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چکیده
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری به تصمیم گیرندگان کمک 
می کند که از طريق کنش متقابل مستقیم با اطالعات و مدل های 
تحلیلی به حل مسائل نیمه ساختاری بپردازد. مفهوم مستتر در 
سیستم پشتیبان تصمیم گیری اين است که نتايج بايد بدون نیاز 
به مشورت با متخصصین سريعاً به دست آيند و مستقیماً توسط 
قرار  استفاده  مورد  متخصص  پژوهشگران  نه  و  سیاست گذاران 
گیرند. در تحقیق حاضر ساختار مديريت شهری و سیستم های 
پشتیبان مورد استفاده شهرداری ساوه مورد بررسی قرار گرفت، 
از نظر نوع و ماهیت در قلمرو تحقیقات کاربردی  مطالعه حاضر 
توسعه ای و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد، 
آمار و اطالعات مورد نیاز از طريق مطالعات کتابخانه ای، پیمايش 
میدانی انجام پذيرفته است، مديران و کارشناسان شهرداری ساوه 
جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند، آراء و نظرات آنان از طريق 
پرسشنامه جمع آوری گرديد. در تجزيه و تحلیل اطالعات از نرم 
و    chi- squre، Fridman آماری  آزمون های  و   SPSS افزار 
تحلیل عامل اکتشافی و ماتريس چرخش استفاده گرديد، نتايج 
تحقیق نشان می دهد عوامل کلیدی مهمی که می تواند موفقیت 
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری را افزايش دهد شامل تربیت 
و  دانش  تسهیم  فرهنگ  توسعه  پذير،  مشارکت  شهری  مديران 

کاربست مناسب سیستم های پشتیبان تصمیم گیری است. 
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Detecting key success Factor (CSF) employment of decision 
Making supportive systems (DDS) at urban management area 
(case study saveh mayoralty).

Abstract
decision mating supportive systems help to determin-
ers by the way of direct mutual actin with information 
and analytic models solve semi-structured issue. Emp-
tical concept in decision making supportive systems is 
that results should obtain quickly with exports and di-
rectly use by politicians or exports researchers. In the 
present research urban management structure and sup-
portive systems usage of saveh municipality checked 
present study in terms of essence is in the category of 
development practical research and in terms of meth-
od is member of analytic descriptive research statistic 
and information of research have don free scaling by 
library, reading, administrators and saveh mayoralty 
exports have constituted statistical sociwty of research. 
Vote and their opinion collected by questionnaire. In the 
analysis of information spss software and statistical ex-
amination chi-square, Friedman and exploratory factor 
analysis and rotation matrix are used. The result of re-
search show that the main key factor than can increase 
success; Decision making supportive systems. Include 
training of participatory urban; Managers, development 
knowledge division culture and appropriate pragmatics 
of decision making supportive systems.
Key word: Decision making supportive systems (DSS); 
key success factors (CSF); saveh municipality; urban 
management
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مقدمه
»مديريـت« يـک فرآينـد پیچیـده اسـت و روز بـه روز 
 ،1377 عباسـی،  و  )موحـدی  می شـود  پیچیده تـر 
بـا  تصمیم گیـری  بـرای  امـروزی  مديـران   .)26 ص 
چالش هـای زيـادی مواجه انـد و اگـر ديـدگاه معـروف 
بـودن  متـرادف  مـورد  در  را  سـايمون«   »هربـرت 
»مديريـت« بـا تصمیم گیـری بپذيريـم، آنـگاه بـا توجه 
بـه نظـر برخـی از صاحب نظـران کـه معتقدنـد تصمیم 
خـوب، تصمیمـی اسـت کـه 80 تـا 90 درصـد متکـی 
بـر اطالعـات و 10 تـا 20 درصـد وابسـته بـه مهـارت، 
تـوان و تجربـه ی مديـر باشـد، ارزش و اهمیت اطالعات 
بیشـتر مشـخص می گـردد )همـان، 1377، ص 26(. 
اداره امـور سـازمان ها بـه شـیوه های کارآمـد و موثـر 
دنیـای امـروز مسـتلزم جمـع آوری و پـردازش انبوهـی 
از اطالعات گوناگون و با تغیبرات و رشـد بسـیار سـريع 
اسـت. کمیـت و کیفیت اطالعت موردنیـاز مديران برای 
تصمیم گیـری بـه عوامـل متعـددی بسـتگی دارد، ولی 
ويژگی هـای خـود اطالعـات و نیـز نحـوه ی پـردازش 
ايـن  اطالعـات عواملـی تعییـن کننـده و اساسـی در 
بايـد ويژگی هـای  تنهـا اطالعـات  نـه  رونـد هسـتند. 
همچـون »دقـت، صحـت، بـروز بودن« داشـته باشـند؛ 
بلکـه بايـد به نحـوی پـردازش شـده باشـند که تـوان و 
کیفیـت تصمیم گیـری مديـر را ارتقـاء دهنـد، نـه آنکه 
وی را در حجم انبـود اطالعـات غـرق کـرده و به صورت 
عنصری سـر درگـم و ناتـوان در تصمیم گیـری درآورند 
و بـه اصـالح دچـار پديـده آلودگـی اطالعـات سـازند 

 .)258-252  p  ,1985  ,Davis&Olson(
در سیسـتم های دولتـی و نیمه دولتـی ايـران از قبیـل 
شـهرداری ها، وجـود برخـی پیچیدگی هـا، کمبودهـا و 
ضعف هـای برنامه ريـزی و فقـدان سـابقه طوالنـی در 
باعـث  مديريـت  اطالعـات  سیسـتم های  بکارگیـری 
موجـود  سیسـتم های  کارايـی  عـدم  احسـاس  ايجـاد 
در مديـران شـهری شـده اسـت. ايـن موضـوع سـبب 
گرديـده تـا تصمیمـات اتخاذ شـده توانايی رفع مسـائل 
و مشـکالت سـازمان را نداشته باشـند؛ بنابراين استفاده 
از سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری بیـش از پیـش 

ضروری می نمايد. پیچیدگی مسـائل شـهری از يک سو 
و رشـد سـريع شهرنشـینی بدون برنامه  ريزی  های الزم 
از سـوی ديگـر، لـزوم اسـتفاده از يـک تفکر سیسـتمی 
روز  بـه  روز  را  شـهری  مديريـت  زمینـه  در  جامـع  و 
ديگـر  از سـوی  می سـازد.  اهمیت  تـر  بـا  و  آشـکارتر 
مواجـه شـدن بـا حجـم عظیمـی از داده هـا و اطالعات 
مکانـی و مطـرح شـدن زمـان بـه عنـوان مهمتريـن 
عوامـل  از  شـهری  نويـن  مديريت  هـای  در  سـرمايه 
اسـتفاده از فناوری هـای نويـن جهـت دسترسـی، جمع 
آوری، پـردازش، مدل سـازی و نهايـی نمـودن فرآينـد 
تصمیم  گیـری در کوتاه تريـن زمـان و باالتريـن دقت و 
کمتريـن هزينه می باشـد، ايـن امر مسـتلزم بکارگیری 
می باشـد.  تصمیم گیـری  در  پشـتیبان  سیسـتم های 
سیسـتم های  تصمیم گیـری؛  پشـتیبان  سیسـتم 
کامپوتـری بسـیار منعطـف و تعاملـی اسـت، کـه بـرای 
تصمیم گیـری  فرآينـد  مراحـل  کلیـه  از  حمايـت 
در شـرايطی کـه مسـاله از نـوع غیـر سـاخت يافتـه 
اسـتفاده  مـورد  نیمه سـاخت يافته(  )اکثـراً  اسـت 
تصمیم گیـری  پشـتیبان  سیسـتم  می گیرنـد،  قـرار 
بـا اسـتفاده از رايانـه جهـت کمـک بـه مديـران بـرای 
فرآينـد تصمیم گیـری در وظايـف نیمـه سـاخت يافته، 
پشـتیبانی و جايگزيـن قضاوت های مديريتـی به بهبود 
اثـر بخـش تصمیم گیـری بـه جـای کارايـی آن کمـک 
می نمايـد )p,1978 ,Keen& Morton 1-8(. ايـن 
سیسـتم ها در مـواردی گوناگون بـه کار می روند. تاکید 
ايـن سیسـتم ها بر داده، مـدل، دانش، متـن و ارتباطات 
اسـت. همچنیـن آن هـا در حـوزه عمـل بـا هـم فـرق 
دارنـد. بعضـی بـرای کاربران اولیـه طراحی می شـوند و 
در تجزيـه و تحلیـل خـود اتـکا هسـتند و بعضـی ديگر 
بـرای کاربـران زيـادی در سـازمان اختصـاص می يابنـد 

)اسـدلهی، پـور اسـد اهلل، 1387، ص 7(.  
سـاختار مديريت شهری سـاوه به عنوان شهرداری يکی 
از شـهرهای میـان اندام کشـور چند سـالی اسـت که از 
سیسـتم پشـتیبان تصمیـم گیـری در حـوزه مديريـت 
شـهری اسـتفاده می نمايـد بـا ايـن وجود اين سیسـتم 
آنچنـان کـه بايـد و شـايد نتوانسـته در امـر مديريـت 
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يکپارچـه شـهری و کمـک بـه فرآينـد تصمیم سـازی و 
تصمیم گیـری مديـران کارآمد باشـد. بنابرايـن با توجه 
به مشـکالت موجـود و به خاطر عدم بکارگیری درسـت 
سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیـری همچنیـن نبود 
منابـع و مطالعـات کافـی در ايـن زمینـه  مسـاله اصلی 
تحقیـق شناسـايی عوامـل کلیـدی موفقیـت طراحـی 
فرآينـد  در  تصمیم گیـری  و  پشـتیبان  سیسـتم های 
تصمیم گیـری در حـوزه مديريـت شـهری شـهرداری 

سـاوه می باشـد. 
پیشینه تحقیق

در  پشـتیبانی  سیسـتم های  تدويـن  تاريخچـه 
بـرای  میـالدی   70 و   60 دهـه  بـه  تصمیم گیـری 
 )MIS( مديريتـی  اطالعاتـی  سیسـتم های  تولیـد 
 .)1 ص   ،1387 روبهانـی،  )زهرايـی،  می گـردد  بـاز 
سیسـتم های پشـتیبانی در تصمیم گیـری مجموعه ای 
از تجهیـزات سـخت افـزاری و نرم افـزاری هسـتند کـه 
توسـط مهندسـین طراحـی می شـوند تـا بتواننـد بـه 
بپردازنـد. سیسـتم ها  مـورد  در  بهتـر  تصمیم گیـری 

افـرادی همچـون »ماراکـس« ، »پـاور«  و »اسـپرايگ«  
تعاريفـی را برای سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری 
ارائـه کرده انـد. اگرچـه برخـی تفاوت هـای جزئـی در 
تعاريـف آنان وجـود دارد، اما يک بررسـی از اين تعاريف 
نشـان می دهـد که بطور کلـی آن ها تعريـف »کین«  و 
»مورتـون«  را حمايـت می کننـد، بـا ايـن حـال تعريف 
کیـن و اسـکات مورتـون بـه عنـوان تعريـف عملیاتـی 
بـرای ايـن تجزيه و تحلیـل مورد اسـتفاده قـرار گرفت؛ 
آن هـا توضیح سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری را 
بـه شـرح زيـر ارائه نمودنـد: سـوال کلیدی برای کسـی 
تصمیم گیـری  پشـتیبان  مـورد سیسـتم های  در  کـه 
کارمی کنـد، ايـن اسـت: »چـه ونـوع تصمیـم خاصـی 
بـا چـه فرآينـد تصمیم گیـری وجـود دارد کـه بـرای 
پشـتیبانی از آن بايـد تـالش کـرد؟« تصمیـم ممکـن 
اسـت تکـراری و همیشـگی و يـا لحظـه ای و يکبـاره 
باشـد. تمرکـز پشـتیبان تصمیم گیـری بـر ايـن فـرض 
اسـتوار اسـت که مشـکلی که مديـران بـا آن مواجه اند، 
بـی اهمیـت نیسـت و نمی تواند بصـورت خـودکار بروز 

کنـد. در ادبیـات مربـوط بـه عوامـل کلیـدی موفقیـت، 
تعاريف زيادی از آن ارائه شـده اسـت. يکی از مهمترين 
تعاريـف مربـوط بـه »روکارت«  اسـت. بـه عقیـده وی 
عوامـل کلیـدی موفقیـت عبارتند از: تعداد محـدودی از 
حوزه هـای فعالیت کـه عملکرد رقابتـی موفقیت آمیزی 
در پـی خواهـد داشـت. در تعريـف »برونـو«  و »لیدکر«  
اظهـار می دارنـد کـه عوامل کلیـدی موفقیـت عبارتند 
اگـر  کـه  متغییرهايـی  بـا  شـرايط  مشـخصه های،  از: 
بـر  فراوانـی  اثـر  می تواننـد  شـوند  مديريـت  درسـت 
موفقیـت موضـوع رقابتـی سـازمان داشـته باشـند. در 
عـوض »پینتـو«  و »اسـلوين«  عوامل کلیـدی موفقیت 
را عواملـی می داننـد کـه بطـور فراوانـی شـانس اجرای 
مديريـت  حـوزه  در  می بخشـند.  بهبـود  را  پروژه هـا 
اسـتراتژيک، تعريف عوامل کلیدی از جامعیت بیشـتری 
برخـوردار بـوده و نشـان دهنده يـک پیوند ايـده آل بین 
شـرايط محیطـی و مشـخصه های کسـب و کار اسـت 
 .)7-1  :2005  Amberg, Fichle, Wiener, p(
»اسـکیرم«  و »آمیـدن«  در خصـوص پیـاده سـازی 
مديريـت دانش هفـت عامل کلیدی را شناسـايی کردند 
ايـن عوامـل عبارتنـد از: الـزام مسـتحکم بـه کسـب و 
کار، معمـاری و چشـم انـداز، رهبـری دانـش، يادگیری 
مسـتمر، زيرسـاخت فناوری توسـعه يافته و فرآيندهای 
دانـش سـازمانی، در تحقیقـی کـه توسـط »هونـگ«  و 
در  موفقیـت  کلیـدی  عوامـل  در خصـوص  همـکاران 
بکارگیـری سیسـتم پشـتیبان تصمیم گیـری در حـوزه 
مديريـت دانـش بـکار برده شـده اسـت، عوامـل کلیدی 
موفقیـت عبارتنـد از: اسـتراتژی الگوگیـری و سـاختار 
دانشـی اثـر بخـش، فرهنـگ تسـهیم و خلـق دانـش، 
يادگیـری مسـتمر، زيرسـاخت فنـاوری توسـعه يافته و 
فرآيـد دانـش سـازمانی در تحقیقی که توسـط »هونگ 
و همـکاران« در خصـوص عوامـل کلیـدی موفقیـت در 
بکارگیـری سیسـتم پشـتیبان تصمیم گیـری در حـوزه 
مديريـت دانـش بکار برده شـده اسـت کـه عبارتنـد از: 
1-  اسـتراتژی الگو گیری و سـاختار دانشـی اثر بخشی، 
فرهنگ سـازمانی، 3-  زيرساخت های سستم اطالعاتی، 
4-  درگیـری و آمـوزش افـراد، 5-  رهبـری و تعهد قوی 
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مديريت ارشـد، 6-  محیط يادگیـری يادگیری و کنترل 
منابـع، 7-  ارزيابـی از آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کار 
تیمـی؛ عـالوه بـر تمامـی تحقیقاتـی کـه در بـاال به آن 
اشـاره گرديـده در داخل کشـور نیز تحقیقـات مختلفی 
در زمینـه سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیـری انجام 
گرفتـه  اسـت، کـه مهمتريـن آن هـا کـه در ارتبـاط بـا 
حـوزه تحقیق حاضـر می باشـد در قالب جدول شـماره 

1 ارائـه گرديـده اسـت. 
روش تحقیق 

تحقیـق حاضـر از نظـر نـوع جـزء تحقیقـات کاربردی- 

توسـعه ای اسـت؛ روش انجـام آن توصیفـی- تحلیلی و 
بـا رويکـردی پیمايشـی می باشـد. از نظـر جمـع آوری 
اطالعـات می توانـد در زمـره تحقیقـات مقطعی باشـد، 
زيـرا داده هـا در يـک مقطـع زمانـی گـرد آوری شـده و 
واقعیـت را در يـک برهـه از زمـان بـه کنـکاش می نهد. 
از نظـر هـدف، پژوهـش حاضر در صدد اسـت تـا کاربرد 
تصمیم گیـری  پشـتیبان  سیسـتم-های  از  جديـدی 
و  آمـار  توسـعه دهـد،  را در حـوزه مديريـت شـهری 
اطالعـات مـورد نیـاز از طريـق مطالعـات کتابخانـه ای، 
بررسـی اسـناد و مـدارک موجـود و نیـز تهیـه و تدوين 

نتايج و يافته هاعنوان تحقیقنام نويسنده

رنجبران )1392(
GIS ابزاری جهت 

پشتیبانی تصمیم گیری 
در برنامه ريزی شهری 

در مقالـه حاضـر سـاختار مـورد نیـاز جهـت تشـکیل ايـن 
سیسـتم طـی جدولـی ارائـه گرديـده اسـت ايـن جـدول از 
يـک طـرف مراحل مختلـف برنامه ريـزی شـهری و از طرف 
ديگـر اليه هـای مـورد نیـاز جهت تولیـد نسـل های مختلف 

اطالعـات را بصـورت سـاختاری نشـان می دهـد. 

زهرايی و روزبهانی 
)1387(

تدوين ساختار سیستم 
پشتیبان تصمیم گیری 
مديريت پايدار منابع 
آب در مناطق شهری

هـدف تحقیق برقراری ارتباط بین ابزارهای تحلیل اقتصادی، 
اجتماعـی و زيسـت محیطـی بـا روش هـای پشـتیبانی در 
تصمیم گیـری می باشـد. برقراری ايـن ارتباط بـا بهره گیری 
از اعمـال رويکـرد DPSIR بـر روی سیسـتم و ترکیـب آن 
بـا روش تحلیـل چنـد معیـاره صورت گرفته اسـت. سـاختار 
و  تصمیم گیرنـدگان  نمـودن  درگیـر  قابلیـت  پیشـنهادی، 
سـرمايه گزاران مختلف را در بخش شـهری را دارا می باشـد. 

نظريان آزاد )1388(
نقش فناوری اطالعات 

در توسعه مديريت 
شهری 

در ايـن تحقیـق ضمـن تشـريح مفاهیـم فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات و مديريت شـهری، بیان می شـود کـه کارکردهای 
فنـاوری چگونـه می توانـد مديـران شـهری را در طراحـی، 

برنامـه ريـزی و مديريت کالنشـهرها يـاری نمايد. 

حسن بیگی )1389(

ارائه مدل عوامل کلیدی 
موفقیت مديريت دانش 
به منظور خالقیت و 
يادگیری سازمانی در 
شرکت فرودگاه های 

کشور

تنهـا دو عامـل اسـتراتژی ها، سیاسـت های دانـش محـور 
و مديريـت منابـع انسـانی باعـث افزايـش توامـان خالقیـت 

سـازمانی و يادگیـری سـازمانی می شـوند. 

جدول 1. پیشینه تحقیقات داخلی انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق، ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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پرسشـنامه انجام پذيرفته اسـت. پرسشـنامه تحقیق در 
دو سـطح مديـران و کارمنـدان تهیـه و تدويـن گرديـد. 
مجمـوع تعداد مديـران، معاونین و افـراد مرتبط با حوزه 
تصمیم گیـری در شـهرداری سـاوه برابر 17 نفـر بود؛ از 
اين تعداد امکان توزيع پرسشـنامه میـان 13 نفر از آنان 
فرآهـم گرديد. پرسشـنامه ای نیز جهت بررسـی نظرات 
کارشناسـان در ارتبـاط با موضوع تحقیـق تدوين گرديد 
و میـان 59 نفـر از کارشناسـان مرتبط با حـوزه فناوری 
در  گرديـد.  توزيـع  تصمیم گیـری  پشـتیبان  نظـام  و 
راسـتای شناسـايی عوامل کلیـدی موفقیت نیـز نظرات 
70 نفـر از کارشناسـان مـورد بررسـی و کنـکاش قـرار 
گرفـت. کـه تلفیقی از مديران و کارشناسـان شـهرداری 
سـاوه می باشـند. جهـت شناسـايی مولفه هـای کلیدی 
موثـردر موفقیـت سیسـتم پشـتیبان تصمیم گیـری در 
حـوزه شـهرداری سـاوه تعـداد 62 شـاخص در 7گـروه 
شناسـايی و از طريق افراد جامعه آماری مورد بررسـی و 
سـنجش قـرار گرفت؛ نتايـج آن از طريـق آزمون تحلیل 
در   )KMO(چرخـش ماتريـس  و  اکتشـافی  عاملـی 
محیـط نرم افـزار SPSS محاسـبه گرديد؛ بـرای آزمون 
رتبه بنـدی  بـرای  و   chi_squre آزمـون  از  فرضیـات 
عوامـل تاثیرگـذار در موفقیـت سیسـتم های پشـتیبان 

شـده  اسـتفاده   Fridman آزمـون  از  تصمیم گیـری 
است. 

بـا توجـه بـه متغیرهـا، روش هـا و الگوهـای بـکار رفته 
در تحقیـق مـدل مفهومـی تحقیـق بـر اسـاس تصويـر 
شـماره 2 ترسـیم گرديـده اسـت، مراحـل دسـتیابی به 
ارائـه  تصمیمـات صحیـح و درسـت در جـدول فـوق 

گرديـده اسـت. 
يافته های تحقیق 

-  بررسـی ويژگی هـا و قابلیـت  سیسـتم های اطالعاتی 
موجـود در شـهرداری سـاوه 

بررسـی نتايـج حاصـل از مطالعـه قابلیت های سیسـتم 
پشـتیبان تصمیم گیـری در شـهرداری سـاوه در جدول 

شـماره )2( ارائـه گرديده اسـت. 
نتايـج جدول 2 نشـان می دهد قابلیت های سیسـتم های 
موجـود در موضوعاتـی مانند سـرعت پـردازش داده ها، 
انتقـال اطالعـات، سـرعت در تهیـه گـزارش  سـرعت 
پـردازش  اطالعـات،  دقیـق  سـازی  ذخیـره  عملکـرد، 
دقیـق اطالعـات، قابلیـت مديريـت اطالعـات، سـرعت 
ذخیـره سـازی اطالعـات و امـکان مديريـت فايل هـای 
ذخیره)بايگانـی( شـده در حـد مناسـبی قـرار داشـته 
و تمامـی موضوعـات فـوق دارای میانگیـن باالتـر از 4 

نمودار 1. طرح مفهومي سیستم پشتیبان تصمیم گیري؛ ماخذ: نگارندگان.
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سیسـتم های  ويژگی هـای  و  شـاخص ها  بوده انـد. 
موجـود شـهرداری در تصمیم سـازی و تصمیم گیـری 
در حـوزه مديريتی مديـران به عنوان مصـرف کنندگان 
پشـتیبان  سیسـتم های  کاربسـت  و  کاربـرد  نهايـی 
تصمیم گیـری بـه حسـاب می آينـد. بنابرايـن در ايـن 
بخـش از تحقیـق نظـرات مديـران شـهرداری سـاوه در 
سیسـتم های  ويژگی هـای  و  شـاخص ها  بـا  ارتبـاط 
موجـود در شـهرداری سـاوه مورد بررسـی قـرار گرفت.  

عوامل کلیدی موفقیت
در شناسـايی عوامل کلیدی موفقیت سیسـتم پشتیبان 
تحلیـل  مـدل  از  سـاوه  شـهرداری  در  تصمیم گیـری 
عاملـی اکتشـافی اسـتفاده گرديـد. بـر اسـاس آزمـون 
محاسـبه   0,84 حـدود   KMO آمـاره  مقـدار  فـوق 
گرديـد، رقـم فوق نشـان دهنـده کفايت نمـوده برداری 
اسـت، معنـادار بـودن آزمون مرويـت باتلوت نیز نشـان 

داد کـه شـرايط تحلیـل عاملـی برقـرار اسـت.  
آزمون فرضیه ها

فرضیه اول: 
1.  بـه نظـر می رسـد بیـن عوامـل انسـانی و موفقیـت 
در به کارگیـری سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیـری 

رابطـه معنـاداری وجـود دارد. 
بـر اسـاس نتايج آزمون کای اسـکوئر، بـا کای 43,440، 
سـطح معنـاداری 0/000 و درجـه آزادی 10، سـطح 
معنـاداری محاسـبه شـده در خصـوص تائیـد فرضیه ی 
مـورد نظـر معنـادار می باشـد. ببنابراين فرضیـه ی فوق 
بـا ضريـب اطمینـان 100 درصـد تائید می شـود. تائید 
موفقیـت سیسـتم  تاثیرپذيـری  بیانگـر  فـوق  فرضیـه 
انسـانی  کلیـدی  عوامـل  از  تصمیم گیـری  پشـتیبان 

می باشـد. 
فرضیه دوم: 

2.  بـه نظـر می رسـد بین عوامـل سـازمانی و بکارگیری 
سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری رابطـه معناداری 

وجـود دارد. 
نتايـج آزمـون نشـان می دهـد فرضیـه فـوق بـا کای 

نمودار 2. مدل مفهومی تحقیق فرآيند اتخاذ تصمیم با توجه به عوامل کلیدی مورد 
بررسی در تحقیق
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جدول 2. سنجش میزان اثر بخشی و کارايی قابلیت های ارائه شده در سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات در 
شهرداری ساوه؛ منبع: يافته های تحقیق.

جدول 3. شاخص ها و ويژگی های سیستم های موجود شهرداری در ارتباط با مساله يابی و حل مساله از ديدگاه مديران؛ 
منبع: يافته های تحقیق.
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جدول 4. ماتريس عوامل بعد از چرخش؛ منبع: يافته های تحقیق
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میانگیـن 2,84 پايین تريـن رتبـه را به خـود اختصاص 
داده اسـت، امـا بايـد توجـه داشـت کـه بـا گسـترش 
رقابـت جويـی اهمیـت ايـن عامل ارتقـاء خواهـد يافت. 
در حـد فاصـل ايـن دو عامل ديگـر متغیرها قـرار دارند 
کـه »فرهنگ مشـارکتی« بـا رتبـه 4,51 در جايگاه دوم 
قـرار داد، مشـارکت افـراد، جهت گیـری دانايـی محـور، 
ارزيابـی  و  اطالعاتـی  سیسـتم های  زيرسـاخت های 
انتقـال دانش بـا میانگیـن 4,17، 4,09، 3,092 و 3,62 

در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد. 
نتیجه گیری و پیشنهادات

56,860، درجـه آزادی 22 و سـطح معنـاداری 0/001 
قابـل قبـول می باشـد. بنابرايـن فرضیـه ی فـوق نیـز 

هماننـد فرضیـه اول مـورد تائیـد قـرار می گیـرد. 
رتبه بندی عوامل موفقیت

بـرای رتبـه بنـدی عوامـل موفقیت سیسـتم پشـتیبان 
تصمیم گیـری در شـهرداری سـاوه از آزمـون فريدمـن 
اسـتفاده گرديـد، مطابـق تحلیـل فريدمـن رتبـه عامل 
توسـعه انسـانی)4,85( باالتـر از همـه بـوده و ضـروری 
اسـت شـهرداری سـاوه بـا ايـن عامـل بـه عنـوان يـک 
عامـل کلیدی توجـه کند، هرچنـد عامل الگـو گیری با 

عوامل انسانی و موفقیت در بکارگیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیریآزمون
43,440aکای اسکوئر

10درجه آزادی
0,000سطح معنی داری

جدول 5. محاسبه ی آماره ی آزمون خی دو فرضیه ی اول؛ منبع: يافته های تحقیق.

عوامل سازمانی و موفقیت در کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیریآزمون
56,860aکای اسکوئر 

22درجه آزادی 
0,001سطح معنی داری 

جدول 6. محاسبه ی آماره ی آزمون خی دو  فرضیه دوم؛ منبع: يافته های تحقیق.

رتبه میانگینعامل
4,85توسعه منابع انسانی
4,51فرهنگ مشارکتی

4,17درگیری افراد
4,09جهت گیری دانايی محور

3,92زيرساخت های سیستم های اطالعاتی
3,62ارزيابی و انتقال دانش

2,84الگو گیری

جدول 7. میزان اهمیت هر يک از عوامل هفتگانه در موفقیت 
سیستم مديريت پشتیبان تصمیم گیری در شهرداری ساوه؛ منبع: 

يافته های تحقیق.
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امـروزه يکی از برترين اهداف هر سـازمانی ايجاد و پیاده 
سـازی يـک سیسـتم مناسـب پشـتیبان تصمیم گیری 
می باشـد. شـهرداری-ها بـه عنـوان اصلی تريـن ارگان 
دخیـل در فرآينـد مديريـت شـهری بايـد در ايـن امـر 
پیشـرو ظاهـر شـوند، و ايـن امـر مسـتلزم شناسـايی 
عوامـل کلیـدی موفقیـت و اقـدام عملی بر مبنـای اين 
عوامـل تاثیرگـذار در مراحـل مختلف طراحی، اسـتقرار 
و بهره گیـری از سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیـری 
و عوامـل کلیـدی موثـر در آن اسـت. بـر ايـن اسـاس 
در تحقیـق حاضـر بـا بررسـی سیسـتم های پشـتیبان 
موجـود در حـوزه مديريت شـهری شـهرداری سـاوه به 
شناسـايی عوامـل کلیـدی کـه می تواننـد در موفقیـت 
و کاربسـت بهینه تـر ايـن سیسـتم موثـر باشـند مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت؛ نتايـج تحقیـق نشـان می دهـد 
کـه عوامـل کلیـدی موفقیـت سیسـتم های پشـتیبان 
تصمیم گیـری عبارتنـد از: 1(: توسـعه منابـع انسـانی؛ 
2(: فرهنـگ مشـارکتی و مشـارکت پذيـری، 3(: درگیر 
نمـودن افـراد؛ 4(: جهـت گیـری دانايی محور از سـوی 
سیسـتم های  مناسـب   زيرسـاخت های   :)5 مديـران؛ 
اطالعاتـی؛ 6(: ارزيابـی و انتقال دانـش؛ و 7(: الگو گیری 

می باشـد. 
نتايـج تحقیـق مـدل مناسـبی را در خصـوص عوامـل 
کلیـدی موفقیت سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری 
در  می دهـد؛  نشـان  شـهری  مديريـت  حـوزه  در 
تحقیقـات صـورت گرفتـه پیشـین در هـر کـدام تنهـا 
بحشـی از ايـن موضوعات مورد بررسـی قـرار گرفته بود. 
بـه عنـوان مثـال، ايـن تحقیـق بـا يافته هـای پژوهـش 
چريديـس و همکاران )2003( عواملی نظیر اسـتراتژی، 
از  اطالعاتـی  سیسـتم های  انسـانی،  منابـع  مديريـت 
عوامـل کلیدی شـناخته شـده اسـت کـه بـا يافته های 
ايـن پژوهـش سـازگاری دارد، عوامل کلیدی شناسـايی 
شـده توسـط هونـگ )2005( در صنعت داروی سـازی 
زيرسـاخت  سـازمانی،  فرهنـگ  گیـری،  الگـو  يعنـی 
سیسـتم های اطالعاتـی، درگیـری و آمـوزش کارکنـان 
نیـز در ايـن تحقیـق مـورد تاکیـد قـرار گرفـت. بايد در 
نظـر داشـت دسـتیابی بـه اهـداف علـم و فناوری سـند 

چشـم انـداز 1404 و طراحـی چگونگی رشـد و توسـعه 
علمـی در کشـور کـه در پیـش نويـس نقشـه جامـع 
فرهنگـی کل کشـور  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  توسـعه 
و همچنیـن سیاسـت های کلـی برنامـه پنجـم مـورد 
تاکید قرار گرفته اسـت، مسـتلزم اسـتقرار سیستم های 
پشـتیبان تصمیم گیـری مناسـب در حـوزه مديريتی و 
بخصـوص در حـوزه مديريـت شـهری می باشـد. بـدون 
اتخـاذ  بخـش  اثـر  و  کارآمـد  سیسـتم های  طراحـی 
تصمیمـات صحیـح و ارتقاء کیفیت زيسـت سـاکنین و 
خدمات رسـانی بـه آنـان امـکان پذيـر نخواهـد بـود. در 
ايـن راسـتا بايـد بـه تربیـت مديران شـهری مشـارکت 
پذير، توسـعه فرهنگ تسـهیم دانش و کاربست مناسب 
سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیـری همت گماشـت. 
و  طراحـی  بـرای  زيـر  پيشـنهادهای  پیشـنهادها: 
اسـتقرار مناسب سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری 

ارائـه گرديـده اسـت: 
يـار  تصمیـم  و  خبـره  سیسـتم هاي  از  اسـتفاده   .1
بخصـوص در اتخـاذ تصمیمـات کالن و تاثیرگـذار در 

حـوزه شـهری و فراشـهر؛ 
2. الگوگیـری از شـهرداری ها و سـاير ادارات خدمـات 
زمینـه  در  کـه  شـهری  مديريـت  حـوزه  در  رسـان 
بهره گیـری از سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری در 
اتخـاذ تصمیمات خـود دارای بهترين عملکرد هسـتند؛ 
3. ارزيابـی و انتقـال دانـش بـرون سـازمانی بـه حـوزه 

شـهرداری ها؛  بخصـوص  و  شـهری  مديريـت 
4. درگیـر نمـودن افـراد در فرآيندهـای خلق، تسـهیم، 
کاربـرد و ارزيابـی کارايـی تصمیمات ارائه شـده با توجه 

بـه داده هـای سیسـتم  پشـتیبان تصمیم گیری؛ 
5. توسـعه منابـع انسـانی دانش گـر بـه عنـوان عنصـر 
تصمیم گیـری؛  پشـتیبان  سیسـتم های  در  کلیـدی 

6. طراحـی، پیـاده سـازی و ذخیـره سـازی اطالعـات 
مـورد نیـاز مديـران حوزه هـای مختلـف شـهری جهت 

اتخـاذ تصمیمـات صحیـح و مناسـب؛ 
اتخـاذ  مناسـب جهـت  زمینه هـای  آوردن  بوجـود   .7
تصمیمـات بـا تاکیـد بـر محوريـت جهت گیـری دانايی 

؛  ر محو
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8. همکاري میان واحدها در قالب پروژه هاي پژوهشي؛
9.تدوين چشـم اندازهای مناسب توسعه آتی سیستم های 
پشـتیبان تصمیم گیری در حوزه مديريت شهری با توجه 
بـه شـدت تغییـرات در محیط هـای شـهری و حوزه های 

فعالیتی مديريتی ؛
10. ارتقـاء فرهنـگ مشـارکتی و تسـهیم دانـش در بیـن 

مديـران حوزه هـای مختلف شـهری؛ 
11. تدويـن و اتخـاذ تصمیماتی که زمینه های مناسـب 
را جهت بروز رسـانی مناسـب اطالعات و زيرساخت های 
سیسـتم های پشـتیبان تصمیم گیری  را فرآهم نمايد. 
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ارائه چهارچوب نظری مناسب ساختار فضايی بناد ر و مناطق پسکرانه ای 
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چکید ه
بنـاد ر را می تـوان د روازه هـای اصلی ورود  و خـروج جريان های فضايی برشـمرد . اين 
كانون هـای فعاليتـی، د رصورتيكـه بتوانند  پيوند  مناسـبی با سـاختار فضايی مناطق 
د رون سـرزمينی ايجـاد  كننـد ، نه تنها می توانند  جريـان های توزيـع كاال را به خوبی 
هد ايـت كننـد ، بلكه نقش موثری د ر توسـعه نواحی پسـكرانه ای خواهند  د اشـت. د ر 
ايـن ميـان، تمركـز و تاكيـد  بر مولفه هـای سـاختار فضايـی، می تواند  موجـب رونق 
تعامـل بناد ر با قطب ها و توسـعه پسـكرانه های د رون سـرزمينی شـود . هـد ف از اين 
پژوهـش، شناسـايی مولفه هـای سـاختار فضايـی و تد ويـن يـک چارچـوب نظـری 
مناسـب از د يـد گاه  هـای مطرح پيرامون سـاختار فضايـی بناد ر- پسـكرانه بر مبنای 
روش تحليل محتـوا اسـت. يافته هـای پژوهـش نشـان می د هـد  از ميـان مجموعـه 
نظريه های سـاختارفضايی، شـش مولفه قابل شناسـايی اسـت كه عبارتند  از: قلمرو، 
كانـون، محـور ارتباطـی، سـازمان يابی سـطوح، تعامـل و انتظـام. بـا تلفيـق هركد ام 
از ايـن مولفه هـا، ابعـاد  جد يـد ی از سـاختار فضايـی سـرزمين روشـن می شـود  كـه 
شـامل تحـرک فضايـی، كاربـری فضايـی و فـرم فضايی خواهـد  بود . تحـرک فضايی 
بـر مبنـای پيوند هـا و روابـط ميـان اجتماعـات انسـانی و كاربـری فضايی بـر مبنای 
فعاليت هـای انسـانی و زميـن شـكل می گيـرد . فرم فضايـی نيز حاصـل برهم كنش 
ايـن د و بُعـد  د ر پهنه سـرزمين اسـت كـه د ر مقياس هـای مختلف به صـورت پنهان 
يا آشـكار نمايان می شـود . وجود  مولفه انتظام آشـكار و برنامه ريزی شـد ه د ر ساختار 
فضايـی يـک منطقـه، خـود  عاملـی د ر تبييـن بُعد  جد يـد ی تحت عنوان پشـتيبانی 
فضايـی اسـت. د ر حقيقـت ايـن بُعد  مشـخص كنند ه تفـاوت د ر سـاختار فضايی يک 
منطقـه د رون سـرزمينی بـا سـاختار فضايـی بند ر- پسـكرانه اسـت. وجـود  فضاهای 
پشـتيبان د ر مناطـق پسـكرانه بند رگاهـی، بـر اسـاس تصميم سـازی برنامه ريـزان 
فضايـی و تصميم گيـری سياسـت مد اران، می تواند  زمينه الزم را بـرای ورود  فضاهای 
جغرافيايـی كمتـر توسـعه يافتـه بـه چرخـه انطباق سـاختار فضايـی مهيا كنـد . د ر 
ايـن حالـت چهارچـوب نظـری جد يد ی تحت عنـوان چرخه تعامل د ر سـاختار فضايی 
بنـد ر- پسـكرانه و مبتنـی بـر چهار بُعـد  ذكر شـد ه بوجود  می آيـد  كه هـد ف آن تبيين 

مـد ل توسـعه فضايی متوازن بنـد ر و مناطق پسـكرانه د ر مقياس های مختلف اسـت. 
واژگان كلید ی: ساختار فضايی، بند ر، پسكرانه، تحليل محتوا.
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Explaining the Conceptual Model of Interactions among 
Ports and Their Hinterlands: A Study by Content Analysis 
Method

Abstract
Ports are of major gates of spatial flows. These nodes not only guide the dis-
tribution of goods within the supply chain, but also play an important role for 
developing their hinterlands. Lack of attention to these spatial relationships, 
especially in countries with endogenous development factors, reduces the im-
portance of local hinterlands. This would also shrink the relations among ports 
and hinterlands at the local and regional scales. In this regard, identifying and 
highlighting the components of spatial structure lead to strengthen the relations 
between ports and hinterlands. Up to now, many articles have been written on 
Ports and Hinterlands that can be generally classified them into five categories: 
The role of ports and hinterlands within the supply chain and transportation; 
function and efficiency of ports; port-city relationships; management, policy-
making, and governance of port-regions; and the trajectory of spatial structure of 
ports, hinterlands, and forelands. This study aims at identifying and weighing the 
factors of spatial structures and proposing an appropriate theoretical framework 
on the spatial structure of port-hinterland based on content analysis. The findings 
suggest six components of spatial structure: territory; node; corridor; activity 
area; interaction; and discipline. Compilation of these components result new 
dimensions of spatial structure; such as spatial movement, spatial use and spa-
tial form. Furthermore, during the development of port-hinterland relationships 
logistic spaces come into being, which enrich the flows of production, distribu-
tion, and consumption. Spatial movement depends on the relationship between 
nodes and communities. Also human activities on the land can form spatial use. 
Spatial form is based on interaction process between spatial movement and spa-
tial use that can be appeared obviously or be hidden. In the regional structure, 
component of discipline with obvious outward can introduce a new dimension 
as logistic spaces. In fact, dimension of logistic space makes difference in spatial 
structure of port-hinterland compared to other spatial structures. Logistic spaces 
generally export spatial development flows to undeveloped geographical areas 
and adjust spatial structure of hinterlands. Overall, these dimensions generates 
a cycle entitled port-hinterland spatial structure, which can influence the entire 
spatial structure of a country. 
Key words: Port, hinterland, spatial structure, content analysis.
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مقد مه
امـروزه بنـاد ر، بـه عنـوان كانون هـای فعـال جمعيتی و 
كاركـرد ی، نقـش برجسـته ای د ر زنجيره توليـد ، توزيع 
و مصـرف كاال ايفـا می كننـد  و همزمـان جريان هـای 
انسـانی، كااليی و سـرمايه ای و پيوند هايـی فضايی قابل 
توجهی را د ر د رون و بيرون خود  به گرد ش د ر می آورند . 
بنـاد ر شـامل طيـف گسـترد ه ای از اسـكله های كوچک 
تـا مراكـز بسـيار بـزرگ بارگيـری همـراه بـا پايانه هـا و 
خوشـه های عظيـم صنعتـی و خد ماتـی هسـتند  و بـه 
هميـن د ليـل همـواره نقـش كليـد ی د ر قوام بخشـی 
بـه سـاختار فضايـی يـک سـرزمين د ارنـد . بنـاد ر، بـه 
عنـوان ايـن د روازه های عظيـم وارد ات و صـاد رات كاال، 
د رصورتيكـه بتواننـد  نقش پيوند ی مناسـبی بـا مناطق 
پسـكرانه ای خود  ايجـاد  كنند ، می تواننـد  جريان توزيع 
كاال را بـه طـور بهينـه د ر زنجيره تاميـن هد ايت كرد ه و 
ارتبـاط خود  بـا نواحی د رون سـرزمينی را بيش از پيش 
كننـد . عـد م توجـه بـه ايـن ارتبـاط فضايـی، بخصوص 
د ر كشـورهايی كـه نظـام توليـد  آنهـا مبتنی بـر عوامل 
برون زای توسـعه اسـت، می تواند  نقش مناطق پسكرانه 
را د ر ارتبـاط ميـان بنـد ر و مراكز محلـی كمرنگ كرد ه 
و د ر طـول زمـان، ارتبـاط موثـر ميـان بنـاد ر و مناطـق 
پسـكرانه بخصـوص د ر مقيـاس محلـی و منطقـه ای را 
بـه ميزان قابـل توجهی كاهـش د هد  و سـاختار فضايی 
آن را بـه سـمت الگـوی مركـز- پيرامـون سـوق د هـد . 
آنچـه كـه د ر ايـن ميـان و پيـش از هرگونـه تحليـل و 
و  بنـاد ر  فضايـی  سـاختار  تقويـت  بـرای  برنامه ريـزی 
پسـكرانه ضـرورت د ارد ، ارائـه يـک چهارچـوب نظـری 
مناسـب مبتنی بر مولفه های سـاختار فضايی سـرزمين 
اسـت. تاكنـون د يد گاههای مختلفـی پيرامون سـاختار 
فضايـی د ر مقيـاس ملـی، منطقـه ای و محلـی توسـط 
اند يشـمند ان علـوم برنامه ريـزی فضايـی مطرح شـد ه و 
هـر نظريه پـرد از بـا توجه به پايـگاه فلسـفی متبوع اش، 
بـه تبييـن مولفه هـا و ابعـاد  خـاص سـاختار فضايـی از 
د يـد گاه تخصصـی خـود  پرد اخته اسـت. هـد ف از انجام 
ايـن پژوهـش، ارائـه چهارچـوب مناسـب از د يد گاههای 
مطرح پيرامون سـاختار فضايی بناد ر و مناطق پسـكرانه 

ای بـر مبنـای منطـق قياسـی اسـت. د ر همين راسـتا، 
روش تحقيـق مقالـه كمـی و مبتنـی بـر تحليـل محتوا 
و شـيوه هـای جمـع آوری د اد ه هـا متن پايـه اسـت. به 
نظـر می رسـد  بـا توجـه بـه گسـترد گی طيـف وسـيع 
د يد گاههـای مطـرح پيرامـون بنـاد ر و سـاختار فضايـی 
بـا  مرتبـط  مفاهيـم  تعريـف  و  چارچوب سـازی  آنهـا، 
سـاختار فضايـی بناد ر و مناطق پسـكرانه بيـش از پيش 
ضـرورت د ارد . بنابرايـن د ر ايـن پژوهش ابتد ا با بررسـی 
سـير تحـول مفاهيـم و رويكرد هـای موجـود  پيرامـون 
سـاختار فضايـی، مولفه هـای تشـكيل د هند ه سـاختار 
فضايـی اسـتخراج می شـوند . د ر اد امه بـه وزن د هی اين 
مولفه هـا د ر مقاله هـای شـاخصی كه د ر محتـوای خود  
سـاختار فضايـی بنـاد ر و پسـكرانه را بررسـی نمود ه اند ، 
پرد اختـه و ابعاد  برجسـته مـورد  نياز بـرای تبيين مد ل 
انتهـای  د ر  می شـوند .  شناسـايی  پژوهـش  مفهومـی 
پژوهـش نيـز بـر مبنـای بحث هـا و جمع بند ی هـای 
و  ابعـاد   از  نظـری  چهارچـوب  يـک  گرفتـه،  صـورت 
و  بنـاد ر  فضايـی  سـاختار  تشـكيل د هند ه  مولفه هـای 
پسـكرانه ارائـه خواهـد  شـد . ايـن چهارچـوب همچـون 
نقشـه راهی مناسـب، بـرای فهم سـاختار فضايـی بناد ر 
و مناطـق پسـكرانه ای مـورد  توجـه قـرار خواهد  گرفت 
تـا بـر مبنـای آن بتـوان بـه تحليـل منطقـی و تبييـن 
اصولـی روابـط بنـاد ر و پسـكرانه د ر پژوهش-هـای آتی 

پرد اختـه شـود . 
پیرامـون  شـاخص  رويکرد هـای  تحـول  سـیر 

فضايـی  سـاختار 
فضـا، عينيتـي حاصـل از نقش پذيري و اثرگـذاري افراد  
و گروه هـاي انسـاني د ر مكان يا به سـخن د يگـر، پيامد  
عملكرد هـاي متعامـل د و محيـط طبيعـي- اكولوژيک و 
اجتماعـي- اقتصـاد ي اسـت. از اينـرو، فضـا را مي تـوان 
نوعـي توليـد  اجتماعـي د ر مكان بـه شـمارآورد . از آنجا 
كـه فضا متشـكل از اجزايي مرتبط اسـت، مي تـوان آنرا 
يـک نظـام بـه شـمارآورد  و چـون ايـن نظـام، واقعيتي 
فضايـي اسـت، مي تـوان از نظـام فضايـي سـخن گفـت 
)سـعيد ی، 1389، ص 8(. اجـزای تشـكيل د هند ه ايـن 
نظام د ر بُعد  رياضی آن، شـامل گره ها و يال هايی اسـت 
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كـه پيوند هـای ميان گـره هـا را ايجاد  نمود ه و سـاختار 
آن نظـام فضايی را شـكل می د هد . د ر بُعـد  جغرافيايی، 
سـاختار فضايی حاصـل فرايند های تاريخـی، كالبد ی و 
شـرايط متحـول اقتصـاد ی، اجتماعی و سياسـی بود ه و 
متشـكل از عناصر و عواملی اسـت كه چگونگی اسـتقرار 
و نحـوه ارتبـاط ميـان آنها را با د رجه معينـی از انتظام و 
ظرفيـت عملكرد ی بيـان می كند  )د اد اش پـور و تد ين، 
1394، ص 67(. مـروری بـر متون نظری مرتبط نشـان 
می د هـد  طـی چنـد  د هـه گذشـته د ر نگـرش مربـوط 
تحـوالت  شـهری  سيسـتم های  فضايـی  سـازمان  بـه 
 )2015 ,.Dadashpoor et al( قابل توجهـی رخ د اد ه
و رويكرد هـای مطـرح د ر هـر د وره، د ر د وره های بعد ی 
بـا نقـد  و تكامل نگرشـی مواجه شـد ه اند . بـه طور كلی 
ايـن سـير تحـول پاراد ايميـک تـا بـه امـروز را می توان 

د ر قالـب چهـار د وره د سـته بند ی نمود : 
د وره اول: پاراد ایم اثبات گرا؛ قبل از 1960 میالد ی

تـا پيـش از د هـه 1960 ميـاد ی، اغلـب نظريه هـای 
سـاختار فضايـی تابـع مكتـب اثبات گرايـی و مبتنی بر 
راهبـرد  اسـتد اللی اسـتقرايی )تعميـم جـزء بـه كل( و 
اسـتفاد ه از روش هـای تحليـل كّمی بود ه اسـت. د ر اين 
مكتـب، مقد مـات اسـتد الل از تجربه گرفته می شـود  و 
حقيقـت تنهـا از اد راک عقلی حاصل نمی شـود . پيروان 
ايـن مكتـب معتقد ند  اگر همـه تفسـيرهای جغرافيايی، 
د ر د اخـل نمـاد ی از منطـق رياضی تحليل شـود  موارد  
مبهـم و غيرد قيـق كنارگذاشـته می شـود  و زمينه الزم 
بـرای برنامه ريـزی فضايـی مناسـب تر مهيـا می شـود . 
ايـن نوع نگاه جزءگرايانه و اتميسـم به فضای جغرافيای 
نيـز تعميم می يابـد  )د اد اش پور و آفاق پـور، 1395(. د ر 
حقيقـت د ر پژوهش هـای برنامه ريـزی فضايی وابسـته 
بـه ايـن پاراد ايـم، سـعی می-شـود  كـه ابتـد ا اجـزای 
تشـكيل د هند ه سـاختار فضايی تجزيه و سپس د ر قالب 
 Von( شـود   تحليـل  هند سـی  و  رياضـی  مد ل هـای 
 ,Christaller  ;1909  ,Weber  ;1826  ,Thunen
1933(. مهمتريـن نظريه پرد از سـاختار فضايی د ر د وره 
نظريـه   .)1933 ,Christaller( اسـت  كريسـتالر  اول، 
مـكان مركزی كريسـتالر د ر اد امه توسـط پژوهشـگرانی 

 ,Perroux( پـرو   ،)1944  ,Lösch( لـوش  همچـون 
1954(، هيرشـمن ))Hirschman, 1958 بسـط د اد ه 
شـد ه و نظريه هـای جد يـد ی د ر قالـب رويكرد  سلسـله 
مراتبـی فضـا )شـامل نظريه هـای قطـب رشـد  و رشـد  
نامتـوازن( مطـرح شـد . د ر حقيقـت د ر ايـن پارد ايـم، 
صفـات و ويژگی هـای منتسـب بـه شـهرها )همچـون 
انـد ازه جمعيت، رشـد  اقتصـاد ی، ميزان سـرمايه گذاری 
و توليـد  ناخالـص( مـاک د رجه بنـد ی و مرتبـه آنها د ر 
سـاختار فضايـی منطقـه و سـرزمين قـرار می گرفـت 
)د اد اش پـور و د يگـران، 1393(. بنابرايـن روابـط ميـان 
كانون هـا بـه صورت عمـود ی و قـد رت عملكـرد ی آنها 
وابسـته به بُعد  مسـافتی آنها از مركز بـود . د ر د هه-های 
1950 و 1960 ميـاد ی، نظريه هـای سلسـله مراتبـی 
فضـا بـه طـور عملـی د ر بسـياری از كشـورهای جهـان 
بخصـوص كشـورهای د ر حال توسـعه كـه از ناهمگونی 
فضايـی بيشـتری رنـج می برد نـد  اجـرا شـد ؛ هرچنـد  
كـه د سـتاورد های آن برخـاف تصـور ايد ه پـرد ازان اين 
نظريـه، نـه تنهـا بـه توسـعه عاد النه فضـا منتهی نشـد  
بلكـه بـه قطبی گرايـی و مركزيـت بيشـتر قطب هـای 
شـد   منجـر  مناطـق  سـاير  عقب ماند گـی  و  توسـعه 
)قنبـری و موسـوی، 1390(. بـروز ايـن مسـئله موجب 
شـد  كـه د يـد گاه سلسـله مراتبی و رياضـی وار بـه فضـا 
د ر علـوم برنامه ريـزی فضايـی د ر بسـياری از محافـل 
نتيجـه  د ر  و  گـرد د   واقـع  نقـد  جـد ی  مـورد   علمـی 
د يد گاههـای جد يـد  جايگزيـن نظريه هـای قبلی شـود . 
منتقد يـن معتقـد  بود ند  كه نـگاه جزءگرايانـه به فضای 
جغرافيايـی، می توانـد  نقش عوامل سـازند ه د يگـر را د ر 
سـازمان يابی فضـا كمرنـگ كنـد  و د ر نتيجـه سـاختار 
فضايـی را آنگونـه كـه بايـد ، نتـوان بـه صورت مناسـب 

وصـف و تحليـل نمود . 
-1960 د هـه  نواثبات گـرا؛  پاراد ايـم  د وم:  د وره 

1990 میـاد ی
پـس از د هـه 1960م.، نقد  هـای متعـد د ی از نظريـه 
مـكان مركـزی د ر پژوهش هـای حـوزه سلسـله مراتـب 
 ,Jacobs  ;1964  ,Berry  ( گرفـت  صـورت  شـهری 
ايـن  بـر  اغلـب  ايـن نقد هـا   .)1970 ,Vance ;1969
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نكتـه تاكيـد  د اشـت روابط بين شـهرها را نمی بايسـت 
تنهـا منحصـر بـه روابـط سلسـله مراتبـی، جزءنگـر و 
وابسـته بـه انـد ازه آنهـا فـرض نمـود ؛ بلكـه الزم اسـت 
شـهرها را د ر يـک سيسـتم بـاز فـرض نمود  كـه ممكن 
اسـت كليـه آنهـا بـه همد يگـر وابسـته بـود ه و رشـد  
آنهـا متاثـر از يكد يگـر باشـد  )Pred, 1977(. پاراد ايـم 
حاكـم بـر اين د وره را می تـوان پاراد ايـم نواثبات-گرايی 
تعريـف نمـود  كـه د ر آن، نقـد  يـا نفـی نظريه هـای  
مـكان مركـزی، قطـب رشـد  و رشـد  نامتـوازن فضـا و 
ارائـه نظريه هـای انتقـاد ی جد يـد  بـر اسـاس رويكـرد  
قياسـی و بهره گيـری از روش هـای كّمـی، رويـه اصلی 
نظريه پـرد ازان  از  بسـياری  بـود .  برنامه ريـزان فضايـی 
شناسـايی  د نبـال  بـه  اغلـب  د وره،  ايـن  د ر  مطـرح 
تشـريح  فضـا،  سـاختار  تشـكيل د هند ه  مولفه هـای 
جايـگاه آنهـا د ر نظام فضايی سـرزمين و تبييـن فرايند  
سـازمانيابی فضـا د ر سيسـتم های پيشـنهاد ی بود ه اند  
 ;1981 ,Lynch ;1967,Hilhorst ;1969 ,Janelle(
Haggett, 1965(. نظريـه مركـز- پيرامـون فريد من را 
می تـوان مهمترين نظريه سـاختار فضايـی د ر اين د وره 
معرفـی نمـود  )Friedmann, 1967(. فريد مـن معتقد  
بـود  هـر نظـام جغرافيايـی شـامل د و زيرنظـام فضايـی 
مركـز )بـه عنوان قلب پيشـتاز يک سيسـتم( و پيرامون 
اسـت كـه د ر حالـت وابسـتگی نسـبت بـه مركـز قـرار 
د ارد . رونـد  تكاملـی د ر رويكـرد  سيسـتماتيک به فضا با 
ارائـه نظريه هـای شـاخص همچون نظريـه عملكرد های 
شـهری د ر توسـعه روسـتايی )Rondinneli, 1978( و 
نظريـه مراكـز رشـد  )Misra, 1972( توسـط بسـياری 
از برنامه ريـزان فضايـی د ر د هه هـای 1960 تـا 1980 
 Bourne & .ميـاد ی اد امـه می يابـد  )همچنيـن ر.ک
 ,Conzen   ;1970  ,Morril   ;1978  ,Simmons
1975;(. به طور كلی انتقاد  اين افراد  نسـبت به رويكرد  
قبلـی نـه بر مبنـای نفـی رويكرد  سلسـله مراتبـی بلكه 
تاكيـد  بـر شـكل گيری و تكامل سـاختار شـبه سلسـله 
مراتبـی د ر د رون يـک سيسـتم باز اسـت كـه د ر د رون 
آن قـد رت روابـط ميان شـهرها نقشـی تعيين كنند ه د ر 
شـكل گيری سـاختار فضايـی منطقه مورد  نظـر را د ارد . 

بـه عبارت د يگر، د ر اين د وره عملكـرد  همزمان پاراد ايم 
سلسـله مراتبـی و شـبكه ای مد نظـر اند يشـمند ان قرار 
گرفتـه و د ر عين حال بر نقش سيسـتماتيک شـهرهای 
شـاخص با نقش های برجسـته مالـی - بازرگانی و واجد  
مسـيرهای كريـد وری مجهـز، به عنـوان عامـل محرک 
اقتصـاد  و تخصـص منطقـه ای، تاكيـد  می شـود . ايـن 
تحول د ر نگرش به سـاختار سلسـله مراتبی فضا، سـهم 
عمـد ه ای د ر شـكل د هی بـه رويكرد  شـبكه ای د ر د وره 

د اشـت.  بعد ی 
د وره سـوم: پاراد ايـم رابطه ای؛ د هـه 2010-1990 

میاد ی
پاراد ايـم  گرفتـن  قـوت  بـا  ميـاد ی   1990 د هـه  از 
 Habermas( كنـش ارتباطـی د ر عرصـه برنامه ريـزی
د ر  موجـود   روابـط  بـه  نـگاه   ،)2000  ,& Cooke
اگـر  يافـت.  تغييـر  جغرافيايـی  فضـای  سيسـتم های 
تـا پيـش از ايـن نـگاه عمـود ی، نظم محـور و سلسـله 
مراتبـی بـه كانون هـا و روابط ميـان آنها وجود  د اشـت، 
د ر پاراد ايـم كنـش ارتباطـی اين سـاختار انعطاف ناپذير 
شكسـته شـد ه و بـا تعميـم ايـن رويكـرد  بـه عرصـه 
برنامه ريـزی، الگـوی برنامه ريـزی ارتباطـی د ر مقيـاس 
شـبكه ای  برنامه ريـزی  و   )1997  ,Healey( شـهری 
د ر مقيـاس جهانـی، ملـی و منطقـه ای ظهـور می يابـد  
 1995 ,Batten ;1993 ,Castells ;2005 ,Meijers(
د رجـه  بـر  رهيافـت  ايـن   .)2010  ,Taylor et al  ;
تعامـل هريـک از نقـاط بـا د يگر نقـاط د ر نظـام جريان 
هـا اسـتوار اسـت و بـا تأكيـد  بـر د اد  ه هـاي رابطـه اي، 
كـم و كيـف ، شـكل و محتـواي آرايـش جريا ن هـا، 
سـازمان يابي فضـا را هـد ف قـرار مي د هـد  )د اد اش پور 
و د يگـران، 1389(. كاماگنـی و سـالون بر شـكل گيری 
سـاختار جد يـد  مبتنـی بـر يـک شـبكه چند مركـزی 
و مجموعـه-ای از مراكـز ميانـه د ر د رون ايـن شـبكه 
اذعـان د ارنـد  كـه اغلـب آنها بـه صـورت تعاملـی با هم 
د ر ارتباطنـد . ايـن د و محقـق از ايـن تحـول جد يـد  رخ 
د اد ه د ر سـاختار فضايـی مناطـق بـه عنـوان سـاختار 
شـبكه ای يـاد  می كننـد . آنهـا معتقد نـد  ايـن سـاختار 
از د و مولفـه بنيـاد ی شـامل زيرسـاخت ها )شـبكه های 
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ريلـی، بزرگراهـی و كانال هـای آبـی( و تعامـل فضايـی 
و  اقتصـاد ی  فعاليت هـای  شـهری،  مكان هـای  ميـان 
 ,Camagni & Salone( مـرد م تشـكيل شـد ه اسـت
1993(. بر همين اسـاس گروهی از پژوهشـگران عرصه 
برنامه ريـزی فضايـی تـاش نمود نـد  سـازمان يابی فضا 
را بـر مبنـای رهيافـت تعاملـی يا شـبكه مبنا ترسـيم و 
مولفه هـای شـكل د هند ه بـه سـاختار فضايـی را تبيين 
كننـد . گروهـی از آنهـا روش هـای كّمـی را بـه منظـور 
تحليـل و تبييـن شـبكه های سـاختاری- اجتماعی فضا 
 Givoni &  ;2001  ,Preston  ;2009  ,Dablanc(
Banister, 2006 ( و گروهـی د يگـر روش هـای كيفی 
 2009 ,Roso et al ;2004 ,Rodrigue(  را برگزيد نـد
آنهـا،  د يـد   از   .)  2008 ,Lee et al  ;2000 ,Røe  ;
سلسـله مراتـب د ر كاركرد ها برخاف سلسـله مراتب د ر 
شـهرها، اغلـب متقارن و د وسـويه اسـت. بنابراين روابط 
بيـن مراكـز شـهری و روسـتايی تنهـا عمـود ی نبـود ه، 
بلكـه روابـط افقـی د ر قالـب روابـط مكملـی، تعـاون و 
همـكاری نيـز بـروز می يابـد . بـا ايـن اوصـاف می تـوان 
گفـت الگوی شـبكه ای نـه تنها ناقض الگوی سيسـتمی 
فضـا نيسـت بلكـه مكمـل آن به شـمار مـی رود . د ر اين 
الگـو اند يشـمند ان بـرای كشـف روابـط شـبكه ای د ر 
سـاختار فضايی، تنها بـه روش های كّمـی اكتفا ننمود ه 
اسـتد اللی  راهبرد هـای  و  كيفـی  روش هـای  از  بلكـه 
ذهنی گـرا )همچون اسـتفهامی( برای اثبـات وجود  اين 

روابـط اسـتفاد ه می نماينـد . 
د وره چهـارم: پاراد ايـم انتقـاد ی؛ از 2010 میاد ی 

كنون  تا
د رحاليكه پژوهـش پيرامون پاراد ايـم ارتباطی و رويكرد  
د ر  همچنـان  فضايـی  سـاختار  تحليـل  د ر  شـبكه ای 
بسـياری از محافـل علمـی جريـان د ارد ، از ابتـد ای قرن 
21 ام همزمـان توجـه بـه د يد گاههای فلسـفی انتقاد ی 
مـورد  توجه بسـياری از نظريه پـرد ازان برنامه ريزی قرار 
د ارد . د ر حقيقـت ماهيـت روش شناسـی تفكـر انتقاد ی 
بـه گونـه ای اسـت كـه به طـور مـد اوم د ر حـال اصاح 
نواقـص نظريه هـای قبلـی و ارائـه نظريه هـای جد يـد  
اسـت. يكـی از جد يد تريـن پاراد ايم هـای فلسـفی كـه 

د ر چنـد  سـال اخيـر مـورد  توجـه برنامه ريزان شـهری 
و منطقـه ای قـرار گرفتـه، پاراد ايـم فرااثبات گـرا اسـت 
 ,Allmendinger( آلمند ينگـر  توسـط  اولين بـار  كـه 
2002( مطـرح شـد ه اسـت. او بـا مطالعـه و نقـد  نظريه 
فالـود ی  ماننـد   شـاخصی  شـهری  برنامه ريـزان  هـای 
 )1989  ,Yiftachel( ئيفتاشـل  و   )1981  ,Faludi(
نظريـات  فلسـفی  پايـگاه  و  طبقه بنـد ی  پيرامـون 
خـود   چارچوب سـاز  نظريـه  تبييـن  بـه  برنامه ريـزی، 
پرد اختـه اسـت. آلمند ينگـر از پاراد ايـم اثبات گرايـی و 
نواثبات گرايـی بـه عنوان د و نظريه چارچوب سـاز رقيب 
نـام می بـرد  و اشـاره می كنـد  كـه كار نظريـه چارچوب 
سـاز، ايجـاد  پيوند  ميان فلسـفه علـم االجتماعی، نظريه 
ايـن  برنامه ريـزی اسـت.  بيرونـی  اجتماعـی و نظريـه 
نظريـه، بـا قرارگرفتن د ر شـرايط زمانـی و مكانی خاص 
خـود ، نظريـه برنامه ريـزی د رون زا را شـكل می د هـد . 
هرچنـد  ايـن پاراد ايـم تاكنون ثبـات فلسـفی الزم را د ر 
ميـان برنامه ريـزان فضايـی بد سـت نياورد ه اما توانسـته 
اسـت بخشـی از نظريه های سـاختار فضايـی را از اوايل 
د هـه 2010 ميـاد ی تـا بـه امـروز معطـوف بـه خـود  
 ;2015 ,Angel and Blei ;2014 ,Bertaud (  كنـد
 ,Song   2015  ,Siedentop, Fina and Krehl
2015;(. اسـتد الل راهبـرد ی مـورد  اسـتفاد ه د ر ايـن 
پاراد ايـم، تلفيقی از اسـتد الل های چهارگانه اسـتقرايی، 
د ر حقيقـت  اسـت.  و پـس كاوی  اسـتفهامی  قياسـی، 
پژوهشـگران ارائه كننـد ه ايـن پاراد ايـم معتقد نـد  بـرای 
سـاختار  تبييـن  بـرای  كاربـرد ی  پاسـخ  بـه  رسـيد ن 
فضايـی هـر منطقـه، بايـد  نظريه هـای گذشـته را مورد  
پـس كاوی قـرار د اد ه و بـا د ر نظـر گرفتـن نيروهـای 
محيطـی،  زيسـت  و  اجتماعـی  اقتصـاد ی،  طبيعـی، 
سـاختار فضايی خاص آن منطقـه را به صورت زمينه ای 
 ;2016 ,Goletz, Feige & Heinrichs(  ارائـه نمـود
 Gebhardt;  2015 ,Hernandez & Titheridge
پاراد ايـم،  ايـن  مبنـای  بـر  نتيجـه  د ر   .)2016 ,et al
الگـوی موجود  و پيشـنهاد ی سـاختار فضايی هر منطقه 
بـر اسـاس مولفه هـا و ابعـاد  فضايـی خـاص آن منطقـه 
يا سـرزمين تعريـف شـد ه و نمی توان هيچگونـه الگوی 
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برتـری را پيـش از انجـام پژوهش هـای ميد انی )شـامل 
روش-هـای تركيبـی( بـرای منطقه مورد  نظـر ارائه د اد . 
همانطـور كـه گفتـه شـد  ايـن پاراد ايـم امـروزه د ر ذيل 
پاراد ايـم شـبكه ای فضـا و تحليل سـاختار فضايـی قرار 
د ارد  و هنـوز نتوانسـته جايـگاه مسـتقلی بـرای خود  باز 

)شـكل1(.   كند  
تحـول  د ر مسـير  فضايـی،  برنامه ريـزی  اند يشـمند ان 
پيرامـون  مفهومـی  مد ل هـای  و  نظـری  رويكرد هـای 
شـكل-د هند ه  مولفه هـای  همـواره  فضايـی،  سـاختار 
بـه سـاختار فضايـی را د ر تجزيـه و تحليل هـای خـود  
تبييـن می كننـد . بـا مـرور مجـد د  نظريه های سـاختار 
فضايی سـرزمين و وابسـته بـه پاراد ايم هـای چهارگانه، 
می تـوان مولفه هـای شـكل د هند ه بـه سـاختار فضايی 

را د ر شـش مولفـه اساسـی د سـته بند ی نمـود . الزم به 
ذكـر اسـت بناد ر بـه عنـوان كانون هـای مهـم بازرگانی 
شـامل  كـه  بنـاد ر  پسـكرانه های  و  كاال  مبـاد الت  و 
كانون هـا، پهنه هـای كاربـری و كريد ورهـای ترانزيتـی 
شـكل د هی  د ر  اثرگـذار  بخشـی  همـواره  هسـتند ، 
نقشـی  و  بـود ه  سـرزمين  يـک  فضايـی  سـاختار  بـه 
تعيين كننـد ه د ر سـازمان فضايـی د ارنـد . شـش مولفه 
سـرزمين  يـک  فضايـی  سـاختار  بـه  شـكل-د هند ه 
عبارتنـد  از: كانون هـا؛ كريد ورهـا؛ پهنه هـای فعاليتـی؛ 
تعامـل؛ قلمـرو؛ انتظام )شـكل2(. از ميان ايـن مولفه ها، 
سـه مولفـه كانون، كريد ور و پهنـه فعاليتی د ر چارچوب 
عناصـر كالبـد ی - عينـی فضـا می گنجنـد  و د ر پـان 
قابـل مشـاهد ه اند . د ر  بعـد ی فضـای جغرافيايـی،  د و 

شکل 1. سیر تحول پاراد ايمی مرتبط با ساختار فضايی؛ مأخذ: يافته هاي تحقیق.
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حاليكـه سـه مولفـه باقيمانـد ه شـامل قلمـرو، تعامـل و 
انتظـام، اغلب د ر چارچـوب عناصر اقتصاد ی – اجتماعی 
فضا د سـته بند ی می شـوند  كه كشـف اليه هـای پنهان 
آنهـا براحتـی ميسـر نيسـت. كانون هـا محـل توليـد ، 
و  كااليـی  هـای  جريـان  مد يريـت  و  انـرژی  مصـرف 
 ,perroux  ;1933  ,Christaller( هسـتند   انسـانی 
 ;1965  ,Haggett  ;1963  ,Taffee et al  ;1955
 Klapka  ;1971  ,Hilhorst  ;1967  ,Friedmann
كانون هـا  از  برخـی  حـال،  عيـن  د ر   .)2010  ,et al
ارتباطـی، وظيفـه  بخصـوص بنـاد ر همچـون مفاصـل 
تغييـر د ر شـيوه حمل و نقـل محموله هـای منطقـه ای، 
 ;2005 ,Rodrigue (  ملـی و جهانـی را برعهـد ه د ارنـد
كريد ورهـا   .)  Notteboom&2004,Rodrigue
كااليـی-  جريان هـای  توزيـع  عرصـه  حقيقـت  د ر 
انسـانی بـود ه و كّميـت ارتباطـات و كيفيـت اتصـاالت 
ايـن كريد ورهـا  تاميـن می كننـد .  را  ميـان كانون هـا 
فضـا  د ر  جريـان  انتقـال  جهـت  ضـروري  بسـترهاي 
تلقـي مي گرد نـد  و بـه منزلـه اسـتخوان بند ي فضـای 

 ;1963 ,Taffee et al( تلقـی می شـوند   جغرافيايـی 
 Klapka  ;1971  ,Hilhorst  ;1967  ,Friedmann
 ;1965 ,Haggett ;2004 ,Roudrigue;2010 ,et al

 .)1998  ,  Van Klink & Van Den Berg
پهنه هـای فعاليتـی از برخـورد  و كنـش ميـان كانون ها 
و محورهـای ارتباطی حاصل می شـود . بـه عبارت د يگر 
كانون هـا د ر زمـان همگرايی نيازمنـد  ارتباط با همد يگر 
می شـوند  و از فرصـت  بهـره وری و صرفه جويی هـای 
ناشـی از توليد  و مقيـاس حد اكثر اسـتفاد ه را می كنند . 
ايـن موضـوع به مـرور موجـب شـكل گيری عرصه های 
توليـد  و خد مـات شـد ه و پهنه هـای فعاليتـی بـا هد ف 
ارزش افـزود ه گسـترش می يابنـد . هميـن عامل موجب 
بـه  بسـته  و  شـد ه  بزرگ تـر  سـطوح  سـازمان  يافتن 
می توانـد   سـطوح  ايـن  مسـاحت  كانون هـا،  مقيـاس 
 ,Hilhorst ;1965 ,Haggett (  كـم يـا زيـاد  باشـد
 ;1981  ,Hayuth  ;2004  ,Rodrigue;1971
 Klapka  ;2005  ,Notteboom & Roudrigue
et al, 2010 (. بنابرايـن پهنه هـای فعاليتـی بـا كمـک 

شکل 2. مولفه های ساختار فضايی؛  ماخذ: نگارند گان.
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گرفتـن از كريد ورهـای مجهـز، قوام بخـش پيوند هـای 
فضايـی ميـان د و يا چنـد  كانون عملكـرد ی - جمعيتی 
هسـتند . قلمـرو به حـوزه نفـوذ سيسـتم فضايـی مورد  
نظـر اشـاره د ارد  كـه كليـه روابـط و تعامـات فضايـی 
د ر  قلمـرو  ايـن  می افتـد .  اتفـاق  مـرز  ايـن  د رون  د ر 
سـاد ه ترين حالت مبتنی بـر مرزهای برنامه ريزی شـد ه 
توسـط سياسـت مد اران و برنامه ريـزان فضايی اسـت اما 
د ر اغلـب مـوارد ، محـد ود ه يک قلمرو فضايی را شـرايط 
اقتصـاد ی، مد يريتـی و اجتماعـی حاكم بر آن سيسـتم 
 ,Hilhorst  ;1933  ,Christaller( می كنـد   تعييـن 
 ;2009  ,Rodrigue & Notteboom  ;1971
Klapka et al, 2010(. تعامـل بـر كنش گـری ميـان 
ارتباطـی  محورهـای  و  كانون هـا  عملكـرد ی،  سـطوح 
تاكيـد  د ارد . تعامـل د ر حقيقـت نتيجه برقـراری پويايی 
و حركـت ميـان فعاليت هـای انسـانی و جريـان هـای 
 ;1981 ,Lynch ;1963 ,Taffee et al( كااليـی اسـت
 ,Roso et al ;2005 ,Notteboom & Roudrigue

 ;2015 ,Angel and Blei ;2005 ,Meijers ;2009
Bertaud, 2014(. آخريـن مولفـه سـاختار فضايی كه 
اغلب نقشـی پنهـان د ر شـكل د هی بـه آن د ارد ، انتظام 
اسـت. هـر سيسـتمی نيازمنـد  يـک منطـق يـا انتظـام 
معنـاد ار )آشـكار يـا نهفتـه(، بـا هـد ف ايجـاد  انسـجام 
د رغيرايـن صـورت  می باشـد ؛  خـود   سـاختار  د ر  الزم 
و  ايـن سيسـتم  از  هم پاشـيد گی  امـكان  لحظـه  هـر 
تركيـب اجـزای آن بـا سيسـتم جد يـد  وجـود  خواهـد  
 ;1963 ,Taffee et al ;1933 ,Christaller( د اشـت
 ,Roso et al  ;1972  ,Misra  ;1965  ,Haggett

 .)2013 ,.Feng et al  ;2009
ايـن  از  هريـک  عينـی  مصد اق هـای  بـه   1 جـد ول 
مولفه هـا د ر مقياس هـای محلـی، منطقـه ای، ملـی و 

اسـت. پرد اختـه  فراملـی 
روش و د اد ه های پژوهش 

هـد ف  شـد   ذكـر  مقد مـه  بخـش  د ر  كـه  همانگونـه 
از  ارائـه چهارچـوب مناسـب  ايـن پژوهـش،  انجـام  از 

7 
 

افتد. جمعيتي هستند. قلمرو به حوزه نفوذ سيستم فضايي مورد نظر اشاره دارد كه كليه روابط و تعامالت فضايي در درون اين مرز اتفاق مي
ريزان فضايي است اما در اغلب موارد، مداران و برنامهشده توسط سياستريزيترين حالت مبتني بر مرزهاي برنامهاين قلمرو در ساده

 ;Christaller, 1933كند (ده يك قلمرو فضايي را شرايط اقتصادي، مديريتي و اجتماعي حاكم بر آن سيستم تعيين ميمحدو
Hilhorst, 1971; Rodrigue & Notteboom, 2009; Klapka et al, 2010.(  گري ميان سطوح بر كنشتعامل

هاي انساني و جريان حقيقت نتيجه برقراري پويايي و حركت ميان فعاليتها و محورهاي ارتباطي تاكيد دارد. تعامل در عملكردي، كانون
 ;Taffee et al, 1963; Lynch, 1981; Notteboom & Roudrigue, 2005; Roso et al, 2009هاي كااليي است (

Meijers, 2005; Angel and Blei, 2015; Bertaud, 2014ن در شكل). آخرين مولفه ساختار فضايي كه اغلب نقشي پنها-
است. هر سيستمي نيازمند يك منطق يا انتظام معنادار (آشكار يا نهفته)، با هدف ايجاد انسجام الزم در ساختار انتظام دهي به آن دارد، 

پاشيدگي اين سيستم و تركيب اجزاي آن با سيستم جديد وجود خواهد داشت همباشد؛ درغيراين صورت هر لحظه امكان از خود مي
)Christaller, 1933; Taffee et al, 1963; Haggett, 1965; Misra, 1972; Roso et al, 2009; Feng et al., 

2013(.  
 .اي، ملي و فراملي پرداخته استهاي محلي، منطقهها در مقياسهاي عيني هريك از اين مولفهبه مصداق 1 جدول

 محلي، منطقه اي، ملي و فرامليهاي ساختار فضايي در سه مقياس مصداق عيني مولفه .1 جدول
ــاختار   ــه س مولف

 فضايي
ــه   مقياس محلي ــاس منطقـ مقيـ

 اي
 مقياس ملي و فراملي

 هاكانون
-اشــــتغال و فعاليــــت

 نواحي كالنشهري هاي تجاري
ــب ــز   قطـ ــي و مراكـ ــزرگ جمعيتـ ــاي بـ هـ

 ها) دروازه اي (بنادر و فرودگاه

 كريدورها
جـــاده هـــا و سيســـتم 

 ترانزيت
خطــوط ريلــي، شــبكه   

 هاها و كانالبزرگراه
 مسيرهاي هوايي و دريايي

 هاتعامل
ســـفرهاي آونگـــي و  

 توزيع
سيســــتم شــــهري و  

 هاي آنپسكرانه
 گذاري، تجارت و توليدسرمايه

 قلمرو
محـــــدوده هـــــاي  
ــويتي،   ــترك هــ مشــ

 مرزهاي محلي

ــه   ــوذ منطقـ ــوزه نفـ حـ
اي، مــــرز شهرســــتان 

 و استان

مرزهـــاي سياســـي ملـــي، حـــوزه هـــاي     
 زباني -فرهنگي  -مشترك اقتصادي 

ــاي  ــه هــ پهنــ
 فعاليتي

ــين در   ــاربري زمــ كــ
ــهر و   ــاس شـــ مقيـــ

 روستا

پهنـــه هـــاي فعـــاليتي، 
جــــنس لكــــه هــــا و 

 سطوح عملكردي

رســـان و پهنـــه هـــاي   ســـطوع خـــدمات 
 فعاليتي در مقياس سرزمين

 انتظام

ــه  ــونگي قطعـــ چگـــ
ــالك ــدي پـ ــا و بنـ هـ

هـــــاي دسترســـــي
 محلي

منطــــق حــــاكم بــــر 
روابـــط ميـــان شـــهرها 

 و روستاها

ــره     ــان گ ــط مي ــايي و رواب ــدمان فض ــوع چي ن
 هاي مهم سرزميني

 
  پژوهشي هادادهروش و 

ديدگاههاي مطرح پيرامون ساختار فضايي  هدف از انجام اين پژوهش، ارائه چهارچوب مناسب ازهمانگونه كه در بخش مقدمه ذكر شد 
. بدين اي ساختارمند تنظيم شودشناختي پژوهش به گونهروشبا توجه به اين هدف، الزم است فرآيند  است. ايبنادر و مناطق پسكرانه

جد ول 1. مصد اق عینی مولفه های ساختار فضايی د ر سه مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و فراملی
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د يد گاههـای مطـرح پيرامـون سـاختار فضايـی بنـاد ر 
و مناطـق پسـكرانه ای اسـت. بـا توجـه بـه ايـن هد ف، 
الزم اسـت فرآينـد  روش شـناختی پژوهش بـه گونه ای 
سـاختارمند  تنظيـم شـود . بد ين منظور، بنيان  فلسـفی 
روش ايـن پژوهـش بـر اسـاس پاراد ايـم واقع گرايـی و 
زيربنيـان فلسـفی آن بر اسـاس پاراد ايـم نواثبات گرايی 
پاراد ايـم  د ر  اسـتد اللی  راهبـرد   اسـت.  شـد ه  تنظيـم 
نواثبات گرايـی، اغلـب بر اسـاس منطق قياسـی اسـتوار 
معتبـر  نظريه هـای  سـاير  قياسـی،  منطـق  د ر  اسـت. 
آزمـون  و  بررسـی  مـورد   پژوهـش،  موضـوع  پيرامـون 
قـرار گرفتـه و د ر نهايـت، بـا رد ، تكميـل يـا اقتبـاس از 
مفاهيـم سـاير نظريه هـا، نظريـه يـا چارچـوب جد يد ی 
تبييـن می شـود . د ر ايـن حالـت چـون مقـرر شـد ه كه 
چارچوب جد يد ی از سـاختار فضايی بناد ر و پسـكرانه و 
مولفه هـای سـازند ه آن ارائه شـود ، رويكـرد  پژوهش نيز 
بـه صـورت اكتشـافی خواهـد  بـود . د ر عين حـال، برای 
د سـتيابی منطقـی به هـد ف پژوهـش، روش پژوهش به 
صـورت كّمـی  و جنس د اد ه های پژوهـش، متن پايه د ر 
نظـر گرفتـه شـد ه اسـت. شـيوه نمونه گيـری از د اد ه ها 
بـر مبنـای روش نمونه گيـری مورد مشـهور و فراينـد  
نموه گيـری از د اد ه هـا د ر سـه گام صورت گرفته اسـت. 
د ر گام اول تعـد اد  76 مقالـه معتبـر بـا لحـاظ نمـود ن 
همزمـان شـرايط زيـر بـه صـورت پيـش فـرض انتخاب 

شـد ه اند : 1( مقـاالت منتشـر شـد ه د ر بـازه زمانـی 25 
سـال اخيـر )از سـال 1990 تـا 2016 م.(. 2( مقاله های 
نشـريه های معتبـر ISI بـا مضمـون موضوعـی بنـاد ر و 
پسـكرانه  و بـا ضريـب تاثيـر  0/5 بـه بـاال . گام د وم 
نمونه گيـری بـا تعريـف محد ود يت هـای جد يـد  انجـام 
شـد ه اسـت. د ر ايـن گام از ميـان 76 مقالـه مرحلـه 
قبـل، تعـد اد  28 مقالـه برگزيـد ه شـد ه كه د ر عنـوان يا 
چكيـد ه آنهـا به طـور صريح از عبـارت سـاختار فضايی 
يـا مولفه هـا و مفاهيـم مرتبـط با ايـن عبارت اسـتفاد ه 
شـد ه اسـت. د ر گام سـوم، از ميـان 28 مقالـه منتخب، 
15 مقالـه بـا تعريـف د و قيد  جد يـد  برگزيد ه شـد ه اند : 
1( حد اقـل 10 مـورد  ارجاع د هـی بـه مقاله مذكـور؛ 2( 
قابليـت اعتمـاد  و اعتبـار يكـی از نويسـند گان مقاله  به 
ميـزان حد اقل عـد د  10. روش تجزيـه و تحليل  د اد ه ها 
بـر مبنـای تحليل محتوای كّمـی و از طريق ابزار ضريب 
همبسـتگی اسـپيرمن  و تحليل آنتروپی شانون  خواهد  
 SPSS بـود . ابـزار تحليلی مـورد  اسـتفاد ه نيز نرم افـزار

بود .  خواهـد  
تحلیل د اد ه های پژوهش

تاكنـون طيـف وسـيعی از مقاله هـا پيرامـون شـهرهای 
بنـد ری و مناطـق پسـكرانه ای بـا طيف هـای موضوعی 
متفـاوت مطـرح شـد ه اسـت. با يک بررسـی گـذرا و د ر 
عيـن حال جامـع از مجموعه مقاله هـای مطرح پيرامون 

شکل 3. موضوعات پنج گانه مطرح شد ه د ر مقاله های معتبر پیرامون بناد ر و پسکرانه و 
همبستگی آنها با مقوله ساختار فضايی 
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بنـاد ر و پسـكرانه )تعـد اد  76 مقالـه برگزيـد ه مبتنی بر 
گام اول نمونه-گيـری مورد مشـهور( می تـوان آنها را د ر 

پنـج طيـف موضوعی طبقه بنـد ی نمود  )شـكل3(. 
 پژوهشـگران د ر هريک از اين د سـته های موضوعی، بر 
مفاهيـم و مولفه هـای مد نظـر خـود  تاكيـد  و يافته های 
قابـل توجهـی را د ر علـوم بند رگاهـی ثبـت نمود ه انـد ، 
امـا بـا توجـه بـه هـد ف پژوهـش، سـوال اين اسـت كه 
همبسـتگی  موضوعـی،  د سـته های  ايـن  از  كد اميـک 
معنايـی و قرابـت مفهومـی بيشـتری بـا مقوله سـاختار 
فضايـی د ارنـد . بنابرايـن د ر گام د وم نمونه گيری، تعد اد  
28 مقالـه برگزيـد ه شـد  كـه د ر عنـوان يا چكيـد ه آنها 
بطـور مسـتقيم بـه موضـوع سـاختار فضايـی بنـاد ر- 
پسـكرانه پرد اختـه  شـد ه اسـت تـا د ر اد امـه مشـخص 
شـود  كـه ايـن مقاله هـا، د ر طـول پژوهـش خـود  بـر 
كـد ام د سـته از موضوعات اشاره شـد ه تمركـز يافته اند . 
موضـوع  ميـان  همبسـتگی  روابـط  نتيجـه  جـد ول2 
مقاله هـای بند رگاهـی با موضوع سـاختار فضايـی بناد ر 
را نشـان می د هـد . نتايج محاسـبات نشـان می د هد  كه 
ميـان د سـته موضوعی بررسـی نقـش بناد ر و پسـكرانه 
د ر زنجيـره تاميـن كاال و حمـل و نقـل چند وجهـی و 
مقولـه سـاختار فضايـی بيشـترين ميـزان همبسـتگی 

وجـود  د ارد . 
معنـای اين همبسـتگی آن اسـت كـه مقاله هـای كه با 
هـد ف بررسـی سـاختار فضايی بناد ر نگاشـته شـد ه اند ، 
د ر بخـش تحليـل و نتيجه گيـری، بـه بررسـی نقـش 
بنـاد ر د ر زنجيـره تاميـن كاال و حمل و نقـل چند وجهی 
پرد اخته انـد . د ر واقـع ايـن د سـته از مقاله ها د ر مسـير 
تحليـل سـاختار فضايـی بنـاد ر بـه بررسـی حمل و نقل 
چند وجهـی، بهره وری از شـبكه های زنجيـره ای تامين 

كانون هـای  و  بنـاد ر  ميـان  جريانـی  تعامـات  و  كاال 
د سـته  پرد اخته انـد .  پسـكرانه  مناطـق  د ر  پيرامونـی 
ارتباطـات  كـه  اسـت  موضوعاتـی  بـه  متعلـق  بعـد ی 
قلمـرو بنـد ر- شـهر را مـورد  بررسـی قـرار د اد ه انـد . د ر 
ايـن د سـته از مقاله هـا، ارتباطـات كريـد وری، سـطوع 
د ر  بند رگاهـی  كالبـد ی شـهرهای  فـرم  و  عملكـرد ی 
مقيـاس محلـی و منطقه ای مورد  بررسـی قـرار گرفته و 
سـاختار فضايی شـهر – بند ر تشريح شـد ه است. د سته 
سـوم موضوعـات، موضوعاتی اسـت كه به بررسـی سـير 
تكويـن جغرافيـای بنـد ر، مناطق پسـكرانه و پيشـكرانه 
پرد اخته انـد . د ر ايـن د سـته از مقاله ها، نحـوه تغييرات 
محورهـای ارتباطی، تغييرات ايجاد  شـد ه د ر قلمروهای 
فضـای تعاملـی بنـاد ر بـا مناطق پسـكرانه، سـير تحول 
سـطوح عملكرد ی و كاربری اراضی د ر بند رگاه و مناطق 
پيرامونـی د ر طول زمان مورد  بررسـی قرارگرفته اسـت. 
د و د سـته موضوعـی عملكـرد  بنـاد ر و ابعـاد  مد يريتـی، 
سياسـت گذاری و حكمروايـی د ر مناطـق بند رگاهـی، 
موضوعاتـی هسـتند  كـه كمترين همبسـتگی بـا مقوله 

سـاختار فضايی بنـاد ر را د اشـته اند . 
د ر بخـش د وم ايـن پژوهش به وزن د هـی به مولفه های 
سـاختار فضايـی بناد ر- پسـكرانه پرد اخته می شـود . د ر 
واقع د ر اين بخش مشـخص می شـود  كـه از مولفه های 
تشـكيل د هند ه سـاختار فضايـی د ر مقاله های شـاخص 
پيرامـون بنـاد ر و پسـكرانه به چه ميـزان و با چه ضريب 
اهميتـی، اسـتفاد ه شد ه اسـت. به منظور اسـتخراج وزن 
د سـته  سـه  از  فضايـی  سـاختار  كليـد ی  مولفه هـای 
مقاله هـای موضوعـی برگزيـد ه د ر بخش قبل، اسـتفاد ه 
شـد ه اسـت. د ر اد امه با اسـتفاد ه از فن تحليل محتوا با 
رويكـرد  تلخيصی  به اسـتخراج كد های اصلـی پيرامون 

جد ول 2. تبیین رابطه همبستگی میان پنج د سته موضوعی پیرامون بناد ر و موضوع ساختار فضايی
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ساختارشناسـی بناد ر و مناطق پسـكرانه پرد اخته شـد ه 
اسـت )شـكل7(. شـيوه نمونه گيـری نيـز بـه صـورت 
مورد  مشـهور و د ر گام سـوم آن بود ه اسـت كه بر اساس 
آن، از ميـان 28 مقالـه برگزيـد ه، 5 مقالـه از هر د سـته 
موضوعـی بـه منظـور ارزيابـی وزن مولفه هـا برگزيـد ه 
شد ه اسـت. د ر اد امـه به منظـور وزن د هی اسـتاند ارد  به 
مولفه هـا نيـز از روش آنتروپـی شـانون اسـتفاد ه شـد ه 

اسـت )رابطه1(.
)1(
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بندرگاهي هاي قابل توجهي را در علوم هاي مدنظر خود تاكيد و يافتههاي موضوعي، بر مفاهيم و مولفهپژوهشگران در هريك از اين دسته
مفهومي قرابت معنايي و همبستگي هاي موضوعي، سوال اين است كه كداميك از اين دستهاند، اما با توجه به هدف پژوهش، ثبت نموده

آنها بطور  عنوان يا چكيدهمقاله برگزيده شد كه در  28گيري، تعداد بيشتري با مقوله ساختار فضايي دارند. بنابراين در گام دوم نمونه
ها، در طول پژوهش خود بر شده است تا در ادامه مشخص شود كه اين مقاله پسكرانه پرداخته -مستقيم به موضوع ساختار فضايي بنادر

با موضوع ساختار بندرگاهي هاي مقالهروابط همبستگي ميان موضوع نتيجه  2جدولاند. شده تمركز يافتهكدام دسته از موضوعات اشاره
بررسي نقش بنادر و پسكرانه در زنجيره تامين كاال و  يموضوعدسته دهد كه ميان نتايج محاسبات نشان ميدهد. را نشان ميبنادر فضايي 

 همبستگي وجود دارد.ميزان بيشترين  ساختار فضاييمقوله و  حمل و نقل چندوجهي
 موضوع ساختار فضاييو پنج دسته موضوعي پيرامون بنادر  تبيين رابطه همبستگي ميان .2 جدول

 
گيري، به اند، در بخش تحليل و نتيجهي كه با هدف بررسي ساختار فضايي بنادر نگاشته شدهمقاله هااست كه  آنمعناي اين همبستگي 

در مسير تحليل ساختار فضايي  مقاله هااند. در واقع اين دسته از نقل چندوجهي پرداختهودر زنجيره تامين كاال و حملبررسي نقش بنادر 
در هاي پيراموني ميان بنادر و كانوناي تامين كاال و تعامالت جرياني هاي زنجيرهوري از شبكهبهرهنقل چندوجهي، وحمل بررسيبنادر به 

اند. در اين دسته قرار داده را مورد بررسي شهر -ارتباطات قلمرو بندراند. دسته بعدي متعلق به موضوعاتي است كه پرداخته مناطق پسكرانه
اي مورد بررسي قرار گرفته و منطقه ، ارتباطات كريدوري، سطوع عملكردي و فرم كالبدي شهرهاي بندرگاهي در مقياس محليهامقالهاز 

بررسي سير تكوين جغرافياي بندر، مناطق شده است. دسته سوم موضوعات، موضوعاتي است كه به تشريح بندر  –و ساختار فضايي شهر 
، نحوه تغييرات محورهاي ارتباطي، تغييرات ايجاد شده در قلمروهاي فضاي مقاله هااند. در اين دسته از پرداخته پيشكرانهپسكرانه و 

ر طول زمان مورد بررسي وني دتعاملي بنادر با مناطق پسكرانه، سير تحول سطوح عملكردي و كاربري اراضي در بندرگاه و مناطق پيرام
موضوعاتي هستند كه ، گذاري و حكمروايي در مناطق بندرگاهيابعاد مديريتي، سياست و عملكرد بنادري موضوعدسته گرفته است. دو قرار

 اند. تار فضايي بنادر را داشتهكمترين همبستگي با مقوله ساخ
-شود. در واقع در اين بخش مشخص ميپرداخته مي پسكرانه -بنادر فضاييهاي ساختار مولفهبه دهي وزنبه  بخش دوم اين پژوهشدر 

با چه ضريب اهميتي،  شاخص پيرامون بنادر و پسكرانه به چه ميزان و يهامقالهدهنده ساختار فضايي در هاي تشكيلشود كه از مولفه
موضوعي برگزيده در بخش قبل،  يهامقاله دسته هاي كليدي ساختار فضايي از سهاست. به منظور استخراج وزن مولفهاستفاده شده

6Fبا رويكرد تلخيصي فن تحليل محتوا استفاده شده است. در ادامه با استفاده از

به استخراج كدهاي اصلي پيرامون ساختارشناسي بنادر و  7
است كه بر اساس آن، از  بودهو در گام سوم آن  مشهورموردبه صورت نيز  گيري. شيوه نمونه)7(شكل مناطق پسكرانه پرداخته شده است

دهي وزن به منظوردر ادامه است. برگزيده شدهها ضوعي به منظور ارزيابي وزن مولفهمقاله از هر دسته مو 5 مقاله برگزيده، 28ميان 
 ).1(رابطه استفاده شده است روش آنتروپي شانوناز  نيز هاستاندارد به مولفها

)1( 
 

                                                            
كند، با شناسايي و كمي كردن كلمات يا مضامين ويژة موجود در متن، با هدف فهم تحليل محتواي تلخيصي استفاده مياي كه از روش مطالعه7

 ).28: 1390شود (ايمان و نوشادي، چگونگي كاربرد اين كلمات يا محتواي آنها در متن آغاز مي

برد اشـت مولفه های سـاختار فضايی از ميان سـه د سته 
موضوعـی كـه همبسـتگی بيشـتری بـا مفهوم سـاختار 
ايـن  بـر  )شـكل4(.  می شـود   انجـام  د ارنـد ،  فضايـی 

اسـاس بـا مـرور متـن مقاله هـای برگزيد ه، كليـه كد ها 
شـامل كلمـات، عبـارات كليـد ی، مد ل هـای تصويريـو 
پاراگراف هايـی كـه بـه طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم 
بـه شـش مولفـه سـاختار فضـا )شـامل قلمـرو؛ كانون؛ 
محورارتباطـی؛ سـازمان يابی سـطوح؛ تعامـل؛ انتظـام( 
اشـاره د ارند ، اسـتخراج می-شـوند . اين شـش مولفه د ر 
واقـع نقـش رمـوز نهفتـه د ر متـن مقاله هـا را د ارند  كه 
می تواننـد  بـه پژوهشـگر د ر محاسـبه ضريـب وزنی هر 

مولفـه كمـک كنند .
 جـد ول3 بـه 5 مقالـه برگزيـد ه از هـر د سـته موضوعی 
برگزيـد ه اشـاره د ارد . جـد ول4 تعـد اد  كد هـای مربـوط 
بـه هـر مولفـه را بـرای د سـته موضوعـی اول )نقـش 
بنـاد ر و پسـكرانه د ر زنجيـره تاميـن كاال و حمل و نقـل 
چند وجهـی( نشـان می د هد . برای تلخيـص متن مقاله، 

شکل 4. ساختار تحلیلی پژوهش به منظور استخراج د اد ه های كلید ی از مقاله های مطرح پیرامون بناد ر و پسکرانه 
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از ارائـه جـد ول خـام د و د سـته موضوعـی د يگـر پرهيز 
شد ه اسـت. بـرای وزن د هـی بـه د اد ه هـا نيز الزم اسـت 
آنهـا را بهنجـار كنيـم )جـد ول5(. د ر اينجـا بـه منظـور 
تلخيـص مباحـث د ر چگونگـی محاسـبات وزن د هـی، 
تنهـا بـه نحـوه وزن د هـی د سـته موضوعـی اول اكتفـا 
بد سـت   2 رابطـه  از  د اد ه هـا  بهنجارسـازی  می شـود . 

می آيـد : 
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 اولموضوعي  دستههر مقاله در  در همولفه مربوطهاي بهنجارشده براي : داده5جدول

 
 

مورد بررسي (كه  مقاله هابر مبناي تعداد  K فرمولدر اين ). 3 اُم بايد مورد محاسبه قرارگيرد (رابطه jدر گام بعدي، بار اطالعاتي مقوله 
آيد. با جايگذاري اعداد بدست مي 5رابطه). در ادامه ضريب اهميت هر مولفه، بر اساس 4 شود (رابطهاست) محاسبه مي 5در اينجا برابر 

 ). 6آيد (جدولهاي باال، ضرايب آنتروپي و ضرايب اهميت هريك از مولفه ها بدست ميبدست آمده در فرمول
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د ر گام بعـد ی، بـار اطاعاتـی مقولـه j اُم بايـد  مـورد  
محاسـبه قرارگيـرد  )رابطـه 3(. د ر ايـن فرمـول K بـر 
مبنـای تعد اد  مقاله ها مورد  بررسـی )كـه د ر اينجا برابر 
5 اسـت( محاسـبه می شـود  )رابطه 4(. د ر اد امه ضريب 
اهميـت هـر مولفـه، بر اسـاس رابطـه5 بد سـت می آيد . 
بـا جايگـذاری اعد اد  بد سـت آمـد ه د ر فرمول هـای باال، 

ضرايـب آنتروپـی و ضرايـب اهميت هريـک از مولفه ها 
بد سـت می آيـد  )جـد ول6(. 

)3(
)4(

 )5(

از  د يگـر  طيـف  د و  بـرای  ميد انـی  برد اشـت  ايـن 
موضوعـات نيـز بـه هميـن روال مـورد  ارزيابـی قـرار 
می گيـرد . جـد ول7 بـه مجموعـه گـرد آوری  شـد ه  اين 

نتايـج د ر هـر سـه د سـته موضوعـی اشـاره د ارد : 
همانطـور كـه نتايـج جد ول7 نشـان می د هد  د ر د سـته 
موضوعيـاول مولفـه هـای تعامـل، كريـد ور و كانـون از 
بيشـترين ميـزان اهميـت از نظر نويسـند گان اين مقاله 
هـا برخـورد ار بود ه انـد . ايـن موضوع نشـان می د هد  كه 
هرگونـه تعامـل و ارتبـاط ميـان اجتماعـات انسـانی كه 
د ر كانون هـا و گره هـای شـهری اسـتقرار يافته انـد ، از 
طريـق زيرسـاخت ها و محورهـای ارتباطـی امكان پذير 

جد ول 3. مقاله های شاخص مرتبط با هر د سته موضوعی همبسته

جد ول 4. شناسايی تعد اد  كد های مولفه های ساختار فضايی د ر د سته موضوعی اول
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 ). 6آيد (جدولهاي باال، ضرايب آنتروپي و ضرايب اهميت هريك از مولفه ها بدست ميبدست آمده در فرمول
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و  كريـد ور  )كانـون،  مولفـه  سـه  ايـن  تركيـب  اسـت. 
تعامـل( می توانـد  بيانگـر بُعـد  تحـرک فضايـی  باشـد . 
د ر حقيقـت بـا حضـور همزمـان و موثر اين سـه مولفه، 
ابتد ايی تريـن حالـت سـاختار فضايـی شـكل می گيـرد  
سـاختار  اجـزای  ضروری تريـن  مولفـه،  سـه  ايـن  و 
ايـن  بـه عبـارت د يگـر،  فضايـی را شـكل می د هنـد . 
سـه مولفـه د ر كنار هـم، اساسـی-ترين شـرط برقراری 
جريـان هـای اقتصـاد ی و اجتماعی اسـت و د ر سـاختار 
فضايـی يـک منطقـه می تواند  آغـاز پيوند هـای فضايی 
د رعين حـال  باشـد .  انسـانی  اجتماعـات  ميـان  قـوی 

ضعـف حضـور يـک مولفـه می توانـد  بـه طور مسـتقيم 
تاثيرگـذار  فضايـی  پيوند هـای  كيفيـت  و  كميـت  بـر 
باشـد . بـه عنـوان مثـال ممكـن اسـت ميـان د و كانون 
جمعيتـی، كريد ورهـای حمـل و نقلـی مجهـز وجـود  
د اشـته باشـد  امـا تـا زمانـی كـه انگيـزه تعامـل ميـان 
ايـن كانون هـای توليـد ی، فعاليتـی و خد ماتـی وجـود  
د ر سـطح  فضايـی  عمـًا جريان هـای  باشـد   ند اشـته 
نازلـی قـرار خواهـد  د اشـت. قـد رت نفـوذ اين بُعـد  را با 
شـاخص هايی همچـون جريان هـای كااليـی و انسـانی 
ميـان گره هـا، تراكـم كانون هـای جمعيتـی، كميـت و 

جد ول5: د اد ه های بهنجارشد ه برای مولفه مربوطه د ر هر مقاله د ر د سته موضوعی اول

جد ول6. میزان ضرايب آنتروپی و اهمیت هريک از مولفه ها د ر د سته موضوعی اول

جد ول 7. میزان ضرايب آنتروپی و اهمیت مولفه های ساختار فضايی د ر سه د سته موضوعی برگزيد ه
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كيفيـت زيرسـاخت ها، نـوع حمل و نقل مورد  اسـتفاد ه 
و شـاخص های سـه گانه مركزيـت توليـد  – توزيـع - 
مصـرف می تـوان مـورد  ارزيابـی قـرار د اد . د ر د سـته 
موضوعـی د وم، مولفه هـای پهنـه های فعاليتـی، كانون، 
تعامـل و كريـد ور از بيشـترين ميـزان تكـرار برخـورد ار 
بـا  كانون هـا  اغلـب  جد ايی ناپذيـر  ارتبـاط  بود ه انـد . 
يكد يگـر از طريـق كريد ورهـای مجهـز، بد ون شـک بـر 
روی شـكل گيری پهنه هـای فعاليتـی و نحـوه اسـتفاد ه 
از زمين و پتانسـيل های محيط طبيعـی اثرگذار خواهد  
بـود  و ايـن تعامـل منجـر بـه شـكل گيری پهنه هـای 
نظـر  مـورد   قلمـرو  د ر  كاربـری  لكه هـای  و  فعاليتـی 
خواهـد  شـد . بنابراين تركيـب اين چهار مولفـه )كانون، 
پهنـه هـای فعاليتی، كريـد ور و تعامـل( می تواند  بيانگر 
بُعـد  كاربـری فضايـی  باشـد . د ر تفسـير ايـن بُعـد  بايد  
گفـت كـه شـكل گيری آن د ر حقيقـت د ر زمانـی رخ 
می د هـد  كـه سـاختار فضايـی يک سـرزمين به سـمت 
تكامـل و پيشـرفت گرايـش می يابـد . بـه د يگـر بيـان، 
بُعـد  كاربـری فضايـی د ر حقيقـت حاصـل پيونـد  ميان 

چهـار مولفـه كانـون، كريـد ور، تعامـل و پهنـه فعاليتی 
اسـت كـه د ر مجمـوع بُعـد  كاربـری را شـكل می د هد . 
بُعـد ، مولفه هـا و د ر  بنابرايـن واضـح اسـت كـه ايـن 
نتيجـه بُعـد  اوليـه برای تشـكيل سـاختار فضايـی )بُعد  
تحـرک فضايـی( را نيـز د ر د رون خـود  بـه همـراه د ارد . 
ايـن بخـش را بـا شـاخص هايی همچـون بررسـی نـوع 
فعاليت هـا و كاربری هـای شـهری- بنـد ری، سـرانه و 
شـيوه تخصيـص كاربـری زميـن، پراكند ه رويی شـهری 
د ر مناطـق بند رگاهـی و بناد ر خشـک، بررسـی نسـبت 
سـاير  بـه  بند رگاهـی  امـور  بـا  مرتبـط  كاربری هـای 
كاربری هـا و چگونگـی توزيـع فضايـی كاربری هـا د ر 
محـد ود ه شـهری می تـوان مـورد  سـنجش قـرار د اد . 

نهايتـاً د ر د سـته موضوعـی سـوم، مجموعـه مولفه های 
كريـد ور، پهنـه هـای فعاليتی، كانـون، تعامـل، قلمرو و 
انتظـام بـه طـور نسـبی و بـا اختـاف جزيـی، از ميزان 
اهميـت يكسـان برخـورد ار بود ه انـد . نبايـد  از يـاد  بـرد  
كـه نقش مولفـه انتظـام د ر ايجاد  نظـم و ضابطه مند ی 
سـاختار فضايـی يک سـرزمين بسـيار اهميـت د ارد . د ر 

شکل 5. مولفه ها و ابعاد  تشکیل د هند ه ساختار فضايی سرزمین  
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واقـع ايـن مولفـه انتظام اسـت كـه منطق تعامـل ميان 
كانون هـا را مشـخص می كنـد . انتظـام می توانـد  بـه 
صـورت پنهانـی )بـه عنـوان مثـال فرهنـگ، زبـان يـا 
حـوزه اقتصـاد ی مشـترک( يا آشـكار )مبتنی بـر روابط 
د سـتوری ناشـی از نظام برنامه ريزی يا سياسـی( روابط 
ميان سـاير مولفه ها د ر يک سـاختار فضايی را مشـخص 
كنـد . تجلی كالبد ی اين شـش مولفه )كانـون، كريد ور، 
پهنه هـای فعاليتـی، قلمـرو، تعامـل و انتظـام( د ر كنـار 
هـم می توانـد  بيانگـر بُعد  فـرم فضايـی  د ر مقياس های 
مختلـف باشـد . د ر تفسـير ايـن بُعـد  نيز می تـوان گفت 
كـه بـا همـكاری و هم افزايـی ايـن شـش مولفه، سـطح 
از سـاختار فضايـی يـک سـرزمين شـكل  كامل تـری 
می گيـرد  كـه د ر آن ابعـاد  تحـرک فضايـی و كاربـری 
فضايـی نيـز مسـتتر اسـت. بنابرايـن بـه هر نوع شـكل 
سـاختاری د و بُعـد ی كـه نمـود  عينـی از مولفه هـای 
كانـون، كريـد ور و پهنـه فعاليتـی د ر فضـای جغرافيايی 
د ارنـد ، نمی تـوان عبـارت فـرم فضايـی نسـبت د اد  و 
تنهـا زمانـی می تـوان از ايـن مفهـوم اسـتفاد ه نمـود  
كـه مولفه هـای نامحسـوس قلمـرو، تعامـل و انتظـام 
حضـوری قد رتمنـد  د ر سـاختار فضايـی آن سـرزمين 
د اشـته باشـند . ايـن بخش را بـا شـاخص هايی همچون 
بررسـی ارتباطـات هم پيونـد ی ميـان كانون هـا، نحـوه 
اتصـاالت سـطوح عملكـرد ی، شـكل شـبكه ارتباطـی 
ميـان گره هـا، بررسـی انـواع شـيوه های حمـل و نقـل 
كاال به مناطق پسـكرانه بنـاد ر، ارزيابی كميت و كيفيت 
برنامه ريـزی  نظـام  نـوع  جابجايـی،  زيرسـاخت های 
فضايـی و بررسـی نقـش سـاختار قـد رت )سياسـی و 
اقتصـاد ی( د ر شـكل د هی به سـاختار فضايـی می توان 

مـورد  سـنجش قـرار د اد  )شـكل 5(. 
 بحـث: تعمیم نظام سـاختار فضايی سـرزمین به 

سـاختار فضايی بناد ر - پسکرانه
بـر مبنـای مولفه هـا و ابعـاد  اسـتخراجی از بخـش قبل 
می توان يک چهارچوب نظری از سـاختار فضايی بناد ر- 
پسـكرانه را تبيين نمود . چنانكه از اين نمود ار پيد اسـت 
اوليـن بُعد  اساسـی بـرای شـكل گيری هرگونه سـاختار 
فضايی، د اشـتن سـه مولفه كانون )شـامل هرگونه مركز 

و قطـب جمعيتـی- فعاليتـی(، كريد ور )شـامل هرگونه 
زيرسـاخت و كريد ور ارتباطی( و تعامل )شـامل هرگونه 
حركـت و انتشـار جريان هـای كااليی و انسـانی( اسـت. 
د ر صـورت نبـود  يـا كمبـود  اساسـی د ر هركـد ام از اين 
مولفه هـا عمـا هيچ گونـه سـاختار فضايی منسـجم د ر 
قلمـرو بنـاد ر و پسـكرانه-های محلـی، منطقـه ای، ملی 
و فراملـی شـكل نمی گيـرد . بنابرايـن هماننـد  بخـش 
قبلـی، تركيـب اين سـه مولفـه، بُعـد ی را تحـت عنوان 
تحـرک فضايی ميـان بناد ر و پسـكرانه شـكل می د هد . 
د ر اد امه، رشـد  بناد ر و كانون های پسـكرانه ای، توسـعه 
زيرسـاخت های ارتباطـی و گسـترش تعامـات به مرور 
منجـر بـه شـكل گيری سـطوح و پهنه هـای عملكرد ی 
د ر فاصلـه ميـان كانون هـا می شـوند . ايـن سـطوح د ر 
حقيقـت د ر فرايند  انسـجام سـاختار فضايـی د ر مقياس 
مـورد  نظر، با هد ف ارتقاء سـطح كارايـی توليد ، توزيع و 
مصرف اغلب د ر راسـتای بناد ر، كانون های پسـكرانه ای 
و محورهـای ارتباطـی گسـترش می يابنـد  و هماننـد  
بخـش قبلـی، بُعـد ی را تحـت عنـوان كاربـری فضايـی 
شـكل می د هنـد . اين بُعـد  نيـز د ومين بُعد  اساسـی د ر 
شـكل د هی و تقويـت سـاختار فضايی بناد ر و پسـكرانه 
اسـت. د ر فراينـد  انسجام بخشـی بـه سـاختار فضايـی 
بناد ر- پسـكرانه اسـت.، به مـرور مولفـه ای تحت عنوان 
قلمـرو شـكل می گيرد  كـه حوزه نفـوذ و مـرز تعامات 
قلمـرو  ايـن  می كنـد .  مشـخص  را  كانون هـا  ميـان 
می توانـد  تـا مد ت هـا اسـاس پيونـد  ميـان كانون هـای 
فعاليتـی را شـكل د هـد  مگـر اينكـه قطـب واسـطه ای 
جد يـد ی د ر قلمروهـای پيرامونـی شـكل بگيـرد  و نظم 
سـاختار فضايـی سـابق را بـه چالـش بكشـد . د ر ايـن 
حالـت سـاختار فضايـی فعلـی می بايسـت خـود  را بـا 
شـرايط جد يـد  وفـق د هـد ؛ د ر غيـر اينصـورت ممكـن 
بنـاد ر، كانون هـای  اسـت قلمـرو و مقيـاس تعامـات 
پسـكرانه ای، پهنه هـای كاربری و كريد ورهـای ارتباطی 
تغيير نمود ه و به حوزه های پيشـكرانه ای يا پسـكرانه-

ذكـر شـد   كـه  يابـد . همانطـور  ای جد يـد  گسـترش 
مجموعـه ايـن مولفـه هـا تحت لـوای يک مولفـه پنهان 
بـا عنـوان انتظـام قـرار گرفته انـد . انتظام فضا بسـته به 
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سـطح عملياتی نظـام برنامه ريزی د ر منطقـه مورد  نظر 
می توانـد  كامـا برنامه ريزی شـد ه باشـد ؛ يـا اينكـه بـه 
تبعيـت از ويژگی هـای اقتصـاد  آزاد  و يـا بد ليـل سـاير 
عوامـل فرهنگـی و سياسـی، از يک نظـم پنهانی تبعيت 
ايـن مولفه هـا  كنـد . مشـابه بخـش قبلـی، مجموعـه 
د ر كنـار هـم، بعـد  فـرم فضايـی كـه د و بعـد  تحـرک و 
كاربری فضايی را د رون خود  به همراه د ارد ، شـكل د اد ه 
و فراينـد  انسـجام سـاختار فضايی بـه تكامل يافته ترين 
ميـزان خود  می رسـد . آنچـه موجب تفاوت د ر سـاختار 
فضايـی يـک منطقه د رون سـرزمينی با سـاختار فضايی 
بند ر – پسـكرانه می شـود ، قـد رت يافتن مولفـه انتظام 
د ر سـاختار فضايـی بنـد ر – پسـكرانه اسـت. بـه عبارت 
د يگـر، هرچقد ر انتظام پنهان به سـمت انتظام آشـكار و 
برنامه ريزی شـد ه پيـش رود ، احتمـال شـكل گيری بُعد  
جد يد ی د ر سـاختار فضايی سـرزمين تحـت عنوان بُعد  
فضاهـای پشـتيبان وجـود  د ارد . ايـن چهار بّعد ، شـاكله 
سـاختار فضايـی بنـاد ر و مناطـق پسـكرانه را تشـكيل 
می د هنـد  و اينگونـه تفـاوت خـود  را با سـاختار فضايی 
د يگر مناطق، روشـن می سـازند . هـر كد ام از ايـن ابعاد  
بـا فراهـم نمـود ن زمينـه الزم بـه منظـور شـكل د هی 
بـه سـاختار فضايـی بنـاد ر - پسـكرانه، پيوند هـای د و 

يـا چند گانـه ای را بـا د يگـر ابعـاد  ايجـاد  می كنـد . اين 
پيوند هـا بـه مـرور و د ر فراينـد  تكاملی خـود ، به صورت 
يـک چرخـه تعامل شـكل خواهنـد  گرفت؛ بـه طوريكه 
توسـعه يـا تغيير د ر يک بعد  سـاختار فضايـی، می تواند  
از طريـق پيوند هـای فضايـی سـاد ه يا پيچيد ه، به سـاير 
ابعـاد  و مولفه هـا نفـوذ پيـد ا كنـد  و موجـب انطبـاق 

سـاختار فضايـی بـا شـرايط جد يد  شـود .  
پيونـد  ميـان مولفـه هـا و ابعـاد  سـاختار فضايـی بناد ر 
بـا  هـم ارز  چارچوبـی  د ر  می تـوان  را  پسـكرانه  و 
مباحـث پيشـين و بـه منظـور ارائـه يک مـد ل مفهومی 
جد يـد  ارائـه نمـود . بـا توجـه بـه اينكه بسـتر زميـن از 
د يربـاز تاكنـون، مهمتريـن منبـع بـرای توليـد  و ايجاد  
ارزش افـزود ه بـود ه اسـت، د ر طـول تاريـخ، هـر نقطه از 
فضـای جغرافيايـی كـه زمينـه بهتـری را بـرای توليـد  
)بخصـوص د ر بخـش كشـاورزی، معد نـی و صنعتـی( 
مهيـا می نمـود ، بـه عنوان كانون مناسـب بـرای فعاليت 
و ارزش افـزود ه گزينـش می شـد . د ر ايـن ميـان، بناد ر 
د ريايـی و رود خانـه ای بـه عنـوان كانون هايـی كه نقطه 
اتصـال ميـان منابـع آبـی و خشـكی بود نـد  و شـرايط 
مناسـبی را برای بهـره وری از محيـط جغرافيايی فراهم 
نقـاط  از مطلوب تريـن  يكـی  بـه عنـوان  می نمود نـد ، 

شکل 6. چرخه تعامل و توسعه فضايی د ر ساختار فضايی بناد ر- پسکرانه 
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بـرای سـكونت و توليـد  مـازاد  از سـوی جوامـع انسـانی 
برگزيـد ه شـد ند . بـا تمركـز جوامـع انسـانی د ر بنـاد ر و 
وقـوع صرفه جوی هـای ناشـی از تجمـع، حجـم توليـد  
و خد مـات افزايـش يافتـه و انگيـزه بـرای صـاد رات كاال 
كريد ورهـای  طريـق  از  كانون هـا  سـاير  بـا  تعامـل  و 
حالـت  ايـن  د ر  )مرحلـه1(.  می يابـد   افزايـش  مجهـز 
شـرايط بـرای شـكل گيری پهنه های وسـيع كاربری د ر 
پسـكرانه پيوسـته بناد ر و د ر اد امه پسكرانه های محلی، 
منطقـه ای، ملـی و حتـی فراملـی مهيـا می شـود . لزوم 
عرضـه توليد  و توزيـع مازاد  يک كانـون و تقاضای د يگر 
كانون هـا، زمينـه الزم بـرای تعامل د ر عرصـه اقتصاد ی 
و اجتماعـی را فراهم می نمايد  )مرحلـه2(. د ر نتيجه د ر 
كنـار بخـش توليـد ، بخـش توزيـع و خد مات نيـز فعال 
می شـود . بـا گسـترش پيوند هـای فضايـی ميـان بناد ر 
و كانون هـای پسـكرانه ای و ايجـاد  ارتباطات شـبكه ای 
عمـود ی و افقـی، شـد ت جريان هـای فضايـی افزايـش 
يافتـه و انـواع جريان هـای انسـانی، كااليـی، اطاعات و 
سـرمايه د ر ميان كانون ها و از طريق كريد ورهای حمل 
توسـعه يافته،  زيرسـاخت های  و  چند وجهـی  نقلـی  و 
ارتباطـات  قلمرو هـای  مـرور  بـه  و  می شـود   جابجـا 
تثبيـت می شـود . بـا قرارگيـری كانون هـا، پهنه هـای 
كاربـری و محورهـای ارتباطـی د ر كنـار هـم، بـه مـرور 
شـكل ظاهری سـاختار فضا مشـخص می شـود . د ر اين 
ميـان شـد ت تعامل هـای فضايـی، قلمـرو ارتباطـات و 
انتظـام حاكم بـر فضـای جغرافيايی، نوع فـرم فضايی را 
تعييـن می كنـد  )مرحله3(. طيـف اين انتظـام از پنهان 
تـا آشـكار متغير اسـت. هرچقـد ر انتظام فضا به سـمت 
الگـوی آشـكار ميـل كنـد ، حاكـی از د خالـت عوامـل 
تصميم سـاز و تصميم گيـر انسـانی و نقـش برنامه ريزان 
د ر توسـعه فضايی اسـت. بـا پايه ريزی يک فـرم فضايی 
مناسـب و توسعه زيرسـاخت های حمل و نقلی، به مرور 
فضاهـای پشـتيبان د ر پسـكرانه ها شـكل می گيرند  كه 
د ر حقيقـت نقـش اصلـی آنهـا پشـتيبانی فضايـی )د ر 
زمينـه فعاليت هـای خد ماتـی، توزيـع و حتـی توليـد (، 
انسجام بخشـی بـه سـاختار فضايی و تقويـت پيوند های 
فضايی ميان كانون ها و كريد ورها اسـت. اين پشـتيبانی 

بـه  انسجام بخشـی  فراينـد   اد امـه  د ر  حتـی  فضايـی 
سـاختار فضايی يک سـرزمين، بر اسـاس تصميم سازی 
برنامه ريـزان فضايـی و تصميم گيـری سياسـت مد اران، 
می توانـد  زمينـه الزم را برای ورود  مناطق كم اسـتعد اد ، 
عرصه هـای محـروم و فضاهای جغرافيايی كمتر توسـعه 
يافتـه بـه چرخـه انطباق سـاختار فضايی مهيـا كند . د ر 
ايـن حالـت چارچـوب مفهومـی جد يـد ی تحـت عنوان 
چرخـه تعامـل و توسـعه فضايـی بوجـود  می آيـد . د ر 
چرخـه جد يـد ، بـا ورود  كانون های كمترتوسـعه يافته و 
پهنه های فراموش شـد ه، سـاختار فضايی سـابق خود  را 
بـا كانون هـا، پهنه هـای كاربـری، كريد ورهـا، تعامل ها، 
قلمـرو و انتظـام جد يـد  انطبـاق می د هـد  و بـه سـمت 
انسـجام روزافـزون د ر سـاختار فضايی بناد ر و پسـكرانه 
متمايـل می شـود  )شـكل6(. اينگونـه اسـت كـه توازن 
توسـعه ميـان بنـاد ر و كانون هـا و مناطـق پسـكرانه ای 
د ر مقياس هـای مختلـف بـه مـرور ايجـاد  خواهد  شـد . 

 \نتیجه گیری و جمعبند ي
از  از مجموعـه ای  مقياسـی،  هـر  د ر  فضايـی  سـاختار 
مولفه هـا تشـكيل شـد ه كـه حضـور قد رتمنـد  آنهـا د ر 
كنـار هـم می توانـد  انسـجام سـاختار فضايـی د ر آن 
سيسـتم را افزايـش د هد . ايـن مولفه ها بر مبنـای مرور 
نظريه هـای سـاير پژوهشـگران، د ر شـش مـورد  قابـل 
شناسـايی اسـت كه عبارتند  از: كانون، كريـد ور، تعامل، 
پهنه هـای فعاليـت، قلمـرو و انتظـام. پس از شناسـايی 
مولفه هـا، همبسـتگی هريـک از د سـته های موضوعـی 
مقالـه هـا بنـاد ر- پسـكرانه بـا مفهـوم سـاختار فضايی 
مورد  سـنجش قرارگرفـت. يافته های تحقيق نشـان د اد  
كـه د ر متـن مقالـه هايـی كـه د ر سـه د سـته موضوعی 
و  بنـاد ر  نقـش  بررسـی  طبقه بنـد ی شـد ه اند  شـامل 
مناطـق پسـكرانه د ر زنجيـره تاميـن كاال و حمل و نقـل 
و سـير  بنـد ر- شـهر  قلمـرو  ارتباطـات  چند وجهـی،  
تكوين جغرافيای بند ر، مناطق پسـكرانه و پيشـكرانه، به 
مفاهيـم و مولفه هـای سـاختار فضايی بناد ر- پسـكرانه 
پرد اخته شـد ه اسـت. د ر اد امـه با شناسـايی و وزن د هی 
بـه هريـک از مولفه هـای سـاختار فضايـی د ر ايـن سـه 
د سـته موضوعـی، ابعاد  تشـكيل د هند ه سـاختار فضايی 
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شـامل بُعـد  تحـرک فضايی، بُعـد  كاربری فضايـی و بُعد  
فـرم فضايـی( اسـتخراج شـد . يافته های پژوهش نشـان 
د اد  كـه بُعد  تحـرک فضايی پيش نياز اسـتقرار ابتد ايی-

تريـن نـوع سـاختار فضايی د ر يک سـرزمين اسـت. د ر 
حاليكـه بـا وجود  د و بُعـد  د يگر )كاربری و فـرم فضايی( 
سـاختار فضايـی يک سـرزمين بـه فرايند  تكاملـی خود  
نزد يـک می شـود . قرارگيـری هريـک از ايـن ابعـاد  د ر 
كنـار يكد يگـر و د ر مقياس هـای مختلـف سـرزمينی 
)محلـی، منطقـه ای و ملی( می توانـد  پيوند های فضايی 
ميـان بنـاد ر و سـاير كانون هـا و پهنه هـای فعاليتـی- 
جمعيتـی را تقويـت نمايـد . د ر عيـن حـال وجود  ضعف 
عملكـرد   می توانـد   ابعـاد   ايـن  از  هريـک  د ر  اساسـی 
بهينـه سـاختار فضايـی سـرزمين را تحت الشـعاع خود  
قـرار د هـد . د ر ايـن ميـان، بناد ر بـه عنـوان كانون های 
مهـم ارتباطـی بـا پيشـكرانه های خارجـی، قوام بخـش 
سـاختار و سـازمان فضايـی مناطـق پسـكرانه خواهنـد  
بـود  و الگويـی متفاوت از سـاختار فضايی سـاير مناطق 
را شـكل خواهنـد  د اد . آنچـه موجب تفاوت د ر سـاختار 
فضايـی يـک منطقه د رون سـرزمينی با سـاختار فضايی 
بند ر – پسـكرانه می شـود ، قـد رت يافتن مولفـه انتظام 
د ر سـاختار فضايی بند ر – پسـكرانه اسـت. مولفه انتظام 
)بخصـوص د ر حالت آشـكار و برنامه ريزی شـد ه( بُعد ی 
تحـت عنـوان فضاهای پشـتيبان را ايجـاد  می كند . اين 
چهـار بّعـد ، شـاكله سـاختار فضايـی بنـاد ر و مناطـق 
پسـكرانه را تشـكيل می د هنـد  و اينگونـه تفـاوت خـود  
را بـا سـاختار فضايـی د يگر مناطق، روشـن می سـازند . 
خد مـات  تاميـن  پشـتيبان،  فضاهـای  اصلـی  نقـش 
مـورد  نيـاز فراينـد  توزيـع و حتـی توليـد  كاال و تقويت 
و  د روازه ای  كانون هـای  ميـان  فضايـی  پيوند هـای 
د ر  حتـی  فضايـی  پشـتيبانی  ايـن  اسـت.  كريد ورهـا 
اد امـه فراينـد  انسجام بخشـی بـه سـاختار فضايـی يک 
سـرزمين، بر اسـاس تصميم سـازی برنامه ريزان فضايی 
زمينـه  می توانـد   سياسـت مد اران،  تصميم گيـری  و 
عرصه هـای  كم اسـتعد اد ،  مناطـق  ورود   بـرای  را  الزم 
محـروم و فضاهـای جغرافيايـی كمتـر توسـعه يافتـه به 
چرخـه انطبـاق سـاختار فضايـی مهيـا كنـد . د ر ايـن 

عنـوان  تحـت  جد يـد ی  مفهومـی  چارچـوب  حالـت 
چرخـه تعامـل و توسـعه فضايـی بوجـود  می آيـد . د ر 
چرخـه جد يـد ، بـا ورود  كانون هـای كمترتوسـعه يافته 
و پهنه هـای فرامـوش شـد ه، سـاختار فضايـی سـابق 
خـود  را بـا كانون هـا، پهنه هـای كاربـری، كريد ورهـا، 
تعامل هـا، قلمـرو و انتظـام جد يـد  انطبـاق می د هـد  و 
به سـمت انسـجام روزافزون د ر سـاختار فضايـی بناد ر و 
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چکیده
قامـروزه فرآینـد توسـعه شـهرها بیـش از پیش به سـوی ابعـاد کالبدی تمایـل یافته 
و در مقابـل انسـان و ویژگی هـای او رنـگ باخته-انـد. نتیجـه ایـن امـر گسسـتگی 
رابطـه انسـان بـا مـكان وی بـه صـورت خـاص و شـهر به صـورت عـام اسـت. بدین 
ترتیـب شـهروند خـود را هرچـه کمتـر جزئـی از شـهر برشـمرده و تعلقـی بـه آن 
احسـاس نمی کنـد، رخـدادی کـه نتایـج آن طیفـی از مشـكالتی چـون کاهـش 
مسـئولیت پذیری در قبـال رخدادهـای پیرامونـی بـا تاکیـد بـر زوال امنیت شـهری 
تـا بحران هـای اجتماعـی از جملـه بحـران هویـت را در بـر می گیرد. مقالـه حاضر با 
هـدف ارزیابـی تاثیرپذیـری حـس تعلق شـهروندی مشـتمل بر حس تعلـق مكانی و 
حـس تعلـق اجتماعـی از حـس مكان بـا تاکید بـر مولفه معنایـی آن به عنـوان یک 
پژوهـش شـهری- راهبـردی بـا اتخـاذ شـیوه توصیفـی و مردم نـگاری تدوین شـده 
اسـت. شـاخص های پژوهـش برمبنـای مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی بـه کمک 
پرسشـنامه طراحـی شـده در طیـف لیكـرت بـا بهره گیـری از آزمـون آمـاری تـی 
در نرم افـزار SPSS و روش تحلیـل سلسـله مراتبی AHP بـه صـورت مـوردی در 
شـهر جدیـد پردیـس مورد بررسـی قـرار گرفته اند. نتایج نشـان می دهد کـه معنای 
مـكان متاثـر از شـاخص های تعامـالت اجتماعـی در مـكان، ویژگی هـای فـردی، 
سـاختارهای ذهنـی و فرهنـگ بر شـكل گیری حس مكان مشـتمل بر شـاخص های 
حضورپذیـری، رضایتمنـدی و دلبسـتگی دخالـت دارد. همچنیـن حس مـكان خود 
بـر ارتقـای حـس تعلق مكانـی شـهروندان متاثـر از پیوندهـای سـكونتی، پیوندهای 
خانوادگـی و پیوندهـای فعالیتـی و نیـز حـس تعلق اجتماعـی ناشـی از روابط فردی 
و گروهـی، عضویـت در گـروه و فعالیـت تاثیرگـذار می باشـد. بدیـن ترتیـب طراحی 
و برنامه ریـزی شـهری بـا اتخـاذ رویكردهـای انسـانی بـه شـهر و تالش در راسـتای 
بهبـود روابـط شـهروندان با مكان بـه عنوان مظروفی کـه کالبد و فعالیـت را در خود 
می پذیـرد، می توانـد بـر قدرتمندسـازی رابطـه ایـن همانـی شـهروند با مـكان و در 
نهایـت میـزان تعلق و دلبسـتگی آنان به شـهر اثرگذاری قابل توجهی داشـته باشـد. 

واژگان کلیدی: مكان، معنای مكان، حس مكان، تعلق مكانی، تعلق اجتماعی.

rafiei _m@modares.ac.ir : :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس  02182883743 ، رایانامه  *
 ایـن مقالـه برگرفتـه از پایان نامـه دکتـری خانـم سـولماز رضایی دانشـجوی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شـهری، واحد سـمنان، دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـمنان، ایران به 

راهنمایـی دکتر مجتبی رفیعیان می باشـد.

Assess the impact of a sense of citizenship 
of a sense of place by emphasizing its se-
mantic components Case study: The new 
City Campus
Abstract:
Nowadays, more and more cities into the de-
velopment process and the physical dimen-
sions of the human desire and her features 
have faded. The result is fragmentation of 
man’s relationship with his place in particu-
lar and the city in general. Thus, the lower 
part of the city considers its citizens. It does 
not feel belong; the consequences of which 
a range of problems such as loss of identity 
crisis takes responsibility; Aimed to assess the 
effectiveness of a sense of citizenship with an 
emphasis on meaning component which has 
been developed by adopting descriptive and 
ethnography. This index is based on library 
studies and documents. In Likert question-
naire was designed using SPSS software test 
and analysis of different AHP is hierarchical. 
The results show that social interaction can 
mean the places affected by the measures in 
place, individual characteristics, and mental 
structures; and culture and the formation of a 
sense of place including indicators, satisfac-
tion and attachment.
Key words: location, location, meaning, 
sense of place, a place of belonging, social 
belonging.
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1- مقدمه
مفهـوم فضـا و مـكان از جملـه مفاهیـم پایـه و کلیدی 
در برنامه ریـزی شـهری محسـوب شـده کـه مهمترین 
وجـه تمایز آنهـا، انتزاعی بودن اسـت. مفهـوم مكان در 
تقابـل بـا مفهوم فضای انتزاعی شـكل گرفتـه و به بیان 
دیگـر مـكان، فضـای دارای معناسـت. معنایـی کـه در 
بسـتری از عناصـر کالبدی، ارتباطات و نیز زمان شـكل 
گرفتـه و بیانگر احسـاس و دل مشـغولی انسـان، اعم از 
فـرد یـا گـروه، نسـبت بـه محیـط زندگی خـود خواهد 
بـود. از نتیجـه ایـن فرآینـد تبدیـل فضـا بـه مكانـی با 
ویژگی هـای حسـی متمایـز بـرای افـراد، بـه »حـس 
مـكان«   تعبیر می شـود. حسـی کـه در نتیجـه ادراک 
فـرد از محیـط مشـتمل بـر ابعـاد چهارگانه شـناختی، 
در  را  بـوده، شـخص  احساسـی  و  ارزشـی  تفسـیری، 
ارتبـاط بیرونـی بـا محیـط قـرار داده و فهم و احسـاس 
وی را آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بـا زمینـه معنایـی مـكان 
پیونـد داده و یكپارچـه می سـازد. در چنیـن شـرایطی 
اسـت کـه حـس انسـان نسـبت بـه یـک مـكان در وی 
ایجـاد حـس تعلـق خاطـر کـرده و اتصال بین انسـان و 
مـكان وی شـكل می گیرد. بدین ترتیب پرسـش اصلی 
ایـن پژوهـش، آن اسـت کـه آیـا حس مـكان ناشـی از 
مولفـه معنایـی آن می توانـد در ایجـاد و تقویـت حس 
تعلـق شـهروندی موثر باشـد؟ در راسـتای پاسـخگویی 
بـه پرسـش یـاد شـده، فرضیه های زیـر در نظـر گرفته 

شـده اند:
• فرضیـه يـک: مولفـه معنایـی مـكان در خلق حس 

مكان موثر اسـت.
• فرضیـه دو: حـس مكان ناشـی از مولفـه معنایی آن 
در ایجـاد و تقویـت حـس تعلق مكانی شـهروندان موثر 

است.
• فرضیه سـه: حس مكان ناشـی از مولفه معنایی آن 
در ایجـاد و تقویـت حـس تعلـق اجتماعـی شـهروندان 

موثر اسـت. 
ارزیابـی  کلـی  هـدف  داشـتن  نظـر  در  بـا  بنابرایـن 
تاثیرپذیـری حـس تعلـق شـهروندی از حـس مـكان با 
تاکیـد بـر مولفـه معنایـی، اهـداف کاربـردی یـا فرعی 

پژوهـش حاضـر عبارتنـد از:
• شناسایی مولفه های موثر بر معنای مكان 

• شناسـایی مولفه هـای موثـر بر حـس مكان بـا تاکید 
بر معنـای مكان

• شناسـایی مولفه هـای موثر بر ایجـاد حس تعلق مكانی 
و حـس تعلـق اجتماعی با تاکید بـر حس مكان

انسـان همـواره خـود را بـا مكانـی کـه در آن زندگـی 
می کنـد، تعریـف کرده اسـت. بدیـن ترتیـب چگونگی 
ابعـاد  شـكل گیری  در  مـكان اش  و  او  میـان  رابطـه 
بـه سـاده ترین  هویتـی وی موثـر اسـت. چنـان کـه 
شـكل، تنوعـی از نام هـای خانوادگـی در ایـران چـون 
یـزدی، کرمانـی یـا خراسـانی اساسـا بـر مینـای مكان 
تعریـف می شـوند. از دیـدگاه روان شناسـی محیطـی، 
انسـان ها بـه تجربـه حسـی و عاطفـی بـا محیـط خود 
نیازمنـد بـوده و بـه واسـطه این همانـی بـا مـكان و یـا 
هم ذات پنـداری بـا آن، خود را بخشـی از آن می دانند. 
نتیجـه آن اسـت کـه احسـاس خاصـی میـان انسـان 
و مـكان اش یـا بـه اصطـالح حـس مـكان بـرای وی 
ایجـاد شـده کـه در چگونگـی برخـورد آتی او بـا مكان 
تاثیرگـذار اسـت. ایـن موضـوع می تواند بـر موضوعاتی 
چـون مسـئولیت پذیری شـهروندان نسـبت بـه محله و 
بـه صـورت کلـی شـهر دخالـت داشـته و به دنبـال آن 
نظـارت بـر رخدادهـای شـهری را تشـدید نمـوده و در 
سـطح بعد، بـروز ناهنجاری هـای اجتماعـی و ناامنی را 
محـدود سـازد. ایـن موضـوع بدیـن ترتیـب قابـل ارائه 
اسـت کـه چگونـه می تـوان در نتیجـه معنابخشـی بـه 
مكان هـای شـهری بـر ایجـاد حـس مـكان متمرکـز 
گردیـد و از این راسـتا بـه ایجاد حس تعلق شـهروندی 
اعـم از حـس تعلق مكانـی و حس تعلـق اجتماعی نائل 
گشـت. ایـن پژوهـش پـس از مـروری بـر دیدگاه هـا 
و مفاهیـم نظـری، بـه تدویـن مـدل تحلیلـی پرداختـه 
و سـپس بـر مبنـای شـاخص های انتخابـی، صحـت و 
دقـت ارتبـاط میان متغیرهـا را مورد ارزیابـی قرار می-

دهـد. بر اسـاس نتایج و یافته های منتـج از این فرآیند، 
فرضیه هـا بررسـی شـده و در نهایت پیشـنهاداتی برای 

تحقـق اهـداف مـورد نظر ارائـه خواهند شـد. 
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2- پیشینه پژوهش

مطالعـات رلـف  در کتـاب مـكان و بی مكانـی )1976( 
را شـاید بتوان مهمتریـن پژوهش در ارتبـاط با موضوع 
مـكان دانسـت. ایـن کتـاب روایـت از دسـت رفتـن باز 
اندیشـی در مفهـوم مـكان اسـت و هرچنـد در وهلـه 
نخسـت بـه مـرور متون مربـوط به مـكان می-پـردازد، 
امـا با بـه میـان کشـیدن مفهـوم بی مكانـی پیامدهای 
می شـود.  یـادآور  را  مـكان  معنـی  رفتـن  دسـت  از 
جغرافیـای انسـان-گرایانه ای کـه رلـف در ایـن کتـاب 
ارائـه می دهـد، حوزه ای اسـت کـه در آن مفهوم مكان 
بیشـتر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. نویسـنده بر این 
عقیـده اسـت که انسـان نیـاز عمیقی بـه ایجـاد ارتباط 
ذهنـی بـا مكان هـای معنـادار داشـته و اگـر از ایـن 
نیاز چشـم پوشـی کنـد، بـا آینـده ای مواجه می شـود 
کـه در آن مكان هـا بـه هیـچ انگاشـته می شـوند. امـا 
در صورتـی کـه بـه ایـن نیـاز پاسـخ داده و بـه بهبـود 
وضعیـت بی مكانـی بپـردازد، آنـگاه پتانسـیل الزم را 
آن  در  کـه  مـی آورد  فراهـم  محیطـی  توسـعه  بـرای 
مكان هـا برای انسـان ها هسـتند، تجربیـات مختلف او 

را منعكـس کـرده و ترقـی می دهنـد.
نوربـرگ شـولتز  )1391( در کتـاب معمـاری- حضور، 
زبـان و مـكان احـراز هویت انسـانی را در برقراری پیوند 
سرشـار از معنـا بـا جهانـی متشـكل از چیزهـا می داند 
کـه بـه شـكل مـادی مـكان بسـتگی دارد، چنـان کـه 
جنبه هـای دوگانـه سـكونت را احـراز هویـت و تعییـن 
موقعیـت می دانـد. ایـن جنبه هـای دوگانـه معمـاری 
در سـاختن مـكان، بـر عملكردهـای معمارانه تجسـم و 
پذیـرش منطبـق می شـوند. بدین ترتیب کـه هر مكان 
در همـان حـال که جهـت امكان دهی بـه عملكردهایی 
نیـز  را  مفاهیمـی  می شـود،  پذیـرا  خـود  در  را  آنهـا 
کـه  مـی دارد  بیـان  همچنـان  او  می بخشـد.  تجسـم 
احـراز هویـت، گشـودگی و باز بودن، شـخصیت محیط 
را نیـز شـامل شـده کـه در آن بـا عنوان روح مـكان یاد 

می شـود.
فالحـت در مقالـه خـود بـا عنـوان مفهـوم حـس مكان 

و عوامـل شـكل دهنده آن )1385(، حـس مـكان را بـه 
معنـای ادراک ذهنـی مـردم از محیـط و احساسـات 
کـم و بیـش آگاهانـه آنهـا از محیـط خـود می داند که 
شـخص را در ارتباطـی درونـی بـا محیـط قـرار مـی-

دهـد، بـه طـوری کـه فهـم و احسـاس فـرد بـا زمینـه 
معنایـی محیـط پیونـد خـورده و یكپارچـه می شـود. 
ایـن حـس عاملـی اسـت کـه موجـب تبدیل یـک فضا 
افـراد  بـرای  ویـژه  رفتـاری  و  بـا خصوصیـات حسـی 
حـس  مـی دارد  اذعـان  نویسـنده  می گـردد.  خـاص 
مـكان حاصـل ارتباط درونی انسـان، تصـورات ذهنی او 
و ویژگی هـای محیطـی اسـت. ایـن مفهـوم از یک سـو 
ریشـه در تجربه هـای ذهنـی همچـون خاطره، سـنت، 
تاریـخ، فرهنـگ و اجتماع دارد و از سـوی دیگـر، متاثر 
از زمینه هـای عینـی و بیرونـی در محیـط ماننـد طرح، 
منظـره، بـو و صداسـت که نشـان می دهد حـس مكان 
مفهومـی پیچیـده از احساسـات و دلبسـتگی انسـان 
نسـبت بـه محیـط بـوده کـه در اثر انطبـاق و اسـتفاده 

انسـان از مـكان بـه وجـود می آیـد. 
مطالعـه اسـكانل و گیفـورد  )2010( بـا عنـوان تعریف 
دلبسـتگی مـكان- چارچوبـی سـه گانـه، ایـن مفهـوم 
مـكان   و  روانـی  فرآینـد  بعـد شـخص،  دارای سـه  را 
برداشـت  بـه  اشـاره  مـكان،  فـردی  بعـد  می داننـد. 
شـخص بـا توجه بـه معانـی فردی یـا گروهـی از مكان 
داشـته کـه خـود متاثـر از سـوابق تاریخی یـا معنوی و 
مذهبـی خواهـد بـود. بعـد فرآینـد روانی بـا جنبه های 
عاطفـی، شـناختی و نیز الگـوی رفتـاری در ارتباط قرار 
می گیـرد. ایـن مولفه هـا نیـز خـود از غـرور، شـادی، 
چگونگـی  معانـی،  فـردی،  دانـش  خاطـرات،  عشـق، 
نگهـداری مـكان و نیـز بازسـازی آن تاثیـر می پذیرنـد. 
بعـد مـكان از دید نویسـندگان وابسـته بـه ویژگی های 
فضایـی محیـط و نیـز عناصـر اجتماعـی یـا کالبـدی 
آن اسـت کـه ناشـی از خصوصیـات طبیعـی یـا انسـان 

سـاخت و نیـز نمادهـای اجتماعـی می باشـند. 
برنامه ریـزی و مطالعـات شـهری  پژوهـش دپارتمـان 
دانشـگاه ام.آی. تـی  بـا عنـوان مكان هـا در فرآینـد 
و  مكان هـا  مكان سـازی،  فرآینـد  چگونـه  سـاخت- 
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ارتباطات را شـكل می دهد  )2013(، عمل مكان سازی 
را مربـوط بـه شـكل گیری عامدانه محیط زیسـت برای 
تسـهیل تعامـالت اجتماعی، بـاال بردن کیفیـت فضای 
عمومـی و بهبـود کیفیت زندگـی جامعـه می داند. این 
پژوهـش اشـاره می کنـد کـه ایـده ایجـاد مكان هـای 
بـزرگ مقیـاس از نظر اجتماعی، همـواره در طول تاریخ 
انعكاس دهنـده نیازهـای عمومـی و فرهنگ یک جامعه 
بـوده اسـت. امـا امـروزه ارتباط میـان مـردم و مكان ها 
گسسـته شـده و تسـلط اتومبیل، میـزان بهره بـرداری 
پیاده هـا از فضـا را کاهـش داده اسـت. بنابرایـن مـكان 
سـازی می توانـد با ایجـاد تعامالت بیـن عناصر مختلف 
از جملـه طراحـی فضـا، برنامه ریزی آگاهانـه، نگهداری 
فضـا، ایجـاد رخدادهـا و تسـهیم فضـا بین شـهروندان 

اهـداف یاد شـده را محقق سـازد. 
3- روش پژوهش

هـدف،  مبنـای  بـر  حاضـر  پژوهـش  تحقیـق  روش 
ارزیابـی فرآینـدی جهت جمـع آوری و تجزیه و تحلیل 
اطالعـات بـرای تصمیم گیری اسـت. دسـته بنـدی نوع 
تحقیـق بـر اسـاس روش  در دو سـطح قابـل تعییـن 
اسـت- نخسـت تحقیـق توصیفـی و سـپس تحقیـق 
همبسـتگی به عنـوان زیرمجموعه ای از آن. اسـتراتژی 
پژوهـش نیـز تحقیـق میدانـی، تحقیق مـوردی و مردم 
نـگاری می باشـد. صـرف نظـر از شـیوه های اسـنادی، 
کتابخانـه ای، مشـاهده و مصاحبـه، از پرسشـنامه نیـز 
جهـت گـردآوری اطالعـات اسـتفاده شـده اسـت. ایـن 
پرسشـنامه در طیـف لیكـرت  تهیـه شـده و در جامعه 
آمـاری شـهر جدیـد پردیـس کـه مطابـق سرشـماری 
عمومـی نفـوس و مسـكن در سـال 1390 جمعیـت 
37257 نفـر را در بـر داشـته، میان  نمونـه آماری 380 
نفـر )بـر مبنـای رابطـه کوکـران( تكمیل شـده اسـت. 
ایـن شـهر جدیـد در 17 کیلومتری شـرق شـهر تهران 
و در مسـیر جـاده هـراز واقع شـده کـه از شـرق نیز به 
شـهر بومهن محـدود می گـردد. محـدوده راهبـردی و 
بسـتر شـهر جدیـد پردیـس، بـه ویـژه اسـتقرار صنایع 
مسـتقر در آن و مطالعـه توان هـای بالقـوه اقتصـادی، 
تفرجگاهـی و خدماتی برای ناحیه شـرق تهـران از نظر 

ایجـاد و احـداث یـک شـهر جدیـد 200 هزار نفـری با 
50 هـزار شـغل مناسـب با اهداف شـهر، بـه عمل آمده 
اسـت. این شـهر با قابلیت های گردشـگری و سـیاحتی 
و نیـز نزدیكـی بـه مناطـق معتـدل کوهسـتانی و آب و 
هوایـی با چشمه سـارهای جـاری، در چهار فصل سـال 
چشـم انداز زیبایـی را بـه وجـود آورده اسـت )ربانـی و 
همـكاران، 1389، صـص 10-109(. مكان یابـی شـهر 
جدیـد پردیـس در منطقـه شـهری تهـران بـا توجه به 
شـرایط طبیعـی منطقه و اهـداف دولت صـورت گرفته 
و بـا توجـه به موقعیت حسـاس شـهر تهران بـه عنوان 
پایتخـت و مرکـز سیاسـی و اداری کشـور از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. در حـال حاضـر، ایـن شـهر 
فـاز شـامل 6  نیـز 9  و  دارای 3600 هكتـار وسـعت 
فـاز مسـكونی و 3 فـاز تحقیقاتـی، صنعتی و توریسـتی 

می باشـد.
4- مبانی و چارچوب نظری

4-1- روابط متقابل معنای مکان و حس مکان
و  نمـاد  معنـای،  دارای  شـهری  محیط هـای  کلیـه 
ارزش انـد. مطالعـه نشـانه ها و معانـی آنهـا بـه علـم 
نشانه شناسـی معـروف اسـت. اکـو  ایـن گونـه توضیح 
پدیده هـای  کلیـه  نشانه شناسـی  علـم  کـه  می دهـد 
فرهنگـی را بـه شـكل سیسـتمی از عالیـم و نشـانه ها 
 .)7-56 :1968 ,Eco( مـورد بررسـی قـرار مـی دهـد
جهـان از الیه هـای مختلـف نشـانه ها و عالیم تشـكیل 
شـده کـه از طریـق جامعه، فرهنـگ و ایدئولـوژی مورد 
نظریـات  طبـق  می گیـرد.  قـرار  شـناخت  و  تفسـیر 
دوسوسـور ، فرآینـد خلـق معنـی، معناگـذاری نامیـده 
می شـود. معنـا شـونده چیـزی اسـت کـه مـورد ارجاع 
قـرار می گیـرد. معنـا مفهومی اسـت که بـه آن موضوع 
بنـا  را  دو  ایـن  میـان  ارتبـاط  نشـانه  و  ارجـاع شـده 
می نهـد. انـواع گوناگونـی از نشـانه ها بـه ترتیـب زیـر 

:)111 :2000 ,Lane( شـناخته شـده اسـت
• نشـانه های تجریـدی: دارای شـباهت مسـتقیم با 
موضـوع اسـت؛ به عنـوان نمونه یک نقاشـی کـه بیانگر 

یـک منظره واقعی اسـت.
بـا  ارتبـاط مـادی  نشـانه های موضوعـی: دارای   •
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موضـوع اسـت؛ به عنـوان نمونـه دود می تواند نشـانگر 
باشـد. آتش 

• نشـانه های نمـادی: ارتبـاط ایـن نـوع نشـانه بـا 
سیسـتم های  در  و  اسـت  اختیـاری  بیشـتر  موضـوع 
فرهنگی- اجتماعی سـاخته می شـود؛ به عنـوان نمونه 
سـتون های سـبک کالسـیک نمایانگر شـكوه و عظمت 

ست. ا
همـان طـور کـه کلمـات در زبـان دارای معانـی توافـق 
شـده ای هسـتند، مفاهیم نشـانه های غیرکالمی نیز از 
سـنت های اجتماعی و فرهنگی ریشـه می گیرند. البته 
تفسـیر نشـانه های نـوع دوم قابلیـت انعطاف بیشـتری 
نیـز  معناگـذاری  جامعـه  تحـول  و  تغییـر  بـا  دارنـد. 
متحـول می گـردد. معانـی مترتـب بـر محیط سـاخته 
شـده بـا تغییر سیسـتم ارزشـی اجتماعی اصالح شـده 
بـه صورتـی کـه پاسـخگوی الگوهـای در حـال تحـول 
سـاختار اجتماعـی- اقتصـادی جامعـه بـوده و با شـیوه 
.)112 :1984 ,Knox( زندگـی نوین هماهنگ باشـند

یكـی از مباحـث مهـم در علـم معناشناسـی، موضـوع 
سـطوح مختلف معنی اسـت. عالمت یا نشـانه الیه اول 
یـا اولیـن ردیف بـه نام معنـی یا اشـاره اصلـی  خوانده 
می شـود کـه مبیـن عملكرد اصلـی یا به عبـارت دیگر، 
 ,Eco( اسـت  موضـوع  یـک  حصـول  قابـل  عملكـرد 
1968(. نشـانه ردیـف دوم یـا عملكـرد ثانویـه بـه نـام 
معنـا یـا اشـاره ضمنـی  خوانـده شـده و دارای طبیعت 
مختلـف  سـطوح  ایـن  اسـت.  سـمبولیک  و  نمادیـن 
معنـی امـكان تفـاوت قائل شـدن بین عملكـرد یا نحوه 
اسـتفاده مسـتقیم شـی ء و شـناخت اجتماعـی از آن 
شـیء را ایجـاد می کنـد )کارمونـا و همـكاران، 1388، 

.)181 ص 
از آنجـا کـه معانـی محیطـی و مناظـز همزمـان تولیـد 
و تفسـیر می شـوند، ایـن بحـث پیـش می آیـد کـه آیا 
معانـی در شـیء و عنصـر محیطـی وجـود دارد یـا در 
ذهـن نظاره گـران ایـن عناصـر آشـكار بـوده کـه در 
نتیجـه آن بعضـی از عناصـر محیـط در ذهـن گـروه 
زیـادی از مـردم دارای معانـی ثابتـی هسـتند. ناکس و 
پینـچ  بیـن این دو پیـام تفـاوت قائل شـده اند- پیامی 

کـه انتظار می رود، فرسـتاده شـود و تالشـی اسـت که 
از سـوی معمـاران، برنامه ریـزان و مسـئوالن سـاخت 
محیـط انجـام می گیـرد و پیامـی که از سـوی مـردم و 
 Knox( اسـتفاده کنندگان از محیـط دریافت می شـود

 .)273 :2000 ,& Pinch
بایـد عنـوان داشـت دو گونـه معنـا، گونه اول مشـتمل 
بـر معنـای موجـود در ذهن انسـان و متاثـر از ارزش ها 
و عوامـل فرهنگـی- اجتماعـی و گونـه دوم مشـتمل بر 
بـا ویژگی هـای  معنـای موجـود در مـكان و مرتبـط 
محیطـی و کالبـدی مـكان وجـود دارد کـه گونـه دوم 
آن نیـز به شـكلی تحـت تاثیـر ارزش ها قـرار دارد؛ چرا 
کـه اگرچـه مكان هـای طبیعـی از ابتـدا دارای معانـی 
پنهـان و نهفتـه ای در خـود هسـتند، امـا مكان هـای 
انسـان سـاخت تحـت تاثیـر ارزش هـای جامعه شـكل 
را  شـده  یـاد  معانـی  می تـوان  بنابرایـن  می گیرنـد. 
مطابـق دسـته بندی گیفـورد در زمینه عوامـل موثر بر 
ادراک در قالـب سـه عامـل شـخصی )انسـان و معانـی 
ویژگی هـای  )مـكان،  کالبـدی  او(،  ذهـن  در  موجـود 
محیطـی و معانی موجـود در مـكان( و فرهنگی )عقاید 
و ارزش هـای اجتماعـی- فرهنگـی( معرفـی نمـود. در 
ادامـه ایـن فرآینـد، معانـی موجـود در ذهـن انسـان و 
همچنیـن معانـی موجـود در مـكان از طریـق تجـارب 
حسـی دریافـت شـده و در مرحلـه بعـد ادراک ناشـی 
می دهـد.  شـكل  را  حـواس  طریـق  از  شـدن  آگاه  از 
پـس از شـكل گیری آگاهـی ناشـی از تجـارب حسـی، 
در مرحلـه ای باالتـر ایـن احسـاس بـا ادراک همـراه 
شـده و منجـر بـه شـناختی کامل تـر و عمیق تـر و در 
مشـخص  اینجـا  در  می گـردد.  معنـادار  ادراک  واقـع 
بـر  بـر مبنـای عوامـل سـه گانه موثـر  می شـود کـه 
ادراک انسـان برمینـای سـه عامـل شـخصی، کالبـدی 
و فرهنگـی و از طریـق آنهـا می تـوان بـه ادراک ابعـاد 
گوناگـون معانـی مـكان نائـل آمـد. این در حالی اسـت 
کـه ادراک معانـی یاد شـده از عواملی چـون ارزش ها و 
نگرش هـا، فرهنـگ، هویت فـردی و جمعـی، ارتباطات 
اجتماعـی، سـاختار کالبـدی و ویژگی هـای فضایـی- 
مكانـی می باشـند کـه ایـن عوامـل بـه نوعـی مرتبـط 
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بـا عوامـل گوناگـون تاثیرگـذار بـر ادراک نیـز هسـتند. 
بنابرایـن در نهایـت تمامـی ابعاد معنای مـكان از طریق 
حـاالت و قـوه اسـتنباطی مـورد سـنجش، ارزیابـی و 
تفسـیر قـرار گرفته و پـس از فهـم و ادراک همه جانبه 
معانـی مـكان، منجـر بـه شـكل گیری حـس مـكان در 
انسـان می گردنـد )کاللـی و مدیـری، 1391، ص 47(.

حـس مـكان در اثـر ارتبـاط متقابـل انسـان بـا عوامـل 
ظاهـر کالبـدی، فعالیت هـا و معانـی شـكل می گیـرد. 
فـان آیـک  این مفهـوم را در عبارت معـروف خویش به 
ایـن صـورت بیـان کرده اسـت- هـر آنچه فضـا و زمان 
بیـان مـی دارد، مكان و مناسـبت زمانـی، معنایی فراتر 
از آن را بـه همـراه دارد. زیـرا فضـا در تصـور انسـان 
تبدیـل بـه مـكان شـده و زمـان در تصور وی مناسـبت 
را می-آفرینـد. اثـرات یـک مناسـبت زمانـی بـر مـكان 
بـه بهتریـن شـكل می تواند در یک اسـتادیوم ورزشـی 
مشـاهده شـود، یكـی در زمانی کـه مملو از انسـان ها و 
در حـال برگـزاری یـک برنامـه ورزشـی اسـت و دیگر، 
زمانـی کـه همان اسـتادیوم خالی از حضور تماشـاگران 
اسـت )Carmona, 2003: 98(. سالواسن  حس مكان 
را ناشـی از تعامل سـه عنصـر موقعیت، منظـر و در هم 
تنیدگـی فـردی می دانـد کـه البتـه هـر یـک از آنها به 
تنهایـی در خلـق ایـن احسـاس کافی نیسـتند. به زعم 
وی، شـخصیت کالبـدی، مالكیـت، اصالـت، سـاکنان و 
وسـایل رفاهـی، طبیعت و فضاهـای خصوصی و جمعی 
اجزایـی از مـكان هسـتند کـه بـر شـكل گیری حـس 
مـكان دخالـت دارنـد )Salvesen, 2002(. زمینـه و 
بسـتر، وجود خدمات و تسـهیالت، موقعیـت قرارگیری 
مـكان در بافـت شـهر و نحـوه ارتبـاط بـا پیرامـون از 
جملـه موارد دیگری هسـتند کـه در مطالعـات دیگر از 
آنهـا بـه عنـوان مهمتریـن عوامـل موثر بر حـس مكان 
 ;12-1 :2002 ,Bonaiuto et.al( اشـاره شـده اسـت

.)1970 ,Lansing et.al
آنچـه از تعاریـف حـس مكان بـا تاکید بر عامـل در هم 
تنیدگـی فردی مطابق نظر سالواسـن مشـخص اسـت، 
آن اسـت کـه ایـن احسـاس مبتنـی بـر ادراک انسـان 
از مكانـی کـه در آن حضـور یافتـه اسـت، در طـول 

زمـان و بـا توجـه بـه ویژگی هـای فـردی وی، تعـداد 
دفعـات حضـور، تـداوم و کیفیـت آن و نیـز مشـارکت 
و پیونـد انسـان بـا مكان شـكل گرفتـه و بدیـن ترتیب 
از فـردی بـه فـرد دیگـر تغییـر می پذیرد. حـس مكان 
بـه تبعیـت از معنایـی که مكان برای انسـان می سـازد، 
در نخسـتین سـطح از ویژگی هـای کالبـدی و حضـور 
فیزیكـی شـخص در مكان متاثـر می گردد. در سـطوح 
باالتـر کـه فرآینـد ادراک کامل تـر می گـردد، رابطـه 
انسـان بـا مـكان نزدیک تر شـده و ویژگی هـای نهان و 
ناپیـدای مـكان واجد اهمیـت می گردند. بدیـن ترتیب 
اسـت که معنای مـكان برخاسـته از ویژگی های بصری 
و آنـی در وهلـه نخسـت و سـپس ذهنیـات، تجـارب، 
خاطـرات و ارزش ها در شـكل گیری کیفیت احساسـی 
حضـور در مـكان و بـه بیـان دیگـر، حـس مـكان نقش 

اساسـی ایفـا می نماید. 
4-2- روابـط متقابـل میـان حس مـکان و حس 

تعلـق مکانی
حـس مـكان عمومـا بـا حـس تعلـق همـراه بـوده و 
بـا حـس عاطفـی دلبسـتگی بـه یـک مـكان عجیـن 
را  بـودن  می شـود. مـكان می توانـد حـس ریشـه دار 
تقویـت کـرده و حـس هویت بخشـی را ا محـل خاصی 
عجین سـازد. ریشـه دار بـودن غالبا با حـس ناخودآگاه 
مـكان همـراه اسـت. عارفـی بیـان می کنـد کـه چنین 
حسـی طبیعی تریـن، بنیادی تریـن و خودجوش تریـن 
 :1999 ,Arefi( اسـت  مـكان  و  انسـان  بیـن  اتصـال 
184(. بـرای رلـف معنـای مـكان در داشـتن نقطـه ای 
امـن کـه از آن بتـوان به نظـاره دنیا نشسـت و یا چنگ 
انداختـن بـه موقعیتـی در نظـام جهـان و دلبسـتگی و 
تعلـق عمیـق روحـی و روانـی بـه محلـی خـاص تبلور 

 .)38  :1976  ,Relph( می یابـد 
حـس تعلق کالبدی به مكان برگرفتـه از عناصر و اجزاء 
کالبـدی مـكان و بخشـی از فراینـد شـناخت و هویـت 
انسـانی می باشـد. ریجـر و الوارکاس  در مطالعات خود 
بـه نقش مهم و اساسـی تعلـق کالبدی اشـاره و از آن با 
عنـوان ریشـه داری یـاد کرده انـد. بـر ایـن اسـاس فرد 
محیـط را بـه همراه عناصـر کالبدی آن در شـكل دهی 
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معنـای تعلـق به خاطـر می سـپارد. عالوه بر آنهـا تیلور  
بـه همـراه گروهـی دیگـر، در بررسـی خـود از فضاهای 
عمومـی در واحدهـای همبسـتگی بـا اشـاره بـه عناصر 
کالبـدی از آن بـه عنـوان تعامـل کالبـدی یـاد کـرده 
کـه معـادل تعلـق کالبـدی بـه مـكان می باشـد. پیش 
از ایـن نیـز پروشانسـكی بـر ضـرورت توجـه بـه عناصر 
کالبـدی در محیـط انسـانی و نقش آن در شـكل گیری 
مـداوم هویـت فـردی انسـان تاکیـد داشـته اسـت. وی 
بـا تمرکـز بـر نقش حـس تعلـق کالبـدی در محیط به 
عنـوان بخشـی از هویـت مكانـی آن را جزئـی از هویت 
فـردی و و نهایتـا هویت اجتماعی افـراد در محیط های 
 ;1981  ,Riger & Lavrakas( می دانـد  مختلـف 
Proshansky, 1983 بـه نقـل از جـوان فروزنـده و 

مطلبـی، 1390، ص 32(.
حـس تعلـق بـه طـور کلـی بـه معنـای مهـر و نشـانی 
ایـن  می زننـد.  خاصـی  مـكان  بـر  مـردم  کـه  اسـت 
احسـاس نتیجـه نهایـی ادراکی اسـت کـه از تحریكات 
محیطـی از طریـق حس های گوناگون به شـكل مرتبط 
بـا هـم و به صـورت واحـد حاصـل گردیـده و پیش-تر 
بـه شـكل گیری حـس مـكان انجامیـده اسـت. ادراک 
محیـط که گاه با شـناخت آن اشـتباه گرفته می شـود، 
فراتـر از صرفـا دیـدن و حس کـردن محیط اسـت. این 
امـر بـه فرآیند پیچیـده فهم محـرکات محیطی مرتبط 
می شـود. ایتلسـون  چهـار بعـد گوناگـون ادراک را که 
بـه صـورت همزمـان عمـل می کننـد، بـه ترتیـب زیـر 
 cited in Bell 1978 ,Ittelson( بیـان کـرده اسـت

 :)29 :1990 ,.et all
• بعـد شـناختی: شـامل فكـر کـردن در مـورد محرک 
محیطـی، سـازمان دادن و ذخیـره اطالعـات اسـت. در 
واقـع ایـن جنبه به معنـادار شـدن محیط برای انسـان 

می کند. کمـک 
• بعد احساسـی: شـامل احساسـات ماسـت که بر درک 
محیطـی مـا اثر گـذارده و در مقابـل آن درک از محیط 

نیـز بر احساسـات ما تاثیـر دارد.
• بعـد تفسـیری: شـامل معانـی و مفاهیمـی اسـت که 
از محیـط بـه دسـت می آیـد. در بعـد تفسـیری مـا به 

خاطـرات و اندوخته هـای ذهنـی خـود برای مقایسـه و 
تفسـیر محـرکات محیطـی جدیـد تكیـه می کنیم.

• بعد ارزش گذاری: شـامل ارزش ها و ترجیحاتی اسـت 
کـه خوب و بد را می سـازد.

بدیـن ترتیـب، محیط می توانـد به عنوان یک سـاختار 
ذهنـی یـا تصـور محیطی کـه از طریـق افـراد گوناگون 
بـه اشـكال مختلـف خلـق و ارزش گـذاری شـده، در 
نظـر گرفتـه شـود. تصویرهـای ذهنی از محیـط نتیجه 
فرآیندی اسـت که طی آن تجربیات شـخصی از محیط 
بـه همراه سیسـتم ارزشـی هر شـخص نقـش عمده ای 
بـه عنـوان فیلتـر بـرای درک محـرکات محیطـی ایفـا 
می-کنـد، فرآینـدی که لینـچ آن را دو سـویه می داند. 
در ایـن فرآینـد، محیـط تفاوت ها و ارتباطـات عناصر را 
معرفـی نمـوده و از میـان آنها بیننده بخشـی را انتخاب 
کـرده، سـازمان داده، معنـادار سـاخته و در ذهـن خود 
متصـور می سـازد. بـه شـكل مشـابه مونتگمـری  میان 
هویـت یـک محـل )آنچه که یـک مكان یه شـكل واقع 
هسـت( و تصـور محل )امتزاجـی از این هویـت با آنچه 
افـراد گوناگـون از آن ادراک کـرده و با احساسـات خود 
 ,Montgomery( اسـت  قائـل  تفـاوت  می آمیزنـد( 
1994: 100(. پـوکاک و هادیسـون  بیـان مـی دارنـد 
کـه بـه صـورت عمومـی، تصـور ذهنـی از یـک محیط 
 ,Pocock & Hudson( شـهری به شـكل زیـر اسـت

:)33 :1978
• جزء به جزء- تمام شهر را شامل نمی شود.

• ساده شده- بسیاری از اطالعات حذف شده است.
• شـخصی- هـر فـرد دارای تصوری مسـتقل و منحصر 

به فرد اسـت.
• انحرافـی- کـه بـر اسـاس عقاید شـخصی و نـه لزوما 
حقایـق از نظـر جهـات، ابعـاد و اندازه هـا شـكل گرفته 

است.
بنابرایـن و بـه تعبیـر رلـف تصـورات محیـط، خالصه و 
تجریـد حقیقـی محیـط و بـر اسـاس واقعیات نیسـت، 
بلكه تفاسـیر اختیاری از آن اسـت. آن گونه که هسـت 

.)1976:106 ,Relph( یا آنچـه بایـد باشـد
جـوان فروزنـده و مطلبـی )1390( در پژوهـش خـود، 
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شـكل گیری حـس تعلـق بـه مـكان را ناشـی از سـه 
دسـته عوامل ادراکی- شـناختی، اجتماعی و محیطی- 
کالبـدی می داننـد. بـا تاکیـد بر دسـته نخسـت، حس 
تعلـق ترکیبـی پیچیده از معانی، نمادهـا و کیفیت های 
صـورت  بـه  گـروه  یـا  شـخص  کـه  اسـت  محیطـی 
ناخـودآگاه یـا خـودآگاه از یـک مـكان خـاص ادراک 
می کنـد. ایـن معنا عمدتـا بر پایـه ارتبـاط عاطفی فرد 
بـا محیـط قـرار داشـته و در طراحـی بـه صـورت نمود 
کالبـدی خـود را نمایـان می سـازد. شـناخت و ادراک 
فـرد از یـک مـكان از شـروط اولیـه بـرای ایجـاد حس 
تعلـق بـه مـكان می باشـد. بدیـن منظـور محیط هـای 
خوانـا و متمایـز از نظر کالبدی برای اسـتفاده کنندگان 
شـناخت  و  ادراک  و  شـده  دانسـته  مطلوبیـت  واجـد 
بیشـتری نسـبت بـه آنهـا صـورت می گیـرد. عوامـل 
حـدود  حرایـم،  نمـودن  مشـخص  همچـون  کالبـدی 
ادراک  از مهمتریـن عوامـل  مالكیـت و همسـایگی ها 
صحیـح و مطلـوب انسـانی از محیـط بـوده کـه فـرد بر 
پایـه شایسـتگی ها و انگیزش هـای خـود بـه کنكاش و 

تجربـه از محیـط می پـردازد. 
وابسـتگی قابـل توجـه ادراک و بـه دنبـال آن حسـی 
کـه در حضـور در فضـا بـرای فـرد ایجـاد می شـود، 
بـه عقایـد، خاطـرات، تجـارب و تصـورات ذهنـی افـراد 
از  متفـاوت  بسـیار  دیدگاه هـا  و  احساسـات  بیانگـر 
محیـط می باشـد. بـه بیـان دیگـر، هـر فـرد احسـاس 
متمایـز و متفاوتـی به یک محیـط پیدا کـرده و فرآیند 
مـكان شـدن فضـا بـرای وی متفـاوت از دیگران اسـت. 
بنابرایـن، برداشـت و تصـور هـر اسـتفاده کننده از فضا 
منحصـر بـه فرد بـوده و در نتیجه آن میـزان پیوندهای 
عاطفـی و روحـی بـا آن مـكان نیـز متغیـر اسـت. ایـن 
گونـه پیوندهـای عاطفـی کـه به صـورت کلـی از آن با 
عنـوان حـس تعلق مكانـی یاد می شـود، بـر پایه حس 
مـكان مبتنـی بر معنایی اسـت کـه افـراد در ذهن خود 

متصـور می شـوند.  
4-3- روابـط متقابـل میـان حس مـکان و حس 

تعلـق اجتماعی
شـناختی  ادراکـی-  عوامـل  کـه  نسـبت  همـان  بـه 

گام  عنـوان  بـه  تعلـق  فـردی در شـكل گیری حـس 
اولیـه مطرح اسـت، نقـش متغیرهـای اجتماعـی مانند 
فرهنـگ، نمادهـا و نشـانه های اجتماعی نیـز از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت؛ بـه گونـه ای کـه تـا پیـش از 
سـال 1978 میـالدی عمـده تحقیقـات صـورت گرفته 
بـر نقـش عوامـل اجتماعـی در شـكل گیری ایـن حس 
تاکیـد داشـته و متغیرهـای کالبـدی کمتـر مـورد نظر 
بوده انـد. پژوهشـگرانی چـون راپاپـورت و پروشانسـكی 
بـا مطالعـات خـود بـر نقـش عوامـل کالبـدی تاکیـد 
داشـته امـا اشـاره کرده انـد کـه آنچـه محیـط کالبدی 
را بـه عنوان بسـتر تعامـالت اجتماعی مطـرح می کند، 
مشـترک  محیطـی  سـمبل های  و  نمادهـا  اصـل  در 
اجتماعـی از یـک طـرف و از طرف قابلیـت محیطی در 
تامین و گسـترش این بعد از نیازهای انسـانی اسـت. در 
اصـل تمـام انسـان ها دارای نیازهـای اجتماعـی بوده و 
در هـرم نیازهـای مازلو، انسـان در جسـتجوی تعلق به 
خویشـاوندان و دوسـتان اسـت. در ایـن مرتبـه از حس 
تعلـق، محیـط به عنـوان بسـتر فعالیت هـای اجتماعی 
و فرهنگـی مطـرح شـده کـه افـراد، عناصر کالبـدی را 
بـر اسـاس ادراک و نظـام ساختارشناسـی خود کشـف، 
رمزگشـایی  اصطـالح،  در  و  کـرده  تعبیـر  و  تفسـیر 
می کننـد )جـوان فروزنـده و مطلبـی، 1390، ص 33(. 
نظریه هـای زیـادی راجـع بـه حـس تعلـق اجتماعی و 
سـاز و کارهـای تاثیرگـذاری و تاثیرپذیـری آن وجـود 
دارد کـه هـر یـک از آنها موضـوع را از زاویه مشـخصی 
بـا  اسـت  کـرده  سـعی  و  داده  قـرار  بررسـی  مـورد 
توجـه بـه زمینه هـای اجتماعـی، چگونگـی تقویـت یا 
فرسـایش حـس تعلـق اجتماعـی را در جامعـه و بیـن 
افـراد و بـه ویـژه در اجتماع هـای محلـه ای مشـخص 
نمایـد. ایـن نظریه هـا بـر اسـاس عواملـی کـه تاکیـد 
می کننـد، در سـطوح خـرد، میانـی، کالن و جامعـه 
دسـته بندی می شـوند. در ایـن ارتبـاط و بـا تاکیـد بـر 
سـطح میانـی می تـوان بـه نظریه هـای بی سـازمانی، 
پنجـره شكسـته  و انـزوای اجتماعـی اشـاره نمـود. از 
محرومیـت  اجتماعـی،  بی سـازمانی  نظریـه  دیـدگاه 
محلـه ایجـاد نظـم و حفـظ آن را دشـوارتر می سـازد. 
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نداشـتن منابـع و ناهمگونی نـژادی و تغییرات جمعیت 
)بی ثباتـی سـاکنان( به کاهـش پیوندهـای اجتماعی و 
تضعیـف کنتـرل اجتماعی و نیـز توان اجتماعـات برای 
قاعده منـد کـردن رفتـار اعضای آن منجر می شـود؛ در 
حالـی کـه اجتماع هـای دارای شـبكه های اجتماعـی 
متراکـم و قدرتمنـد، توانایـی بیشـتری بـرای ایجـاد و 
تقویـت هنجارهـای و ارزش هـای مشـترک دارنـد. بـه 
ایـن ترتیـب، بی سـازمانی اجتماعـی یـا از دسـت دادن 
نظـام هنجـاری و قانون مندی باعث می شـود بسـیاری 
از افـراد بـه وضعیـت انحرافـی کشـیده شـوند. چنیـن 
وضعیتـی عمومـا در شـهر به چشـم می-خـورد؛ یعنی 
مكانـی کـه افـراد بـا فرهنگ هـا و زمینه هـای ارزشـی 
 ,Harding( متفـاوت کنـار یكدیگـر قـرار می گیرنـد
2007, 2009(. از دیـدگاه ایـن نظریـه، حـس تعلـق 
اجتماعـی اسـاس کنتـرل اجتماعی اسـت؛ زیـرا نیروی 
جمعـی بیرونی را بـرای تحمیل نظم به وجـود می آورد 

.)1998  ,Rose & Clear(
بـا نظریـه بی سـازمانی اجتماعـی کـه بـر  در قیـاس 
ظرفیـت اجتمـاع محلی بـرای کنترل اجتماعـی تاکید 
می کنـد، نظریـه انـزوای اجتماعـی ویلسـون  بـر نتایج 
فرهنگـی محرومیـت محلـه متمرکـز می شـود. وی بـه 
ایـن نكتـه اشـاره می کند کـه تغییـر اوضـاع اقتصادی 
و اجتماعـی در محیـط، بـه ظهور ارزش هـای فرهنگی، 
هنجارهـا و رفتارهـای خاصی منجر می شـود که بدون 
در نظـر گرفتـن محیـط، نمی تـوان متوجـه آنهـا شـد. 
بنابرایـن، وقتـی هنجارهـا و رفتارهـای سـاکنان محلـه 
ارزش هـای  و  هنجارهـا  می شـود،  ارزیابـی  محرومـی 
دانسـت؛  افـراد  ذاتـی  ویژگـی  نیابـد  را  آنهـا  خـاص 
بلكـه ایـن هنجارهـای را بایـد نوعـی نشانه شناسـی از 
نابرابـری  آنهـا تلقـی نمـود. در واقـع، برای فهـم دالیل 
جـرم، بیـكاری، افسـردگی، ناهنجـاری و ماننـد آن باید 
تغییـرات اجتماعـی، اقتصادی و جمعیت شـناختی رخ 
داده در محله هـای شـهری مـورد بررسـی قـرار بگیـرد 

.)2007  ,Dulin(
در مـدل ویلسـون، اجتمـاع محلـه ای طـی دو مرحلـه 
مواجهـه بـا محرومیـت دچـار کمبـود منابـع و انـزوا 

طبقـه  سـاکنان  خـروج  اول،  مرحلـه  در  می شـود. 
متوسـط از مناطق مرکزی شـهر سـبب کاهش کارآیی 
نهادهـای محلـی از قبیـل اماکـن مذهبـی، سـازمان-

هـای داوطلبانـه و خانـواده می شـود و کاهـش ظرفیت 
سـاکنان بـرای کنتـرل اجتماعـی غیر رسـمی را در پی 
 ;2003 ,Browning & Kathleen( خواهـد داشـت
Browning et. al, 2006(. در مرحلـه دوم کـه تـوان 
تنظیمـی محلـه کاهش می یابـد، افزایش فقـرا و حاضر 
و  منابـع  نبـود  نتیجـه،  و در  نبـودن طبقـه متوسـط 
سرمشـق های طبقه متوسـط، تغییر و انتقـال فرهنگی 
رفتـار سـاکنان محله هـای محـروم رخ می دهـد؛  در 
موضوعـی کـه از دید جریان اصلی جامعه ناسـازگاری و 
انحـراف بـه شـمار می آیـد. در نتیجه، سـاکنان بیش از 
پیـش با رفتارهای مشـكل زا مواجه شـده و این رفتارها 
تضعیـف جامعـه اجتمـاع را بـه دنبـال دارد. ویلسـون 
معتقـد اسـت الگوهـا، هنجارهـا و رفتارهـای فـردی را 
کسـانی شـكل می دهنـد کـه بیشـترین و پایدارتریـن 
رابطـه را بـا وی داشـته اند، بنابراین تعامـالت اجتماعی 
در محله هـای منـزوی شـده )انـزوای اجتماعـی( نیـز 
موجـب انـزوای فرهنگی )شـكل گیری خـرده فرهنگ( 
شـده و زمانـی کـه ایـن عامـل بـا فرصت هـای کـم و 
باعـث  ترکیـب می شـود،  کار  بـازار  و  آموزشـی  نـادر 
ایجـاد فضـای فرهنگی متفـاوت با جریـان اصلی جامعه 

 .)2009  ,2007  ,Harding( می گـردد 
عـالوه بـر ایـن دو دیـدگاه، نظریـه پنجره شكسـته  نیز 
ادعـا می کنـد تمرکـز فقـر در محلـه، نظـم عمومـی 
محله هـای  دیگـر،  عبـارت  بـه  می بـرد.  میـان  از  را 
محـروم بـه علت فرصت هـای محـدود، فقدان انسـجام  
و  رسـمی  فقـدان خدمـات  اجتماعـی،  پیوسـتگی   و 
وجـود محیـط هنجـاری مشـوق بـرای رفتارهـای غیـر 
را  آن  و  کـرده  ایجـاد  بی نظمـی  )منحـرف(،  عرفـی  
فقیـر  و  منـزوی  مكان هـای  در  می دهـد.  گسـترش 
معمـوال شـغل های کمتـری وجـود داشـته و سـاکنان 
افـراد جـوان  دارنـد.  کار  بـرای  فرصت هـای کمتـری 
معمـوال در ایـن اوضـاع احتمـال دسـتیابی کمتـری به 
موفقیـت را از راه هـای معمولی و ابزارهای مشـروع، کم 
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و محـدود می داننـد. در نتیجـه، بـه خـروج از مدرسـه، 
رهـا کـردن آن و درگیـری بـا فعالیت هـای نامشـروع 
روی می آورنـد. ایـن رونـد باعث افزایـش بی-نظمی در 
محلـه می شـود. همچنیـن محله هـای محـروم از نظـر 
پیوندهـای اجتماعی غیر رسـمی که موجب دلبسـتگی 
نظـم  حفـظ  در  یكدیگـر  بـه  کمـک  و  همسـایه ها 
می شـود، پیوندهـای اجتماعی غیر رسـمی ضعیف تر و 
 .)2003 ,Mirowsky & Kathleen( کمتـری دارنـد
ایـن وضعیـت همـراه بـا کمبـود منابـع محلـی از قبیل 
مـدارس، پارک هـا و خدمـات درمانـی مناسـب موجب 
شـكل گیری ایـن تصـور می شـود کـه این خدمـات در 
قبضـه جریـان اصلـی جامعـه و افـراد مرفه قرار داشـته 
کـه موجـب غضـب اخالقـی در میـان افراد محل شـده 
و انحرافـات زیـادی را بـه دنبـال مـی آورد )مبارکـی و 
رجـب صالحـی، 1391، ص 286(. به این ترتیب اسـت 
کـه نارضایتـی عمومـی در ایـن محدوده هـا شكسـتن 

هنجارهـا را افزایـش می دهـد. 
بـر ایـن اسـاس، حـس تعلـق اجتماعـی به کمک سـاز 
و کارهـای متنـوع بـا تاکیـد بـر حفـظ نظـم و کنتـرل 
اجتماعـی محیط، بر کاهش انحرافـات محلی تاثیرگذار 
بـوده و از ایـن جهـت، تقویـت و بهبـود آن نـه تنهـا 
بلكـه در رشـته های  برنامه ریـزی شـهری  در حیطـه 
قـرار  توجـه  مـورد  شناسـی  جامعـه  چـون  دیگـری 
یـک  بـه  دلبسـتگی  و  تعلـق  می گیـرد. شـكل گیری 
اجتمـاع کـه خـود نیازمند بسـتری بـرای وجود اسـت، 
را می تـوان سـطح باالتـری از حـس مـكان دانسـت. 
تصـور مـكان نـه تنهـا کالبـدی، بلكـه روانـی و تعاملی 
بـوده و حـس مـكان بـه عنـوان یـک تجربـه از ترکیب 
یـک مـكان- رفتـار و آنچـه انسـان بـه آن می دهـد، به 
وجـود می آیـد. بـه تعبیـری دیگـر، برخـی از چیزهایی 
کـه انسـان در مكان ایجـاد می کند، بدون او و مسـتقل 
از وی بـه وجـود نمی آیند. احسـاس ناشـی از حضور در 
یـک اجتمـاع نقـش بسـیار قدرتمنـدی در تـداوم ایـن 
رخـداد دارد. زمانـی کـه انسـان خـود را در هماهنگـی 
و تطابـق بـا افـراد و گروه-هـای اجتماعی فعـال در یک 
مـكان بدانـد، پیوندهـای عاطفـی میـان ایـن دو برقرار 

مـی گـردد. بدیـن ترتیب معنایـی که مـكان و حاضران 
در آن بـرای فـرد پیـدا می کند، محور فردیت وی شـده 
و انسـان خـود را در تجـارب جمعی و خاطـرات گروهی 
کـه بـدان متعلق و وابسـته اسـت، شـریک می داند. در 
مراحـل بعـدی شـور، عشـق، حمایـت، وفـاداری و در 
نهایت از خود گذشـتگی نسـبت به افراد اجتماع شـكل 
گرفتـه و شـبكه ای قدرتمنـد میـان فـرد و اجتماع اش 

برقـرار می شـود. 
5- مدل تحلیلی پژوهش

بـر اسـاس اسـتنتاجات یـاد شـده و روابـط میـان آنهـا 
می تـوان اظهـار داشـت که حضـور در یک فضـا فارغ از 
آنكـه ایـن حضور به صـورت آگاهانه یـا ناآگاهانه بوده و 
در نتیجـه آن ادراک فضـا در سـطوح متفاوتـی صـورت 
پذیـرد، بـه تعبیـر رلـف یـک حس مشـترک یـا مفهوم 
 :2007 ,cited in Carmona & Tiesdell( مـكان
103( را مطـرح می سـازد. با این وجـود، فرآیند تبدیل 
پیچیدگی هایـی  واجـد  آن  و دالیـل  مـكان  بـه  فضـا 
اسـت کـه همـواره مـورد بررسـی و توجـه بـوده اسـت. 
چـرا کـه ادراک فضـا خـود بـه شـیوه ای یكسـان برای 
افـراد و گروه هـای اجتماعـی صـورت نمی پذیـرد و در 
نتیجـه نمی تـوان الگـوی واحـدی را در ایـن ارتبـاط 
معرفـی نمـود. با این حـال اتفاق نظر قابـل مالحظه ای 
وجـود دارد کـه القـای معنـا یـا معنـادار شـدن فضـا 
بـرای انسـان آن را بـه مـكان تبدیـل می سـازد. سـاز و 
کار معنـادار شـدن فضـا خـود بـه واسـطه تضمـن این 
تجـارب  پیچیـده،  اجتماعـی  سـاختارهای  از  مفهـوم 
فـردی و تصاویـر ذهنـی در کنـار مولفه هـای کالبـدی 
مـكان اسـت. نكتـه قابـل توجـه در این میان آن اسـت 
کـه آیـا معنـای برداشـت شـده توسـط ناظر برخاسـته 
از آن چیـزی اسـت کـه در مـكان قـرار دارد )سـطح 
عینـی( و یـا آنچـه کـه در ذهـن ناظـر به مكان نسـبت 
داده می شـود )سـطح ذهنـی(. بنابرایـن ادراک معنـای 
محیـط وابسـتگی قابـل مالحظـه ای بـه مشـاهده گر 
داشـته و بـر ایـن اسـاس، معنـای مـكان و در نتیجـه 
آن احساسـی کـه حضـور در مـكان برای فرد بـه وجود 
مـی آورد متفـاوت خواهـد بـود. هـر چند این احسـاس 
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کـه در اصطـالح حس مـكان نامیده می شـود می تواند 
تشـابهات و اشـتراکاتی میان افراد و گروه های اجتماعی 
داشـته باشـد؛ چنـان که حضـور در یک مـكان مقدس 
حـس مـكان مشـابهی را برای افـراد به وجود مـی آورد. 
از سـوی دیگـر امـا حـس مـكان می توانـد در راسـتای 
هدفـی مشـخص در سـطح قابـل توجهی بـرای ناظران 
از سـوی طراحـان و برنامه ریـزان محیطی ایجـاد گردد. 
بدیـن ترتیـب حـس مـكان برخاسـته از معنـای مكان 
می توانـد بـه مثابه یـک برند برای مكان تعریف شـده و 
بیانگـر توقع های خاصـی از کیفیت، اسـتحكام و اعتبار 
باشـد. این گونه برچسـب ها در تمایز آن مكان از سـایر 
مكان هـا و در نتیجـه هویـت مـكان موثر خواهنـد بود. 
حس مكان ناشـی از ادراکی اسـت که به واسـطه وجود 
عناصـر کالبـدی و غیرکالبـدی شـكل می گیـرد. بدین 
ترتیـب در نخسـتین مرحلـه ویژگی هـای مـكان اعـم 
در  می توانـد  انسان سـاخت  و  طبیعـی  مولفه هـای  از 
نتیجه معنابخشـی به مكان، احسـاس خاصی را نسـبت 
بـه آن برانگیزانـد. در ایـن حالـت صرفـا پیونـد انسـان 

بـا مـكان فـارغ از وجـود سـایرین در نظـر گرفتـه می-
شـود. در چنین شـرایطی ممكن اسـت حضـور در یک 
مـكان خاطراتـی را بـرای شـخص زنـده کند کـه برای 
ایجـاد احسـاس در وی نیـازی بـه وجـود دیگـر افـراد 
یـا روابـط اجتماعـی نـدارد. در حالـت دیگـر، عناصـر 
کالبـدی و به بیانـی، ظرف کالبدی مكان بسـتری برای 
تعامـالت و فعالیت هـای اجتماعـی بـوده و حس مكان 
در کنـار دیگـر انسـان ها شـكل می گیرد. بدیهی اسـت 
کـه چنیـن مرزبنـدی مشـخصی در عمل ممكن اسـت 
بـه دشـواری مالحظـه گـردد و بهتـر خواهـد بـود کـه 
طیفـی از حـس مـكان صرفـا کالبـدی تـا حـس مكان 
صرفـا اجتماعـی در نظـر گرفته شـود. حس مـكان اعم 
از کالبـدی و اجتماعی سـطوح متفاوتی را از بی-تفاوتی  
تـا وفـاداری و ایثـار را بـه خـود می پذیـرد کـه حـس 
تعلـق می توانـد میانـه ای را در ایـن بین تعریـف نماید. 
نتیجـه آنكـه به مـوازات طیف حـس مكان بـا تاکید بر 
عناصـر کالبـدی و غیـر کالبـدی )اجتماعی( مـی توان 
طیفـی از حـس تعلـق مكانـی و حـس تعلـق اجتماعی 

نمودار 1. مدل تحلیلی پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.

شخصي در عمل ممكن است به دشواري مالحظه گردد و بهتر خواهد گيرد. بديهي است كه چنين مرزبندي مشكل مي
بود كه طيفي از حس مكان صرفا كالبدي تا حس مكان صرفا اجتماعي در نظر گرفته شود. حس مكان اعم از كالبدي و 

30Fتفاوتياجتماعي سطوح متفاوتي را از بي

اي را در اين نهتواند مياپذيرد كه حس تعلق ميتا وفاداري و ايثار را به خود مي 1
بين تعريف نمايد. نتيجه آنكه به موازات طيف حس مكان با تاكيد بر عناصر كالبدي و غير كالبدي (اجتماعي) مي توان 
طيفي از حس تعلق مكاني و حس تعلق اجتماعي را تعريف نمود. با در نظر داشتن آنكه حس مكان ارتباط نزديكي با 

ميزان تعلق مكاني يا اجتماعي وي نيز دفعات و مدت حضور را در مكان تعريف  ماندگاري حضور انسان در مكان دارد،
هاي موجود نمايد. به بيان ديگر، هر اندازه كه فرد احساس تعلق بيشتري به ماهيت كالبدي مكان و يا اجتماع و فعاليتمي

دهد. اين احساس ود نشان ميدر ظرف كالبدي مكان داشته باشد، تمايل بيشتري به حضور و ماندگاري در مكان از خ
تعلق به ويژه با تاكيد بر بعد اجتماعي، در اين هماني فرد با مكان بسيار موثر بوده تا جايي كه فرد خود را با گروه حاضر 

كوشد خود كند. نمونه روشن اين ادعا، معرفي خود بر پايه محل زندگي يا كار است. در حقيقت فرد ميدر مكان تعريف مي
در  كند به ديگري شناسانده و از اعتبار آن مكان به نفع خود استفاده كند.سطه مكاني كه در آن زندگي يا كار ميرا به وا

 مدل تحليلي پژوهش آورده شده است.  1نمودار شماره 
 .نگارندگان؛ ماخذ: مدل تحليلي پژوهش. 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسايي شاخص ها در ارتباط با فرضيات پژوهش -5-1
هـاي  هاي صورت گرفته، پديده مكان برآيندي از مولفـه برمبناي مطالعات و بررسي: هاي معناي مكاناخصالف) ش

 نـوربرگ شـولتز  هاي تاريخي، فرهنگي، ملي، معاني نمـادين، خـاطرات و تجـارب بـه زعـم      ارزشي شامل ارزش -معنايي
) و 1392( پرتـوي )، 1976( رلـف )، 1999( عـارفي )، 1964( الكـرمن )، 1987( مولوچو  لوگان)، 2002( استدمن)، 1974(

م انـداز، منظـر، مقيـاس و    هاي جغرافيـايي، چشـ  فضايي مشتمل بر ساختار كالبدي، ويژگي -)، مولفه كالبدي1977( كانتر
)، 1982( سـيمون  )،1976( رلف)، 1378( افشار نادري)، 2001( دوميني)، 1392( پورمدني)، 2002( استدمنقلمرو به زعم 

                                                            
 مكاني برابر بوده و بنابراين سطحي از حس مكان به شمار نرفته بلكه نقطه مقابل آن است. تفاوتي با بيگاه بي 1

 حضور انسان در فضا

اجتماعي و ساختارهاي ساختارهاي معنوي و  كالبدي و  ساختارهاي 

ادراك فضا بر پايه مظاهر عيني و 

معنادار شدن فضا و تبديل آن به 

 

تعريف آن مكان در ذهن فرد و موضع گيري نسبت 

 

-شكل گيري احساسي كه حضور در مكان به انسان مي

 

حس تعلق 

حس تعلق   حس مكان

مولفه معنايي 

نانسا ديگران  زمان محيط كنش 

ساختارهای معنوی و فردیساختارهای کالبدی و  فضايی

شکل گیری احساسی که حضور در مکان به انسان می دهد 

ساختارهای اجتماعی و فعالیتی
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را تعریـف نمـود. بـا در نظـر داشـتن آنكـه حـس مكان 
ارتبـاط نزدیكـی بـا مانـدگاری حضـور انسـان در مكان 
دارد، میـزان تعلـق مكانی یـا اجتماعـی وی نیز دفعات 
و مـدت حضـور را در مـكان تعریـف می نمایـد. به بیان 
دیگـر، هـر انـدازه کـه فـرد احسـاس تعلق بیشـتری به 
ماهیـت کالبـدی مـكان و یـا اجتمـاع و فعالیت هـای 
موجـود در ظـرف کالبـدی مكان داشـته باشـد، تمایل 
بیشـتری به حضـور و ماندگاری در مكان از خود نشـان 
می دهـد. ایـن احسـاس تعلـق به ویـژه با تاکیـد بر بعد 
اجتماعـی، در ایـن همانـی فـرد بـا مـكان بسـیار موثر 
بـوده تـا جایـی کـه فـرد خـود را بـا گـروه حاضـر در 
مـكان تعریـف می کند. نمونه روشـن این ادعـا، معرفی 
خـود بـر پایـه محـل زندگـی یـا کار اسـت. در حقیقت 
فـرد می کوشـد خـود را بـه واسـطه مكانـی کـه در آن 
از  زندگـی یـا کار می کنـد بـه دیگـری شناسـانده و 
اعتبـار آن مـكان به نفع خود اسـتفاده کنـد. در نمودار 

شـماره 1 مـدل تحلیلـی پژوهش آورده شـده اسـت. 
بـا  ارتبـاط  در  هـا  شـاخص  شناسـايی   -1-5

پژوهـش فرضیـات 
الـف( شـاخص های معنـای مـكان: برمبنـای مطالعات 
و بررسـی های صـورت گرفتـه، پدیـده مـكان برآیندی 
ارزش هـای  شـامل  ارزشـی  معنایـی-  مولفه هـای  از 
تاریخـی، فرهنگـی، ملـی، معانـی نمادیـن، خاطـرات و 
تجـارب بـه زعـم نوربـرگ شـولتز )1974(، اسـتدمن 
)2002(، لـوگان و مولـوچ )1987(، الکرمـن )1964(، 
عارفـی )1999(، رلـف )1976(، پرتوی )1392( و کانتر 
)1977(، مولفـه کالبـدی- فضایی مشـتمل بر سـاختار 
کالبـدی، ویژگی هـای جغرافیایی، چشـم انـداز، منظر، 
مقیـاس و قلمـرو به زعـم اسـتدمن )2002(، مدنی پور 
 ،)1378( نـادری  افشـار   ،)2001( دومینـی   ،)1392(
 ،)1392( پرتـوی   ،)1982( سـیمون   ،)1976( رلـف 
کانتـر )1977(، الکرمـن )1964( و کیسـی )1993( 
و همچنیـن مولفـه اجتماعـی- فعالیتـی در بردارنـده 
کنش هـای  هـم  بـر  انسـانی،  رفتارهـای  فعالیت هـا، 
اجتماعـی، نیروهـای اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی، 
از  بـه محیـط  و گروهـی  فـردی  دل مشـغولی هـای 

 ،)1392( مدنی پـور   ،)1987( مولـوچ  و  لـوگان  دیـد 
 ،)1982( )1976(، سـیمون  رلـف   ،)2001( دومینـی 
پرتـوی )1392(، کانتـر )1977( و سـیمون و سـاورس 
)2008( می باشـد. در ایـن میـان مولفه معنـا به جهت 
تاثیرپذیـری بیشـتر از جنبه هـای ذهنـی و انسـانی در 
مقایسـه بـا دو مولفـه دیگـر کالبـد و فعالیـت )بـه طور 
کلـی( بـا دشـواری تعریف و سـنجش می شـود. معنای 
مـكان از دیـد تـوان )1977(، لینـچ )1984(، کانتـر 
)1977(، اگنیـو )1987(، راپاپـورت )1990(، آلتمـن و 
لـو )1992(، مانـزو )2005( و وندرکلیـس و کارسـتون 
)2009( در نتیجـه ادراک مـكان بـر پایـه سـاختارهای 
ذهنـی مشـاهده گر، تعامـالت اجتماعـی، زمینه هـای 
فرهنـگ  و  فـردی  احساسـات  اجتماعـی،  اقتصـادی- 
)مجموعـه ارزش هـا، باورهـا، جهان بینـی و نظام هـای 
نهادی مشـترک( حاصل شـده و به تعبیر گوستافسـون 
)2001( خـود بـر حس تعلـق اجتماعـی و از دید اگنیو 
همچنیـن  می گـذارد.  تاثیـر  مـكان  حـس   )1987(
گیریـن )2002( پیونـدی دو سـویه میـان معنای مكان 

و هویـت مـكان را مطـرح می سـازد. 
ب( شـاخص های حـس مـكان: حـس مـكان مفهومـی 
بسـیار ذهنـی و از فردی بـه فرد دیگر متغیر می باشـد. 
بـه طـور کلی سـنجش و ارزیابـی احساسـات از هر نوع 
آن بـه جهـت معنوی بودن در مقایسـه با ابعـاد عینی و 
کمی بسـیار دشـوار بوده و بهتر آن اسـت کـه برمبنای 
پیامدهـا و نتایـج ایجـاد یـک حـس، در خصـوص آن 
ایـن  در  مـكان  حـس  جهـت  بدیـن  نمـود.  قضـاوت 
پژوهـش بـه کمـک تاثیـری کـه در کمیـت و کیفیـت 
حضـور انسـان در مـكان دارد، مـورد توجـه و ارزیابـی 
قـرار می گیـرد. کمیـت و کیفیت حضور از سـوی دیگر 
تعریف کننـده سـطوح حـس مـكان می باشـد. بدیـن 
ترتیـب می تـوان شـاخص های حـس مـكان را شـامل 
دو دسـته شـاخص های کمـی رخـداد حضـور، مـدت 
زمـان حضـور و تـداوم حضـور طـی زمان هـای متوالی 
در یـک مـكان و نیـز شـاخص های کیفـی مرتبـط بـا 
رضایـت از حضور در مكان و دلبسـتگی به آن دانسـت. 
ج( شـاخص های حس تعلق مكانـی: حس تعلق مكانی 
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از بـر هم کنـش همزمـان شـناخت محیـط، شـناخت 
تعبیـر  بـه  و  بـه محیـط  نسـبت  احسـاس  و  محیـط 
بهتـر، مـكان ناشـی می شـود. بـا توجـه بـه مولفه های 
تعریف کننـده مـكان، حـس تعلـق مكانی نیز سـه بعد 
می گیـرد.  بـر  در  را  کالبـدی  و  عاطفـی  عملكـردی، 
همـكاران  و  شـریر   ،)1989( روگنبـاخ  و  ویلیامـز 
)1981(، اسـتوکولز و شـوماخر )1981(، وارزکا و الیـم 
)2001(، هانـگ و همـكاران )2005(، تـوان )1977(، 
برکـر و کرسـتر )2001(، هامیت و همـكاران )2004(، 
جوان فروزنـده و مطلبـی )1390(، وسـكه و کوربیـن 
)2001( و هرمـون )2006( بعـد عملكردی حس تعلق 
مكانـی را شـامل راحتـی، الگوهـای رفتـاری و فعالیتی، 
مشـارکت در فعالیت هـای خـاص در مـكان و تعامالت 
محیطـی فعـال می-داننـد. امنیـت، تعامالت حسـی با 
مـكان، انگیزه هـای حضـور، تجـارب فـردی، عقایـد و 
قوانین نانوشـته فرهنگـی و نمادهـای اجتماعی به زعم 
ویلیامز و روگنباخ )1989(، شـریر و همكاران )1981(، 
اسـتوکولز و شـوماخر )1981(، وارزکا و الیـم )2001(، 
هانـگ و همـكاران )2005(، اسـتیل )1981(، آلتمن و 
لـو )1992(، پروشانسـكی )1978(، راپاپورت )1391(، 
جـوان فروزنـده و مطلبـی )1390(، وسـكه و کوربیـن 
)2001( و هرمـون )2006( بعـد عاطفـی حـس تعلـق 
مكانـی را تعریـف می کننـد. در نهایـت بعـد کالبـدی 
حـس مـكان شـامل عناصـر کالبـدی، تاریخچـه مكان، 
نمادهـای کالبـدی و پوشـش گیاهـی بـه تعبیـر وارزکا 
کوربیـن  و  وسـكه   ،)1977( تـوان   ،)2001( الیـم  و 
)2001( و رایـان )1998( اسـت. ضمن اشـاره به وجود 
رابطـه دو سـویه میـان حـس تعلـق مكانـی و حـس 
تعلـق اجتماعـی به مـكان از نظر کارپیانسـو و هیسـتد 
)2010(، در پژوهـش حاضـر حـس تعلـق مكانـی در 
بردارنـده شـاخص های پیوندهـای فـردی، پیوندهـای 
خانوادگـی، ویژگـی هـای سـكونتی، فعالیتـی و هویتی 

می باشـد. 
د( شـاخص های حـس تعلـق اجتماعـی: حـس تعلـق 
اجتماعـی نیـز منبعـث از ابعـاد شـناختی، اجتماعـی و 
احساسـی بـوده و ضمـن تاثیرپذیـری از شـاخص های 

رابطـه  اجتمـاع،  بـه  وابسـتگی  گـروه،  در  عضویـت 
احساسـی با فـرد یا اجتمـاع حاضر در مـكان، خاطرات 
و تجـارب بـر افزایش شـادی و سـالمتی روانـی، اعتماد 
اجتماعی و افزایش مسـئولیت پذیری و وفاداری نسـبت 
بـه جامعـه از نظـر ناطق پـور )1383(، هویـت فردی و 
اجتماعی بر پایه آرای بانیسـتر و لری )1995(، هاگرنی 
و همـكاران )1992(، هانگ و همـكاران )2005(، اورت 
)2005( و بسـتن )2010(، تعهـد و تعلـق بـه گـروه از 
دیـد کوتایبـا و تامـی )2010( و اورت )2005(، کاهش 
انحرافـات اجتماعـی از دیـد بانیسـتر و لـری )1995(، 
کارپیانـو و هیسـتد )2010(، هانگ و همكاران )2005( 
افـراد بـا موقعیت هـای  و بسـتن )2010(، سـازگاری 
اجتماعـی به زعم اورت )2005( و همكاری و مشـارکت 
بـر پایه مطالعـات کوتایبـا و تامـی )2010( و ناطق پور 
)1383( تاثیرگـذار اسـت. بدیـن ترتیـب شـاخص های 
حـس تعلـق اجتماعـی در ایـن مطالعـه مشـتمل بـر 
رابطـه فـردی )بـا مـكان(، رابطـه گروهـی, عضویت در 

گـروه و فعالیـت )در مـكان( اسـت.
6-  يافته ها

6-1- آمار توصیفی
بیشـترین فراوانـی پاسـخ دهندگان بـه پرسشـنامه در 
ارتبـاط بـا سـن، جنـس و میـزان تحصیالت بـه ترتیب 
در اختیـار گـروه سـنی 40-31 )69/7 درصـد(، مـرد 
بـوده   1 درصـد(   50/5( کاردانـی  و  درصـد(   83/4(

ست.  ا
6-2- آمار استنباطی

بـرای پاسـخگویی به پرسـش های پژوهـش، از روش ها 
و آزمون هـای آمـاری بـه ترتیـب زیـر بهـره برده شـده 

است:
الـف( آزمـون آلفـای کرونبـاخ  جهـت ارزيابـی 

پايايـی پرسشـنامه 
بـا توجـه به آنكه ضریـب مذکور در رابطه با پرسشـنامه 
پژوهش مشـتمل بـر 28 گویـه برابر 0/976 می باشـد، 
پایایـی آن بـا درجه اطمینـان باالیی مورد تائید اسـت.

ب( آزمـون کلموگروف- اسـمیرنف  جهت ارزيابی 
نرمـال بـودن داده هـا )بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
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)SPSS
نحـوه داوری بـا توجـه بـه جـدول آزمـون کلموگروف- 
سـطح  اگـر  کـه  اسـت  صـورت  بدیـن  اسـمیرنف 
معنـی داری )sig( بـرای کلیة متغیرها بزرگتر از سـطح 
آزمـون )0/05( باشـد، توزیـع داده هـا نرمـال اسـت. 
نتایـج آزمـون کلموگـروف- اسـمیرنف  بـه  بـا توجـه 
نرمـال  توزیـع  از  داده هـا   1 شـماره  جـدول  مطابـق 
پیـروی می کننـد. ایـن نتیجـه مجـوز انجـام یكـی از 
انـواع آزمون هـای پارامتریـک )در ایـن پژوهـش آزمون 

تـی  تـک نمونـه ای( را ارائـه می دهـد.
تـی جهـت شناسـايی شـاخص ها  آزمـون  ج( 
از  اسـتفاده  )بـا  تاثیرگـذار  زيرشـاخص های  و 

)SPSS نرم افـزار 
در ارتبـاط بـا فرضیـه یـک گویه هایـی مطابـق جـدول 
شـماره 1 جهـت بررسـی تاثیرگـذاری مولفـه معنایـی 
مـكان بـر حـس مـكان مـورد نظـر بـوده که بـر مبنای 
تـی،  آزمـون  اجـرای  و  پرسشـنامه  از  حاصـل  نتایـج 
بـر  شـده اند.  آورده  جـدول  همیـن  در  نیـز  یافته هـا 
اسـاس آزمـون تی تـک نمونه ای، سـطح معنـاداری به 
دسـت آمـده برای همه عوامـل کوچكتـر از 0,05  بوده 
و همگـی بـا میانگین جامعـه اختالف دارنـد. همچنین 
گزینه هـا  همـه  بـراي  تقریبـا  میانگین هـا  اختـالف 
بزرگتـر از 3 بـوده و مي تـوان چنیـن نتیجه گیری کرد 
کـه تمامـی عوامل شـكل دهنده معنای مـكان در خلق 

حـس مـكان موثرند.
بـا  ارتبـاط  در   3 شـماره  جـدول  مشـابه  طریـق  بـه 

تاثیرگـذاری حـس مكان بر حـس تعلق مكانـی تدوین 
است.  شـده 

جـدول شـماره 3 نیـز بیانگـر گویه هـای مرتبـط بـا 
فرضیـه سـه و نتایـج آزمـون تی می باشـد. بـف طریق 
مشـابه و بـا توجـه به آنكه سـطح معنـاداری به دسـت 
آمـده بـرای همـه عوامـل کوچكتـر از 0,05  بـوده و 
همگـی بـا میانگیـن جامعه اختـالف دارند و نیـز اینكه 
گزینه هـا  همـه  بـراي  تقریبـا  میانگین هـا  اختـالف 
بزرگتـر از 3 بـوده اسـت، مي توان چنیـن نتیجه گیری 
کـرد کـه تمامـی عوامـل شـكل دهنده حـس مـكان بر 
خلـق حـس تعلـق مكانـی موثرنـد. به بیـان دیگـر، هر 

دو فرضیـه پژوهـش تاییـد می شـوند.
د( روش AHP جهـت اولويت بنـدی شـاخص ها 

)Expert Choice با اسـتفاده از نرم افـزار(
معنـای مـكان: در میـان مجموعه شـاخص های معنای 
مـكان، تعامـالت و روابط با وزن 0,363 بیشـترین تاثیر 
در  وزن 0,217  بـا  تجربـی  و سـاختارهای  داشـته  را 
اولویـت دوم قـرار دارد. ویژگی هـای فـردی نیـز با وزن 
0,200 در اولویـت سـوم می باشـد. سـاختارهای ذهنی 
بـا وزن 0,085 در اولویـت چهـارم و در نهایـت فرهنگ 
بـا وزن 0,0136 در اولویـت آخـر قـرار می گیـرد. بـا 
توجـه بـه کمتر بودن نرخ ناسـازگاری مقایسـات زوجی 
برابـر 0,04 از 0,1 سـازگاری ایـن مقایسـات قابل قبول 

است.
حـس مـكان: در ارتبـاط بـا زیـر شـاخص های حـس 
مـكان، حضورپذیـری با وزن نسـبی 0,540 بین عناصر 

) و 2005و همكاران ( هانگ)، 2010( هيستدو كارپيانو )، 1995( لري وبانيستر كاهش انحرافات اجتماعي از ديد )، 2005(
) و همكاري و مشاركت بر پايه مطالعات 2005( اورتهاي اجتماعي به زعم )، سازگاري افراد با موقعيت2010( بستن

هاي حس تعلق اجتماعي در اين مطالعه بدين ترتيب شاخص ) تاثيرگذار است.1383( پورناطق) و 2010( تاميو كوتايبا 
 مشتمل بر رابطه فردي (با مكان)، رابطه گروهي, عضويت در گروه و فعاليت (در مكان) است.

 هايافته  -6
 آمار توصيفي -6-1

دهندگان به پرسشنامه در ارتباط با سن، جنس و ميزان تحصيالت به ترتيب در اختيار گـروه سـني   بيشترين فراواني پاسخ
 بوده است.  1درصد)  5/50درصد) و كارداني ( 4/83درصد)، مرد ( 7/69( 40-31
 آمار استنباطي -6-2

 برده شده است:به ترتيب زير بهره هاي آماري ها و آزمون، از روشهاي پژوهشبراي پاسخگويي به پرسش
31Fالف) آزمون آلفاي كرونباخ

 جهت ارزيابي پايايي پرسشنامه  1
باشد، پايايي آن با درجه مي 976/0گويه برابر  28با توجه به آنكه ضريب مذكور در رابطه با پرسشنامه پژوهش مشتمل بر 

 اطمينان بااليي مورد تائيد است.
32Fاسميرنف -ب) آزمون كلموگروف

 )SPSSافزار ها (با استفاده از نرمبودن دادهجهت ارزيابي نرمال  2
) براي كلية sigداري (اسميرنف بدين صورت است كه اگر سطح معني -نحوه داوري با توجه به جدول آزمون كلموگروف

 ها نرمال است. ) باشد، توزيع داده05/0متغيرها بزرگتر از سطح آزمون (
كنند. ايـن نتيجـه   ها از توزيع نرمال پيروي ميداده 1ابق جدول شماره اسميرنف مط -با توجه به نتايج آزمون كلموگروف

33Fتيهاي پارامتريك (در اين پژوهش آزمون مجوز انجام يكي از انواع آزمون

 دهد.را ارائه مي اي)ك نمونهت 3
 

 اسميرنوف متغيرهاي پژوهش -آزمون كلموگروف .1جدول 

 شاخص
حجم 
 نمونه

 پارامتر توزيع نرمال
آماره 
 آزمون

سطح 
 ميانگين معناداري

انحراف 
 معيار

 0.5063 0.244 0.78474 3.0974 380 تاثيرگذاري معناي مكان بر حس مكان
تاثير گذاري حس مكان بر حس تعلق 

 0.42323 0.300 0.69427 3.1289 380 مكاني

تاثير گذاري حس مكان بر حس تعلق 
 0.3003 0.230 0.73390 3.1132 380 اجتماعي

 
 )SPSSافزار هاي تاثيرگذار (با استفاده از نرمها و زيرشاخصجهت شناسايي شاخص ج) آزمون تي

جهت بررسي تاثيرگذاري مولفه معنايي مكان بـر حـس مكـان     1هايي مطابق جدول شماره گويهدر ارتباط با فرضيه يك 
انـد. بـر   رده شدهها نيز در همين جدول آوافتهي مورد نظر بوده كه بر مبناي نتايج حاصل از پرسشنامه و اجراي آزمون تي،

بـوده و همگـي بـا      0.05اي، سطح معناداري به دست آمده بـراي همـه عوامـل كـوچكتر از     اساس آزمون تي تك نمونه
                                                            
1 Cronbach’s Alpha 
2 Kolmogorov–Smirnov test 
3 T-test 

جدول 1. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
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تـوان چنـين   بوده و مـي  3ها بزرگتر از ها تقريبا براي همه گزينهف دارند. همچنين اختالف ميانگينميانگين جامعه اختال
 دهنده معناي مكان در خلق حس مكان موثرند.گيري كرد كه تمامي عوامل شكلنتيجه

 
 براي تاثيرگذاري مولفه معنايي مكان در خلق حس مكان t-testخروجي آزمون  .2جدول 

هاگويه  

ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي
اختالف 
هاميانگين  

فاصله اطمينان 
95/0  

كران 
 پايين

كران 
 باال

خاطرات خوب از يك مكان، مشوق من به حضور در آن 
 است.

63.936 379 0.000 2.953 2.86 3.04 

شود براي مراجعه به حضور افراد همسال من باعث مي
 3.09 2.91 3.003 0.000 379 64.204 مند باشم.يك پارك يا فضاي عمومي عالقه

از كودك تا به نظر من حضور افراد با سنين مختلف 
 3.14 2.96 3.050 0.000 379 67.730 سالمند در يك پارك جذاب است.

اندازي و آرامش موجود در يك پارك يا فضاي سايه
عمومي مانند خيابان، آن مكان را در ذهن من خاص 
كرده و در صورت مراجعات مكرر به آن، خود را دلبسته 

 دانم.آن مي

64.680 379 0.000 3.182 3.08 3.28 

روي روزانه در خيابان متوجه شوم اگر هنگام پياده
نمايشگاه يا بازار روز كوچكي در آن برگزار شده، 

ام را كم كرده و از تماشاي فعاليت مردم و سرعت
 برم.سرزندگي ناشي از آن لذت مي

66.472 379 0.000 3.074 2.98 3.16 

تر با همسايگان در شهرهاي جديد در ارتباط نزديك
 3.25 3.07 3.158 0.000 379 67.149 مقايسه با شهرهاي بزرگ، يك مزيت است.

رفت و آمد افراد با فرهنگ پايين و متضاد با عرف جامعه 
ام در در يك مكان گاه مانع از حضور من و افراد خانواده

 همان مكان است.
66.520 379 0.000 3.078 3.00 3.18 

شان يكي و كودكانها سرزندگي ناشي از حضور خانواده
 3.16 2.99 3.079 0.000 379 71.159 هاي شهري است.از داليل مراجعه من به پارك

هاي خوبي كه در طول مدت به واسطه خاطرات و تجربه
-ام، حضور در مكانكار يا زندگي در يك مكان داشته

 دهم.هايي خاص در شهر را ترجيح مي
74.252 379 0.000 3.079 3.00 3.18 

ها يا مراكز خريد صرفا جهت حضور من در پارك گاه
 3.12 2.94 3.032 0.000 379 65.810 ام است.برقراري ارتباط و مالقات با دوستان و همكاران

به جهت آنكه بخشي از دوران نوجواني/ جواني خود را 
-ام، نسبت به آن خود را وابسته ميدر يك شهر گذرانده

 دانم.
67.013 379 0.000 3.100 3.01 3.19 

ها به چون بخشي از واحدهاي ساختماني توسط تعاوني
كارمندان واگذار شده، ميان همسايگان نوعي تجانس و 

اجتماعي وجود داشته كه از نظر من  -همساني فرهنگي
 واجد مطلوبيت است.

67.322 379 0.000 3.011 2.92 3.10 

ها منحصر بودن ارائه كاال يا به دليل برخي محدوديت
تواند در كسب درآمد موثر خدمت در يك شهر جديد مي

بوده و از اين جهت ارائه كنندگان را به شهر وابسته 
 سازد.

67.149 379 0.000 3.158 3.07 3.25 

مندي امنيت و آرامش از داليلي است كه سبب عالقه
 3.16 2.97 3.068 0.000 379 62.582 گردد.من به يك پارك يا فضاي شهري مي

 در ارتباط با تاثيرگذاري حس مكان بر حس تعلق مكاني تدوين شده است.  3به طريق مشابه جدول شماره 
 

 براي تاثيرگذاري حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني  t-testخروجي آزمون . 3جدول 

هاگويه  

ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي
اختالف 
هاميانگين  

اطمينان فاصله 
95/0  

كران 
 پايين

كران 
 باال

سكونت خانواده من در يك شهر مرا به آن شهر وابسته 
 3.08 2.90 2.987 0.000 379 65.125 كند.مي

ها از داليلي ايمحلهروابط حسنه ميان همسايگان و هم
مند و شان عالقهاست كه افراد را نسبت به محل زندگي

 وفادار سازد.
72.490 379 0.000 3.145 3.06 3.23 

آب و هواي مساعد به ويژه هواي پاك در يك شهر 
جديد از داليلي است كه افراد را به زندگي در آن تشويق 

 كند.مي
71.627 379 0.000 3.045 2.96 3.13 

تواند در ايجاد عالقه به يك بناهاي نوساز و زيبا مي
 3.12 2.96 3.042 0.000 379 72.823 مكان يا يك شهر موثر باشند.

چندين سال زندگي/ كار در يك شهر مرا به آن مقيد 
 3.17 2.99 3.082 0.000 379 65.531 سازد.مي

-هاي دستهبرگزاري مراسم ورزش صبحگاهي يا فعاليت
تواند در جذب شهروندان جمعي از داليلي است كه مي

 به يك فضاي عمومي مانند پارك مفيد واقع شود.
66.872 379 0.000 3.076 2.99 3.17 

جدول 2. خروجی آزمون t-test برای تاثیرگذاري مولفه معنايی مکان در خلق حس مکان
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به جهت آنكه بخشي از دوران نوجواني/ جواني خود را 
-ام، نسبت به آن خود را وابسته ميدر يك شهر گذرانده

 دانم.
67.013 379 0.000 3.100 3.01 3.19 

ها به چون بخشي از واحدهاي ساختماني توسط تعاوني
كارمندان واگذار شده، ميان همسايگان نوعي تجانس و 

اجتماعي وجود داشته كه از نظر من  -همساني فرهنگي
 واجد مطلوبيت است.

67.322 379 0.000 3.011 2.92 3.10 

ها منحصر بودن ارائه كاال يا به دليل برخي محدوديت
تواند در كسب درآمد موثر خدمت در يك شهر جديد مي

بوده و از اين جهت ارائه كنندگان را به شهر وابسته 
 سازد.

67.149 379 0.000 3.158 3.07 3.25 

مندي امنيت و آرامش از داليلي است كه سبب عالقه
 3.16 2.97 3.068 0.000 379 62.582 گردد.من به يك پارك يا فضاي شهري مي

 در ارتباط با تاثيرگذاري حس مكان بر حس تعلق مكاني تدوين شده است.  3به طريق مشابه جدول شماره 
 

 براي تاثيرگذاري حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني  t-testخروجي آزمون . 3جدول 

هاگويه  

ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي
اختالف 
هاميانگين  

اطمينان فاصله 
95/0  

كران 
 پايين

كران 
 باال

سكونت خانواده من در يك شهر مرا به آن شهر وابسته 
 3.08 2.90 2.987 0.000 379 65.125 كند.مي

ها از داليلي ايمحلهروابط حسنه ميان همسايگان و هم
مند و شان عالقهاست كه افراد را نسبت به محل زندگي

 وفادار سازد.
72.490 379 0.000 3.145 3.06 3.23 

آب و هواي مساعد به ويژه هواي پاك در يك شهر 
جديد از داليلي است كه افراد را به زندگي در آن تشويق 

 كند.مي
71.627 379 0.000 3.045 2.96 3.13 

تواند در ايجاد عالقه به يك بناهاي نوساز و زيبا مي
 3.12 2.96 3.042 0.000 379 72.823 مكان يا يك شهر موثر باشند.

چندين سال زندگي/ كار در يك شهر مرا به آن مقيد 
 3.17 2.99 3.082 0.000 379 65.531 سازد.مي

-هاي دستهبرگزاري مراسم ورزش صبحگاهي يا فعاليت
تواند در جذب شهروندان جمعي از داليلي است كه مي

 به يك فضاي عمومي مانند پارك مفيد واقع شود.
66.872 379 0.000 3.076 2.99 3.17 

اند ها آن چنان مطلوب طراحي و ساخته شدهبرخي مكان
بخش كه حتي تنها حضور پيدا كردن در آنها هم لذت

 است.
71.769 379 0.000 3.008 2.93 3.09 

با وجود مشكالتي كه زندگي در يك شهر جديد (مانند 
كند، اما خودم را به شهر پرديس) براي ساكنان ايجاد مي

ام وابسته دانسته و ترك آن برايم جديد محل زندگي
 دشوار است.

67.022 379 0.000 3.066 2.98 3.16 

اكرچه عناصر هويتي شاخص در شهر جديد محل زندگي 
من در مقايسه با شهرهاي بزرگ كمرنگ است، اما به 

 دانم. لحاظ عاطفي خود را در پيوند با آن مي
72.564 379 0.000 3.121 3.04 3.21 

فضاهاي سبز و تجهيز شده در سطح شهر، از عواملي 
-است كه كيفيت زندگي در شهرهاي جديد را بهبود مي

 بخشد. 
70.749 379 0.000 3.163 3.08 3.25 

مندي از امكانات و خدمات شهري در كنار رضايت
اجتماعي، شهروند را نسبت  -هاي مثبت فرهنگيويژگي

 كند. دلبسته مياش وابسته و به محل زندگي
63.026 379 0.000 3.134 3.04 3.23 

ضعف در ارائه خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين 
مواردي است كه ممكن است مرا مجبور به ترك  جديد 

 ام كند. محل زندگي
71.575 379 0.000 3.134 3.05 3.22 

تامين نيازهاي روزمره در محله و دسترسي پياده به 
هاي من جهت انتخاب محلي از اولويتمراكز خريد 

 مسكن در شهر است. 
73.684 379 0.000 3.158 3.07 3.24 

ام اگرچه خانواده نزديك من در شهر جديد محل زندگي
هاي خوب تا حدي اين خال ساكن نيستند، اما همسايه

عاطفي را جبران كرده و وابستگي به آنها ترك اين شهر 
 سازد.  را براي من دشوار مي

68.939 379 0.000 3.116 3.03 3.21 

 
باشد. بف طريق مشابه و با توجه بـه آنكـه   با فرضيه سه و نتايج آزمون تي ميهاي مرتبط نيز بيانگر گويه 3جدول شماره 

بوده و همگي با ميانگين جامعـه اخـتالف دارنـد و نيـز       0.05سطح معناداري به دست آمده براي همه عوامل كوچكتر از 
گيـري كـرد كـه تمـامي     توان چنين نتيجـه بوده است، مي 3ها بزرگتر از ها تقريبا براي همه گزينهاينكه اختالف ميانگين

 شوند.يگر، هر دو فرضيه پژوهش تاييد ميدهنده حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني موثرند. به بيان دعوامل شكل
 اجتماعيان بر خلق حس تعلق براي تاثيرگذاري حس مك  t-testخروجي آزمون  .3جدول

هاگويه  
ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

اختالف 
هاميانگين  

فاصله اطمينان 
95/0  

جدول 3. خروجی آزمون t-test  برای تاثیرگذاري حس مکان بر خلق حس تعلق مکانی
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اند ها آن چنان مطلوب طراحي و ساخته شدهبرخي مكان
بخش كه حتي تنها حضور پيدا كردن در آنها هم لذت

 است.
71.769 379 0.000 3.008 2.93 3.09 

با وجود مشكالتي كه زندگي در يك شهر جديد (مانند 
كند، اما خودم را به شهر پرديس) براي ساكنان ايجاد مي

ام وابسته دانسته و ترك آن برايم جديد محل زندگي
 دشوار است.

67.022 379 0.000 3.066 2.98 3.16 

اكرچه عناصر هويتي شاخص در شهر جديد محل زندگي 
من در مقايسه با شهرهاي بزرگ كمرنگ است، اما به 

 دانم. لحاظ عاطفي خود را در پيوند با آن مي
72.564 379 0.000 3.121 3.04 3.21 

فضاهاي سبز و تجهيز شده در سطح شهر، از عواملي 
-است كه كيفيت زندگي در شهرهاي جديد را بهبود مي

 بخشد. 
70.749 379 0.000 3.163 3.08 3.25 

مندي از امكانات و خدمات شهري در كنار رضايت
اجتماعي، شهروند را نسبت  -هاي مثبت فرهنگيويژگي

 كند. دلبسته مياش وابسته و به محل زندگي
63.026 379 0.000 3.134 3.04 3.23 

ضعف در ارائه خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين 
مواردي است كه ممكن است مرا مجبور به ترك  جديد 

 ام كند. محل زندگي
71.575 379 0.000 3.134 3.05 3.22 

تامين نيازهاي روزمره در محله و دسترسي پياده به 
هاي من جهت انتخاب محلي از اولويتمراكز خريد 

 مسكن در شهر است. 
73.684 379 0.000 3.158 3.07 3.24 

ام اگرچه خانواده نزديك من در شهر جديد محل زندگي
هاي خوب تا حدي اين خال ساكن نيستند، اما همسايه

عاطفي را جبران كرده و وابستگي به آنها ترك اين شهر 
 سازد.  را براي من دشوار مي

68.939 379 0.000 3.116 3.03 3.21 

 
باشد. بف طريق مشابه و با توجه بـه آنكـه   با فرضيه سه و نتايج آزمون تي ميهاي مرتبط نيز بيانگر گويه 3جدول شماره 

بوده و همگي با ميانگين جامعـه اخـتالف دارنـد و نيـز       0.05سطح معناداري به دست آمده براي همه عوامل كوچكتر از 
گيـري كـرد كـه تمـامي     توان چنين نتيجـه بوده است، مي 3ها بزرگتر از ها تقريبا براي همه گزينهاينكه اختالف ميانگين

 شوند.يگر، هر دو فرضيه پژوهش تاييد ميدهنده حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني موثرند. به بيان دعوامل شكل
 اجتماعيان بر خلق حس تعلق براي تاثيرگذاري حس مك  t-testخروجي آزمون  .3جدول

هاگويه  
ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

اختالف 
هاميانگين  

فاصله اطمينان 
95/0  

كران  ي
 پايين

كران 
 باال

سكونت خانواده من در يك شهر حتي يك شهر جديد، 
 3.08 2.90 2.987 0.000 379 65.125 كند.مرا به آن شهر وابسته مي

ها از داليلي ايمحلهروابط حسنه ميان همسايگان و هم
شان تواند افراد را نسبت به محل زندگياست كه مي

 عالقه مند و وفادار سازد.
72.490 379 0.000 3.145 3.06 3.23 

آب و هواي مساعد به ويژه هواي پاك در يك شهر 
تشويق جديد از داليلي است كه افراد را به زندگي در آن 

 كند.مي
71.627 379 0.000 3.045 2.96 3.13 

تواند در ايجاد عالقه به يك بناهاي نوساز و زيبا مي
 3.12 2.96 3.042 0.000 379 72.823 مكان يا يك شهر موثر باشند.

چندين سال زندگي/ كار در يك شهر مرا به آن مقيد و 
 3.17 2.99 3.082 0.000 379 65.531 سازد.متعلق مي

-هاي دستهبرگزاري مراسم ورزش صبحگاهي يا فعاليت
تواند در جذب شهروندان جمعي از داليلي است كه مي

 به يك فضاي عمومي مانند پارك مفيد واقع شود.
66.872 379 0.000 3.076 2.99 3.17 

اند ها آن چنان مطلوب طراحي و ساخته شدهبرخي مكان
بخش لذت كه حتي تنها حضور پيدا كردن در آنها هم

 است.
71.769 379 0.000 3.008 2.93 3.09 

با وجود مشكالتي كه زندگي در يك شهر جديد (مانند 
كند، اما خودم را به شهر پرديس) براي ساكنان ايجاد مي

ام وابسته دانسته و ترك آن برايم جديد محل زندگي
 دشوار است.

67.022 379 0.000 3.006 2.98 3.16 

شاخص در شهر جديد محل زندگي  اكرچه عناصر هويتي
من در مقايسه با شهرهاي بزرگ كمرنگ است، اما به 

 دانم. لحاظ عاطفي خود را در پيوند با آن مي
72.564 379 0.000 3.121 3.04 3.21 

فضاهاي سبز و تجهيز شده در سطح شهر، از عواملي 
-است كه كيفيت زندگي در شهرهاي جديد را بهبود مي

 بخشد. 
70.749 379 0.000 3.163 3.08 3.25 

مندي از امكانات و خدمات شهري در كنار رضايت
اجتماعي، شهروند را نسبت  -هاي مثبت فرهنگيويژگي

 كند. اش وابسته و دلبسته ميبه محل زندگي
63.026 379 0.000 3.134 3.04 3.23 

ضعف در ارائه خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين 
ممكن است مرا مجبور به ترك  جديد مواردي است كه 

 ام كند. محل زندگي
71.575 379 0.000 3.134 3.05 3.22 

تامين نيازهاي روزمره در محله و دسترسي پياده به 
هاي من جهت انتخاب مراكز خريد محلي از اولويت

 مسكن در نقاط مختلف شهر است. 
73.684 379 0.000 3.158 3.07 3.24 

ام نزديك من در شهر جديد محل زندگياگرچه خانواده 
هاي خوب تا حدي اين خال ساكن نيستند، اما همسايه

عاطفي را براي من جبران كرده و وابستگي به آنها ترك 
 سازد.  اين شهر را براي من دشوار مي

68.393 379 0.000 3.116 3.03 3.21 

 
 )Expert Choiceافزار (با استفاده از نرمها بندي شاخصجهت اولويت AHPد) روش 

بيشـترين تـاثير را داشـته و     0.363تعامالت و روابط با وزن هاي معناي مكان، در ميان مجموعه شاخص: معناي مكان
باشـد.  در اولويت سوم مي 0.200هاي فردي نيز با وزن در اولويت دوم قرار دارد. ويژگي 0.217تجربي با وزن  هايساختار

بـا  گيـرد.  در اولويت آخر قرار مـي  0.0136در اولويت چهارم و در نهايت فرهنگ با وزن  0.085ساختارهاي ذهني با وزن 
 است.سازگاري اين مقايسات قابل قبول  0.1از  0.04توجه به كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي برابر 

ن عناصر بيشـترين تـاثير را   بي 0.540هاي حس مكان، حضورپذيري با وزن نسبي در ارتباط با زير شاخص: حس مكان
در اولويت سـوم   0.163در اولويت دوم قرار داشته و دلبستگي با وزن نسبي برابر  0.297دارد و رضايتمندي با وزن نسبي 

سازگاري اين مقايسات قابل  0.1از  0.024قرار دارد. همچنين با توجه به كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي برابر 
 باشد.قبول مي

بيشترين تـاثير را داشـته،    0.299در ارتباط با حس تعلق مكاني، شاخص پيوندهاي سكونتي با وزن : حس تعلق مكاني
باشد. با توجه در اولويت سوم مي 0.200در اولويت دوم و پيوندهاي فعاليتي نيز با وزن  0.229پيوندهاي خانوادگي با وزن 

 سازگاري اين مقايسات قابل قبول است. 0.1از  0.04ابر به كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي بر
و در نهايـت   0.239، رابطـه گروهـي بـا وزن    0.274، رابطه فردي با وزن 0.343فعاليت با وزن : حس تعلق اجتماعي
بـا توجـه    اند.هاي موثر بر حس تعلق اجتماعي دانسته شدههاي مربوط به شاخصاولويت 145/0عضويت در گروه با وزن 

 باشد.سازگاري اين مقايسات قابل قبول مي 0.1از  0.07كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي برابر  به
 و جمعبندي گيرينتيجه -7
-هاي فرضيه شماره يك مشتمل بـر حضـورپذيري، رضـايت   هاي ياد شده، شاخصر اين پژوهش و با مروري بر فرضيهد

هـاي فـردي،   حس مكان و نيز ساختارهاي ذهني، ساختارهاي تجربي، ويژگيمندي و دلبستگي در ارتباط با متغير وابسته 
هـاي فرضـيه دو بـا تاكيـد بـر متغيـر       اند. شاخصفرهنگ و تعامالت و روابط در ارتباط با متغير مستقل معناي مكان بوده

تي و در مقابـل بـا   وابسته حس تعلق مكاني شامل پيوندهاي فردي، پيوندهاي خانوادگي، عوامل سكونتي، فعاليتي و هـوي 
هاي اخير در ارتبـاط  مندي و دلبستگي بوده است. شاخصتاكيد بر متغير مستقل حس مكان، شامل حضورپذيري، رضايت

با فرضيه سه نيز مشابه و در مقابل در مورد متغير وابسته حس تعلق اجتماعي شامل رابطه فردي، رابطه گروهي، عضويت 
اي به عنوان يـك آزمـون   ها، از آزمون تي تك نمونهبا توجه به نرمال بودن داده اند.هدر گروه و فعاليت در نظر گرفته شد

هاي مرتبط با هر فرضيه يا زيرفرضيه آزمون ها استفاده شد. در اين راستا براي تمامي گويهپارامتريك براي ارزيابي فرضيه
در فاصـله   3هـا از  و بيشتر بودن اختالف ميانگين 0.05اعمال گرديد و با توجه به كمتر بودن سطح معناداري هر گويه از 

 درصد، فرضيه شماره يك مورد تاييد قرار گرفت. به طريق مشابه دو فرضيه ديگر نيز تاييد شدند.  95اطمينان 
در راستاي تحقق اهداف پژوهش و تاكيد بر تاثيرپذيري حس تعلق شهروندي مشتمل بر حس تعلق مكاني و حس تعلـق  

 هاي زير پيشنهاد مي شوند:لفه معنايي آن، راهبردها و سياستمكان با تاكيد بر مو اجتماعي از حس

جدول3. خروجی آزمون t-test  برای تاثیرگذاري حس مکان بر خلق حس تعلق اجتماعی
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بیشـترین تاثیـر را دارد و رضایتمنـدی بـا وزن نسـبی 
0,297 در اولویـت دوم قـرار داشـته و دلبسـتگی بـا 
وزن نسـبی برابـر 0,163 در اولویـت سـوم قـرار دارد. 
همچنیـن بـا توجـه بـه کمتـر بـودن نـرخ ناسـازگاری 
مقایسـات زوجـی برابـر 0,024 از 0,1 سـازگاری ایـن 

مقایسـات قابـل قبـول می باشـد.
حـس تعلـق مكانـی: در ارتبـاط بـا حس تعلـق مكانی، 
شـاخص پیوندهای سـكونتی بـا وزن 0,299 بیشـترین 
تاثیـر را داشـته، پیوندهای خانوادگی بـا وزن 0,229 در 
اولویـت دوم و پیوندهـای فعالیتـی نیـز بـا وزن 0,200 
در اولویـت سـوم می باشـد. بـا توجـه بـه کمتـر بـودن 
نـرخ ناسـازگاری مقایسـات زوجـی برابـر 0,04 از 0,1 

سـازگاری ایـن مقایسـات قابل قبول اسـت.
حـس تعلـق اجتماعـی: فعالیـت بـا وزن 0,343، رابطه 
فـردی بـا وزن 0,274، رابطـه گروهـی بـا وزن 0,239 
 0/145 وزن  بـا  گـروه  در  عضویـت  نهایـت  در  و 
اولویت هـای مربـوط بـه شـاخص های موثـر بـر حـس 
تعلـق اجتماعـی دانسـته شـده اند. بـا توجـه بـه کمتر 
بـودن نـرخ ناسـازگاری مقایسـات زوجی برابـر 0,07 از 
0,1 سـازگاری ایـن مقایسـات قابـل قبـول می باشـد.

7- نتیجه گیری و جمعبندي
یـاد  بـر فرضیه هـای  بـا مـروری  و  پژوهـش  ایـن  در 
شـده، شـاخص های فرضیـه شـماره یـک مشـتمل بـر 
حضورپذیـری، رضایت منـدی و دلبسـتگی در ارتبـاط 
با متغیر وابسـته حـس مكان و نیز سـاختارهای ذهنی، 
سـاختارهای تجربـی، ویژگی هـای فـردی، فرهنـگ و 
تعامـالت و روابـط در ارتبـاط بـا متغیر مسـتقل معنای 
مـكان بوده انـد. شـاخص های فرضیـه دو بـا تاکیـد بـر 
متغیـر وابسـته حـس تعلـق مكانـی شـامل پیوندهـای 
فـردی، پیوندهای خانوادگی، عوامل سـكونتی، فعالیتی 
و هویتـی و در مقابـل بـا تاکید بر متغیر مسـتقل حس 
مكان، شـامل حضورپذیری، رضایت مندی و دلبسـتگی 
بـوده اسـت. شـاخص های اخیـر در ارتبـاط بـا فرضیـه 
سـه نیـز مشـابه و در مقابـل در مـورد متغیـر وابسـته 
حـس تعلـق اجتماعـی شـامل رابطـه فـردی، رابطـه 
گروهـی، عضویـت در گـروه و فعالیـت در نظـر گرفتـه 

شـده اند. بـا توجـه بـه نرمـال بـودن داده هـا، از آزمون 
تـی تـک نمونـه ای بـه عنـوان یـک آزمـون پارامتریک 
بـرای ارزیابـی فرضیه هـا اسـتفاده شـد. در ایـن راسـتا 
بـا هـر فرضیـه یـا  بـرای تمامـی گویه هـای مرتبـط 
زیرفرضیـه آزمـون اعمـال گردیـد و بـا توجه بـه کمتر 
بـودن سـطح معنـاداری هـر گویـه از 0,05 و بیشـتر 
بـودن اختـالف میانگین ها از 3 در فاصلـه اطمینان 95 
درصـد، فرضیه شـماره یک مـورد تایید قـرار گرفت. به 

طریـق مشـابه دو فرضیـه دیگـر نیـز تاییـد شـدند. 
بـر  تاکیـد  و  پژوهـش  اهـداف  تحقـق  راسـتای  در 
تاثیرپذیـری حـس تعلـق شـهروندی مشـتمل بر حس 
تعلـق مكانـی و حـس تعلـق اجتماعی از حـس مكان با 
تاکیـد بر مولفـه معنایـی آن، راهبردها و سیاسـت های 

زیـر پیشـنهاد می شـوند:
بـا  مرتبـط  سیاسـت های  و  راهبردهـا  الـف( 

مـکان معنـای  ارتقـای 
• تاکید بر نقش ساختارهای ذهنی افراد

o تقویـت و ارزش دهـی به باورهـا و رویكردهای فكری 
مطلوب و جـاری جامعه

o اسـتفاده از عناصـر، تصاویـر و نقاشـی های دیـواری 
منطبـق بـر جهان بینـی عمومـی جامعه

•  توجه به تجربیات افراد از مکان
o توزیـع متعـادل کاربری هـا جهـت پراکنـش مطلوب 

کاربـران مكان
o کف سازی مناسب جهت افزایش ایمنی مكان

o فراهـم آوردن امـكان نظـارت عمومـی بـرای افزایش 
امنیـت مكان

o برگزاری برنامه های گروهی متنوع
از  مـکان  معنـای  تاثیرپذيـری  بـر  تاکیـد   •

فـردی ويژگی هـای 
o فراهـم نمـودن مطلوبیـت هـای مكانی برای افـراد با 

سـطوح تحصیلی متفاوت
o فراهـم آوردن امكاناتـی بـرای حضـور افراد با سـنین 

گوناگون
o استفاده از کاربری های جذاب برای زنان

•  تاکید بر نقش فرهنگ جاری در مکان
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o حذف گوشه های کم تردد
o بـه حداقـل رسـاندن کاربری های اجبـاری و افزایش 

انتخابی کاربری هـای 
o پرهیـز از سـهل الوصول بـودن مـكان برای افـراد نابه 

اجتماعی هنجار 
•  تاکید بر رخداد تعامالت اجتماعی در مکان

o استفاده از وسایل بازی کودکان
o اسـتفاده از مبلمان شـهری مناسـب که امكان مكث 

و برقـراری کنش هـای اجتماعی را فراهم سـازد.
o نورپردازی مناسب 

o اسـتفاده از وسـایل ورزشـی قابل اسـتفاده برای زنان 
و مـردان در سـنین مختلف

ب: راهبردهـا و سیاسـت های مرتبـط بـا ارتقای 
حـس مکان

• توجـه بـه حضورپذیـری مـكان بـه عنوان بعـد کمی 
موثـر بـر حـس مكان

o پیش بینـی فضاهایـی بـرای قـدم زدن، نشسـتن و 
ایسـتادن

o استفاده از کاربری های گذران اوقات فراغت
o فراهم سازی امكان حضور سالمندان

• توجه به رضایتمندی کاربران مكان
در  موجـود  فعالیت هـای  بـر  غیرمسـتقیم  نظـارت   o

ن مكا
o استفاده از درختان و پوشش گیاهی سایه انداز

o طراحـی عناصـر طبیعـی هماهنـگ بـا پـس زمینـه 
انسـان سـاخت یـک مـكان

• توجـه بـه دلبسـتگی های فـردی و گروهی به 
ن مکا

o فراهـم کـردن شـرایطی کـه شـكل گیری خاطـرات 
مشـترک جمعـی در مـكان را موجـب گـردد.

o شـاخص نمـودن عناصـر هویت بخـش مـكان جهت 
یـادآوری خاطرات جمعـی و تصاویر ذهنی شـهروندان.
ج( راهبردهـا و سیاسـت های مرتبـط بـا ارتقای 

مکانی تعلـق  حس 
• توجـه بـه تاثیرپذيـری حـس تعلـق مکانی از 

فردی پیوندهـای 

برنامه ریـزی  زمینـه  در  شـهروندان  بـا  مشـارکت   o
شـهری

o فراهـم سـاختن رویدادهـا و فعالیت هایـی کـه فرد را 
به مـكان ارتبـاط دهد.

o فراهم آوردن امكان فعالیت فرد در مكان 
• توجـه بـه تاثیرپذيـری حـس تعلـق مکانی از 

خانوادگی پیوندهـای 
o بـروز و اعـالم آنكـه اقـوام و گروه هـای مختلـف در 
شـهر یـا مكان خـاص مورد پذیـرش و احترام هسـتند.

o فراهـم آوردن امـكان انجام مشـارکت های خانوادگی 
در فضاهای عمومی شـهری

• تاکید بر اهمیت سکونت در مکان
o افزایش کیفیت زندگی

o فراهم کردن شرایط زندگی بهتر در مكان
• تاکید بر نقش هرگونه فعالیت در مکان
o تقویت نقش مراکز آموزشی و عالی عمده

در  عمومـی  و  فعالیت هـای خصوصـی  از  حمایـت   o
شـهر یـا مكان

• توجه به عناصر هويت بخش
o برگـزاری مراسـم فرهنگـی و اجتماعـی در مجـاورت 

هویت بخش عناصـر 
o ایجاد عناصر هویت بخش 

هویت بخـش  عناصـر  نمـودن  شـاخص  و  تقویـت   o
موجـود

د( راهبردهـا و سیاسـت های مرتبـط بـا ارتقـای حـس 
اجتماعی تعلـق 

• تاکیـد بـر روابـط فـردی در ايجاد حـس تعلق 
عی جتما ا

o تشـویق مسـئولیت پذیری فـردی نسـبت بـه جامعه 
و مـكان خاص

o فراهـم کـردن سـاز و کارهـای اجتماعی بـا تاکید بر 
افراد تـک  تک 

•  تاکیـد بر روابـط گروهی در ايجـاد حس تعلق 
اجتماعی

o اختصـاص فضاهـا و سـاختمان هایی بـرای نهادهـا و 
گروه هـای اجتماعـی
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o اطـالع رسـانی و فرهنـگ سـازی بـا هـدف ارتقـای 
مشـارکت مدنـی

• تاکید بـر عضويت افـراد در نهادهای اجتماعی 
محلی و 

گروه هـای  خـاص  فعالیت هـای  بـه  ارزش دهـی   o
اقلیت هـا و  قومـی  مختلـف 

o فراهـم سـازی امكانات مادی و معنوی بـرای گروه ها 
و NGO ها

• تاکید بر فعالیت های داوطلبانه و گروهی
o ترویج فرهنگ مشارکت و مزایای آن

o برگزاری جلسـات مشـورتی با شـهروندان و به تدریج 
واگـذاری مدیریت این جلسـات بـه افراد محلی
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چکيده
خاصـه  اجتماعـي  آسـيب پذير  اقشـار  بـه  توجـه  ضـرورت  امـروزه 
مهمتريـن  از  شـهر،  برنامـه  ريـزي  و  فراينـد طراحـي  در  كـودكان 
مقوالتـي اسـت كـه توجـه بيشـينه صاحبنظـران و مديـران مديريتي 
شـهر را به خود معطوف داشـته اسـت. از سـويي ديگر، مناسب سـازي 
محيـط شـهر بـراي كـودكان از طريـق راهكارهـاي طراحـي شـهري، 
نشـانگر احسـاس مسـئوليت جامعـه حرفـه  اي معماري و شهرسـازي 
نسـبت بـه كـودكان بـوده و موجـب آمـوزش و مسـئوليت  پذيري در 
كـودك و نوجـوان مـي  شـود؛ چراكـه ايجـاد محيـط مناسـب بـراي 
كـودك و نوجـوان هزينـه چندانـي را دربرنمـي  گيـرد و تنهـا نياز به 
آگاهـي، توجه و احسـاس مسـئوليت در مسـئوالن و متخصصان دارد. 
بـر ايـن اسـاس، در ايـن مقالـه بـا رويكـرد بنيـادي و مسـاله محـور، 
و بـا بهـره  گيـري از روش »توصيفـي- تحليلـي« و روش »اسـتدالل 
منطقـي« و همچنيـن سياسـت  پژوهـي بـه بررسـي ابعـاد شـهرهاي 
شـهري  طراحـي  راهنمـاي  تدويـن  و  پرداختـه  كـودك  دوسـتدار 
شـهرهاي دوسـتدار كـودك را مدنظـر قـرار داده اسـت. در پايـان نيز 
بـه اجمـال، اصـول و معيارهـاي طراحـي شـهرهاي دوسـتدار كودك 

مـورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
واژگان كليـدي: كـودك، راهنماي طراحي شـهري، شـهر دوسـتدار 

كودك. 
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Child-friendly urban design guideline

Abstract
Today, attention to socially vulnerable groups, especially 
children, in the process of designing and planning the city’s most 
important issues and Maximum attention is focused on experts and 
administrators manage the city. On the other hand, modification of 
the urban environment for children through urban design solutions, 
demonstrates a sense of responsibility towards the children of the 
professional architectural and urban planning. And will be training 
and responsibility in children and adolescents. Suitable for children 
and adolescents because the environment did not encompass 
costs and only requires knowledge, respect and responsibility 
among authorities and professionals. Accordingly, in this paper, 
fundamental and problem-based approach, and using the method 
of “analytical” and “logical reasoning” and policy research to 
study the aspects of child-friendly cities studied. And urban design 
guideline is considered child-friendly cities. Finally, in brief, the 
principles and design criteria are referred to child-friendly cities.
Key words: children, urban design guidelines, child-friendly city. 
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مقدمه 
امـكان حضـور در متـن جامعـه بـرای كـودكان، امـكان 
بـا  همزيسـتی  و  دانسـته ها،  بسـتن  بـكار  يادگيـری، 
ديگـران از مهمتريـن موضوعاتـي اسـت كـه امـروزه در 
سـاختار شـهري و اركان مرتبـط بـا مديريـت شـهرها 
اهميـت يافتـه اسـت؛ لـذا در ايـن نـوع حضـور، كل 
محيـط، نقش آمـوزگار را دارد و خـود زندگی در محيط 
اسـت كه بـه كودك می آمـوزد، چگونه بايـد تحت تأثير 
جهـان بينـی جامعه پيرامون رشـد يابد و بينديشـد. در 
ايـن نحـوه تعامـل، مواجهه مسـتقيم، شـرط الزم برای 
درك درسـت اسـت و حضـور فعـال كـودك در متـن 
جامعـه و مواجهـه با موضوعات متفاوت بـه اندازه نتيجه 
نهايـی اهميت دارد و نحوه كنـكاش و روش تحليل يك 
مسـئله بـه انـدازه خـود پاسـخ در رشـد ذهنـی كودك 
از منظـر علـم »جامعه شناسـي«، دوران  مؤثـر اسـت. 
كودكـي يـك »پديـده«  نيسـت، بلكـه يـك »مفهوم«  
اسـت؛ يعنـي در واقـع پيـش از اينكـه وجـود خارجـي 
مـردم  ذهـن  در  كـه  اسـت  تصويـري  باشـد،  داشـته 
جوامـع مختلف شـكل می بنـدد. دوران كودكـي نه يك 

مفهـوم ثابـت كـه مفهومـي متغير اسـت، و بـا توجه به 
تجربيـات مـردم هـر جامعـه و ويژگی هـای اقتصـادي، 
اجتماعـي، فرهنگـي و سياسـي آن جامعـه در ذهـن 
مـردم شـكل می گيـرد و تبلور پيـدا می كنـد. به همين 
دليـل اسـت كـه سـن دوران كودكـي، طـول زماني آن 
و توقعـات و تصـورات نسـبت بـه آن در جوامع گوناگون 
متفـاوت اسـت )شـاه آبـادي فراهانـي، 1382، ص 48(. 
همچنيـن جايـگاه برنامـه  ريـزي و كاربـري زميـن در 
نحـوه و چگونگـي اسـتفاده از فضاهاي شـهري و ميزان 
سـازگاري آنهـا با مولفه  هـا و شـاخصهاي اجتماعي نيز 
از موضوعـات مهمـي اسـت كه الزم اسـت تـا در فرايند 
طراحـي و برنامـه ريـزي شـهري مـورد توجـه باشـد؛ 
چنانچـه »اسـتفانو مورونـي«1 در مقالـه  اي اشـاره دارد 
كـه كدامين دسـته از »مقررات كاربري زمين« بيشـينه 
سـازگاري را با پيچيدگي سيستمهاي اجتماعي- فضايي 
 ,Moroni(دارد آن  از  ناشـي  ذاتـي  محدوديتهـاي  و 
بـه  »بريگمـن«  ديگـر،  طرفـي  از   .)248  .P  ,2014
عنـوان يكـي از روانشناسـان تربيتي اسـتدالل می  كند 
كـه: »كـودكان، تنهـا شـهروندان آينـده نيسـتند، آنان 

نمودار 1. )سمت راست( مدل مفهومي تحقيق و فرايند تدوين راهنماي طراحي شهري شهر دوستدار كودك؛ ماخذ: 
نگارنده و نمودار 2. )سمت چپ( گستره تحقيق و قلمروشناسي شهر دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارنده.

1. The purpose of  this article is to explore what kind of  (land-use) regulation is more compatible with 
a radical acceptance of  the idea of  the complexity of  socio-spatial systems and of  the intrinsic limits of 
explanation and prediction.

2. در واقـع انسـان حـدود 18 سـال اول زندگـی خـود را در حال رشـد و تكامـل در ابعاد مختلف اسـت و اين زمان طوالنـی و با اهميتی 
در زندگی انسـان اسـت. از آنجايی  كه سـطح كودك از رشـد شـناختی موثرترين عامل در ادراك او از محيط و منظر اسـت، توانايی های 

شـناختی كـودك بـه صورت جداگانه و با تفصيل بيشـتری مورد بررسـی قـرار می  گيرد )غفـوری، 1387(.
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شـهروندان فعـال در حـال حاضرنـد«2 . رعايـت توجـه 
بـه نيازهـای كـودكان و سـازگاري فضايي شـهر بـا آنها 
از اهـداف جمهـوری اسـالمی و قانـون اساسـی كشـور 
ماسـت. از سـويي ديگر، فضاهاي شـهري نقشي اساسي 
در رشـد و تكامل شـخصيتي و روان  شـناختي كودكان 
دارنـد؛ چناچـه »فضاهاي شـهري، در پذيرش نقش های 
مختلـف اجتماعـي، فرهنگـي، شـيوه زندگـي، تعامـل 
عقايـد و نهادينـه كـردن الگوهـاي رفتـاري كـودكان 
پيشـين  آموخته هـای  ميـان  موثـر  ارتبـاط  از طريـق 
نقـش بسـزايي دارد و در  آنهـا  بـا تجـارب فعلـي در 
نهايـت منجر به احسـاس تعلـق به محيط، بلـوغ فردي 
 Egretta( »و اجتماعـي و شـناخت از خـود می گـردد
Sutton & Kemp, 2002:171(. بـر ايـن اسـاس در 
ايـن مقالـه به موضوع تدويـن راهنماي طراحي شـهري 
دوسـتدار كـودك پرداختـه مـي  شـود و در انتهـا نيـز 
مـواردي از راهنمـاي موردنظـر بـه اجمـال مورد اشـاره 

قـرار مي گيـرد.
ادبيات نظري

از ديـدگاه علـوم رفتـاري، آنچـه معمـاران می آفريننـد، 
يك پتانسـيل محيطي )بالقوه( براي رفتار انسـان اسـت 
و آنچـه يـك فـرد اسـتفاده می كنـد، تأثيـري اسـت كه 
او از محيـط می پذيـرد. از ايـن ديـدگاه، نقـش »تئوري 
پوزيتيـو« در طراحـي حرفـه ای ايـن اسـت كـه قابليت 
طراحـي را بـاال می برد و وقتي محيط مصنـوع در الگوي 
ويـژه ای شـكل می گيـرد كه منطبـق بر رفتـار و نگرش 
و جهان  بيني انسـان اسـت، اعـالم و اظهار رضايتمندي 
مـردم را نسـبت بـه محيـط بـه همـراه دارد )اكرمـي، 
1382، ص 30؛ بـه نقـل از لنـگ، 1380(. بـه هميـن 
دليـل ضـرورت پرداختن به شـهرهاي دوسـتدار كودك 
و اصـول طراحـي حاكـم بـر آنها اهميـت مي  يابـد. »با 
ايـن ديـدگاه بايـد آگاه بـود كه محيـط مناسـب، از ديد 
كودكانـي بـا زمينه هـاي متفـاوت اجتماعـي، فرهنگي، 

موارد مطروحعنوان 

اعالميه  جهاني  حقوق  كودك 
مصوب  20 نوامبر 1959؛ 
مجمع  عمومي  سازمان  

ملل متحد 

)اصـل 1( كليـه حقوق انسـاني، )اصـل 2( حمايت ويژه در تمامـي ابعاد، )اصل 
4( امنيـت اجتماعـي، التفات بـه معلوليت كودكان؛ )اصـل 6( محبت و تفاهم؛ 

)اصـل 7( آمـوزش رايـگان و اجباري؛ )اصل 8( حمايت و تسـهيالت؛ 

پيمان جهاني حقوق كودك 
)سال 1989 ميالدي(

مـاده2: منـع تبعيـض؛ مـاده3: منافع كـودك؛ مـاده4: تحقق حقوق كـودكان؛ 
مـاده 5: سرپرسـتي والديـن؛ ماده6: بقا و پيشـرفت؛ مـاده7: نـام و مليت؛ ماده 
8: هويـت كـودك؛ مـاده 9: جدايـي از والديـن؛ ماده10: پيوسـتن بـه خانواده؛ 
مـاده 11: منـع انتقـال غيرقانونـي كـودك؛ مـاده12: آزادي عقيـده كـودك؛ 
مـاده13: آزادي بيـان كـودك؛ مـاده 14: آزادي انديشـه و مذهـب؛ مـاده 15: 

آزادي اجتماعـي؛ مـاده 16: حفـظ حريـم كودك؛

كنوانسيون  حقوق  كودك؛ 
مصوب  نوامبر 1989 

تولـد و هويـت كـودك، حـق اسـكان و زندگـي، عدم تبعيـض و نژاد پرسـتي؛ 
برخـورداري از تسـهيالت و خدمـات؛ نگاه ويژه به كودكان معلـول؛ برخورداري 

از اسـتانداردهاي زندگي،
مقاوله نامه اختياري ميثاق 
حقوق كودك فوريه 2002 

)23 بهمن 1380(

بهبـود وضعيـت كودكان در پيشـرفت و آمـوزش آنها؛ عـدم تبعيض؛ محيطي 
سرشـار از صلـح و امنيت.

جدول 1. حقوق كودك در كنوانسيونها و معاهدات بين  المللی؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته  هاي تحقيق.
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اقتصـادي يـا شـهري بـا يكديگـر متفـاوت خواهـد بود. 
الگوهـاي ذهنـي، متأثـر از ميـزان الفـت بـا محيـط و 
پيش شـرط های جسـمي و روانـي كـودكان اسـت، لـذا 
كـودكان بـا بعضـي محيط هـا بهتـر و سـريع تر الفـت 
مي يابنـد. انـس گرفتـن بـا يك محيـط، صرفـاً دليل بر 
غني و يا مناسـب بودن آن محيط نيسـت، بلكه به معناي 
دارا بـودن قابليت هـای بالقـوه و بالفعـل مناسـب بـراي 

خوگرفتن كـودكان اسـت« )بهروزفـر، 1380، ص 40(.
حقوق كودك 

واقعيت اين اسـت كه مدت زيادي نيسـت كه شهروندي 
كـودكان در مقيـاس جهانـي جدي گرفته مي شـود. در 
پـي نشسـت جهانـي كـودك در سـال 1991، مجمـع 
عمومـي سـازمان ملـل متحـد در سـال 2002 جلسـه 
ويـژه  اي برپاداشـت كه طـي آن به كشـورهاي مختلف 
جهـان توصيه شـد نسـبت بـه تهيـه و ارائه طـرح  هاي 
ملـي با هدف بهبـود وضعيت كـودكان و نوجوانان توجه 
كننـد. در ادامـه بـه متن كنوانسـيونها و معاهـدات بين 

المللـی در ايـن رابطـه پرداخته می شـود: 
اسالم و حقوق كودك

در آموزه هـای آسـمانی اسـالم، همه كـودكان از دختر و 
پسـر، حقوق و مزايـای معّينی دارند و همـگان از اِعمال 

هرگونـه خشـونت و بی رحمـی در حـق آنان باز داشـته 
شـده اند. ايـن درحالـی اسـت كه پيـش از اسـالم، ميان 
اعـراب و ديگـر قوم هـا، كـودكان در وضـع نامناسـبی 
قـرار داشـتند و از كمتريـن حقـوق عادی نيـز بهره مند 
نبودنـد. آنـان بـا هـر بهانـه كوچكـی از جملـه رهايی از 
فقـر و هزينـه زندگـی، آنهـا را از ميـان بـر می داشـتند. 
در ايـن ميـان، شـرايط دختـران بسـيار دردناك تـر بود. 
بـزرگان عرب و افراد سرشـناس، داشـتن دختـر را برای 
خـود ننـگ و عـار می دانسـتند. آنهـا را زنـده بـه گـور 
می كردنـد، چنـان  كـه خداونـد در قـرآن می فرمايـد: و 
هـرگاه يكـی از آنـان را به دختـر مژده دهنـد، چهره اش 
سـياه می شـود، در حالی كـه خشـم و اندوه خـود را فرو 
می خـورد و از بـدی آنچـه بـدو بشـارت داده شـده، از 
قبيلـه خـود روی می پوشـانند كـه آيـا او را بـا خـواری 
نـگاه دارد، يـا در خـاك پنهانـش كند؟ و چه بـد داوری 
می كننـد )نحـل، آيـه 58 و 59(. اسـالم با آمـدن خود، 
در قالـب تعبيرهـای زيبـا در ايـن بـاره، نـه تنهـا مـردم 
را از آن عادت هـای زشـت باز داشـت، ارزش كـودكان را 
در جامعـه افزايـش داد و از آن پدران و مادران خواسـت 
كـه بـه بهانه هـای واهـی فرزنـدان خـود را نكشـند و با 
آنهـا دل سـوز باشـند، آنجا كه در قـرآن آمده اسـت: و از 
بيـم تنگ دسـتی فرزندان خـود را نكشـيد، ماييم كه به 
آنها و شـما روزی می بخشـيم. آری، كشـتن آنان همواره 

خطايی بزرگ اسـت« )اسـراء، آيـه 31(.
كودك، روانشناسي و طراحي شهر

كـودكان نيازمنـد محيـط  هايـی هسـتند كـه آنـان را 

نمودار 3. )سمت راست( هدف شهرهاي دوستدار كودك؛ 
ماخذ: نگارنده

 نمودار 4. )سمت چپ( ايده  هاي شکل  دهنده به شهر 
دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارندگان.
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مخاطـب قراردهـد، بـه چالـش وادارد و آنـان را جلـب 
كنـد. بـه عنوان يـك ضـرورت، شـهرها برای كـودكان، 
بايـد آمادگـی داشـته باشـند. شـهرهای امروزی شـاهد 
آن اسـت كـه بسـياری از سـازندگان شـهرها  اغلـب 
بـدون توجـه بـه خصوصيـت سـاختمان  های اطـراف و 
سـنت شـهر اقدام بـه احداث سـاختمان  هـای مختلف 
صـورت  بـه  كـودكان  ديـدگاه  از  شـهر  مـی  كننـد. 
محيطـی افسـرده و مالل  آور تبديل شـده اسـت. ايجاد 
بزرگـراه  هـا و شـبكه  هـای اصلـی شـهری، كـه بـدون 
معنـا و مفهـوم باعث جدائی محله  هـا و مناطق مختلف 
شـهرها از يكديگـر می  شـود، تحـرك و پويايی كودكان 
-106 :.pp ,2000 ,Jacobs( را محـدود مـی  سـازد
112(؛ بـاز طراحـی و به  كارگيری شـاخص  های شـهر 
دوسـتدار كـودك در رفـع ايـن محدوديت ها مـی  تواند 
موثـر باشـد. »پـرورش1  نيـز تغييراتی اسـت كه بـر اثر 

آمـوزش و تاثيرات عوامل محيطی در انسـان بوجود می 
ايـد. كـودك،  در حالـی كـه رشـد مـی  كنـد، پـرورش 
هـم مـی  يابـد. پـرورش، تغييـر در جنبه  هـای رفتاری 
انسـان اسـت؛ در صورتـی كـه رشـد، تغييـرات كمـی و 
كيفـی در جسـم و روح اوسـت« )احـدی و بنی  جمالی، 
1382(. خصوصيـات و تغييراتـی كـه در كـودك بوجود 
مـی آيـد، محصـول تعامـل بيـن »رسـش و يادگيری« 
اسـت. »رسـش« تغييراتـی اسـت كـه بـر اثـر تكامـل 
نيروهـای بالقـوه ايجـاد ميشـود  و تجربه در آن نقشـی 
نـدارد؛ در حالـی كـه يادگيـری، تغييراتـی اسـت كه بر 
اثـر تجربـه بوجـود می آيـد. اهميـت محيط در رشـد و 
تكامـل انسـان قبل از قـرن هجدهم چنـدان موردتوجه 
قرار نگرفته اسـت )مقدم، 1358؛ اتكينسـون و ديگران، 
1378(. صاحب نظـران امـر تعليـم و تربيـت، كـودك را 
محصـول تعامل: »طبيعت- تربيـت«، »وراثت- محيط« 

1. بايـد گفـت كـه امـروزه در رابطـه بـا مقولـه پـرورش در محيـط هـای آموزشـی از روانشناسـی مدرسـه يـاد مـی شـود؛ چنانچـه در 
روان شناسـی مدرسـه )School Psychology(؛ روان شناسـان اين رشـته در قالب سيسـتم آموزشـی فعاليت می كنند و به كودكان در 

زمينه هـای اجتماعـی، عاطفـی و درسـی كمـك می نمايند. 

نمودار 5. ابعاد، مولفه  ها و مفهوم شناخت شهرهاي دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارندگان.
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و »طبيعـت- تجربـه« دانسـته اند )شـعاری نژاد، 1379، 
فراگيـر محيط هايـی  نقـش  تعريـف،  ايـن  بـا  ص 3(. 
روشـن می شـود كـه كـودكان در آن حضـور می يابنـد. 
پژوهشـگران عصـر حاضـر نيـز در بيـان ضرورت هـاي 
و  زندگـي كـودك  نقـش محيـط  بـر  اساسـي رشـد، 
امكانات محيط جهت تحرك آزاد و مسـتقل، گسـترش 
مهارت هـای بدنـي و ايجـاد پيوندهاي عاطفـي و روحي 
بـا آن تأكيـد می كنند )بهروزفـر، 1380، ص 20 به نقل 

از الفـون، 1369(.
»اهـداف اساسـی رشـد« عبارتنـد از: 1. آگاهـی از 
مراحـل، نظريـه  هـا و اصـول رشـد؛ 2. پـی بـردن بـه 
چگونگـی تفاوت های رشـد كـودكان؛ و توضيح و تغيير 
الگوهـای رفتاری كـودكان؛ 3. ايجاد ديـدگاه  ها و اصول 
مشـخص و موثـر بـه منظور سـازگار كـردن كـودكان و 
نوجوانـان بـا محيـط اجتماعـی و اخالقـی جامعـه خود 

)پارسـا، 1372، ص32(.
كودك، فضا و طراحي شهر

در دهـه حاضـر شـاهد تغييـر نگـران  كننـده ای ديگـر 
در عـادات روزانـه كـودكان هسـتيم؛ كـودكان كمتر در 
بـازي و فعاليت هـای آزاد در فضاهـاي بـاز يـا فضاهـاي 
عمومـي شـركت مي كننـد و اكثـر اوقـات خـود را در 
خانـه، كالس هـای فوق برنامـه و تحت نظارت مسـتقيم 
والديـن سـپري مي كنند. اين تحوالت باعـث پديدآمدن 
رويكـرد جديدي تحـت عنـوان »دوران كودكي مدرن« 

شـده اسـت )Jones:17,2002(. برای بسياری از برنامه 
ريـزان، معمـاران و مقامـات دولتـی، كـودكان بـه ندرت 
بـه عنـوان گـروه دارای حقـوق بـه حسـاب مـی  آينـد؛ 
بنابرايـن بـه »هنگام تضـاد منافع در فضـای عمومی، به 
نـدرت اولويـت به نيازهـا و تمايـالت كـودكان داده می 
شـود. هميـن امر موجـب جدايی و محروميـت كودكان 
از فضاهـای عمومـی شـده اسـت. يـك مطالعـه »بزرگ 
شـدن شـهرها«  اثباتـی بر اين مدعاسـت، كـه نتايج آن 
نشـان دهنـده احسـاس بيگانگی كودكان بـا محيطهای 
اطرافشـان اسـت« )p ,2006 ,Frank: 135(. كـودكان 
معمـوالً دوسـت دارند درمورد اينكه فضـاي زندگي آنان 
چگونـه ديـده مـي  شـود، بحـث كنند. آنهـا اظهـار ات 
مهمـي مـي نمايند و نظراتـي درباره فضاي باز مدرسـه، 
رنـگ اتـاق و ديوارهـا و مبلمـان مناسـب خـود را بيـان 
مـي  كننـد و مي  خواهنـد در مورد آنهـا تصميم پذيري 
شـود. بدينگونـه كـودكان فرضيـه طراحـان را مقطعـي 
خواهنـد كـرد. ايـن فرضيه اسـاس طراحـي خواهد بود 
كه تصور كودكانه، اشـكال طراحي و شـاخص مخصوص 

را برمـي انگيـزد )مطلـق زاده، 1379، ص 67(.  
مهمتريـن اقدامـات در زمينـه »شـهر دوسـتدار كودك 
در ايـران« را مـی تـوان در شـهر بـم دانسـت. عمـده 
اهـداف در نظـر گرفتـه شـده بـراي ايـن طـرح عبـارت 

از: بود 
1. »تقويـت مشـاركت كـودكان«: بايـد بـه بچه ها 

خصوصيات اخالقیسن كودك
آرام و ثابت- متعادل؛2 ساله؛ 5 ساله؛ 10 ساله

زود رنج و حساس؛ 2/5 ساله؛ 5/5 تا 6 ساله؛ 11 ساله
متعادل؛3 ساله؛ 6/5 ساله؛ 12 ساله
درون گرا )متمركز(؛3/5 ساله؛ 7 ساله؛ 12 ساله
ماجراجو و كنجكاو؛4 ساله؛ 8 ساله؛ 14 ساله

گاهی درونگرا )متمركز( گاهی برونگرا )پراكنده( 4/5 ساله؛ 9 ساله؛ 15 ساله
عصبی و احساساتی؛

آرام5 ساله؛10 ساله؛ 16 ساله 

جدول 2. رفتار شناسی كودك در اهرم سنی مختلف؛ ماخذ: پياژه، 1376، صص 45-34.
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فرصـت داد تا درباره محيط دور و برشـان تصميمگيري 
كننـد. ايـن موضوع نبايـد بعـد از اينكه تصميـم گرفته 
شـد صـورت بگيرد بلكـه بايـد در حين تصميـم گيري 

بچـه هـا را دخالـت داد.
2. »بـاال بـردن آگاهـي اجتماعـي«: بـراي تقويـت 
احتـرام بـه حقوق بچه هـا بايد جامعـه را آگاه كرد. تمام 
سـطوح مختلف اجتماع بايسـتي نسـبت به اين موضوع 

آگاهـي يابد.
3. »توجـه بـه نيازهاي بومـي«: در ايـن طرحها بايد 
بـه نيازهـاي خاص بچه هـا، خانواده هـا و اجتماع توجه 

كرد.
4. »توسـعه اسـتراتژيهاي شـهري براي بچه ها«: 
دولـت و بخشـهاي قانونگـذار بايـد بـه نيازهاي شـهري 

بچـه  ها مانند تأميـن ايمني، و دوري از خشـونت توجه 
خاصي داشـته باشـد.

5. »بودجه  هاي سـازماني بچه  هـا«: دخيل  كردن 
افـراد و نهادهايـي كـه مـي  تواننـد در تأميـن بودجـه 

طرحهـا را ياري برسـانند.
6. »تقويت مشـاركت«: باالبردن انگيـزه  هاي تمامي 
گروههـاي ذينفـع در باالبردن و تقويت مشـاركت همه.

7. »ظرفيـت  سـازي«: باالبـردن امكانـات و تواناييهـا 
و توسـعه بالقـوه ظرفيتهـا براي نسـلهاي آتـي باالبردن 
دانـش و آگاهـي، كمـك بـه معنـادار نمـودن روشـهاي 

مشـاركت )كاملنيـا و حقيـر، 1388(.
شهر دوستدار كودك

امـروزه در محيـط  هـای شـهری ايجـاد محيطـی كـه 

نمودار 6. تحليل و جمعبندي ادبيات نظري مرتبط با شهرهاي دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارنده.
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دارای  آنـان  بـرای  و  باشـد  كـودكان  رضايـت  مـورد 
مطلوبيـت باشـد، مـورد توجـه برنامه ريزان شـهری قرار 
گرفتـه و از ايـن  رو ضـرورت دارد تـا بـا بررسـی ادبيات 
مربوطـه، شـاخص  هـای مهـم شـهر دوسـتدار كـودك 
مـورد ارزيابی قرار گيرد  تا ضمن مشـخص شـدن نحوه 
تاثيـرات و وضعيـت آنـان، بـه بازطراحی شـاخص  های 
شـهر دوسـتدار كـودك پرداختـه شـود. بـا توجـه بـه 
تفاوتهـای فرهنگـی و محيطی شـهرهای ايـران با ديگر 
دوسـتدار  شـاخص  هـای  بايسـتی  جهـان  شـهرهای 
كـودك بايد بـرای مطالعه بومی سـازی شـود. »اعالميه 
جهانـی حقـوق كـودك در مـاده يـك كودك را كسـی 
مـی دانـد كـه كمتـر از 18 سـال سـن داشـته باشـد« 

)پيـام يونسـكو، 1371، ص 40(.
در  كـه  اسـت  محيطـی  كـودك«  دوسـتدار  »شـهر   
آن كـودكان خواسـته  هـای خـود را بيـان كـرده و بـر 
مسـائل مربـوط بـه خودشـان بتواننـد تاثيرگذار باشـند 
)Smith, 2008(. ايجـاد يـك محيـط مسـاعد بـرای 

كـودكان مسـتلزم طراحـی يـك شـهر اسـت كـه بطور 
فيزيكـی احتياجـات توسـعه ای كـودكان را رفـع نمايد 
و ايـن مسـتلزم شـناخت و بـاز طراحـی شـاخص  های 
موثر بر شـهر دوسـتدار كودك اسـت. »شـهر دوسـتدار 
كـودك، سيسـتمی از مديريـت محلـی خوب اسـت كه 
در آن نظـام محلـی متعهـد بـه اجـرای حقـوق كودكان 
و نوجوانـان باشـد. در ايـن شـهرهای مديـران تضميـن 
داده  قـرار  اولويـت  در  را  كـودكان  كـه  مـی  نماينـد 
و آنهـا را در فرآينـد تصميـم  سـازی درگيـر نماينـد« 

  .)1:p  ,2004  ,UNICEF(
كودكانـي كـه در شـهر سـنتي ايـران می زيسـته  انـد، 
ادراك  خـاص  صورتـي  بـه  را  فضـا  نظـام  و  آرايـش 
می كردنـد. نقـاط عطـف و محورهـاي شـاخص شـهر و 
وابسـتگي آنهـا بـه جهـان  بينـي  روان در پـس كالبـد 
شـهر، سـاختار ذهن آنها را تشـكيل مـی داد )منصوري، 
1389، ص 32(. از جملـه خصوصيـات بـارز معمـاری 
سـنتی ايـران كه باعـث تعامل بهينه كـودك و معماری 

نمودار 7. )سمت راست( مراحل رشد كودك؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته  هاي تحقيق و نمودار 8. )سمت چپ( كودك و 
هرم نياز مازلو؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مازلو، 1376. 
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می شـده، می تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره نمـود: 
1.»محلـه و هويت محله ای«: شـهر سـنتی ايـران در 
عيـن القـاي نظـم، داراي بافتـي بـي نظـم بـوده اسـت. 
بـي  نظـم از آن جهـت كـه از نظـم اقتـدار گـرا در كليه 
فضاهـا برخوردار نبـوده و به عناصر متنـوع امكان ظهور 
مـی داده و منظـم از ايـن رو كـه ارتبـاط ميـان عناصر و 
نحـوه اسـتقرار آنهـا را تعريـف می كـرده اسـت. بنابراين 
محلـه و كوچه هـا همـواره، مكاني ايمن جهت اسـتفاده 
و بـازي كـودكان بـوده اسـت و در سـاخت و نگهـداري 

بخش هايی از اين محله ها، كودكان مشـاركت مسـتقيم 
داشـته اند. ايـن امـر باعـث انگيـزش اتحـاد محلـه اي و 
احسـاس مالكيـت سـاكنين به ويـژه كودكان مي شـد. 

2.»ارتبـاط با طبيعت«: شـهر سـنتی ايران بـا جهان 
بينـي روان در پـس كالبـد، طبيعـت را يكـی از منابـع 
مهـم شـناخت تلقـي نمـوده و سـعي در احتـرام بـه 
طبيعـت از طريـق همزيسـتي  شـهر با طبيعت داشـته 
اسـت. ارتبـاط ادراكی بـه ويژه رابطه بصری و احساسـی 
بـا طبيعـت ماننـد امـكان رويـت و احسـاس عناصـر، از 

نمودار 9. )سمت راست( انواع رشد كودك؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته  هاي تحقيق و نمودار 10. )سمت چپ( رابطه 
فعاليت كودك و اليه  هاي محيط شهري پاسخگو؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته  هاي تحقيق.

نمودار 13. رابطه ادراك و دريافت در كودك در فضاهاي شهري؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر اساس يافته  هاي تحقيق.
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جمله وسـيله هايی بـرای ارتبـاط روانی انسـان خصوصاً 
كـودكان بـا طبيعـت و يـادآور وجـود خداوند بـه عنوان 

منشـأ هسـتی بود )غفـاری، 1377(.
3. »حضـور كـودكان در متـن اجتمـاع«: معماری 
سـنتی ايـران با وجـود عدم تعريـف فضای خـاص ويژه 
بـرای كـودكان؛ با عجين سـاختن آمـوزش، كار، زندگی 
اجتماعـی و مسـايل فراغتـی محيـط زندگي شـهري را 
و  نشـاط  موجـب  آميختگـی  ايـن  تلطيـف می نمـود. 
سـرزندگی محيـط و افزايـش تمايـل حضـور كـودكان 
در آن می شـد. از شـواهد ايـن سـرزندگي حضـور فعال 
كـودكان در مراسـم مذهبـی و مسـاجد و تكايـا بـود. 

4.»تناسب با توانايی شـناختی و ادراكی كودك«: 
معمـاری و شـهر سـنتی ايـران بـه دليـل دارا بـودن 
خصوصياتـي نظير ريتـم، تكرار سلسـله مراتـب، تداوم، 
پيوسـتگی، تقـارن، تعادل، مقيـاس انسـانی و كثرت در 
عيـن وحـدت، طبـق اصول گشـتالت باعث سـهولت در 
ادراك محيـط می گـردد. در مـورد كـودكان نيـز ايـن 

ترتيـب تـداوم و توالـی موجود در معماری سـنتی باعث 
سـهولت انعـكاس در ذهـن كودك می گشـت، چـرا كه 
كـودكان، نـه از اسـتدالل ذهنـی بلكه از تجـارب عينی 
گذشـته بـرای يافتـن مسـير و تطابـق خـود بـا فضاهـا 
بـه  كـودك   .)1990  ,Moore( می كننـد  اسـتفاده 
مـدد نشـانه ها و همسـانی صـوری رنگ هـا يـا مصالح و 
يـا نوعـی رابطـه بـا توالـی معيـن در سـيمای محيط به 
تعبيـر اطالعـات فائـق می آمد و قـادر می شـد موقعيت 
خـود را درك نمايـد، چـرا كه اين خصوصيات ريشـه در 
ناخودآگاهـی ذهنـی كـودك يـا طرحـواره هـای ذهنی 

اوليـه داشـت )يونـگ، 1376، ص 75(.
5. »مفهـوم مکان و ارتبـاط آن با رشـد كودك«: 
مطالعـات و تحقيقات متفـاوت صورت پذيرفتـه در مورد 
بحـث مـكان از ديدگاه هـای متعـدد، همگـی در يـك 
نكتـه اتفاق نظـر دارند كه تفسـير معنای مكان، شـامل 
تعامـل پيچيـده بيـن پاسـخ های ادراكـی، شـناختی و 
عاطفـی به محيط می باشـد و عوامل برخاسـته از زمينه 

نمودار 14. )سمت راست( مراحل رشد كودك بر اساس نظريه اتکينسون؛ ماخذ: ترسيم نگارنده و نمودار 15. )سمت چپ( 
مولفه  هاي طراحي شهري؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته  هاي تحقيق.
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در ايـن خصـوص نقـش بـارزي دارنـد، چراكـه درك 
انسـان از مـكان هـم وابسـته بـه فيزيك يك فضـا و هم 
تجربـه وي از آن اسـت. از آنجـا كـه يكـي از مؤلفه هـای 
سـازنده مـكان، زمـان و تجربـه انسـان ها در فضا اسـت 
كـه دائمـاً در حـال نـو شـدن اسـت. مـكان، ماهيتـي 
سـيال، جـاري و غيـر ثابـت پيـدا می كنـد كـه تركيب 
فضـا و ادراك انسـان از فضـا ماهيـت مكان را می سـازد 

)منصـوري، 1389، ص 31(. 
همان گونـه كـه فرهنـگ برتك تـك جنبه هـاي زندگي 

افـراد مؤثر اسـت، به همان ميزان نيـز بر تمام جنبه هاي 
طراحـي محيـط مصنـوع و فعاليت هـا نيـز مؤثر اسـت. 
ميـان محيـط بالقوه؛ يعنـي محيطي كـه در ذهن طراح 
وجـود دارد و بـا آرمان هـای او درآميخته اسـت و محيط 
بالفعـل؛ يعنـي محيطـي كـه در عمـل سـاخته شـده و 
مـورد بهره بـرداري كـودكان قـرار مي گيـرد، تفاوت هاي 
زيـادي وجـود دارد. هر محيـط بالقوه قابليـت تبديل به 
محيـط بالفعـل را نخواهـد داشـت، مگـر اينكه بـا توجه 
بـه شـرايط فرهنگـي، اجتماعـي و محيطـي آن منطقه 

نمودار 11. )سمت راست( مولفه هاي روانشناسي كودك در 
فضاي معماري و شهر؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته  هاي 

تحقيق و نمودار 12. )سمت چپ( حضور كودك در فضاهاي 
شهري و فرايند بسترسازي آن در شهرها؛ ماخذ: نگارنده.

جدول 3. ويژگيهای فضا و معماری كودك بر اساس نياز كودكان؛ ماخذ: پورجعفر و محمودی نژاد، 1389، ص 79.

12 

 

 
 شهري و حضور كودك؛ ماخذ: نگارنده.هاي كيفيت طراحي . ابعاد و تعامل مولفه16نمودار 

 .79، ص 1389، ماخذ: پورجعفر و محمودي نژادويژگيهاي فضا و معماري كودك بر اساس نياز كودكان؛  .3جدول 
 ويژگيها حوزه ها

سازي، خلق و آفرينشگري، آرامش بخشي، ايمني، لذت بخشي، بازي آفريني، تشويق شبيه رواني
 اجتماعي كودكبخشي روحي، گسترش احساس 

عطر و بوي فضايي مناسب، بافت و جنس لطيف و غير مزاحم، حرارت و برودتي، دنجي و  فيزيكي
 خلوت كودكانه، دسترسي آسان و سيركوالسيون ساده و غير مبهم.

فعاليت و پويايي فضا، ساكت بودن فضا، ارتباط با طبيعت و فضاي سبز، خودماني بودن  فضايي
 روشنايي فضا، يادماني و ادراكي بودن فضا.فضا، باز بودن فضا، 

تئاتر و نمايشهاي كودكانه در فضاهاي باز كودك با شركت خود كودكان، استراحت  رفتاري
كودك، امكان مطالعه فردي و گروهي، همكاري و مشاركت دهي كودك، كار گروهي و 

بازيهاي فكري، بازيهاي تيمي، اختالط جنسي و سني كودكان، فعاليتهاي بدني همراه با 
تمرين هاي نوشتاري و شنيداري كودكانه، بازي سازي با منظر و طراحي گياهان و عناصر 

 فيزيكي و بصري پارك.
 كودك، مشاركت و طراحي شهر

اي و منبعي قابل اعتماد براي حل مسايل محيطي،  در اكثر جوامع عموماً قشر كودك به عنوان افراد متخصص هر فرهنگ و جامعه
كه درك كودكان از جهان كامالً متفاوت با بزرگساالن است، لذا مشاركت آنها در  گيرند. ازآنجايي مهري قرار مي توجهي و بي كممورد 

ريزي  هاي مفهومي و تكنيكي كودكان در طراحي و برنامه ها بسيار پراهميت است. استفاده از قابليت طراحي، ارزيابي و تكميل طرح
توان آن را با موضوع برخورد  اي است كه مي ريزي و طراحي فضاهاي عمومي، پديده همچنين برنامهفضاهاي مورد نيازشان، 

دموكراتيك در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي براي حركت به سمت برابري حقوق اجتماعي و فرهنگي در سلسله مراتب 
 ).Chawla& Heft, 2002: 206( اجتماعي جوامع مدرن پيوند داد

 
 ها و بسترهاي تعامل طراحي شهري و كودكان و ارتباط آنها؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.. مولفه4ول جد
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برنامه ريـزي شـود )رازجويـان، 1376، ص 39(.
كودك، مشاركت و طراحي شهر

در اكثـر جوامـع عمومـاً قشـر كـودك بـه عنـوان افـراد 
متخصـص هـر فرهنـگ و جامعـه ای و منبعـي قابـل 
اعتمـاد بـراي حل مسـايل محيطـي، مـورد كم توجهي 
و بي مهـري قـرار می گيرنـد. ازآنجايي كـه درك كودكان 
لـذا  اسـت،  بزرگسـاالن  بـا  از جهـان كامـاًل متفـاوت 
مشـاركت آنهـا در طراحـي، ارزيابـي و تكميـل طرح هـا 
بسـيار پراهميت اسـت. اسـتفاده از قابليت های مفهومي 
و تكنيكـي كـودكان در طراحي و برنامه ريـزي فضاهاي 
طراحـي  و  برنامه ريـزي  همچنيـن  نيازشـان،  مـورد 
فضاهـاي عمومـي، پديـده ای اسـت كـه می تـوان آن را 
مختلـف  ابعـاد  در  دموكراتيـك  برخـورد  موضـوع  بـا 
فرهنگـي، سياسـي و اجتماعـي براي حركت به سـمت 
برابـري حقـوق اجتماعـي و فرهنگي در سلسـله مراتب 
 ,Chawla& Heft( اجتماعـي جوامع مدرن پيونـد داد

.)206  :2002
فهـم نقطه نظـر كـودكان بـه عنـوان ابـزاري بـراي معنا 
مفاهيـم  از  كـودك«    دوسـتدار  »محيـط  بـه  دادن 
بـا هـدف  كـه  اسـت  زمـان حـال  بغرنـج  و  پيچيـده 

بهبـود كيفـي محيـط مصنـوع از طريق فهـم ارزش ها و 
خواسـت های كـودكان )و نـه صرفـاً دخالـت ظاهري در 
آنهـا( نيازمنـد تحقيقاتـي در مـورد نحـوه درك صحيح 
ايـن تعامل و تسـهيل مشـاركت آنان اسـت. نكته مهم، 
يـك  عنـوان  بـه  كـودكان  تك تـك  گرفتـن  نظـر  در 
شـخصيت منحصر به فـرد و نه به عنوان يك بزرگسـال 
تحقيقـات   .)2001  ,Lee:23( اسـت  نيافتـه  رشـد 
كـودكان،  مشـاركت  خصـوص  در  صورت پذيرفتـه 

فراينـدي سـه مرحلـه ای را پيشـنهاد می نمايـد:  
1. »سـطح سـاختاري«: ايـن سـطح بـه حقـوق و 
موقعيـت كـودكان در جامعـه و حمايت هـای قانونـي از 
آنهـا و نيـز بـه وظيفـه مسـئولين در قبـال كـودكان به 
عنوان شـهروندان جامعه می پردازد. مشـاوره مسـئولين 
و متوليـان امـر بـا كـودكان خصيصـه اصلي اين سـطح 

است. 
2. »سـطح شـخصي«: در ايـن سـطح هـر كـودك 
بـه عنـوان يـك شـخص حقيقـي بـا عاليـق و عقايـد 
مشـخص و ناظـر زيـرك محيـط اطرافش مطرح اسـت 
كـه اگـر آزادي عمل داشـته باشـد، محققي نكته سـنج 
و متفكـري ماهـر بـا فطرتـي پـاك اسـت. بحـث اصلي 

نمودار 16. ابعاد و تعامل مولفه  هاي كيفيت طراحي شهري و حضور كودك؛ ماخذ: نگارنده.
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1. اول »روش محتوايـی«  كـه در خصـوص روابـط و 
چگونگـی تعامـل و ارتبـاط ويژگی های محيـط كالبدی 
ادراك و احسـاس در محيـط می پـردازد.  بـا رفتـار و 
از ايـن روش جهـت شـناخت ماهيـت شـهر اسـتفاده 
توجـه  عمومـاً  محتوايـی  تئوری هـای  در  می شـود. 
معطـوف به محصول و نتيجه كار اسـت كـه از آن تعبير 

بـه جهت گيـری محصول گـرا می شـود. 
اسـت؛  هنجـاری«   »روش هـای  حـوزه   دوم   .2
توصيه ای اسـت كـه در خصوص ارزش هـا و ويژگی های 
مطلـوب و نامطلـوب يا به عبارتـی ايده آل هـا و آرمان ها 
الزم  ارزش هـای  حـوزه،  ايـن  می كنـد.  نظريه پـردازی 
را جهـت ارتقـای كيفيـت زيسـت در شـهر بـه دسـت 

می دهـد. 
رويـه ای«  نظريـات  و  »روش هـا  حـوزه  سـوم   .3
)فرآيندی(  اسـت كه اسـاس مفهومـی آن مطلوب ترين 
و بهتريـن راه رسـيدن از وضـع موجود بـه وضع مطلوب 
از روش هـای رويـه ای،  فرآينـد طراحـی  می باشـد. در 
جهـت محقـق شـدن طـرح بهـره مـی  برنـد )عبـاس 

ايـن سـطح، زندگي زمـان حال كودك اسـت، نه زندگي 
آينـده وي در دوران بزرگسـالي اسـت. 

3. »سـطح شـخصي – ارتباطـي«: در ايـن سـطح، 
واقعيت هـای اجتماعـي، فرهنگـي، اقتصـادي، سياسـي 
محيط هـای متفاوت زندگـي كودكان مورد بحث اسـت 

 .)2006:13  ,Skivenes & Strandbu(
اسناد طراحي شهري

»سـر اسـتوآرت ليپتون« در مقدمه كتـاب متئو كارمونا 
بـا عنـوان »ارزش طراحـي شـهري« در رابطـه با مفهوم 
طراحـي شـهري در دوران جديـد اشـاره مـي  كنـد كه 
هدف طراحي شـهري نويـن تفكر درباره حصـول ارزش 
اقتصـادي- اجتماعـي منبعـث از طراحـي مطلـوب در 
ميـان طيـف متنوعي از گونـه  هاي سـاختماني به  ويژه 
سـاختمانهاي متعلـق به بخـش عمومي اسـت )ليپتون، 
1389؛ در مقدمه كتاب ارزش طراحي شـهري(. طراحی 
شـهری بـه عنـوان دانـش و حرفـه ای ميان رشـته ای بـا 
سـه روش بـه عنـوان نگرش های اساسـی بـرای ورود به 

حوزه هـای نظری روبروسـت. ايـن روش هـا عبارتند از:

جدول 4. مولفه  ها و بسترهاي تعامل طراحي شهري و كودكان و ارتباط آنها؛ ماخذ: نگارنده بر 
اساس يافته هاي تحقيق.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

78

 .)38 ص   ،1386 زادگان، 
ندارنـد،  ايـن فرآينـد آشـنايی  بـا  بـرای كسـانی كـه 
طراحـی تقريبأ امری اسـرارآميز اسـت كـه حاصل الهام 
هنرمنـدان اسـت. رويكـرد متضـاد بـا نظر بـاال طراحی 
را فعاليتـی مسئله گشـا می دانـد كـه بـه مسـائل انتظام 
كالبـدی بـرای پاسـخ گويی بـه نيـاز عملكـردی توجـه 
دارد )رابرتـز، 1389، ص 85(. »فرآينـد طراحی، بيشـتر 
عقالنـی و تجربـی اسـت تـا آن كـه بـه صـورت الهامـی 
باشـد. طراحـی از طريق فرآيند اسـتدالل قياسـی انجام 
مـی شـود و نـه اسـتقرايی. در ايـن فرآينـد طراحـی 
حاصـل نهايـی انباشـت واقعيت ها نيسـت. بـرای تدوين 
يـك راه حـل طراحـی شـهری بايـد تجزيـه و تحليل و 
سـاده كردن مشـكالت مورد نظـر را انجـام داد. از جمله 
مهمتريـن داليـل اسـتفاده از مفهوم فرآينـد در طراحی 
شـهری می تـوان بـه مـواردی نظيـر: كمـك بـه تعريف 
بهتـر، روشـن تر و كامل تر مسـائل، بهينه يابـی و  در نظر 
گرفتـن راه حل هـای متعـدد و متنـوع، تسـهيل فرآيند 
اجـرا، تصميم گيـری و طراحـی منطقـی، تصميم گيری 

بـه صورت بـاز و صريح )غيرپنهانی( و ايجـاد زمينه های 
مشـاركت جمعـی، كمـك بـه اخـذ تصميم گيری هـای 
پيچيـده، تصحيـح تصميمـات، ارزيابـی و انتخـاب، باال 
بـردن كارايـی در طراحـی، انتظام بخشـی بـه مراحـل 
مختلـف طراحی و غيره اشـاره نمود« )بهزادفـر، 1387، 

ص 4(.
ارزش طراحـي شـهري، برخـي از مهمترين پرسشـهاي 
مطـرح دربـاره مفهـوم مـكان در معمـاري و طراحـي 
شـهري در جوامـع مـدرن را مطـرح مي نمايـد. طراحي 
شـهري مطلـوب، از چـه طريقـي قادر بـه ايجـاد ارزش 
اقتصـادي و اجتماعـي در جوامـع اسـت؟ چـه  طور مي 
بـه ارزش-هـاي مطلـوب اجتماعـي، فرهنگـي،  تـوان 
زيسـت محيطـي و خاصـه اقتصـادي به شـكلي دسـت 
يافـت كـه كارفرمايان، سـرمايه  گـذاران و سـازندگان را 
مجـاب نمايـد كه طراحي مطلـوب موجب ايجـاد ارزش 
افـزوده شـده و محصـول نهايـي آنهـا را در بـازار قابـل 
رقابـت  تـر مي  كند؟ )ليپتـون، 1389، ص پيشـگفتار(. 
فعاليـت طراحي شـهري بايـد مجموعـه  اي از مطالبات 

نمودار 17. اسناد هدايت طراحي شهري و شهر دوستدار كودك؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

79

بخـش عمومـي و خصوصـي كـه بعضـاً تفـاوت  هـاي 
بسـياري نيـز باهـم دارنـد را پاسـخ دهـد. اگـر بخـش 
خصوصـي بـه  طور عمـده خواسـتار »زيسـت  پذيري و 
مانـدگاري اقتصـادي« طـرح  هاسـت، در مقابـل بخش 
عمومـي خواسـتار عدالـت و مسـاوات اجتماعـي اسـت، 
عدالتـي كـه اهـداف بخـش عمومـي را از طريـق فرايند 
توسـعه بـرآورده سـازد. لـذا 3 بعـد ارزش، بهمـراه هفت 
 ،By Design هـدف عملياتي مـورد نظر سـند معتبـر
بـه تفكـر بسـط  را  مفهـوم محـدود »ارزش مبادلـه« 
يافتـه  تـري تحـت عنـوان »ارزش پايـدار« تبديـل مي 

كننـد )كارمونـا، 1389، ص 37(.
 ابزار هدايت و كنترل و طراحی شهری 

بـه كنتـرل و هدايـت ساخت وسـازها و توسـعه  نيـاز 
مناطـق شـهری، منجـر به توليـد ابـزار گوناگونی شـده 

اسـت كـه هريـك از آنها در سـطح و مقياسـی متفاوت 
عمـل می كنـد. اين ابـزار ذاتـأ در حيطـه خروجی  های 
فرآينـد محـور طراحـی شـهری می گنجـد، زيـرا هدف 
آن هـا اجـرای پـروژه ای مشـخص نيسـت. بلكه بـا وضع 
قوانيـن و ضوابـط خـاص در ميـان يا بلندمـدت، اهداف 
ويـژه ای را در محيـط شـهری تأمين می نمايند. »سـند 
هدايـت طراحی شـهری« يـك اصطالح عام بـرای كليه 
اسـنادی است كه سـازندگان و طراحان )و ساير عوامل( 
به وسـيله آنها توسـعه و ساخت وسـاز در زمينه طراحی 
و برنامه ريـزی را هدايـت می كننـد. اسـناد مزبـور مـی 
تواننـد توسـط ادارات محلی، صاحبان زمين، سـازندگان 
و شـركای آن هـا، سـازمان های تجـاری و اجتماعی )كه 
تمامـی آن هـا مـی بايسـت در فرآينـد مذكـور مداخلـه 
كننـد( يـا توسـط تعـدادی از آن هـا به صـورت گروهی 

نمودار 18. مولفه كالبدي شهر و انطباق با كودكان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته  هاي تحقيق.
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تهيه شـوند )گلـكار، 1385، ص 13(.80
انواع ابزار كنترل و هدايت در طراحی شهری

طـراح شـهر و يـا سـازندگان، بـه منظـور ارائـه طـرح و 
بسـته بـه هـدف موضوع بـه سلسـله مراتبی از سـطوح 
اسـناد هدايت طراحی شـهری نيازمندند. لـذا به منظور 
تعريف بهتر و دقيق تر طرح پيشـنهادی و انتظام بخشی 
بـه مراحـل گوناگون طراحـی، با درنظـر گرفتن مقياس 
و سـطح طـرح، سلسـله مراتبـی از گونـه بنـدی اسـناد 
كنتـرل و هدايـت طراحـی شـهری از مقيـاس كالن به 
خـرد عبارتنـد از: چارچوب هـا، دسـتورالعمل ها، ضوابط 

يـا كدهـای طراحـی و راهنماهای طراحی شـهری. 
چارچوب طراحی شهری 

 Urban چارچـوب طراحـی شـهری كه معادلـی بـرای
Design Frame work اسـت، سندی است كه در آن 
نحوه ی اجرای سياسـت های برنامه ريزی را در منطقه ای 
كـه نيازمنـد كنتـرل، هدايت و اجـرای تغييرات اسـت، 

ارائـه می نمايـد. اين سـند شـامل تصاويـری دو بعدی از 
 ,2005 ,Cowan( الزامـات زيرسـاختی در آينده اسـت
418(. نكتـه حائـز اهميـت در مـورد ايـن سـند، ديد به 
آينـده در مقيـاس بزرگتـر آن نسـبت بـه اسـناد قبلـی 
می باشـد. در چارچـوب طراحـی شـهری، منطقـه تحت 
پوشـش لزومـأ در زمـان حاضـر توسـعه نمی يابـد؛ بلكه 
كافـی اسـت كـه قسـمتی از آن مربوط به حـال و آينده 
توسـعه يابـد. از ديـدگاه پاكـزاد )1385( نيـز، چارچوب 
طراحی شـهری بـه اجرای سياسـت ها پرداخته و عمدتأ 
بـر روی آينـده ی طـرح متمركـز اسـت. البته ايـن مورد 
شـامل شـكل فيزيكی و تجسـم سـه بعدی آينده طرح 
نيـز می شـود. از نقطه نظـر وی بـرای تحقـق و تكميـل 
نظـام كنترلـی طراحی، چارچوب ها نيازمنـد راهنماهای 
طراحـی شـهری هسـتند. بـه اعتقـاد كارمونـا )2006( 
نيـز چارچوب هـا عمدتـأ در توسـعه های بـزرگ مقياس 
طراحـی  چارچـوب  قرار گيـری  محـل  دارنـد.  كاربـرد 

نمودار 19. مولفه فعاليت كودك و ارتباط آن با طراحي شهر؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 
يافته  هاي تحقيق.
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شـهری در مراتـب بـاالی ايـن سلسـله مراتـب قـرار 
گرفته اسـت. ذكاوت )1386( چارچوب طراحی شـهری 
را روشـی جهـت دسـتيابی بـه شـرايط كيفـی مطلوب 
يـك منطقـه در حال تحـول می داند. وی سياسـت های 
طراحـی در ايـن راسـتا را بـه لحاظ نـگاه كالن و يا خرد 
بـه سـه گونـه تقسـيم می كنـد: سياسـت های كليـدی 
تأثيرگـذار بـر نظـم كالن منطقه؛ سياسـت های طراحی 
كـه در عرصه هـای خرد و تفصيلی متناسـب با خصايص 

مكانـی و جغرافيايـی قابل اتخاذ اسـت. 
راهنماهای طراحی شهری 

راهنماهای طراحی شهری از سياست ها و چارچوب های 
باالدسـت خويـش تبعيـت می كننـد و سـعی در تحقق 
سـه بعـدی و اجرايـی كـردن اهدافـی دارنـد كـه در 
قالـب ايـن سياسـت ها مطـرح می شـوند. »ايـن يكی از 

مهم ترين خصايل اسـناد اسـت كـه در حـوزه حرفه نيز 
به صـورت جدی رعايـت می گردد. راهنماهـای طراحی  
ارتباطـی ميـان سياسـت های عمومـی برنامه ريـزی و 
اجـرای ضوابـط و مقـررات فراهم می سـازد. هدف اصلی 
از بكارگيـری راهنماهـای طراحی، انتقـال حس كيفيت 
ترجيحـی طـراح برای يـك مـكان می باشـد« )بهزادفر، 
 urban 1387، ص 9(. ايـن واژه معادلـی بـرای عبـارت
design guideline اسـت. امـروزه راهنماهای طراحی 
قـرار می گيرنـد و در  مـورد اسـتفاده  شـهری وسـيعاً 
موضوعـات مختلـف و مقياس هـای گوناگونـی كاربـرد 
دارنـد. همـان  طـور كـه از نامشـان پيداسـت، راهنماها 
بـا  انطبـاق  در  توسـعه  اجـرای  چگونگـی  زمينـه  در 
سياسـت های باالدسـت الگوهـا و راهكارهـای مناسـبی 
ديـدگاه  از   .)105 :2005 ,Cowan( می نمايـد  ارائـه 

نمودار 20. مولفه معنا و ارتباط آن با طراحي براي كودكان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 
يافته  هاي تحقيق.
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شـيروانی )1985( نيـز بسـط و توسـعه سياسـت های 
طراحـی نيازمند تهيه راهنماهايی اسـت تـا از آن طريق 
بـه عناصـر ظاهـری نيـز توجه شـود. بـه عبارتـی ديگر 
از ديـدگاه وی يكـی از ويژگی هـای راهنماهـای طراحی 
شـهری تأمين كيفيـات ظاهری طرح اسـت. راهنماهای 
طراحـی در واقـع مكمـل چارچوب هـا هسـتند. »آن هـا 
ابزار هدايت در راسـتای چارچوب تعيين شـده هسـتند 
و مـواردی را كه می بايسـت در طراحـی و مطالعه مورد 
توجـه قـرار گيرنـد را مشـخص می كننـد، در حالـی كه 
خـود بـه ارائه طـرح نمی پردازنـد« )پاكـزاد، 1385، ص 
143(. امـروزه راهنماهای طراحی شـهری وسـيعأ مورد 
مختلـف  موضوعـات  در  و  می گيرنـد  قـرار  اسـتفاده 
مقياس هـای گوناگونـی كاربـرد دارنـد. نـوع ديگـری از 
گونه شناسـی راهنمـا كـه نوعی سلسـله مراتـب موضع 
اجرايـی  محـدوده  براسـاس  دارد،  خـود  در  را  طـرح 
راهنمـا ارائـه شده اسـت. منظـور از محـدوده اجرايـی، 
ارزش و قدمـت تاريخی محدوده ای از شـهری اسـت كه 
سـند راهنما بـرای آن در نظـر گرفته  شده اسـت. بر اين 

اسـاس سـه گونـه تعريف می شـود: 
1. راهنماهـای مربـوط بـه حفاظت از سـاختمان های با 

ارزش تاريخـی و خـود بافـت تاريخی؛ 
2. راهنماهـای مربـوط بـه محدوده هايـی بـا موضـوع 

نوسـازی، توسـعه ميـان افـزا و توسـعه مجـدد؛
3. راهنماهـای مربـوط بـه توسـعه محدوده هـای جديد 
بـه ويـژه طرح هايـی با ابعـاد مشـخص )نراقـی، 1389، 

ص11(.
نتيجه گيري و جمعبندي

تدويـن راهنمـاي طراحـي شـهري دوسـتدار كـودك، 
از مهمتريـن مـواردي اسـت كـه الزم اسـت در فراينـد 
برنامـه ريـزي و طراحـي شـهري فعلـي ايـران موردنظر 
قـرار گيـرد كـه انبـوه جمعيـت كـودكان و نوجوانـان 
دليلـي بر اين مدعاسـت. بهرحـال، يك مكان دوسـتدار 
كودك محيطی اسـت كه كشـف و تحقـق  يابی قابليت 
مكان هـا را بـرای انـواع فعاليـت و تعامـالت اجتماعـی 
كـودك مقـدور سـازد، زمينـه سـاز ايجـاد فرصت هايی 
بـرای يادگيـری از محيـط، شـكل دادن بـه ويژگی های 

نمودار 21. فرايند تدوين راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارنده.
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فيزيكـی مـكان بـه واسـطه تقويت مشـاركت كـودكان 
گـردد، بـه كـودك، امـكان خلـق و كنتـرل قلمروهايی 
دهـد و اسـرار و رازهـای كـودكان را در ايـن مكان ها در 
خـود حفـظ كنـد. مكان دوسـتدار كـودك باعـث ايجاد 
حـس مفيـد و مؤثـر بودن چـه از بعـد روان شـناختی و 
چـه از بعـد رفتـاري در كـودكان می گـردد. ايـن چنين 

مكان هايـی بـا برخـورداري از برخـي قابليت هـا باعـث 
می شـوند كـه كـودكان بـه راحتـي قـادر بـه كسـب 
تجـارب متنـوع و معنـا دار در فراينـد بلـوغ فـردي و 
اجتماعي خود باشـند. مكان دوسـتدار كـودك زمينه ای 
فراهـم می كنـد كـه كـودكان در عين احسـاس امنيت، 
بـه چالـش كشـيده شـوند، در عيـن محصـور بـودن در 

جدول 6. ويژگی های روانشناختی فضاهای بازی كودكان؛ ماخذ: نگارندگان با تطبيق و هماهنگ سازی بر اساس 
»تئوری خاّلقيت اف. نلر« )1369(

جدول 5. مولفه  هاي كيفي و ابعاد ماهوي و رويه  اي تدوين راهنماي طراحي شهري شهر دوستدار كودك؛ 
ماخذ: نگارنده.

تعريف، بيان و احراز حوزه شناختیويژگی روانشناختیرديف
»هيجان ذهنی« و »شعور سيال« به مثابه ابزار آزاد انديشه در نوجويی و نوكاوی1

بازيهای دوران كودكی.
حس »كنجكاوی« نسبت به محوطه های بازی با تنوع در حد كاوشگری2

معقول.
يادگيری متكی بر آغازگری مبتنی بر يادگيری خالق و ايجاد خودرهنمونی و خودشكوفايی3

التفات كودكان به مساله كاوی موجود در بازيهای سايت. 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

84

فضايـي خصوصـي، در بطن جامعـه و اجتماع نيز حضور 
داشـته باشـند و در عين بـرآورده شـدن نيازهاي فعلي، 
در راسـتاي تأميـن نيازهـاي آتي آنها نيز باشـد. با توجه 
بـه آنچـه آورده شـد و بـر طبـق آنچـه از پـروژه  هـای 
شـهری بـر مـی  آيـد، اقدامـات مشـاركتی كـودكان در 
سـطح پـروژه های شـهری در حال گسـترده-تر شـدن 
اسـت. آنچـه در ايـن خصـوص بايـد مـورد توجـه قـرار 
گيـرد اتخـاذ سياسـت  هـا و برنامـه  ريزی  هـای محلِی 
انطبـاق پذيـر و پاسـخگو بـه نيـاز كـودكان و نوجوانـان 
اسـت. چنيـن امـری تنهـا بـا يكپارچگـی دولـت هـای 
محلی و تقويت حضور و مشـاركت شهروندان، بخصوص 
گـروه  هـای خاص سـنی محقـق می  گـردد. مـي توان 
اينگونـه نتيجـه گرفـت كـه نظارت مسـتمر مسـئوالن 
و در نظـر گيـري جايگاهـي بـراي حضـور مثمرثمـر 
فرآينـد  در  مختلـف  سـني  گـروه  هـاي  و  كـودكان 
برنامـه  ريزي و طراحي شـهر هـا و توجه به نياز ايشـان 
و البتـه تغييـر ايـن خواسـتها و نيازهـا در طـول زمـان 
از مهمتريـن عوامل تحقق  پذيري مشـاركت محسـوب 
مـي شـوند. از ديگـر موارد قابـل توجـه در اين خصوص 
مـي تـوان بـه آمـوزش كـودكان در خصـوص توجـه به 
محيـط پيرامون و ايجاد احسـاس مسـئوليت در ايشـان 
نسـبت بـه فضاهاي كه مـورد اسـتفاده قرار مـي دهند، 

اشـاره كرد.

در ادامـه بـه راهنماي طراحي شـهري دوسـتدار كودك 
بـه اختصـار اشـاره مـي شـود. اوليـن اصـل در تدويـن 
راهنمـا توجـه بـه ابعاد مربوط به طراحي شـهري اسـت 

كـه عبارت انـد از:
1. نظام كاربري زمين؛

2. نظام حركت و دسترسي؛ 
3. نظام فرم كالبدي؛

4. نظام منظر شهري؛
5. نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني.  

 از بعـد روان شـناختی در طراحـي شـهري دوسـتدار 
كودك، »درك معنا« به واسـطه شـناخت غيرمسـتقيم 
يـا حركـت در خـارج از جريـان وقايـع ادراك ـ كنـش 
صـورت می گيـرد؛ به عبارتـی، وقتی يك فـرد در ارتباط 
مسـتقيم با موضوعی قرارگيرد، آگاهی و شـناخت كامل 
صـورت نمی پذيـرد. لـذا كـودكان نيـز تنهـا به واسـطه 
بازتـاب محيـط در تجاربشـان، معنـا و ارزش ارتبـاط بـا 
مـكان را خواهنـد آموخـت، زيرا آگاهـی در حين تجربه 
مسـتقيم بـه كمتريـن حـد خود می رسـد تا حـدی كه 
مواجهـه بـا جهـان، تقريبـاً ناخـودآگاه و عـادی بـه نظر 
می رسـد و مـرز تجربـة بيـن خـود و جهان مـورد اغفال 
واقع می شـود. شـناخت غيرمسـتقيم اين امكان را براي 
كـودكان فراهـم می كنـد تـا تجربـة مـكان را در ذهـن 
خـود منعكـس سـازند و ماهيـت ارتبـاط خود بـا مكان 

20 

 

واسطه تقويت مشاركت كودكان گردد، به كودك،  هاي فيزيكي مكان به دادن به ويژگي هايي براي يادگيري از محيط، شكل فرصت
ها در خود حفظ كند. مكان دوستدار كودك باعث  مكانامكان خلق و كنترل قلمروهايي دهد و اسرار و رازهاي كودكان را در اين 

هايي با برخورداري از  گردد. اين چنين مكان شناختي و چه از بعد رفتاري در كودكان مي بودن چه از بعد روان ايجاد حس مفيد و مؤثر
يند بلوغ فردي و اجتماعي خود دار در فرا راحتي قادر به كسب تجارب متنوع و معنا شوند كه كودكان به ها باعث مي برخي قابليت

كند كه كودكان در عين احساس امنيت، به چالش كشيده شوند، در عين محصور  اي فراهم مي باشند. مكان دوستدار كودك زمينه
بودن در فضايي خصوصي، در بطن جامعه و اجتماع نيز حضور داشته باشند و در عين برآورده شدن نيازهاي فعلي، در راستاي تأمين 

اقدامات مشاركتي كودكان در  ،آيدهاي شهري بر ميبا توجه به آنچه آورده شد و بر طبق آنچه از پروژهزهاي آتي آنها نيز باشد. نيا
-ها و برنامهآنچه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد اتخاذ سياست تر شدن است.سطح پروژه هاي شهري در حال گسترده

و پاسخگو به نياز كودكان و نوجوانان است. چنين امري تنها با يكپارچگي دولت هاي محلي و تقويت هاي محليِ انطباق پذير ريزي
مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه نظارت مستمر گردد. هاي خاص سني محقق ميحضور و مشاركت شهروندان، بخصوص گروه

ريزي و طراحي شهر ها و ي سني مختلف در فرآيند برنامههامرثمر كودكان و گروهثمسئوالن و در نظر گيري جايگاهي براي حضور م
پذيري مشاركت محسوب مي شوند. از ها در طول زمان از مهمترين عوامل تحققها و نيازالبته تغيير اين خواستتوجه به نياز ايشان و 

و ايجاد احساس مسئوليت در ديگر موارد قابل توجه در اين خصوص مي توان به آموزش كودكان در خصوص توجه به محيط پيرامون 
 ايشان نسبت به فضاهاي كه مورد استفاده قرار مي دهند، اشاره كرد.

در ادامه به راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك به اختصار اشاره مي شود. اولين اصل در تدوين راهنما توجه به ابعاد مربوط به 
 طراحي شهري است كه عبارت اند از:

 نظام كاربري زمين؛.1
 نظام حركت و دسترسي؛ .2
 نظام فرم كالبدي؛.3
 نظام منظر شهري؛.4
   .نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني.5

 .گاندوستدار كودك؛ ماخذ: نگارند يطراحي شهرراهنماي در  كاربري زمين و نظام حركت و دسترسي . نظام 7جدول 
 تصوير راهنما نظام شهري 

ين
زم

ي 
ربر

 كا
ام

نظ
 

ني
انو

م ك
ظا

ن
 

، در هر محله كانوني بعنوان مركز محلهدر نظرگيري (*)
مركز محله بايد در فاصله نزديكي تا لبه محله، يا (*) 

متر)، قرار گرفته باشد كه  400دورترين نقطه محله (مثال 
  روي افراد را تا مركز محله ممكن سازد.امكان پياده

 

جدول 7. نظام كاربري زمين و نظام حركت و دسترسي  در راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارندگان.
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پياده  مكانيابي مدارس ابتدايي، بايد با توجه به مقياس(*) 
 تعيين شود.

 

يح
فر

و ت
د 

ري
 خ

كز
مرا

 

محورهاي خدماتي محله بايد در تركيب با مدارس و (*) 
اي كه والدين در گونهمراكز محالت مكانيابي شوند؛ به

  زمان انتظار، بهترين استفاده را از زمان خود ببرند.

 

سي
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دس
 و 

ت
رك

 ح
ام

نظ
 

ده
پيا
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رك

 ح
كه

شب
 

پياده روها افزود تا زمينه  (*) در گوشه ها بايد بر عرض
گيري از تسهيالت مختلف گيري فعاليتها، و بهرهشكل

بان، و چراغ در آنها فراهم گردد. (*) مانند نيمكت، سايه
رو در نظرگيري بخشي براي چيدن بساط در سطح پياده

مغازه ها در بيرون و امكان حضور دستفروشها  در ساعات 
بر فعاليت آنها، توصيه مشخصي از روز  با امكان نظارت 

 شود.مي
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(*) استفاده از عناصر فضايي واضح، براي كمك به حس 
شود. (*) براي سهولت يابي، در كودكان، توصيه ميجهت

هايي در بين مسير، در نظر گرفته توقف دوچرخه، ايستگاه
سواري، شود. (*)به منظور افزايش عالقه به دوچرخه 

اي طراحي شوند كه داراي شيب مناسبي معابر بايد بگونه
 براي دوچرخه سواري باشند. 

 

 

ابر
مع

كه 
شب

 

هاي حمل و نقل (*) مسيرهاي دسترسي به ايستگاه
عمومي، ضمن كوتاه بودن از مدارس و واحدهاي 
همسايگي، بايد مسيرهايي امن در ساعات مختلف براي 

(*) كيفيت تعبيه ايستگاه هاي استفاده كودكان باشند. 
حمل و نقل عمومي بعنوان مكان هايي عمومي كه امنيت 
آنها در تشويق كودكان به استفاده از حمل و نقل عمومي 

 بسيار ضروري است، بايد مدنظر قرار گيرد.
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را بـه واسـطة تجربه، تعييـن نمايند. موضـوع مهم برای 
مفهـوم سـازی دوسـتی بـا مـكان در دوران كودكی اين 
اسـت كه كودكان بـا مكان هايی روابـط عاطفی مطلوبی 
ايجـاد می كننـد كـه خواسـت ها و نيازهـاي آنهـا را در 
فرايند رشدشـان بـرآورده كند. مكان  دوسـتي، پيوندی 
تأثيرگـذار ميـان مردم به ويـژه كودكان و مكان هاسـت. 
مـكان دوسـتي، بصورتهـاي متفاوتـي ابراز می شـود كه 
می توانـد زيبايـي شـناختي، حسـي يـا عاطفي باشـد و 
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 در راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارنده.نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني . نظام فرم كالبدي و 8جدول 
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ــوده ــه   (*) در تـ ــد بـ ــه بايـ ــاي بلندمرتبـ ــذاري بناهـ گـ
ــر روي     ــا بـ ــوده بنـ ــم تـ ــاثير حجـ ــاهش تـ ــور كـ منظـ
ــان،    ــوص كودكـ ــاده بخصـ ــابران پيـ ــري عـ ادراك بصـ

ــب   ــا عق ــم آنه ــد در حج ــرد. (*)  باي ــورت گي ــيني ص نش
قـــرار گيـــري خانـــه هـــاي رديفـــي در امتـــداد مســـير  
ــه،       ــر خان ــراي ه ــان ب ــاد جلوخ ــان و ايج ــت كودك حرك

اي كــــه عمــــود بــــر مســــير ســــواره و راه  بگونــــه
  شود. دسترسي اصلي باشند، توصيه مي

انه
مار

مع
ت 

فيا
كي

 

ــرم     ــك فــ ــتي بكمــ ــالت، بايســ (*) در ورودي محــ
ــالح   ــاب مصـ ــايز، و انتخـ ــاختار  متمـ ــر سـ ــاوت، بـ متفـ

ــانه ــا     نشـ ــت بـ ــين مطابقـ ــا، در عـ ــايز آنهـ اي و متمـ
هويــت محلــه، تأكيــد گــردد. (*) اســتفاده مناســب از      
عوامــل طبيعــي موجــود، بخصــوص شــيب زمــين، در      

ــي     ــيه م ــي توص ــت محل ــودن هوي ــاخص نم ــت ش -جه
 شود.
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ــا       ــد ب ــد باي ــاي بلن ــاختماني بناه ــوده س ــاع و ت (*) ارتف
ســاخت و ســازهاي مجــاور در تناســب بــوده و تــاثير      
ــراف و   ــدازي، اشـ ــايه انـ ــا در  سـ ــن بناهـ ــامطلوب ايـ نـ

ــل ــاد تون ــتفاده   ايج ــد. (*) اس ــداقل برس ــه ح ــاد ب ــاي ب ه
ــتون  ــف س ــارجي   از ردي ــه خ ــا و جبه ــي نم ــا در طراح  ه

ــاختمان ــوان     س ــه عن ــاده، ب ــير پي ــر مس ــرف ب ــاي مش ه
ــيله ــرايط  وسـ ــل شـ ــراد در مقابـ ــت افـ ــراي حفاظـ اي بـ

 شود.نامطلوب آب و هوايي و جوي توصيه مي
 

 
 

 

حـس يك مـكان، شـامل واكنش عاطفي يـا بيولوژيكی 
بـه محيـط كالبـدی و فرهنگـي اسـت. در ايـن ميـان 
شـايان ذكر اسـت كـه مراحل زيـر الزم بنظر می رسـد:
1. طراحـی اماكـن و فضاهايـی مختـص كـودكان در 

؛ شهر
2. توجـه بـه ويژگيهـای روان شـناختی و فيزيولوژيكی 

كـوكان در شـهر؛
3. فراهـم سـازی امـكان حضـور كـودكان در شـهر از 

جدول 8. نظام فرم كالبدي و نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني در راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك؛ 
ماخذ: نگارنده.
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يـــابي و طراحـــي فضـــاهاي عمـــومي بايـــد مكـــان(*) 
ــه  ــه گون ــاي     ب ــاب در روزه ــابش آفت ــه از ت ــد ك اي باش

ســـرد بيشـــترين اســـتفاده را ببـــرد و اســـتفاده از ســـايه 
در (*)  برســـاند.در روزهـــاي گـــرم را بـــه حـــداكثر    

طراحـــي فضـــاي بـــازي كودكـــان اســـتفاده از عناصـــر 
طبيعــت بخصــوص آب، در تركيــب بــا انــواع عناصــر      

ــذاب   ــت ج ــدي، در جه ــركالب ــيه    ت ــاها توص ــردن فض ك
 گردد.مي

 

 

ت
مني

و ا
ي 

من
اي

 

ــداكثر    ــاده (حـ ــابران پيـ ــاس عـ ــورپردازي در مقيـ (*) نـ
متـــري از ســـطح زمـــين) بـــراي افـــزايش  3در ارتفـــاع 

ــت  ــي  امنيـ ــيه مـ ــان توصـ ــي كودكـ ــي دسترسـ و راحتـ
ــاي      ــه هـ ــودن در عرصـ ــت بـ ــل رويـ ــود. (*) قابـ شـ
عمـــومي بـــراي كودكـــان، در جهـــت افـــزايش ايمنـــي 

ــه     ــن عرص ــان در اي ــت آن ــور و فعالي ــت حض ــا، و امني ه
 روز، بايد لحاظ گردد. در ساعات مختلف شبانه

 

 

 
 

 هاي كودك انتخاب ابعاد بايد به درستي صورت گيرد. اهداف پروژهدر باز طراحي شاخصهاي شهر دوستدار در پايان بايد گفت كه 
 از مي باشد. پيرامونشان محيط تغيير يا و دادن شكل راستاي در كودكان براي فرصت ايجاد براي عمده طور به كودك دوستدار شهر
 كردن كم جمعي، مشاركت باالبردن ،يآگاه توسعه ها،بچه به شهروندي حق اعطاي دنبال به كودك دوستدار شهرهاي منظر اين

 كودك دوستدار شهر در مهم اهداف ديگر از .است موارد مشابه و محيطي -زيست موضوعات به توجه كودكان، عليه خشونت ميزان
 در بزرگساالن تشويق خانواده، از حمايت. 2 حقوقشان، پيگيري براي كودكان در عالقه ايجاد. 1« :كرد اشاره موارد به اين توان مي

. 5 بزرگساالن، و كودكان ميان همكاري تمرين. 4 معلول، كودكان دادن مشاركت. 3 حقوق كودكان، از حمايت و حفظ راستاي
  »موارد مشابه.و  تفريحي فضاهاي توسعه. 6نابرابري،  و فقر بر غلبه راستاي در فعاليت

 
 .گانشهري دوستدار كودك؛ ماخذ: نگارنددر راهنماي طراحي نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني . نظام منظر شهري و 9جدول 

حـوزه  در  كـودكان  بـرای  متناسـب  طراحـی  طريـق 
اسـتانداردهای طراحـی؛ و  ضوابـط 

يـا  طراحـی  شـده  فضاهـای  نقـش  بـه  توجـه   .4
برنامـه  ريـزی و مديريـت شـهر بـر اسـاس نيازهـای 
روانشـناختی و زيسـت  شـناختی كـودكان بـه عنـوان 
اجتماعـی. پذيـر  آسـيب  گـروه  هـای  اصلـی  تريـن 

 در پايـان بايـد گفـت كـه در بـاز طراحـی شـاخصهای 
شـهر دوسـتدار كـودك انتخـاب ابعـاد بايد به درسـتی 
صـورت گيرد. اهداف پروژه هاي شـهر دوسـتدار كودك 
بـه طـور عمـده بـراي ايجـاد فرصت بـراي كـودكان در 
راسـتاي شـكل دادن و يا تغيير محيط پيرامونشـان می 
باشـد. از اين منظر شـهرهای دوسـتدار كودك به دنبال 
اعطـاي حـق شـهروندي بـه بچـه  هـا، توسـعه آگاهی، 
باالبـردن مشـاركت جمعي، كـم كردن ميزان خشـونت 

عليـه كـودكان، توجـه بـه موضوعات زيسـت- محيطي 
و مـوارد مشـابه اسـت. از ديگـر اهـداف مهـم در شـهر 
دوسـتدار كـودك مـي تـوان به ايـن مـوارد اشـاره كرد: 
»1. ايجـاد عالقـه در كودكان براي پيگيري حقوقشـان، 
2. حمايـت از خانواده، تشـويق بزرگسـاالن در راسـتاي 
حفـظ و حمايـت از حقوق كـودكان، 3. مشـاركت دادن 
كـودكان معلـول، 4. تمريـن همـكاري ميـان كـودكان 
و بزرگسـاالن، 5. فعاليـت در راسـتاي غلبـه بـر فقـر و 
نابرابـري، 6. توسـعه فضاهاي تفريحي و موارد مشـابه.« 

منابع و ماخذ
احـدي و بنـي جمالـي )1382( رونـد تحولـی خالقيت 
در كـودكان، نشـريه تـازه  هـای علـوم شـناختی، سـال 

9، شـماره 4. 
اف. نلـر، جـرج )1369( هنـر و علـم خالقيـت، ترجمـه 
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ــير    ــر مسـ ــرف بـ ــاهاي مشـ ــداره فضـ ــي جـ در طراحـ
حركــــت كودكــــان، بــــويژه ورودي منــــازل بهتــــر 
ــكو     ــود: داراي س ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــوارد زي ــت م اس

داراي و پلــــه باشــــند. نــــورپردازي شــــده باشــــند. 
 بان باشند. سايه
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ــير      ــول مسـ ــري در طـ ــوالي بصـ ــه تـ ــه بـ (*) توجـ
ــورت       ــد ص ــه باي ــه خان ــه ب ــودك از مدرس ــت ك حرك
گيـــرد. (*) بهـــره گيـــري از نقشـــه تصـــوير ذهنـــي  
ــلي    ــد اصـ ــاي ديـ ــانون هـ ــخيص كـ ــودك، و تشـ كـ
ــداردهنده    ــم هشـ ــا و عاليـ ــب تابلوهـ ــودك و نصـ كـ

 شود. مي در آن محلها توصيه
 

گ
رن

 

ــژه در      ــه ويـ ــودك بـ ــت كـ ــير حركـ ــول مسـ در طـ
نقـــاطي كـــه مـــي بايســـت كـــودك بـــه آن توجـــه  
نشــان دهــد از رنگهــاي شــاد (قرمــز، نــارنجي، زرد      

  و بنفش و ...) استفاده شود. 
 

 منابع و ماخذ
 . 4، شماره 9هاي علوم شناختي، سال ، نشريه تازهروند تحولي خالقيت در كودكان) 1382احدي و بني جمالي (

 ، ترجمه سيد علي اصغر مسدد، انتشارات دانشگاه شيراز، شيراز.هنر و علم خالقيت) 1369اف. نلر، جرج (
، مجموعه بررسي و مقايسه آموزش معماري منطبق با  ديدگاه لنگ با حرفه آموزي معماري سنتي در ايران) 1382اكرمي، غالمرضا (

 مايش آموزش معماري، دانشگاه تهران.مقاالت دومين ه
 297 -، نشريه شماره كرابطه همسازي تراكم در مسكن و وضعيت تحصيلي كودكان دبستاني) 1378بهروزفر، فريبرز و ديگران (

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران.
، تهران، مركز جسمي و رواني كودكانمباني طراحي فضاهاي باز نواحي مسكوني در تناسب با شرايط ) 1380( برزبهروزفر، فري

 تحقيقات ساختمان و مسكن.
راهنماي طراحي در فرآيند طراحي شهري و نقش آنها در ارتقاء كيفيت  جايگاه) 1387بهزادفر، مصطفي و امير شكيبامنش (زمستان 

 .1، فصلنامه آرمانشهر، شماره فضاي شهري
  ي شهري، انتشارات شهيدي.) مباني نظري و فرآيند طراح1385پاكزاد، جهانشاه (

) بررسي تحليلي چگونگي برانگيزشِ آفرينشگريِ كودكان در طراحي فضاها و 1389پورجعفر، محمدرضا و هادي محمودي نژاد (
، 25فضاهاي بازي كودكان، فصلنامه مديريت شهري، شماره » طراحي كالبدي«و » خلّاقيت«محوطه هاي شهري با تاكيد بر رابطه 

 .82-63صص 
 سپارد، ترجمه دكتر منصور و دكتر دادستان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.) تربيت به كجا ره مي1376اژه، ژان (پي

 ، تهران؛ سازمان ملي يونسكو در ايران.273) خشونت، شماره 1371پيام يونسكو (

جدول 9. نظام منظر شهري و نظام استخوانبندي فضاهاي همگاني در راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك؛ ماخذ: 
نگارندگان.

سـيد علـی اصغـر مسـدد، انتشـارات دانشـگاه شـيراز، 
شيراز.

اكرمـي، غالمرضـا )1382( بررسـي و مقايسـه آمـوزش 
معمـاري منطبـق بـا  ديـدگاه لنـگ بـا حرفـه آمـوزي 
معمـاري سـنتي در ايـران، مجموعـه مقـاالت دوميـن 

همايـش آمـوزش معمـاري، دانشـگاه تهـران.
بهروزفـر، فريبـرز و ديگـران )1378( رابطـه همسـازی 
كـودكان  تحصيلـی  وضعيـت  و  مسـكن  در  تراكـم 
دبسـتانی، نشـريه شـماره ك- 297 مركـز تحقيقـات 

سـاختمان و مسـكن، تهـران.
بهروزفـر، فريبـرز )1380( مبانـي طراحـي فضاهـاي باز 
نواحي مسـكوني در تناسـب با شـرايط جسـمي و رواني 
كـودكان، تهـران، مركز تحقيقات سـاختمان و مسـكن.

بهزادفر، مصطفي و امير شـكيبامنش )زمسـتان 1387( 
جايـگاه راهنمـاي طراحـي در فرآيند طراحي شـهري و 
نقـش آنهـا در ارتقـاء كيفيت فضـاي شـهري، فصلنامه 

آرمانشـهر، شماره 1.
فرآينـد  و  نظـري  مبانـي   )1385( جهانشـاه  پاكـزاد، 

شـهيدي.  انتشـارات  شـهري،  طراحـي 
پورجعفـر، محمدرضـا و هـادی محمودی نـژاد )1389( 
آفرينشـگرِی  برانگيـزِش  چگونگـی  تحليلـی  بررسـی 
كـودكان در طراحـی فضاهـا و محوطـه هـای شـهری 
بـا تاكيـد بـر رابطـه »خاّلقيـت« و »طراحـی كالبدی« 
فضاهـای بـازی كـودكان، فصلنامـه مديريـت شـهری، 

شـماره 25، صـص 82-63.
پيـاژه، ژان )1376( تربيـت بـه كجـا ره مـي  سـپارد، 
انتشـارات  ترجمـه دكتـر منصـور و دكتـر دادسـتان، 

تهـران. تهـران،  دانشـگاه 
پيـام يونسـكو )1371( خشـونت، شـماره 273، تهران؛ 

سـازمان ملـی يونسـكو در ايـران.
شهرسـازی  گـروه  ايـران،  مشـاور  مهندسـان  جامعـه 
)1386( اسـتانداردهای برنامه ريـزی و طراحی شـهری، 
جلـد اول، تهيـه طرح و انـواع طرح ها، چـاپ اول، تهران

بهتـر  هـاي  شـهر  ايجـاد   )1386( ديويـد  دريكسـل، 
بـا كـودكان و جوانـان، ترجمـه مهنـوش توكلـي، نشـر 

تهـران. ديبايـه، 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

89

تصميمـات  اتخـاذ   )1386 )پاييـز  كامـران  ذكاوت، 
عباس آبـاد  شـهری  طراحـی  چارچـوب  در  راهبـردی 

شـماره56 آبـادی  فصلنامـه  تهـران، 
رازجويـان، محمـود )1376( نگاهي به ائتـالف معماري 
و علـوم رفتـاري در نيم قرن گذشـته، مجله صفه، سـال 
ششـم، شـماره 23، تهران، انتشارات دانشكده معماري و 

شهرسازي دانشـگاه شهيد بهشتي.
رسـتگار امير )1387( راهنماي طراحي شهري دوستدار 
كـودك، نمونه مـوردي ارتقاء كيفيت بسـترهاي فضايي 
واحدهاي همسـايگي تا مدرسـه براي كـودكان 7 تا 12 

سـال،- 1387، پايان نامه دانشـگاه شهيد بهشتي.
شـاه آبـادي فراهانـي، حميدرضـا )1382( مقدمـه ای 
بـر ادبيـات كـودكان: بحثـي درشـناخت مفهـوم دوران 
فكـري  پرورشـي  كانـون  انتشـارات  تهـران،  كودكـي، 

كـودكان و نوجوانـان. 
شـعاری نـژاد؛ علـی اكبـر )1379( ادبيـات كـودكان، 

انتشـارات اطالعـات، تهـران.
عبـداهلل زاده، اكبـر و علـی خيابانيـان )خـرداد 1386( 
لـزوم فراينـد در طراحـی شـهر، هفتـه نامـه نقـش نـو

غفـاری، علـی )1377( مبانـی طراحی فضاهـای متوالی 
در معمـاری شـهری، نشـريه علمـی پژوهشـی صفـه، 
سـال دوم شـماره های ششم، هفتم و هشـتم، انتشارات 

دانشـگاه شـهيد بهشـتی، تهران.
كامـل نيـا و حقيـر )1388( الگوي طراحي فضاي سـبز 

در شـهر دوسـتدار كـودك؛ بـاغ نظر، شـماره 12.
الگوهـاي  نيـا، حامـد؛ حقيـر، سـعيد )1388(  كامـل 
طراحـي فضـاي سـبز در شـهر دوسـتداركودك  نمونـه 
مـوردی شـهر دوسـتدار كـودك بـم، بـاغ نظر، شـماره 

دوازده، سـال ششـم، پاييـز و زمسـتان 1388. 
كـوان، رابـرت )1386( اسـناد هدايـت طراحي شـهري، 

ترجمـه كورش گلـكار، انتشـارات نقش پيـراوش.  
گلـكار، كـورش )1385( كنـدوكاوی در تعريف طراحی 
شـهری، تهـران مركز مطالعـه و تحقيقات شهرسـازی و 

معمـاری ايران.
الفـون، پـی يرلويـی رابـرت )1369( آنچـه بايـد درباره 
ريشـه های روانـی رفتـار كودكان خـود بدانيـد؛ ترجمه: 

محمد حسـين سـروری، تهـران، انتشـارات همگام. 
كـودكان،  بـازي  وسـايل   )1379( رويـا  زاده،  مطلـق 
معاونت خدمات شـهري شـهرداري تهران، سـازمان زيبا 

سازي.
منصـوري، سـيد اميـر )1389( چيسـتي منظر شـهري 
)بررسـي تاريخـي تحـوالت مفهومـي منظر شـهري در 

ايـران(، ماهنامـه منظر، شـماره 9
نراقـی رضوانی، اشـكان )1389( تهيـه راهنمای طراحی 
شـهری بـرای طراحی نمای سـاختمان های نـو در كنار 
جداره هـای بـا ارزش تاريخـی، پايان نامـه كارشناسـی 

ارشـد طراحی شـهری، دانشـگاه تهـران، تهران.
يونـگ، كارل گوسـتاو )1376( انسـان و سـمبل هايش، 
انتشـارات  تهـران،  طبـری،  اكبريـان  حسـن  ترجمـه 

ياسـمن.
BONFANTINI, GIUSEPPE BERTRANDO 

(2015) Quale perequazione? ARCHIVIO DI STU-

DI URBANI E REGIONALI

Moroni, Stefano (2014) Complexity and the inherent 

limits of  explanation and prediction: Urban codes 

for self-organizing cities, Planning Theory August 

2015 vol. 14 no. 3 248-267   

Chawla, L. (2002). Growing up in an urbanising 

world, London: Earthscan Publications Ltd.

Chawla, L.(2002). “Insight, creativity and thoughts 

on the environment” : integrating children and youth 

into human settlement development. Environment 

and Urbanization, 14, 2, 11-21

Chawla,L. & Heft, H. (2002), Children’s competence 

and the ecology of  communities: functional ap-

proach to the evaluation of  participation, Journal of 

Environmental Psychology,22,201-216

Egretta Sutton, Sh. & Kemp,P. (2002). Children as 

a partner in neighborhood place making, Journal of 

Environmental Psychology, 22,171-189. 

Frank, Kathryn I. (2006). “The Potential of  Youth 

Participation in Planning.” Journal of  Planning Lit-



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

90

erature, Vol. 20, No.4

Jacobs, J. (2000), The Uses of  Side Walkes Safery, In: 

The City Readers (R.T. Legates and F.Stout, Eds.), 

Routledge, London.

Jones,Owain(2002);Naturally Not: Childhood ,the 

urban and Romanticism; Journal of  Human Ecol-

ogy Review;Vol:9 No:2;17-30 

Lee, N. (2001), Childhood and Society: Growing up 

in an age of  uncertainty, open university press, Buck-

ingham

Moore, R. (1996) ‘Compact Nature: The Role of 

Playing and Learning Gardens on Children's Lives’, 

Journal of  Therapeutic Horticulture, 8, pp72-82.

Moore, R. C. (1990), Childhood’s domain: play and 

place in child development,CA:MIG communica-

tion , Berkely

Skivenes,Marit &Strandbu,Astrid(2006), A child 

perspective and children’s participation, Journal of 

Children Youth and Environment;No:16 (2);10-27; 

Retrieved 29 June, 2008 from http://www. colorado. 

edu/journals/cye

Smith, Michael. (2008) Child/Youth Friendly 

City; Available at: www.miyo.casefoundation.org /

node/7970/blog.

UNICEF RC. 2005b.Child Friendly Cities, A Prog-

ress Report on the CFC Initiative in Bam, IRAN. 

UNICEF Resource Centre. www.unicef.org/iran/ 

IRN_resources_CFC_eng-PDF.pdf.

UNICEF. (2004). Building Child friendly Cities: a 

Frame Work for Action. Available at:  ttp://www.

childfriendlycities.org/pdf/cfc_booklet_eng.pdf.

Gindrouz et al, Urban Design Associates, (2003), 

“the urban design hand book”, “techniques and 

working methods”. New York

Cowan ,R.(2005), the dictionary of  Urbanism, street-

wise press London

Rainer Mayerhofer, (2007), Methodology of  Urban 

Design, aesopo5 vienna

 Moughtin, cliff  and others, (1999), urban design 

methods and techniques 

Lorenzo Ray - Francis Mark. (2002) Seven Realms 

of  Children Participation”, University of  California, 

Davis, U.S.A. Milano, Italy 

Mayor of  London-Children’s and Young People 

Units- “Making London Better for All Children and 

Young People”- 2003 -available on: www.london.

gov.uk 

Gils .J. Van - European Networks, Children Friendly 

Cities Chairman ENCFC 30/10/2006



زمان پذيرش نهايي: 1395/4/1زمان دريافت مقاله: 1394/8/12

سنجش کیفی نور در فضاهای عبادی شهری با رويکرد معنويت بخشی به فضا؛ 
نمونه موردی:  مساجد شبستانی دوره قاجاريه بازار شهر تبريز

بهرام احمدخانی ملکی*- دانشجوی دکتری معماری اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی،  تبريز، ايران.
فرزين حق پرست- استاديار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی، تبريز، ايران. 

چکیده
تاثیـر نـور در معمـاری اسـالمی انـکار ناشـدنی اسـت و از اهمیـت 
وگسـتردگی معنايی زيادی برخوردار اسـت و يکـی از عوامل و مولفه 
هـای مهـم در فضاسـازی معنـوی و روحانـی مسـاجد می باشـد. نور 
از عوامـل موثـر بـر ارزش فضايـی اسـت که بـه عنـوان غیرماديترين 
عنصـر محسـوس طبیعـت همواره در معمـاری ايرانی اسـالمی وجود 
داشـته و همـواره حسـی عرفانی به فضـا به ويژه بـه فضاهای مذهبی 
میبخشـد. در معمـاری گذشـته ايـران بـه کارگیـری نـور همـراه بـا 
ظرافـت هـای خاصی بـود که ارتقـای کیفی فضای معماری را سـبب 
میشـد. امـروزه نگـرش کمیتـی و ناديـده گرفته شـدن جنبه هـای 
معنايـی در طراحـی اغلـب فضاهـا موجب گشـته تـا طراحـی نور به 
تأمیـن نـور مـورد نیاز بـرای فعالیت هـای فیزيکی تقلیـل يابد. هدف 
از نـگارش ايـن مقالـه، معرفـی روش سـنجش کیفـی نـور بر اسـاس 
اصـول هفتگانـه مسـتخرج از آيـه نور میباشـد. روش تحقیـق حاضر 
بـه صـورت توصیفـی- تحلیلـی بـر مبنای اسـتدالل منطقـی  بوده و 
بـر اسـاس منابـع کتابخانه ای و مشـاهدات میدانی تهیه شـده اسـت. 
يافتههـای اصلـی تحقیـق عبارتنـد از: الـف( معرفی اصـول کیفی نور 
منطبـق بـر آيـه نـور؛ ب( معرفـی نمودهای عینـی اصـول کیفی نور 
در کالبـد معمـاری فضاهـای عبـادی؛ ج( معرفـی معیارهـای ارزيابی  
نمودهـای عینـی اصـول کیفـی نـور در فضاهـای عبـادی؛ د( معرفی 
نحـوه اسـتخراج اطالعـات جهـت بررسـی و شـناخت نقـاط ضعف و 

قـوت نـور در آفرينـش فضـای معنوی.
واژگان کلیـدي: نور کیفـی، فضای عبادی، فضای معنوی، مسـاجد 

تبريز. قاجاريه 
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اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکتری معماری اسالمی با عنوان »مقام نور؛ ارزيابی کمی و کیفی نور)روز( در مساجد تاريخی تبريز با رويکرد معنويت بخشی به فضا« 

می باشد که توسط نگارنده اول و با راهنمايی نگارنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبريز در حال انجام است.

Qualitative Daylight Measurement in the Urban Religious 
spaces with the Emphasis on Enhancing Spirituality in 
Place; A case study: SHABESTANI Mosques of Qajar Era 
in Tabriz Bazar

Abstract
The effect of light in Islamic architecture is very important. Its 
importance and spread is undeniable. It is an important factor 
in making mosque space spirituality heightened. Light is one 
of the affecting parameters on the value of space as the most 
non-material sensible element of nature which is always present 
in Iranian Islamic architecture. It always creates a mystical 
atmosphere in the place, especially religious places. In the past 
Iranian architecture, the application of light always comes with 
special elegance which improves the quality of the atmosphere 
of the architecture. Today, the attitude of the quantification and 
semantic aspects being ignored in the design of spaces often has 
caused to design light to provide the light needed for the reduction 
of physical activity. The purpose of writing this article is the 
introduction of quality assessment methods based on the seven 
principles of the light from the verse of light of the holy QURAN.
The present research methods for logical argument based on 
analytical descriptive and based on the field observations and 
library resources; The main findings of the research are as 
follows: a) introduction of qualitative principles of the light based 
on the verse of light, b) introduction of qualitative principles of 
the light in architectural body of religious spaces, c) introduction 
of objective and qualitative principles of light in religious 
spaces, d) introduction of the information extraction method for 
investigation and understanding of strength and weaknesses of 
the light in creation of spiritual spaces.
Keywords: Qualitative light, religious space, spiritual space, 
Tabriz mosque of QAJAR era.
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نمود؟
ج( روش پژوهش

روش تحقیـق، مورد پژوهـی بـا اسـتفاده از راهکارهـای 
تکنیک هـای  از  آن  انجـام  بـرای  کـه  اسـت  ترکیبـی 
تحلیلـی توصیفـی اسـتفاده می شـود. روش جمع آوری 
اطالعـات مراجعـه بـه منابـع مکتـوب و کتابخانـه ای، 
همزمـان بـا مطالعـه میدانـی با مراجعـه بـه نمونه های 
مـوردی اسـت. فرآينـد تحقیق حاضر به صـورت نمودار 

می باشـد.   )1(
2.ادبیات موضوع

الف(جايگاه نور در فرهنگ و معماری ايرانی اسالمی
بنیـاد هسـتی و بزرگتريـن حقیقـت عالـم را در نـور 
میتـوان يافـت. حضـور نـور در آثـار معمـاری، در طول 
دوره هـای مختلـف تاريخـی )پیـش از اسـالم و پـس از 
ورود آن بـه ايـران( چـه از جنبـه عملکـردی نـور کـه 
عاملـی بـرای روشـنايی و حیات بخشـی در فعالیت های 
در  آن  اهمیـت  از جهـت  چـه  و  اسـت  بـوده  روزانـه 
مباحـث اعتقادی اديـان، همواره مورد توجه و اسـتفاده 
فـراوان بـوده اسـت. قرنهاسـت کـه عارفان در سـتايش 
نـور در مقام جوهری معنوی سـرودها خوانده و شـعرها 
سـروده اند. انگیـزه روی کـردن به سـوی نـور و فروغ در 
هنـگام پرسـتش خداوند در آيین  زردشـتی به روشـنی 
در اين سـخن آشوزردشـت هويداسـت: »چـون خداوند 
يـا نـور کل بـه ديـده ظاهـری ما ديـده نمی شـود، پس 
بايـد بـا ديـده ظاهربیـن رو بـه سـوی انـوار صـوری يا 
ظاهـری نمـوده و از ايـن راه وجـدان معنـی بیـن را بـه 
سـوی نـور معنـوی يعنـی اهورا مـزدا راهنمايـی کـرد« 

)اوشـیدری، 1379، ص 25(.
فرهنـگ اسـالم، مفهـوم اصیلـی از نـور ارايـه می دهـد 
کـه بـا تاويـل عالمانـه و در سـايه ژرف نگـری قابلیـت 
رمز گشـايی دارد. واژه نـور و متعلقـات آن چهل و نـه بـار 
در قـرآن ذکـر شـده اسـت و در معانـی مختلفـی چون 
ايمـان، يقیـن، پاکـی، رحمـت، هدايت گـری، قداسـت، 
نـور عقـل کـه ظلمـت جهـل را ويـران می کنـد و ... 
آمـده اسـت. در آيـه 35 سـوره نـور »اهلل نور السـموات 
و االرض... »کـه کامل تريـن آيـه نـوری قرآن محسـوب 

مقدمه
همیشـه هنگامـی کـه از بعد قدسـی و کیفیـت معنوی 
فضـا سـخن به میـان می آيـد، شـايد هیچ پديـده ای به 
نزديکـی از حیـث خصوصیـات چـون نـور و روشـنی، 
از مهمتريـن  باشـد. »نـور«  بـا آن مشـابهت نداشـته 
کـه  می آيـد  بـه شـمار  فضايـی  عناصرتشـکیل دهنده 
عـالوه برپويايی و روشـنايی درفضای معمـاری می توان 
»فضـای  در  آن  باطنـی  و  معنـوی  احساسـات  بـه 
عبادتـگاه« اشـاره نمـود. يکـی از عوامل عمـده در افکار 
انسـان شـرقی رسـیدن بـه کمال تقـرب الهی و توسـل 
بـه خداوند متعال اسـت که نـور يکی از ارزشـمندترين 
موهبت هـای خـدادادی و يکی از عوامل موثـر بر ارزش 
فضايـی ايـن مـکان مقدس اسـت کـه در خـور تحقیق 
اسـت. در ايـن تحقیـق سـعی شـده اسـت کـه ضمـن 
اسـتخراج اصـول کیفـی نـور از آيه نـور )آيه 35 سـوره 
در چگونگـی  نـور  ارزيابـی  معیارهـای  نـور(،  مبارکـه 
آفرينـش فضـای معنوی را تدويـن نمود. بـا تدوين اين 
روش، طراحـان می تواننـد در رونـد طراحـی معمـاری 
فضاهـای عبـادی، نسـبت بـه تنظیـم و بهینه سـازی 
نقـش نـور )روز( اقـدام نماينـد و فراتـر از آن می تـوان 
نقـاط ضعـف، نقـش کیفـی نـور در فضاهـای عبـادی 
معاصـر )و حتـی تاريخـی( را شناسـايی و نسـبت بـه 
مرتفـع سـاختن آنها اقـدام نمـود. امید آن کـه اصول و 
معیارهای معرفی شـده، چشـم اندازی جامـع از مفاهیم 
عالـی حضـور کیفـی نـور در جهـت ايجـاد فضاهايـی 
منطبـق با نیازهـای معنوی، فـرا راه انسـان معاصر قرار 

دهد.       
1. فرآيند پژوهش

الـف( هـدف پژوهش: هـدف تحقیـق حاضـر عبارت 
کیفـی  ارزيابـی  و  سـنجش  روش  معرفـی  از:  اسـت 

معنـوی. آفرينـش فضـای  فرآينـد  در  نـور)روز( 
ب(سـواالت پژوهـش: الـف( نـور)روز( بـا چـه اصولـی 
می توانـد نسـبت بـه تغییـر مشـخصات کیفـی فضـا و 
تبديـل آن بـه مـکان مقدس عمـل نمايـد؟ ب( چگونه 
می تـوان نسـبت بـه ارزيابـی و سـنجش کیفـی نقـش 
نـور)روز( در معنويـت بخشـی بـه فضـای عبـادی عمل 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

93

می شـود؛ مـراد از نـور، نوری اسـت که حقیقتاً اسـم نور 
بـه آن اطـالق می شـود )سـهروردی، 1383، ص 365(: 
نـوری حقیقی و بسـیط کـه اوالً به خودی خود روشـن 
اسـت. ثانیـاً، روشـنی بخش اسـت و غیر خود را آشـکار 
می کنـد يعنـی »الظاهـر بذاتـه و المظهـر لغیـره هـو 

النـور« )سـهروردی، 1375، ج2، صـص 113-114(.
از ايـن رو اطـالق نـور بـه ذات مقدس خداونـد، حقیقی 
اسـت و بـه سـاير انوار، نـور مجـازی اطالق می شـود؛ و 
بدين سـان اسـت کـه تجلـی ذات مقدس خداونـد، نور 
اسـت؛ زيـرا اگـر تجلـی، َعـَرض باشـد و بـر نـور اضافه 
شـده باشـد الزم می آيـد که نور فی نفسـه قابـل رويت 
نباشـد و خـود به وسـیله چیـز ديگر که فی نفسـه قابل 
رويـت اسـت، ديده شـود )الهـوری، 1380، ص 100(.

اولیـن جايـگاه تجلی هنـر ايرانی و اسـامی، در معماری 
مسـاجد اسـت که فضـا و مکانی بـرای ارتبـاط نورالنوار 
 .)543 ص   ،1390 عالی نسـب،  )بمانیـان،  می باشـد 
معمـاری  نمـاد  کـه  مسـاجد  سـاختن  در  معمـاران 
مذهبـی به شـمار مـی رود عـالوه بـر اسـتفادۀ مـادی از 
نـور، مفهـوم نمـادی اعتقـادی آن را نیز لحـاظ کرده اند 

)کشـمیری و ديگـران، 1392، ص 11(. 
ب( اصول کیفی نور مستخرج از آيه نور

آيـه نـور، آيه 35 سـوره نور اسـت. ابتداي آيـه، با جمله 

»اهلل نـور السـماوات واالرض« آغـاز شـده اسـت. سـوره 
مبارکـه نـور را به دلیل وجـود همین آيه، »سـوره نور« 
نـام نهاده انـد. ايـن آيـه کريمـه از نظـر تفسـیر، يکي از 
آيـات مشـکل قـرآن مجید اسـت. بـه ويژه قـرآن کريم 
در پايـان همیـن آيـه جملـه اي ذکـر مي کند که نشـان 
مي دهـد ايـن آيـه بسـیار قابـل تدبـر و تامـل اسـت. و 
هرکسـي بـه انـدازه ظرفیـت خـود چیـزي از ايـن آيـه 
کريمـه مي فهمـد. چـون بعـد از ذکـر مثـل در پايـان 
مي فرمايـد: »و يضـرب اهلل االمثـال للناس« خـدا مثلها 
را بـراي مـردم ذکـر مي کنـد. در بعضـي آيـات ديگـر 
مي فرمايـد: »خـدا مثلهـا را بـراي مـردم ذکـر مي کنـد 
ولـي به عمق ايـن مثلها نمي رسـند مگر عالمـان.« اين 
نشـان مي دهـد که مثلهـاي قـرآن عمق هايـي دارد که 
هرکـس نمي توانـد ادعـا کنـد که بـه عمق آنها رسـیده 

است.
مسـئلة اساسـي در ايـن مقالـه چگونگـي واکاوي آيـة 
مبارکـة نـور و وصـول بـه مفهـوم حقیقـي تمثیل هاي 
عرفانـي  فلسـفي  تأويـل  رهگـذر  از  آن،  در  موجـود 
مالصدراسـت. صدرالمتألهین شـیرازي در تبیین دقیق 
آيـات و مفاهیـم قرآنـي و راهیابـي بـه تأويـل صحیـح 
آيـات مباحـث مهمـي را به شـیوۀ فلسـفي و اشـراقي و 
عرفانـي و فراتر از انديشـة مفسـران قـرآن و متکلمان و 

نمودار 1. فرايند پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.
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حتي فیلسـوفان و عارفـان مطرح مي کنـد. مالصدرا در 
روش تفسـیري خـود بر اين باور اسـت کـه بايد با حفظ 
ظاهـر بـه معناي نهفتـه در پـس واژگان قرآنـي پي برد. 
بنابرايـن، بـر مفسـر اسـت کـه از معانـي ظاهـري آغاز 
کنـد و پـس از دريافت معانـي ظاهري، با تـرك حواس 
جسـماني و اسـتمداد از حواس باطني، روح انسـاني به 
ملکـوت عـروج کند و از راه مکاشـفه بـه معاني حقیقي 
زالل و بـدون حجـاب آيـات قـرآن نايـل آيـد )صدرای 

شـیرازی، 1386، ج1، صـص 68-69(.
بـا توجه به نظـر صدرا دربـارۀ تأويل، پرواضح اسـت که 
وي باطـن را متمـم و مکمـل ظاهـر مي شـمارد، چراکه 
اگـر ظاهـر نبود، عبـور به باطـن و راه يافتن بـه حقايق 
بلنـد نهفتـه در پـس واژگان قرآنـي امکان پذيـر نبـود 
)همـان، صـص 139-136(. بـه اذعان مالصـدرا، وي بر 
اسـاس روش تفسـیري خويـش ضمن قبـول ظواهر آيه 
اسـرار و رمـوز پنهـان آن را جسـت وجوي مي کنـد و به 
يـاري مباني فلسـفي و مکاشـفه و اشـراق الهـي حقايق 

آيـه را آشـکار مي کند.
در آيـة نـور، به اعتقـاد نگارنـدگان، قرآن کريـم درصدد 
بیـان مسـئله اي کلي اسـت و آن اين که هـر فیضي که 
از جانـب خداونـد نـازل مي شـود، داراي نظامـي اسـت؛ 
نظامـي مشـخص که سـیر نزولي رحمت الهـي را تعین 
بخشـیده و بـدان معنـا مي دهـد؛ يعنـي قـرآن کريـم 
درصـدد بیـان آن اسـت کـه در هر سـیر نزولـي ناگزير 
از نظامـي هسـتیم و هـر فیضي در قالب نظام متناسـب 
بـا خـود نـازل مي شـود و سـیر صعـودي نیـز بـا نظر و 
توجـه بـه سـیر نزولي اسـت که معنـا مي يابد. بـا توجه 
بـه آن کـه خداونـد در آيـة نـور در مقـام بیـان اصلـي 
کلـي اسـت، پـس تأويـل ايـن آيـه نیـز بايد بـه صورت 
کلـي باشـد و قابلیـت پذيـرش و انطبـاق بـر فیوضـات 
مختلـف از نظـام هـاي متفاوت را داشـته باشـد. بر اين 
اسـاس، نگارنـدگان اصولـی را از متن آيه نور اسـتخراج 
نموده اسـت که آنهـا را اصول کیفی هفتگانـه نور )روز( 
معرفـی می نمايـد. بـا توجه بـه اينکه قـرآن وابسـته به 
مـکان و زمـان نیسـت لـذا ايـن اصـول مسـتخرج نیـز 
قابلیـت تعمیمپذيـری در هـر زمـان و مکانـی را دارد. 

نگارنـدگان آيـه نـور را بـه هفـت قسـمت، جزءبنـدی 
نمـوده و بـر اسـاس مفاهیم مسـتتر در آنها و به شـیوه 
تفسـیر مالصدرايـی ، اصـل صـادر شـده از آنهـا را بیان 
نمـوده اسـت. ايـن اصـول کلـی به قـرار زير می باشـند:

اصـل  َواالْرِض«؛  ـمَواِت  السَّ نُـوُر  »اهلّل  اول:  اصـل   .1
هسـتی بخشـی نـور: خدا روشـنگر هسـتي اسـت. چرا 
کـه خداونـد بـا پرتو لطـف خود جهـان را از نیسـتي به 
هسـتي آورده اسـت و آن را پديدار کرده اسـت. هستی، 
فیـض خداونـد و پرتـوی از نـور اوسـت، قـوام و بقـای 
هسـتی از اوسـت. در سراسـر حکمـت ايرانـی، رابطـه 
رمزآمیـز تعريـف مبداء هسـتی بخش به واسـطه نور به 
معنـی هسـت شـدن و موجـود بودن بـه واسـطه بود و 
وجودی اسـت که با نور تعريف و شـناخته شـده اسـت. 
حضـور نـور در اثـر معمـاری وجـود را تداعـی می کنـد 
و وجـود نـور علـت موجوديت را نشـان می دهـد. از اين 
رو موجـود کـه-در اينجـا معمـاری اسـت- هسـتی اش 
وابسـته بـه نـور اسـت، نـور را کـه عـالوه بـر پديـداری 
کالبـد مسـبب پديـداری اسـاس حقیقت آن می شـود، 
حقیقتـی کـه ورای کالبـد وجـود دارد. نـور بـا حضـور 
کالبـد  رو  ايـن  از  و  معنـا می بخشـد  را  وجـود  خـود 
معمـاری را بـا وجـود حضور کیفـی خود زنـده می کند. 
2. اصـل دوم: »َمَثـُل نُـوِرهِ َکِمْشـکوۀٍ فیَهـا ِمْصَبـاٌح 
«؛  ََّهـا َکْوَکـٌب ُدِرّیٌّ الِْمْصَبـاُح فـی ُزَجاَجـٍة الّزَجاَجـُة َکاَن
اصـل ذومراتبـی نـور: در ايـن مثـال، خداونـد خـود را 
بـه )مصبـاح( و جهـان را بـه )ِمشـکاۀ( تشـبیه فرمـوده 
اسـت و مـرادش از )ُزجاَجة( پرده اي اسـت کـه خداوند 
خويشـتن را در فراسـوي آن از چشـم خالئـق پنهـان 
کـرده اسـت. ولـي ايـن پـرده نـه تنها نهـان نمـي دارد، 
بلکـه بـر شـدت ظهور نیـز مي افزايـد. نقـش زجاجه در 
اينجـا بـه عنـوان تعديـل کننـده و پخـش کننـده نـور 
اسـت. مصباح کـه در عرفان و حکمت نـوری کور کننده 
اسـت و دارای شـدت بیشـتری می باشـد توسط زجاجه 
در فضـا پخـش شـده و بدين وسـیله تلطیـف می گردد 
و انسـان بـا آن انـس بیشـتری پیـدا می کنـد. عالمـه 
طباطبايـی نیـز چنیـن می فرمايـد: »تشـبیه زجاجه به 
کوکـب دری، از جهـت ازديـاد روشـنايی نـور مصبـاح 
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اسـت و شـفافیتی کـه براثـر ترکیـب بـا زجاجـه پیـدا 
نموده اسـت، که درآن صورت شـعله، آرامش بیشـتری 
يافتـه و بـر اثـر امواج هـوا و وزيـدن باد، اضطـراب پیدا 
نمی کنـد، با ايـن وصف، زجاجـة همچون کوکـب دّری 

می درخشـد« )طباطبائـی، 1370 ،ج15: 123(.
3. اصـل سـوم: »يُوَقـُد ِمـْن َشـَجَرۀٍ ُمَباَرَکـٍة َزيُْتونَـٍة 
و  )بی جهتـی  عدالـت  اصـل  َغْربِیَّـٍة«؛  الَ  َو  َشـْرقِیٍَّة  الَ 
همه جهتـی(: از آنجـا کـه اين جمله وصف براي شـجره 
اسـت و مقصـود از آن درخـت زيتـون اسـت منظـور از 
»الشـرقیه والغربیـة« ايـن اسـت کـه همـواره در تمام 
جهـات برخـوردار از آفتـاب اسـت تـا ثمـرۀ آن نیکـو 
گـردد. ايـن امر موجـب می گردد فضـای عبـادی از نور 
يکنواختـی برخـوردار بـوده و هیـچ قسـمتی نسـبت به 
قسـمتی ديگـر برتـری نداشـته باشـد. اينگونـه فضا به 
اصطـالح بهتر، فضـای ماالمال از نور اسـت. معماری ما، 
در باالتريـن و کلی تريـن مرتبـه طرح، حـاوی بی جهتی 
اسـت. ايـن نکتـه را می تـوان در مبنـای طـرح حیاطی 
چهـار ايوانی در مسـجد يا مدرسـه يا کاروانسـرا و غیره 
آن ديـد. يـا در قرارگیـری فضاهای پراهمیـت در میانه 
اضـالع حیـاط يـک خانـه و يا فضـای سرپوشـیده يک 
تیمچـه يـا سـرای بـازار و نیـز در طـرح يـک کوشـک 
بـا گنبـدی مرکـزی و چهـار ايـوان رو بـه چهـار جهت 
در اطـراف آن، بوضـوح مشـاهده کـرد. وجـود نماهـای 
مشـابه چهـار جهـت داخـل يـک گنبدخانـه، نشسـتن 
طاقنماهـا يـا قوس هـای يکسـان در چهـار سـوی يـک 
تـاالر يـا هشـتی ورودی يک خانـه و بسـیاری ديگر نیز 
ايـن بی جهتـی کلـی فضاهـا را چـه در کل طـرح و چه 

در اجـزا آن متصـور می کنـد.
4. اصـل چهارم: »يَـَکاُد َزيُْتَها يُضیآُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسـُه 
نَـاٌر«؛ اصـل نفـی مـاده: ايـن مثـال به ايـن اشـاره دارد 
کـه آن چـراغ )مصبـاح( از روغنـی فـروغ می گیـرد که 
بـه آن روغن، آتش نرسـیده اسـت. به روشـنی می توان 
مفهـوم نفـی ماديـت را در ايـن مثـال ديـد. بـر ايـن 
اسـاس نـور مصبـاح، نـور درون نهفتـه اسـت و وابسـته 
بـه مـاده )روغـن( نیسـت. پس نور خـدا از ذات اوسـت 
نـه از عوامـل بیرونـی. مـاده زدايـی در معمـاری عملی 

کیمیايـی اسـت. کیمیـا از نظر متفکر ايرانـی چون نصر 
»راهـی بـرای هشـیاری از فريـب غفلتـی اسـت که آن 
را جهـان مـی نامیـم، و اين هشـیاری بـه میانجی گری 
مشـاهده اصلـی طبیعـت و سـهیم شـدن در رويـای 
نفـس عالم از طريق ازاله سـدهای محـدود کننده روان 
فـردی حاصـل مـی شـود« )نصـر، 1389، ص 265(. 
و ايـن عملـی اسـت کـه معمـار ايرانـی آن را بـه مـدد 
واقـع در  اسـت. در  داده  انجـام  نـور در فضـا  اکسـیر 
تبـدل، عملـی که در فراينـد کیمیاگـری روی می دهد، 
آنگونه اکسـیر در سـیماهای آشـکار و نهان فلز دخالت 
می کنـد و بـر آنهـا اثـر می گـذارد تـا آن را بـه نسـبت 

کامـل موجـود در طـال برسـاند.
5. اصـل پنجـم: »نُـوٌر َعلـی نُـوٍر«؛ اصـل اسـتمرار و 
تـداوم: روشـن گری خداونـد همیشـگی و دائمی اسـت. 
افاضـه فیـض رحمانـی بـه صفـت جمالـی و جاللـی 
می شـود؛  هسـتی  جهـان  اسـتمرار  و  تـداوم  سـبب 
يعنـی بـه مشـیت الهـی، موجـودات بـه صفـت جاللی 
نابـود می شـوند و بـه لطـف خداوندی به صفـت جمالی 
موجوديتـی تـازه می يابنـد. حضـرت حـق تنهـا وجـود 
حقیقـي اسـت و پديده هـا همـه ظهـور و تجلـي و پرتو 
اوينـد. آنهـا هیچ اسـتقاللي از خود ندارنـد و عین تعلق 
بـه خداوندنـد. تجلـي حضـرت حـق بـه دلیـل توسـع 
الهـي تکرارپذير نیسـت. از ايـن رو تجلي او مدام اسـت 
و بـا نََفـس رحماني اش )بسـط وجـود بر اعیـان(، دم به 
دم آفرينـش نـو مي شـود. بـر ايـن بنیـاد، خلـق جديد 
)آفرينـش مدام( همان تجلي مسـتقر و تکرارناپذير حق 
اسـت. بـا تجلـي جمالي حـق، پديده هـا بقـا مي يابند و 
بـا تجلـي جاللي، فاني مي شـوند .ايـن بقا و فنـا و خلع 

و لبـس دائمـي اسـت )خلق مـدام(.
6. اصل ششـم: »يَْهـِدی اهلّل لُِنـوِرهِ َمْن يََشـآُء«؛ اصل 
حرکـت و جهت: سـیر يـا حرکت  طبیعت نـور طبیعی، 
علـت وجـود عینـی نـور اسـت. از ايـن رو بـه کارگیری 
انديشـیده ابزارهـای بیانـی معمـاری به منظـور تاکید و 
نمايانی حرکت که شـاخصه نور شـناخته شـده موجود 
کـه  اسـت  از جملـه خصوصیاتـی  اسـت،  در هسـتی 
برپايـی آثـار معمـاری قديـم ايـران از آن متاثـر اسـت. 
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حرکـت عاملـی وابسـته بـه زمـان اسـت و در معمـاری 
قديـم ايـران بـا نـور تعريـف می شـود. بـه سـخن ديگر 
حرکـت عامـل تعیین کننـده زمـان قـراردادی )طلوع و 
غروب خورشـید و ...( می شـود و تغییر ناشـی از حرکت 
در سـیر زمـان، تلقـی از »بـودن، مانـدگاری و زندگی و 

منبع باشـیدن« اسـت. 
7. اصـل هفتـم: » َو يَْضـِرُب اهلّل االَْمَثاَل لِلنَّـاِس َو اهلّل 
بِـُکِلّ َشـْی ءٍ َعلیـٌم«؛ اصـل آيتـی: در معمـاری هـر اثر 
برپـا شـده بیانگـر اسـت و در جوامع وابسـته به سـنت 
هـر عمل معمـار در برپايی مکان رخـداد زندگی متعلق 
بـه آن، نشـانه و ردپايـی را از مبانی شـکل دهنده به آن 
زندگـی آشـکار می کنـد. بیانگـر از ايـن رو کـه مضمون 
متن آن تبیین کیفیت زندگی انسـان اسـت و نشـانه از 
آن رو کـه نشـان از مالحضـات حقیقت زندگـی متصور 
بـرای آن دارد. ايـن تبییـن و نشـانه داشـتن بـه وجـه 
چنـد سـويه نـور، مفهـوم نشـان داشـتن از محتوايـی 
را کـه اسـاس زندگـی بـر پايـه آن شـکل گرفته اسـت 
روشـن می سـازد. بـه سـخن ديگـر نـور از حیـث مقـام 
بیانگـری معمـاری، نشـان از اصل نـور، نوراالنـوار دارد؛ 
ردپايـی از حضـور دارد کـه چـه در عالـم مـاده و چـه 
در عالـم نفـس تعريف شـده اسـت. نور در غالب نقشـی 
کـه در معمـاری ايـران قديـم دارا بـوده اسـت حضوری 

»غیرمسـتقیم« و »آيتـی« دارد.
ج( نمودهـای عینی اصول کیفی نـور در فضاهای 

عبادی
مـکان يـک مفهوم عینی و ذهنی اسـت کـه مفاهیم آن 
می توانـد در کالبـد بنـای معمـاری جلوه گـر شـود. نور 
بیشـترين تاثیـر بصـری در ايجـاد گسـیختگی فضـای 
مقـدس از فضـای بیـرون را دارا می باشـد و بـه عنـوان 
يـک متغییـر مسـتقل بـر هـر دو جنبـه مفاهیـم يـک 
مـکان مقـدس تاثیر می گـذارد. بـه عبارت ديگـر توجه 
بـه نـور و فلسـفه آن در مسـاجد می توانـد کالبد عینی 
مسـاجد را بـه مفاهیـم عمیـق ذهنی و معنـوی نزديک 
کنـد و معمـاری مسـجد را بـه سـمت معمـاری يـک 
مـکان مقـدس کـه نمايانگـر وجـود الهی اسـت، سـوق 
دهـد. در هـر بنايـی کـه مفاهیـم نقـش قابـل توجهـی 

دارنـد، معمـاری می توانـد نمود بخش اين معانی باشـد. 
چنانچـه ايـن تجلـی بـه نحو احسـن انجـام يابـد؛ ابعاد 
بیشـتری از وجـود انسـان درگیـر شـده و معمـاری بـه 
هـدف خـود نايـل خواهـد آمـد. در بنايی چون مسـجد 
کـه جنبه هـای معنايـی نقـش بـه مراتـب موثرتـری 
مخاطـب  ذهـن  در  را  بناهـا  آنهـا،  بـه  توجـه  دارنـد؛ 
انتخـاب  ناخـودآگاه در  او  و  تـر جلـوه داده  دلنشـین 
فضـای عبـادت از بیـن چنـد گزينه، بـه نمونـه ای روی 
خواهـد آورد کـه بتوانـد ايـن توجـه را در آن جلوه گـر 
بینـد. نـور به عنـوان صورتـی از معنا و نمـادی از وجود 
خداونـد، جايـگاه مهمـی در تبلور اين مفاهیم داراسـت 
و چگونگـی ظهور آن بـه درك بهتر حضور ياری خواهد 
رسـاند. بـه منظور بررسـی کیفیـت نور روز در مسـاجد 
منتخـب، اصـول کیفـی هفتگانـه نـور، منتـج از آيه نور 
مـورد تطبیق و مقايسـه قـرار خواهد گرفـت. اين اصول 
مهمتريـن مفاهیـم مـورد انتظـار از نـور می باشـد کـه 
وظیفـه معمـاری کمـک به تجلی آنهاسـت. ايـن اصول 
بـه عنـوان متغیرهای کیفـی تحقیق حاضر بـوده که در 
صـورت نمودبخشـی معمارانـه و عینی نمـودن مفاهیم 
مذکـور، قابـل سـنجش در حیطـه متغییرهـای کمـی 
هـم ارز خواهـد بـود. نگارنـدگان در ايـن بخش نسـبت 
بـه معـادل سـازی مفاهیـم کیفـی نـور در معمـاری 
اقـدام نمـوده و در آخر آنهـا را مورد سـنجش و ارزيابی 
داد.  خواهـد  قـرار  میدانـی  هـای  برداشـت  طريـق  از 
اسـتنتاج معـادل معمارانـه بـرای اصول کیفـی هفتگانه 

نـور بـه شـرح ذيل می باشـد:
اصـل اول: اصـل هستی بخشـی؛  ايـن اصـل مبتنی بر 
اصـل يگانگـی و توحیـد خداوند بوده و منشـاء پیدايش 
همـه امـور از سـوی او می  باشـد. اين اصـل در معماری 
لـذا  دارد  برعهـده  را  کالبـد  بـه  نقـش جـان بخشـی 
شايسـته اسـت بـه صـورت طبیعـی و بـا رنـگ خالص 
خـود وارد فضـای عبـادی گـردد. از طرفـی ديگـر بـا 
توجـه بـه اينکـه اين نـور زمینی نیسـت لذا الزم اسـت 
بازشـوها در ارتفاعی باالتر از چشـم انداز انسـانی باشـد. 
عرفـا در مـورد مقام ذات بـر اين باورند کـه مرحله کنه 
و حقیقت ذات خداوند از دسـترس انديشـه بشـر خارج 
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اسـت؛ به همیـن جهت در عرفـان از مرتبـه ذات تعبیر 
بـه غیـب الغیـوب می شـود؛ يعنـی غايـب و مخفـی ای 
کـه از آن غايب تـر نیسـت )يـزدان پنـاه، 1388، ص 
297( و ايـن امـر می طلبـد کـه منبـع نور از ديـد کاربر 
مخفـی يـا باالتـر از تـراز ارتفاعی چشـم باشـد و حضور 
آن در فضـای عبـادی بـه صـورت غیرمسـتقیم باشـد. 
انديشـمندان از اهـل عرفـان بـر ايـن باورنـد خداوند به 
لحـاظ تجلیـات نیـز دارای مقامـات متعـدد اسـت لـذا 
می تـوان بـا نظـام بنـدی مشـخص نورگیرهـا چـه در 
ديوارهـا و چـه در سـقف، يـک کل واحـد بوجـود آورد. 
بنابرايـن می تـوان در نمـود بخشـی معمارانـه بـه اصل 
هسـتی بخشـی نـور، )نحـوه( حضـور نـور، رنـگ نـور، 
)نحوه(حضـور بازشـو، نظـام توزيـع بازشـوها را معـادل 

کمـی مفهـوم کیفـی فوق دانسـت.
اصـل دوم: اصـل ذومراتبـی نـور؛ فالسـفه مسـلمان 
غالبـاً بـراي تحلیـل و توجیه کثـرات عالم،  از راه شـدت 
و ضعـف و تشـکیک وارد شـده اند. در حکمت اشـراقي، 
ماهیـت جوهري نـور را حقیقتي تشـکیکي شـمرده اند 
کـه از شـديدترين نـور يعنـي نوراالنـوار آغـاز می شـود 
و تـا ضعیف تريـن نـور امتـداد دارد. حکمـت متعالیـه 
نیـز حقیقـت وجـود را واقعیتـي ذومراتـب و تشـکیکي 
می دانـد کـه از وجود بي نهايت شـديد شـروع می شـود 
و تـا ضعیف تريـن وجـود يعنـي وجـود هیـوال و مـادۀ 
نخسـتین امتـداد مي يابـد )همـان، ص 308(. بـر ايـن 
يـک  عبـادی  در فضـای  نـور  میـزان  تنظیـم  اسـاس 
ضـرورت اسـت بـه طـوری کـه سلسـله مراتـب شـدت 
نـوری در فضـا توسـط کاربـر قابـل درك و دريافـت 
باشـد. ايـن امـر نمـودی از هدايـت بـه مراتـب باالتر را 
متجلـی می سـازد. محـراب به عنوان مهمترين قسـمت 
فضای عبـادی، شايسـته برخـورداری از باالترين میزان 
نـور در اليـه افقـی و عمودی خود اسـت. درخشـندگی 
جبهـه قبلـه در فضـای عبـادی ضمـن تاکیـد عرفانـی 
بـر محـراب و سـوی کعبـه، دعوت کنندگـی در فضـا را 
توسـط نـور افزايـش می دهد. الزمـه اين امر قـرار دادن 
نورگیرهـای مناسـب در ارتفـاع باالتـر از ديـد انسـانی 
و در جبهـه قبله)محـراب( می باشـد. بديهـی اسـت که 

انتظـام بازشـوها در فضـای عبـادی می توانـد در تحقق 
ايـن امر موثـر بیافتد. بنابرايـن نظام توزيع نـور، )نحوه(

حضـور بازشـو، نظام توزيع بازشـوها نقش موثـری را در 
ايـن حـوزه خواهد داشـت. 

اصـل سـوم: اصـل عدالـت؛ از ديـدگاه قـرآن کريـم 
عـدل در سراسـر نظـام آفرينش جاری اسـت و نسـبت 
بـه همـه موجـودات و همـه هسـتی از آن جهـت کـه 
فعـل خدوانـد متعـال هسـتند جريـان دارد. بـه تعبیـر 
قرآن کريـم هـم نظـام طبیعـت و هـم نظـام ملکـوت، 
عادالنـه می باشـد. »لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبینـات انزلنا 
معهـم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسـط« )سـوره 
مبارکـه حديـد، آيـه 25(. بنابرايـن سـبب پويايی عدل 
در سراسـر هسـتی چـه در نظـام تکوينـی و چـه در 
نظـام تشـريع، خداونـد متعـال خواهـد بـود. از نظـر 
نگارنـدگان مفهـوم عدالـت ايـن اسـت کـه در فضـای 
عبـادی، توزيـع نـور در طـول سـال متعادل بـوده و هر 
قسـمت از فضای عبادی متناسـب با نوع عملکردی که 
می پذيـرد؛ نور مـورد نیاز خود را داشـته باشـد. طبیعتاً 
نظـام قرار گیری بازشـوهای ديـواری و سـقفی در نحوه 
توزيـع نـور در فضـا و پذيـرش عملکرد متناسـب با نور 
دريافتـی موثـر خواهند بـود. فضای عبـادی با محوريت 
محـراب، نقـش اساسـی در سـنجش میـزان توزيـع نور 
در فضـای عبـادی را دارد. حضـور تقـارن در فضـا و 
همچنیـن آرايـش نورگیرهـای سـقفی در درك تعـادل 
بصـری محیـط توسـط کاربـر از ملزومـات تحقـق ايـن 
مهـم در فضـای عبـادی می باشـد. لـذا برای نمـود اين 
اصـل در کالبـد فضـای عبـادی، نظـام توزيع نـور، نظام 

توزيـع بازشـوها  نقـش موثـری را ايفـای می نمايند. 
اصل چهـارم: اصل نفـی مـاده؛ از ديـدگاه نگارندگان 
ايـن اصـل در فضـای عبـادی زمانـی اتفـاق می افتد که 
ارتبـاط عمیق تـری بیـن عبـد و معبـود برقـرار شـود و 
حصارهـای فیزيکـی فضـای عبـادی از ديـده گان کاربر 
بر چیـده شـده و همـه فضـا بـرای او نـور  گـردد.  بـه 
عبـارت ديگـر عـروج روحانـی در فضـا صـورت پذيـرد. 
مهمتريـن اصـل در عینیـت بخشـی بـه مفهـوم عروج، 
انسـان در  ادراك  اوج در  اسـت، چراکـه  نـگاه  تعالـی 
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ارتفاعـی باالتـر از مقیـاس انسـانی معنـا می يابـد و لذا 
در  بازشـو  بـرای  آسـمانی  ارتفاعـی شـايد  بـودن  دارا 
تجلـی مفهـوم عـروج در ذهـن مخاطـب امـری الزم 
تلقـی شـود. ارتفاعی آسـمانی بـرای بازشـو، باعث قطع 
ارتبـاط بصـری با جهـان مادی می شـود. چشـم هنگام 
عبـور از کف به سـوی سـقف، درجات مختلـف تاريکی 

و روشـنی را تجربـه می کنـد. 
مهـم جلـوه  نیـز  بازشـوها  ابعـاد  امـر،  ايـن  کنـار  در 
می نمايـد. از آنجـا کـه دسـتگاه ادراکـی انسـان »تعرف 
االشـیاء باضدادهـم« می باشـد، وجود سـايه در کنار نور 
ضـروری بـه نظر می رسـد تا توجه انسـان را بـه صورت 
ناخـودآگاه بـه نـور جلـب نمايد)سـايه نمـادی اسـت از 
زندگـی؛ سـايه درخـت يکـی از نعمت هـای وعـده داده 
شـده در بهشـت اسـت( در نتیجـه الزم اسـت ابعـاد 
بازشـوها کوچـک باشـد؛ چونکه عـالوه بر قطـع ارتباط 
بصـری بـا محیط بیرون باعـث تضاد نوری بیشـتری در 
فضـا می گـردد و کاربـر حضـور نور را بیشـتر احسـاس 
برقـرار  معبـود خـود  بـا  را  بهتـری  ارتبـاط  و  نمـوده 
می کنـد. چراکه ابعـاد بزرگتر، تضادهـای کمتری ايجاد 
نمـوده و نتیجـه حاصـل از وجـود آنها عمدتاً روشـنايی 
خواهـد بـود و نـه انعـکاس پرتـوی از نـور...؛ همچنیـن 
بازشـوها بـا پذيرش فرم هايـی که تداعـی اوج و اتصال 
بـه آسـمان را دارنـد، جلـوه ای از حرکت از ايـن دنیای 
مـادی و اتصـال بـه عالـم باال را نشـان خواهنـد داد. لذا 
بـرای تحقق اين اصـل در فضای عبـادی، )نحوه(حضور 
بازشـو، ابعـاد بازشـوها، فـرم بازشـوها  نقش موثـری را 

ايفـای خواهنـد نمود.
اصـل پنجـم: اصـل اسـتمرار و تـداوم؛ دوام فیض که 
يکـی از صفـات خداونـد اسـت از لوازم قـدرت نامحدود 
اوسـت؛ به ايـن بیان که قـدرت خداوند مبداء و منشـاء 
ايجـاد و علـت ماسـوای خداسـت. بـا توجـه بـه مبانـی 
حکمـت متعالیـه همه وجـودات، عین ربط و وابسـتگی 
بـه خـدا هسـتند و هیـچ موجـودی بـه نحـو مسـتقل 
نمی توانـد مفیض وجود باشـد بلکه هیـچ موجودی غیر 
از خداونـد و فیـض او وجـود نـدارد. نتیجـه آنکـه فیض 
خداونـد همیشـگی، دائمی و نامحدود اسـت. از آنجا که 

آسمان معمواًل در سمت الرأس نسبت به افق روشن تر 
است، نورگیرهاي سقفي نسبت بـه پنجره هاي عمودي 
از  ميدهند.  راه  داخل  به  را  دائمی تـری  و  بیشتر  نور 
ديـدگاه نگارنـدگان نیـز، هرچه قـدر بازشـوهای فضا به 
منبـع نـور عینی)آسـمان( نزديک باشـد از فیـض دائم 
الهـی بهره منـد خواهـد شـد. نظـام آرايـش بازشـوهای 
سـقفی نیـز در نمـود اين امر موثر می باشـد. تکـرار اين 
بازشـوها در نظامـی هدفمنـد، حضـور نـور را در فضـا  
از ديـد کاربـر همیشـگی و دائمـی می نمايانـد. بنابراين 
می تـوان در نمـود بخشـی معمارانـه بـه اصل اسـتمرار 
و تـداوم، )نحوه(حضـور بازشـو، نظام توزيـع نورگیرها را 

معـادل کمـی مفهوم کیفـی فوق دانسـت.
اصـل ششـم: اصـل حرکـت و جهـت؛ هدايـت، فقط 
از آن خداسـت. فقـط او اسـت کـه امکان هدايـت براي 
آدم هـا را فراهـم مي کنـد. نشـان دادن راه دسـتیابي به 
مقصـد که بـه آن »ارائـه الطريق« مي گويند و رسـاندن 
بـه مطلـوب«  بـه هـدف کـه آن را »ايصـال  راهیـان 
مي نامنـد. در اصطالح نیـز هدايت، برخـورداري موجود 
از کمالـي اسـت کـه بـا نظـم خـاص و صحیحـي به آن 
برسـد؛ بـه ديگـر سـخن، برقـراري ارتباط خـاص میان 
موجـود و آينـده کمالـي آن را »هدايـت« مي گوينـد 
)جـوادی آملـی، 1372، ص 31(. در خصـوص اهمیـت 
حرکـت و جهـت در فضـای عبـادی بايـد گفـت کـه؛ 
را  امنیـت  انسـان حـس  بـرای  مـکان  در  جهت يابـی 
می نمايـد.  القـاء  اسـت،  گم شـدگی  مقابـل  در  کـه 
تقويـت حـس جهت يابـی کـه يکـی از عناصر باشـیدن 
و سـکنی گزينی و رسـیدن بـه روح مـکان از ديـدگاه 
شـولتز )1388( می باشـد، بـا بکارگیـری عنصر مقدس 
نـور در فضـای معنـوی مسـاجد بوجـود می آيد. نـور با 
تعییـن جهت در فضـا، هويت مکانی بـه آن اعطا نموده 
و حـس تعلق مکانی )سـکنی گزينی و احسـاس امنیت( 
را بیـش از پیـش در ذهـن و روان مخاطـب نمايان تـر 
می کنـد. جهـت و هـدف در فضـای عبـادی؛ راسـتای 
قبلـه و محـراب می باشـد. اين مهم توسـط نظـام توزيع 
نـور، )نحوه(حضـور بازشـو، نظـام توزيـع نورگیرهـا در 

کالبـد معمـاری فضـای عبـادی نمـود پیـدا می کند.
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نظـام توزيـع نـور، ابعاد بازشـوها، )نحوه( حضور بازشـو، 
فـرم بازشـوها، نظـام توزيـع بازشـوها می باشـد. از ايـن 
زمینـی  عامـل  و چهـار  آسـمانی  عامـل  عوامـل سـه 
می باشـند و ايـن امـر بـا اصـل هفتـم کـه يـک اصـل 
کامـل و متشـکل از سـه عامـل آسـمانی و چهـار عامل 

)نمـودار 2(. دارد  مطابقـت  می باشـد  زمینـی 
3.روش سنجش کیفی نور در فضاهای عبادی

در  نـور  کیفـی  هفتگانـه  اصـول  ارزيابـی  منظـور  بـه 
مسـاجد تاريخـی تبريـز، چـک لیسـتی بـا معیارهـای 
مشـخص تنظیـم و بـه صـورت جـدول زير )جـدول1( 
تهیـه می گـردد. نتايـج چک لیسـت، بعـد از اسـتخراج 
وارد جـدول زيـر شـده )جـدول 2( و در نهايـت ارزيابی 
نهايـی از میـزان بهره گیـری فضـای عبـادی از مفاهیـم 
کیفـی نـور)روز( در پنـج مرتبـه )خیلـی خـوب، خوب، 
متوسـط، ضعیـف، خیلـی ضعیف( معلـوم می گـردد. از 
ديگـر ويژگی هـای ايـن جدول مشـخص نمـودن نقاط 
ضعـف و قـوت نمودهـای عینـی مفاهیم کیفی نـور در 
فضـای عبـادی می باشـد. الزم بـه ذکر اسـت کـه کلیه 
اصـول و مفاهیـم بـکار رفتـه در ايـن تحقیـق )فرضیـه 
توسـط  پرسشـنامه   تکمیـل  طـی  قبـاًل  نگارنـدگان(، 
کاربـران، بازديدکننـدگان، اهل خبره و غیره  و بررسـی 

مـورد تايیـد قـرار گرفته اسـت.

اصـل هفتم: اصـل آيتـی؛ نـور در کالبـد مـادی و در 
هیـات بخشـی بـه معانـی، کـه در قالـب هنـر معماری 
تجلـی مـی يابـد؛ صرفـاً بـه عنـوان عنصـر فیزيکـی و 
مـادی مطـرح نبـوده و سـمبل عقـل الهی و وجـود نام 
برده شـده اسـت. اساسـاً معانی و مفاهیم عالی قدسـی 
از طريـق نمـاد در قالـب صـور حسـی در مـی آينـد و 
نماينـده معانـی متعالـی مـی گردنـد )وفايـی و نزهت، 
1388، ص 172(. از همیـن روسـت کـه می تـوان نـور 
مـادی را بـه عنـوان نمـادی از معانـی متعالـی نور حق 
قلمـداد نمـود. لـذا می تـوان گفـت نـور بـه عنـوان بعد 
مشـترك میـان انسـان و خـدا، جايـگاه مـورد توجهـی 
آنجـا کـه  از  و  بیـن متفکـران دينـی و عارفـان دارد 
نـور محسـوس نیـز متعالـی تريـن جسـم مـادی تلقی 
و ذهنیـت  عینیـت  بیـن  مناسـبی  واسـطه  می شـود؛ 
قلمـداد می گـردد. از نظـر نگارنـدگان ايـن اصـل تمـام 
کننـده و تجمیع شـش اصـل قبلی می  باشـد. اين اصل 
خـود نمـادی از عدد هفت می باشـد. هفت عـدد عالم و 
نشـانه کمال اسـت کـه از مجموع »سـه« نماد آسـمان 
و »چهـار« نمـاد زمیـن بـه وجـود می آيـد و نخسـتین 
عـددی اسـت کـه هـم مـادی و هـم معنـوی می باشـد 

)نصیـری دهقـان، 1391، ص 35(.
بـر ايـن اسـاس عوامـل: )نحـوه( حضور نـور، رنـگ نور، 

نمودار 2. عوامل آسمانی )نور( و عوامل  زمینی )نورگیر( درپیدايش فضای معنوی؛  ماخذ: نگارندگان.
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4.معرفی نمونه های موردی
يـک دوره  از  پويـا  و  زنـده  الگـوی  يـک  تبريـز  بـازار 
تاريخـی و اسـالمی اسـت و مسـاجد نیـز بخـش اصلی 
در  موجـود  مسـاجد  هسـتند.  معمـاری  الگـوی  ايـن 
بـازار تاريخـی تبريـز هـم از نظـر تعـداد و هـم از نظـر 
اسـالم  جهـان  منحصربه فـرد  مسـاجد  جـزو  قدمـت 
هسـتند. مسـاجد متعلق بـه دوره های مختلـف تاريخی 
در کنـار يکديگـر و زيـر سـقف يـک مجموعـه بـه نـام 
بـازار تبريـز بـه ايـن مـکان ثبت جهانـی شـده اهمیت 
بیشـتری داده انـد. بـه دلیل فراوانی مسـاجد شبسـتانی 
در مجموعـه بـازار تبريز نسـبت به گونـه گنبدخانه ای، 

جهـت انجـام تحقیـق، نمونه های ارزشـمند شبسـتانی 
و در سـه گونـه  نورگیـری  لحـاظ  از  قاجاريـه(  )دوره 
کوچـک، متوسـط و بزرگ از لحاظ وسـعت جهت انجام 

تحقیـق حاضـر انتخـاب گرديدنـد. 
5.آنالیز و جمع بندی

بـه منظور تلخیـص در حجم مقاله، مجموعـه اطالعات 
از برداشـت هـای میدانـی، در جـدول  بدسـت آمـده 

زير)جـدول3( گـردآوری گرديـد.
از اصـول کیفـی هفتگانـه  میانگیـن درصـد اسـتفاده 
نـور)روز( در کل نمونه هـای مـوردی بـه صـورت نمودار 

زيـر )نمـودار 2( می باشـد:
میانگیـن درصـد اسـتفاده از نمودهـای عینـی اصـول 

 ش سنجش كيفي نور در فضاهاي عباديرو.3
به صورت  با معيارهاي مشخص تنظيم و به منظور ارزيابي اصول هفتگانه كيفي نور در مساجد تاريخي تبريز، چك ليستي

و در نهايت ارزيابي  )2(جدول  جدول زير شدهوارد نتايج چك ليست، بعد از استخراج  .گردد تهيه مي )1(جدول جدول زير
گيري فضاي عبادي از مفاهيم كيفي نور(روز) در پنج مرتبه (خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف، خيلي  نهايي از ميزان بهره

هاي اين جدول مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت نمودهاي عيني مفاهيم كيفي نور  از ديگر ويژگي گردد. مي لومضعيف) مع
الزم به ذكر است كه كليه اصول و مفاهيم بكار رفته در اين تحقيق (فرضيه نگارندگان)، قبالً طي  باشد. فضاي عبادي ميدر 

 مورد تاييد قرار گرفته است.و بررسي   غيرهبازديدكنندگان، اهل خبره و  توسط كاربران،  تكميل پرسشنامه
 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.فضاهاي عبادي نور در چك ليست ارزيابي معيارهاي اصول هفتگانه كيفي. 1 جدول

 درفضاهاي عباديچك ليست ارزيابي معيارهاي اصول هفتگانه كيفي نور 
 نام مسجد:

نمودهاي  عنوان اصل
 عيني

 نتيجه ارزيابي معيارهاي ارزيابي

شي
بخ

ي 
ست

ل ه
اص

 

حضور (نحوه) 
 نور

عبادي نوع نور طبيعي بوده و به صورت غير مستقيم وارد فضاي 
 شود.  مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

هاي شفاف(بي رنگ) وارد  رنگ نور طبيعي(خالص) بوده و از شيشه رنگ نور
 شود.  فضاي عبادي  مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

(نحوه) حضور 
 بازشو

محل قرارگيري نور گيرهاي سقفي و ديواري(جبهه قبله) باالتر از تراز 
 باشد. مي ارتفاعي چشم كاربر

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

نظام توزيع 
 بازشوها

اند كه  بازشوها چه در جبهه قبله و چه در سقف به نحوي  انتظام يافته
نمايند (اشاره به اصل وحدت  در تلفيق با هم، يك كل را بيان مي

 دارند).

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

بي
رات

وم
ل ذ

اص
 

نظام توزيع 
 نور

فضاي عبادي متناسب با حركت كاربر به سمت محراب  ميزان نور در
 كند. افزايش پيدا مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

(نحوه) حضور 
 بازشو

نورگيرهاي جبهه قبله، ضمن درخشنده نمودن اين جبهه و تاكيد بر 
محراب، موجب تسهيل در روند سلسله مراتب نوري در فضاي عبادي 

 شود. مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

نظام توزيع 
 بازشوها

آرايش بازشوها(سقفي يا ديواري) با نظامي هدفمند، موجب حضور نور 
 شود. با مراتب نوري مختلف در فضاي عبادي مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

ت
دال

ل ع
اص

 
نظام توزيع 

 نور
ميزان توزيع نور(روز) در فضاي عبادي در طول سال، متعادل و 

 باشد. يكنواخت مي
تحقق يا  تحقق يافته

 نيافته
نظام توزيع 

 بازشوها
آرايش نورگيرهاي سقفي و ديواري در نظامي هدفمند، موجب تسهيل 

 شود. حضور متعادل نور در فضاي عبادي مي
تحقق يا  تحقق يافته

 نيافته

ل 
اص ن

ي 
ف

ده
ما

 
(نحوه) حضور 

 بازشو
ارتفاع بازشوهاي فضاي عبادي، باالتر از تراز ارتفاعي چشم كاربر 
بوده و ارتباط مستقيم با آسمان به عنوان مظهر نور عيني برقرار 

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

جدول 1. چک لیست ارزيابی معیارهای اصول هفتگانه کیفی نور در فضاهای عبادی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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 گردد. مي
اي است كه ضمن بوجود  ابعاد بازشوهاي سقفي و ديواري به گونه ابعاد بازشوها

پيدايش پرتوهاي نوري(و همچنين لكه آوردن تضاد نوري، موجب 
گردد. پرتوهاي نوري در احساس  هاي متحرك نوراني) در فضا مي

 باشند. كشش به سمت باال و اتصال با معبود در كاربر موثر مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

فرم بازشوها به گونه اي است كه به سمت آسمان اشاره داشته و  فرم بازشوها
 نمايد. سطح زمين به سطح باال را تداعي مينوعي عروج از 

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

 و 
رار

تم
اس

ل 
اص

وم
دا

ت
 

(نحوه) حضور 
 بازشو

در باالترين ارتفاع فضا ضمن نزديكي به منبع  قرار گيري نورگيرها
فيض الهي(آسمان)، موجب استمرار و تداوم نوردهي به فضاي عبادي 

 گردد.  مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

نظام توزيع 
 بازشوها

گونه در فضاي عبادي،    قرارگيري بازشوها به صورت نظامي تسلسل
 گردد. موجب نورگيري دائمي از منبع فيض الهي(آسمان) مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

ت
جه

 و 
ت

رك
 ح

صل
ا

 

نظام توزيع 
 نور

اي است كه راستا(قبله) و هدف  ميزان نور در فضاي عبادي به گونه
 دهد. مشخصي(محراب) را مورد تاكيد قرار مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

(نحوه) حضور  
 بازشو

نورگيرهاي جبهه جنوبي فضاي عبادي ضمن درخشنده نمودن اين 
 جبهه نسبت به ساير جبهه هاي، به راستاي قبله و محراب تاكيد دارد. 

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

نظام توزيع 
 بازشوها

اي  قرارگيري بازشوهاي سقفي يا ديواري در نظامي هدفمند، به گونه
 است كه به راستاي قبله و محراب تاكيد دارد.

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

تي
 آي

صل
ا

 

(نحوه) حضور 
 نور

تحقق يا  تحقق يافته شود. نور طبيعي نمادي از نور معنوي و نور حق تلقي مي
 نيافته

رنگ خالص خود در فضاي عبادي نمادي از اصالت حضور نور با  رنگ نور
 وجود الهي است.

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

نظام توزيع 
 نور

حضور نور با شدت نوري مختلف در فضاي عبادي، مترادف با مراتب 
 مختلف و تجليات متعدد وجود الهي است.

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

(نحوه) حضور 
 بازشو

نورگيرها در ارتفاعي باالتر از سطح زمين و تراز چشم كاربر قرارگيري 
تعالي نگاه را به همراه داشته و نمادي از عروج و اتصال به منبع نور 

 گردد. عيني در ذهن مخاطب تلقي مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

ابعاد كوچك نورگيرها در فضاي عبادي نمايانگر حجاب نور است.  ابعاد بازشوها
نور الهي باعث درخشش  حضور نور در فضاي عبادي شده و  حجاب

 تاكيدي بر نوراالنوار است.

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

فرم منحني و قوس مانند بازشوها( علي الخصوص در ديوارها) نمادي  فرم بازشوها
 گردد. از عروج و اتصال به منبع نور عيني در ذهن مخاطب تلقي مي

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

نظام توزيع 
 بازشوها

نظام هدفمند نورگيرها در فضاي عبادي حكايت از وجود نظم در عالم 
 وجود و ناظم الهي است كه هدف نهايي كمال انسان است.

تحقق يا  تحقق يافته
 نيافته

ادامه جدول 1. چک لیست ارزيابی معیارهای اصول هفتگانه کیفی نور در فضاهای عبادی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

صـورت  بـه  مـوردی  نمونه هـای  کل  در  نـور  کیفـی 
می باشـد:  )3 )نمـودار  زيـر  نمـودار 

آنچـه را کـه می تـوان از نمودارهـای يـاد شـده دريافت 
نمـود به قـرار زير می باشـد:

اصـل آيتـی و اصـل هستی بخشـی، نسـبت بـه سـاير 

اصـول کیفـی هفتگانـه نـور)روز( در مسـاجد منتخب، 
نقـش پررنگـی را در فراينـد معنويت بخشـی بـه فضای 
عبـادی دارنـد. نقـش کم رنـگ سـاير اصـول را بايد در 
نبـود نمودهـای عینـی آنهـا در کالبد فضاهـای عبادی 
جسـتجو کـرد. بـه طـوری کـه نبـود نظـام هدفمند در 
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توزيـع بازشـوها، انتخـاب ابعـاد بـزرگ بـرای بازشـوها، 
حضـور بازشـوها در ارتفاعـی پايین تـر از تـراز چشـم 
باعـث  نامناسـب  جبهـه  در  گیـری  قـرار  و  مخاطـب 
تضعیـف  اصـل ذومراتبـی نـور و اصل حرکـت و جهت 
مقابـل،  در  شـده اند.  منتخـب  عبـادی  فضاهـای  در 
حضـور نـور بـه صـورت طبیعـی و بـا رنـگ خالـص و 
از جانـب آسـمان تـا حـدودی در نقش آفرينـی فضـای 
معنـوی در مسـاجد منتخـب  موفـق عمـل نموده انـد 
ولـی نیازمند حضـور سـاير عوامل در ايـن نقش آفرينی 
هسـتند تـا زبـان نـور در فضای عبـادی کامل تـر گردد.

6.نتیجه گیری و جمعبندي
در  اعتقـادی  بـاور  اسـاس  و  پايـه  عنـوان  بـه  نـور 
قديـم، حضـور چشـمگیری  ايـران  مردمـان  فرهنـگ 
بـه عنـوان  در معمـاری فضاهـای عبـادی )مسـاجد( 

تجلـی گاه توحید الهـی داشـته اسـت. نور طبیعـی فراتر 
از کمیـت آن دارای ويژگی هـای کیفـی منحصـر بـه 
فـردی اسـت کـه از آن در معمـاری تاريخـی ايـران بـه 
شـیوه ای هوشـمندانه ای بـرای انتقـال مفاهیـم معنوی 
اسـتفاده شـده اسـت. بـه سـبب جايـگاه ارزشـمند نور 
در بـاور ايرانی اسـالمی و رابطه مسـتقیم آن با قلمروی 
حکمـت و فلسـفه، ابنیـه مذهبـی زمینـه مناسـبی را 
بـرای بازخوانـی فراهـم می کنـد. حضـور کیفـی نـور 
از  معنـوی  فضـای  ايجـاد  راسـتای  در  معمـاری  در 
خصوصیاتـی اسـت کـه در آثـار تاريخی ديده می شـود. 
آنچـه کـه از نظـر گذشـت شـامل معرفی اصـول کیفی 
نـور مسـتخرج از آيـه نـور، نمودهـای عینی ايـن اصول 
در کالبـد فضاهـای عبـادی و نحـوه ارزيابـی آنهاسـت. 
بـه مصـداق سـخن گالیله »بـدون ابزار شـناخت علمی 

 
 

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهفضاهاي عبادي ارزيابي معيارهاي اصول هفتگانه كيفي نور در. 2 جدول
 نام مسجد: 

 معادل عيني اصول هفتگانه كيفي نور (روز) در معماري
 متغيرهاي وابسته به بازشو متغيرهاي وابسته به نور

ــوه)  (نحــ
حضـــــور 

 نور

رنــــــگ 
 نور

    نظــــــام 
توزيــــــع 

 نور

ــوه)  (نحــ
حضـــــور 

 بازشو

ابعــــــــاد 
 بازشوها

ــرم  فـــــــ
 بازشوها

ــام         نظــــــ
ــع  توزيـــــ

 بازشوها
        اصل هستي بخشي

        ذومراتباصل 
        اصل عدالت

        اصل نفي ماده
        اصل استمرار و تداوم
        اصل حركت و جهت

        اصل آيتي
 توضيحات:

 ميانگين درصد استفاده از اصول كيفي هفتگانه نور (روز):
 

 ارزيابي ميزان بهره گيري از مفاهيم كيفي نور(روز)
خيلي 
 خوب
100%-
80% 

 خوب
80%-
60% 

 متوسط
60%-40% 

 ضعيف
40%-20% 

خيلي 
 ضعيف

20%-0 

     
 

 معرفي نمونه هاي موردي.4
 .بازار تبريز يك الگوي زنده و پويا از يك دوره تاريخي و اسالمي است و مساجد نيز بخش اصلي اين الگوي معماري هستند

فرد جهان اسالم هستند.  مساجد موجود در بازار تاريخي تبريز هم از نظر تعداد و هم از نظر قدمت جزو مساجد منحصربه
هاي مختلف تاريخي در كنار يكديگر و زير سقف يك مجموعه به نام بازار تبريز به اين مكان ثبت  مساجد متعلق به دوره

اي،  فراواني مساجد شبستاني در مجموعه بازار تبريز نسبت به گونه گنبدخانهبه دليل  .اند جهاني شده اهميت بيشتري داده
و در سه گونه كوچك، متوسط و بزرگ از  از لحاظ نورگيري (دوره قاجاريه) هاي ارزشمند شبستاني جهت انجام تحقيق، نمونه

 انتخاب گرديدند.  جهت انجام تحقيق حاضر لحاظ وسعت
 آناليز و جمع بندي.5

گردآوري  )3(جدولتلخيص در حجم مقاله، مجموعه اطالعات بدست آمده از برداشت هاي ميداني، در جدول زيربه منظور 
 گرديد.

جدول 2. ارزيابی معیارهای اصول هفتگانه کیفی نور در فضاهای عبادی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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نمی تـوان بـه علـم دسـت يافت. بـرای شـناخت علمی 
بجـای گمانه زنـی، بايـد هـر چیـز را انـدازه گیـری و 
سـنجش کـرد. آنچـه را کـه نمی تـوان انـدازه گرفت را 
نیـز بايـد کوشـش کـرد کـه قابـل اندازه گیری کـرد.«، 
يافتـه اصلـی ايـن تحقیق نیز اين اسـت کـه: »معنويت 
حاصـل از نـور)روز( در فضـای عبـادی قابـل سـنجش 
اسـت.«  ارزيابی هـای به عمل آمده از مسـاجد منتخب 
نشـان داد کـه هر چـه قدر تجلی اصـول کیفی هفتگانه 
نـور در فضـای عبـادی به نحو احسـن انجام يابـد، ابعاد 
بیشـتری از وجـود انسـانی درگیـر شـده و معمـاری به 
هـدف خـود )که همـان آفرينـش مکان مقدس اسـت( 

مسـاجد  معمـاری  در  متأسـفانه  آمـد.  خواهـد  نايـل 
معاصـر، نـور بـه دلیـل دوری گشـتن از منابع آبشـخور 
خود)ديـن، حکمـت، عرفـان( جايگاه معنوی خـود را از 
دسـت داده اسـت. مسـاجدی کـه در گذشـته بـا اتـکاء 
بـه مبانـی ايمانـی، حکمـی و عرفانـی بنا می شـدند، به 
کالبدهايـی صرفاً فیزيکی و بی هويت بدل شـده اند. اين 
امـر در نتیجه گسـیختگی معماری مسـاجد امـروزی از 
انديشـه های معنـوی گذشـتگان و نیـز اسـتفاده بـدون 
تأمـل از عناصـر بصـری مسـاجد گذشـته و بی توجهـی 
بـه اليه های معنـوی و معرفتی حاصل شده اسـت. امید 
آن کـه اصـول معرفی شـده و روش ارزيابی و سـنجش 
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 باشد: مي )2 (نمودار هاي موردي به صورت نمودار زير ميانگين درصد استفاده از اصول كيفي هفتگانه نور(روز) در كل نمونه
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 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهعنوي در مساجد منتخب بازار تبريزارزيابي كيفي نور در فرايند آفرينش فضاي  م. 3 جدول
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جدول 3. ارزيابی کیفی نور در فرايند آفرينش فضای  معنوی در مساجد منتخب بازار تبريز؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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نمودار 2. میانگین درصد استفاده از اصول کیفی هفتگانه نور در کل نمونه های موردی؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقیق.
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بازانديشی تناسبات هندسی خلقت در آثار هنر و معماری اسالمی
فاطمه اکبری*- استاديار، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمی تبريز، تبريز، ايران.

چکیده
عالم، كتاب مبسوطي است كه صفحات آن مملّو از كلمات نگارنده آن 
است و درست همانند آيات متن وحياني قرآن، داراي سطوح چندگانه 
از  به عميق ترين شناخت  قرآن  از  برداشت ها  اين  اساس  است.  معنايي 
ذات صور طبيعي و كيفيت وحدت حاكم بر عالم مي انجامد. امر وحدت و 
هماهنگی در سرتاسر عالم بيانگر حاكميت وجه كيفی هندسه از طريق 
حضور قوانين تناسب، توازن، تعادل و ريتم در اجزاء و عناصر عالم است. 
مختلف،  ادوار  طی  در  ايران  اسالمی  معماری  و  هنر  آثار  به  نگاهی  با 
هنرمند مسلمان با استعانت از علم هندسه و رياضيات، نظم و تناسبات 
هندسی تقرر يافته در طبيعت را كه آينه دار كمال يافته ترين نظامهای 
زيبايی است، الگوی خود قرار داده و به خلق آثاری می پردازد كه راز 
ابديت و جاودانگی را در خود دارد. مسئله مهم در اين نوشتار آن است 
توحيد چگونه  قرآنی  اصل  منظر  از  تناسبات هندسی خلقت  اوالً-  كه: 
ثانياً- تناسبات هندسی خلقت چگونه در آثار هنر و معماری  است؟ و 
با  تطبيقی  و  تحليلی  توصيفی  پژوهش  روش  می يابد؟  تجلی  اسالمی 
رويکرد به منابع قرآنی است. روش تجزيه و تحليل با استعانت از شيوه 
استداللی قياسی به انجام رسيده است. هدف از اين نوشتار ادراک حيات 
كيهانی افالک و رهيافت به روش هايی است كه در آثار هنر و معماری 
اسالمی تجلی يافته است. از جمله يافته های اين پژوهش می توان به؛ 
هندسه نظام جهان هستی به وجود رابطه نظم و اندازه با عدالت خداوند 
و  معقول  عالم  دو  كيهانی  تناسبات  سّر  عالم-  بی كرانگی  و  بر عظمت 
پديده های  كّمی  و  كيفی  جنبه های  هماهنگی  با  نسبت  در  محسوس 
اين دو جهان- دست يابی به وحدت و هماهنگی در آثار هنر و معماری 
اسالمی از طريق هماهنگی جنبه های كّمی و كيفی هندسه اشاره نمود. 

توحيد،  اسالمی،  معماری  هنر،  هندسی،  تناسبات  کلیدی:  واژگان 
خلقت. 

f.akbari@Tabriziau.ac.ir :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 35297537- 041،  رايانامه *

Rethinking on the geometric proportions of the 
creation in the Islamic art and architecture works

Abstract
The world is a wide book which pages are full of 
its author’s words and just like Quran inspirational 
text has multiple meaning levels. The basis of 
this perception from Quran leads to the deepest 
understanding of the nature of natural faces and the 
quality of unity dominated on the world. The main 
issue in this writing is that firstly how the geometric 
proportions of the creation is form monotheism 
Quran principle?; And secondly how the geometric 
proportions of the creation manifested in the Islamic 
art and architecture works. The methodology of the 
research is descriptive, analytic and comparative 
by trend on Quran resources. The method of data 
analysis is deductive reasoning. The purpose of this 
writing is to perceive the heavens cosmos life and 
approach to the by the of Sobhanallah, refers to God’s 
perfect trailts unexampled and rejection of creatures 
traits from God, operational monotheism by the 
slogan Alhamdolellah, refers to worshiping God and 
its importance and action monotheism by the slogan 
of Allah Akbar, refers to geometric proportions of the 
creation and unity and coordination in the existence 
system.
Keywords: geometric proportions, art, Islamic 
architecture, monotheism- creation.
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1- مقدمه
در بررسـی هنرهـای اسـالمی در مکان هـا و زمان های 
مختلـف شـاهد حضـور سـبکی منسـجم و قدرتمنـد و 
يگانـه، علـی رغـم وجـود عناصـر گوناگـون شـيوه های 
بناهـای مختلـف هسـتيم. حضـور  و  آثـار  هنـری در 
يگانگـی و وحـدت اشـکال و احجـام و نقـوش و به طور 
كلـی صـورت در هنرهـای اسـالمی در ادوار و مـکان 
های مختلف جهان اسـالم بر گرفتـه از بينش توحيدی 
مسـتتر در ذات هنر اسـالمی اسـت. صورت در هنرهای 
اسـالمی بـا ابتناء بـر اشـکال و قوانين هندسـه، محمل 
حقايـق تجريـد يافتـه توحيـد اسـت و تجريـد توحيـد 
اسـت. صـورت در  نهفتـه  نفـی كامـل غيـر حـق  در 
هنـر اسـالمی به سـاحت معنـا تعلـق دارد و از شـرايط 
و مقتضيـات تاريخـی رهـا شـده اسـت. هنـر اسـالمی 
تنهـا عناصـری را حفـظ مـی كنـد كـه جاودانه انـد و 
معتبرانـد. چنيـن ويژگـی در اثـر هنـری، انگيـزه هـای 
فـردی هنرمند را كمرنگ سـاخته و زيبايی آن را تجلی 

حقيقـت كلـی و جهانـی مـی گرداند. 
مسـئله ايـن نوشـتار بنـا بـر ايـن پيـش فـرض كـه از 
ويژگی هـای شـاخص فرهنـگ اسـالمی اتکاء بـه اصول 
وحـی قرآنـی و بنيان های توحيد و يکتاپرسـتی اسـت، 
دسـت يابـی بـه چگونگـی تجلـی كيفيـت تناسـبات 
هندسـی خلقت در صورت آثار هنر و معماری اسـالمی 
بـوده اسـت. هـدف پژوهش، دسـت يابـی به خاسـتگاه 
توحيـدی صـورت های جاودانه هنر و معماری اسـالمی 
در نسـبت با تناسـبات هندسـی حيات كيهانـی افالک 
و رهيافـت بـه روشـی اسـت كـه در آن بـه عالـم نظـم 

اسـت.  داده شـده 
2- روش پژوهش 

روش پژوهـش در ايـن تحقيـق توصيفـی تحليلـی و 
تطبيقـی بـا رويکـرد بـه منابـع قرآنـی اسـت. بـا توجه 
بـه اولين محور در مسـئله تحقيق، بررسـی »تناسـبات 
هندسـی خلقـت از منظـر اصـل قرآنـی توحيـد«، ابتدا 
بـه مطالعـه اصل توحيـد و انحاء چهارگانـه آن پرداخته 
و سـپس ضمـن بررسـی تناسـبات هندسـی خلقـت 
از منظـر فرهنـگ اسـالمی بـه بررسـی آراء فالسـفه و 

حکمـا نيـز پرداخته شـده اسـت. دومين محـور در اين 
مقالـه، »چگونگـی تجلی تناسـبات هندسـی خلقت در 
آثـار هنـر و معمـاری اسـالمی« اسـت. لـذا بـه مطالعه 
كيفيـت صـورت، وحـدت حاكم بـر آثـار و اهميت ريتم 
در جلـوه هـای بصـری آثـار، كـه از ويژگی هـای آثـار 
هنر و معماری اسـالمی اسـت و تحت تأثيـر نگاه قرآنی 
تناسـبات هندسـی خلقـت بـه ظهـور رسـيده اسـت، 

پرداخته شـده اسـت.  
3- مبانی نظری 

مبانـی نظـری اين تحقيـق دربردارنـده مباحث مختلف 
تناسـبات هندسـی خلقـت و انحـاء تجلـی آن در آثـار 
هنـر و معمـاری اسـالمی اسـت. جدول هـای 1 الـی 4 
بـه ترتيـب بـه آراء نظريه پـردازان معتقـد بـه؛ وجاهت 
كيفـی هندسـی، رابطه هندسـه با نسـبت و علـم عدد، 
داللت هـای معنايـی رمـز و داللت هـای توحيـدی آثار 

هنـر و معمـاری اسـالمی اختصاص يافته اسـت. 
4- بحث و يافته ها 

4-1- اصل قرآنی توحید 
قـرآن اسـاس و محـور دين اسـالم اسـت و حـوزه های 
مختلـف فرهنـگ اسـالمی را در بر می گيـرد. از ويژگی 
هـای  شـاخص فرهنـگ اسـالمی، اتـکا به اصـول وحی 
قرآنـی و بنيـان  هـای توحيد و يکتاپرسـتی اسـت. »از 
مراتـب چهارگانـه توحيـد؛ توحيد در عبـادت يا توحيد 
عبـادی، توحيـد عملی اسـت توحيـد در ذات يا توحيد 
ذاتـی- توحيـد در صفـات يـا توحيـد صفاتـی و توحيد 
در خالقيـت يـا توحيـد افعالـی از اقسـام توحيـد نظری 
هسـتند. توحيد نظـری به بنيان های انديشـه توحيدی 
نظـر داشـته و توحيـد عملـی، آثـار و نتايج عملـی اين 
اعتقـاد در زندگـی چنين انسـانی اسـت« )عبـاس زاده 

1383، صـص 100-91(. 
4-1-1- توحید ذاتی و توحید صفاتی 

توحيد ذاتی با شـعار ال اله اال اهلل نفی شـريک و شـبيه 
از ذات مقـدس ربّوبـی اسـت. توحيـد ذاتـی يـا توحيـد 
در ذات از مسـلمات و قطعيـات كتـاب و سـنت در باب 
توحيـد اسـت و بيانگـر آن اسـت كـه اوالً- ميـان خـدا 
و ديگـر موجـودات تمايـز و تبايـن ذاتـی وجـود دارد 
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فيثاغوريان 1
 )1375(

اصـول هندسـه ازلی بـوده و هدف نهايی آن آمـاده كردن ذهن بـرای ادراک حيات 
كيهانی افالک اسـت. 

گاتری )1375(2

دو جنبـه كيفـی و كّمی رياضيات و هندسـه، اين علم را ماننـد نردبانی ميان عوالم 
محسوسـات و معقـوالت قـرار می دهد. هندسـه و رياضيات نماينـده جهان معقول 
و نمونـه اعاليـی اسـت كـه خـدا جهـان جسـمانی ای را كـه مـا در آن زندگی می 

كنيـم از روی آن ها آفريده اسـت. 
هندسه رمزی با نمايش واقعيات عاليه اساساً جنبه كيفی دارد. گنون )1384(3

ابن عربی )1380( 4

هندسـه رمز وحدت هسـتی در سراسـر كثرت مراتب وجود اسـت. نظام هندسـی 
آفرينـش بـه تناظـر مراتـب سـه گانه هسـتی هر موجـود ممکـن؛ اعيـان ثابته در 
عالـم معقـول، صـور مثاليـه در عالـم خيـال مطلـق و مـاده كّميـت پذيـر در عالم 

ماده اشـاره دارد. 

هماهنگـی ميـان دو عالـم مثـال و محسـوس رمـز تناسـب كيهانـی ميـان اين دو ستاری )1372( 5
اسـت.  جهان 

هندسـه روشـن ترين قالب زبانـی برای توصيـف قلمرو مابعدالطبيعی سـطح مثال افالطون)1367(6
اعلی اسـت.

پرداختـن بـه هندسـه شناسـايی آن هسـتی ای اسـت كـه هرگـز دگرگـون نمـی افالطون)1353(7
. د شو

نی
باط

ف 
عار

ب م
كس

در 
سه 

ند
ه ه

يگا
جا

هدف هندسه كسب معارف باطنی است. افالطون )1353(1

اخوان الصفا 2
 )1957(

غايـت علـم هندسـه آمـاده سـاختن انسـان بـرای معـراج آسـمانی از سـوی عالـم 
محسوسـات بـه سـوی عالـم معقوالت اسـت. 

اخوان الصفا 3
)1957(

هندسـه محسـوس مدخلـی بر صناعـت و آفرينش علمی و هندسـه معقـول مقوم 
فکـر و آفريننـده علـم و هر دو بابی بـرای درک گوهر حکمت و جوهر نفس اسـت. 
خـط، سـطح و جسـم مقادير و اندازه های هندسـه حّسـی اسـت و طـول، عرض و 

عمق ابعاد هندسـه عقلی اسـت. 

بلخاری )1384(4
مصـداق عينـی نظم در عينيت طبيعت و عالم هسـتی و هنر، هندسـه كّمی اسـت 
و مصـداق نظـم در فلسـفه و حکمـت و قرآن، هندسـه كيفی برابر بـا حق و مخالف 

با باطل اسـت. 

نصر )1370(5
فرم هـای هندسـی عـالوه بـر عملکـرد ظاهـری شـان، وجـه تمثيلی آن هـا اصول 
توحيـد را متذكـر می شـود و هـم چنـان كـه هـر كـدام در مرتبـه وجـودی خاص 
خـود جلـوه می كننـد، همـان طـور نيـز با حـاالت درونـی انسـان مطابقـت دارند. 
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رنه گنون )1384(1
هندسـه كيفـی فـارغ از جنبـه كميـت، اساسـاً جنبـه كيفـی دارد و بـا دارا بـودن 
معانـی رمـزی در پـی بيـان همسـانی قوانين هندسـی عالـم و آثار معمـاری كه از 

هندسـه جدايـی ناپذيراند، اسـت. 

نقره كار )1392( 2
نقره كار )1394(

فـرم چهـار گوش حياط هـای بناهای قديمی سـمبل تماميت و ثبات اسـت. گنبد 
كـه دارای فرمـی نظيـر طـواف بـر گـرد خانـه كعبه اسـت مظهـری اسـت از گنبد 
آسـمان و نشـانه عالـم نامحـدود بی كران روح و اين شـکل مـدور گوياترين تمثيل 

هندسـی برای آن است.

جدول 1. نظريه پردازان معتقد به داللت های رمزی هندسه؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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فيثاغوريان 1ر

 )1375(

از تركيب موناد با نامحدود، اعداد و از اعداد، نقاط و از 
نقاط، خطوط و از خطوط، اشکال مسطح و از اشکال 

مسطح، اشکال سه بعدی و سرانجام از اشکال سه بعدی 
اجسام محسوس ساخته می شود. 

ساختار اشياء به اشکال هندسی شان وابسته است و آن ارسطو )1372( 2
اشکال نيز بر حسب اعداد توصيف می شوند. 

شوان )1377( 3
اعداد فيثاغورثی با هندسه پيوند خورده است. مفهوم 
كلی و ماورای كّمی اعداد در اشکال هندسی متجلی 

است. 

ام 
جس

 با ا
سی

ند
ل ه

شکا
ه ا

ابط
ر

افالطون 1
 )1367(

ساختمان هندسی اجسام به وسيله سطوح آن ها معين 
می شود و ساختمان سطوح آن ها به وسيله دو نوع 

مثلث قائم الزاويه بوجود آمده است. 

فيثاغوريان 2
 )1380(

نقاط، خطوط و سطوح واحدهای واقعی هستند كه تمام 
اجسام را در طبيعت می-سازند. 

نقاط موجود در فضای دستگاه مختصات شکل ها را گنون )1384( 3
می سازد. 

ت
سب

 با ن
سه

ند
ه ه

ابط
ر

قدر به معنای هندسه است. امام رضا )ع( 1

امام علی )ع( 2
خطبه 91

خداوند روزی همه را تضمين و اندازه اش را تعيين 
فرمود. آن چه را آفريد با اندازه گيری دقيقی استوار 

كرد. 

ارسطو )1375( 3
منظور از عدد به عنوان اساس ذاتی هر چيز، اشاره به 

نسبت خاص عناصری است كه در همه اجسام فيزيکی 
با يکديگر تركيب شده اند. 

ابن عربی 4
 )1382(

بهره و نصيب برای هر موجود در نسبت با اسمی است 
كه متولی او است. اين نسبت همان قدر است. 

ابن عربی 5
 )1380(

ظهور اشيا ظهور عين ثابت به معنای ظهور ذات و 
طبيعت آن شیء است. سّر قدر آشکار ساختن عين 

ثابت است. 

اخوان الصفا 6
 )1377(

جمله جسم عالم در تمام افالک و كواكب و اركان اربعه 
و تركيب آن ها در درون يک ديگر بر بنای نسبت عددی 

يا هندسی يا موسيقی نهاده شده است. 

جدول 2. نظريه پردازان معتقد به رابطه هندسه با نسبت و علم عدد؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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جدول 3. نظريه پردازان معتقد به داللت های معنايی رمز؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 4. نظريه پردازان معتقد به داللت های توحیدی آثار هنر و معماری اسالمی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

٦ 
 

 اي تحقيق.هماخذ: يافته؛ هاي معنايي رمزداللتنظريه پردازان معتقد به  .3جدول 
محور 
 اصلي

 نظريه پرداز رديف محور فرعي
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 ) 1362اريك فروم ( 1 رمز بيان حاالت عاطفي و رواني
 
 
 

 رمز بيان تجربه هاي ماوراي حيطه حواس

1 
2 
3 
4 
5 

 ) 1364تقي پورنامداريان (
 )1973لوفر دالشو (
 )1973آندر الالند (

 )1352(كارل گوستاويونگ 
 )1344بقلي شيرازي (

 
 

 رمز بيان محسوس حقايق متعالي اعيان ثابته

1 
2 
3 
4 

 ) 1385غالمرضا اعواني (
 )1369تيتوس بوركهارت (

 )1371محمد مددپور (
 )1380نادر اردالن (

 
 

 ابعاد جهاني رمز

1 
2 
3 
4 

 )1362اريك فروم (
 )1352كارل گوستاويونگ (

 )1384رنه گنون (
 )1973ديل (

 
 تنوع پذيري معناي رمز

1 
2 

 ) 1973شيپلي (
 )1364تقي پورنامداريان (

 
 رمز بيان محسوس حقايق متعالي

1 
2 

 )1973ژول لوبل (
 )1973الندريت ( 

 

۷ 
 

 هاي تحقيق.ماخذ: يافته؛ نظريه پردازان معتقد به داللت هاي توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي .4جدول 
محور  محور اصلي

 فرعي
 تعريف نظريه پرداز فردي
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سيدحسين نصر  1
)1370 ( 

فرم هاي هندسي عالوه بر عملكرد ظاهري شان نقش مهم تري را بر عهده دارند. وجه تمثيلي 
رتبه وجودي خاص خود جلوه شود و هم چنان كه هر كدام در مها اصول توحيد را متذكر ميآن

 مي كنند، همان طور نيز با حاالت دروني انسان مطابقت دارند.
2 
 
3 

عبدالحميد نقره 
 ) 1392كار (

عبدالحميد نقره 
 )1394كار (

هاي بناهاي قديمي سمبل تماميت و ثبات است. گنبد كه داراي فرمي نظير فرم چهار گوش حياط
است از گنبد آسمان و نشانه عالم نامحدود بي كران روح و  طواف بر گرد خانه كعبه است مظهري

اين شكل مدور گوياترين تمثيل هندسي براي آن است. فرم هشت گوش كه ميان قاعده مربع و 
گردي گنبد قرار دارد كنايه از عرش الهي است كه طبق احاديث هشت فرشته آن را حمل مي 

 كنند.
 

 ها بحث و يافته -4
 وحيد اصل قرآني ت -4-1

قرآن اساس و محور دين اسالم است و حوزه هاي مختلف فرهنگ اسالمي را در بر مي گيرد. از ويژگي هاي  شاخص 
از مراتب چهارگانه توحيد؛ توحيد در «هاي توحيد و يكتاپرستي است. فرهنگ اسالمي، اتكا به اصول وحي قرآني و بنيان 
توحيد در صفات يا توحيد صفاتي و توحيد در  -ر ذات يا توحيد ذاتيعبادت يا توحيد عبادي، توحيد عملي است توحيد د

هاي انديشه توحيدي نظر داشته و توحيد خالقيت يا توحيد افعالي از اقسام توحيد نظري هستند. توحيد نظري به بنيان
  .)100-91 ، صص1383(عباس زاده  »اعتقاد در زندگي چنين انساني استعملي، آثار و نتايج عملي اين 

 توحيد ذاتي و توحيد صفاتي  -4-1-1
توحيد ذاتي با شعار ال اله اال اهللا نفي شريك و شبيه از ذات مقدس ربوبي است. توحيد ذاتي يا توحيد در ذات از مسلمات 

ميان خدا و ديگر موجودات تمايز و تباين ذاتي  -و قطعيات كتاب و سنت در باب توحيد است و بيانگر آن است كه اوالً
 هيچ گونه كثرت و تعدد در ذات الهي راه ندارد. توحيد ذاتي در آيات متعددي از قرآن كريم آمده است:  -دوماً و د داردوجو

اين ؛ )11 ،(شوري 2»ليس كمثله شي و هو السميع البصير) «... 4و1(اخالص/  1»قل هو اهللا احد... و لَم يكن له كفواً احد«
دي خداوند دارد. يكتايي خداوند به غنا و بي نيازي ذات خداوند اشاره دارد. هم چنان ها داللت بر نفي شباهت و هماننآيه

 ) 15 ،(فاطر» همه چيز به او نيازمند است و از او مدد مي گيرد و او از همه غني است.«كه در سوره فاطر آمده است: 
تاست، در صفات كماليه خود نيز يگانه همچنان كه باري تعالي در مقام ذات يگانه و بي همتوحيد در صفات آن است كه 

و يكتاست و همانند و نظيري براي صفاتش نيست. توحيد صفاتي با شعار سبحان اهللا به نفي صفات مخلوقات از خدا 
آورند: سرآغاز دين خداشناسي است و كمال شناخت خدا باور نهج البالغه چنين مي 1امام علي (ع) در خطبه  اشاره دارد.

مال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگي او است و كمال توحيد، اخالص و كمال اخالص، نفي صفات داشتن او و ك
  .)112-111 ، صص1384(دشتي،  مخلوقات از خداست

 توحيد عبادي  -4-1-2
از مصاديق توحيد، عبوديت و بندگي به درگاه خداوند و تسليم شدن در مقابل رضاي اوست امري كه ماية رستگاري و 

ش انسان است. عبادت به معناي خضوع و خشوع و افتادگي است. هيچ يك از بندگان و مخلوقات الهي را نسبت به آرام
ذلكم اهللا «ديگري اولويت و مالكيت نيست تا خضوع و خشوع در مقابل او الزم باشد. قرآن در اين زمينه مي فرمايد: 

 ) 102 ،(انعام 3»وكيل ربكم ال اله اال هو خلق كل شيٍ فاعبدوه و هو علي كل شيٍ
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و دومـاً- هيـچ گونـه كثـرت و تعـدد در ذات الهـی راه 
نـدارد. توحيـد ذاتـی در آيـات متعـددی از قـرآن كريم 

اسـت:  آمده 
احـد«1  كفـواً  لـه  يکـن  لَـم  و  احـد...  اهلل  هـو  »قـل 
)اخـالص/ 1و4( »... ليـس كمثلـه شـٌی و هـو السـميع 
البصيـر«2 )شـوری، 11(؛ ايـن آيه هـا داللـت بـر نفـی 
شـباهت و هماننـدی خداونـد دارد. يکتايـی خداوند به 
غنـا و بـی نيـازی ذات خداونـد اشـاره دارد. هـم چنان 
كـه در سـوره فاطـر آمـده اسـت: »همـه چيـز بـه او 
نيازمنـد اسـت و از او مـدد مـی گيـرد و او از همه غنی 

اسـت.« )فاطـر، 15( 
توحيـد در صفـات آن اسـت كـه همچنـان كـه بـاری 
تعالـی در مقـام ذات يگانـه و بـی همتاسـت، در صفات 
كماليـه خـود نيز يگانه و يکتاسـت و هماننـد و نظيری 
بـرای صفاتش نيسـت. توحيد صفاتی با شـعار سـبحان 
اهلل بـه نفـی صفـات مخلوقـات از خـدا اشـاره دارد. امام 
علـی )ع( در خطبـه 1 نهـج البالغـه چنيـن می آورنـد: 
سـرآغاز دين خداشناسـی اسـت و كمال شـناخت خدا 
بـاور داشـتن او و كمـال بـاور داشـتن خـدا، شـهادت 
بـه يگانگـی او اسـت و كمـال توحيد، اخـالص و كمال 
اخـالص، نفـی صفـات مخلوقـات از خداسـت )دشـتی، 

1384، صـص 112-111(. 
4-1-2- توحید عبادی 

درگاه  بـه  بندگـی  و  عبوديـت  توحيـد،  مصاديـق  از 
خداونـد و تسـليم شـدن در مقابل رضای اوسـت امری 
كـه مايـة رسـتگاری و آرامش انسـان اسـت. عبـادت به 
معنـای خضـوع و خشـوع و افتادگی اسـت. هيچ يک از 
بنـدگان و مخلوقـات الهی را نسـبت به ديگـری اولويت 
و مالکيـت نيسـت تا خضوع و خشـوع در مقابـل او الزم 
باشـد. قـرآن در ايـن زمينـه مـی فرمايـد: »ذلکـم اهلل 
ربکـم ال الـه اال هـو خلـق كل شـٍی فاعبـدوه و هو علی 

كل شـٍی وكيل«3 )انعـام، 102( 
4-1-3- توحید افعالی 

توحيـد افعالـی با شـعار اهلل اكبر به تناسـبات هندسـی 
خلقـت و وحـدت و هماهنگـی در نظـام هسـتی اشـاره 
دارد. توحيـد افعالـی بـه آفريـده شـدن هـر چيـز بنا بر 

مشـيت و اراده خداونـد، بيـان رمـزی تجلـی ذات الهی 
و حضـور هميشـگی خداونـد در پيکـره آفرينـش يافته 
عالـم اسـت اشـاره دارد. »اينمـا تولّـوا فّثم وجـه اهلل«4 

 )115 )بقره، 
امـام علـی )ع( در خطبـه 91 می فرمايـد: »سـتايش 
خدايـی را سزاسـت كـه روزی همـه را تضميـن و اندازه 
اش را تعييـن فرمـود.« )همـان، ص 111( و در خطبـه 
163 مـی فرمايـد: »به هنـگام آفرينش بـرای هر پديده 
ای حـد و مـرزی قـرار داد تـا بـرای وجود بـی نهايت او 
هماننـدی نباشـد.« )همـان، ص 219( يـا در خطبـه 1 
چنيـن آمده اسـت: »بـرای پديد آمدن موجـودات وقت 
مناسـبی قـرار داد و موجـودات گوناگـون را هماهنـگ 
كـرد و در هـر كـدام غريـزه خاص خـودش را قـرار داد 
و غرايـز را همـراه آنـان گردانيـد.« )همـان: 21( و يـا 
بـاز هـم در خطبـه 91 داريـم: »آن چـه را آفريـد بـا 
انـدازه گيـری دقيقی اسـتوار كـرد و با لطـف و مهربانی 
نظمشـان داد و بـه خوبـی تدبيـر كـرد. هـر پديـده را 
بـرای همـان جهت كـه آفريده شـد به حركـت درآورد، 
چنـان كـه نـه از حـد و مـرز خويـش تجـاوز نمايـد و 
نـه در رسـيدن بـه مراحـل رشـد خـود كوتاهـی كند و 
اين حركت حسـاب شـده را بدون دشـواری به سـامان 
رسـاند، تـا بـر اسـاس اراده او زندگی كند. پـس چگونه 

ممکن اسـت سـرپيچی كنـد.« )همـان: 113( 
4-2- تناسبات هندسی خلقت

از اقسـام چهارگانـه توحيـد، توحيـد افعالـی بـه امـر 
تناسـبات هندسـی خلقت و وحدت و هماهنگی حيات 
مکنـون در سراسـر هسـتی در ذيـل اسـم اعظـم اهلل 
اكبـر اشـاره دارد. آفرينـش عالـم بـر مبنای هندسـه 5 
و قوانيـن كيهانـی انتظام و تناسـب تحقق يافته اسـت. 
هندسـه نظـام جهان هسـتی در چرخه تجلـی آفرينش 
از طريـق قوانين تشـابه، تقارن، تناظر، تناسـب، تعادل، 
هماهنگـی و تـوازن به وجـود نظم و انـدازه در آفرينش 
جهـان و وحـدت تمامـی اجـزاء عالـم اشـاره دارد. نظم 
جـاری در همـه عالم بيانگـر امر وحـدت در همه قلمرو 
هسـتی و حضـور همه جانبه و هميشـگی حقانيت ذات 
باريتعالـی در سراسـر عالـم اسـت و مصـداق آن، آيـه 
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مشـهور قـرآن اسـت كـه می فرمايـد: »اينما تولـو فثم 
وجـه اهلل« )بقـره، 115(. از ديدگاه الهی هندسـه انتظام 
و تناسـب در كيهـان جلـوۀ رمـزی »عدالـت« خداونـد 
بـر عظمـت و بيکرانگـی عالـم اسـت. عدالـت خداوند با 
نظـم و انـدازه و قـدر، ارتبـاط و تناسـب دارد. در قـرآن 
مجيـد خداونـد همـه اشـياء را بـه انـدازه و عـدد و وزن 
ترتيـب داده اسـت: »َقـْد َجَعـَل اهللُ لِـُکّل شـیءٍ َقـْدرا« 
6 )طـالق، 3(. »قـدر« در كالم الهـی همـان هندسـه 
اسـت و هندسـه معرب اندازه.  امام هشـتم عليه السالم 
بـه يونـس بـن عبدالرحمـن فرمـوده اسـت،  خطـاب 
آيـا مـی دانـی قـدر چيسـت! گفـت نـه، امـام فرمـود: 
» قـدر بـه معنـی هندسـه اسـت.« )حسـنزاده آملـي 
1363، ص 594(. هندسـه خلقـت در نسـبت بـا صـور  
مثالـي، بـا ذات و ماهّيـت  و »قـدر« قرابـت مييابـد و 
در مفهـوم جامـع خويـش حضـوري كيفـي در تمـام 
مراتـب هسـتي پيـدا ميکنـد. در آراء ابـن عربـی همـة 
موجـودات مظاهـر »اسـماء الهـی7« هسـتند و بهـره و 
نصيـب بـرای هر موجود در نسـبت با اسـمی اسـت كه 
متولـی او اسـت )ابن عربي 1382، بـاب 73، ص 208(. 
ايـن نسـبت همان »قـدر« اسـت ابن عربی می نويسـد 
»هـر كـس نسـبت ها را دانسـت و شـناخت، خـدای را 
شـناخته اسـت و عالم را دانسته اسـت«. )همان: 294( 
»هـر كـس خـدای را بدانـد، علـم قـدر را می دانـد  و 
هـر كـس خـدای را جاهـل باشـد، علـم قـدر را جاهـل 
اسـت« )همـان: 250(. قـدر خلـق را جز خداونـد مقّدر 
نمی كنـد. خداونـد می فرمايد: »خلق كل شـئی فقدره 
تقديـرا«8 )فرقـان/ 2(  »و مـا ننزلـه اال بقـدر معلوم«9 

  .)21 )هجر، 
مراد از مقدار و اندازه، »صفات ذاتی«10 اشـياء اسـت و 
هويت هر شـيء به اسـتحقاق ذاتـي آن برميگردد. خلق 
هـر چيـز بر اسـاس اقتضـای ذات آن چيز اسـت و علم 
بـه حـدود امـور ذاتی، شـناخت »قـدر« هر چيز اسـت. 
در آراء ابـن عربـی نظـام هندسـی آفرينـش در تناظـر 
ميـان مراتب سـه گانه هسـتي؛ عالم عقـول، عالم خيال 
مطلـق11 و عالـم مـاّده متجلـي اسـت: »هـر موجـود 
ممکـن داراي سـه نـوع هسـتي اسـت: يک هسـتي در 

عالـم  حـّس، هسـتي ديگـري در عالم عقول و هسـتي 
ديگـري در حضـرت خيـال... نظـام هندسـی آفرينـش 
در عالـم عقـول به حـدود ذّوات عقلّيه )اعيـان ثابته(12 
و در مرتبـه عالـم خيـال مطلـق به ظهـور صـور مثالّيه 
و در مرتبـه عالـم مـاّده، در مـاّده كمّيـت پذيـر عينّيت 

مييابد« )عفيفـی 1380، ص 328(. 
از اين منظر، هندسـه و رياضيات، نماينده جهان معقول  
و نمونـه اعاليـی اسـت كه خـدا  جهان جسـمانی ای را 
كـه مـا در آن زندگـی مـی كنيـم  از روی آنهـا آفريـد. 
دو جنبـه كّمّيـت و كيفّيـت  در رياضيـات و هندسـه،  
ايـن علـوم را  ماننـد نردبانـی ميـان عوالم محسوسـات  
و معقـوالت  قـرار داده اسـت )گاتـری، 1375، ص 6(.  
اصـل هماهنگـي ميـان دو عالـم مثال و محسـوس رمز 
تناسـب كيهانـي ميـان ايـن دو جهـان اسـت و »بيانگر 
رابطـه تکميلـي و تتميمـي ميـان دو جهـان زيريـن و 
زبريـن، جهـان زيريـن جلـوه و سـايه يـا رمـز جهـان 
زبريـن در مقـام اصـل ازلـي و سـرمدي جهـان زيريـن 
اسـت. ايـن اصـل اقتضـاي آن را دارد تا ناسـوت مکمل 
الهـوت و يکـي معکـوس ديگـري گـردد« )سـتاري، 
1372، ص 165(. از نظـر اخـوان الصفـا13، »هندسـه« 
زبـان عقـل اسـت و هدايتگـر گـذار از عالـم محسـوس 
بـه عالـم معقـول اسـت.  اخوان الصفـا هندسـه را به دو 
مقوله »هندسه محسـوس« و »هندسه معقول« تقسيم 
كـرده انـد. هندسـه محسـوس را مدخلـی بـر صناعـت 
و آفرينـش علمـی و هندسـه معقـول را مقـّوم فکـر و 
آفريننـده علـم؛ و نيز هـر دو را بابی بـرای ورود به درک 
گوهـر حکمت و جوهر نفس دانسـتهاند )اخـوان الصفا، 
1957، صـص 79-80(. فيثاغوريـان نخسـتين كسـانی 
بودنـد كـه بـه هندسـه پرداختنـد از نظـر آنهـا اصـول 
هندسـه ازلی بـوده و در معـرض تغيير و زوال نيسـتند 
)گاتـری، 1375، ص 153(. افالطـون هندسـه و عدد را 
بـه عنـوان اساسـی تريـن و اصيل تريـن و لـذا مطلوب 
ترين زبان فلسـفی به شـمار مـی آورد. او هندسـه را به 
عنـوان روشـن تريـن قالـب زبانی بـرای توصيـف قلمرو 
مابعدالطبيعـی »سـطح مثـال اعلـی« معرفی مـی كند. 
)كاپلسـتون، 1368، ص 15(. از نظر ابن سـينا، هندسه 
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عـالوه بـر بخشـی از رياضيـات كـه اشـکال و كّمّيتهای 
آنهـا را مطالعـه مـی كنـد، معنايـی رمـزی دارد و بـه 
موضوعـات مـاوراء طبيعـی و مفاهيـم ديگـر نيز اشـاره 
سـينا  ابـن   .)311  -312 صـص   ،1377 )نصـر،  دارد 
معتقـد بـود كـه »جسـم« جوهري اسـت تقسـيم پذير 
و داراي سـه بُعـد طـول، عـرض و عمـق اسـت. اخـوان 
الصفـا در رسـاله موسـيقی اخـوان بـه اهميـت علـوم 
رياضـی مسـتقيماً اشـاره كـرده و چنيـن مـی نگارنـد: 
»جملـه جسـم عالـم در تمام افـالک و كواكـب و اركان 
اربعـه و تركيـب آنهـا در درون يکديگـر بر بنای نسـبت 
عـددی يا هندسـی يـا موسـيقی14 نهاده شـده اسـت 
و تمـام جسـم عالـم ماننـد جسـم يـک حيـوان يا يک 
انسـان يـا يـک مدينـه اسـت و مدبـر و مّصـور و مبدع 
آن واحد بی همتاسـت« )نصـر، 1377، ص 78(. از نظر 
فيثاغوريـان هماهنگـي اصلـي الهـي اسـت و هماهنگي 
و هدايـت جهـان بـر عهـده »عـدد« قـرار دارد. حقيقت 
كيهانـي به مثابه چيـزي كامل، الهي و ثابـت از اعدادي 
تشـکيل يافتـه كه بـر طبـق قاعدههاي نسـبت رياضي 
بـه بهترين شـيوه تركيب يافتهاند )گاتـری، 1375، ص 
279(. ارسـطو ميگفـت منظـور فيثاغوريـان از ايـن كه 
»عـدد« را اسـاس ذاتـي هـر چيز قـرار ميدادنـد بايد به 
ايـن معنـا باشـد كه همـه اجسـام فيزيکـي از عناصري 
تشـکيل شـدهاند كه با نسـبت خاصي تركيب يافتهاند. 
از نظـر فيثاغوريـان اعداد هـر كـدام داراي صفت اصلي 
مشـخصي اسـت و وسـيله تجزيـه و تحليـل بـه شـمار 
ميآيـد: »مثـاًل عـدد 2 بـه عنوان جوهـر اوليـه و اثيري 
محسـوب ميشـود كـه از آن نيـرو و ماهيـت مشـتق 

ميشـود« )گاتـري، 1375، صـص 16 و 17(.
4-3- انتظام هندسـی صـورت در هنر و معماری 

اسالمی 
پروفسـور آرتور آپهـام پوپ در خصـوص اهميت انتظام 
هندسـی در صورت آثـار هنرهای ايرانيان می نويسـد: 

»تسـلط ايرانـی بر زيبايـی نقش و طـرح در انواع هنرها 
بـا مهـارت فنـی كامـل و قـوه ابـداع فـراوان در اجـرای 
نقـش، هـم چـون دقـت وزن در شـعر و موسـيقی بوده 
اسـت روح ايرانـی سرسـختی خاصـی دارد و  صورتهای 

اصلـی خـود را هرگـز از دسـت نمـی دهـد. صـورت در 
هنـر ايرانـی در پيوسـتگی بـا آرمان های كمـال مطلق، 
بيـان انتظـام هندسـی در همـه اجـزاء و اركان يـک اثر 

هنری اسـت« )پـوپ، 1387، صـص 5-3(. 
اگـر هنـر نوعـی بيـان تلقـی شـود صورت هايـی را كه 
بـه  معيـن  فرهنگ هـای  می گيـرد،  خـود  بـه  بيـان 
ايـن صورت هـا  از  بـه هـر كـدام  و  وجـود می آورنـد 
فرديـت خاصـی را می بخشـند. در هميـن رابطـه پوپ 

می نويسـد: 
آشـکار سـاختن  تمدنهـا  نهايـی، هـدف  تحليـل  »در 
هميـن صورتهـای پنهـان اسـت. رياضيـات و هندسـه 
امـکان اتصـال و پيونـد عالـم محسـوس و معقـول را 
پذيـر  امـکان  از صورتهـا  وسـيعی  تركيـب  طريـق  از 
بـه صورتهـای محـض  می سـازند و هـر دو را مبـدل 
می كننـد. منطق، آشـکار شـدن صورت هايی اسـت كه 
انديشـه انسـان را هدايـت می كنـد و ضامـن اعتبـار آن 
ميشـود. آن انـواع گوناگون صـورت در رياضيات، منطق 
و علـوم طبيعـی كـه به بيـان دقيـق خود می رسـند به 
اصطـالح فلسـفی، حقيقـت درونـی جهـان را تشـکيل 
می دهنـد. ايـن صورتهـا انتزاعی نيسـتند عيـن واقعيت 
انـد حقيقـت را بـر مـا آشـکار می سـازند و راز تسـلط 
را بـه مـا می آموزنـد. اين صورتهـا را می-تـوان واقعيت 
جوهـری ناميـد. رسـيدن به ايـن صورت ها بازانديشـی 
انديشـه های خداونـد اسـت« )پـوپ، 1387، ص 31(. 
4-3-1- جايـگاه هندسـه کیفـی در وحـدت و 

هماهنگـی آثـار هنـر و معماری اسـالمی 
انتظـام هندسـی حاكم بر آثـار هنر و معماری اسـالمی 
ضمـن آنکـه بيـان رمـزی معرفـت و شـناخت معنـوی 
و باطنـی انسـان نسـبت بـه هندسـه جهـان نظم يافته 
اسـت، وحدتـی را بـر صـورت هنـر و معماری اسـالمی 
ايجـاد می كنـد كـه بـه اصل مهـم توحيـد اشـاره دارد. 
اصـل توحيد بيـان تجلی ذات الهی و حضور هميشـگی 
خداونـد در پيکـر آفرينـش يافتـه عالـم اسـت. »اَيَنمـا 

وا َفَثمَّ َوجـُه اهلل«15 )بقـره، 115(. ُـّ تَُول
در آراء بوركهـارت نيـز آن چـه كـه بـه هنـر اسـالمی 
جاودانگـی و اعتبـار می بخشـد جنبـه كيفـی هندسـه 
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می شـود  ظاهـر  تناسـب  قوانيـن  در  كـه  اسـت 
صاحبنظـران  نـگاه  از   .)20 ص   ،1370 )بوركهـارت، 
مهم تريـن خصوصيـات معماري ايـران، هندسـه انتظام 
فضايـي خاصـي اسـت كه موجبـات تركيب منسـجم و 
يکسان سـازي ماهيـت طـرح بنـا و تزئينـات همچـون 
اسـالمي  معمـاري  در  را  گره سـازي ها  و  كاربندي هـا 
ايـران فراهـم مي سـازد. در ايـن آثـار هندسـه كّمـی به 
اندازه هـا و كّمّيت های عناصر و اركان و هندسـه كيفی 
از طريـق قوانين تشـابه، تقارن، تناسـب، تناظـر، توازن، 
تعـادل و هماهنگـی بـه وجود وحـدت مسـتتر در نظام 
طراحـی فضاها، اشـکال، نقشـمايه ها، نور، رنـگ و ماده 
داللـت دارد. »هندسـه كيفـی حاكـم بـر نظـام تركيب 
بنـدی آثـار معمـاری دوران مختلـف ايـران عليرغم آن 
بکارگيـری  در  از شـيوه هـای خاصـی  كـه هـر دوره 
اصـول هندسـه كيفی اسـتفاده می كند، اساسـاً عبارت 
اسـت از: تـوازن در وزن هـا و حجـم هـا و هماهنگـی 
در تركيـب بنـدی و طراحـی فضـا« )پـوپ، 1387، ص 
3147(. هندسـه كيفـی حاكم بر تركيـب بندی عناصر 
بصـری آثـار هنـر و معمـاری موجب می شـود تا ضمن 
ايجـاد وحـدت، هماهنگـی، تـوازن، تعـادل، تناسـب و 
ريتـم در ميـان عناصـر بصـری؛ نقطـه، خـط، سـطح و 
حجـم موجبات انسـجام ميـان صورت و معنـا و يا ميان 
بـوم و متـن اثـر هنـری و نيـز تناسـب ميان سـطوح و 
احجـام بنـا با ويژگـی های كاركـردی و معنايـی آن ها 
ايجـاد گـردد. »هندسـه كيفـی در معمـاری از طريـق 
ايجـاد انتظـام فضايـی عامـل اتحـاد و توافـق كثـرت 
اجـزای مختلـف بنـا و ايجـاد وحـدت در مقـام بنيادی 
ترين اصل هسـتی اسـت و به صـورت رعايت انـدازه در 
طراحـی بنـا و فضاهـای اصلـی و تعيين تناسـبات ابعاد 
بنـا از طريـق كاربـرد نسـبت هـای طاليـی در اجـزاء و 
كل بنـا جلـوه گر می شـود« )اردالن و بختيـار، 1380، 
ص 89(. هندسـه كيفـی بـا ايجـاد فضايـی متعـادل، 
هندسـی و كامـل، اجـزاء و عناصـر معمـاری اسـالمی 
و هـر  اتاق هـا، هشـتی، ورودی  تـا  از حيـاط گرفتـه 
جـزء از مجموعـه را بـر اسـاس نظـم در كنـار هـم قرار 
می دهـد. ايجـاد نظـم ضمـن امـکان هماهنگـی بخش 

هـای مختلف بنا، تناسـب و پيوسـتگی مطلوبی را ميان 
فضاهـا و شـکلها ايجـاد می كنـد. 

در  وحـدت  توحیـدی  اصـل  تجلـی   -2-3-4
کثـرت در آثـار هنـر و معمـاری اسـالمی 

معمـاری نمايشـگر بهره گيـری كثرت وسـايل در طرق 
گوناگـون بـرای نيل به وحدت اسـت. ديـدگاه توحيدی 
در معمـاری نـه فقط شـامل كليت معماری اسـت بلکه 
عناصـری نظيـر فضـا، شـکل، نـور، رنـگ و مـاده را نيز 
كـه در كنـار هم فـرم معمـاری را بوجـود می آورند، در 
برمی گيـرد. جلوه هـای بصـری اصل وحـدت در كثرت 
در كالبـد و فضاهـای معماری و آرايه های هندسـی آن 

در پنـج اصل قابل بررسـی اسـت: 
1- اصل محوربندی فضايی در معماری؛ 

2- اصل مركزگرايی در معماری سنتی اسالمی؛ 
3- اصل تقارن در معماری مركزگرا ؛

4- اصـل اسـتقالل فضاهـا در مركزگرايـی معمـاری؛ 
ايـن اصل بـه حضور هندسـه كيفی در نظـام حاكميت 
قـدر در خلقـت عالم و تركيب فضاهای مسـتقل اشـاره 

دارد. 
5- اصل سـامان بندی و سـيال بودن فضـا در معماری؛ 
سـيال بـودن فضـا به وجود ريتـم يکـی از اركان توحيد 

اشـاره دارد. 
 .1« معمـاری:  در  فضايـی  بنـدی  محـور  اصـول   -1
سـازواری و تناسـب و همـکاری و هماهنگـی عوامـل و 
پديـد آوردن يـک سـامانه از عناصر كالبـدی و فضايی، 
محوربنـدی  و  تقـارن  يـا  بـر جفت سـازی  تأكيـد   .2
فضايـی- كالبـدی، 3. جايگيـری فضاهـای اصلـی روی 
و  فرعـی  فضاهـای  جايگيـری   .4 اصلـی،  محورهـای 
ارتباطـی روی محورهـای فرعـی، 5. جايگيری فضاهای 
ميانجـی و ميانـدر در دو سـوی محورهـای اصلـی«. 
2- اصـول مركزگرايی در معماری سـنتی اسـالمی: »1. 
تأكيـد بر كانـون و مركزيت فضايی- كالبـدی با گرايش 
بـه الگوهای سـاماندهی مركـزی، 2. تأكيد بـر مركزيت 
در آرايـه سـازی هـا و نگاره های اسـليمی، ايـن اصل به 
سـازمان بنـدی مركـز گرايانه فضـا در معمـاری و نظام 
طراحـی آرايه های هندسـی و نقشـمايه های اسـليمی 
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و ختايـی اشـاره دارد )نقـره كار 1394، صـص 336- 
341(. سـازمان بنـدی مركـز گرايانه فضـا موجب خلق 
سلسـله مراتـب حجـم هـای هندسـی انتظـام يافته ای 
مـی گـردد كـه بـه خلـق فضـای مثبـت پيوسـته و 
وحـدت يافتـه می انجامـد. هنرمند برای ايجـاد وحدت 
در صـورت هنـر اسـالمی از دايـره و حركـت دايـره ای 
بـه عنـوان اسـاس الگوهای هندسـی كمک مـی گيرد. 
دايـره رمـز آشـکار از وحدتـی اسـت كـه تمـام اشـکال 
ممکـن هسـتی را در بـر مـی گيـرد. هنرمند مسـلمان 
بـرای بيـان چگونگـی كيفيت گسـترش حقيقـت الهی 
در تمـام مخلوقـات و بيـان سـير از كثـرات بـه سـوی 
يـک اصل مشـترک و بـه عبارتی سـير از ظاهر به باطن 
اشـيا و ديـدار حقيقـت، كليـت نقـوش اثـر هنـری را با 
گردشـی دايـره وار در يـک نقطـه متمركـز مـی سـازد 

)اكبـری، 1389، ص 171(. 
3- اصل تقارن در معماری مركزگرا 

بسـياری از الگوهـای معماری مانند چهـار ايوانی، چهار 
صفـه، هشـتی و... بـر مبنـای تقـارن سـاخته شـده اند. 
تقـارن در سـه حـوزه سـطح پـالن، حجـم و نمـا قابـل 
بررسـی اسـت. تقارن سـطحی مـی تواند يـک محوری 
)دو طرفـه( و يـا دو محـوری )چهـار طرفـه( و يـا چهار 
محوری )هشـت طرفه( باشـد. مقصـود از تقارن حجمی 
در معمـاری اسـالمی، بيشـتر تقـارن فضايـی داخلـی 
اسـت امـا مسـئله تقـارن كالبـدی در ايـن معمـاری 

بيشـتر از طريق نماسـازی اسـت.
 4- اصـول اسـتقالل فضاهـا در مركزگرايـی معمـاری: 
»1. مرزبندی فضاها با كالبدهای تعريف شـده و روشـن 
بـودن مـرز ميـان فضاهـا؛ 2. بهـره گيـری از فضاهـای 
واسـط و فاصلـه انـداز بـه نام »ميانـدر« ميـان فضاهای 
اصلـی؛ 3. پرهيـز از يکپارچگـی كامـل و بـدون قـاب 
بندی هـای ويـژه ميـان فضاهـا و كالبدهـا؛ 4. داشـتن 
ويژگی هـا و تمايـزات كمـی و كيفـی هـر فضـا بـرای 
متمايـز شـدن و تفـرد در بيـن فضاهـای ديگـر«. در 
فضايـی  وحـدت  عيـن  در  فضاهـا  اسـتقالل  بيـان 
می تـوان بـه مـوارد ذيـل اشـاره نمـود: »1. مرزبنـدی 
فضاهـا بـا كالبدهـای تعريف شـده و روشـن بـودن مرز 

ميـان فضاهـا؛ 2. بهره گيری از فضاهای واسـط و فاصله 
انـداز بـه نام ميانـدر ميان فضاهـای اصلـی؛ 3. پرهيز از 
يکپارچگـی كامـل و بدون قـاب بندی های ويـژه ميان 
فضاهـا و كالبدها؛ 4. داشـتن ويژگی ها و تمايزات كّمی 
و كيفـی هـر فضـا بـرای متمايـز شـدن و اسـتقالل در 
بيـن فضاهـای ديگر )حول مركـز درونـی(؛ و 5. وحدت 
فضاهـا حـول محورهـای طولی و عرضـی و نقطه عطف 

بيرونی.« مركـز 
6-5- اصل سـامان بندی و سـیال بـودن فضا در 

معماری 
تحـرک و سـيال بـودن فضايی بـه معنی ابهام و آشـکار 
نبـودن مرزهـا و حـدود فضايی نيسـت. عناصـر فضايی 
معمـاری ايـران ماننـد اتاق هـا، حجره هـا و حياط همه 
مرزهـای بسـيار مشـخصی دارنـد و ميـل بـه تعريـف و 
تأكيـد بـر حاشـيه و مـرز در همـه هنرهـای تصويـری 
ايـران از جملـه قالـی بافـی و مينياتـور بـه چشـم مـی 
كل  فضايـی  اتصـال  و  پيوسـتگی  اثبـات  در  خـورد. 
سـاختار شـهر و همچنيـن درون هر مجموعـه معماری 
از مفهـوم »فضـای منفصـل« بهـره گيری شـده اسـت. 
ايـن انفصـال هـا در درون يـک شـبکه متصـل و كامل 
سـبب می شـود كه انسـان را از زندگی عادی و روزمره 
جـدا كنـد و وارد يـک »فضای منفصل« بـا ويژگی های 
خـاص خـود كند. توجـه به اتصـال و انفصـال فضايی و 
سـيالن و تصلّـب آن، ظرافت هـای ويـژه ای دارد كـه 
بـی توجهـی بـه آن، درک كامـل اين كيفيات را دشـوار 

می سـازد )نقـره كار، 1394، صـص 336- 341(.
4-3-3- ريتـم بیـان رمـزی امر حیـات در آثار 

هنـر و معماری اسـالمی 
حيـات حاكم بر همـه موجـودات و پديده های طبيعت 
در گـرو وجـود قانـون كلـی ريتـم اسـت. جلوه هـای 
ريتميـک منظـم و هماهنـگ طبيعـت؛ تغييـرات ايـام 
و فصـول و سـال - مراحـل تولـد، رشـد و مـرگ همـه 
منظـم  هـای  حركـت  و  قلـب  ضربـان  موجـودات- 
دسـتگاه های تنفـس و گـردش خـون بيـان رمـزی امر 
حيـات در عالـم هسـتی اسـت. در طـول ادوار مختلـف 
پايـداری  و  تـداوم  از  معمـاری  و  هنـر  آثـار  اسـالمی 
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خاصـی در خلـق ريتـم همچـون دقـت وزن در شـعر 
و موسـيقی از طريـق بکارگيـری اصول هندسـه؛ توازن، 
تقـارن، تناسـب، تعـادل در تركيب بندی انحـاء عناصر 
مختلـف بصـری و تجسـمی برخـوردار بوده اسـت. سـّر 
ايـن پايـداری در بيـان ارزش هـای جاودان امـر حيات 
نهفتـه اسـت. هنرمنـد با ايجـاد ريتـم در اثـر هنری به 
اصـل مهـم »حيات« اشـاره می كنـد. نمايـش ريتم در 
آثـار هنرهـای تجسـمی و معمـاری دارای كيفيـت و 
جلـوه هـای مختلـف بـوده و به صـورت هـای دو بعدی 
در سـطح و سـه بعـدی در حجـم جلـوه گـر می شـود. 
هم چنان كـه ريتـم در موسـيقی عبـارت اسـت از روند 
مکـرر امـواج صوتی كـه با فاصلـه ای معين ظاهـر و به 

وسـيله قوه شـنوايی احسـاس می شـود. »در آثـار هنر 
و معمـاری دوره هـای مختلـف ايـران، از تکـرار عناصـر 
بصـری؛ نقطـه، خط، سـطح و حجـم برای نشـان دادن 
حركـت و ريتـم اسـتفاده شـده اسـت. ريتـم و حركـت 
دو عنصـر الينفـک از يکديگراند، حركت ناشـی از ريتم 
اسـت و ريتـم پديـده ای در بطـن حركـت نهفتـه در 
عناصـر تصويـری؛ نقطـه، خـط، سـطح، حجـم در آثـار 

تصوير 1. قالی با طرح لچک ترنج، 
اصفهان، معاصر

تصوير 2. کاشی کاری معرق زير گنبد مسجد شیخ لطف اله، صفوی، 
اصفهان

تصوير 3. آرايه های هندسی روی آجر و کاشی

تصوير 4. تذهیب با طرح ترنجی، 
صفوی، قرن 10 هـ.ق؛ ماخذ: نجفی، 

1368، ص 299
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هنـر و معمـاری اسـت« )حليمـی، 1381، ص 214(. 
ريتـم و حركـت در فضاسـازی معمـاری اسـالمی رمـز 
تـداوم حيـات در عرصـه هسـتی اسـت و در سلسـله 

طاق هـای رواق و شبسـتان تجلـی مـی يابـد. 
در  نقطـه  بصـری  عنصـر  جايـگاه   -1-3-3-4

ايجـاد ريتـم و حرکـت 
نقطـه كوچکتريـن عنصر هندسـی اسـت و از تکـرار آن 
حركـت و ريتـم پديـد مـی آيـد. از نمونه هـای جايگاه 
نقطـه در ريتـم و حركـت مـی تـوان بـه نمونـه هـای 
فراوانـی از سلسـله نقـاط بـرای نشـان دادن خـط و از 
آنجـا حركـت و ريتـم در آثـار معمـاری و نيـز هنرهای 
صناعـی؛ كاشـيکاری، مشـبک كاری و يـا تکـرار خرده 

نقـش هـا در قالـی و گليـم  اشـاره نمـود.
نقطـه دارای انـرژی متمركـز و ثابتـی اسـت )حليمـی 
1381، ص 39( و وقتـی همچـون تصاويـر 1 الـی 4 
در مركـز محيـط قـرار مـی گيـرد از تعـادل و سـکون 
برخـوردار اسـت؛ عناصـر و محيط اطـراف را حول خود 
سـازمان مـی دهـد و آن هـا را تحـت سـلطه قـرار مـی 

دهد.
در  بصـری خـط  4-3-3-2- جايـگاه عنصـر   

ايجـاد ريتـم و حرکـت
خط، دومين عنصر هندسـی و مهم ترين نمود تصويری 
در نشـان دادن جلوه هـای مختلـف حركـت اسـت. در 
هنرهـای مختلـف صناعـی و تزئينی جلوه هـای خط را 
در تركيبـات هندسـی نقوش و سـازمان دهی آرايه های 
اسـليمی و ختايی از طريق خطوط مدور و منظم شـاهد 

تصوير 8. سردر ورودی مسجد امام خمینی اصفهان، 
صفوی

تصوير6. مقرنس های ايوان غربی مسجد جامع اصفهانتصوير 5. آرايه های اسلیمی و ختايی روی کاشی

تصوير 7. گنبد مسجد امام خمینی 
اصفهان، نیمه اول قرن 11 هجری 

شمسی، صفوی
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هسـتيم. هنرمند مسـلمان برای بيان رمـزی امر حيات 
از دايـره و حركـت دايـره ای خط كمک می گيـرد. ريتم 
حيـات در دوايـر متحدالمركـز و محـور اقطـار دايره ای 
و  يگانگـی  ادراک  اسـت.  نهفتـه  هندسـی  آرايه هـای 
ناپذيـری  تجزيـه  و  يگانگـی  در  عالـم  نظـام  وحـدت 
صـورت و معنـا و يـا قالـب و محتـوا در آرايـه هـای 
هندسـی و اسـليمی جلـوه گـر مـی گـردد. ايـن آرايـه 
هـا بـا دارا بـودن صورتـی برخاسـته از هندسـه، جنبـه 
تنزيهـی اصـل توحيـد را در زبانـی تجريـدی شـکفته 

می گرداننـد و بـا خـود انسـان را بـه فقر ذاتـی خويش 
متذكـر می سـازند و از اين راه معرفتـی روحانی را برای 
وی بـه ارمغـان مـی آورد. گره هـای در هم تنيـده آرايه 
های هندسـی حاصل انديشـه های توانمندی اسـت كه 
بـه نـوآوری های ايرانيـان تنـوع، قـدرت و ويژگی های 
برجسـته ای را بخشـيده اسـت. گره های هندسـی هم 
چهارچـوب تركيـب بنـدی را تشـکيل می دهنـد و هم 
حـدود اشـکال را معيـن می سـازند. خـط بـا حركـت و 
گـردش خـود در تزئينـات هندسـی- گياهـی و خـط 
تأكيـد  را مـورد  اصلـی معمـاری  فـرم هـای  نوشـته، 
قـرار می دهـد. مسـجد جامـع اصفهـان از شـاهکارهای 
معمـاری بـه سـبک ايرانـی اسـت. ايـن مسـجد دارای 

تصوير 12. نگارگري و خطوط هندسي

تصوير 9. زير گنبد خاکی مسجد جامع اصفهان، صفوی

تصوير 10. ايوان ورودی مسجد شیخ لطف اله

تصوير 11. خانه بروجرديها کاشان
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تزئينـات  و  سـاختار  در  ارزشـمند  هنـری  نکته هـای 
اسـت. طراحـی و آرايـش نيـم قوس هـای مقرنس های 
ايـوان غربـی ايـن مسـجد بـه صـورت ريتميـک دارای 
حركتـی از بيـرون بـه درون و بالعکـس اسـت. عـالوه 
بـر آن مفهـوم ريتـم در قسـمت های جزئـی تزئينـات 
در خـط بنايـی و تركيبـات هندسـی آن نيـز مشـاهده 

می شـود. 
گنبـد عظيم مسـجد امـام خمينـی اصفهـان مربوط به 
دوره صفـوی در نيمـه اول قـرن يـازده هجری شمسـی 
اسـت )تصويـر 7(. تزئينـات كاشـيکاری ايـن مسـجد 
مطابـق تصاويـر 2 و 5 و 7 و 8 بسـيار غنـی و متنـوع 
اسـت. مهمتريـن قسـمت آن تركيـب شمسـه بسـيار 
عظيـم كاشـيکاری معـرق زير گنبد اصلی آن اسـت كه 
شـامل تركيبـی مـوزون از اسـليمی ها و ختايی هايـی 
العـاده بـه نظـم اجـرا  اسـت كـه بـه صـورت خـارق 

شـده اند.   
4-3-3-3- جايـگاه عنصـر بصـری سـطح در 

و حرکت ريتـم  ايجـاد 
سـطح، سـومين عنصـر تصويری و تجسـمی اسـت كه 
دارای دو واقعيـت طولـی و عرضی اسـت سـطوح اصلی 
هندسـی؛ مثلـث، مربـع، دايـره اسـت و سـاير اشـکال 
هندسـی بـه نحـوی مشـتق از همـان سـه شـکل و يـا 
تركيبـی از آن هـا اسـت. سـطح ماننـد عناصـر بصری؛ 
نقطـه و خـط فاقـد عمـق اسـت و بـه صـورت مثبت و 
منفـی قابـل ادراک اسـت. سـطح مثبـت وابسـته بـه 
احجـام و اشـيايی اسـت كـه دارای واقعيـت سـه بعدی 

هسـتند و سـطح منفـی نمايشـگر حد فاصل دو شـکل 
و يـا فضـای خالی اسـت.

سـطح در بنـای معمـاری بـه دو صـورت مسـتوی و 
صـاف در دروديـوار يـا پنجـره و كـف اتاق و يـا منحنی 
و نيـم كـره ای بـه صورت سـطح نيـم كره ای سـقف ها 
و گنبدهـا يـا مناره ها و سـتون ها مطابـق تصاوير 9 الی 

12 ديـده می شـود. 
ايـوان ورودی مسـجد شـيخ لطـف الـه اصفهـان دارای 
تقسـيمات سـنجيده سـطوح در طـاق نماهـا و پنجـره 
هـای مشـبک بـا فـرم هـای گياهی و هندسـی اسـت. 
ارزش هـای تصويـری ريتـم سـطوح بـا توجه بـه رويت 
حجم هـای مثبـت و فضاهـای خالی كـه در تصويری از 
بام خانه بروجردی ها در كاشـان قابل تشـخيص اسـت، 
ديـده می شـود. تصويـر 12 نمونـه ای از اثـر نگارگـری 
اسـت كـه تقسـيم بندی كادر و فضـای تابلـو بر اسـاس 
تقسـيم بندی های منطقـی و روابـط هماهنگ سـطوح 

بـه وجـود آمده اسـت. 
4-3-3-4- جايـگاه عنصـر بصـری حجم و فضا 

در ايجاد ريتـم و حرکت 

تصوير 13. سلسله طاق های شبستان مسجد امام 
اصفهان، صفوی

تصوير 14. سلسله طاق های شبستان زمستانه مسجد 
جامع، صفوی، اصفهان
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عنصـر تصويـری حجـم دارای سـه بعـد طـول، عرض و 
عمـق و سـه عامـل اوليـه؛ نقطه و خط و سـطح اسـت. 
در آثـار معمـاری فضـا و حجـم در نسـبت بـا يکديگـر 
قـرار دارنـد. حجم هـای توپـر را حجـم و فضـای مثبت 
و حجم هـای خالـی را حجـم و فضاهـای منفـی گويند. 
فضـا در معمـاری اسـالمی از دو گونـه كّمـی و كيفـی 
برخـوردار اسـت. فضای كّمـی يا مثبت بـه تمام صورت 
هـای معمـاری: طـاق، قـوس و ديـوار گفتـه می شـود. 
و فضـای كيفـی يـا منفـی فضـای خالـی ای اسـت كه 
توسـط صـور واقـع در آن جنبـه كيفـی پيدا مـی كند. 
از ايـن ديـدگاه ايـن فضا اسـت كـه به پيدايـش صورت 
راهبر می شـود و نه شـکل. انسـان از ميان فضای مّواج، 
گسـترده، پيوسـته و وحدت يافته عبور می كند و نه از 
ميـان تـوده هـای جامـد. چنين فضايـی مثبـت و زنده 
وار از سلسـله مراتبـی از حجـم هـای هندسـی انتظـام 
يافته تشـکيل شـده اسـت و ضمـن تداوم و پيوسـتگی 
از حيـات برخـوردار اسـت. چنيـن معمـاری بـا نفـس 
وابسـتگی خـود بـه نوعـی تـداوم فضايـی مثبـت، هيچ 
تـداوم گسـل يا سـّدی سـر راه عبـور انسـان پديد نمی 
آورد. آدمـی متداومـاً در فضايـی مـّواج و گسـترده كـه 

پيوسـته يکتاسـت پيش مـی رود )تصاويـر 13 و 14(.
 از نـگاه صاحب نظـران وجـود انتظـام فضايـی موجبات 
تركيـب منسـجم و يکسان سـازی ماهيـت طـرح بنـا و 
تزيينـات همچـون كاربندی هـا و گره سـازی ها را در 
معمـاری اسـالمی ايـران فراهم می سـازد. فضاي مثبت 
در معمـاري اسـالمي داراي تداومـي اسـت كه سلسـله 
طاق هـا در رواق هـا و شبسـتان ها را مي سـازد و خـود 
تاكيـد بـر نظام ريتـم تـداوم فضايي مثبت اسـت. ريتم 
تـداوم فضايـي مثبـت، سلسـله مراتبـي از نظام هـاي 
حركتـي، ارتباطات و روابط فضايـي را به وجود مي آورد 
و رشـد و تغييـر در يـک طرح فراآگاهانـه نظم را ممکن 

مي سـازد.
نتیجه گیري و جمعبندي

مسـئله مهـم در اين نوشـتار، اوالً- تناسـبات هندسـی 
خلقـت از منظـر اصـل قرآنی توحيـد و ثانياً- تناسـبات 
معمـاری  و  هنـر  آثـار  در  چگونـه  خلقـت  هندسـی 

اسـالمی تجلـی يافتـه اسـت. روش پژوهـش توصيفـی 
تحليلـی و تطبيقـی بـا رويکرد بـه منابع قرآنـی بوده و 
روش تجزيـه و تحليـل با اسـتعانت از شـيوه اسـتداللی 
قياسـی بـه انجـام رسـيده اسـت. هـدف از اين نوشـتار 
ادراک حيـات كيهانـی افالک و رهيافت بـه روش هايی 
اسـت كـه در آثـار هنر و معمـاری اسـالمی تجلی يافته 
اسـت. از جملـه يافته هـای ايـن پژوهـش می تـوان بـه 

مـوارد ذيـل اشـاره نمود: 
1- از مراتـب چهارگانـه توحيـد، توحيد افعالی با شـعار 
اهلل اكبـر بـه تناسـبات هندسـی خلقـت و وحـدت و 

هماهنگـی در نظـام هسـتی.  
2- هندسـه نظـام جهـان هسـتی بـه وجـود نظـم و 
انـدازه در آفرينـش جهان و وحدت هسـتی در سراسـر 
كثـرت مراتـب وجـود و عدالت خداوند بـر عظمت و بی 

كرانگـی عالم اسـت.
3- عدالـت خداونـد بـا نظـم و انـدازه و قـدر ارتبـاط 
و تناسـب دارد. قـدر بـه خلـق هـر چيـز بـر اسـاس 

دارد.  اشـاره  شـی  آن  ذاتـی  اسـتحقاق 
4- سـّر تناسـبات كيهانـی دو عالـم مثـال و محسـوس 
در هماهنگـی جنبـه هـای كّمـی و كيفی پديـده های 
ايـن دو عالـم اسـت. عالم مثـال نمونه اعاليی اسـت كه 
خداونـد جهان جسـمانی را از روی آن ها آفريده اسـت. 
5- هندسـه كّمـی بـه انـدازه هـا و كميت هـای عناصر 
و اركان و هندسـه كيفـی بـه وجـود وحدت مسـتتر در 
نظـام طراحی فضاها، اشـکال، نقشـمايه ها، نـور، رنگ و 

دارد.  مـاّده داللـت 
6- هندسـه حاكـم بـر صـورت آثـار هنـر و معمـاری 
اسـالمی وحدتـی را بـر صورت آثـار ايجاد مـی كند كه 

بـه اصـل مهـم توحيـد اشـاره دارد. 
7- جلـوه هـای بصـری اصـل وحـدت در كثـرت در 
كالبـد و فضاهـای معماری و آرايه های هندسـی آن در 
پنـج اصل: محـور بندی فضايـی- مركزگرايـی- تقارن- 
اسـتقالل فضـا و سـامان بنـدی و سـّيال بـودن فضا در 

معماری قـرار يافته اسـت. 
8- در آثـار هنـر و معمـاری دوره هـای مختلـف ايـران 
از تکـرار عناصـر بصـری؛ نقطـه- خـط- سـطح و حجم 
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بـرای نشـان دادن حركـت و ريتـم اشـاره شـده اسـت. 
ريتـم بيـان ارزش هـای جـاودان امـر حيات اسـت. امر 
حيـات رمـز حضور هميشـگی خداوند اسـت و از اصول 

مهم توحيدی اسـت. 
پی نوشت 

1- )ای پيامبـر( بگـو كـه او خـدای يکتا و بـی همتايی 
اسـت... و بـرای او هيـچ گاه شـبيه و ماننـدی نبـوده 

ست. ا
2- هيـچ چيزی مثل و مانند خداوند نيسـت و او شـنوا 

و بيناست. 
3- )آری( ايـن اسـت خداونـد، پـروردگار شـما؛ هيـچ 
معبـودی جـز او نيسـت؛ آفريـدگار همـه چيز اسـت؛ او 
را بپرسـتيد و او نگهبـان و مدبـر همه موجودات اسـت.

بـه  بـه هـر جـای كـه روی كنيـد همانجـا روی   -4
خداسـت. 

5- هندسـه ]َهـ َد / ِهـ ِد َس / ِس[ )معرب، اِ(، در عربي 
بـه فتـح اول به معني اندازه و شـکل باشـد )برهـان(. از 
اصـول علـوم رياضـي اسـت و علمـي اسـت كـه در آن 
از احـوال مقدارهـا و اندازه هـا و از حيـث تقديـر  بحـث 
شـود. »هندسـه« معّرب »اندازه« مي باشـد كه الف اّول 
بـه هـاء و »ز« بـه »سـين« تبديـل شـده و الـف دوم 
افتـاده اسـت و تبديـل بـه هندسـه شـده اسـت و در 
اصطـالح بـه علمي گفته مي شـود كـه دربـارۀ مقادير از 
لحـاظ اندازه گيـري بحـث و بررسـي مي كنـد و صاحب 
ايـن علـم مهندس ناميـده مي شـود. )التهانـوي، 1967 
م، 1532(. »دانسـتن اندازه هـا اسـت و چنـدي يـک 
از ديگـر و خاصيـت صورتهـا و شـکلها كـه انـدر جسـم 
آن  »هندسـه   .)3  ،1316 )بيرونـي،  اسـت«  موجـود 
رشـته از رياضيـات اسـت كـه مطالعه در فضا و اشـکال 
و اجسـام قابـل تصـور در فضـا مـي نمايـد« )دهخـدا، 

1377، ص 20837(. 
6- خداوند هر چيز را اندازهاي قرار داده است. 

7- مرتبـه »احديّـت« اوليـن تعين ذات بـاري تعالي در 
فراينـد آفرينـش هسـتي اسـت. مرتبـه احّديـت مرتبه 
تجلـي اسـماءِ متکثـره حق تعالي اسـت و »عقـل اول« 
)نـوس nus(، »حقيقت الحقايـق«، »حقيقت محّمدي« 

ناميـده ميشـود. مرتبه »واحديّت«، مرتبـه ظهور»اعيان 
ثابتـه«، صورت اسـماءِ الهي اسـت. )ابن غربـي، 1382، 

معارف، بـاب 73، 209(
8- همـه چيـز را آفريـد و آن را بـه انـدازه كـرد- اندازه 

كردنـی. 
9- و ما آن را جز به اندازه معين نازل نميکنيم. 

10- ابـن عربي در نسـبت ميـان اعيان ثابتـه با ماهيت 
و ذات اشـياء چنين مينويسد: 

را  هـر شـيء  و طبيعـت  ذات  ماهيـت،  ثابتـه  اعيـان 
تشـکيل ميدهنـد و تحت قانـون كلي »قانون مشـيت« 
قـرار دارنـد. تمـام رخدادهـاي هسـتي بـه مقتضـاي 
مشـيت و قـدر الهـي تحقق مييابـد. ظهور اشـياء ظهور 
»عيـن ثابـت« بـه معنـاي ظهـور ذات و طبيعـت آن 
شـيء اسـت. سـّر قـدر يعنـي آن چـه كـه در مرتبـه 
نبـوت )عيـن ثابـت، ماهيـت و ذات( خـود بودهـاي در 
مرحلـه وجودت آشـکار ميکنـي و آنچه را كـه در وجود 
خـودت آشـکار ميکنـي چيـزي جز آنچـه كـه خداوند 
بـه تـو اعطا كـرده نيسـت. )عفيفـي، 1380، ص 154(

11- عالـم خيـال مطلـق، برزخـي اسـت وسـيط بيـن 
جهـان عقلـي و عالـم حّسـي زيـرا مرتبت  وجـودي آن 
برتـر از عوالـم حّسـی و فروتـر از جهان عقل اسـت اين 
عالـم از جهـان حّسـي مجردتـر و از عالـم عقلـي داري 
تجـّرد كمتـري اسـت جهاني كـه در آن جميـع صور و 
اشـکال و مقاديـر و اجسـام و آنچـه بـدان متعلق اسـت 
موجـود ميباشـد؛ نظير حركات، سـکنات، اوضاع، هيأت 
و غيـره و همـه قائـم به ذات هسـتند و معلّقه يعني غير 
مقـرر در مکانـي يـا متعلـق در محلـي )كربـن، 1352، 

؟(
12- ابـن عربـي در فتوحـات مکيـه »اعيـان ثابتـه« را 
چنيـن شـرح ميدهـد:  اعيـان ثابتـه در كلمـات عرفـا 
بـه معنـی حقايق ممکنـات اسـت، در علم حـق تعالی. 
يعنـی صـور ممکنـات را در علـم حق تعالی كـه حقايق 
موجودات اسـت، اعيـان ثابته گوينـد. )ابنعربي، 1382، 

معـارف، بـاب 73، ص 209(
13- اخـوان الصفـا جماعتـی بودنـد كه در قـرن چهارم 
هجـری قمـری و مقارن با قـرن دهم ميـالدی در بصره 
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تشـکل يافتنـد كـه شـاخه ای از آنهـا در بغـداد نيـز به 
سـر می بردنـد. )كاپلسـتون، 1368، ص 45( 

14- اخـوان ماننـد فيثاغوريـان قديـم اهميـت خاصـی 
بـرای موسـيقی قائـل بودنـد و معرفـت بـه تناسـب و 
هماهنگـی را اسـاس علـم موسـيقی و تمـام صنايـع و 

فنـون مهـم مـی شـماردند. 
15- بـه هـر جـا كـه رو كنيـد همـان جـا روی بـه 

خداسـت.
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مقايسه تطبیقی بازارهای ايرانی و بازارهای کشورهای اسالمی 
)نمونه موردی: بازار يزد در ايران و بازار استانبول در ترکیه(
دريا نصرت پور* - آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران، تهران، ایران.
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چکیده
از گذشـته هـای دور تاکنـون، در کشـورهای اسـالمی بـازار 
بـه عنـوان فعـال تریـن فضـای شـهری و معمـاری بوده اسـت. 
بازارهـای کشـورهای اسـالمی نه تنهـا به عنـوان فضایی جهت 
داد و سـتد کاالهـا بلکـه بـه عنـوان یـک فضـای فرهنگـی، 
اجتماعـی، مذهبـی و غیـره بوده اند. هدف این تحقیق مقایسـه 
بازارهـای ایرانـی بـا بازارهای دیگر کشـورهای اسـالمی اسـت. 
بدیـن منظـور بازارهـای یزد و اسـتانبول برای مقایسـه انتخاب 
شـده انـد. روش تحقیـق توصیفـی - تحلیلـی از نـوع مـوردی 
)بـازار یـزد در ایـران و بـازار اسـتانبول در ترکیه( بـوده و جمع 
آوری داده هـا، بـا تکنیـک کتابخانـه ای انجـام شـده اسـت. 
در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه مفاهیـم بـازار، فعالیت هـای آن و 
ویژگی هـای آن در کشـورهای اسـالمی پرداخته و سـپس بازار 
یـزد و اسـتانبول معرفـی شـده و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 
گرفتـه انـد و در انتهـا این دو بـازار از لحـاظ پیکربندی فضایی، 
انـواع فضاهـا، فعالیـت هـا و ... با یکدیگر مقایسـه شـده اند. در 

پایـان نیـز نتایـج مقایسـه تطبیقي ارائه شـده اسـت.
واژگان کلیـدی: بـازار، بازارهـای کشـورهای اسـالمی، بـازار 

اسـتانبول. بـازار  یزد، 

Comparative Iranian markets and markets of 
Islamic Countries (Case Study: Yazd in Iran and 
Istanbul market in Turkey)

Abstract
The far distant past, as the most active market in 
Islamic countries is urban and architectural space. 
Global Islamic countries not only as a space for 
barter but also as a cultural space, social, religious 
and the others; The aim of this study was to compare 
the Iranian markets with other markets of Islamic 
countries. In order to compare the markets of Yazd 
and Istanbul; the research was descriptive - analytic 
case (Yazd in Iran and Istanbul market in Turkey), 
gathering data, library method has been done. In this 
study, the concepts of the market, its activities and 
its features in Islamic countries then introduced Yazd 
and Istanbul. And have been analyzed.   In the end, 
these two markets in terms of spatial configuration, 
a variety of spaces, activities, etc. have been 
compared with each other. In the end, the results of 
comparative analysis are presented.
Keywords: Market, Global Islamic countries, Yazd, 
Istanbul market.
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1. مقدمه
یکـی از فضاهـای عمومـی در شـهرهای تاریخـی ایران 
مطلـوب  وجـوه  از  یکـی  کـه  مسـلمانان  و شـهرهای 
تعامـالت اجتماعـی در آنهـا رخ مـی دهـد، بازار اسـت 
کـه مفصـل ارتباطـی بناهـای عمومی با فضای شـهری 
اسـت. ایـن عرصه در کنـار فعالیتهای تجـاری و زندگی 
روزمـره مـردم، نقش بـه سـزایی در فعال بـودن فضای 
شـهری دارد. بـازار کـه از مهمترین فضاهـای اجتماعی 
و شـهری هـر جامعـه اسـت، شـبکه ای درهـم تنیـده 
از روابـط اجتماعـی و اقتصـادی را در جـوار بناهـای 
عمومـی دیگر شـکل مـی داد و نقـش تعیین کننده ای 
بـه عنـوان عامل شـکل دهی اسـتخوانبندی و سـاختار 
کالبـدی شـهر اسـالمی داشـته اسـت )کوشـا، 1393(. 
»بـازار بـه مثابـه عنصر و جـزء اصلـی شـهرهای ایرانی 
و اسـالمی، از یـک سـو یکـی از شـاخص هـای اعتبـار 
شـهر در دوران تاریخـی بـوده و از سـوی دیگـر یکی از 
مشـخصه های شـهر شـرق اسالمی شمرده شـده است. 
از ایـن رو، در نظریـه پردازی درباره شـهرهای اسـالمی 
ایـن عنصـر مـورد توجـه و تاکید خـاص بوده اسـت. بر 
اسـاس جمـع بندی مدل هـای جغرافی دانـان در مورد 
کارکردهـای اصلی و ویژگی های اساسـی شـهر سـنتی 
شـرق اسـالمی، بازار و سلسـله مراتبـی از بازار)همراه با 
مسـجد آدینه( به مثابه قلب و هسـته اقتصادی شـهر و 
وجـود سلسـله مراتب بازرگانـی و پیشـه وری در درون 
بـازار از مشـخصه هـای بـارز و جدایی ناپذیر شـهرهای 
اسـالمی از جملـه ایرانـی بـوده اسـت« )ایراندوسـت، 

1390، ص 6(.
بازارهـای سـنتی ایـران بـا سـابقه کهـن خـود در کنار 
جنبـه اقتصـادی از نقش فعـال اجتماعی نیـز برخوردار 
بوده اند و در بسـیاری از شـهرهای کشورمان می توانیم 
همجـواری عناصـر شـاخص مذهبـی و فرهنگـی را بـا 
بافـت بـازار مشـاهده کنیـم. به ایـن صورت که بـازار به 
صـورت همزمـان یک محـور مهم ارتباطـی، اقتصادی و 
فرهنگـی شـهر بـود و نقـش و منزلت مهمـی در حیات 
اجتماعی شـهر داشت )سـلطان زاده 1366، ص 383(. 
سرپوشـیده  بازارهـای  مقایسـه  بـه  پژوهـش  ایـن  در 

اسـتانبول و بـازار یزد پرداخته می شـود. ابتـدا مفاهیم 
بـازار، فعالیـت هـای آن و ویژگـی هـای آن تبییـن می 
گـردد. در ادامـه بـه ویژگـی هـای بـازار یـزد پرداختـه 
و ایـن بـازار معرفـی می شـود و سـپس بازار اسـتانبول 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار مـی گیـرد و در انتهـا بـا 

یکدیگر مقایسـه خواهند شـد.
2 - ادبیات تحقیق

2-1 بازار
گفتـه انـد کـه واژه »بـازار« در زبـان پهلوي بـه صورت 
»واکار« بـه کار مـي رفتـه و در پارسـي باسـتان بـه 
کاري=  اجتمـاع،  محـل  )آبـا=  »آبـاکاري«  صـورت 
چرخیـدن( بـه معني محـل اجتمـاع و خریـد و فروش 
بـوده اسـت )سـلطان زاده، 1365، ص 251(. ایـن واژه 
از طریـق پرتغالي ها بـه زبان فرانسـه راه یافت )دهخدا، 
1389(. »بارتولـد« اظهـار داشـته اسـت که کلمـه بازار 
در زبـان فارسـي از زبـان هـاي دیگـر گرفته شـده و به 
معنـي »کار در نزدیکـي در« بـوده اسـت. وي در ایـن 
مـورد توضیـح بیشـتري نـداده اسـت )بارتولـد، 1375، 
ص ۴۴(. »پیرنیـا« بیـان مـي کنـد که در زبان فارسـي 
میانـه )و در پهلـوي( بـه آن واچـار گفتـه مي شـده که 
تنهـا ویـژه خریـد و فـروش کاال نبـوده اسـت. بـه طور 
کلـي واچـار به انجمـن گاه گفته مي شـده اسـت. مردم 
هر شـهر سـالي چند بـار در آن جا گـرد مي آمدند و به 
مسـائل اجتماعي خـود رسـیدگي مي کردند. بسـیاري 
از جنبش هـاي اجتماعـي از بـازار برخاسـته انـد. بـراي 
بررسـي شکل گیري شـهرها نخسـتین مورد، بررسي و 

تحلیـل بـازار آن اسـت )پیرنیـا، 138۴، ص 98(.
»آزیتـا رجبـي« بیـان مـي کنـد کـه بـازار در فارسـي 
میانـه »وازارWazar« بـا ترکیـب هایـي چـون وازارگ 
»وازارگانیـه«  )بـازرگان(،  »وازارگان«  )بـازاري( 
)بازرگانـي(، )بـازرگان »وازاربد« و نیز وسـتگ-ي-وازار 
 Wazar راسـته بـازار( و در پارتـي Wazar-i-Vastag
دیـده شـده اسـت. ایـن واژه احتماال از صـورت مفروض 
ایراني باسـتان "Vaha-Carona"  گرفته شـده اسـت 
کـه ترکیبـي از Wahag  و Vaha و از ریشـه هنـد و 
اروپایـي )Was خریـدن( اسـت کـه بازمانـده صـورت 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

127

uenum-  ،یونانـي Onos ،هنـدي باسـتان Vasna
Venum و پسـوند Zar در فارسـي میانـه و - زار در 
فارسـي دري اسـت کـه مجموعـاً بـه معني خواسـتگاه 
دادوسـتد است. آنچه مسلم اسـت، این واژه ایراني از راه 
بازرگانـي، از یـک سـو، به عربي و ترکـي عثماني و زبان 
هـاي اروپایـي و از سـوي دیگـر بـه زبان سـرزمین هاي 
هند و سـیالن راه یافته اسـت )رجبـي،1386، ص 15(. 
گفتـه انـد کـه اشـتهار جهانـي بازارهـاي اسـتانبول در 
اشـاعه ایـن واژه میـان زبانهـاي اروپایـي سـهمي بسـزا 
داشـته اسـت )مشـکور، 1357(. لغـت بـازار در تغییـر 
شـکل واکار و وازار ایجـاد شـد. در عربـي بیـزار و بیارزه 
و در پارسـي باسـتان بـه صورت آبـاکاري )آبـا به معني 
محـل اجتمـاع و »واکاري« بـه مفهوم چرخیـدن( بوده 
اسـت. همچنیـن در فرهنگ دهخدا به این نکته اشـاره 
شـده کـه بـازار از دو رسـته از دکانهـاي بسـیار در برابر 
یکدیگـر کـه غالبـا سـقفي آن دو رسـته را بـه یکدیگر 
پیوند مي دهد، تشـکیل شـده اسـت )سـامانی، 1389، 

ص 8(.
»در زبـان فارسـی، بـازار به عنوان اسـم مـکان به معنی 
محـل خریـد و فـروش کاال اسـت و با وجـود ان که این 
واژه امـروزه بیشـتر دربـاره ی بازارهـای دائمـی، اصلـی 
و قدیمـی شـهرهای کهـن و تاریخـی بـه کار مـی رود، 
در گذشـته گاه بـه صـورت سـاده و گاه بـا پیشـوند یـا 
پسـوندهایی بـه معنـی مـکان خریـد و فروش بـه طور 
اسـت« )سـلطان زاده، 1383، ص 11(.  بـوده  مطلـق 
در فرهنـگ عمیـد نیـز بـازار بـه صـورت جـای خریـد 
و فـروش کاال، محـل اجتماع فروشـندگان و خریداران، 
کوچه سرپوشـیده کـه دارای چندین دکان یا فروشـگاه 

باشـد معنی شـده اسـت )نوبخـت، 1388(.
2-1-1 بازار، فضايی با فعالیت های متنوع

بـازار مهمتریـن محـور شـاهراه ارتباطـی در شـهرهای 
قدیمـی بـود و بیشـترین آمـد و شـد در آن صـورت 
می گرفـت. بـه عبـارت دیگـر بـازار مهـم تریـن کانـال 
و  کاالهـا  مـردم،  تنهـا  نـه  کـه  بـود  شـهر  ارتباطـی 
سـرمایه ها در آن جریـان می یافتنـد، بلکـه اطالعـات، 
اخبـار و آگهی هـا نیـز از طریق آن به اطالع شـهروندان 

می رسـید. زیرا اطالع رسـانی توسـط افـراد و به صورت 
شـفاهی انجـام می شـد و بـه همیـن دلیـل بـود کـه 
وقتـی حکومـت قصـد اطـالع رسـانی خبـری بـه مردم 
را داشـت، غالبـاً عـده ای که آنهـا را عمومـاً »جارچی یا 
منـادی« می خواندنـد، آن خبـر را ابتـدا در بـازار اصلی 
شـهر جـار می زنـد، یعنـی بـا صـدای بلنـد بـه اطـالع 

مـردم مـی رسـاندند )سـلطانزاده، 1383، ص 28(.
هنگامـی که شـخص یا افـرادی که مـورد توجه و عالقه 
مـردم بودنـد بـه شـهری وارد می شـدند، ورود آنـان 
غالبـاً از سـمت دروازه بـازار بـود کـه پـس از عبـور از 
بـازار به عنـوان مهم تریـن راه ارتباطـی شـهر به مقصد 
خـود می رفتنـد. در هنگام جشـن های ملـی و مذهبی، 
بازارهـا را چراغانـی و بـرای جشـن آمـاده می کردنـد؛ 
چنان کـه حداقـل تـا پیـش از قـرن پنجـم هجـری، 
از  برخـی  و  نـوروزی  و جشـن های  آئین هـا  مراسـم، 
انـواع بازی-هـا و سـرگرمی ها در اصفهـان برپا می شـد 
و مـردم در آن شـرکت می کردنـد )سـلطانزاده، 1383، 

ص 29(.
بازارهـا غالبـاً در هنـگام عـزاداری یـا در ایام سـوگواری 
و بـه مناسـبت های مذهبـی یـا در مـوارد خـاص مانند 
فـوت علمـای دینـی یـا بـزرگان شـهر تعطیل می شـد 
و در آن مراسـم عـزاداری برپـا مـی گردیـد. مجالـس 
عـزاداری غالبـاً در سـراها و تیمچه ها تشـکیل می شـد 
و اصنـاف محتلـف بـرای بهتـر برگـزار کـردن آن بـا 
یکدیگـر رقابـت می کردنـد. در بـازار بـه عنـوان یـک 
فضـای شـهری و معماری مهـم، فضاهایی بـرای عرضه 
انـواع غذاهـای سـاده و نیـز غذاهای عالی وجود داشـت 
و برخـی از مـردم بـرای میهمانـی دادن دوسـتان خـود 
در بعضـی مواقـع از ایـن فضاهـا اسـتفاده مـی کردنـد 
و اصنـاف و پیشـه وران مهـم تریـن تشـکل اجتماعـی، 
صنفـی و سیاسـی را در گذشـته بحران هـای سیاسـی 
و اجتماعـی بـه صـورت متشـکل اقـدام مـی کردنـد و 
یکـی از روش هـای اعـالم مخالفـت بازاریان بـا کارها و 
اقدامـات حکومـت، تعطیل کـردن بازار بـود )همان، ص 
30(. مسـئله ی عمـده و حیاتی دیگـر در مراکز تجاری 
و بازارهـا، دارا بـودن یـک نیـروی جاذبه و جلـب مردم 
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بـه عنـوان مصرف کننده از تمـام نقاط مجـاور به طرف 
خـود اسـت و بـه همین علـت ترتیبات منظـم معماری 
کـه مـورد احتیـاج تجـار مـی باشـد اهمیت به سـزایی 
دارد، زیـرا مسـلماً ضـروری اسـت که تحـرک بزرگی از 
طریـق تبلیـغ و عالمـات و نمایشـگاه های متحـرک در 
مرکـز تجـاری ایجاد شـود. این تحـرک در بعضی موارد 
می توانـد بـه نتایج بسـیار متنوعـی از قبیـل ایجاد یک 
محیـط بازار مـکاره، انعکاس هـای نور و بـازی کودکان 
و سـیاحت هـای تجـاری منجر شـود )نوبخـت، 1388، 

ص 37(.
2-1-2 بازار در کشورهای اسالمی

در نظـام اجتماعـی ترکیه، بـازار سرپوشـیده معموالً به 
عنـوان بخشـی از یک مجموعه بزرگتر شـامل حمام ها، 
آشـپزخانه های سـوپ  ساخته می شـدند که همچنین 
یـک منبـع درآمـد بـرای مسـاجد، موسسـات مذهبـی 
یـا خیریـه کـه »وکیـف«  نامیـده می شـدند، بودنـد. 
هرچنـد، در نظـام ایـران، بازارها تحـت حمایت مقامات 
دولتـی یـا افـراد ثروتمنـد صرفـاً بـه منظـور تجـارت 
سـاخته می شـدند شـامل امکانات عمومـی دیگری نیز 
بودنـد. از سـوی دیگـر، برخـالف سـازمان های ترکـی، 
یـک سـنت تشـریفات سیاسـی و یـا دینی قـوی دارند؛ 

بازار سرپوشـیده ی ایرانـی به عنوان بازتابی از شـاخص 
هـای اجتماعـی عمل می کنـد. این تمایـز، تفاوت های 
رسـمی را در طـرح هـا و اسـتفاده های معنایـی در این 
 :2012 ,EDGÜ & et al( فضاهـا را نشـان می دهـد

.)5-3
در  میادیـن  بـا  شـرق،  در  اسـالم  جهـان  بازارهـای 
شـهرهای اروپایـی قبـل از صنعتـی شـدن و یـا فـوروم 
هـا و آگوراهـا در شـهرهای رم و یونـان باسـتان از نظـر 
سیاسـی،  هـای  فعالیـت  بـرای  مکانـی  شـکل گیری 
مقایسـه  قابـل  مـردم،  مدنـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
آن،  در  کـه  جایـی  2005(؛   ,Moosavi( هسـتند 
امکانـات مشـابهی در مراکـز خریـد معاصـر نیـز یافـت 
می شـود. تفاوت ها در سـاختار بسـته و سرپوشـیده ی 
ایـن بازار ها و در سـازمان هندسـی در فرم هـا و اگوراها 
دیـده می شـود. بازارهـا همیشـه در اشـکال خطـی و 
بیشـتر بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی، فرهنگـی و 
اقتصـادی منطقـه طراحـی شـده بودنـد، در حالـی که 
در فـرم آگوراهـا و فـوروم هـا، فـرم بازارهـا بـه صـورت 

متمرکـز بودنـد.
در سـاختار بـاز سـنتی، کوچکتریـن واحدها، مغـازه ها 
هسـتند کـه در آن هیـچ کـس )از جملـه مشـتری(، 

پالن های 1 و 2. نمونه ای از راسته ها گونه شناسی های مختلف و چهارسوق متشکل 
از اين ها در سمت چپ و يک نمونه از يک فضاي محصور بدستان با دو ورودی با 

)2005 ,Küçükkömürcü حیاط در سمت راست؛  ماخذ: اقتباس شده از
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غیـر مالـک نمـی تواند بـه آن وارد شـود. در ایـن مغازه 
هـا، کاال در میزهـای چوبـی در خـارج از مغـازه هـا بـه 
نمایش گذاشـته می شـد و تجارت در آن جا اتفاق می 
افتـاد. ایـن مغازه هـا در امتـداد یک خط به نام راسـته 
هـا قـرار مـی گیرنـد که رسـاته هـا در تقاطـع هایی به 
نـام چهارسـوق ها و یـا میـدان ها بـه عنـوان مراکز این 
شـبکه بـه هـم متصـل مـی شـوند. راسـته ها نـه تنهـا 
خیابـان هـای تجاری سرپوشـیده و معابر هسـتند بلکه 
مسـیرهای ارتباطـی بـرای مـردم و کاالها بـرای ورود و 
خـورج مـی باشـند. از سـوی دیگـر، اگرچـه سـراها در 
ابتـدا بـرای اهـداف سـکونت در هـر دو فرهنـگ، مورد 
اسـتفاده قـرار داشـتند؛ آن هـا همچنین بـه عنوان یک 
شـاخه خـاص تجـارت، عمده فروشـی یـا تولید بـا فرم 
هـای مربع- مسـتطیل محصور اسـتفاده می شـدند که 
حیـاط یـا ایـوان داشـتند. ایـن هـا معمـوال دو یـا سـه 
مجتمـع تجـاری حـول حیـاط سـبز بـاز بودنـد کـه به 
عنـوان عمـده فروشـی و ذخیـره سـازی کاالها بـه کار 

.)1997 ,Sultanzade( بـرده مـی شـدند
در نظـام ایـران، اگرچـه بازارهـا یـا به صـورت ارگانیک 
یـا برنامه ریـزی شـده شـکل یافتـه انـد و معمـوالً در 
مرکـز شـهرها واقـع شـده انـد، طـرح آن ها معمـوال به 
شـکل خطـی بـوده و فضاهـای عمومـی و اجتماعـی و 
فرهنگـی از طریـق ایـن فـرم خطـی ایجـاد می شـدند 
)Kermani & Luiten, 2010(. بازارهـای ارگانیـک 
توسـعه یافتـه بـه نیازهـای اقتصـادی شـهر در طـی 
قـرن هـا تکیـه مـی کردنـد، گاهـی اوقـات بازارهـا بـه 
سـمت سـاختمان هـای بـزرگ عمومـی شـهر جهـت 
گیـری مـی کردنـد. اگـر بـازار در طول زمان گسـترش 
یافتـه بـود، بـه طـور منظـم، سـاختار خطـی اصلـی و 
منظـم بـه آرامـی و ماهرانـه خـود را بـا خواسـته هـای 
هـر دوره تاریخـی منطبـق مـی کـرد. آن بازارهایی که 
برنامه ریـزی شـده بودند، بـه طور عقالنی تنظیم شـده 
و بـه شـکل خیابـان اصلـی شـهر در نظـر گرفتـه مـی 
شـدند. آن هـا معمـوالً در طـول دوره رشـد اقتصادی و 
رفاه سـاخته می شـدند. عـالوه بر این، بازار همیشـه به 
عنـوان خیابـان اصلی بافت شـهری و اتصـال دهنده ی 

 ,Moosavi( دو ورودی اصلـی شـهر تعریف می شـدند
 .)2005

 ، »بدسـتان«  ترکیـه،  نظـام  در  دیگـر،  سـوی  از 
سـاختمان اصلـی سرپوشـیده و محصـور اسـت کـه در 
آن گـران قیمـت تریـن و بـاارزش تریـن کاالهـا مبادله 
مـی شـوند. ایـن گونـه بازارهـای سرپوشـیده را مـی 
تـوان در بورسـا، آدرنـه و یـا اسـتانبول  مشـاهده کـرد 
)Küçükkömürcü, 2005(. از آن جـا کـه، وضعیـت 
مالکیـت همـان طـور کـه قبـال ذکـر شـد متعلـق بـه 
»وکیفـس«  بـود و تـا زمانـی کـه تقاضـا وجود داشـت 
و تـا زمانـی کـه وکیفـس در پایتخـت بـود، ردیف های 
ممتد فروشـگاه سـاخته می شـدند و بـازار همچنان به 
گسـترش افقـی ادامـه مـی داد. بنابراین، اگرچـه در هر 
دو فرهنـگ، هـر دو نظـام بـازار بـه صـورت ارگانیـک و 
از قبـل برنامه ریزی شـده که توسـعه یافتـه از نوارهای 
خطـی هسـتند دیـده می شـود، در مقابـل بازارهـای 
از  ترکـی  بازارهـای  و خوشـه ای،  بیـان شـده  ایرانـی 
طریـق اتصال راسـته ها به صورت بلوکهای سـاختمانی 
 :2012 ,EDGÜ & et al( مشـبک ایجـاد شـده انـد

.)5-3
عناصـر بـازار بـه وجـود آمـده کـه هـر یـک مختـص 
انجـام کاري اسـت کـه نیـازي را برطرف مـي کند. پس 
بـازار از مجموعـه اي از مغـازه هـا تشـکیل یافتـه که با 
معبـر سـر پوشـیده و کاروانسـرها، تیمچه ها، سـراها و 
شـترخانه ها تشـکیل بافـت خاصـي را مي دهـد. عالوه 
بـر ایـن، در جـوار ایـن مجموعـه اماکن عمومـي مانند 
حمام، تکیه، مدرسـه، مسجد، سـقاخانه، زورخانه، قهوه 
خانـه وجـود داشـته اسـت کـه هـر گاه میـان عناصر و 
اجـزاي مجموعـه اي رابطه اي نسـبتا ثابـت و پابرجایي 
برقـرار باشـد بدیـن رابطـه سـاخت اطـالق مـي شـود. 
از ایـن رو سـاخت دو وجـه دارد: 1- عناصـر تشـکیل 
دهنـده سـاخت 2- روابط بین عناصر )توسـلي، 1369، 
عبـارت  نیـز  بـازار  سـاخت  بدین ترتیـب  125(؛  ص 
اسـت از: اجـزاي تشـکیل دهنـده آن )عناصـر کالبدي( 
و روابـط بیـن این اجزاء بـا یکدیگر )سـیماي کالبدي(. 
بدیـن ترتیـب ایـن عناصر شـامل عناصر اصلي یـا اولیه 
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سـازنده بـازار و عناصـر ثانویـه مي شـوند. عناصـر اولیه 
و اصلـي، مسـتقیما سـازنده هویت تجـاري بازارند مثل: 
کوچـه، گـذر، راسـته )رسـته(، اصنـاف، سـرا و تیمچه، 
خـان، کاروانسـرا، قیصریه، چهارسـوق، و میـدان عناصر 
بازارنـد و در جـوار آن قـرار  ثانویـه مکمـل نیازهـاي 
دارنـد، همچون مسـجد یـا مکانـي متبرکه )امامـزاده(، 
تکیه و حسـینیه، مدرسـه و حمام، زورخانه، سـقاخانه، 
قهـوه خانـه و... )بیگلـري، 1355، ص 9(. این عناصر در 
بخش هـاي مختلـف زندگـي و فعالیت هـاي اقتصادي، 
اجتماعـي، مذهبـي و سیاسـي جوابگـوي نیازمندیهاي 
مـردم اسـت. اجـزا یـا عناصـر بـازار را به طـور کلي مي 

تـوان به انـواع زیر تقسـیم بنـدي نمود:
1. »عناصر اقتصـادي«: عناصر تجاري شـامل: دکان 
و حجره، تیمچه، تیم، خان، راسـته، چهارسـوق. عناصر 
تولیـدي و تجاري شـامل: کارگاه، قیصریـه، داالن یابند. 
عناصـر با نقـش انباري: خانبـار، خان انبار، کاروانسـرا و 

سـرا، باراندازها، بارگیر.
و  فرهنگـي  مذهبـي،  اجتماعـي،  »عناصـر   .2
مسـجد،  اجتماعـي:  مذهبـي-  عناصـر  خدماتـي«: 
حسـینیه، تکیه، امـام زاده. عناصر فرهنگـي- اجتماعي: 
خدماتـي-  عناصـر  علمیـه.  هـاي  حـوزه  و  مـدارس 
اجتماعـي: حمـام، زورخانه، سـقاخانه، چایخانـه و قهوه 

سـلماني. غذاخوري هـا،  خانـه، 
3. »عناصر ارتباطـي و حفاظتي«: میـدان، گذر، در 
و دروازه. هرچنـد کـه عناصـر فـوق در سـاخت کالبدي 
بازارهـا نقـش بسـزایي داشـتند، امـا ابـن بـدان معنـا 
نیسـت کـه کلیـه این عناصـر در تمامـي بازارهـا وجود 
داشـته انـد. بـه عبـارت دیگـر همیشـه فضـاي مجـاور 
بـازار یـا پشـت بازارهـا جهـت توسـعه فیزیکـي عناصر 
بازارهـا کاربـرد داشـته انـد؛ بنابراین هرگز حالت ایسـتا 
نداشـته اند و بـه اقتضاي نیاز، بعضـي از عناصر فعال تر 

شـدند. مي 
شـکل گیري عناصـر بازار و روند توسـعه آن بسـتگي به 
کارکرد اصلي شـهر و میزان رشـد اقتصـادي و جمعیت 
کـه  کوچکـي  و  متوسـط  شـهرهاي  در  داشـت.  آن 
مبـادالت خارجـي آنها زیـاد نبود، بخـش قابل مالحظه 

اي از بـازار صـرف تامیـن نیازهـاي داخلـي شـهر مـي 
شـد. در نتیجـه، آن گـروه از اندامهـا و عناصـري کـه 
در خدمـت تجـارت خارجـي شـهر قـرار داشـتند، بـه 
همـان نسـبت از رشـد کمتـري برخـوردار بودنـد. ایـن 
بازارهـا بـه طـور عمـده جنبـه خرده فروشـي داشـتند 
و درصـد اندکـي از فضاهـاي آن بـه تجـارت خارجـي 
اختصـاص داشـت. براي مثـال در طول بـازار نائین تنها 
دو کاروانسـرا وجـود داشـته اسـت؛ در حالـي کـه در 
شـهرهاي بازرگانـي- تولیـدي و پررونـق، بازارچـه هاي 
محلـي، اغلـب نیازهـاي جـاري و روزمره اهالي شـهر را 
تامیـن میکردنـد و بخـش مهمي از بازار اصلي شـهر در 
خدمـت بازرگانـي خارجـي قـرار مـي گرفت )سـامانی، 

1389، ص 26(.
3 - روش شناسی تحقیق

سرپوشـیده  بازارهـای  مقایسـه  پژوهـش  ایـن  هـدف 
اسـتانبول و بـازار یـزد اسـت. روش تحقیـق، توصیفی- 
اسـتفاده  مـورد  داده هـای  کـه  باشـد  مـی  تحلیلـی 
در بخـش پژوهـش ایـن پـروژه از روش کتابخانـه ای 
بـه دسـت آمـده اسـت. اطالعـات کتابخانـه ای مـورد 
اسـتفاده در ایـن پـروژه از روش هـای مختلـف از جمله 
تحقیقـی،  پروژه هـای  مجـالت،  کتـب،  بـه  مراجعـه 
نقشـه ها و جسـتجوی اینترنتی حاصل شـده اسـت؛ در 
ایـن قسـمت هـدف ایـن بـوده کـه از آخریـن اطالعات 
موجـود در رابطـه بـا موضـوع مـورد مطالعـه اسـتفاده 
شـود. بدین ترتیـب ابتـدا بـه ویژگی هـای بـازار یـزد 
پرداختـه و ایـن بـازار معرفـی می شـود و سـپس بـازار 
اسـتانبول مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می گیـرد و در 

انتهـا بـا یکدیگـر مقایسـه خواهند شـد.
4 - ارائه يافته ها و تجزيه و تحلیل آن ها

4-1 بازار يزد
مجموعه بازار سـنتی شـهر یـزد که در جنـوب و خارج 
از دروازه شـهر قلعـه اي قدیم و مرکز شـهر سـنتي یزد 
واقع اسـت، امـروزه فضـاي مابین خیابان امـام خمیني 
در شـرق، خیابـان مالاسـماعیل و محلـه لب خنـدق در 
غـرب، دیـوار تاریخـي شـهر و محلـه شـاهزاده فاضـل 
گـودال  محله هـای  و  شـمال  در  دارالشـفا  محلـه  و 
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مصلـي و هاشـم خان در جنـوب را پوشـانده اسـت. این 
مجموعـه ماننـد اکثـر بازارهاي اسـالمی در قلب شـهر 
امـروزي واقـع شـده اسـت. موقعیـت اولیه بـازار یزد در 
مجـاور دروازه شـهر قلعـه اي و در ارتبـاط بـا ورودي 
شـهر بـوده که بـا افزودن راسـته هـا و بازارهـاي بعدي 
بـه صـورت مجموعـه اي در خارج از  شـهر رشـد کرده 
اسـت. شـکل و مورفولـوژي بـازار یزد از بافت نخسـتین 
شـهر و مسـیر ارتباطي آن، کـه به صـورت محله اي در 
اطراف نخسـتین راسـته بـازار- خـارج از دروازه شـهر- 
رشـد کـرده بـود، تبعیـت کـرده اسـت. بدیـن ترتیـب 
بـازار، داراي راسـته هاي کوتاهـي اسـت کـه در محلـه 
هـا حـل گردیـده انـد. بدیـن شـکل بازار سـنتي شـهر 
یـزد بـه صـورت گسـترده و نعلي شـکل با راسـته هاي 
کوتـاه و بـه هـم پیوسـته اسـت )سـرایی، 1389، ص 

 .)28
آنچـه امـروز بـه عنـوان بازار سـنتی شـهر یـزد معرفی 
رضـا  زمـان  از  مجـروح  اسـت  کالبـدی  می گـردد، 
خـان، جراحتـی حاصـل از تقلیـد نادرسـت از فرهنـگ 
شهرسـازی غـرب، بـی توجـه بـه سـاختار شهرسـازی 
ایرانـی- سـاالمی کـه در دو خیابان کشـی بـر چارچوب 
منسـجم بازار یزد وارد گشـته اسـت )آیتی، 1317، ص 
۴02(. خیابـان اول، شـمالی - جنوبـی بـه نـام پهلـوی 

احـداث  رضاخـان  زمـان  در  خمینـی(  )امـام  سـابق 
خیابـان  یافـت.  توسـعه   1309 سـال  در  و  گردیـد 
دوم در سـال 1317 از میـدان امیرچخمـاق تـا میـدان 
غربـی  شـرقی-  جهتـی  در  خمینـی  سـیدمصطفی 
احـداث شـد. بدین ترتیـب ایـن خیابان، سـتون فقرات، 
راسـته و چهارسـوق اصلـی مجموعـه بـازار را تخریـب 
کـرد )سـرایی، 1389، ص 29(. فضاهـای موجـود در 

بـازار یـزد عبارتنـد از:
گذرهـا،  شـامل  خدماتـی  و  ارتباطـی  فضاهـای   .1

میدان هـا؛ و  ورودی هـا 
مسـاجد،  شـامل  فرهنگـی  و  اجتماعـی  فضاهـای   .2

و  حسـینیه ها؛  علمیـه،  مدرسـه 
3. فضاهای اقتصادی شامل فضاهای تجاری و انبارها.

در بـازار یـزد، در حـال حاضـر از 956 واحـد تجـاری، 
تنهـا 273 واحـد مربـوط بـه نیمـه شـمالی اسـت؛ در 
حالـی کـه از 956 واحـد تجـاری بـازار، 577 واحـد در 
نیمـه جنوبـی و 379 واحـد مربـوط بـه نیمـه شـمالی 
اسـت. بدین ترتیـب در بخـش شـمالی 71 درصد مغازه 
هـا و در بخـش جنوبـی 61 درصد مغازه ها باز هسـتند 

)سـرایی، 1389، ص 32(.
عمـده تریـن دالیـل اختـالف تـوان تجـاري دو بخـش 

از:  بـازار عبارتند 

پالن 3. موقعیت بازار در شهر يزد؛ ماخذ: سرايی، 1389، ص 29.
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شـمالي،  بخـش  در  فعالیـت:  نـوع  در  1.تفـاوت 
واحدهـاي تجـاري اصـوالً نیازهـاي معیشـتي مـردم را 
ارائـه می کننـد، ولـي در نیمـه جنوبـي بیشـتر عمـده 
فروشـي ها، نمایندگي هـاي کارخانه هـا و غیـره قـرار 
دارنـد کـه کمتـر مـورد نیـاز روزمـره مـردم هسـتند.

2. تمرکـز در فعالیـت هـا در بخـش شـمالي بـازار 
حقیقـت  در  و  اسـت  آن  جنوبـي  بخـش  از  بیش تـر 
صنـف بنـدي کـه از خصایـص بازارهاي شـرقي اسـت، 

بیشـتر در نیمـه شـمالي بـازار دیـده مي شـود.
3.  در بخـش شـمالي، انـواع جدیـد و مدرن تریـن نوع 

هـر کاال عرضه مي شـود.
۴. در بازارهـاي بخـش شـمالي بـه خاطـر راسـته هاي 
بـراي  کمتـري  سـردرگمي  منظم تـر،  و  طوالني تـر 
مشـتریان تـازه وارد ایجـاد مي نمایند )سـرایی، 1389، 

.)33 ص 
مسـلط ترین کارکـرد بـازار سـنتي یـزد قالي فروشـي، 
زرگـري و طال فروشـی، بّزازي و البسـه فروشـي اسـت. 
مطالعـات تاریخـي از صنایـع شـهر یزد نشـان می دهد 

کـه صنایع دسـتی قالي بافي، طالسـازي و نسـاجي در 
گذشـته و بـه دنبـال آن صنایـع دسـتي ماشـیني هـر 
سـه نـوع فعالیـت یاد شـده  که کارکـرد برجسـته بازار 
یـزد بـر روي آنها اسـتوار اسـت، در شـمار قدیمي ترین 
و اصیـل تریـن هنرهـاي صنعتـي یـزد قرار مـی گیرند 

)همو، همـان، ص 33(.
همـان طور که در نقشـه قابل مشـاهده اسـت سـاختار 
بـازار بـه صـورت مجموعه و خطی اسـت و بدیـن گونه 
بـازار بـه صـورت مجموعـه ای و خطی گسـترش یافته 

است. 
4-2 بازار استانبول

قدیمی تریـن و بزرگتریـن بـازار سرپوشـیده در جهـان 
کـه بـه عنـوان »بـازار بـزرگ« شـناخته مـی شـود؛ در 
حـدود ۴000 مغـازه و بیـش از 60 کوچـه دارد کـه 
یـک مارپیـچ هزارتـوی بزرگـی را در مرکـز شـهر بـه 
بـا یـک  اصلـی کـه  اسـت. دو سـاختار  آورده  وجـود 
سـری گنبدهـا و بقایـای دیوارهـای قـرن 15 پوشـیده 
شـده انـد، بـه یک منطقـه خرید بـا دربرگیـری خیابان 

جدول 1. انواع فضاهای موجود در بازار يزد؛  ماخذ: سرايی، 1389، ص 29

پالن 4. پراکندگی صنوف در بازار يزد؛  ماخذ: سرايی، 1389، ص 34.
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هـای اطـراف و گسـترش آن در طـول قرن هـای بعدی 
بـه بزرگتریـن بـازار تبدیـل شـده اسـت. ایـن بـازار در 
بـرای خارجیـان اسـت.  توریسـتی  اول مکانـی  وهلـه 
میلیـون هـا اشـیا مختلـف کـه به نظـر می رسـد برای 
بازدیدکننـدگان بـه خصـوص بازدیدکننـدگان غربـی 
جـذاب هسـتند، توسـط هـزاران مغـازه دار بـه فـروش 

.)Altintas(مـی رسـند
 بـازار بـزرگ، یـک مرکـز تجـاری تاریخـی بـا بیـش از 

500 سـال سـابقه در شـبه جزیـره تاریخـی اسـتانبول 
 ,Yusufi Far &  Mohammadi(اسـت ترکیـه 
2010(. بـازار بـزرگ، پس از فتح قسـطنطنیه در سـال 
1۴53 توسـط سـلطان محمـد فاتـح در سـال 1۴61 
تاسـیس شـد. بـازار بـزرگ در انتهـای جاده ابریشـم بر 
روی یـک سـایتی کـه قبال بـازار بیزانس بـود - احتماالً 
 Köroğlu(( بنـا شـد ،-)در اطـراف بدسـتان )داخلـی
et.al, 2009(. نخسـت، دو بدسـتان، هسـته بـازار را 

45 :2012 ,Pourjafar & et al :پالن 5. پالن بازار بزرگ استانبول؛ ماخذ

 EDGÜ & :پالن 6.عملکردهای بازار در بازار بزرگ استانبول؛ ماخذ
12 :2012 ,et al
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تشـکیل مـی دادنـد:
1. بدستان )داخلی( 

2. بدستان صندل 
چهـار طـرف مجـاور و محیـط اطـراف بـازار، توسـط 
Hans احاطـه شـده بودنـد کـه هـر کـدام یـک واحـد 
 .)2009 ,Köroğlu et.al( مجـزا را در خـود داشـتند
بـازاری کـه توسـط سـلطان محمد تاسـیس شـده بود، 
توسـط جانشـین او سـلیمان )خان سـلطان سـلیمان(  
بهبـود یافـت. سـاختار پیچیـده ی بـازار بـزرگ در طی 
قـرن هـا تکامـل یافتـه اسـت؛ آتـش سـوزی در سـال 
1631، 1701 و 195۴ سـبب ایجاد آسـیب های جدی 
در بـازار شـد و در سـال 189۴ زلزله نیـز نابودی بخش 
هایـی از آن را در پـی داشـت. دوبـاره بـازار بازسـازی 
شـد و طرح امـروزی آن در سـال 1701 بـا 6۴ خیابان 
سرپوشـیده، یـازده دروازه و  200000 مترمربـع ایجـاد 
گردیـد )Geist ;1965 ,Erdenen, 1989(. فضـای 
خـاص بازار اسـتانبول مـی تواند به عنوان یک سیسـتم 
مبتنـی بر شـبکه بنـدی )مشـبک( تعریف شـود که در 
آن، خیابـان هـا هر یک بـر دیگر متقاطع هسـتند. بازار 

بـزرگ، خیابـان هـای طولـی و عرضـی متنوعـی دارد. 
تنـوع در ایـن عناصر، بـه ویژه تغییـرات عرضی خیابان، 
مهـم تریـن و قابـل توجـه تریـن تفـاوت بـازار بـزرگ 
سرپوشـیده اسـتانبول بـا بـازار ایرانـی اسـت. تجمـع 
عناصـر مختلـف معمـاری در فـرم هـای بدسـتان هـا، 
hans، سـراها، راسـته هـا، چهارسـوق هـا، çarşıs و ... 
اسـت که عوامـل کلیـدی در کالبد بازار بزرگ هسـتند 

.)8 :2012 ,EDGÜ & et al(
فضاهـای معماری و شـهری موجـود در بازار اسـتانبول 

از: عبارتند 
1. فضاهـای ارتباطـی و خدماتـی شـامل پاالس هـا  و 

ورودی هـا
2. فضاهـای اجتماعی و فرهنگی شـامل: مسـجد، کافه، 

مـکان آبخوری ، کیوسـک ، میـدان و ایوان.
3. فضاهـای اقتصـادی به دو دسـته تقسـیم می شـوند: 
1. فضاهـای تجـاری شـامل: مغـازه هـا، تیـم، تیمچـه، 
خان، راسـته، سـرا و  çarşıs  2. فضاهای تولید شـامل: 

حیـاط و هان هـا .
حضـور گیلدهـا در بـازار بـر شـکل راسـته هـا تاثیـر 

 EDGÜ &( :پالن 7. طرح پیکربندی فضايی بازار سرپوشیده استانبول؛ ماخذ
)13 :2012 ,et al
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گذاشـته اسـت. خیابـان هـا، کوچه هـا یا ردیـف مغازه 
هـا بـا توجه بـه حرفه و یـا انـواع کاالها ماننـد زرگران، 
کاله،  تولیدکننـدگان  چاقـو،  سـازندگان  جواهـرات، 
تفنـگ، فـرش و تجـار پارچـه نـام گذاری شـده اسـت 
)Köroğlu et.al, 2009(. در بـازار بـزرگ اسـتانبول، 
فروشـندگان طال/ جواهر و اشـیای قیمتی و زرگران در 
راسـته های اصلی بر روی قسـمت شـمال شـرقی بازار 
واقـع مـی شـوند. بیـن محـور اصلـی شـمالی جنوبـی، 
فروشـندگان انـواع پارچـه قـرار دارنـد؛ برخـی از لباس 
فروشـی هـا هـم در خیابـان هـای باریـک ایـن منطقه 
دیـده مـی شـود. عـالوه بـر ایـن فضاهـا، فروشـندگان 
پارچـه و آثـار نسـاجی در سـمت شـمالی محـور اصلی 
شـمالی -جنوبـی، در هـر دو طـرف خیابـان دیـده می 
شـوند. پوشـاک و لـوازم جانبـی به طور عمـده در غرب 
بـازار در طـول خیابان های مشـبک که برخـی از آن ها 
شـامل سـاختمان هایـی بـا حیاط هسـتند قـرار دارند. 
چـوب کاران و نجـاران در مرزهـا و خـارج از دیوارهـای 
بـازار هسـتند. آثـار شیشـه ای و بـه خصوص آثـار آینه 
ای در سـمت شـمالی یـک طـرف خیابـان قـرار دارند. 
مـس، فلـز و آثار برپایه آهـن و فروشـندگان این کاالها 
در مرزهـای شـمالی و خـارج از مرزهـای بازار هسـتند 
کـه در hans قـرار دارنـد و در سـاختمان هـای حیاط 

.)12 :2012 ,EDGÜ & et al( مرکـزی هسـتند
 خیابـان اصلـی شـمالی جنوبی بـازار بزرگ به مسـجد 
سـلیمانیه متصل می شـود که عمود بـر محورهای بین 
Nuruosmaniye و بایزیـد اسـت کـه می توان جهت 
شـرقی غربـی را دیـد. منطقـه بیـن ایـن خیابان هـای 
اصلـی دارای یـک سـاختار بـا یـک سیسـتم مشـبک 
شـامل بازارهـای قدیمـی اسـت. بـازار بـزرگ سیسـتم 
 ,EDGÜ & et al( کنـد  مـی  نمایـان  را  دکارتـی 

.)13  :2012
5 - نتیجه گیری و جمعبندي

در ایـن پژوهـش به مقیاسـه بـازار یزد و بازار اسـتانبول 
پرداختـه شـد. هـر دوی ایـن بازارهـا جـزو بازارهـای 
کشـورهای اسـالمی بـه شـمار می آینـد و از ایـن رو 
شـباهت هـای بسـیاری بیـن ایـن دو چـه از لحـاظ 

چشـم  بـه  زندگـی  سـبک  و  مورفولـوژی،  فرهنگـی، 
می خـورد. هـر دو بـازار عـالوه بـر کارکردهـای تجاری 
و بازرگانـی دارای کارکردهـای شـهری دیگـری نیز می 
باشـند و عملکردهای مذهبـی، فرهنگی و اجتماعی نیز 
در آن هـا وجـود دارنـد. ایـن بازارهـا نه تنهـا محل داد 
و سـتد کاالهـا بلکه بـه عنوان سـرزنده تریـن فضاهای 
عمومی شـهری نیز هسـتند. در پیکربنـدی فضایی این 
دو بـازار نیـز شـباهت هایی وجـود دارد. تجمـع عناصر 
مختلـف معمـاری بـه فـرم هـای راسـته هـا، سـراها، 
چارسـوق هـا و ... در هـر دو یافـت مـی شـود. هـر دو 
بـازار دارای بخـش هـای تخصصـی و در عیـن حـال 
اختـالط کاربری هـا در یـک مجموعـه هسـتند. ایـن 
بخـش ها شـامل فروشـندگان طـال، نقره، چـرم، فرش، 
شیشـه و ... اسـت کـه بـا وجـود انـواع کاال مشـتریان 
می توانسـتند بهتریـن انتخـاب را بـا قیمـت مناسـب 
پیـدا کننـد. پیکربنـدی فضایـی بـازار یـزد بـه صـورت 
خوشـه ای و مجموعـه ای مرتبـط بـه هـم اسـت. طرح 
مشـبک بـازار بـزرگ اسـتانبول، آزادی در گسـترش و 
ارتبـاط بیشـتر فعالیـت هـا را بـه دلیل وجـود تخصص 
هـای وابسـته در بـازار دارد. هـر دو بـازار بـه گونـه ای 
هسـتند که امکان گسـترش بـرای هر دو چـه از طریق 
ایجـاد یـک مجموعـه و چـه از طریق ایجاد یک شـبکه 

در کل وجـود داشـته اسـت.
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تبیین مولفه های معماری حاکم بر بناهای عبادی از منظر حکمی 
و پديدارشناسی
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چکیده
و  بوده  آدمیان  روحی  تعالی  و  تکامل  بستر  ترین  غایی  عبادی،  مکان های  دیرباز  از 
معماری روحانی و قدسی محیطي جهت عبادت جمعی مومنین خلق نموده است. در 
این بین و از میان ادیان الهي جنبه اجتماعی عبادت در اسالم پررنگ تر بوده و مکان 
خلق شده براي این عبادت جمعی، از اهمیت بسزایي برخوردار است. به همین دلیل 
پژوهشگران و صاحب نظران در بررسی و نگرش به معماری اسالمی بناهای عبادی، از 
روش های متعددی بهره گرفته اند؛ به نحوی که هر یک از نظریه پردازان در گذر زمان 
با نگرش های متفاوت پدیده معماری اسالمی را تفسیر کرده اند. نکته حائز اهمیت این 
است که پدیدارشناس در روند شناخت تنها به قدرت تعقل و تفکر بسنده نموده است و 
در مقابل، محقق و پژوهشگر معماری اسالمی عالوه بر قدرت تعقل و تفکر با بهره گیری 
از نگاه حکمت آمیز و احکام اسالمی به معماری بناهای عبادی معرفت پیدا می کند. هدف 
این مقاله بررسی حکمت و پدیدارشناسی به عنوان دو روش شناخت شناسی مطرح در 
میان شیوه های نگرش به معماری اسالمی، و بررسی و تجزیه و تحلیل این روش ها در 
بازشناخت بناهای عبادی مندرج در این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله از نوع 
کیفی و به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که در آن به تحلیل موردی بناهای عبادی 
ایرانی می پردازد و نتایج حاصل از این مقاله، قرائت از مولفه های قدسی در ساختار 
و فرم بناهای عبادی به عنوان انگاره های قدسی حاکم بر طراحی فضاهای عبادی می 
باشد. روش نتیجه گیری این مقاله بصورت استنتاجی است که به طریق استدالل، گواه و 
شاهد از بحث  های قیاسی حاصل می آید. بدین ترتیب، یافته های تحلیلی این مقاله، به 
بازشناخت مولفه های ارتقا دهنده معماری مساجد ایران منجر گردیده که تاثیر و نحوه 
حضور این مولفه ها در معماری مساجد و کهن الگوها به صورت شماتیک ارایه و تحلیل 
شده است. فرآیند تحلیل در این مقاله منجر به جستجوی کیفیتی شده است که بیش از 

هر چیز بر ارتقاء مولفه های بنیادین در بخش های مختلف معماری مساجد تکیه دارد.

واژگان کلیدي: فضاهای عبادی، حکمت، پدیدارشناسی، مولفه های معماری اسالمی.
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Architectural component of the religious monuments of phil-
osophical and phenomenological perspective

Abstract
Traditionally places of worship, the most ultimate bed and the 
spiritual evolution of mankind and the spiritual and sacred archi-
tecture believers has created a platform for collective worship. In 
between and among religions and social aspects highlighted that 
place of worship in Islam are created for the collective worship, 
is of utmost importance. That’s why researchers and experts in 
Islamic architecture reviews and attitude to religious monuments, 
numerous methods have been used. So that each of theorists over 
time with different attitudes have interpreted the phenomenon of 
Islamic architecture; It is important to note that phenomenology 
in the process of cognitive reasoning and thinking power is suf-
ficient. In contrast, the scholar of Islamic architecture in addition 
to enjoying the look of contemplation wisdom and knowledge of 
Islamic law to become liturgical architecture; this study philoso-
phy and phenomenology, reviews and analysis in this way is rec-
ognition of religious monuments. The research method is qualita-
tive and descriptive - analysis. In the case of religious buildings 
in Iran; and the results of this paper, readings from sacred compo-
nent in the structure and form of worship as the notion of sacred 
buildings in the design of places of worship. Thus, the analyti-
cal findings of this paper is to identify factors that influence led 
promoting Iranian mosques architecture and how the presence of 
these components in the architecture of mosques and archetypes 
is schematically presented and analyzed; The process leading to 
the search for quality has been analyzed in this article; that more 
than anything in the promotion of the fundamental components 
in different parts of the mosque convenience.
Key words: places of worship, wisdom, phenomenology, ele-
ments of Islamic architecture.
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مقدمه
بررسـی و تحقیـق پیرامون بناهای عبـادی از مهمترین 
موضوعـات مورد توجه معماران و شرق شناسـان اسـت. 
بـا بازنگـری معماری بناهـای عبادی در گـذر زمان این 
نتیجـه حاصـل می شـود کـه در طـول تاریـخ وجـود 
نگرشـی احترام آمیـز و همـراه بـا تقـدس بـه بناهـای 
عبادی در معماری اسـالمی سـبب شـده، انسان همواره 
بـا مقدس و ملکوتی شـمردن آن در حفـظ و تکریم آن 
اهتمـام ورزد. لیکـن در عصـر کنونی به دلیل گسـترش 
تسـلط  معمـاری،  بیشـتر  هرچـه  بهـره وری  نگـرش 
عملکـرد بـر ماهیت بنـا و اولویت دهی بـه رفع نیازهای 
کنونـی معمـاری، محتـوا و معنـی در معمـاری بناهـا 
از جملـه بناهـای عبـادی تغییـر یافتـه و حتـی منجـر 
بـه افـول معمـاری قدسـی شـده اسـت. بنابرایـن بنظر 
می رسـد بازخوانـی ایدئولـوژی و جهان بینـی محتوایی 
انسـان عصر کنونی نسـبت بـه معماری بناهـای عبادی 
کهـن در احیـا معانـی بـکار گرفتـه شـده در آنهـا حائز 
اهمیـت بـوده و بازبینـی گذشـته از منظـر رابطـه معنا 
بازتعریـف  بناهـای عبـادی می توانـد در  بـا معمـاری 
ایفـاد  موثـری  نقـش  ویژگی هـای فضاهـای قدسـی  
نمایـد. سـاختار محتوایـی ایـن مقالـه در چنـد بخـش 

تدویـن گردیده اسـت.
مواد و روشها

و  عبـادی  بناهـای  معرفـی  بـه  مقالـه،  اول  بخـش 
روش هـای شـناخت معمـاری اسـالمی ماننـد حکمت 
و پدیدارشناسـی بـا بررسـی لغوی، معنایـی و محتوایی 
بـه بررسـی  آنهـا می پـردازد. بخـش دوم،  و مقایسـه 
بـا  و  پرداختـه  عبـادی  بناهـای  مـوردی  نمونه هـای 
پدیدارشناسـی،  و  حکمـت  مفاهیـم  از  بهره گیـری 
مولفه هـا و انگاره هـای قدسـی موثـر در شـکل گیری 
معمـاری بناهـای عبـادی را ارائـه می نمایـد. بدیهـی 
اسـت بـه دلیـل تعـدد بناهـای عبـادی در سـرزمین ها 
آنـان مقـدور  و زمان هـای مختلـف، مطالعـه تمامـی 
نبـوده و در ایـن مقالـه بـه مطالعـه معـدود بناهـای 
و  ارزشـمند  آثـار  واجـد  پرداختـه شـده کـه  عبـادی 
تاثیرگـذار در حـوزه معمـاری می باشـند. بخش سـوم، 

بـه بررسـی برخـی از نـکات و مولفه های مشـترک می 
پـردازد کـه در معمـاری بناهـای عبـادی در ارتبـاط بـا 
مفهـوم پدیدارشناسـی و حکمت وجـود دارد و از آن به 
عنـوان انـگاره هـای مشـترک در معماری اکثـر بناهای 
عبـادی یاد شـده اسـت. بخـش چهـارم، نیز بـه نتیجه 
گیـری و تبییـن جـدول مولفه های بنیادیـن اختصاص 
دارد. پرسـش اصلـی مقالـه ایـن اسـت کـه مولفه هـای 
مشـترک کالبـدی- محتوایـی بناهـای عبـادی از منظر 
حکمت و پدیدارشناسـی چیسـت؟ روش تحقیقی مورد 
اسـتفاده در ایـن مقاله بـر مبنـای» روش تحلیلی« می 
باشـد کـه بـا »رویکـرد تفسـیری- تحلیلی« بـه تحلیل 
نمونه هـای مـوردی بـا تاکیـد بـر مفاهیـم حکمـت و 
چارچـوب  آنهـا  مقایسـه  از  پرداختـه،  پدیدارشناسـی 
نظـری ترسـیم گردیده و سـپس به معرفـی مولفه های 
قدسـی در سـاختار و فـرم بناهـای عبـادی بـه عنـوان 
انـگاره های قدسـی حاکم بـر طراحی فضاهـای عبادی 
پرداختـه اسـت. ایـن چارچـوب در )تصویـر 1( ارائـه 

گردیـده اسـت.
مباني نظري

فضاهای عبادی
مهمتریـن رکـن در معمـاری اسـالمی، کالبـدی کردن 
ذات  و  روح  در  نهفتـه  روحانـی  و  معنـوی  باورهـای 
اعتقـادات دینـی اسـت. معمـاری اسـالمی بـه دلیـل 
اسـتفاده از عناصـر و مولفه هـا، و بهره گیـری از محیط 
پیرامـون خـود همـواره تحـت تاثیـر ایدئولـوژی هـای 
شـکل دهنـده آن قـرار داشـته اسـت. گـذر زمـان بـر 
معمـاری اسـالمی، بیانگـر آن اسـت که طیـف متنوعی 
از نگرش هـا و معانـی معمـاری اسـالمی در معمـاری 
بناهـای عبـادی مختلـف وجـود داشـته و سـبب شـده 
تـا در معمـاری فضاهـای قدسـی رویکـرد متنوعـی در 
راسـتای تعامـل معمـاری اسـالمی بـا فضاهـای عبادی 
شـکل گیـرد. فضاهـای عبـادی بـه خصـوص مسـاجد 
در اسـالم بـه عنـوان اولیـن و بـا اهمیـت تریـن نهـاد 
اجتماعـی دارای وظایـف و کارکردهـای زیـادی بـوده، 
بـه گونـه ای که افـزون بـر مهمترین کارکـرد آن یعنی 
عبـادت، فعالیتهایی همچون آموزشـی، تجـاری، نظامی 
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و سیاسـی نیـز در آن جریـان داشـته اسـت. مسـاجد 
بـه ویـژه در سـده هـای میانـه، فعالیـت های گسـترده 
تـری از فعالیـت هـای غیرعبـادی یافتند )هیلـن براند، 
1380، ص 42(. مسـجد نـه تنهـا بـه عنـوان جایـگاه 
اصلـی اجتمـاع مومنـان بـرای برگـزاری مراسـم مـورد 
اسـتفاده بـوده، بلکـه کانـون معـارف و احکام اسـالمی، 
مرکـز جهـاد تبلیغاتـی و ارشـادی، قـرارگاه سیاسـی 
و اداره دولـت نیـز بـه شـمار مـی رفتـه اسـت )زرگـر، 
1386، ص 14(. ایـن چنین نگرشـی به مسـجد بعنوان 
کانـون عبـادی از دید معماری اسـالمی منجـر به ایجاد 
مولفـه هـای متنوعـی در طراحـی اثر شـده و موجبات 
شـکل گیـری الگوهـای متفاوتـی از ارتباط معمـاری با 
ایـن فضاهـا گردیده اسـت. بنابرایـن معمار و طـراح در 
سـازمان دهـی بـه معماری مسـجد، الگوی متناسـب با 
دیـدگاه هـای مختلـف را برگزیـده کـه در ایـن میـان 
مـی توان بـه تناسـب، عملکرد، سـاختار، فـرم، زیبایی، 
و سـازه اشـاره کـرد کـه در یـک رونـد تدریجـی در 
معمـاری مسـاجد در طـول تاریـخ قابـل مشـاهده بوده 
و بنابرایـن فضاهـای عبـادی از منظـر کالبـد و معنـا و 

فعالیـت اهمیـت داشـته اند.
معمـاری  در  اسـامي  معمـاری  و  تاقـي ديـن 

عبـادی  بناهـای 
بناهـاي عبـادی در تاریخ معماري، همـواره نقطه تالقی 
و بـه اوج رسـیدن هنـر و معماري اسـالمي بـوده اند. به 
عبـارت دیگر، معمـاری بناهـاي عبـادی دارای تالقی و 
اشـتراکاتی اسـت کـه در کالبـد مسـاجد و در مجموعه 
ای از جلـوه هـای هنـری قابـل مشـاهده بـوده و بـه 
عنـوان هنـر پرستشـگاهي یـا معماری قدسـي یـاد می 
شـود. هـدف غایـی هنـر مقـدس، فراخوانی و یـادآوری 
احساسـات یـا انتقال تاثرات نیسـت، بلکـه هنر مقدس، 
رمـز اسـت و بدین علت جـز مولفه های سـاده و اولین و 
اصلی، از هر دسـتاوردی مسـتغنی اسـت... هنر مقدس 
سرشـت رمـزی عالـم اسـت و بدین گونـه روح انسـان 
را از قیـد متعلـق بـه واقعیـات درشـتناک و ناپایـدار 
می رهانـد، کاربـران این نـگاه، معمـاری را در کالبد آن 
نمـی بیننـد بلکـه آن را نمـودی از معانـی پر رمـز و راز 
مـی داننـد. در اینجـا شـی یـا اثـر هنـری ابزاری اسـت 
بـرای رسـاندن پیام هـای معنـوی و معنایـی. محققین 

تصوير1. چارچوب شکلی-  محتوايی مقاله؛ ماخذ: نگارندگان.
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ایـن حـوزه از دنیـای فلسـفه و دیـن شناسـی و تاریـخ 
هنـر بهـره می گیرند.

»تیتـوس بورکهـات«1 در خصـوص ایـن ارتبـاط میان 
کالبـد و هنـر اسـالمي بـا کتـاب الهـي چنیـن اظهـار 
نمـوده، مهمتریـن حلقـه اي که هنر اسـالمي را با قران 
کریـم پیونـد مي دهـد، نه در شـکل قـرآن کریـم، بلکه 
در حقیقـت آن نهفته اسـت. هنر اسـالمي ذاتـاً طرحي 
اسـت از جنبه هـا یـا ابعـاد وحـدت الهـي )بورکهـات، 
1374، ص 58(. وي در بیـان دیگـر بـه ارتبـاط نهفتـه 
دیـن  می کنـد  اشـاره  اسـالمي  معمـاری  و  دیـن  در 
در هنـر اسـالمي موجـود اسـت و زمـان و مـکان آن را 
نفـي نمي کنـد. اثـر معمـاری مـورد نظـر در مدرسـه 
و محل هـاي متفاوت گویـي نـوري واحـد از وراي آن 
در   .)179 ص   ،1380 )صایـغ،  مي شـود  متجلـي 
حقیقـت هـدف معماری اسـالمي ایجـاد فضایي اسـت 
که بشـر را در مسـیر شـناخت شـان ازلي خویش یاري 
رسـاند و چیـزي بیـن انسـان و حضـور عینـي  خداوند 
فاصلـه نیندازد. »سـید حسـین نصر« نیز معتقد اسـت 
کـه هـدف، معماري مسـلمین فقـط از آن جهت مطرح 
نیسـت کـه مسـلمین موجـد آن بودنـد، بلکه چـون از 
معارف اسـالمي نشـات گرفته است و انسان را به خلوت 
درونـي الهـام الهـي رهنمـون مي گـردد، مطرح بـوده و 
بدیـن صورت توانسـته فضایـي ایجاد کند کـه یاد الهي 
را تجسـم بخشـد همـان گونـه کـه قـرآن تصریـح دارد 

)پـس بـه هرطـرف روکنید، به سـوي خـدا رو آورده اید 
)بقـره - 115( )نصـر، 1375، ص 10((. در نتیجـه باید 
بـه ایـن نکته اشـاره کرد کـه معماری فضاهـای عبادی 
از یـک ریشـه اعتقـادی واحـد سرچشـمه گرفته اسـت 
کـه آن اعتقـاد عبـارت از باورهـاي آن هنرمنـدي بوده 
کـه بـه اسـالم معتقـد بـوده و اسـالم را دیـن خـودش 
قـرار داده، کـه بـازده آن بـه صـورت هنـر تجلـي یافته 

اسـت )مظلومـي، 1366، ص 202(.
حکمت 

معرفـت«  و  »دانایـی  را  حکمـت  دهخـدا  لغت نامـه 
معنـی کـرده اسـت. در کاربردهاي لغـوي واژه حکمت، 
اسـتواري و منـع از نقـص و خلـل و تباهـی ماخـوذ و 
مقصـود اسـت. حکمـت بـر اسـاس تقسـیم آن بـر پایه 
قـوای نفـس، دو شـاخه نظـری و عملـی را شـامل می-

شـود. حکما از دیرباز، بر همراه بودن تحصیل و تکمیل 
ایـن دو شـاخه بـرای تحقـق تعریـف و معنـای حکمت 
تاکید داشـته اند. »بوعلی سـینا«، در تعریفي که از واژه 
حکمـت ارائـه مي کند، معتقد اسـت بخشـي از حکمت 
مربـوط بـه قلمروي خـارج از قلمرو اراده و عمل انسـان 
و نیز اختیار اوسـت. این فلسـفه نظري عبارت اسـت از 
نـگاه بـه دنیا، دیدن آن حقایق، رسـیدن بـه آن حقایق، 
ایـن حکمـت، حکمـت نظري اسـت. اما حکمـت عملی 
بـه لحاظ داشـتن بن مایه هـای کاربـردی و عملی برای 
تکمیـل و تعالـی نفـس، بـا تزکیـه نفـس مالزم اسـت. 
غایـت حکمـت، کمـال نفـس و تزکیـه آن بـوده اسـت 
در حقیقـت، حکمـت، عامل اصلی فهم صحیح مسـائل 

فلسـفی است. 
نصـر در تبییـن مفهـوم حکمـت در فرهنـگ اسـالمي 
مي نویسـد، بـا ایـن تعاریـف کـه »مالصـدرا« در کتاب 
رسـایل داده اسـت، حکمـت نوعـي دانش نـاب عقالني 
اسـت کـه داننـده خـود را در رونـد دانش انـدوزي بـه 
بـه  بـدل  ظاهـری  کـه  مي سـازد  دگرگـون  گونـه اي 
آییـن هـاي مـي گـردد کـه سلسـله مراتـب کیهانـي 
در آن انعـکاس مـي یابـد )نصـر، 1370، ص 56(. از 
نظـر بورکهـارت نیـز حکمـت معمـاري اسـالمي منجر 
به نهادینه شـدن سـنتي شـده کـه آثار معمـاري دوران 

تصوير 2. ارتباط سه دنیای مختلف علوم؛ ماخذ معماريان، 
1390، ص 427.
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را، بـه یـادگاري هـاي جاودانه و اسـتوار تبدیل سـاخته 
اسـت )بورکهـارت، 1370، ص 27(. در نتیجـه با وجود 
برخـی تفاوت هـا در معمـاری بناهـای عبـادی مختلف 
بـا بررسـی تطبیقـی میـان فضاهـای عبـادی مـی توان 
بـه روح مشـترک موجـود در عناصـر و کالبـد معماری 
بناهـای عبـادی دسـت یافـت کـه در )جـدول شـماره 
1( بـه اختصـار بـه تعریـف، تفکیـک و ارتبـاط مفاهیم 

حکمـت پرداخته شـده اسـت.    
پديدارشناسی 

بحران هـای  پـی  در  پدیدارشناسـی،  روش  و  نظریـه 
فلسـفی در غـرب توسـط »ادمونـد هوسـرل«2 مطـرح 
الزام هـای  و  کنـش  آگاهـی،  بـر  کـه  هوسـرل  شـد. 
فرهنگـی تاکیـد داشـت، در تـالش بـود تـا خـود را از 

پیش فرض هـا و تبیین هـای رایـج فارغ شـده و شـیوه 
ای برای شـهود معانـی ذاتی ارائه دهد. او در این راسـتا 
کوشـید تا با بـه تعلیـق درآوردن رویکردهای شـناخت 
رایـج کـه بـه نظـرش سرچشـمه کژاندیشـی اسـت، به 
آگاهـی نـاب نائـل آیـد. پدیدارشناسـي، به عنـوان یک 
حرکـت فکري و فلسـفي، نقطه عطف بسـیاري از روش 
هاي نقد معماری معاصر اسـت. اسـاس پدیدارشناسـي، 
رویکـردي نـاب و تـازه بـه پدیده هـا و دسـت یافتن به 
خـود چیزهـا بـوده و بـه عنـوان یـک رویکرد فلسـفي، 
درک خاصـي از مـکان و فضـا را بیان مـي دارد )پرتوی، 
1392، صـص 27-62(. این رویکرد به وسـیله معماران 
نیـز در مباحـث گوناگـون ماننـد، مـکان، فضـا و هویت 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. از دیدگاه فیلسـوفان 

هاي كاربردي و عملي براي تكميل مايهبنلحاظ داشتن ه اما حكمت عملي ب اين حكمت، حكمت نظري است. ،آن حقايق
غايت حكمت، كمال نفس و تزكيه آن بوده است در حقيقت، حكمت، عامل  .و تعالي نفس، با تزكيه نفس مالزم است

 . اصلي فهم صحيح مسائل فلسفي است
، در كتاب رسايل داده است »مالصدرا«اين تعاريف كه  با، نويسدنصر در تبيين مفهوم حكمت در فرهنگ اسالمي مي

 ظاهريسازد كه اي دگرگون مياندوزي به گونهحكمت نوعي دانش ناب عقالني است كه داننده خود را در روند دانش
نيز  بوركهارتاز نظر  ).56 ص ،1370 ،نصرن انعكاس مي يابد (آگردد كه سلسله مراتب كيهاني در  بدل به آيين هاي مي

كه آثار معماري دوران را، به يادگاري هاي جاودانه و استوار  هشدن سنتي شدحكمت معماري اسالمي منجر به نهادينه
 با ختلفم معماري بناهاي عبادي در هابرخي تفاوت وجود با در نتيجه). 27 ص ،1370 ،بوركهارت( ه استتبديل ساخت

مشترك موجود در عناصر و كالبد معماري بناهاي عبادي دست  مي توان به روح فضاهاي عبادي ميان تطبيقي بررسي
 به اختصار به تعريف، تفكيك و ارتباط مفاهيم حكمت پرداخته شده است.    )1 شماره جدول(يافت كه در 

 .ارندگاننگ :ماخذ؛ براساس مطالعات پايان نامهمفاهيم حكمت   .1جدول 

 هاي فوق تعريفو براساس مطالعات  جدول مفاهيم حكمت مشخصه

 هدف نهايي شناخت محتوا و معنا  تعريف

 عاملي مهم در روند شناخت خدا انسان و ايمان به  معرف وجود
 ارتباط بين انسان و خدا عاملي تاثيرگذار و انكارناپذير در روند شناخت ارتباط با ابژه

 حكمتها از عوامل مهم در داوري ادراكات انسان ها و پيش ارتباط با پديده

 حكمتقدرت تفكر و ذهن، از اركان اصلي  ارتباط با منطق و ذهن

 نحوه شناخت و ارتباط
 هاي ذهني، پيش داوري ها، تجارب و پيش فرض ها در كنار قدرت تعقلاندوخته
 انسان عامل اصلي شناخت  و ايمان

 
  پديدارشناسي

كه بر هوسرل  .مطرح شد 2»ادموند هوسرل«هاي فلسفي در غرب توسط روش پديدارشناسي، در پي بحراننظريه و 
و  فارغ شدههاي رايج ها و تبيينفرضهاي فرهنگي تاكيد داشت، در تالش بود تا خود را از پيشكنش و الزام ،آگاهي

كه به هاي شناخت رايج تا با به تعليق درآوردن رويكردد شيوه اي براي شهود معاني ذاتي ارائه دهد. او در اين راستا كوشي
پديدارشناسي، به عنوان يك حركت فكري و فلسفي، نقطه  نظرش سرچشمه كژانديشي است، به آگاهي ناب نائل آيد.

عطف بسياري از روش هاي نقد معماري معاصر است. اساس پديدارشناسي، رويكردي ناب و تازه به پديده ها و دست 
 ،1392 ،پرتوي(درك خاصي از مكان و فضا را بيان مي دارد  ،به عنوان يك رويكرد فلسفي و چيزها بوده خوديافتن به 

گرفته اين رويكرد به وسيله معماران نيز در مباحث گوناگون مانند، مكان، فضا و هويت مورد استفاده قرار  ).62-27 صص
توان به يزها كه با آن ميح موقعيت بي واسطه و مستقيم چفيلسوفان پديدارشناسي روشي است براي شراز ديدگاه  .است

، و از دام پيش انگاشته هاي علمي، مذهبي، متافيزيكي و دست يافتداوري دركي فارغ از پيش فرض و بدون پيش 
 حقايق بر مبتني معماري اسالمي ،يپديدارشناسدر نتيجه از نگاه  .)44-43 صص ،1381 ،فالمكي( روانشناختي گريخت

 روح از فراتر كه است هاييمولفه داراي اسالم منظر اين است، از ابدي و ازلي يا و فرامكان و فرازمان ،الهي و انيعرف
 فكري عناصر اين كه طوري به است، شده معمار در خاص رويكرد گيريشكل موجب تاريخي اركان از جداي و دوران

مفاهيم اصول و اجزا ) 2جدول (دانست. در  حاكمان انگيزه هاي يا و تاريخي، حكومت شرايط به محدود و وابسته نبايد را

جدول 1.  مفاهیم حکمت براساس مطالعات پايان نامه؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 2.  مفاهیم پديدارشناختی براساس مطالعات پايان نامه، ماخذ: نگارندگان.

پديدارشناختي بررسي و تحليل شده است. در واقع هدف از اين جدول، آشنايي با مولفه هاي پديدارشناختي به عنوان 
 روشي براي بررسي و شناخت معماري بناهاي عبادي است. 

 
 .نگارندگان :ماخذ، ايان نامهبراساس مطالعات پ پديدارشناختيمفاهيم   .2جدول 

 مطالعات و تعريف هاي فوقبراساس  جدول مفاهيم پديدارشناختي مشخصه

 پديده هدف نهايي شناخت واقعي (حقيقي)  تعريف

 انسان عاملي مهم در روند شناخت  معرف وجود

 شناختعاملي تاثير گذار و انكار ناپذير در روند جهان ارتباط بين انسان و  ارتباط با ابژه

 ادراكات انسان ها و پيشداوري ها از عوامل مهم در پديدارشناختي  ارتباط با پديده

 قدرت تفكر و ذهن، از اركان اصلي پديدارشناختي  ارتباط با منطق و ذهن

نحـــــوه شـــــناخت و  
 ارتباط

اندوخته هاي ذهني، پيش داوري ها، تجارب و پيش فرض ها در كنار قدرت تعقل 
 شناخت  انسان عامل اصلي

 
 در روند شناخت  پديدارشناسي و حكمتقياس 

حال مبهم است كه با وجود مطالعات كاربرد، متداول و در عينپر ااي نسبتواژه حكمت ،همانطور كه پيشتر بيان گرديد
 مواقع بعضي. به دليل وجود اين ابهام در معنا، محقق نگرديده استصورت گرفته پيرامون آن، هنوز معناي روشني از آن 

عبارتي پديدارشناختي و حكمت مترادف و به يك ه ب شود.پنداشته ميآن حكمت، به رغم تمايز با پديدارشناسي، معادل 
شناختي، (شناخت پديده) نوعي دانش يافت. لفظ پديدار تمايزهاييتوان ميان آن دو رود، اما با تأمل مىمعنا بكار مى

خالق پديده با قدرت عقل  انكاراص به هدايت و سعادت بشري و در صدد بدون توجه خكه شود، خاص فلسفه گفته مى
مي باشد و حكمت در زبان عرب به معناى اتقان در عمل و باز داشتن از كجروى است، زيرا حكمت واقعى بازدارنده 

تحليل و بنظر مي رسد مي توان با  . )116 ص ،1392 ،محمد خواجوي( انسان از تاريكى جهل و كجروى و گمراهى است
تمايز به شناسي به عنوان روند شناخت فلسفي، پديدارآن با  ارتباطبررسي معناي حكمت به عنوان روند شناخت و بيان 

تر از پديدارشناسي  تر و عميق ستردهمطالعات صورت گرفته حكمت، مفهومي گ . بنابردست يافتشناسي پديدارحكمت و 
عليرغم  پديدارشناسي توان نتيجه گرفتمياست.  بهترشناسي، پديدارو به لحاظ منشا و قطعيت نيز نسبت به  داشته

تواند  شباهت، از جهات مختلفي با حكمت متفاوت است و به لحاظ مبدا و منبع پيدايش و مرجع شناخت هنر اسالمي، نمي
در حالي كه  و رسيدن به حقيقت و ذات بوده تكامل پيحكمت در روند شناخت در  .عرضي كند هم ميبا حكمت هنر اسال

در اين راستا با تحليل و جمع بندي . باشدو دست يافت نظري مييك نتيحه علمي پديده شناسي از شناخت هدف پديدار
 .حاصل شده است )3ول (جدهاي موثر در روند شناخت مفاهيم حكمت و پديدارشناسي بر اساس مولفه

 
 .نگارندگان :ماخذ؛ و پديدارشناختي حكمتتحليل و مقايسه مفاهيم . 3جدول 

 پديدارشناختي حكمت مشخصه

 انسان محور اصلي خداوند بعنوان محور اصلي  تعريف

 معرف وجود
ــلي در   ــان و عقـــل ركـــن اصـ ايمـ

 شناخت
 عقل ركن اصلي در شناخت
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پدیدارشناسـی روشـی اسـت بـرای شـرح موقعیـت بی 
واسـطه و مسـتقیم چیزها کـه با آن می تـوان به درکی 
دسـت  داوری  پیـش  بـدون  و  فـرض  پیـش  از  فـارغ 
یافـت، و از دام پیـش انگاشـته هـای علمـی، مذهبـی، 
متافیزیکـی و روانشـناختی گریخـت )فالمکـی، 1381، 
پدیدارشناسـی،  نـگاه  از  نتیجـه  در   .)44-43 صـص 
معمـاری اسـالمی مبتنـی بـر حقایـق عرفانـی و الهی، 
فرازمـان و فرامـکان و یـا ازلـی و ابـدي اسـت، از ایـن 
منظـر اسـالم داراي مولفه هایی اسـت که فراتـر از روح 
دوران و جـداي از ارکان تاریخـی موجـب شـکل گیري 
رویکـرد خـاص در معمـار شـده اسـت، بـه طـوري کـه 
ایـن عناصـر فکري را نباید وابسـته و محدود به شـرایط 
تاریخـی، حکومـت و یـا انگیزه هـاي حاکمان دانسـت. 
در )جـدول 2( اصـول و اجـزا مفاهیـم پدیدارشـناختي 
بررسـي و تحلیـل شـده اسـت. در واقـع هـدف از ایـن 
جـدول، آشـنایي بـا مولفـه هـای پدیدارشـناختي بـه 
عنوان روشـي براي بررسـي و شـناخت معماری بناهای 

عبادی اسـت. 
قیاس پديدارشناسی و حکمت در روند شناخت 

همانطـور کـه پیشـتر بیـان گردیـد، حکمـت واژه ای 
نسـبتا پر کاربـرد، متـداول و در عین حـال مبهم اسـت 
کـه بـا وجـود مطالعـات صـورت گرفتـه پیرامـون آن، 
هنـوز معنـای روشـنی از آن محقـق نگردیده اسـت. به 
دلیـل وجـود این ابهـام در معنا، بعضـی مواقع حکمت، 
بـه رغـم تمایز بـا پدیدارشناسـی، معـادل آن پنداشـته 
می شـود. به عبارتی پدیدارشـناختی و حکمت مترادف 
و بـه یـک معنـا بـکار مـی رود، امـا بـا تأمـل مـی توان 
میـان آن دو تمایزهایـی یافـت. لفـظ پدیدارشـناختی، 
)شـناخت پدیـده( نوعـی دانـش خـاص فلسـفه گفتـه 
می شـود، کـه بـدون توجه خـاص به هدایت و سـعادت 
بشـری و در صـدد انـکار خالـق پدیـده بـا قـدرت عقل 
مـی باشـد و حکمـت در زبـان عـرب بـه معنـای اتقان 
در عمـل و بـاز داشـتن از کجروی اسـت، زیـرا حکمت 
واقعـی بازدارنـده انسـان از تاریکـی جهـل و کجـروی و 
گمراهـی اسـت )محمـد خواجـوی، 1392، ص 116(.  
بنظـر می رسـد مـی توان بـا تحلیـل و بررسـی معنای 

حکمـت بـه عنـوان رونـد شـناخت و بیـان ارتبـاط آن 
بـا پدیدارشناسـی بـه عنـوان رونـد شـناخت فلسـفی، 
بـه تمایـز حکمت و پدیدارشناسـی دسـت یافـت. بنابر 
مطالعـات صـورت گرفته حکمـت، مفهومی گسـترده تر 
و عمیق تـر از پدیدارشناسـی داشـته و بـه لحاظ منشـا 
و قطعیـت نیـز نسـبت بـه پدیدارشناسـی، بهتر اسـت. 
می توان نتیجه گرفت پدیدارشناسـی علیرغم شـباهت، 
از جهـات مختلفـی بـا حکمـت متفـاوت اسـت و بـه 
لحـاظ مبـدا و منبـع پیدایـش و مرجـع شـناخت هنـر 
اسـالمی، نمی توانـد با حکمـت هنر اسـالمی هم عرضی 
و  تکامـل  پـی  در  شـناخت  رونـد  در  حکمـت  کنـد. 
رسـیدن بـه حقیقـت و ذات بـوده در حالـی کـه هـدف 
پدیدارشناسـی از شـناخت پدیـده یک نتیحـه علمی و 
دسـت یافـت نظری می باشـد. در این راسـتا بـا تحلیل 
و جمـع بنـدی مفاهیـم حکمـت و پدیدارشناسـی بـر 
اسـاس مولفه هـای موثـر در روند شـناخت )جـدول 3( 

حاصل شـده اسـت.
بـا توجه به مطالـب قبلی و )جدول 3( می تـوان کاربرد 
پدیدارشـناختی را همسـو بـا حکمـت در نظـر گرفـت. 
یعنـی معرفـت و شـناخت بشـری از پدیدارها دانسـت، 
برابـر نیسـتند، ولـی  باهـم  پایـه  اگرچـه در مفاهیـم 
هـر دو در پـی شـناخت صحیـح و مطلـوب از پدیـده 
می باشـند و تمایـز ایـن دو روش شـناخت در عمـق 
نگرش هاسـت، زیـرا یکـی شـناخت عیـن موجـودات 
آنگونـه کـه در ذات خود هسـتند مـی خواهـد، و آن را 
معرفـت وجـود حـق تعالی می دانـد، و دیگـری درصدد 
شـناخت خـود پدیـده بدون دخـل و تصـرف و صرفا به 
بهره گیـری از قـدرت عقـل تکیـه دارد. موضوع حکمت 
و پدیدار شناسـی در معماري اسـالمي از مباحثي است 
کـه اختالف نظر زیادي میان اندیشـمندان وجـود دارد. 
برخـي بـه وجـود محتـواي اسـالمي در رونـد حکمـت 
آمیـز اعتقـاد داشـته و در مقابـل، عـده ای دیگـر بـه 
عـدم وجـود محتـواي اسـالمي در روند پدیدارشناسـی 
معتقدنـد. معمـاری اسـالمی بـه عنـوان مکتبـي فکري 
و اعتقـادي، حقایقـي مفهومـي را در حـوزه معمـاری 
مطـرح کرده اسـت که به صـورت عناصـر و مولفه های 
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جدول 3. تحلیل و مقايسه مفاهیم حکمت و پديدارشناختی؛ ماخذ: نگارندگان.

پدیدارشناختیحکمتمشخصه
انسان محور اصلیخداوند بعنوان محور اصلی تعریف

ایمان و عقل رکن اصلی در معرف وجود
عقل رکن اصلی در شناختشناخت

کشف حقیقت علمیدر صدد یافتن مسیر سعادت بشرارتباط با ابژه

پدیده به عنوان مخلوق الهی و ارتباط با پدیده
صاحب ارزش 

پدیده به عنوان یک عنصر عادی 
برای شناخت

دانش خاص فلسفه علم الهیارتباط با منطق و ذهن

روش شناخت نوین سال های نهفته در ادیان و آفرینشنحوه شناخت و ارتباط
معاصر

ظاهـری و محتوایـی در بناهـای عبـادی انعـکاس یافته 
اسـت. ایـن مولفـه هـای بنیـادي و ثابـت را مـی تـوان 
طـي فراینـد شـناخت حکمت آمیـز و پدیدار شناسـانه 
در کهـن الگوهـا بـه صـورت بصری مشـاهده نمـود که 
بـا توجـه بـه هـدف مقاله بـا تحلیـل بناهای عبـادی با 
مفاهیـم حکمـت و پدیدارشناسـی این عناصـر و مولفه 
هـا حاصـل شـده اسـت. بـر اسـاس مطالب گفته شـده 
مولفه هـای نهفته در معماری مسـاجد را هـم از دیدگاه 
دیـن و اصـول الهی حاکم بر آن در شـکلگیری سـاختار 
مسـاجد بررسـی می کنـد و همچنیـن ایـن سـاختار را 
بوسـیله روش شـناخت معاصـر بشـری کـه مبتنـی بر 
قـدرت عقـل مطلـق بـوده و متفـاوت از روش حکمـت 
آمیـز اسـت مـورد واکاوی قـرار می دهـد. و بـر اسـاس 
ایـن روش ها برخی اشـتراکات و تمایزهـای این دیدگاه 
هـا در مولفـه هـای معمـاری مسـاجد حاصـل شـده 

است.
نگاه حکمي به معماري بناهای عبادی 

معمـاری اسـالمي هنري حکمـي اسـت و حکمت تنها 
دانشـي اسـت کـه مي توانـد معمـاری اسـالمي را درک 
کنـد. حکمـت معماري اسـالمي بـه خصـوص معماري 
مسـاجد و کلیـه ملزومـات و کارکردهـاي آن را مي توان 
در دو بعـد شـکلی و محتوایـی بررسـي کـرد. حکمـت 
شـکلی و محتوایـی معمـاري مسـاجد از لحـاظ کاربرد 

نمـاد، کارکردهـاي فیزیکـي و عملکـردي و خصوصیات 
ظاهـري و باطنـي در اجـزا تشـکیل دهنـد بنـا قابـل 
مشـاهده اسـت. سیر تاریخي معماري مسـاجد نیز خود 
روشـنگر وجـود حکمت در معناي متعالي آن مي باشـد. 
معمـاري و تزئینات وابسـته به آن در هنرهاي اسـالمي 
نیـز حائـز اهمیـت مي  باشـند بـه طـوری کـه معمـاري 
فضاهـای عبـادی همـواره در تمـام طـول تاریـخ داراي 
حکمـت بـوده اسـت. در یـک جمـع  بنـدي کلـي مـی 
آثـار  تـوان مظاهـر ظاهـری و محتوایـی حکمـت در 

معمـاري را در مـوارد زیـر خالصـه کـرد:
1- رفـع نیاز بشـر جهت ایجاد سـرپناهي بـراي زندگي 
و مکانـي جهـت خلـوت و عبـادت و سـایر نیازهـاي 

دیگـر؛ و
2- توجـه بـه جامعیـت بنا بـا توجه به نیازهاي بشـري؛ 

و
3- توجـه بـه عنصـر مـردم واري بـه معنـاي داشـتن 

و معمـاري؛  مختلـف  عناصـر  در  انسـاني  مقیـاس 
4- توجـه بـه عنصـر خودبسـندگي بـه معنـاي این که 
معمـار و سـازنده بنـا سـعي بـر آن دارد کـه مصالـح 
سـاختماني و مـواد مـورد نیـاز خـود را از نزدیکتریـن 

مکان هـا و بـا کمتریـن قیمـت تهیـه کنـد؛ و
5- پرهیـز از بیهودگـي بـه ایـن معنـا کـه معمـار و 
سـازننده بنا سـعي مي کنـد از به کار بـردن مولفه های 
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بي فایـده خـودداري کنـد. در واقـع ایـن اصـل معماري 
قبـل از اسـالم وجـود داشـته و بعد از اسـالم نیـز مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت؛ و
6- پیمـون یـا مـدول کـه بـراي رعایـت تناسـبات در 
ایـران و معماري کالسـیک یونان و روم بـه کار مي رفته 
و وسـیله تنظیـم ابعـاد و انـدازه و هندسـه راهنمـاي 
اصولـي  هماهنگـي  و  مناسـبات  تأمیـن  در  معمـاري 
اسـت؛ 7- درونگرایـي، بـه معنـاي قـرار دادن اندام هاي 
کـه  اسـت،  خارجـي  دیوارهـاي  سـاخت  و  معمـاري 
ارتبـاط مسـتقیم بنـا را با فضـاي خـارج  در درون خود 
بـا عنصـري به نـام حیاط میسـر مي کند، فضـاي درون 
گـرا، از هـر سـو بـه داخـل توجـه دارد )پیرنیـا، 1386، 

صـص 26-36(.
معمـاري مسـاجد در طـول تاریـخ از مفاهیـم نـام برده 
مفاهیـم  ایـن  گاهـي  مي باشـند.  برخـوردار  حکمـت 
در معمـاری تحـت تاثیـر شـرایط سیاسـي، اجتماعـي 
معمـاري  دارد.  رنـگ  پـر  نقـش  جامعـه  اقتصـادي  و 
مسـاجد بدنبـال الهـام از مفاهیـم کالم الهـي و روایـي 
اسـت، تـا فضایـي ایجـاد کند کـه عالـم ملکـوت )عالم 
معنـا( و عالـم ناسـوت )عالم صـورت، ملـک و طبیعت( 
را بـا یکدیگـر تلفیـق نمود و فضـاي معنـوی واحدی را 
خلـق کنـد. گنبـد، منـاره، محـراب و طاق در فـرم ها و 
کتیبـه هـا و کاشـي کاري هـا و گچبري هـا و کاربندي 
هـا و نقـوش، اشـکال و رنـگ هـا همگـي نشـانه بارزي 
بـراي القـاي معاني پنهان هسـتند و مخاطـب از طریق 
حضـور در فضـاي معمـاري مسـاجد به درک شـهودي 
آن معانـي نایـل مـي شـود. در )جـدول 4( بـه توضیـح 
مختصـر از حکمـت و مسـجد و سـیر حکمـت در آثـار 
معمـاری مـکان هـای عبـادی پرداختـه می شـود تا به 
ارتبـاط بیـن حکمـت و معماری مسـاجد دسـت یافت.

نگاه پديدارشناسي به معماری بناهای عبادی
از دیـدگاه پدیدارشناسـي به ماهیت معماری اسـالمي، 
تمامـی عوامـل حتـی مـوارد موثـر و تاثیـر گـذار در 
پدیـده، از جملـه ریشـه هاي تاریخـي، عوامل، شـرایط 
و بسـترهاي تحقـق آن مـورد تحلیـل قـرار نمـي گیرد 
و بـه جـاي بررسـي واقعیـت عینـي و خارجـي آن، بـه 

تحلیـل و ارزیابـي عناصـر خـود پدیـده بسـنده مـي 
شـود. در شـناخت پدیـده، واکاوي و شـناخت عناصـر 
و  اسـت  امـري ضـروري  پدیـده،  مکشـوف  و  درونـي 
بررسـي و شـناخت هسـتي خارجـي هنـر اسـالمي، از 
جملـه بررسـي عوامـل تاریخـي در تحقـق آن، بیـرون 
از قلمـرو شـناخت پدیدارشناسـی قـرار مي گیـرد، زیرا 
بررسـي و شـناخت از عینیـت خارجي، نوعـي توجه به 
هسـتي آن پدیده اسـت و همان طورکه اشـاره شـد در 
رویکـرد پدیدارشناسـي حـذف هرگونه پیـش فرض در 

پدیدارشناسـي معمـاری، امـري ضروري اسـت. 
»بـرای شـناخت و تحلیـل آثـار معمـاری اسـالمي از 
منظـر پدیدارشـناختي، مـي تـوان به سـطوح عمیق تر 
و مفاهیـم محـوري موجـود در آثار هنـري که ماهیتش 
فراتـر از اقلیـم، محیـط و زمـان خـاص اسـت، دسـت 
یافـت، عناصـري کـه نسـبت میـان دیـن و هنـر را در 
فرهنـگ اسـالمي بیان مـي دارد« )شـیمل، 1376، ص 
36(. بـا روش پدیدارشناسـي، پژوهشـگر آثـار معماری 
اسـالمي در پـی آنسـت که آیا هنـر اسـالمي، بازنمایانه 
و طبیعت گرایانه اسـت، یا هنري انتزاعي، تغییر شـکل 
یافتـه، معنـادار و نمادیـن کـه برگرفتـه از آرمـان هـا و 
ایدئـال هـاي تفکر اسـالمي اسـت و به طبیعـت گرایي 
یـا تقلیـد از واقعیـت گرایـش نداشـته اسـت. در شـیوه 
پدیدارشناسـي روش شـناختي، نقطه آغازین بررسـي و 
تحلیـل اثر هنري اسـالمی، فراتاریخـي و بدون توجه به 
مقولـه زمـان می باشـد و پدیدارهاي معماری اسـالمی، 
مجرد از بسـتر فرهنگـي، اجتماعـي و تاریخي، توصیف 
و بررسـي گردیـده و تفاوت در معماری اسـالمی تمدن 
هـا، در هسـته درونـي آنهـا جسـت وجـو مـي شـود، 
عواملـي کـه به صورت شـبکه اي و منسـجم وجود دارد 
و پدیدارشـناس بـه فهـم درونـي آنها دسـت مـي یابد. 
همچنیـن در میـان مورخـان هنـر اسـالمی، برخي نیز 
بـه عناصـر فرازمـان و فرامـکان در هنر اسـالمي اذعان 
دارنـد و بـر این باورند که معماران مسـلمان به اندیشـه 
هـاي جاویـدان و مفاهیـم ازلـي کـه فراسـوي زمـان و 
برآمـده از تفکـر اسـالمي اسـت، توجـه داشـته انـد، به 
عنـوان مثـال »آرتـور پـوپ«3 معتقـد اسـت، هنرمنـد 
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توجه به عنصر خودبسندگي به معناي اين كه معمار و سازنده بنا سعي بر آن دارد كه مصالح ساختماني و مواد -4
 ؛ وها و با كمترين قيمت تهيه كند مورد نياز خود را از نزديكترين مكان

فايده خودداري  بي مولفه هايكند از به كار بردن  گي به اين معنا كه معمار و سازننده بنا سعي ميپرهيز از بيهود-5
 ؛ وكند. در واقع اين اصل معماري قبل از اسالم وجود داشته و بعد از اسالم نيز مورد توجه قرار گرفته است

 هرفته و وسيل و روم به كار مي پيمون يا مدول كه براي رعايت تناسبات در ايران و معماري كالسيك يونان-6
 ؛ وراهنماي معماري در تأمين مناسبات و هماهنگي اصولي است هتنظيم ابعاد و اندازه و هندس

ساخت ديوارهاي خارجي است، كه ارتباط مستقيم بنا را با  هاي معماري و درونگرايي، به معناي قرار دادن اندام-7
كند، فضاي درون گرا، از هر سو به داخل توجه دارد  فضاي خارج  در درون خود با عنصري به نام حياط ميسر مي

 .)26-36 صص ،1386 ،پيرنيا(
 معماري تحت تاثيردر مفاهيم باشند. گاهي اين  حكمت برخوردار مينام برده  مفاهيماز  در طول تاريخجد امعماري مس

جد بدنبال الهام از مفاهيم كالم الهي و روايي امعماري مس .دارد پر رنگنقش شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه 
يكديگر تلفيق با است، تا فضايي ايجاد كند كه عالم ملكوت (عالم معنا) و عالم ناسوت (عالم صورت، ملك و طبيعت) را 

خلق كند. گنبد، مناره، محراب و طاق در فرم ها و كتيبه ها و كاشي كاري ها و گچبري  نوي واحدي رامعو فضاي  نمود
نشانه بارزي براي القاي معاني پنهان هستند و مخاطب از طريق همگي نقوش، اشكال و رنگ ها و ها و كاربندي ها 

مختصر از حكمت و  توضيحبه ) 4جدول (به درك شهودي آن معاني نايل مي شود. در مساجد حضور در فضاي معماري 
دست تا به ارتباط بين حكمت و معماري مساجد  شودمسجد و سير حكمت در آثار معماري مكان هاي عبادي پرداخته مي

 .يافت
 .نگارندگان :ماخذ؛ حكمت در معماري فضاهاي عبادي .4جدول 

 جدول مفاهيم حكمت در شناخت بناهاي عبادي مشخصه

 شناخت روح و معنا حقيقي (خدا) در بناهاي عبادي بادي تعريف بناهاي ع

ــاي   ــود بناهـ ــرف وجـ معـ
 عبادي

 ايمان انسان عاملي مهم در روند شناخت بناهاي عبادي

ارتبــاط ابــژه در بناهــاي   
 عبادي

ــاثير    ــاملي تـ ــادي عـ ــاها در بناهـــاي عبـ ــر و  فضـ درك ارتبـــاط بـــين عناصـ
 گذار و انكار ناپذير در روند شناخت

ــا  ــاط بــ ــاي ارتبــ بناهــ
 عبادي

اعتقــــادات مســــلمانان و اصــــول شــــرعي و دينــــي از عوامــــل مهــــم در 
 شناخت معماري فضاهاي عبادي

 ارتباط با ايمان و دين
ايمــــان و اعتقــــادات فقهــــي و شــــرعي، از اركــــان اصــــلي شــــناخت در 

 بناهاي عبادي

نحــوه شـــناخت بناهـــاي  
 عبادي

ــناخت روح     ــلي شـ ــل اصـ ــان عامـ ــل انسـ ــدرت تعقـ ــار قـ ــان در كنـ  ايمـ
 مشترك در  بناهاي عبادي مي باشد

 
 معماري بناهاي عباديبه ي سپديدارشنانگاه 

، از جمله ريشه ار در پديدهذتمامي عوامل حتي موارد موثر و تاثير گاسالمي، معماري از ديدگاه پديدارشناسي به ماهيت 
اي بررسي واقعيت عيني و خارجي مي گيرد و به جن مورد تحليل قرارهاي تاريخي، عوامل، شرايط و بسترهاي تحقق آن 

جدول 4. حکمت در معماری فضاهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.

مسـلمان در خلـق اثـر هنـري به دنبـال شـیوه اي رها 
از قیـد زمـان و مـکان و رهـا از زوال پذیري بـود: »ذوق 
ایشـان ]مسـلمانان[ بیشـتر در نمایـش اشـکال، طالب 
آن شـیوه بـود کـه از قیـد زمـان و مـکان آزاد باشـد و 
طعـم فنـا ندهـد، بلکه به سـوي خلود و بقـا میل کند« 

)پـوپ، 1380، ص 4(. »جیمـز دیکـي«4 در تفسـیر 
گنبـد، بـاغ و نقـوش تزیینـي معتقـد بـه وجـود عناصر 
نمادیـن و تمثیلـي در آنهاسـت و گنبـد را نمـاد فلـک، 
بـاغ را تمثیلـي از فـردوس و نقوش عربانـه را تمثیلي از 
درختان بهشـتي بیان نموده اسـت )دیکـه، 1978، ص 

جدول مفاهیم پدیدارشناسی در شناخت بناهای عبادیمشخصه
شناخت خود بناهای عبادیتعریف بناهای عبادی 

انسان عاملی مهم در روند شناخت بناهای عبادیمعرف وجود بناهای عبادی
ارتباط بین عناصر ظاهری در بناهای عبادی عاملی تاثیر گذار و انکار ارتباط ابژه در بناهای عبادی

ناپذیر در روند شناخت
عناصر کالبدی و قابل لمس عوامل مهم در پدیدارشناختی معماری ارتباط با بناهای عبادی

فضاهای عبادی
مفاهیم کلی اسالم، از ارکان شناخت در بناهای عبادیارتباط با ایمان و دین

ایمان، اندوخته های ذهنی، پیش داوري ها، تعلیق، تجارب و پیش فرض نحوه شناخت بناهای عبادی
ها در کنار قدرت تعقل انسان عامل اصلی شناخت روح مشترک در  

بناهای عبادی می باشد

جدول 5. مفاهیم پديدارشناسی در معماری فضاهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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34(. ایـن صاحـب نظـران، معماری اسـالمي را متفاوت 
از قالـب هـاي مـدرن، مبتني بر فرهنگ سـنتي شـرق 
و متأثـر از ماهیتـي روحانـي و فراتاریخـي مـي داننـد 
کـه متمایـز از معمـاری پس از رنسـانس اسـت )نجیب 

اوغلـو، 1379، ص 104(. 
جايگاه حکمـت و پديدارشناسـی در مولفه های 

معمـاری فضاهای عبـادی- نمونه هـای موردی
از دیـدگاه حکمـت و  بناهـای عبـادی  اگـر معمـاري 
و  لمـس  قابـل  آنچـه  شـود،  تحلیـل  پدیدارشناسـی 
مشـاهده  هسـت، عناصر و مولفه های شـاخص سازنده 
بنا اسـت کـه بـرای رویکرد پدیدارشناسـی پدیـدار می 
گـردد کـه این عناصـر معرفـت و حس مـکان و فضا ما 
را بـه آن پدیـده تشـکیل می دهـد و با شـاخص کردن 
ایـن مولفه هـای معمـاري، مـی تـوان بـه عینیـت آن 
پدیـده در میـان بناهـای عبادی دسـت یافت. بـا توجه 
بـه مفاهیـم بیان شـده حکمت و پدیدارشناسـی، مولفه 
هـا و عناصـر شـکلی و محتوایـی مشـترک معمـاری 
اسـالمی، مهمتریـن رکـن، تجزیـه و تحلیـل و بررسـی 
بناهـای  در  معمـاری  پدیدارهـاي  سـاختار  و  محتـوا 
عبـادی مختلـف بـا یکدیگـر اسـت و بدیـن روش مـی 

تـوان بـه کشـف روابـط درونـی، ذاتـی و ارتباطـات آنها 
و کشـف ماهیـت و ذات مشـترک پدیدارهـاي معماری 

یافت.  دسـت 
بـا توجه بـه اهمیت مولفه های اشـاره شـده )تصویر 2( 
در فضاهـای عبـادی و اهمیـت حضـور ایـن مولفـه در 
سـاختار، پـالن و فـرم که القـا کننده حس مـکان، روح 
مـکان و حـس فضا و عامـل اصلی شـناخت در طراحی 
و معمـاری بناهـای عبـادی می باشـد، طبـق )جـدول 
مفاهیـم  بـا  و محتوایـی  مولفه هـای شـکلی  ایـن   )6
پدیدارشناسـی و حکمـی مـورد تحلیـل و قیـاس قـرار 

اسـت.  گرفته 
تـر  دقیـق  بررسـی  و  تحلیـل  راسـتا جهـت  ایـن  در 
مولفه هـای ذکر شـده در )جدول 6( چنـد نمونه فضای 
عبادی انتخاب شـده اسـت. شـاخصه انتخاب این نمونه 
هـا بدیـن نحـو اسـت کـه بناهـای انتخابـی همگـی در 
منطقـه قدیمـی و بـا ارزش تاریخـی قـرار داشـته و بـه 
دلیـل وجـود نـکات ظریـف معمارانه از شـهرت و توجه 
عمومـی بیـن مـردم و متخصصـان معمـاری برخـوردار 
بـوده انـد .ضمنـا بنـای نمونـه هـای منتخـب، ویژگـی 
هـای بـارز معمـاری دوره تاریخـی خـود را منعکـس 

تصوير2. مولفه های کالبدی-  محتوايی معماری مساجد؛ ماخذ: نگارندگان.
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نمـوده و تاثیـر گذاری بسـیار آنها در معماری اسـالمی 
بناهـای عبـادی نسـل های بعـدی می باشـد و در عین 
حـال اطالعات کافی و امکان مشـاهده حضـوری وجود 
داشـته، بدیـن ترتیـب از میـان آثـار معمـاری سـبک 
هـای مختلـف در ایـران، تعـداد هفت نمونه از مسـاجد 

مطابـق )جـدول 7( انتخاب شـده اسـت. 
مفاهیـم  بـا  فـوق  مولفه هـای  تحلیـل  بـه  توجـه  بـا 
حکمـت و پدیدارشناسـی بـه تحلیـل ایـن الگوهـا در 
معمـاری مسـاجد نـام بـرده پرداختـه می شـود. و بنابر 
اشتراکاتشـان در طیفـی از طبقه بندی ها قـرار خواهند 
گرفـت. و در مقولـه تحلیلـی جـدول 8 و دسـته بنـدی 

آن حاصـل شـده اسـت.
 براسـاس تحلیـل اسـتنتاجی جـدول فوق می تـوان به 
اشـتراکات معمـاری مسـاجد دسـت یافت، بـرای نمونه 
اسـتفاده از نـور و رنـگ در بسـیاری از آثـار معمـاری 
نـه فقـط اتفاقـی نیسـت بلکـه بـا نمادپـردازی رنگ ها 
در معمـاری اسـالمی مناسـبت دارد. معماری اسـالم از 
طریـق نـور، سـایه و رنگ و موارد مشـابه فضایـی ایجاد 
نمـود اسـت کـه هـم در صورت و هـم در معنا اسـالمی 
بـوده اسـت، فضایی کـه در آن اصـول دینـی و روحانی 
متجلـی مـی شـود و بر محیـط زندگـی روزمره انسـان 
کـه تأثیـری عمیق بـر گرایش هـای فکـری و روحی او 

جدول 6. بررسی موردی مولفه های شکلی و محتوايی با رويکرد پديدارشناسی و حکمت؛ ماخذ: نگارندگان.

رویکرد های شناختمولفه های شکلی و محتوایی
پدیدارشناسیحکمت

بیان زیباییمورد توجه در ادیانتزیینات
استفاده از اشکال پایهالهام گیری از فرم های مقدسهندسه
القای حس مکانبهره گیری از پالن سادهپالن

عوامل طبیعی )آب، خاک، 
بهره گیری در معماری مساجد مورد تاکید اسالمنور، فضای سبز و ...(

عوامل مصنوعی )محراب، 
مناره، ایوان، صحن و ...(

برای تقویت حس مکان و فضای 
عوامل موثر در روح مکان قدسی

نشات گرفته از افکار مسلمانان زیبایی شناختی
استفاده از فرم ها و اشکال زیبا و متوازن)خدا(

مکانی با حس و حال خاص معنویایجاد مکان قدسی فضا- مکان
اعمال خاص مسلمینارتباط با خداعملکرد
عوامل اقلیمی و سایت طراحینحوه نگرش ها و عوامل اقلیمیتمایز

بررسی نمونه  فضاهای عبادی منتخب در مقاله
مسجد شیخ لطف ا... مسجد آقا بزرگ کاشانمسجد کبود تبریز

اصفهان
مسجد سپه ساالر تهرانمسجد نصیر الملک شیرازمسجد شاه اصفهان

آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

جدول 7. انتخاب و بررسی نمونه فضاهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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جدول 8. بررسی موردی بناهای عبادی با مولفه های شکلی و محتوايی با مفاهیم حکمی و پديدارشناسی؛ ماخذ 
نگارندگان.

دارد، نقـش مهمـی دارد )نصـر، 1370، ص 18(. ایـن 
مـورد در معمـاری قدسي اسالمـی در زمینه هنرهاي 
تجسمي در انـواع مختلـف و تزیینات بیش و پیش از هر 
چیز در قالب معماري مساجـد نیـز قابل مشـاهده است، 
انعکاس  آن  در  الهي  کالم  که  ميآفریند  فضایي  یکي 
مـییابد و دیگري بـا خلق خطوط، سـطوح و حجم های 
ظریـف و هنرمندانـه در قسـمت های مختلف مسـاجد 
...گویي صورت  و  قوس هـا  محـراب،  ایـوان،  از جملـه 

تنزلیافته کالم الهي است. 
بـا بررسـی مولفه فضا، اشـتراکاتی حاصل می شـود که 
بسـته به سـبک معمـاری زمان خـود متنوع می باشـد، 
هندسـه و فضاي دروني مساجد نه تنها عارضي و اتفاقي 
هرگونه  که  طراحي شده  گونهاي  به  عمدا  بلکه  نیست 
تراکم و انجماد یا کششي را که مانع گسترش کالم در 
فضاي نامحدود و همسـان شـود، خنثي نماید، فضایي 
سرشار از نظـم و توازن که روح در آن، به جاي تمرکز 
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هـای همسـو و یکسـان شـده اسـت کـه ایـن مولفه ها 
بـا توجـه به دالیـل مختلف ماننـد، ذوق، قریحـه معمار 
و عوامـل اقلیمـی و قدرت هـای حاکـم و ... تنوعی زیبا 
بـه معمـاری مسـاجد داده اسـت. نمونـه هـای معماری 
قدسـی در محـدوده فرهنـگ ایرانـی قبـل از اسـالم، با 
توجـه به تعریفی که از معماری اسـالمی و قدسـی ارائه 
گردیـد همسـو بـا معماری ایرانی و اسـالمی می باشـد. 
بعبارتـی حتـی اگـر برخـی آثـار دوره اسـالمی از نقطه 
نظـر تکنیـک معمـاری از اثـری بـا ویژگـی دوره ایـران 
قبـل از اسـالم تاثیر پذیرفته باشـند، این آثـار را نیز می 
توان معماری قدسـی محسـوب نمود. نیـاکان ایرانی ما 
در حصـار زمانـه خـود نبوده اند که به آفرینش سـبکی 
محلـی و مقطعـی پرداخته و به آن اکتفا کنند، سـبکی 
کـه بـه دلیـل همین ویژگـی دیـري دوام نمـی یافت و 
بـه زودي منسـوخ می شـد. آنـان به خلق معمـاری بی 
زمـان پرداختنـد کـه بـا ابدیـت پیونـد داشـته اسـت و 
بـه موجب همین پیوسـتگی، ارزش و اعتبـاري جاودانه 
یافـت. عمـق و غنـاي معمـاری ایران اسـالمی بـه گونه 
اي اسـت کـه تنها با بسـنده کـردن به صـورت و کالبد 
ظاهـری آن، نمـی تـوان بـه بواطـن آن راه پیـدا کـرد، 
تنهـا آنـان که بـا تفکر و مراقبه انسـی دارنـد، قادرند به 
مفهـوم حقیقی دسـت یابند، حکمت و پدیدار شناسـی 
از روش های شـناختی هسـتند که محقـق را در جهت 

رسـیدن به حقیقـت یاری مـی کند.
براسـاس دیـدگاه پدیدارشـناختی، یکـی از مهـم ترین 
ویژگـی معماری، جنبه کالبدی بخشـیدن بـه اعتقادات 
و باورهایـی اسـت که عامـل مهم در روند شـکل گیری 
آثـار معمـاری می باشـد. در نتیجه در معماری قدسـی، 
کـه تحـت تاثیـر مسـتقیم باورهـای دینـی بـوده انـد، 
می تـوان از وجـود نقـاط مشـترکی در میـان معمـاری 
بناهـای عبـادی مختلف سـخن گفـت که عامـل اصلی 
در رونـد شـکل گیـری ایـن نـوع معمـاری می باشـد. 
بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده در ایـن مقالـه در 
ارتبـاط بـا مقولـه حکمت و پدیـدار شـناختی و جایگاه 
آنهـا در ایدئولـوژی و معمـاری اسـالمی، مالحظـه شـد 
کـه علـی رغـم وجـود تفـاوت هـا در نگـرش معمـاری 

و استقرار در قالب پیکـره، یا شمایلي خاص همه جاي 
هست و حضور دارد. بـا ایـن وجـود، هـر چنـد ذوق و 
قریحـه معمـاران مختلف به ظهور سـبک هاي معماري 
متنوعی منجر شـده اسـت، اما پیوندي عیمق که ریشه 
در فضـاي روحانـی واحـدي دارد، مسـاجدي متفاوت از 
نظر شـکلی مانند مسـجد کبود، مسـجد جامع اصفهان 

و مسـجد سپهسـاالر و ... را بـه هم مـی پیوندد.
 نکتـه مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه اگرچـه در همـه 
مسـاجد سعی در ایجاد نمایشـی از خلوص و ناب گرایی 
وجـود دارد ولـی عناصـر سـنتی نیـز بـه عنـوان وجـه 
هویتـی در همـه حال بـه صـورت محدود به فـرم های 
خالـص و مکعبـی اضافـه شـده انـد تـا هویـت مسـجد 
را بـه عنـوان مکانـی خـاص و معنـوی به مخاطـب القا 
کننـد. البتـه در مقابـل شـاخص های زیادی نیـز وجود 
دارنـد کـه نمـی تـوان آنهـا را بـه عنـوان مشـترکات 
سـبکی معمـاری در ایـن آثـار نامیـد. در حقیقـت بجز 
مولفه های شـکلی سـایر مولفـه ها در بین مسـاجد نیز 
وجـود دارنـد کـه در بیـن نمونه هـای موردی مسـاجد 
تحلیـل شـده مشـترک بـوده انـد. بـه عنـوان مثـال بر 
نتیجـه  می تـوان  شـناختی  زیبایـی  رویکـرد  اسـاس 
مشـترک خاصـی از تحلیـل مسـاجد گرفـت. همچنین 
شـاخص هایـی وجود دارنـد که تقریبا در همه مسـاجد 
فـارغ از سـبک های معمـاری ثابت هسـتند. بـه عنوان 
مثـال عمـوم مسـاجد نسـبت به عوامـل مصنـوع مانند 
عوامـل  و   ... و  محـراب  ایـوان، صحـن،  منـاره،  انـواع 
طبیعـی ماننـد آب و حـوض، نور، سـایه و ...  مشـترک 
هسـتند و در بیشـتر مسـاجد عناصر ثابت و تاثیر گذار 

رونـد طراحـی می باشـد. 
جمع بندی و نتیجه گیری         

طـی مباحـث مطرح شـده، می توان گفت کـه معماری 
مسـاجد نمـی تواننـد تافتـه ای جـد بافتـه از یکدیگـر 
باشـند و باید سـایه ها و دریافت هایی از یکدیگر داشـته 
باشـند، یعنـی سـایه سـاحت اول کـه ذات حضرت حق 
اسـت، بـه روشـنی در سـاحت های انسـانی و معنایی و 
مولفـه هـای شـکلی دیده می شـود کـه توجه بـه ذات 
حـق در معمـاری مسـاجد باعـث بوجـود آمـدن مولفه 
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بناهـای عبادی مختلف نسـبت به ایـن موضوع، خطوط 
مشـترکی نیـز در نگاه آنها نسـبت به معماری اسـالمی 
وجـود دارد کـه در شـکل گیـری بناهـای عبـادی آنهـا 
نقش اساسـی داشـته انـد. بنابراین همان گونـه که می 
تـوان از وجـود حکمـت در معماری اسـالمی به صورت 
خـاص سـخن به میـان آورد، در حوزه معمـاری بناهای 
عبـادی نیـز نـکات مشـترکی وجـود دارد کـه نشـانگر 
وجـود حکمـت در اندیشـه معمـاران و آثـار آنها اسـت. 
نکتـه حائـز اهمیت در اندیشـه معماران و آثـار معماری 
اسـالمی ایـن اسـت کـه اگرچه در همه مسـاجد سـعی 
در ایجـاد وحـدت و قداسـت وجـود دارد ولـی مولفـه 
هـای معمـاری بـه عنـوان وجـه هویتـی در همـه حال 
بـه صـورت محـدود وجود دارد که مسـجد را بـه عنوان 
مکانـی خـاص و معنـوی بـه مخاطـب القـا کننـد. امـا 
مولفـه هـای معمـاری نهفتـه دیگـری وجـود دارد کـه 
نمـی توان آنها را اشـتراکات معماری محسـوب کرد. در 
حقیقـت بجز عناصـر ظاهری و قابل رویـت در معماری 
مسـاجد، سـایر مولفـه هـای نهفتـه و پنهـان در بطـن 
معمـاری مسـاجد وجـود دارند کـه در بیـن نمونه های 
مـوردی تحلیـل شـده قابـل درک و لمـس مـی باشـد، 
شـاخص هایـی کـه تقریبـا در همـه مسـاجد فـارغ از 
سـبک هـای معماری ثابتند ولی از نظـر کالبدی حضور 
بصـری ندارنـد. در حقیقت این مولفه ها عامل شـناخت 
و درک مخاطـب از معمـاری و فضـای قدسـی مسـاجد 
مـی باشـد، که هـدف این مقالـه، گزینش مولفـه هایی 
از معمـاری مسـاجد و دسـتیابی بـه ارتباطـی مـوزون 
میـان آنهـا بـوده اسـت، مولفـه هایـی کـه در بسـیاری 
از مسـاجد سـاخته شـده معاصـر کـه عمدتـا یـک فرم 
فکرناشـده در آن بـه کاررفتـه، دیـده نمی شـود. انتظار 
بـر طراحـی مسـاجد معاصـر ایـن اسـت کـه در ابتـدا 
براسـاس نظـام معنایـی در  سلسـله مراتـب طراحـی 
نقشـه هـا دیـده شـود و از دیگرسـو اسـتفاده از مولفـه 
هـا و رویکردی مناسـب در خطوط طراحـی )ارتفاعی و 
احجـام بـه کاررفته، کاربـرد فرم های پایه مربـع و دایره 
و تلفیـق مطلـوب ایـن دو و ...( می-توانـد رویکـردی 
مطلـوب را بـه همـراه داشـته باشـد. که در )جـدول 9( 

بعضـی از ایـن مولفه در دو قسـم فرم و پـالن تفکیک و 
مـورد تحلیـل قرار گرفتـه و به صورت شـماتیک و قابل 

درک و مشـاهده ترسـیم شـده اسـت.
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جدول 9. مولفه های مشترک بناهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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چکیده
امروزه تأثیرات محیط های کالبدی بر الگوی رفتاری انسان امری 
شناخته شده و مسلم می باشد. از آن جا که معماران به عنوان 
یکی از تأثیرگذارترین عوامل در کیفیت محیط های کالبدی انسان 
اهمیت نقش نظام آموزش معماری،  ساخت شناخته می شوند، 
می گردد.  محرز  معماران  پرورش  و  رشد  برای  نظامی  مثابه  به 
غلبه بر مسائل موجود در نظام فعلی آموزش معماری در ایران 
همواره از دغدغه های محققان و اندیشمندان بوده است و تاکنون 
راهکارها و رویکردهای آموزشی متفاوتی برای رفع مسائل نظام 
از  بسیاری  در  است؛  گردیده  مطرح  آن  از  اجزائی  یا  آموزشی 
شده  تعریف  آموزشی  رویکردهای  ترجمان  راهکارها  این  موارد 
در خارج از کشور بوده که انطباق زیادی با ساختارهای موجود 
آموزش معماری نداشته یا به صورت بخشی به موضوعات و مسائل 
نگریسته است. لذا در جهت رفع موضوعات مطرح شده و نظر به 
ماهیت چند وجهی رویکرد توسعه درون زا و تأکید این رویکرد 
به توسعه در چهارچوب ساختار ها و پتانسیل های موجود، در 
این  پتانسیل های  از  بهره گیری  امکان  بررسی  به  مقاله حاضر 
الگوی توسعه در جهت اعتال و رفع مسائل و مشکالت موجود نظام 
آموزشی پرداخته شده و با بهره گیری از روش های تحقیق مشابه 
سازی و استدالل منطقی به تعریف مدلهای مفهومی از موضوعات 
مورد بحث و نهایتاً تدوین اصول و مؤلفه های این رویکرد آموزشی 

در آموزش معماری پرداخته شد.
نظام  عالی،  آموزش  نظام  معماری،  آموزش  کلیدی:  واژگان 

آموزش معماری، آموزش با رویکرد درون زا.
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Spatial analysis of Sprawl/Smart growth indicator in 
coastal cities (The case study: Babolsar)

Abstract
Nowadays, the physical impact of the environment on hu-
man behavioral pattern has been accepted. Given that one 
of the most influential factors in the quality of the physical 
environment, architecture, the importance of tutorial system 
architecture, defined as a system for raising the architects, 
will be determined. Overcoming the problems of the cur-
rent system of architectural education in Iran has always 
been a concern of researchers and scholars. So far different 
strategies and educational approaches to solve problems of 
the educational system or parts of it have been proposed. 
In many cases these strategies defined in the translation of 
educational approaches abroad. That it does not comply with 
existing structures architectural education or in which part of 
the issues have been considered. In order to resolve the is-
sues raised and given the multifaceted nature of endogenous 
development approach; In this paper the possibility of tak-
ing advantage of the potential of this development model, 
to promote and to address issues and problems facing the 
educational system have been investigated and using simula-
tion and logical argument research method defines concep-
tual models of the topics discussed and Finally, principles 
and components of this architectural education approach 
adopted.
Keywords: Architecture Education, Academic educational 
system, Architectural education system. Endogenous n ap-
proaches, Principles
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مقدمه
در دنیـای در حـال توسـعه و تحـول امـروز، نهادهـای 
آمـوزش عالی، بـه مثابه مراکز تولید، انتقـال و کاربردی 
نمـودن علـوم و تحقـق آن تحـت مبانـی ایدئولوژیک و 
ارزشـی و در بسـترهای فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصادی 
آمـوزش  »سـامانه  بوده انـد.  توجـه  مـورد  همـواره 
معمـاری« نیـز، به عنـوان به عنـوان زیرمجموعـه نظام 
آمـوزش عالـی و به لحاظ نقشـی که در تجسـد کالبدی 
و معنایـی محیـط های انسـان سـاخت دارد، از رسـالت 
مشـابهی برخـوردار می باشـد. بر این اسـاس بـه منظور 
افزایـش کارایـی و بـازده سـاختارهای کنونـی آمـوزش 
معمـاری در ایـران و هدایـت آن هـا به سـمت الگوهای 
راهکارهـای  اتخـاذ  و  برنامه ریـزی  نیازمنـد  مطلـوب، 
عملیاتـی و منطبـق بـا شـرایط موجـود می باشـیم. در 
ایـن راسـتا، شناسـایی اجـزاء  و مـدل ارتباطـی آنهـا؛ 
ابعـاد موضـوع و مسـائل مبتالبـه هر کـدام از اجـزاء، به 
تنویـر موضـوع کمـک خواهد نمـود. از دیگر سـو، از آن 
جـا کـه در شـرایط حاضـر، توسـعه درون زا بـه عنـوان 
راهـکار بـرون رفـت از مسـائل و مشـکالت موجـود در 
ایـران مطـرح مـی گـردد؛ ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا 
امـکان بهـره گیری از پتانسـیل های موجـود در الگوی 
توسـعه درون زا را در جهـت رفـع مسـائل موجـود در 
سـاختار فعلـی آمـوزش معماری بررسـی نمایـد. بر این 
اسـاس در مقالـه حاضـر تـالش مـی شـود تـا ضمـن 

تبییـن ویژگـی هـای سـاختارهای درون زا، بـه معرفی 
مـدل سـاختاری نظـام آمـوزش عالـی و راهکارهـای 
رفـع مسـائل در اجزائـی از سیسـتم آمـوزش معمـاری 
پرداخـت کـه در شـرایط موجـود مـی تـوان بـا اتخـاذ 
سیاسـت هایـی بـه رشـد و تغییـر در آن امیـدوار بـود. 
از مجمـوع راهکارهـای ارائـه شـده بـرای حـل مسـائل 
سیسـتم و مبانـی ایـن رویکـرد، تـالش مـی گـردد تـا 
بـه تعریف اصـول آمـوزش معماری بـا رویکـرد درون زا 

آییم. نائـل 
سئواالت، فرضیه و مدل مفهومی تحقیق 

تحقیـق حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه سـئواالت ذیل 
می باشـد:

وضعیـت  سـاماندهی  بـرای  الگویـی  می تـوان  1-آیـا 
داد؟    پیشـنهاد  ایـران  در  معمـاری  آمـوزش  سـاختار 
2- در صـورت وجـود چنیـن الگویـی، اصـول و مبانـی 

کلـی تعریـف کننـده آن کدامند؟
فرضیـه ایـن تحقیق برای پاسـخگویی به سـئواالت این 
اسـت کـه بـا بهـره گیـری از مبانـی و پتانسـیل هـای 
سـاختارهای درون زا از جملـه تأکبـد بـر برخاسـتن از 
شـرایط موجود؛ توجه به پس خوراند سـامانه ها؛ تمرکز 
بـر الگـوی توسـعه افقـی به جای توسـعه عمـودی؛ می 
تـوان بـه ارائـه راهکارهایـی در جهـت سـاماندهی نظام 
آمـوزش معماری پرداخـت. از مجمـوع راهکارهای ارائه 
شـده بـرای حل مسـائل سیسـتم و مبانی ایـن رویکرد، 

تصوير 1. ساختار کلی تحقیق؛ مأخذ: نگارندگان.
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تـالش می گـردد تـا به تعریـف اصول آمـوزش معماری 
بـا رویکـرد درون زا نائـل آییم. سـاختار کلی ایـن مقاله 

در قالـب نمـودار ذیـل معرفـی می شـود.
 مواد و روش ها 

پژوهـش حاضـر از نوع »کیفی« بـوده و از طریق »روش 
پژوهـش مشابه سـازی« به ترسـیم مدلی برای سـاختار 
فعلـی آموزشـی معمـاری در ایـران پرداختـه و از میان 
روش های تحقیق معرفی شـده از سـوی دیوید وانگ و 
لیندا گروت؛ با بهره گیری از »روش اسـتدالل منطقی« 
به بررسـی مسـائل موجـود در سـاختار جـاری آموزش 
معمـاری؛ پیشـنهاد راهکار بـرای حل آن مسـائل و  در 
نهایـت معرفـی »اصـول آمـوزش معمـاری بـا رویکـرد 
پژوهـش حاضـر  ابزارهـای  پرداختـه شـود.  زا«  درون 
از نـوع بررسـی مـدارک و اسـناد، مصاحبـه بـا افـراد و 
متخصصـان دارای دیدگاه هـاي متفـاوت، فیش بـرداري 
و  جـداول  ارائـه  الزم،  مطالـب  اسـتخراج  و  منابـع  از 

مدل هـای مرتبـط می باشـد.
مروری بر پیشینه مبانی نظری موضوع

از آن جـا کـه ایـن تحقیـق پیرامـون تعریـف رویکـرد 

درون زا در آمـوزش معمـاری و معرفـی اصـول آن سـیر 
می کنـد، لـذا معرفـی سـوابق رویکردهـای آموزشـی، 
مبانـی و ویژگی هـای آن هـا امـری ضـروری می نماید. 
و  تدریـس  دربـاره  روان شناسـی  تحقیقـات  سـابقه 
یادگیـری حـدودًه بـه صـد سـال پیـش بـر می گـردد. 
بـا وجود ایـن بایـد خاطر نشـان نمود که پرسـش های 
را  یادگیـری  یاددهـی-  فرآینـد  بـه  مربـوط  مهـم 
ایـن  بلکـه  انـد،  نکـرده  کشـف  جدیـد  روانشناسـان 
پرسـش ها در تمـام قـرون مـورد توجه عمیق فالسـفه 
بوده اسـت )مهر محمدی و شـعبانی ورکی، 1377، ص 
103(.  از مهم تریـن رویکردهـای یاددهـی- یادگیـری 
می تـوان بـه رویکرد هـای رفتارگرایی، شـناخت گرایی، 
انسـان گرایی و سـاخت گرایی اشـاره نمـود کـه خالصه 
برخـی از مهمتریـن ویژگی هـای آن هـا در قالب جدول 

شـماره 1 معرفـی می شـوند.
رويکرد نظری 

»آمـوزش  مـورد  در  بررسـی  و  بحـث  فرآینـد  در 
معمـاری«، صرفنظـر از گسـتردگی موضوعـات مرتبـط 
بـا مفهـوم »معمـاری«، نیازمنـد بررسـی تعاریـف ارائه 

۱۷ 
 

برداري از منابع و استخراج مطالب الزم، ارائه جداول  هاي متفاوت، فيش اي ديدگاهو اسناد، مصاحبه با افراد و متخصصان دار
 و مدل هاي مرتبط مي باشد.

 مروري بر پيشينه مباني نظري موضوع
معرفي  لذا ،كنددر آموزش معماري و معرفي اصول آن سير ميزا  دروناز آن جا كه اين تحقيق پيرامون تعريف رويكرد 

شناسي درباره تدريس سابقه تحقيقات روان نمايد.امري ضروري ميهاي آن ها آموزشي، مباني و ويژگيسوابق رويكردهاي 
مهم مربوط به فرآيند هاي كه پرسش نمودد خاطر نشان يگردد. با وجود اين باو يادگيري حدوده به صد سال پيش بر مي

ها در تمام قرون مورد توجه عميق فالسفه بوده پرسش بلكه اين ،يادگيري را روانشناسان جديد كشف نكرده اند -ياددهي
ه رويكرد بتوان يادگيري مي -ترين رويكردهاي ياددهياز مهم  ).103 ، ص1377(مهر محمدي و شعباني وركي،  است

در ها هاي آنخالصه برخي از مهمترين ويژگيگرايي اشاره نمود كه گرايي و ساختگرايي، انسانهاي رفتارگرايي، شناخت
 شوند.معرفي مي 1قالب جدول شماره 

 1377مهر محمدي و شعباني وركي، : مأخذ ؛يادگيريو  معرفي مؤلفه هاي رويكردهاي ياددهي. 1 جدول
 رويكرد هاي

 -ياددهي 
 يادگيري

 منبع شناخت
مراحل يا توالي فعاليت 

 شاگرد مدرس و 
 نقش مدرس

 
 نقش يادگيرنده

ي ارتباط  نحوه
مدرس و 

 شاگرد

 تجربه حسي رفتارگرايي
 . تبيين (ارائه محرك)1

 . اكتساب (پاسخ)2
 . انتقال3

تنظيم و توزيع 
دانش و كنترل 

 يادگيري

ي  كننده دريافت
ها و  مهارت

 اطالعات (انفعالي)
 جانبه يك

 عقل گرايي شناخت
 . كاوشگري1

 . تبيين2
 . انتقال3

ايجاد فضايي 
 دوجانبه محوري (فعال) كننده تسهيل

 شهود شخصي گرايي انسان
 . كاوشگري1
 . روشنگري2

 . انتقال3

ايجاد فضايي 
 دوجانبه محوري (فعال) كننده تسهيل

 ييساخت گرا
معرفت ساختني 

 كشفنه قابل 

. مواجهه با سئوال و 1
برهم خوردن تعادل 

 شناختي
 . فرضيه سازي2
 . آزمون فرضيه3

تسهيل كننده و 
واسطه بين 

برنامه درسي و 
 شاگرد

 مشاركتي محوري (فعال)

 
 رويكرد نظري 

، نيازمند »معماري«مفهوم گستردگي موضوعات مرتبط با  صرفنظر از، »آموزش معماري«در فرآيند بحث و بررسي در مورد 
 و اهداف معرفي شده براي آن هستيم.» آموزش« ارائه شده براي بررسي تعاريف

 مفهوم آموزش و مراحل آن 

جدول 1. معرفی مؤلفه های رويکردهای ياددهی و يادگیری؛ مأخذ: مهر محمدی و شعبانی ورکی، 1377
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شـده بـرای »آمـوزش« و اهـداف معرفی شـده برای آن 
. هستیم

مفهوم آموزش و مراحل آن 
»آمـوزش« در لغـت نامـه دهخـدا عبارتسـت از عمـل 
آموختـن و تعلیـم دادن. »یونسـکو«، هدف آمـوزش  را 
توسـعه مهارت هـا، توانایي هاي انجـام کار، درک دانش 
و اطالعـات مـورد نیـاز بـه وسـیله نیـروي انسـاني بـه 
منظـور ایجـاد پیشـرفت در تولید مي دانـد. در فرهنگ 
حییـم مقابـل کلمـه »instruct« معاني دسـتو ر دادن 
دیـده  کـردن  آگاه  دادن،  یـاد  چیـز  دادن  تعلیـم  و 
مي شـود و نیـز در مقابـل کلمـه »instruction« کـه 
در فارسـي غالبـاً معـادل کلمه آمـوزش در نظـر گرفته 
مـي شـود، معاني تعلیـم، آموزش و دسـتور آورده شـد 
اسـت. به طور خالصه ميتوان آموزش را فراینـد انتقال 
معلومات، نگرشها و مهارت هـا از فرد یـا گروهـي بـه 
فـرد یـا گروه دیگـر براي ایجاد تغییـرات در ساختارهاي 
1347؛  )دهخـدا،  دانست  مهارتي  و  نگرشي  شناختي، 
صـدري، 1383، ص 14(.   سـیف آموزش را هرگونه 
فعالیت یا تدبیر از پیش طـرح ریـزيشـده اي تعریـف 
در  یادگیري  کردن  آسان  آن  هدف  که  می کنـد 
سـعیدي  ص34(.   ،1386 )سـیف،  است  یادگیرندگان 
زفرقنـدي آمـوزش را از دیـدگاه جامعه شناسـي، روش 
انتقـال علـم و انطبـاق آن در شـرایط ویـژه اجتماعـي 
بـا نیازهـاي جامعـه معرفـي مي کنـد. »هنـري پیرن« 
اظهـار مـي دارد: »آمـوزش عبـارت اسـت از تغییراتـي 
کـه بـه منظـور سـازگار شـدن با محیـط و بر اثـر تکرار 

در رفتـار موجـود زنـده پدیـد مـي آید.« 
سـنتي  تربیـت  و  تعلیـم  از  را  نویـن  آمـوزش  آنچـه 
مشـخص و متمایـز مي کنـد، تغییر فکر تربیـت آغازي 
بـه آمـوزش مـداوم در طـول زندگـي اسـت )سـعیدي 
زفرقنـدي، 1390، ص 31(؛ بـه زعم فتحـي و اجاره گاه 
)1376( آمـوزش عبـارت اسـت از انتقال دانسـتني ها، 
اطالعـات و مهـارت هـا بـه فـرد بـه شـرطي کـه در او 
ایجاد تغییر کند )سـعیدي زفرقنـدي، 1390، ص 31(. 
آلـن گانیـه آمـوزش را رونـد حـل مسـئله مـي داند که 
هـدف از آن تسـهیل یادگیـري فراگیرنـده اسـت. وي 

مـدرس را مسـئول آمـوزش مـي دانـد کـه بـا اتخـاذ 
تدابیـر آموزشـي و مدیریتـي نقـش خـود را ایفـا مـي 
کنـد. تدابیر آموزشـي تصمیمـات و اعمالـي که مدرس 
بـه منظـور تسـهیل یادگیـري شـاگرد از مـواد آموزش 

اتخـاذ کنـد یـا انجـام مي دهد.  
 مفهـوم درون زايـی و ويژگـی های سـاختار های 

زا درون 
دارد.  گیاه شناسـي  علـم  در  ریشـه  »درون زا«  لغـت 
بافـت  بـا رشـد  )انـدوژن( گیاهـي اسـت کـه  درون زا 
آونـدي و سـلولي در میـان بافـت هاي موجـود به گونه 
اي نامنظـم نمـو مـي کنـد )وي، 1994(. درون زا بـه 
معنـاي نشـأت گرفتـن از و یـا ُرسـتن درون و داخـل 
چیـزي مـي باشـد. اسـالمی ویژگی هـای سـامانه های 
»درون زا« را، برخاسـتن از شـرایط موجـود؛ توجـه بـه 
»پـس خورانـد« ؛ سیسـتم بسـته  معرفـی مـی نماید. 
تحقـق هـدف تعییـن شـده، از موضوعـات مـورد تأکید 
در جریـان توسـعه نظـام آموزشـی بـر مبنـای رویکـرد 
درون زا مـی باشـد و برنامـه ریـزی دقیـق در چارچوب 
توجـه  بـا  و  تعریـف شـده  کلـی  برنامه هـای  اهـداف 
بـه  بازخـورد هـای اخـذ شـده از سـامانه آموزشـی بـه 
صـورت مـداوم و پیوسـته انجـام شـده و به روز رسـانی 
آموزشـی  سـامانه  ایـن  از مشـخصه های  گـردد.  مـی 
بـر اسـاس تعاریـف ارائـه شـده، توجـه بـه زمینـه های 
احاطـه کننـده اسـت در این رویکـرد آموزشـی، تعیین 
اهـداف، برنامـه ریـزی، تعییـن محتـوا و سـایر اقدامات 
مـی بایسـت بـر مبنای مفاهیـم حاکم بر فضـای مکانی 
و زمانـی موجـود شـامل ارزش هـا، باورهـا، تجربیـات و 
منطبـق بـا زمینه هـای اقلیمـی، کالبـدی، اجتماعـی، 
تاریخـی، و اقتصـادی می باشـد. لذا تمامـی مؤلفه های 
مـورد بحـث بـرای هـر زمینـه و شـرایطی بـه صـورت 
منحصـر بـه فرد و بـا توجه به شـرایط و مقتضیات خود 
صـورت پذیرفتـه و نمـی تـوان دسـتورالعملی از پیـش 
تعییـن شـده بـرای زیرمجموعـه هـای نظام آموزشـی، 
البتـه در چارجـوب اهـداف تعریـف شـده تعریـف نمود 
و در یـک کالم مـی تـوان سـامانه آموزشـی درون زا را 
سـامانه ای تعریف نمود که برخاسـته از شـرایط موجود 
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بـوده و در راسـتای اهـداف و رسـالت های تعریف شـده 
و بـا توجـه بـه بازخوردهـای دریافتـی و بـا بهره گیری 
در  موجـود  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  تمامـی  از 
راسـتای تحقـق اهـداف سـعی در تکامل چرخـه تولید 
)معرفـت، علـم و صنعـت( دارد. بـرای تعریـف دقیـق 
تـر مفهـوم »درون«، در ایـن نظـام آموزشـی بایسـتی 
گفـت کـه ایـن مفهـوم مناسـبت دقیـق و مشـخصی 
بـا آن تعاریفـی کـه از »مرزهـای داخلـی«، »تولیـدات 
داخلـی« و مفاهیم مشـابه نداشـته و قصد این سـامانه، 
مرزبنـدی در ایـن حـوزه هـا نمی باشـد، بلکـه در ایـن 
سـامانه هـدف رشـد و توسـعه کیفـی و کمـی شـرایط 
مشـخصاً  و  باشـد  مـی  موجـود  زیرمجموعه هـای  و 
درون زا«  آموزشـی  نظـام  »در  کـه  گفـت  تـوان  مـی 
قصـد، درون زایـی در سـامانه آموزشـی، زمینـه هـای 
احاطه کننـده و زیرمجموعه هـای سـامانه آموزشـی از 
جملـه دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاهی می باشـد. در 
ادامـه بحـث از اصول و چارچـوب های مـورد نظر برای 
تحقـق این اهداف سـخن بـه میان خواهد آمـد. نظر به 
تأکیـد الگـوی آموزشـی درون زا بر توجه به سـاختار ها 
و زمینـه هـای موجـود، بـر اسـاس تعریف ارائه شـده از 
ایـن الگـو، در ادامـه بـه ارائه یکـی از تعاریف ارائه شـده 
از نظـام آموزشـی و اجـزاء آن که قرابت زیـادی با نظام 

آموزشـی موجـود دارد مـی پردازیـم: 
نظام آموزش عالی و اجزاء آن

میـان  از  درون زا،  سـامانه های  برخاسـتن  ویژگـی 
شـرایط موجـود مـا را ملـزم بـه شـناخت سـاختارهای 

موجـود آموزشـی می نماید. بـرای تنویر و آشکارسـازی 
توسـعه،  برنامه ریـزي  توسـعه،  بـا  مرتبـط  موضوعـات 
آمـوزش عالـي  و تعریـف مفهـوم نظام بر اسـاس تعریف 
بـازرگان مـی توانـد مؤثـر مفیـد واقـع شـود. وی بـا 
بهره گیـری از مفهـوم نظـام، آمـوزش عالي را بـر چهار 
جـز: زمینـه )محیـط(، درون داد، فراینـد و بـرون داد، 
تعریـف نمـوده کـه زمینه  آمـوزش عالي همـان محیط 
نظـام  کـه  اسـت  فرهنگـي  و  اقتصـادي   اجتماعـي، 
آمـوزش عالـي در آن مسـتقر مي باشـد. بـر اسـاس این 
علمـي  کادر  شـامل  عالـي  آمـوزش  درون داد  تعریـف 
و پشـتیباني  برنامـه  درسـي، بودجـه، فضـاي آموزشـي، 
تجهیـزات  و امکانـات و غیـره اسـت کـه بایـد در داخل 
نظـام آموزش عالـي  نهاده شـود تا هدف هـاي موردنظر 
تحقـق یابند )تصویـر شـماره 2(. فرآیند آمـوزش عالي 
بـا شـیوه هاي سـازماندهي و مدیریـت منابـع انسـاني 
)شـامل اعضاي هیات علمـي )و پشـتیباني(، روش هاي 
تدریـس، چگونگـي اسـتفاده  از منابـع مالـي و امکانات 
فیزیکـي سـروکار دارد. بدیـن  ترتیـب چندیـن فرآینـد 
دربـاره  نظـام آمـوزش عالـي مـورد نظـر قـرار مي گیرد: 
فرآینـد سـازماني، فرآیند-تدریـس یادگیـري و فرآینـد 
انجـام سـایر فعالیت هـا. شـناخت فرآیندهـاي آمـوزش 
عالـي  بـه مـا کمـک مي کنـد کـه بـراي هریـک از آن 
هـا مطلوبتریـن  اقدامـات را طراحـي کـرده و بـه اجـرا 
درآوریـم. بـرون داد آمـوزش عالـي محصـول آن اسـت 
کـه عبـارت  اسـت از تولید دانـش نـو، ب: تربیت نیروي 
انسـاني متخصـص و کارآزمـوده، عرضـه، خدمـات بـه 

تصوير 2. نمودار نظام آموزش عالي؛ مأخذ: بازرگان، 1376
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جامعـه. )بـازرگان، 1376، صـص 44-43(. 
از جنبـه  دیگـري، بـرون داد آمـوزش عالـي را مي تـوان  
تحـت سـه عنـوان زیـر در نظر گرفـت: بـرون داد علمي 
اقتصـادي  )تربیـت نیـروي  )تولیـد دانـش(، بـرون داد 
کـه  مشـورتي  خدمـات   عرضـه   و  متخصـص  انسـاني 
تولیـد را یـاري دهنـد( و بـرون داد فرهنگـي- اجتماعي 
)پـرورش ارزشـهاي موردنظـر جامعـه در افـراد، تولیـد 

ارزش هـاي اجتماعـي و امثـال آن(.
اگـر بخواهیـم مدل ترسـیم شـده بـرای نظـام آموزش 
عالـی را برای رشـته معمـاری تدقیـق نماییـم، برونداد 
هایـی کـه مـی تـوان از سیسـتم توقع داشـت، شـامل 
و  هویتمنـد  معمـاری  بینش منـد؛  و  مولـد  معمـار 
تولیـدات علمـی غنـی و متکامـل خواهـد بـود کـه در 
صـورت بررسـی دقیـق تر موضـوع خواهیم دیـد که در 
واقـع محصـوالت معمـاری و تولیـدات علمـی از جمله 
تولیـدات معمـار مولـد و واجـد بینش جامـع تلقی می 
گـردد. لـذا بـر ایـن اسـاس هـدف اصلـی ایـن رویکـرد 
در  گـردد.  مـی  تعریـف  معمـار«  »پـرورش  آموزشـی 
فرآینـد »پـرورش معمـار« هـدف را بر تولیـد »معمار« 
قـرار داده و مسـتلزم پذیـرش آن اسـت کـه »معمـار« 
اسـت کـه »معمـاری« را خلـق خواهـد نمـود و در آن 
بـدون هـدف گزاری بـر ارائه شـکل و تعریفـی خاص از 
معماری، به کشـف و پرورش ویژگی ها و اسـتعدادهای 

دانشـجویان مـی پـردازد )حجـت، 1382(. 
 در الگـوی آموزشـی کـه هـدف آن »پـرورش معمـار« 
اسـت دیگـر نمی تـوان بـه ارائـه یک سـویه اطالعـات 
آن  در  و  داشـت  امیـد  دانشـجویان  بـه  داده هـا  و 
جریـان آمـوزش بایسـتی بـه صـورت دو سـویه و رفت 
و برگشـتی تعریـف شـود و بـه عبارتـی می تـوان گفت 
کـه اتخـاذ چنین رویـه ای نسـبت به آموزش مسـتلزم 
نوعـی از جریان سـازی فرآینـد آمـوزش و یادگیـری و 
کسـب دیدگاهی جامع نسـبت به تمامـی ابعاد وجودی 
و حرفـه ای در گذشـته )باورهـا، زمینه هـا و شـرایطی 
کـه دانشـجویان از گذشـته بـا خـود دارنـد(، و آینـده 
)حیـات فـردی و اجتماعـی پیـش روی دانشـجویان( 
و حـال )برنامـه ریـزی فعلـی سـامانه آموزشـی بـرای 
رشـد دانشـجویان( مـی باشـد. نـگاه بـه دانشـجو بـه 
مثابـه انسـان در مسـیر رشـد و کمـال، در ایـن رویکرد 
آموزشـی، منجـر بـه اتخـاذ جامعیـت در نـگاه خواهـد 
می بایـد  درون زا  آمـوزش  رویکـرد  در  لـذا  گردیـد. 
کـه ابتـدا سـاحت هـای تأثیـر گـذار در پـرورش معمار 
شـناخته شـود، سـپس به اتخاذ رویکرد و تدوین برنامه 
در خصـوص هـر یـک از ابعاد پرداخته شـود. در مسـیر 
اعتـالی هر چه بیشـتر نظـام آموزش معمـاری عالوه بر 
پیش فرض-هـای رویکـرد آموزشـی درون زا، شـناخت 
ارائـه  و  جـاری  آموزشـی  نظـام  مبتالبـه  مشـکالت 

تصوير 3. نمودار نظام آموزش معماری؛ مأخذ: نگارنده بر اساس نمودار بازرگان، 
.1369
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راهکارهایـی بـرای رفـع یـا کاسـتن از شـدت عـوارض 
ناشـی از آن هـا مـی توانـد مؤثـر واقع شـود. بـه تعبیر 
دیگـر ارائـه هرگونه مـدل آموزشـی یا راهکار آموزشـی 
در گام نخسـت مسـتلزم شـناخت مسـائل و مشـکالت 
موجـود در سـامانه آموزشـی خواهـد بـود کـه در ایـن 
مقالـه از بیـن این اجزاء به بررسـی مشـکالت و مسـائل 
آن دسـته از اجزایـی از نظـام آموزش معمـاری خواهیم 
و  رویکـرد  و  نـگاه  تغییـر  بـا  می تـوان  کـه  پرداخـت 
برنامه ریـزی در آن تأثیرگـذار بـود )تصویـر شـماره 3(.
آسـیب شناسـی اجـزاء نظـام جـاری آمـوزش 
معمـاری و راهکارهای سـامانه آمـوزش معماری 

بـا رويکـرد درون زا بـرای حل آن مسـائل
از میـان اجـزاء معرفـی شـده در نظـام جـاری آمـوزش 
معمـاری در ایـن مقالـه سـعی مـی شـود بـه بررسـی 
اجزایـی بپردازیـم کـه در شـرایط موجـود مـی تـوان با 
اتخـاذ سیاسـت هایـی بـه رشـد و تغییـر در آن امیدوار 
دانشـجویان،  اسـاتید،  بـر  مشـتمل  اجـزاء  ایـن  بـود. 
محتـوای آموزشـی، محیط آموزشـی و برنامه آموزشـی 
مـی باشـد کـه در ادامـه آسـیب شناسـی بـه بررسـی 
موانـع  ایـن  رفـع  بـرای  شـده  پیشـنهاد  راهکارهـای 

پرداخـت. خواهیـم 
اساتید

تمایـل بـه سـمت تولیـد انبـوه در جریان الگـوی فعلی 
آمـوزش معمـاری و تأکیـد بـر عقل گرایی و عـدم توجه 
به سـطوح مختلـف معرفتی سـبب گردیده کـه جریان 
آمـوزش به سـوی ارائه اطالعـات قطعـی و معلوماتی که 
درسـتی آن از قبل پذیرفته شـده به دانشـجویان سـوق 
پیـدا کنـد. بـه دیگـر سـخن در ایـن الگـوی آموزشـی 
اسـاتید در پـی ارائـه پاسـخ های درسـت به سـؤال هایی 
می باشـند کـه احتماالً دانشـجویان در جریـان زندگی 
ایـن موضـوع  بـا آن مواجـه خواهنـد شـد.  حرفـه ای 
موجبـات تبدیل سـامانه آموزشـی را به سـمت سـامانه 
ای حافظه  محـور فراهـم نمـوده اسـت و مانـع از مهیـا 
شـدن زمینه هـای بهره گیـری از تمامـی ظرفیت هـای 
درایـن  اسـاتید  گردیـد.  خواهـد  دانشـجویان  ذهنـی 
الگوی آموزشـی براسـاس سـوابق و تجـارب و ذهنیاتی 

کـه از موضوعـات درسـی داشـته و برمبنـای سـرفصل 
دروس مورد تصویب نسـبت به تنظیم محتوای درسـی 
و برنامـه آموزشـی بـرای تمامـی دانشـجویان به صورت 
واحـد اقـدام می نماینـد کـه ایـن مسـأله باعـث کاهش 
انگیـزش در دانشـجویان در فراینـد یادگیری می شـود. 
ویژگی هـای  و  تفاوت هـا  بـه  توجـه  بـا  موضـوع  ایـن 
ویژگـی  حتـی  و  ذهنـی  سـبک های  در  دانشـجویان 
اختـالف  همچنیـن  و  فیزیولوژیـک  و  جسـمی  هـای 
سـطح فعلـی ایشـان در بهره منـدی از علـوم، فنـون و 
هنرهـا نیازمنـد توجـه ویژه می باشـد. اگر به ایـن موارد 
عـدم توجـه برخـی از اسـاتید بـه اهـداف و برنامه هـای 
آموزشـی و سـرفصل های تعریـف شـده بـرای دروس و 
عـدم هماهنگـی بیـن اسـاتید در نظـام آموزشـی را نیز 
بیفزاییـم، می تـوان توقـع داشـت کـه ایـن موضوعـات 
منجـر بـه ارائـه آموزش هـای پراکنده و گاه غیر همسـو 
بـه دانشـجویان  گـردد کـه در ایـن شـرایط دانشـجو 
به درسـتی و به صـورت کامـل جایگاه موضوعات درسـی 
و ارتبـاط میـان آن هـا را به درسـتی درنیافتـه و بـه  
نوعـی سـردرگمی و بالتکلیفی دچار شـوند. در سـامانه 
آمـوزش بـا رویکـرد درون زا، اسـاتید قبـل از تصـدی 
سـمت آموزشـگری می بایسـت از آموز ش هـای اولیـه، 
بـه منظـور آشـنایی بـا اهـداف، برنامه هـا و روش هـای 
مختلـف،  مراتـب  و  حوزه هـا  در  معمـاری  آمـوزش 
ویژگی هـا و تفاوت هـای دانشـجویان و نحـوه تعامـل بـا 
ایشـان در فرآینـد آمـوزش بهره منـد گردنـد. نظـر بـه 
تعریـف اهـداف »تولیـد محصـوالت علمـی و معمـاری 
غنـی، هویتمنـد و متکامـل« به عنـوان اهـداف ثانویـه 
نظـام آمـوزش معمـاری و اهمیت مکاشـفه بـرای تولید 
آراء و محصـوالت جدیـد، لـزوم تأکید بر سـطح معرفت 
شـهودی در کنـار معرفـت منطقـی و حسـی و الگـوی 
تفکـر جانبـی در کنـار تفکـر عمـودی محـرز می گردد. 
تنظیـم محتـوای آموزشـی، برنامه و روش آموزشـی در 
ایـن رویکرد از سـوی اسـاتید با مشـارکت دانشـجویان 
و دیگـر اسـاتید و براسـاس ویژگی هـا و پتانسـیل های 
دانشـجویان صـورت مـی پذیـرد. همچنین در راسـتای 
تکامل و اعتالی سیسـتم آموزشـی اسـاتید در سـاختار 
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مـی  معمـاری  آمـوزش  در  درون زا  رویکـرد  از  منتـج 
بایسـت نسـبت بـه اشـتراک گذاری تجربیـات خـود از 

طریـق بسـترهای فراهـم شـده اقـدام نمایند.
 

دانشجويان
بـا جایگزیـن شـدن الگوی سـنتی آمـوزش معمـاری با 
الگـوی آکادمیـک به تدریـج تعـداد دانشـجویان تحـت 
نظـر اسـاتید رو بـه افزایـش گذاشـت کـه بـه تبـع آن 
از میـزان توجـه و تمرکـز اسـاتید بـر کیفیـت آمـوزش 
دانشـجویان کاسته شـد. از طرفی تغییر شرایط جامعه، 
نیازهـا و الگـوی زندگـی ایشـان، افزایـش جمعیـت و 
بعدهـا وقـوع جنـگ )و  افزایـش نیـاز بـه تولید سـریع 
مسـکن بـه تبـع آن( در کنـار شـرایط نظـام آموزشـی 
مـن جمله نظام آتلیـه ای طراحی معمـاری؛ در مجموع 
موجـب جدایـی و انفـکاک معمـاران و بهره بـرداران از 
یکدیگـر و کاهـش توجـه بـه خواسـته ها، ویژگی هـا و 
حـدوث  زمینه هـای  شـرایط  و  بهره بـرداران  نیازهـای 
آثـار معمـاری و تمرکـز بـر کمیـات بـه جـای کیفیات 
گردیـد. تأثیـر این تغییـر رویکـرد در سیسـتم آموزش 
معمـاری نیـز به صـورت محسـوس مشـاهده می گـردد 

تـا جایـی کـه محصول نگـری جایگزیـن فرایندمحوری 
و تأکیـد بـر سـرعت و حجـم تولیـدات تـا حـد زیـادی 
جایگزیـن کیفیـت محصـوالت گردیـد. ایـن موضوعات 
بـه تدریـج موجب ایجـاد تلقـی از محصـوالت معماری 
مـی تـوان بـه عنـوان محصـوالت مسـتقل از زمینـه و 
ارزش هـا و باورهـای فـردی و اجتماعـی شـده اسـت. 
دانشـجویان،  قشـر  در  الخصـوص  علـی  مسـأله  ایـن 
موجـب نوعـی بی توجهی بـه »مکاشـفه و تحقیق برای 
شـناخت زمینـه های دربرگیرنـده و باورها و ارزش های 
موجـود« گردیده و به گونه ای نگرش سـطحی نسـبت 
بـه موضوعات مورد طـرح در فرآیند تحصیـل انجامیده 
تـا جایـی کـه  در بسـیاری از مـوارد، دانشـجویان دیگر 
در  مناسـب  کیفیـت  واجـد  معمـاری  تولیـد  حتـی 
نقطـه هـدف قـرار نداشـته، بلکـه هـدف بـرای ایشـان 
اخـذ بازخـورد مناسـب از اسـاتید در فراینـد سـنجش 
محصـوالت ایشـان تعریـف مـی گـردد. عالوه بـر موارد 
فـوق، عـدم اشـراف و بی اطالعـی دانشـجویان معماری 
از برنامه هـا و اهـداف آموزشـی، آینـده شـغل و لـوازم و 
ابـزار و لـوازم تصدی جایـگاه معمار در کنـار بی توجهی 
خواسـت های  و  ویژگی هـا  بـه  آموزشـی  سیسـتم 

تصوير 4. نمودار بررسی تطبیقی مسائل مرتبط با الگوی فعالیت اساتید در سامانه جاری آموزش معماری و پیشنهادات 
رويکرد درون زا برای رفع آن ها؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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دانشـجویان؛ مـی توانـد موجب ایجاد نوعی سـردرگمی 
بـا سـرفصل های مختلـف  مواجهـه  در  بی انگیزگـی  و 
دانشـجو  کـه  چـرا  گـردد،  دانشـجویان  در  آموزشـی 
موفـق بـه درک کامـل ارتبـاط اجـزاء بـا یکدیگـر در 
راسـتای اهـداف مـورد نظـر نمی گردنـد و ایجـاد نوعی 
تلقـی رفـع موانـع از فراینـد تحصیل به جـای تالش در 
جهت کسـب ابزارهای تولید براسـاس ابعاد و حوزه های 
فعالیـت یـک معمـار، امـری بسـیار محتمـل و منطقی 
می نمایـد. در ایـن شـرایط دانشـجویان احتماالً بیشـتر 
تمرکـز خـود را به جـای شـناخت خـود و ویژگی هـای 
زمینه هـای دربرگیرنده و شـکوفایی توانایـی خویش در 
راسـتای تولیـد محصـوالت علمـی و معمـاری بـر دفع 
موانـع موجود و کسـب نتیجـه باالتر در فراینـد ارزیابی 
معطـوف می نمایند. مسـأله دیگر گسسـت ارتباط نظام 
آمـوزش بـا فارغ الحصیـالن می باشـد. دانشـگاه در نظام 
فعلـی آمـوزش معماری، رسـالت خـود را صرفـاً محدود 
عـدم  ایـن  می دانـد.  دانشـجویان  تحصیـل  دوران  بـه 
پشـتیبانی دانشـگاه پـس از فارغ التحصیلـی، از طرفـی 
موجـب هدررفـت نیـروی انسـانی متخصـص و عـدم 
سـاماندهی و به کارگیـری آنـان در جهت کسـب منافع 
و تأمیـن نیازهـای جامعه شـده و از سـوی دیگر ممکن 
اسـت موجبـات عـدم برخـورداری از جایـگاه شایسـته 

یـک معمـار را فراهـم آورد. ایـن در حالیسـت که بنای 
رویکـرد آموزشـی درون زا، بـر توجـه به رشـد دانشـجو 
در کنـار تولیـد محصـول علمـی و معمـاری بـا کیفیت 
قـرار گرفتـه اسـت. بـرای پـرورش دانشـجویان ابتـدا 
بایسـتی در ایشـان انگیـزه حرکـت در جهـت رشـد و 

پویایـی ایجـاد گردد.
برنامـه  و  اهـداف  بـا  سیسـتم،  ایـن  در  دانشـجویان 
آموزشـی و آینـده حرفـه ای خـود آشـنا شـده و ارتباط 
و در  اهـداف موصـوف  بـا  مفـاد درسـی  از  یـک  هـر 
جهـت رفـع نیازهـای پیـش رو در حرفـه معمـاری را 
درمی یابنـد. در جریـان آمـوزش با این رویکـرد، تنظیم 
محتوا، روش و برنامه ریزی و حتی سـنجش به تناسـب 
اسـتعدادها و ویژگـی هـا و نیازهـای پیش رو بـرای هر 
شـناخت  بـه  دانشـجو  و  پذیرفتـه  صـورت  دانشـجو 
ازخـود، شـرایط دربرگیرنـده، رسـالت خـود و ابزارهای 
تحقق آن رسـالت ها، اصـول تعیین کننـده و زمینه های 
دربرگیرنـده دسـت یافتـه و در ایـن فضـا دارای آزادی 
عمـل بـوده تا بـا ابتنای بـر این مـوارد بـا بهره گیری از 
توانایی هـای خـود بـه آفرینشـگری بپـردازد. در نتیجه 
دانشـجویان در ایـن سیسـتم به عنـوان عناصـری مولد 
پـی  در  درون زا  آمـوزش  الگـوی  می گردنـد.  تلقـی 
حفـظ ارتبـاط خود با قشـر فارغ التحصیالن دانشـگاهی 

تصوير 5. نمودار بررسی تطبیقی مسائل دانشجويان در سامانه جاری آموزش معماری و پیشنهادات رويکرد درون زا برای 
رفع آنها؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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می باشـد. این ارتباط می توانـد از طرق مختلف از جمله 
برگـزاری همایش هـا، نشسـت های علمـی و تخصصـی 
باشـد کـه از این طریـق مسـائل و مشـکالت راهکارها، 
نیازهـا و رویکردهـای جدیـد در زمینه هـای حرفـه ای 
معرفـی و بـه اشـتراک گذاشـته می شـود کـه نتایج آن 
آتـی  برنامه ریزی هـای  و  تصمیم گیـری  در  می توانـد 
دانشـگاه مؤثـر باشـد. پیشـنهاد دیگـر در ایـن زمینـه، 
تشـکیل سـندیکاهای حرفه ای معماری جهـت برقراری 
تعامـالت مؤثرتـر دانشـگاه و جامعـه حرفـه ای مرتبـط 
فعلـی  سـاختار  در  می باشـد.  سـاختمان  صنعـت  بـا 
بـا مشـکالتی در کسـب  فارغ التحصیـالن دانشـگاهی 
موقعیت مناسـب در جامعـه حرفه ای مواجه می باشـند 
کـه از طریـق ایـن سـاختار پیشـنهادی دانشـجویانی 
می گردنـد  فارغ التحصیـل  آموزشـی  سیسـتم  از  کـه 
باسـابقه مشـغول  می تواننـد تحـت نظـارت معمـاران 
بـه فعالیـت گردنـد و به تدریـج در محیـط واقعـی کار 
آشـنا می شـوند.  معمـاری  گوناگـون حرفـه  ابعـاد  بـا 
سـندیکاهای معماری می تواند بـا کارکردهای تخصصی 
مختلفـی برای بررسـی دقیق تر موضوعـات بپردازند که 
در مجمـوع می تـوان از ظرفیـت موجـود در آن بـرای 
و  حرفـه ای  جامعـه  و  زمینه هـا  بازخوردهـای  انتقـال 
اسـتفاده از آن در جهـت تکامـل رو بـه جلوی سیسـتم 

آموزشـی بهـره برد.
محتوای آموزشی

در الگـوی جـاری آموزش معمـاری، در اغلب دانشـکده 
هـای معمـاری، هـدف بـر ایـن قـرار گرفته کـه تمامی 
اندوختـه هـای مـورد نیاز یک معمـار در کلیـه حوزه ها 
را در قالـب محتـوای آموزشـی بـه دانشـجویان ارائـه 
داده و دانشـجویان پـس از کسـب اشـراف و تبحـر الزم 
نسـبت بـه تمامـی حوزه هـا از آن رشـته فارغ التحصیل 
گردنـد. ایـن رویـه ممکن اسـت در برخی از رشـته های 
دربرمی گیرنـد  را  محـدودی  حـوزه  کـه  تخصصـی 
مقـدور باشـد، امـا تحقـق ایـن رویکـرد نظر بـه ماهیت 
بینارشـته ای و فرارشـته ای و حوزه هـای بسـیار وسـیع 
مرتبـط بـا ایـن رشـته امـری بعیـد بـه نظر می رسـد و 
موجـب پراکندگـی و عـدم انسـجام در ارائـه مطالـب 

خواهـد گردیـد. ایـن موضـوع در صـورت عـدم اتخـاذ 
تدابیـری بـرای رفع ایـن موضوعات به نوعـی از آموزش 
سـطحی خواهد انجامیـد. از دیگر مسـائل الگوی جاری 
آمـوزش معمـاری، تکـرار الگوهـای پیشـین و غیر مولد 
بـودن اسـاتید و دانشـجویان در زمینـه تولیـد علـم و 
الگوهای معماری اسـت کـه از جوانب مختلفی از جمله 
تأکیـد الگـوی فعلـی آمـوزش بـر ارائه اطالعـات قطعی 
به دانشـجویان و پذیرش آن از سـوی دانشجویان ریشه 
می گیـرد. تمرکـز الگـوی جـاری آموزشـی بـر الگوهای 
تفکـر عمـودی بـوده و فرصـت کافـی بـرای ظهـور و 
دانشـجویان  اختیـار  در  جانبـی  اندیشـه های  بـروز 
گذاشـته نمی شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه ماهیـت 
هنـری و خالقـه رشـته معمـاری در کنـار جنبه هـای 
علمـی و فنـی ایـن رشـته، بهره گیـری از جنبه هـای 
شـهودی و حسـی معرفـت انسـانی را توأمـان بـا تفکـر 
منطقـی و الگـوی تفکر جانبـی را در کنـار الگوی تفکر 
عمـودی، ایجـاب می نمایـد. بـر اسـاس تحلیـل هـای 
صـورت گرفتـه توسـط نگارنـدگان ایـن مقالـه بـر روی 
محتـوای کنونـی آمـوزش معماری بر اسـاس سـرفصل 
هـای مصـوب آموزشـی )در مقطـع کارشناسـی رشـته 
مهندسـی معمـاری(؛ محتـوای آموزشـی ایـن رشـته 
بیشـتر بـه حجـم معلومات و دانسـته های دانشـجویان 
مـی افزایـد و حافظه دانشـجویان را بیشـتر هـدف قرار 
داده اسـت و کمتـر بـه دانشـجویان فرصـت شناسـایی 
ارزش هـا، باورهـا، اعتقـادات، خاطـرات و... دیگر مظاهر 
ایدئولوژیـک و در یـک کالم خویشـتن شناسـی را مـی 
دهـد کـه البتـه دانـش بـه مراتـب پایدارتـری از گونـه 
نخسـت خواهـد بـود . همچنیـن اهمیـت زمینـه های 
احاطـه کننـده در فرآینـد خلـق اثـر معمـاری، ایجـاب 
مـی کنـد که سـهم متناسـبی از زمان و حجـم مطالب 
تـا  داده  اختصـاص  هـا  آن  بـه شـناخت  را  آموزشـی 
عـالوه بـر پایدار سـازی مطالب آموخته شـده، دانشـجو 
را بـرای مواجهـه بـا شـرایط و موقعیـت هـای آینده در 

کسـوت یـک معمار حرفـه منـد، آشـنا نماییم.
در سـامانه آمـوزش معمـاری با رویکـرد درون زا، تالش 
آموزشـی دروس مختلـف  تـا محتـوای  اسـت  بـر آن 
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ضمـن حفـظ انسـجام و ارتبـاط بـا یکدیگـر، در جهت 
اهداف تعیین شـده تعریف شـود. تنظیم محتوای مورد 
ارائـه در ایـن الگوی آموزشـی، با هماهنگی و مشـارکت 
دانشـجویان صـورت می پذیـرد؛ چـرا کـه به طـور کلی، 
ایـن الگـوی آموزشـی در تـالش اسـت تـا دانشـجویان 
را بـرای مواجهـه شـرایط آینـده حرفـه ای مهیـا نماید. 
دانشـجویان بر اسـاس عالیـق، توانمندی ها، شـرایط و 
بـه تناسـب اهـداف و آینده شـغلی پیـش رو در تنظیم 
محتـوای درسـی ایـن رشـته مشـارکت می نمایـد. لـذا 
توجـه بـه شـرایط، ویژگی ها، پتانسـیل ها، خواسـته ها و 
تمایـالت دانشـجویان در تنظیـم محتـوای آموزشـی از 
بایسـته های ایـن رویکرد آموزشـی اسـت. ایـن رویکرد 
آموزشـی بـه  هیـچ عنـوان در پـی ارائـه همـه مطالـب 
موجـود نبـوده و مسـأله محور بـودن این رویکرد سـبب 
شـده تـا تأکیـد عمـده ایـن رویکرد بـر آمـوزش اصول 
در  لـذا  می باشـد.  زمینه هـا  قالـب  در  کلـی  قواعـد  و 
ایـن رویکـرد حـد متناسـبی از محتـوای آموزشـی کـه 
عمدتـاً ناظـر بـه اصـول ثابـت و سـطوح باالتـر علـم به 
دانشـجویان ارائـه می گـردد. همچنیـن ماهیـت هنری 
و خالقـه معمـاری سـبب می گـردد تـا در ایـن رویکرد 
آموزشـی در کنـار پرداختن به سـطوح منطقی معرفت 
دانشـجویان  شـهودی  و  حسـی  معرفـت  بـه  انسـانی 

معمـاری نیـز تأکیـد گردد. 

محیط آموزشی
در ایـن مقالـه مفهوم »محیط آموزشـی« هـم »محیط 
اجتماعـی« درون نظـام آموزشـی و جامعـه دربرگیرنده 
شـامل  را  کالبـدی«  و  فیزیکـی  »محیـط  هـم  و  آن 

می گـردد.
محیط کالبدی

عـدم تناسـب موجـود بیـن حجـم فضاهـای آموزشـی 
و تعـداد دانشـجویان از تبعـات افزایـش حجـم جـذب 
دانشـجویان در دانشـکده های معمـاری بـوده تـا جایی 
که بسـیاری از دانشـگاه ها، پاسـخگوی نیاز دانشـجویان 
حتـی از نظـر حجـم فضاهای مـورد نیاز به  عنـوان یکی 
از اساسـی ترین و بدیهی تریـن امکاناتـی که دانشـگاه ها 
بایسـتی برای دانشـجویان تأمین نماید نیز نمی باشـند. 
و  معمـاری  رشـته  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  نیـاز  ایـن 
جنبه هـای مختلـف فعالیـت ایـن رشـته محـدود بـه 
کالس های آموزشـی نبـوده و فضای کارگاه هـا، آتلیه ها 
بـه  توجـه  دیگـر  طـرف  از  دربرمی گیـرد.  نیـز  را  و... 
فـردی  جنبه هـای  کنـار  در  مشـارکتی  جنبه هـای 
جهـت  فضاهایـی  پیش بینـی  دانشـجویان،  فعالیـت 
بسترسـازی ایـن نـوع تعامـالت را ضـروری می نمایـد. 
فضاهایـی کـه در آن امـکان همـکاری و فعالیـت هـای 
مشـترک، مباحثـه و مناظـره در ابعـاد مختلـف را بیـن 
کادر  و  دانشـجویان  نیـز  و  یکدیگـر  بـا  دانشـجویان 

تصوير 6. نمودار بررسی تطبیقی مسائل موجود در محتوای آموزشی سامانه جاری آموزش معماری و پیشنهادات رويکرد 
درون زا برای رفع آن ها؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

166

آموزشـی فراهـم مـی آورد. ایـن فضاهـا حتـی می تواند 
فعالیت هـای  بـه سـایر  به عنـوان محـور جهت دهنـده 
آموزشـی دانشـگاه ایفـای نقـش نماید. حتی مـی توان 
مشـارکت دانشـجویان را در جریان بهسـازی و توسـعه 
فضاهـای دانشـگاهی بـه کار گرفـت کـه هـم موجـب 
تقویـت تجربـه سـاخت در دانشـجویان گـردد و هـم 
سـبب ایجـاد نوعـی حـس تعلـق و انگیـزه در آن هـا 
می شـود کـه ایـن فرصتـی اسـت کـه درحـال حاضـر 
در بسـیاری از دانشـگاه ها به دسـت فراموشـی سـپرده 
شـده اسـت. برنامـه رویکـرد درون زا بـرای بهسـازی و 
سـاماندهی محیـط کالبـدی آمـوزش معمـاری بـر آن 
اسـت کـه در کنـار پیش بینی حجم متناسـب کالس ها 
بـا تعداد دانشـجویان، الگـوی طراحی آن نیـز مطابق با 
عملکـرد فضـای آموزشـی و نیـاز دانشـجویان باشـد. بر 
اسـاس تحقیقـات انجـام شـده در صورتـی کـه محیط 
آموزشـی صرفاً بـه محیط های بسـته آموزشـی محدود 
نشـده و به صـورت ترکیبـی از فضاهـای بـاز، بسـته و 
راندمـان  گـردد،  پیش بینـی  )بینابیـن(  نیمه محصـور 
مالحظـه ای  قابـل  نحـو  بـه  دانشـجویان  تحصیلـی 
پیشـرفت می نمایـد. ایـن موضـوع همچنیـن موجـب 

افزایـش غنای تجربـه فضایی دانشـجویان می گردد و از 
آنجـا کـه تأکیـد کافی بـر تجربه هـای سـاخت در کنار 
جنبه هـای تئـوری و آتلیـه ای معمـاری از بایسـته های 
الگـوی  ایـن  آمـوزش معمـاری باشـد؛ الزم اسـت در 
آموزشـی اقـدام الزم جهـت فراهـم آمـدن محیط هـای 

کارگاهـی مناسـب بـرای دانشـجویان صـورت پذیـرد.
محیط اجتماعی

ماهیـت حرفـه معمـاری بـه گونه ای اسـت کـه طی آن 
تعامـالت اجتماعـی بیـن معمـار و سـایر متخصصـان 
مرتبـط و نیـز اقشـار مختلـف اجتماعـی امری بایسـته 
و حتمـی اسـت. بـر ایـن اسـاس اگـر هـدف دانشـگاه 
زمینه سـازی برای رشـد دانشـجوی معمـاری در تمامی 
تقویـت  بـرای  زمینه سـازی  اهمیـت  باشـد،  زمینه هـا 
تعامـالت اجتماعی در دانشـجویان آشـکار می گـردد. از 
ایـن زاویـه، اساسـاً دانشـگاه می توانـد به عنوان بسـتری 
جهـت ایجـاد تعامـالت اجتماعـی دانشـجویان ایفـای 
ایـن تعامـالت می توانـد میـان دانشـجو  نقـش کنـد. 
بـا دیگـر دانشـجویان، کادر علمـی دانشـگاه، محیـط 
)از طریـق سـندیکاهای معمـاری( و حتـی  حرفـه ای 
اقشـار مختلـف اجتماعـی رخ دهـد. لـذا در این راسـتا 

تصوير 7.  نمودار بررسی تطبیقی مسائل موجود در محیط های آموزشی سامانه جاری آموزش معماری و پیشنهادات 
رويکرد درون زا برای رفع آن ها؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

167

برنامـه آموزشـی دانشـگاه باید به گونـه  ای تنظیم گردد 
کـه در آن زمینـه  بـروز حـد متناسـبی از رفتارهـای 

فـردی و اجتماعـی فراهم شـود.
 برنامه آموزشی

در بررسـی برنامـه آموزشـی به صـورت کلـی می تـوان 
را در دو دسـته »ویژگی هـای  بررسـی  مـورد  عوامـل 

کلـی« و »مراحـل« آن تقسـیم بندی کـرد.
ويژگی های کلی

برنامـه آموزشـی نظـام فعلـی آمـوزش معمـاری در   
حوزه ویژگی ها از مسـائل و مشـکالتی برخوردار اسـت 
کـه در ذیـل بـه کلیاتـی در ایـن بـاره اشـاره خواهـد 
گردیـد: جریـان یک سـویه آمـوزش و بـدون مشـارکت 
ایـن  مسـائل  اساسـی ترین  از  یکـی  دانشـجویان  بـا 
الگـوی آموزشـی می باشـد. تلقـی ایـن رویکرد نسـبت 
بـه دانشـجو مشـابه رویکـرد هایـی اسـت کـه نـگاه به 
دانشـجو در آن هـا به مثابـه ظـرف تهـی از معلومـات 
بـوده لـذا سـعی بـر ارائـه مطالـب و انباشـته نمـودن 
ذهـن ایشـان از معلومـات بـوده که بـه روشـی همانند 
سـامانه هـای مبتنـی بـر تولیـد انبوه، بـه صـورت ارائه 
محصـوالت آماده به دانشـجویان می باشـد کـه به ناچار 
بـر اسـاس چنین نگاهـی بـه ویژگی ها و پتانسـیل های 
دانشـجویان، سـطح بهره منـدی ایشـان از علـوم، هنرها 
و مهارت هـای مـورد نیـاز و ویژگـی هـای زمینـه هـای 
احاطـه کننـده نمی تـوان توجه کافی داشـت و آموزش 
بـه صـورت یکسـان و واحد بـه ایشـان ارائه مـی گردد. 
همچنیـن سـرعت و حجـم آموزه هـا درسـی در ایـن 
الگـوی آموزشـی باعـث می شـود که بـه کمیـات اکتفا 

شـده و کمتـر بـه کیفیـات پرداخته شـود.
مراحل آموزشی 

را  جـاری  آمـوزش  برنامـه  مراحـل  بخواهیـم  اگـر 
دسـته بندی کنیـم می توانیـم بـه مرحلـه »پذیـرش«، 
»آمـوزش« و »سـنجش« اشـاره نماییـم. از میـان ایـن 
سـه مرحلـه، مرحلـه »پذیـرش« در موضـوع بررسـی 
ایـن مقالـه قـرار نمی گیـرد. در الگـوی فعلـی آمـوزش 
معمـاری مراحـل »آمـوزش« و »سـنجش« به صـورت 
بـه اختصـار  ادامـه  متوالـی برگـزار می گـردد کـه در 

به بررسـی مسـائل و مشـکالت ایـن دو حـوزه خواهیم 
پرداخـت.

مرحله آموزش
مرحلـه آمـوزش همان گونـه کـه قبـاًل نیـز بدان اشـاره 
گردیـد متأثـر از نظـام تولیـد انبـوه برگرفتـه از نهضت 
مـدرن بـوده و دانشـجویان در ایـن نظـام بـا روشـی 
یکسـان و به شـیوه ای سـریع و کمی از آموزه های ارائه 
شـده بهره مند می شـوند. در این سیسـتم آموزشـی به 
»اصـول« و »ارزش هـا« و »باورها« فـردی و اجتماعی و 
»اصـول حرفـه ای« ایـن رشـته توجـه کافی نشـده و به 
»زمینه هـا«ی فرهنگـی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی، 
کالبـدی، اقلیمـی و... کـه هـر یـک سـاختاردهنده و 
انتظام بخـش وجهـی از محصـوالت معماری می باشـند، 
بـه نحـو درخـور پرداخته نمی شـود. از دیگر سـوی، به 
نظـر می رسـد کـه سیسـتم جاری آمـوزش معمـاری از 
نظـام جـاری تولیـد و توسـعه محصـوالت معمـاری در 
کشـور غافل بـوده و در ارتباط دانشـگاه و صنعت نوعی 
گسسـت ایجـاد شـده اسـت. در ایـن شـرایط صنعـت 
کمتـر در جهـت دسـتاوردهای روز علمی سـوق نموده 
و نظـام آموزش نیز از اخذ برخوردهـای الزم بازمی ماند. 
ابتنـاء ایـن الگو بر سـطح علوم منطقی از میان سـطوح 
مختلـف معرفتـی از دیگـر موضوعـات موجـود در ایـن 
الگـوی  در  کـه  حالیسـت  در  ایـن  می باشـد.  زمینـه 
آمـوزش معمـاری تعریـف شـده بر پایـه رویکـرد درون 
زا، در تـالش اسـت تـا بـا کسـب شـناخت نسـبت بـه 
هـر دانشـجو، ظرفیت هـای آن هـا را شناسـایی کـرده 
نمایـد،  برنامه ریـزی  ظرفیت هـا  آن  پـرورش  بـرای  و 
در ایـن راسـتا محتـوا، برنامـه و روش هـای آمـوزش به 
صـورت فـردی بـه تناسـب الگوهـای تفکـر، یادگیـری 
و  مهـارت  سـطح  دانشـجو،  هـر  شـخصیتی  تیـپ  و 
معلومـات ایشـان و باورهـا و زمینه هـای دربرگیرنـده، 
اهـداف و زمینـه هـای مـورد عالقـه ایشـان و بـا توجه 
الگـوی  ایـن  تنظیـم می گـردد.  نیازهـای جامعـه  بـه 
آموزشـی مسـأله محور اسـت، یعنـی به جای سـعی در 
ارائـه »پاسـخ« بـه پرسـش های احتمالـی دانشـجویان؛ 
در پـی ارائـه »بینـش« الزم بـرای تشـخیص مسـائل 
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و راه حل هـا آن بـه دانشـجویان می باشـد، لـذا جریـان 
نهادینـه شـدن اصـول  بـه  ایـن رویکـرد  آمـوزش در 
حرفـه ای و آشـنایی بـا ارزش هـا و باورهـای فـردی و 
اجتماعـی و زمینه هـای دربرگیرنـده تأکیـد دارد. توجه 
بـه شـرایطی کـه دانشـجویان بـرای فعالیـت در آمـاده 
گردنـد و شناسـایی نیازهـا و شـرایط آن از یک طرف و 
نقـش و حـوزه فعالیـت معمـاران از طرف دیگـر و لزوم 
دانشـجویان  نمـودن  مهیـا  بـرای  آموزش هایـی  ارائـه 
بـرای مواجهـه بـا آن شـرایط را محـرز می نماینـد. از 
آنجـا کـه الزمـه تحقـق اهـداف مـورد نظـر در آموزش 
معمـاری با رویکـرد درون زا داشـتن انگیزه در دانشـجو 
جهـت طـی این مسـیر باشـد، در ایـن الگوی آموزشـی 
سـعی بر آن اسـت کـه ابتدا انگیـزش الزم در دانشـجو 
بـرای کسـب محتـوای آموزشـی ایجـاد شـود سـپس 
مـواد آموزشـی در زمینه هـای تعییـن  شـده به ایشـان 
ارائـه گـردد. مهم  تریـن راهـکار افزایـش انگیـزه در این 
رویکـرد آموزشـی ایجاد سـؤال  در ذهن ایشـان از میان 
مسـائل احاطه کننـده اسـت؛ چـرا کـه بـا ایجاد سـؤال، 
تـالش بـرای یافتـن پاسـخ بـرای آن به حکـم فطرت و 

غریـزه انسـانی آغاز خواهـد گردید. نقـش بازخوردهایی 
و  دانشـجویان  حرفه منـدان،  جامعـه  طریـق  از  کـه 
فارغ التحصیالن دانشـگاهی و اقشـار مختلـف اجتماعی 
دریافـت می گـردد بـا توجـه بـه تأثیـری کـه در اعتال و 
پیشـرفت نظـام آموزشـی خواهند داشـت، بسـیار حائز 

اهمیـت  می باشـد.
مرحله سنجش

نیـز  فعلـی  آموزشـی  مراحـل  از  »سـنجش«  مرحلـه 
هماننـد مرحلـه آموزش، بـه نوعی یکسـان نگری و عدم 
توجـه بـه ویژگـی هـا و تفاوت هـای دانشـجویان مبتال 
مـی باشـد. از دیگـر مسـائل موجـود در ایـن زمینه می 
دانشـکده های  در  محصول نگـر«  »ارزیابـی  بـه  تـوان 
معیارهـای  رویکـرد  ایـن  در  نمـود.  اشـاره  معمـاری 
ارزیابـی بـرای سـنجش محصوالت تولید شـده توسـط 
دانشـجویان تعییـن می گردنـد و توجـه چندانـی بـه 
نحـوه رشـد دانشـجویان در ایـن فراینـد نمی شـود. در 
الگوی آموزشـی مبتنـی بر رویکرد درون زا، سـنجش به 
تناسـب توانایی هـا ویژگی هـای هـر دانشـجو، به صورت 
فـردی انجـام می پذیـرد و از آن جـا که هـدف این الگو 

تصوير 8. نمودار بررسی تطبیقی مسائل موجود در برنامه آموزشی سامانه جاری آموزش معماری و پیشنهادات رويکرد 
درون زا برای رفع آن ها؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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»پـرورش معمـار« تعریـف شـده، لـذا سـنجش میـزان 
رشـد دانشـجو در خـالل هـر دوره نیـز می بایسـت در 
کنـار سـنجش محصـوالت تولید شـده دانشـجویان مد 

نظـر قـرار گیرد. 
اصول آموزش معماری با رويکرد درون زا

جامعیت
رویکـرد  اصـول  از  اصـل  تریـن  بنیـادی  و  نخسـتین 
درون زا در آمـوزش معمـاری »اصـل جامعیـت« مـی 
باشـد؛ چـرا کـه در ایـن رویکـرد، تلقـی از دانشـجو بـه 
عنـوان انسـانی بـوده که مـی بایسـت در جهـت کمال 
انسـانی، در مسـیر حرفـه معمـاری گام بـردارد و بـه 
رشـد و تعالـی   انسـانی در مقـام یـک معمـار نایل آید، 
در ایـن راسـتا الزم اسـت کـه زمینـه سـازی در جهـت 
رشـد وی در تمامـی ابعـاد وجـودی انجام پذیـرد و نظر 
بـه تعریف هدف »پـرورش معمار« برای ایـن الگو، الزم 
اسـت تمامـی دغدغـه هـای موجـود در زمینـه اعتالی 
وجـودی دانشـجو به سـمت تجلـی آن در زندگی حرفه 
ای پیـش روی دانشـجوی معمـاری به عنـوان »معمار« 
متمرکـز گـردد. بـر اسـاس آنچـه ذکـر گردیـد مـی 
تـوان ادعـا نمـود کـه رشـد دانشـجوی معمـاری بدون 
شـناخت و توجـه و تأکیـد بـر تمامـی ابعـاد و شـرایط 
تأثیـر گـذار در ایـن فرآینـد محقـق نمـی گـردد، لـذا 
مـی بایسـت بـرای برنامـه ریـزی در ایـن حـوزه، در 
ابتـدا نگاهـی جامـع نگـر بـه مفاهیـم و موضوعـات در 
ارتبـاط بـا دانشـجویان و همچنین ابزار های مـورد نیاز 
بـرای ایشـان در ایـن مسـیر داشـت. بـه تعبیـر دیگـر، 
هـدف »پـرورش معمـار« ایجـاب مـی کند که گسـتره 
آمـوزش محـدود بـه محیـط دانشـگاهی نبوده و سـعی 
بـر آن اسـت تـا برنامـه آموزشـی نگاهی همـه جانبه به 
تمامـی وجـوه زندگـی شـامل ابعـاد فـردی، اجتماعی، 
حرفـه ای و آمـوزش دانشـجوی معماری داشـته باشـد 
کـه می تـوان ایـن جامعیـت را بـا ابعاد مختلف فلسـفه 
اسـالمی )شـامل هسـتی شناسـی، معرفـت شناسـی، 

انسـان شناسـی و جهـان شناسـی( مقایسـه نمود.
حوزه شمول آموزش با رويکرد درون زا

جامعیـت  نوعـی  از  آموزشـی  رویکـرد  کـه  دیدیـم 

برخـوردار اسـت حـال ببینیـم دامنـه ایـن جامعیـت 
تـا کجاسـت و چـه حـوزه هایـی مـی بایسـت در ایـن 

رویکـرد آموزشـی مـد نظـر قـرار گیـرد.
شناخت ابعاد مختلف مرتبط با معماری

در ایـن رویکـرد سـعی بر آن اسـت تا با داشـتن نگاهی 
جامـع به تمامـی حوزه هـای مرتبط با معماری شـامل 
علوم، فنون و هنرها به تنظیم برنامه و محتوای آموزش 
پرداختـه شـود و در جریـان آموزش این نـگاه جامع به 
دانشـجو نیـز منتقـل گـردد. در ایـن راسـتا توجـه بـه 
زمینـه هـای دربرگیرنـده نظـام آموزشـی و دانشـجوی 
معمـاری و زمینـه هایـی که دانشـجو بـرای فعالیت در 
آن تربیـت مـی شـود و مواجهـه مـداوم دانشـجو با آن 
زمینـه ها در راسـتای کسـب تجربه برای آینده شـغلی 
از بایسـته های ایـن رویکـرد آموزشـی اسـت. نظـر بـه 
جایـگاه اصـول و ارزش هـای فـردی و اجتماعی و نقش 
و تأثیـری کـه در تجلـی هویـت مـی گـذارد، در ایـن 
رویکـرد آموزشـی برنامـه هـای آموزشـی بـه گونـه ای 
تنظیـم مـی گـردد کـه دانشـجو ضمـن آشـنایی بـا 
ایـن اصـول و ارزش هـا، اسـلوب القـای ارزش هـا را در 
زمینـه هـای دربرگیرنـده را آموختـه و تکرار ایـن روند 
در جریـان تمامـی سـطوح باعـث مـی گـردد کـه ایـن 
الگـو در دانشـجو نهادینـه گشـته و از ایـن طریـق در 
صـدد بازنمایـی ژن هـای فرهنگـی درجریـان تولیدات 
معمـاری برخواهیـم آمـد. از طرفـی، نظـر بـه ماهیـت 
آمـوزش معمـاری کـه در آن جنبـه هـای تئـوری و 
عملـی بـه صـورت توأمـان مـی باشـد، الزم اسـت کـه 
ضمـن پرداختـن بـه ایـن دو جنبـه در جریـان آموزش 
بـه صـورت متـوازن، ارتبـاط مفهومـی ایـن دو سـاحت 
بـرای  تجربـی  صـورت  بـه  آمـوزش  جریـان  در  نیـز 
دانشـجویان تبییـن گـردد. جعفـر زاده ترتیـب مراحل 
تجربـه و آمـوزش در الگوهـای گذشـته و فعلی آموزش 
معمـاری را به شـرح ذیـل تعبیر می کند: »در گذشـته 
ابتـدا تجربـه مـی کردنـد. این تجربـه را بر اسـاس نبوغ 
و هـوش خـود تبدیـل بـه اندوختـه می شـود بعـد این 
اندوختـه را تبدیـل بـه اموخته مـی کردند. امـروز روال 
آمـوزش عکس آن اسـت یعنی اول مـی آموزیم بعد می 
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اندوزیم سـپس تجربـه می کنیم« )جعفـرزاده، 2007(. 
امـا ایـن جریـان آمـوزش درون زا بـه صـورت متنـاوب 
بـوده کـه در آن مرتـب در حـال آزمـودن هـر یـک از 

سـاحت هـا در حـوزه سـاحت دیگـری می باشـیم.
شناخت ساحت های مختلف معرفت انسان

افـراد سـه  ادراک  بـرای  درون زا  رویکـرد  بـا  آمـوزش 
سـطح قائـل مـی شـود: ادراک حسـی، ادراک منطقی، 
حسـی،  معرفـت  کسـب  ابـزار  کـه  شـهودی؛  ادارک 
حـواس ظاهـری مبتنی بر غریزه انسـانی، ابـزار معرفت 
منطقـی، عقـل و ابـزار ادراک شـهودی، فطـرت انسـان 
مـی باشـد. معرفـت عقلـی حصولـی بـوده و دو گونـه 
دیگـر از نـوع حضـوری مـی باشـند. بعـد از نهضـت 
مـدرن، به واسـطه تأکید مدرنیته و پـس از آن مدرنیزم 
بـر عقـل گرایی، لزوم توجه به سـطوح ادراکی حسـی و 
شـهودی، به مثابه سـایر منابع حصول معرفت انسـانی، 
علـی الخصـوص در جوامـع آکادمیـک تقریباً به دسـت 
فراموشـی سـپرده شـد. تأثیـر ایـن موضوع را مـی توان 
در الگـوی آمـوزش حوزه هـا و رشـته هـای تحصیلـی 
مرتبـط بـا هنر نیز مـی توان بـه وضوح مشـاهده نمود. 

حـال آن کـه بـه گواهـی بسـیاری از منتقدیـن و نظریه 
پردازان، می توان از سـطوح ادراکی حسـی و شـهودی، 
بـه عنوان سرچشـمه خلق آثـار هنری یاد کـرد. نظر به 
ماهیـت حصولـی ادراک منطقـی؛ آمـوزش آن از طریق 
ارائـه محتـوای اموزشـی متناسـب بـا حـوزه تخصصـی 
مربوطـه ممکـن مـی شـود ولـی در خصـوص سـطوح 
ادارکـی حسـی و شـهودی اعتقـاد بر این اسـت که این 
سـطوح از معرفـت انسـانی در وجود هر انسـانی موجود 
بـوده و در جریـان آمـوزش معماری کافیسـت دانشـجو 
را از وجـود ایـن معـارف در نهـاد خویـش آگاه نموده و 
ابزارهـای کنتـرل ایـن حـوزه ها را به دسـت آنـان داد.

 حوزه زمانی آموزش معماری با رويکرد درون زا
در ایـن رویکـرد آنچه که دانشـجویان به عنـوان ذخایر 
تجربـی و ارزشـی فـردی و اجتماعـی کـه از گذشـته با 
خـود دارنـد توجـه شـده و بـرای آنچه کـه در آینـده با 
آن مواجـه مـی گردنـد برنامـه ریـزی به عمل مـی آید 
کـه ایـن برنامه ریزی بنابـر مقتضیات زمان حـال اتفاق 
مـی افتـد. در نتیجه حـوزه زمانی این رویکرد آموزشـی 

از گذشـته شـروع شـده و تـا آینده ادامـه دارد.

تصوير 9. نمودار بررسی پیشنهادات رويکرد آموزشی درون زا برای رفع مسائل و مشکالت نظام جاری آموزش معماری
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تصوير 11. مدل ارتباطی سطوح مختلف ادراک انسان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

تصوير 10. نمودار بررسی پیشنهادات رويکرد آموزشی درون زا برای رفع مسائل و مشکالت نظام جاری آموزش معماری

 ارتبـاط رويکـرد درون زا بـه آمـوزش معماری با 
حـوزه های علـوم، فنـون و هنرها

از آنجـا کـه معمـاری در فصل مشـترک علـوم، فنون و 
هنرهـا قـرار گرفتـه و دانشـجوی معماری برای دسـت 
یابـی بـه جایـگاه واقعـی یک معمار بایسـتی بـر تمامی 
ایـن حـوزه هـا تسـلط یافتـه و به ابـزار های ایـن حوزه 
هـا که همانا بهـره مندی از دانش کافی، کسـب مهارت 

هـای مـورد نیـاز و پرورش خالقیت اسـت دسـت یابد. 
بینش افزايی

در  شـناخت  ایجـاد  پـی  در  آموزشـی  الگـوی  ایـن 
دانشـجویان از ابعاد مختلف وجـودی خود، توانایی های 
خـود، اصـول و ارزش هـای فـردی و اجتماعـی و زمینه 
هـای در برگیرنـده مـی باشـد که ایـن موضوع بـه نوبه 
خـود منجـر بـه ایجـاد جامعیـت در نـگاه دانشـجویان 
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خواهـد گردیـد. همچنیـن بـر اسـاس طبقـه بنـد های 
معرفـی شـده از سـطوح مختلف علوم )شـامل سـطوح 
برنامـه آموزشـی در  داده، اطالعـات، دانـش و خـرد( 
ایـن الگـوی آموزشـی به هیـچ وجه بـه دنبال انباشـت 
ذهـن دانشـجویان بـا اطالعـات و داده هـای متکثـر در 
سـطوح نـازل تـر علـوم نبـوده بلکـه در پـی نهادینـه 
کـردن اصـول متعالـی تـر در ذهـن دانشـجویان بـوده 
و بـه تناسـب موضوعـات دانـش در سـطوح پاییـن تـر 
نیـز ارائـه خواهـد گردیـد. ایـن موضوعـات در مجمـوع 
سـبب اجتنـاب از الگـوی انباشـت اطالعـات و حافظـه 
محـوری کـه سیسـتم جـاری آمـوزش معمـاری بـدان 
مبتالسـت شـده و موجبـات تأمین اصل بینـش افزایی 

در دانشـجویان را فراهـم مـی نمایـد.
ايجاد فرصت های برابر

بـا توجـه بـه تفاوت های انسـان ها بـا یکدیگـر در ابعاد 
مختلـف )از جملـه تفاوت در ویژگی هـای  فیزیولوژیک 
و جسـمانی؛ سـبک هـای ذهنـی- از مهمتریـن جنبـه 
هـای آن مـی تـوان بـه سـبک هـای تفکـر و یادگیری 
و سـبک های شـناختی اشـاره نمـود-؛ سـطح مهارت، 
دانـش و خالقیت دانشـجویان؛ زمنیه هـای دربرگیرنده 
آن هـا؛ شـرایط گذشـته و اهـداف و برنامـه هـای پیش 
روی دانشـجویان و ...(و ارتبـاط آن بـا فرآینـد آمـوزش 
معمـاری؛ تأکیـد رویکـرد درون زا در آمـوزش معمـاری 
ابتـدای  در  دانشـجویان  در  ابعـاد  ایـن  شـناخت  بـر 
مراحـل آموزشـی بـوده کـه بـر اسـاس آن برنامـه و 
محتـوای آموزشـی برای هـر یک از دانشـجویان تنظیم 

مـی گـردد. البتـه این رونـد، روندی یکسـویه و از پیش 
تعییـن شـده بـرای دانشـجویان نبوده بلکه طـی تعامل 
بـا دانشـجو ایـن فرآینـد تنظیـم مـی گـردد. بـر ایـن 
اسـاس می تـوان گفت که آمـوزش معماری بـا رویکرد 
درون زا اسـاس فعالیـت هـای خـود را بـه جـای ارائـه 
آمـوزش یکسـان و واحـد، بـر ارائـه فرصت هـای برابر و 
یکسـان جهـت رشـد و تعالـی در قالـب پتانسـیل های 
خـود و در چارچـوب زمینـه هـای احاطه کننـده خود، 

قـرار داده اسـت.
آزادی عمل دانشجويان

از وجـود آسـیب هایی همچـون عدم زایندگـی و تکرار 
الگوهـا در نظـام جـاری آمـوزش سـخن به میـان آمد، 
همچنیـن جایگاه اصول و ارزش هـای فردی، اجتماعی 
و حرفـه ای و نحـوه مواجهـه دانشـجویان بـا آن هـا در 
آمـوزش معمـاری بـا رویکـرد درون زا تشـریح گردیـد. 
اگـر بـه ایـن موضوعـات جنبـه خالقـه رشـته معماری 
و نقـش آفرینشـگری در تولیـد محصـوالت علمـی و 
معمـاری را بیفزاییـم، خواهیـم دیـد کـه بـرای تأمیـن 
جنبـه زایندگـی و مولـد بـودن ایـن رویکـرد آموزشـی 
بایسـتی کـه اعطـای آزادی عمـل بـه دانشـجویان در 
جایـگاه اصـول این رویکـرد آموزشـی قرار گیـرد، البته 
ایـن آزادی یـک نـوع آزادی بـدون حـد و مـرز نبـوده 
بلکـه دانشـجویان در چارچـوب اصـول و ارزش هـای 
تعییـن کننـده و زمینـه هـای احاطـه کننـده از آزادی 
ایـن اسـاس دانشـجویان  بـر  لـذا  برخوردارنـد.  عمـل 
ضمـن انعـکاس جنبـه هـای هویـت در آثـار خـود، بـه 

تصوير 12. حوزه شمول زمانی ارتباط الگوی آموزشی مبتنی بر هدف »پرورش معمار«؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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نیازهـا و محدودیـت هـای زمینـه فعالیـت خـود آشـنا 
بـوده و بـه تولید محصـوالت و آثار جدید و متناسـب با 

آن نیازهـا و شـرایط مـی پردازنـد.
پرهیز از بیهودگی

در الگـوی جـاری آموزش معماری، شـاهد هسـتیم که 
حجـم انبوهـی از آمـوزه ها به دانشـجو ارائه مـی گردد 

که عالوه بر اینکه سـهم بسـیاری از آن مورد فراموشـی 
قـرار مـی گیرد، حجم قابـل توجهی از آن مـوارد نیز در 
جریـان آینده حرفـه ای دانشـجویان کاربردی نداشـته 
باشـند. لـذا از ارائـه این موارد حاصلی ایجاد نمی شـود؛ 
بنابرایـن در تنظیـم برنامـه، روش و محتـوای آموزشـی 
بایسـتی بـه صورتـی هدفمنـد اقـدام گـردد و بـه جای 
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مؤلفه هااهداف و ضرورتاصول

اصل جامعیت
در  انسـان  مثابـه  بـه  دانشـجو  از  تلقـی 
مسـیر رشـد و کمال در چهارچوب رشـته 

معمـاری

- توجه به ابعاد وجودی دانشجو
- توجه به ابعاد مختلف حرفه معماری

- دربرگرفتن محور زمان از گذشته تا آینده
- دربرگرفتن متناسب حوزه های علوم ، فنون و هنرها

- توجـه بـه سـطوح مختلـف ادراک انسـان اعـم از ادراک 
شـهودی، منطقـی و حسـی

اصل بینش 
افزایی

تأکید بـر آموزش روش مواجهه با مسـائل 
به جـای آموزش راه حل تمامی مسـائل

- تمرکـز بر سـطوح عالی تـر علوم )خرد و دانـش( به جای 
سـطوح پایین تر)اطالعات و داده ها(
- مسأله محوری این رویکرد آموزشی

اصل ایجاد 
فرصت های 

برابر

و  دانشـجویان  هـای  تفـاوت  بـه  توجـه 
بـا  متناسـب  بـه  برابـر  فرصـت  اعطـای 
ویژگـی هـا و پتانسـیل هـای دانشـجویان 
بـه جـای ارائـه آمـوزش یکسـان و واحـد

- توجـه بـه »الگـوی توسـعه افقـی« در مقابـل »الگـوی 
توسـعه« عمـودی 

- شناسـایی پتانسـیل ها و ویژگی های دانشجویان )تناسب 
الگوهـای تفکـر، یادگیـری و تیپ شـخصیتی هر دانشـجو، 
سـطح مهـارت و معلومـات ایشـان و باورهـا و زمینه هـای 
دربرگیرنـده، اهـداف و زمینـه هـای مورد عالقه ایشـان( به 
منظـور تعریـف محتـوا، برنامـه و روش هـای آمـوزش برای 

هر دانشـجو

اصل اعطای 
آزادی عمل به 

دانشجویان

زایندگـی نظـام آموزشـی و اقتضـاء جنبه 
هنـری و خالقـه ر شـته معماری

- آزادی در چهارچـوب ارزش هـا و باورهـا؛ اصول حرفه ای؛ 
برنامـه هـا و سیاسـت هـا آموزشـی و شـرایط زمینـه های 

دربرگیرنده
- آزادی دانشـجویان در جایـگاه تعریـف مسـأله، تعریف راه 
حـل، حـل مسـأله، انتخـاب زمینـه و مشـارکت در تعریف 

تحصیلی گرایـش 

اصل پرهیز از 
هدفمندی اقدامات در نظام آموزشیبیهودگی

- تأکید بر آموزش» اصول« و »مبانی«
- »سئوال محوری« به جای »پاسخ محوری«

- حفـظ ارتبـاط بـا فـارغ التحصیـالن ) بـه منظـور بهـره 
گیـری از پتانسـیل ها فـارغ التحصیالن و حمایـت از آنان (

- اخذ »بازخوردها« در جهت رشد و تعالی نظام آموزشی
- توجه به نیازهای جامعه در انتخاب گرایشات تحصیلی

جدول 2. جدول معرفی اصول آموزش معماری با رويکرد درون زا و مؤلفه های آن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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تمرکـز صـرف وقـت و هزینـه بـرای آموختـن داده هـا 
و اطالعاتـی کـه از کاربـرد آن اطمینان نداشـته، بخش 
عمـده اهتمـام نظـام آموزشـی بـر آمـوزش اصـول و 
سـطوح عالـی تـر دانـش گذاشـته و در عـوض تـالش 
بـرای آمـوزش تمامـی اطالعـات، تأکیـد خـود را بـر 
آمـوزش طریقه کسـب آن اطالعـات معطـوف نماید. از 
سـوی دیگـر در جامعـه حرفـه ای شـاهد موضوعاتـی 
مـی باشـیم کـه حاکـی از اشـباع بـازار کار از معمـاران 
در بسـیاری از مناطـق مـی باشـد، لـذا، اساسـاً آموزش 
معمـاران بـا تخصـص هـای موجـود، از کارایـی الزم 
برخـوردار نبـوده و فـارغ التحصیـالن در بسـتر جامعـه 
بـرای یافتـن فرصـت هـای شـغلی مناسـب بـا چالـش 
هـای زیـادی مواجه می باشـند. ایـن رویکرد آموزشـی 
بـا ایجـاد تعامالت باجامعه حرفه ای و کسـب شـناخت 
از زمینـه هـای دربرگیرنـده؛ نسـبت به شـناخت زمینه 
هـای مورد نیاز جامعـه، اقدام می نمایند، که بر اسـاس 
پتانسـیل ها، شـرایط و عالیق دانشـجویان، ایشان را در 
مسـیر گرایش مشـخصی هدایـت می نماینـد و پس از 
فـارغ التحصیـل شـدن دانشـجو همچنـان ایـن ارتباط 
در جهـت اعتـالی معمـاری کشـور و ارتقاء سـطح ارائه 

آمـوزش معمـاری حفـظ مـی گردد. 
نتیجه گیری و جمع بندی

از نقـش نظـام آمـوزش معمـاری در خلـق فضاهـای 
معمـاری به عنـوان کالبـد دربرگیرنده رفتار انسـان ها، 
سـخن بـه میـان رفـت. بر ایـن اسـاس در مقالـه حاضر 
سـعی شـده تـا ضمـن معرفـی اجـزاء نظـام آمـوزش 
معمـاری و جایـگاه آن اجـزاء نسـبت بـه یکدیگـر، بـه 
شناسـایی مسـائل و مشـکالت موجـود در اجـزاء نظـام 
آموزشـی معمـاری پرداختـه شـود. در ادامـه رویکـرد 
و  مسـائل  بـا  مواجهـه  راهـکار  عنـوان  بـه  زا  درون 
مشـکالت مـورد بحـث معرفـی گردیـد. از ویژگی های 
رویکـرد درون زا )در مطابقـت بـا شـرایط موجـود نظام 
فعلـی آمـوزش معمـاری و تـالش در جهـت رفـع آن 
هـا( مـی تـوان بـه تأکیـد ایـن رویکـرد بـه توسـعه به 
جـای پیشـرفت، توسـعه چندجانبه به رشـد تک بعدی 
و تأکیـد بـر توجـه بـه سـاختارهای موجـود در فرآیند 

رشـد و توسـعه اشـاره نمـود. از مجمـوع مبانـی ایـن 
رویکـرد توسـعه و راهکارهایی که این رویکرد آموزشـی 
بـرای رفـع مسـائل موجـود در اجـزاء نظـام آموزشـی 
پیشـنهاد می کند، اصـول این رویکرد آموزشـی تعریف 
گردیـد کـه مجمـوع اصـول ایـن رویکـرد آموزشـی در 
کنـار مؤلفـه های تشـکیل دهنـده آن در قالـب جدول 

2 ارائه شـده اسـت.
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 تدوين الگوی آموزش محیط زيست جهت تقويت حکمرانی پايدار منابع آب کشور
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چکیده
هـدف از ايـن تحقیـق ارائه الگوی آموزشـی جهت تقويت حکمرانـی پايدار در 
مديريـت منابـع آب می باشـد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمايشـی و ابزار 
تحقیـق پرسشـنامه بوده اسـت. در اين تحقیـق خألءهای اصلـی در حکمرانی 
آب بـا توجـه بـه تجربیـات حاصـل از روندهـای گذشـته و شـرايط اقتصادی، 
اجتماعـی در سـطح ملـی تکمیـل و فهرسـت نهايـی مؤلفه هـای حکمرانـی 
پايدار منابع آب کشـور مشـخص گرديد. معیارهای مناسـب جهت حکمرانی 
پـس از يـک جمع بنـدی کلی و تطبیـق و تلفیـق و همسان سـازی معیارها با 
اسـتفاده از نظـرات صاحب نظـران ، بـه روش دلفـی انتخاب گرديدنـد. روايی 
شـاخص ها با اسـتفاده از نظـرات اسـاتید و متخصصان مربوطه اعتبارسـنجی 
و پايايـی شـاخص ها بـا اسـتفاده از فرمـول آلفـای کرونبـاخ، 0/94 محاسـبه 
گرديـد. بـا مراجعه به جامعه آماری متشـکل از 110 نفر از مديران ارشـد آب 
کشـور، اسـاتید منابع آب و محیط زيسـت، مديران ارشد کشـاورزی، خبرگان 
جوامـع بومـی و فعـاالن سـازمان های مردم نهـاد جهـت تکمیـل پرسشـنامه 
بـا روش تمام  شـماری، معیارهـا و شـاخص ها در فضـای فـازی، رتبه بنـدی 
از  می دهـد،  نشـان  شـاخص ها  اولويت بنـدی  از  حاصـل  نتايـج  گرديدنـد. 
بیـن شـاخص های مـورد ارزيابـی، شـاخص های آموزشـی در کلیـه معیارهـا، 
امتیـاز بیشـتری نسـبت به سـاير شـاخص ها داشته اسـت. بـا توجه بـه نتايج 
يافته هـا، يکـی از بهتريـن راه حل هـا، ارائـه الگـوی آموزشـی می باشـد ايـن 
آمـوزش نـه تنهـا يک ضرورت سـازمانی، بلکه بـه عنوان يک اصـل مهم برای 
رفـاه ملـی مطـرح می باشـد. الگـوی ارائه شـده در قالـب آمـوزش غیررسـمی 
و ضمـن خدمـت شـامل فرآينـد برنامه ريـزی، پايـش و ارزيابـی بـرای کلیـه 
تصمیم گیـران، مديـران و کارکنـان برنامه ريـزی منابـع آب جهـت حکمرانی 

پايـدار منابـع آب کشـور برای سـال مقصـد 1415 پیشـنهاد گرديد.
الگـوی  زيسـت،  آب، محیـط  منابـع  پايـدار،  حکمرانـی  واژگان کلیـدی: 

غیررسـمی آموزشـی، 

alalehghaemi@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09123846148، رايانامه *

Developing a Model Environmental Education to Strengthen 
Governance Sustainable in Water Resources Management
Abstract
The aim of this study is to provide educational model to Strengthen 
sustainable governance in the management of water resources. The 
tool for evaluation was a questionnaire and the research methodol-
ogy was of descriptive survey. In this study, the main gaps in water 
governance with respect to the experiences of past trends and socio-
economic circumstances were completed at national level and  the 
final list of the components of sustainable water resource governance 
were conducted. After the conclusion and implementation of appro-
priate governance standards and integration and convergence criteria 
using experts’ opinions, the Delphi method was selected. The validity 
of the indicators was established by taking into account the views 
and comments of relevant scholars and experts, and the reliability 
of the indicators was calculated as 0.94 using the Cronbach’s alpha 
formula. Following interviews with 110 senior water executives, pro-
fessors of water resources, senior agriculture managers, experts of 
water in native communities and NGO activists, and by applying the 
method of complete enumeration, all criteria and indications were 
graded in the fuzzy decision making. The results of the study show 
that amongst which the indicator of training obtained the greatest 
scores. According to the findings, one of the best solutions is to pro-
vide educational model.  The model has not only a necessity, but it is 
as a matter of principle for national prosperity. Pattern provided in the 
form of informal education is, including planning, monitoring and 
evaluation for all decision-makers and managers of water resources 
for sustainable governance to 1415.
Keywords: Sustainable Governance, Water Resources, Environ-
ment, Educational Model, Informal

177-194

شماره 44 پايیز 95
No.44  Automn 2016 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

178

مقدمه
تحـوالت گسـترده و پرشـتاب در تمامـی بخش هـای 
زندگـی انسـان در طـول قـرن بیسـتم و خصوصـاً چند 
دهـه اخیر، بـه گونه ای الـزام آور تغییـرات و تحوالت در 
مسـائل مديريتـی را در ابعـاد مختلـف فراهـم سـاخته 
اسـت. مديريـت منابـع آب نیـز در جريـان تحـول در 
شـرايط و دامنـه عمـل خـود بـا محدوديت هـای جدی 
روبـرو بـوده کـه قبـل از آن به هیـچ وجه در ايـن ابعاد 
مطـرح نبوده اسـت. حرکـت بـرای ايجـاد تعـادل بیـن 
عرضـه و تقاضـای آب در شـرايط اقلیمـی و جغرافیايی 
متفـاوت و نیازهـای در حـال تحـول مناطـق مختلـف 
کشـور، صرفـاً بـا اتـکاء بـه احـداث تأسیسـات جديـد 
نمی توانـد  تکنولـوژی  سـخت افزاری  جنبه هـای  و 
مشـکالت را تخفیـف داده يـا از عهـده آن برآيـد. حتی 
در شـرايط فعلـی، مديريـت توأمـان عرضـه و تقاضا که 
در ظاهـر متناسـب بـا شـرايط تاريخـی کشـور مـا در 
مديريـت منابـع آب می باشـد، نیز پاسـخگو نخواهد بود 
)گـزارش سـالیانه منابـع و مصارف آب کشـور، 1391(.

بررسـی وضعیـت منابع آب کشـور نشـان می دهد يکی 
از مشـــکالت اصلـی و ريشـــه ای منابـع آب در ايـران 
کـه ســـبب ايجـاد بحران هـــای متعدد آبـی در نقاط 
مختلـف کشـور گرديـده، رويکـــرد نامناسـب مديران 
و سیاسـتگذاران در مقولـه مديريـــت و حکمرانـــی 
آب اســـت. طـی چنـد دهـه گذشـته در بیانیه هـای 
کنفرانس هـای جهانـی، يکـی از مباحـث بسـیار جدی 
توجـه بـه نظريـه مديريت بهم پیوسـته منابـع آب بوده 
اسـت. نظريـه مديريـت بهـم پیوسـته منابـع آب بـرای 
تحقـق در عمـل، نیازمنـد حکمرانـی پايـدار می باشـد 
)UN-2009 ,Water(. حکمرانـی، اعمـال تعـادل در 
توزيـع قـدرت و تنظیـم فعالیت هـا در سـطوح مختلف 
می باشـد و حکمرانـی آب خـود زيرمجموعـه ای از نظام 
حکمرانـی کل کشـور اسـت. مديريـت و حکمرانی الزم 
و ملـزوم هـم بـوده، بـدون حکمرانی مناسـب در بخش 

آب، ابزارهـای مديريتـی مؤثـر نخواهـد بود. 
برنامه ريـزی راهبـردی، تخصیص آب، تنظیـم مقررات، 
توسـعه و مديريـت منابـع آبـی از جملـه مـوارد مطرح 

کـه  هسـتند  آب  حکمرانـی  مختلـف  حوزه هـای  در 
تحـول و بهبـود آن ها مـورد توجه قرار گرفته اسـت. اما 
امـروزه يکی از مباحث کلیدی در حـوزه حکمرانی آب، 
سـازماندهی، آمـوزش و ظرفیت سـازی، تغییر نگرش ها 
و رويکردهـا در سـطح بـاالی مديريـت جامعـه، تغییـر 
شـیوه تصمیم گیـری از پايین به بـاال، يادگیری جمعی، 
نقـش جوامـع محلی و سـطوح مختلف ديگر گـروداران 
آب در سـطح ملـی و محلی می باشـد )قائمـی، 1395(.

بیـان مسـأله در ايـن تحقیـق بـه نقـش آمـوزش در 
می پـردازد.  آب  منابـع  مديريـت  پايـدار  حکمرانـی 
بررسـی ها نشـان می دهـد کـه ناآگاهی گسـترده ای در 
مـورد روابط میان اشـکال گوناگون توسـعه و پیامدهای 
آن هـا بـر منابـع آبـی بـه چشـم می خـورد. اگـر چـه 
امـروزه بسـیاری از مردم خود را طرفدار محیط زيسـت 
خـود،  مثبـت  نگرش هـای  علیرغـم  امـا  می داننـد، 
رفتارهـای مثبـت جهـت حفـظ محیط زيسـت را انجام 
نمی دهنـد. دلیـل احتمالـی ايـن امـر آن اسـت که فرد 
در موقعیتـی قـرار می گیـرد کـه میان منافع شـخصی 
کوتاه مـدت و منافـع جمعـی درازمـدت تعـارض پیـش 

.)377-363  :2002  ,Nordland et al( می آيـد 
بـا توجه به نقش کلیدی آموزش در راسـتای دسـتیابی 
بـه اهـداف توسـعه پايـدار،  بايسـتی اذعـان نمـود کـه 
آمـوزش از طريـق رشـد و پـرورش دادن ظرفیت هـای 
افـراد و گروه هـا بـرای مشـارکت و تصمیم گیری و عمل 
آگاهانـه و مسـئوالنه در زندگـی اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسـی و فرهنگـی، به پاسـخگويی مناسـب و مطلوب 
افـراد کمـک می کنـد. هر چه سـطح دانـش و اطالعات 
فـردی باالتـر باشـد در چگونگـی حـل مسـائل محیـط 
زيسـتی بـه کار خواهـد آمـد و کمبـود يـا فقـدان آن 
در حکـم سـدي اساسـي بـراي بـروز رفتارهـاي مثبت 

.)2005 ,Tilbury et al( محیـط زيسـتي اسـت
میـان  مثبـت  ارتبـاط  نشـانگر  متعـدد  مطالعـات 
از  حمايـت  رفتـار  و  زيسـتي  محیـط  نگرش هـاي 
محیـط اسـت. احتمـاالً مهم تريـن تمايـز در گسـترة 
مسـائل محیطـي در علـوم گوناگـون بـر پايـة دو تفکـر 
»انسـان-محوري« و »محیـط زيسـت محوري« انجـام 
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مي شـود. در زمینـة رابطـه نگـرش و رفتـار، احسـاس 
موجـب  زيسـت،  محیـط  برابـر  در  مسـؤولیت پذيري 
جلوگیـري از آثـار مخـرب محیـط زيسـتي می شـود 

.)1393 همـکاران،  و  )قائمـی 
آگاهـي محیـط زيسـتي يـک پیش شـرط الزم اسـت 
تـا افـراد در زمینـة مسـائل خـاص بـه دلخـواه عمـل 
نماينـد، لـذا دانـش نیـز بـه منزلـة يـک ضـرورت براي 
انجـام دادن موفقیـت آمیـز فعالیت ها قلمداد مي شـود 
و در سـطوح باالتـر نیـز مورد نیـاز اسـت. در نتیجه هر 
چـه سـطح دانـش و اطالعـات باالتر باشـد در چگونگی 
حـل مسـائل محیـط زيسـتی بـه کار خواهـد آمـد و 
کمبـود يـا فقـدان آن در حکـم سـدي اساسـي بـراي 
 ,Wallner( رفتارهـاي مثبـت محیـط زيسـتي اسـت
2003(. از طرفـی طبـق نظـر فرانسـون و گارلینـک در 
ايجـاد عـادات جديـد، آگاهـی نقـش موثـری در ايجاد 
 Fransson,( رفتارهـای جديد محیطی خواهد داشـت
N., & Garling, T., 1999(. بـه طـور کلـی آمـوزش 
را می تـوان فرآينـدی دانسـت کـه بـا اجـرای آن افـراد 
توجـه  بـا  را  مهارت هـای الزم  و  آگاهی هـا  می تواننـد 
بـه گرايش هـا و عالئـق خـود و نیازهـای سـازمان برای 
ايفـای نقشـی معیـن و موثـر در جهـت تحقـق اهـداف 
درک،  قـدرت  آمـوزش  کمـک  بـه  فراگیرنـد.  خـاص 
تجزيـه و تحلیـل و شـناخت افـراد افزايـش می يابـد. بر 
ايـن اسـاس، آمـوزش بر تغییـر رفتارهـا و نشـان دادن 
نحـوه صحیـح انجـام کار و افزايـش آگاهی فرد نسـبت 
اهـداف  تکیـه دارد. عمده تريـن  فعالیت هـا  بـه کلیـه 
ايـن تحقیـق تعییـن پارامترهـا و معیارهـای مهـم در 
حکمرانـی پايـدار بـا تأکید بر شـاخص های آموزشـی و 
تدويـن الگـوی آمـوزش محیـط زيسـت جهـت تقويت 

حکمرانـی پايـدار منابـع آب می باشـد.
پیشینه تحقیق

قائمـی و همکارانـش در مقالـه خـود تحت عنـوان ارائه 
بهـم  مديريـت  در  پايـدار  حکمرانـی  مفهومـی  مـدل 
پیوسـته منابع آب با تأکید بر آموزش و ظرفیت سـازی، 
همـکاران،  و  )قائمـی  نموده انـد  ارائـه  را  زيـر  مفهـوم 
1395(: »حکمرانـی پايـدار فرآيند اعمـال اقتدار اداری، 

اقتصـادی و سیاسـی از طريـق آموزش سیاسـت گذاران 
تهیـه  در  مـردم  نیـز مشـارکت  و  کلیـه ذی نفعـان  و 
در  افـراد  تسـاوی  و  اخالقـی  مالحظـات  و  برنامه هـا 
طراحـی، تنظیـم و پیاده سـازی سیاسـت های مربـوط 
بـه منابـع آب و مديريـت هماهنگ آب و خاک و سـاير 
منابـع بـرای رفاه اجتماعـی و اقتصادی، بـدون به خطر 
انداختـن پايـداری اکوسیسـتم های حیاتـی می باشـد«. 
گزارشـی در مـورد کاسـتی های حکمرانـی آب، توسـط 
انديشـکده تدبیـر آب ايران به منظور توسـعه ظرفیت ها 
و ايجـــاد فضـای تعامـل و گفتگو میـان ارکان مختلف 
جامعـه، محیـط کسـب و  کار و تشـکیالت بخشـی و 
بهبـود  فرابخشـی مديريـت آب در کشـور در مسـیر 
حکمرانـی آب تدويـن گرديـد )انديشـکده تدبیـر آب، 

.)1393
و  مباحـث حکمرانـی  بـه  مقالـه خـود  در  »فلدمـن« 
اجـراء شـیوه های مديريتـی جهـت کاهـش آلودگـی و 
جبـران کمبـود آب در جکسـون کريـک يـک منطقـه 
روسـتايی در شـمال ملبـورن اسـترالیا می پـردازد. بـا 
رويکـرد حکمرانـی تطبیقـی کـه بـا مشـارکت دولت و 
تشـکل های اجتماعـی صـورت پذيرفـت، سیاسـت های 
 ,Feldman et al(  انعطاف پذيرتـری اتخـاذ شده اسـت

.)2015
در مقالـه »کارمـی« و همکارانش تحت عنـوان »تبديل 
نقـش  زيسـتی:  محیـط  رفتـار  بـه  محیطـی  دانـش 
واسـطه ای احساسـات محیط زيسـتی«، آمده اسـت که 
منجـر  در صورتـی می توانـد  زيسـتی  دانـش محیـط 
بـه تغییـر رفتـار محیـط زيسـتی شـود که احساسـات 
محیط زيسـتی فرد تحريـک گردد. با اسـتفاده از روش 
مدل سـازی معـادالت سـاختاری، اثـرات سـواد و دانش 
محیـط زيسـتی به صـورت مسـتقیم و يا غیرمسـتقیم 
و  احساسـات  واسـطه ای  نقـش  و  بررسـی  رفتـار  بـر 
نگـرش محیـط زيسـتی ارزيابـی شـده اسـت.  نتیجـه 
اينکـه دانـش يـک متغیـر مهم بـرای ايجاد احساسـات 
.)201-183 :2015 ,Carmi et al( محیطـی اسـت

مقالـه  در  چـاول«  و  »کولويـن  تحقیقـات  طبـق 
»شـکل گیری شـناخت محیـط زيسـت در برنامه هـای 
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آموزش غیررسـمی محیط زيسـت« به بررسـی تجارب 
کلـرادو،  طبیعـت  برنامـه  شـرکت کنندگان  خاطـرات 
پـس از گذشـت 5 الـی 40 سـال )از دوران کودکـی(، 
پرداختـه اسـت. در ايـن تحقیـق از طريـق مصاحبـه، 
بررسـی های آرشـیوی و مشـاهده فعالیت هـای فعلـی، 
شـرکت کنندگان در مـورد تجربیاتـی صحبـت نمودنـد 
کـه منجـر گرديـد تا آن هـا به واسـطه برنامه آموزشـی 
غیررسـمی نسـبت بـه انتخـاب رشـته دانشـگاهی يـا 
حرفـه ای اقـدام نماينـد. نتايـج در قالـب تئـوری عمـل 
اجتماعـی بررسـی گرديـد کـه پیامدهای مهمـی برای 
طراحـی و ارزيابـی برنامه هـای آمـوزش محیط زيسـت 
داشـته اسـت. نتايـج نشـان می دهـد کـه تئـوری عمل 
اجتماعـی يـک چارچـوب مفیـد بـرای تفسـیر توسـعه 
 :2015 ,Colvin et al( هويـت محیط زيسـتی، اسـت

.)24-1
»کوپنینـا«13در مقالـه ای تحـت عنـوان »سـنايوهای 
آينـده و آمـوزش محیـط زيسـت«، به بررسـی تعدادی 
از سـواالت در مورد سـند چشـم انداز آينده و پیامدهای 
آن بـرای آمـوزش محیـط زيسـت پرداخته اسـت. اگـر 
در آينـده حفـظ محیـط زيسـت يـک هدف باشـد، چه 
اقدامـی بـرای حفـظ جنبه هـای مثبـت و حـذف آثـار 
منفـی محیـط زيسـت مـورد نیاز خواهـد بـود؟ چگونه 
می تـوان ايـن اقدامـات را بـا اهـداف آمـوزش محیـط 
.)231-217 :2014 ,Kopnina( زيسـت مرتبط نمود

»هـورش و همکارانـش«14 در تحقیـق خـود بـه يـک 
موضـوع خـاص از تحقیقـات آمـوزش محیـط زيسـت 
بـا  آمـوزش محیـط زيسـت  می پردازنـد کـه چگونـه 
منطـق سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و نئولیبرالیسـم 
شـکل گرفتـه اسـت. آرمـان نئولیبـرال افزايـش رشـد 
اقتصـادی و حـل مشـکالت محیط زيسـتی و اقتصادی 
 ,Hurshet al(  بـا اسـتفاده از روش هـای بـازار اسـت

.)318-299  :2015
خالصـه  طـور  بـه  ديگـری  مقالـه  در  »کوپنینـا« 
پیامدهـای شـناخت »عدالت محیط  زيسـتی« در رابطه 
بـا آمـوزش محیـط زيسـت و آمـوزش بـرای توسـعه 
پايـدار را مـورد بحـث قـرار داده اسـت. اسـتدالل ايـن 

اسـت کـه در حـال حاضـر مفهـوم محیـط زيسـت از 
طريـق آمـوزش صـورت می پذيـرد و هـدف آمـوزش 
جهت توسـعه  پايـدار نیز نفـی ذهنیت های غیرانسـانی 
و عـوارض اخالقـی عدالت محیط زيسـتی اسـت. نهايتاً 
جهـت تحقق اخـالق محیط زيسـتی و يکپارچه سـازی 
عدالت محیط زيسـتی، اسـتفاده توأمان آموزش محیط 
زيسـت و آموزش برای توسـعه پايدار ضروری می باشـد 

290-300(؟  :2014  ,Kopnina(
سؤاالت تحقیق

بـا توجـه به مـوارد مطروحـه و نقـش مهم آمـوزش در 
دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پايـدار در زمینـه منابـع 
آب، در ايـن تحقیـق سـعی گرديـد تـا بـه سـؤاالت زير 

داده شـود: پاسـخ 
1- آيـا معیارهـای آموزشـی جهـت ارزيابـی حکمرانـی 

 پايـدار در اعمـال مديريـت منابـع آب وجـود دارد؟
2- آيـا می تـوان برنامه آموزشـی مناسـب جهت تقويت 
حکمرانـی پايـدار در مديريـت منابـع آب بـا تأکیـد بـر 

مشـارکت مردمـی تهیـه نمود؟
مواد و روش ها

ايـن پژوهـش از نظـر هدف کاربـردی اسـت، زيرا هدف 
پژوهشـگر کشـف تئـوري جديـد و دانـش نـو نیسـت. 
بلکـه، کاربـرد دانش، آزمون و بررسـي نتايـج حاصله در 
موقعیـت جديد اسـت. روش مورد نظـر در اين پژوهش 
از نـوع زمینه يابـي اسـت، زيرا هدف توصیف شـرايط يا 
پديده هـاي مـورد بررسـي اسـت و بـا توجـه بـه اينکه 
موضـوع ايـن پـروژه در حـوزة علـوم رفتاري قـرار دارد، 
ايـن تحقیـق از نوع توصیفي به شـمار مي آيـد. اهمیت 
ايـن نـوع پژوهش هـا بـا چگونگي امـور سـر و کار دارد 
نـه چرايـي آن هـا، گذشـته از ايـن، پژوهـش زمینه اي، 
در برجسـته سـاختن مسـايل اجتماعـي و دامنـه آن ها 
نقشـي کلیـدي دارد و مي توانـد برانگیزاننـده اقدامـات 
اجتماعی باشـد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمايشی 
بـوده، ابـزار سـنجش در اين تحقیـق، پرسشـنامه بوده 
 اسـت. در تحلیـل شـرايط حکمرانـی آب هـر کشـور 
صرفاً بررسـی روند تحـول در نهاد مديريـت آب کفايت 
نمی کنـد و می بايـد برخی از نیروهـای محرک داخلی و 
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خارجـی نیـز مـّد نظر قرار گیـرد. در اين تحقیق سـعی 
گرديـد تـا وضعیـت کنونـی مديريـت منابع آب کشـور 
مشـخص شـده، سـپس چگونگـی رسـیدن بـه جايگاه 
مطلـوب تعییـن گـردد. بنابرايـن بـا مراجعـه بـه منابع 
بین المللی و نیز اسـناد باالدسـتی مصـوب مديريت آب 
کشـور از جملـه سیاسـت های کالن آب مصـوب مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام و تأيید مقام معظـم رهبری، 
سیاسـت های هجده گانـه آب کشـور، سـند چشـم انداز 
بیست سـاله در بخش آب و اسـناد بخشـی و فرابخشـی 
برنامه هـای توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی به 
ويـژه برنامـه چهـارم و پنجم، قانـون توزيـع عادالنه آب 
و سـاير قوانیـن موضوعـه، شـاخص های مؤثر پیشـنهاد 
گـردد. نهايتـاً پـس از يـک جمع بندی کلـی و تطبیق و 
تلفیـق و همسان سـازی معیارهـا بـا اسـتفاده از نظرات 
صاحب نظـران بـه شـرح شـکل 1، معیارهـای اصلـی و 

شـاخص های هـر يـک از معیارهـا انتخـاب گرديد. 
تـالش مي شـود  ايـن سیسـتم  در  مطابـق شـکل 1، 
تصمیم گیـري چندمعیـاره  مـدل  از  اسـتفاده  فرآينـد 
در  افـراد  مشـارکت  و  سیسـتماتیک  روش  براسـاس 
تدويـن سـؤاالت نهايی پرسشـنامه اسـتفاده شـود. اين 
روش بـه عنـوان اصـل پیش برنـده تصمیم گیـري، بـه 
مشـارکت گروهي توجـه دارد و داراي سـه بخش اصلي 
بازخـورد، مشـارکت در انتخـاب معیارهـا و شـاخص ها 
و نهايتـاً تدويـن پرسشـنامه نهايـی بوده اسـت. 15 نفـر 
منتخـب بـرای روش دلفـی، افـراد متخصصـی بوده انـد 
کـه عـالوه بـر داشـتن دانـش و تجربـه کافـی، تمايـل 
روايـی  اسـت  ذکـر  بـه  داشـته اند الزم  بـه مشـارکت 
شـاخص ها بـا اسـتفاده از نظـرات اسـاتید و متخصصان 
مربوطـه اعتبارسـنجی گرديـد. نهايتـاً در ايـن تحقیـق 
شـاخص جهـت حکمرانـی  و 52  معیـار   9 مجموعـاً 
پايـدار در مديريـت بهـم پیوسـته منابـع آب انتخـاب 
گرديـده کـه ايـن شـاخص ها نشـانگر کلیـه فعالیت ها، 
اقدامـات و برنامه هـای مـورد نظـر برای تحقـق معیارها 
می باشـند. سـپس معیارهـا و شـاخص های مربوطـه در 
قالـب پرسشـنامه تدويـن و در جامعه آمـاری مورد نظر 

توزيـع گرديـد. 

  
شکل 1. نمودار مراحل تبیین معیارها و شاخص ها

مديـران  آب،  حکمرانـی  مبحـث  در  کـه  آنجايـی  از 
برنامه ريـزی صنعـت آب نقـش به سـزايی در اين زمینه 
دارنـد، بـا توجه به وجـود 30 شـرکت آب منطقه ای در 
سـطح کشـور و نیز دسـت اندرکاران مربوطه، 40 نفر از 
مديـران عالی رتبـه آب، 20 نفـر از مسـئوالن و مديران 
وزارت جهـاد کشـاورزی، 20 نفر از اسـاتید دانشـگاهی 
و محیـط  آب  منابـع  مديريـت  در حوضـه تخصصـی 
زيسـت، 15 نفـر از سـازمان ها و فعـاالن مـردم نهـاد و 
15 نفـر نیـز از خبرگان محلـی و جوامع بومـی انتخاب 

گرديدنـد. 
بنابرايـن روش نمونه گیـری در ايـن تحقیـق هدفمنـد 
بـوده و بـا روش تمام شـماری از جامعـه آمـاری شـامل 
110 نفـر از مديـران ارشـد آب کشـور، مديـران ارشـد 
کشـاورزی، اسـاتید دانشـگاه مرتبـط بـا منابـع آب و 
جوامـع  در  آب  خبـره  متخصصیـن  زيسـت،  محیـط 
بومـی و فعـاالن سـازمان های مـردم نهـاد در تکمیـل 
از  نظرسـنجی  از  پـس  گرديـد.  اسـتفاده  پرسشـنامه 
جامعـه آمـاری منتخـب بـه لحـاظ فراوانـی پاسـخ های 
ارائه شـده )خیلی زيـاد، زيـاد، نسـبتاً زيـاد، نسـبتاًکم، 
کـم، خیلی کـم( در خصـوص شـاخص های مـورد نظـر 
بـه تفکیـک فراوانـی مطلـق و فراوانـی نسـبی )درصد(، 
پايايی شـاخص ها با اسـتفاده از فرمول آلفـای کرونباخ، 

0/87 محاسـبه گرديـد. 
بـه طور کلی ويژگی شـاخص های مختلـف تصمیم گیری 
 Despic( منابـع آب را می تـوان چنیـن خالصـه کـرد

:)2000 ,and Simonovic
1. شـاخص ها و معیارهـا در اغلـب مواقـع بـا يکديگـر 

متضادنـد؛
2. بیشتر شاخص ها غیرقابل اندازه گیری اند؛

3. سـازمان ها و افـراد ذی نفـع متعـددی در مديريـت 
منابـع آب وجـود دارنـد؛

4. هـر معیـار و شـاخص های آن به طور تقريبی شـامل 
اطالعـات فراوانـی اسـت کـه بیان گر سیسـتمی بسـیار 

پیچیده اسـت؛
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5. ارزيابی بعضی از شـاخص های کیفی بسـیار مشـکل 
اسـت و تنهـا می تـوان با اسـتفاده از مقیاس هـای بیانی 

آن هـا را ارزيابی نمود؛
بـا توجه به موارد ذکر شـده، بديهی اسـت اولويت بندی 
تمامـی معیارهـا و شـاخص ها، بـدون اسـتفاده از مـدل 
امکان پذيـر  چندمعیـاری  چندمنظـوره  تصمیم گیـری 
در   .)2012 ,Mianabadi and Afshar( نمی باشـد 
ايـن تحقیـق نیز شـاخص های اصلـی حکمرانـی پايدار 
در مديريـت بهم پیوسـته منابـع آب در فضـای فازی و 
با بـه کارگیـری نرم افزار مربوطـه تحت عنـوان نرم افزار 
تصمیم گیـری فـازی ، رتبه بنـدی گرديـد. بـا اسـتفاده 
از ايـن نرم افـزار ويـژه تصمیم گیـری چندمعیـاره فازی، 
براسـاس کل پاسـخ های دريافتـی بـدون لحـاظ نمودن 
تفکیک هـای گروهی، رتبه بنـدی معیارهـا انجام گرفت 
هـر  از  قبـل  روش  ايـن  در   .)2005  ,Memariani(
محاسـبه ای، ابتدا واژه های کیفی با معیارهای مناسـبی 
بـه اعـداد فـازی تبديـل و اعـداد فـازی بـا اسـتفاده از 
روش هـای فازی زدايـی بـه اعـداد حقیقی تبديل شـده، 

ايـن کار بـرای وزن هـا و اطالعـات جـدول تصمیـم نیز 
از  بـرای  ورودی  ماتريـس  سـپس  می گـردد.  اعمـال 
بیـن بـردن ديمانسـیون شـاخص ها، نرمااليـز شـده و 
ضرايـب شـاخص ها در بُـردار مربوطـه اعمال می شـود. 
سـپس بـا يافتـن جواب هـای ايـده آل منفـی و ايـده آل 
 n مثبـت، فاصلـه هـر يـک از گزينه هـا در يـک فضـای
بُعـدی )n تعـداد شـاخص ها اسـت کـه در ايـن تحقیق 
امتیـاز  می آيـد.  دسـت  بـه  بوده اسـت(،  شـاخص   55
نهايـی هـر شـاخص، نزديکـی نسـبی آن بـه ايـده آل 
مثبـت خواهـد بـود. پايـه تصمیم گیـری، بـر اسـاس 

تصمیم گیـری فـازی تاپسـیس می باشـد.
بحث و بیان يافته ها

توصیف ويژگی های فردی و جمعیت شناسی
اطالعـات گـروه نمونه بـا توجه به شـاخص های فراوانی 
و درصـد فراوانـی و در زمینـه ويژگی هـای جنسـیت، 
در  سـابقه کار  و  شـغلی  طبقـه  تحصیـالت،  میـزان 
جـدول شـماره 1 نشـان داده شـده اسـت. اطالعـات 
جـدول شـماره 1 نشـان می دهـد کـه 85/5 درصـد 

درصدتعدادمتغیر فرعیمتغیر

جنسیت
9485/5مرد
1614/5زن

سطح تحصیالت
1311/8لیسانس و پايین تر

6155/5فوق لیسانس
3632/7دکتری

محل فعالیت

4036/4وزارت نیرو
2018/2جهاد کشاورزی

2018/2دانشگاه
1513/6سازمان های مردم نهاد

1513/6جوامع بومی

سابقه کار )سال(
11-203229/1
21-307467/3

43/6بیشتر از 31

جدول 1. فراوانی و درصد ويژگی های فردی گروه نمونه
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افـراد پاسـخ دهنده بـه سـواالت مـرد و 14/5 درصـد 
پاسـخ دهندگان  درصـد   11/8 می باشـند.  زن  بقیـه 
دارای مـدرک لیسـانس و پايین تـر، 55/5 درصـد آنـان 
فوق لیسـانس و 32/7 درصـد دارای مـدرک دکتـری 
می باشـند. حوزه فعالیت 36/4 درصد پاسـخ-دهندگان 
در  درصـد   18/2 تابعـه،  شـرکت های  و  نیـرو  وزارت 
در  آنـان  از  درصـد   18/2 کشـاورزی،  جهـاد  وزارت 
دانشـگاه، 13/6 درصـد در سـازمان های مـردم نهـاد و 
13/6 درصـد از جوامـع بومـی می باشـد. 29/1 درصـد 
پاسـخ دهندگان دارای سـابقه کاری 11 الـی 21 سـال 
بـوده، 67/3 درصـد دارای سـابقه کار بیـن 21 تـا 30 

سـال و  3/6 درصد دارای سـابقه کار بیشـتر از 31 سال 
می باشـند.

اولويت بنـدی معیارهـا و شـاخص ها با اسـتفاده 
از نرم افـزار تصمیم گیـری فـازی

اولويت بنـدی معیارهـای حکمرانـی در مديريت 
آب منابع 

بـه منظـور رتبه بندی معیارهـا، در مرحلـه اول مجموع 
امتیـاز رتبه بنـدی را محاسـبه و هـر يـک از امتیـازات 
معیارهـا را بـر مجمـوع امتیـازات رتبه بنـدی تقسـیم 
گرديـد.  محاسـبه  بـه صـورت درصـدی  کـه حاصـل 
در مرحلـه بعـد، بـا ضـرب درصـد محاسـبه شـده در 
امتیـازات معیارهـا، نسـبت بـه محاسـبه ضريـب وزنی 
امتیازهـا اقـدام  گرديـد، نتايـج محاسـبات در جـدول 

شـماره 2 ارائـه  شده اسـت.
اولويت بندی شاخص های مشارکت مردمی

ضريب وزنی امتیازوزن )درصد(امتیازشرح معیاررتبهرديف

بهم پیوستگی  آب و محیط 16
82/790/118/49زيست

82/730/118/93اعمال نگرش سیستمی27

مشارکت کلیه ذی نفعان يا 31
91/950/1211/03مشارکت مردمی

83/450/119/08توجه به ابعاد اجتماعی45

تدوين ساختار مناسب با 53
88/530/1210/22حکمرانی پايدار

تدوين قوانین مناسب با حکمرانی 68
81/140/118/59پايدار 

تدوين سیاست های مناسب با 74
86/610/119/69حکمرانی پايدار

دسترسی به اطالعات پايه برای 82
89/140/1210/37سیاست گذاری ها

بهم پیوستگی مديريت منابع 99
80/670/118/48آب های سطحی و زيرزمینی

جدول 2. امتیاز نهايی معیارهای حکمرانی پايدار در مديريت منابع آب 
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مرحله بعد، با ضرب درصد محاسبه شده در امتيازات معيارها، نسبت به محاسبه ضريب  گرديد. در
 است. شده  ارائه 2گرديد، نتايج محاسبات در جدول شماره  وزني امتيازها اقدام 

  امتياز نهايي معيارهاي حكمراني پايدار در مديريت منابع آب .2جدول 

 امتياز شرح معيار رتبه رديف
وزن 
 (درصد)

ب ضري
 وزني امتياز

 49/8 11/0 79/82 بهم پيوستگي  آب و محيط زيست 6 1
 93/8 11/0 73/82 اعمال نگرش سيستمي 7 2
 03/11 12/0 95/91 نفعان يا مشاركت مردمي مشاركت كليه ذي 1 3
 08/9 11/0 45/83 توجه به ابعاد اجتماعي 5 4
 22/10 12/0 53/88 تدوين ساختار مناسب با حكمراني پايدار 3 5
 59/8 11/0 14/81 تدوين قوانين مناسب با حكمراني پايدار  8 6
 69/9 11/0 61/86 هاي مناسب با حكمراني پايدار تدوين سياست 4 7
 37/10 12/0 14/89 ها گذاري دسترسي به اطالعات پايه براي سياست 2 8
هــاي ســطحي و  بهــم پيوســتگي مــديريت منــابع آب 9 9

 زيرزميني
67/80 11/0 48/8 

 
 هاي مشاركت مردمي بندي شاخص اولويت

هاي  دهد، از بين شاخص نشان مي ،11الي  3ها در جداول  بندي شاخص نتايج حاصل از اولويت
ها  هاي آموزشي در كليه معيارها، امتياز بيشتري نسبت به ساير شاخص مورد ارزيابي، شاخص

، در معيار 58/19مردمي امتياز آموزشي است. به عنوان نمونه در معيار مربوط به مشاركت  داشته
، در بخش تدوين قوانين 21/10بهم پيسوستگي منابع آب سطحي و زيرزميني امتياز اين شاخص 

هاي مناسب  ، در معيار مربوط به تدوين سياست16/20مناسب نيز شاخص آموزشي داراي امتياز 
سيستمي اين شاخص  امتياز و در بخش نگرش 76/10حكمراني پايدار اين شاخص با كسب 

 است.  امتياز را كسب نموده 87/20

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار بهم پيوستگي آب و محيط زيست امتياز شاخص .3جدول 

 
 امتياز شرح معيار رديف

 68/8 به هنگام سازي طرح جامع آب كشور 1
 96/20 اعمال مديريت يكپارچه و توأم كمي و كيفي 2
 28/20 و آثار زيست محيطي منابع آب بررسي پيامدها 3
 73/17 استقرار ساختار و حوضه آبريز در مديريت آب كشور 4
 87/16 هاي وابسته به آب حفاظت و بازيابي اكوسيستم 5

 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار نگرش سيستمي امتياز نهايي شاخص .4جدول 

 
 امتياز شرح شاخص رديف

 51/14 برداري از منابع آب كشور  رهتدوين نظام جامع به 1
 27/16 سازي و تأمين آب  هاي ذخيره همزماني و هماهنگي در اجراي طرح 2
 09/14 تكوين چرخه كامل استفاده از آب  3
 87/20 ريزان گذاران و برنامه آموزش سيستماتيك سياست 4
 42/17 تدوين سند آمايش سرزمين    5

 

 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛ نفعان (مردمي) يار مشاركت كليه ذيهاي مع امتياز شاخص .5جدول 

 
 امتياز شرح شاخص رديف

 13/18 برداران منابع آب بران و بهره هاي آب تشكيل و تقويت تشكل 1
 75/18 برداري بهينه از منابع آب جلب مشاركت مردم در جهت حفاظت و بهره 2

نفعان حوضه آبريز در  ذي تالش آگاهانه در راستاي جلب نظر و همكاري 3
 هاي بخش آب برداري طرح طراحي، اجراء و بهره

24/18 

تقويت مشاركت مردمي از طريق حمايتهاي قانوني و تشويقي و تسهيل در  4
 انتقال امور تصدي گري به آنها

31/17 

مدخالن و  نفعان، ذي تقويت مشاركت مردمي از طريق آموزش ذي 5
 نفوذان ذي

58/19 

 

 28/20 و آثار زيست محيطي منابع آب بررسي پيامدها 3
 73/17 استقرار ساختار و حوضه آبريز در مديريت آب كشور 4
 87/16 هاي وابسته به آب حفاظت و بازيابي اكوسيستم 5

 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار نگرش سيستمي امتياز نهايي شاخص .4جدول 

 
 امتياز شرح شاخص رديف

 51/14 برداري از منابع آب كشور  رهتدوين نظام جامع به 1
 27/16 سازي و تأمين آب  هاي ذخيره همزماني و هماهنگي در اجراي طرح 2
 09/14 تكوين چرخه كامل استفاده از آب  3
 87/20 ريزان گذاران و برنامه آموزش سيستماتيك سياست 4
 42/17 تدوين سند آمايش سرزمين    5

 

 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛ نفعان (مردمي) يار مشاركت كليه ذيهاي مع امتياز شاخص .5جدول 

 
 امتياز شرح شاخص رديف

 13/18 برداران منابع آب بران و بهره هاي آب تشكيل و تقويت تشكل 1
 75/18 برداري بهينه از منابع آب جلب مشاركت مردم در جهت حفاظت و بهره 2

نفعان حوضه آبريز در  ذي تالش آگاهانه در راستاي جلب نظر و همكاري 3
 هاي بخش آب برداري طرح طراحي، اجراء و بهره

24/18 

تقويت مشاركت مردمي از طريق حمايتهاي قانوني و تشويقي و تسهيل در  4
 انتقال امور تصدي گري به آنها

31/17 

مدخالن و  نفعان، ذي تقويت مشاركت مردمي از طريق آموزش ذي 5
 نفوذان ذي

58/19 

 

 28/20 و آثار زيست محيطي منابع آب بررسي پيامدها 3
 73/17 استقرار ساختار و حوضه آبريز در مديريت آب كشور 4
 87/16 هاي وابسته به آب حفاظت و بازيابي اكوسيستم 5

 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار نگرش سيستمي امتياز نهايي شاخص .4جدول 

 
 امتياز شرح شاخص رديف

 51/14 برداري از منابع آب كشور  رهتدوين نظام جامع به 1
 27/16 سازي و تأمين آب  هاي ذخيره همزماني و هماهنگي در اجراي طرح 2
 09/14 تكوين چرخه كامل استفاده از آب  3
 87/20 ريزان گذاران و برنامه آموزش سيستماتيك سياست 4
 42/17 تدوين سند آمايش سرزمين    5

 

 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛ نفعان (مردمي) يار مشاركت كليه ذيهاي مع امتياز شاخص .5جدول 

 
 امتياز شرح شاخص رديف

 13/18 برداران منابع آب بران و بهره هاي آب تشكيل و تقويت تشكل 1
 75/18 برداري بهينه از منابع آب جلب مشاركت مردم در جهت حفاظت و بهره 2

نفعان حوضه آبريز در  ذي تالش آگاهانه در راستاي جلب نظر و همكاري 3
 هاي بخش آب برداري طرح طراحي، اجراء و بهره

24/18 

تقويت مشاركت مردمي از طريق حمايتهاي قانوني و تشويقي و تسهيل در  4
 انتقال امور تصدي گري به آنها

31/17 

مدخالن و  نفعان، ذي تقويت مشاركت مردمي از طريق آموزش ذي 5
 نفوذان ذي

58/19 

 

جدول 3. امتیاز شاخص های معیار بهم پیوستگی آب و محیط زيست؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 4. امتیاز نهايی شاخص های معیار نگرش سیستمی؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 5. امتیاز شاخص های معیار مشارکت کلیه ذی نفعان )مردمی( ؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نتايـج حاصـل از اولويت بنـدی شـاخص ها در جـداول 
3 الـی 11، نشـان می دهـد، از بیـن شـاخص های مورد 
ارزيابی، شـاخص های آموزشـی در کلیه معیارها، امتیاز 
بیشـتری نسـبت بـه سـاير شـاخص ها داشته اسـت. به 
عنـوان نمونـه در معیـار مربـوط بـه مشـارکت مردمـی 
امتیـاز آموزشـی 19/58، در معیـار بهـم پیسوسـتگی 

منابـع آب سـطحی و زيرزمینـی امتیـاز ايـن شـاخص 
10/21، در بخـش تدويـن قوانین مناسـب نیز شـاخص 
آموزشـی دارای امتیـاز 20/16، در معیـار مربـوط بـه 
تدويـن سیاسـت های مناسـب حکمرانـی پايـدار ايـن 
شـاخص بـا کسـب 10/76 امتیـاز و در بخـش نگـرش 
کسـب  را  امتیـاز   20/87 شـاخص  ايـن  سیسـتمی 
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 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار مربوط به ابعاد اجتماعي امتياز شاخص .6جدول 

 
 امتياز شرح معيار رديف

هاي  برداري از طرح تقويت جايگاه مطالعات اجتماعي در طراحي، اجراء و بهره 1
 03/14 آبي 

برداري از  ريزي، اجراء و بهره هاي عموم در برنامه افزايش سطح آگاهي 2
 16/18 ه منابع آبهاي توسع طرح

 64/14 هاي  ريزي نفعان در كليه امور برنامه مشاركت ذي 3

تقويت ارتباط و هماهنگي با مراكز و مؤسسات آموزش عمومي در راستاي  4
 49/12 ترويج مصرف بهينه و حفاظت از منابع آب از طريق متون درسي

يقات و تقويت ارتباط و هماهنگي با مراكز دانشگاهي جهت انجام تحق 5
 60/13 هاي پژوهشي  طرح

 03/11 ايجاد نظامات حقوقي و ارتباط مردمي براي مشاركت  6

 

ماخذ: يافته   ؛هاي معيار ايجاد ساختار مناسب با تقويت حكمراني پايدار امتياز شاخص .7جدول 
 هاي تحقيق.

 

 امتياز شرح شاخص رديف

 12/29 ايجاد ساختار سازماني مديريت حوضه آبريز 1

اي  و ملي در چارچوب حوضه هاي  تقويت ساختار در سطوح محلي، منطقه 2
 52/25 آبريز به عنوان يك واحد پايه مديريت آب

 22/34 هاي مردم نهاد به عنوان ذخاير فكري  پشتيباني و ايجاد سازمان 3
 

 تحقيق. هاي؛ ماخذ: يافتههاي معيار تدوين قوانين مناسب حكمراني پايدار امتياز شاخص .8جدول 
  

 امتياز شرح معيار رديف
 40/18 وضع قوانين جديد مبتني بر  مديريت حوضه آبريز 1

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار مربوط به ابعاد اجتماعي امتياز شاخص .6جدول 

 
 امتياز شرح معيار رديف

هاي  برداري از طرح تقويت جايگاه مطالعات اجتماعي در طراحي، اجراء و بهره 1
 03/14 آبي 

برداري از  ريزي، اجراء و بهره هاي عموم در برنامه افزايش سطح آگاهي 2
 16/18 ه منابع آبهاي توسع طرح

 64/14 هاي  ريزي نفعان در كليه امور برنامه مشاركت ذي 3

تقويت ارتباط و هماهنگي با مراكز و مؤسسات آموزش عمومي در راستاي  4
 49/12 ترويج مصرف بهينه و حفاظت از منابع آب از طريق متون درسي

يقات و تقويت ارتباط و هماهنگي با مراكز دانشگاهي جهت انجام تحق 5
 60/13 هاي پژوهشي  طرح

 03/11 ايجاد نظامات حقوقي و ارتباط مردمي براي مشاركت  6

 

ماخذ: يافته   ؛هاي معيار ايجاد ساختار مناسب با تقويت حكمراني پايدار امتياز شاخص .7جدول 
 هاي تحقيق.

 

 امتياز شرح شاخص رديف

 12/29 ايجاد ساختار سازماني مديريت حوضه آبريز 1

اي  و ملي در چارچوب حوضه هاي  تقويت ساختار در سطوح محلي، منطقه 2
 52/25 آبريز به عنوان يك واحد پايه مديريت آب

 22/34 هاي مردم نهاد به عنوان ذخاير فكري  پشتيباني و ايجاد سازمان 3
 

 تحقيق. هاي؛ ماخذ: يافتههاي معيار تدوين قوانين مناسب حكمراني پايدار امتياز شاخص .8جدول 
  

 امتياز شرح معيار رديف
 40/18 وضع قوانين جديد مبتني بر  مديريت حوضه آبريز 1

 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛هاي معيار مربوط به ابعاد اجتماعي امتياز شاخص .6جدول 

 
 امتياز شرح معيار رديف

هاي  برداري از طرح تقويت جايگاه مطالعات اجتماعي در طراحي، اجراء و بهره 1
 03/14 آبي 

برداري از  ريزي، اجراء و بهره هاي عموم در برنامه افزايش سطح آگاهي 2
 16/18 ه منابع آبهاي توسع طرح

 64/14 هاي  ريزي نفعان در كليه امور برنامه مشاركت ذي 3

تقويت ارتباط و هماهنگي با مراكز و مؤسسات آموزش عمومي در راستاي  4
 49/12 ترويج مصرف بهينه و حفاظت از منابع آب از طريق متون درسي

يقات و تقويت ارتباط و هماهنگي با مراكز دانشگاهي جهت انجام تحق 5
 60/13 هاي پژوهشي  طرح

 03/11 ايجاد نظامات حقوقي و ارتباط مردمي براي مشاركت  6

 

ماخذ: يافته   ؛هاي معيار ايجاد ساختار مناسب با تقويت حكمراني پايدار امتياز شاخص .7جدول 
 هاي تحقيق.

 

 امتياز شرح شاخص رديف

 12/29 ايجاد ساختار سازماني مديريت حوضه آبريز 1

اي  و ملي در چارچوب حوضه هاي  تقويت ساختار در سطوح محلي، منطقه 2
 52/25 آبريز به عنوان يك واحد پايه مديريت آب

 22/34 هاي مردم نهاد به عنوان ذخاير فكري  پشتيباني و ايجاد سازمان 3
 

 تحقيق. هاي؛ ماخذ: يافتههاي معيار تدوين قوانين مناسب حكمراني پايدار امتياز شاخص .8جدول 
  

 امتياز شرح معيار رديف
 40/18 وضع قوانين جديد مبتني بر  مديريت حوضه آبريز 1

جدول 6. امتیاز شاخص های معیار مربوط به ابعاد اجتماعی؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.

 34/16 تدوين قوانين مربوط به حقوق آب 2

تدوين قوانين مربوط به دامنه مشاركت بخش خصوصي در  3
 83/15 هاي منابع آب ريزي كليه برنامه

ريزان  نامهسازي بر تدوين قوانين مربوط به آموزش و ظرفيت 4
 16/20 گذاران در حكمراني آب  و سياست

تدوين قوانين مرتبط با حل و فصل تعارضات منابع آب و  5
 17/11 پاسخگويي 

 
ماخذ: يافته   ؛ها گذاري هاي معيار دسترسي به اطالعات پايه براي سياست امتياز شاخص .9جدول 

 هاي تحقيق.
 
 
 
 
 
 

 امتياز شرح شاخص رديف
 69/18 هاي آب ادهايجاد مركز ملي د 1
 44/16 هاي منابع آب احداث سامانه پايش و نظارت بر آالينده 2

3 
هاي آبريز شامل اطالعات مربـوط   ايجاد بانك اطالعاتي حوضه

به منابع و مصارف آب، كاربري اراضي و سـطوح زيركشـت در   
 GISقالب 

22/20 

تدوين نظام جامع اطالعاتي منابع و مصارف و تخصيص منـابع   4
 02/18 بآ

توسعه و تجهيز سـامانه سـنجش كمـي منـابع آب بـه منظـور        5
 93/15 ها رفتارسنجي آن

 
 

هاي ماخذ: يافته  ؛هاي مناسب حكمراني پايدار هاي معيار تدوين سياست امتياز شاخص .10جدول 
  تحقيق.

جدول 7. امتیاز شاخص های معیار ايجاد ساختار مناسب با تقويت حکمرانی پايدار؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 8. امتیاز شاخص های معیار تدوين قوانین مناسب حکمرانی پايدار؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق. 
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 34/16 تدوين قوانين مربوط به حقوق آب 2

تدوين قوانين مربوط به دامنه مشاركت بخش خصوصي در  3
 83/15 هاي منابع آب ريزي كليه برنامه

ريزان  نامهسازي بر تدوين قوانين مربوط به آموزش و ظرفيت 4
 16/20 گذاران در حكمراني آب  و سياست

تدوين قوانين مرتبط با حل و فصل تعارضات منابع آب و  5
 17/11 پاسخگويي 

 
ماخذ: يافته   ؛ها گذاري هاي معيار دسترسي به اطالعات پايه براي سياست امتياز شاخص .9جدول 

 هاي تحقيق.
 
 
 
 
 
 

 امتياز شرح شاخص رديف
 69/18 هاي آب ادهايجاد مركز ملي د 1
 44/16 هاي منابع آب احداث سامانه پايش و نظارت بر آالينده 2

3 
هاي آبريز شامل اطالعات مربـوط   ايجاد بانك اطالعاتي حوضه

به منابع و مصارف آب، كاربري اراضي و سـطوح زيركشـت در   
 GISقالب 

22/20 

تدوين نظام جامع اطالعاتي منابع و مصارف و تخصيص منـابع   4
 02/18 بآ

توسعه و تجهيز سـامانه سـنجش كمـي منـابع آب بـه منظـور        5
 93/15 ها رفتارسنجي آن

 
 

هاي ماخذ: يافته  ؛هاي مناسب حكمراني پايدار هاي معيار تدوين سياست امتياز شاخص .10جدول 
  تحقيق.

 جدول 10. امتیاز شاخص های معیار تدوين سیاست های مناسب حکمرانی پايدار؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق. 
 امتياز شرح معيار رديف

مـوزش مناسـب   گيري و مديريت بخش آب بـا اسـتفاده از آ   تقويت مباني تصميم 1
 76/10 نفعان تر ذي جهت مشاركت هر چه وسيع

 77/8 تأمين آب مطمئن براي مردم 2
 04/8 هاي نوين جهت استفاده مجدد و بازيافت آب آوري استفاده از فن 3
 17/10 استفاده از دانش بومي 4
 40/10 هاي تمركززدايي اتخاذ سياست 5
 57/9 پايش كمي و كيفي منابع آب 6
 80/9 ريزي ترين واحد برنامه در نظر گرفتن حوضه آبريز به عنوان مهم 7
 98/9 دستيابي به دسترسي منصفانه به آب آشاميدني سالم براي همه مردم 8

9 
سازي براي توسعه كشـورها   المللي و حمايت از ظرفيت هاي بين گسترش همكاري

 هاي مربوط به آب و فاضالب ها در فعاليت و برنامه
 

48/8 

 
ماخذ: يافته   ؛هاي سطحي و زيرزميني پيوستگي منابع آب هاي معيار بهم امتياز شاخص .11جدول 

   هاي تحقيق.
 

 امتياز شرح معيار رديف

استقرار نظام تخصيص مبتني بر حسابداري ملي منابع و مصارف آب و  1
 52/6 پايش آن

هاي سطحي و  تدوين و تصويب سند ملي تخصيص آب از منابع آب 2
 50/5 زيرزميني

تهيه و صدور اسناد آب بر مبناي امكانات فني، پتانسيل آب، نوع و ميزان  3
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جدول 9. امتیاز شاخص های معیار دسترسی به اطالعات پايه برای سیاست گذاری ها؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نموده  اسـت.
بـه طـور کلی مقايسـه يافته هـای پژوهش بـا تحقیقات 
قبلـی نشـان داده اسـت که رويکـرد حکمرانـی تطبیقی 
و  خصوصـی  دولتـی،  بخش هـای  مشـارکت  بـا  کـه 
کامـاًل  می پذيـرد،  صـورت  مردمـی  مشـارکت های 
منطبـق بـا حکمرانـي پايـداری اسـت کـه هـم  اکنـون 

می باشـد.  مطـرح 

در  گراويـل  و  نوردلنـد  تحقیقـات  طبـق  طرفـی  از   
سـال 2002 نشـان می دهـد کـه ناآگاهـی گسـترده ای 
و  توسـعه  گوناگـون  اشـکال  میـان  روابـط  مـورد  در 
پیامدهـای آن هـا بر محیط زيسـت به چشـم می خورد. 
اگـر چـه امـروزه بسـیاری از مـردم خـود را طرفـدار 
نگرش هـای  علیرغـم  امـا  زيسـت می داننـد،  محیـط 
مثبـت خـود، رفتارهـای مثبـت جهـت حفـظ محیـط 
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زيسـت را انجـام نمی دهنـد. دلیـل احتمالـی ايـن امـر 
آن اسـت کـه فـرد در موقعیتـی قـرار می گیـرد کـه 
میـان منافـع شـخصی کوتاه مـدت و منافـع جمعـی 
 ,Nordland et al( درازمـدت تعـارض پیـش می آيـد
2002: 363-377(. بررسـی وضعیـت موجود منابع آب 
نشـان می دهـد رونـد فعلـی توسـعه، اثـرات نامطلوبـی 
بـر منابـع آب بـه عنـوان يـک عنصـر اصلـی و حیاتـی 
محیط زيسـت داشـته که منطبـق با نظـرات نوردلند و 
گراويـل اسـت. طبـق نظرات تیلبـوری در سـال 2005 
آمـوزش از طريـق رشـد و پـرورش دادن ظرفیت هـای 
افـراد و گروه هـا بـرای مشـارکت و تصمیم گیری و عمل 
آگاهانـه و مسـئوالنه در زندگـی اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسـی و فرهنگـی، به پاسـخگويی مناسـب و مطلوب 
افـراد کمـک می کنـد )Tilbury et al, 2005(. هـر 

چـه سـطح دانـش و اطالعـات فـردی باالتـر باشـد در 
چگونگـی حـل مسـائل محیـط زيسـتی بـه کار خواهد 
آمـد و کمبـود يـا فقـدان آن در حکـم سـدي اساسـي 
بـراي بـروز رفتارهـاي مثبـت محیـط زيسـتي اسـت. 
بنابرايـن يکـی از اصـول مهـم جهت تحقق و دسـتیابی 
بـه حکمرانـی پايـدار در مديريـت منابـع آب، آمـوزش 
در  همکارنـش  و  کارمـی  تحقیقـات  طبـق  می باشـد. 
سـال 2015، تبديـل دانـش محیطـی زمانـی منجـر به 
رفتـار محیـط زيسـتی می گـردد تـا احساسـات محیط 
زيسـتی فـرد تحريـک گـردد. نتیجـه اينکـه دانش يک 
متغیـر مهـم بـرای ايجـاد احساسـات محیطـی اسـت 
)Carmi et al, 2015: 183-201(. نتايـج حاصـل از 
تحقیـق در يـک جمع بنـدی کلـی، به شـرح زيـر قابل 

حصـول می باشـد:

جدول 11. امتیاز شاخص های معیار بهم پیوستگی منابع آب های سطحی و زيرزمینی؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.  

 هاي مصارف در راستاي احياء آبخوان

برداري  هاي عمومي در خصوص حفاظت و بهره تالش جهت ارتقاء آگاهي 7
 57/10 از منابع آب

گذاران در خصوص استفاده از نتايج آمايش سرزمين و  استآموزش سي 8
 21/10 هاي آمايش شده ريزي در آبخوان برنامه

 14/8 رويكرد نگرش حوضه آبريزي 9
 

رويكـرد حكمرانـي   كـه  اسـت   نشان داده هاي پژوهش با تحقيقات قبلي مقايسه يافتهبه طور كلي 
، پـذيرد  ي صـورت مـي  هاي مردم كتمشارهاي دولتي، خصوصي و  تطبيقي كه با مشاركت بخش

  باشد. اكنون مطرح مي  كامالً منطبق با حكمراني پايداري است كه هم
اي  دهد كه ناآگـاهي گسـترده   نشان مي 2002در سال تحقيقات نوردلند و گراويل طبق از طرفي  

رد. خو به چشم ميبر محيط زيست ها  در مورد روابط ميان اشكال گوناگون توسعه و پيامدهاي آن
هـاي  دانند، امـا عليـرغم نگـرش   اگر چه امروزه بسياري از مردم خود را طرفدار محيط زيست مي

دهند. دليل احتمالي ايـن امـر   مثبت خود، رفتارهاي مثبت جهت حفظ محيط زيست را انجام نمي
مـدت و منـافع جمعـي    گيرد كه ميان منافع شخصـي كوتـاه  آن است كه فرد در موقعيتي قرار مي

بررسـي وضـعيت    ).Nordland et al, 2002: 363-377( آيـد تعارض پـيش مـي   درازمدت
اثرات نامطلوبي بـر منـابع آب بـه عنـوان يـك       ،روند فعلي توسعه دهد موجود منابع آب نشان مي

طبـق   اسـت. كه منطبق با نظـرات نوردلنـد و گراويـل    عنصر اصلي و حياتي محيط زيست داشته 
هـا   هاي افراد و گروه دادن ظرفيت از طريق رشد و پرورشآموزش  2005در سال  نظرات تيلبوري

گيري و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي   براي مشاركت و تصميم
هـر   ).Tilbury et al, 2005( كند و فرهنگي، به پاسخگويي مناسب و مطلوب افراد كمك مي

گونگي حل مسـائل محـيط زيسـتي بـه كـار      در چ باشد باالتر اطالعات فردي و دانش سطح چه
 بروز رفتارهاي مثبت محيط زيستي براي اساسي سدي حكم در آن خواهد آمد و كمبود يا فقدان

بنابراين يكي از اصول مهم جهت تحقق و دستيابي به حكمراني پايـدار در مـديريت منـابع     است.
تبديل دانـش محيطـي   ، 2015در سال  طبق تحقيقات كارمي و همكارنشباشد.  آب، آموزش مي

احساسات محيط زيستي فرد تحريك گردد. نتيجه  گردد تا زماني منجر به رفتار محيط زيستي مي
 :Carmi et al, 2015(اينكه دانش يك متغير مهم بـراي ايجـاد احساسـات محيطـي اسـت      

 باشد: بندي كلي، به شرح زير قابل حصول مي نتايج حاصل از تحقيق در يك جمع ).183-201

 
 امتياز شرح معيار رديف

مـوزش مناسـب   گيري و مديريت بخش آب بـا اسـتفاده از آ   تقويت مباني تصميم 1
 76/10 نفعان تر ذي جهت مشاركت هر چه وسيع

 77/8 تأمين آب مطمئن براي مردم 2
 04/8 هاي نوين جهت استفاده مجدد و بازيافت آب آوري استفاده از فن 3
 17/10 استفاده از دانش بومي 4
 40/10 هاي تمركززدايي اتخاذ سياست 5
 57/9 پايش كمي و كيفي منابع آب 6
 80/9 ريزي ترين واحد برنامه در نظر گرفتن حوضه آبريز به عنوان مهم 7
 98/9 دستيابي به دسترسي منصفانه به آب آشاميدني سالم براي همه مردم 8

9 
سازي براي توسعه كشـورها   المللي و حمايت از ظرفيت هاي بين گسترش همكاري

 هاي مربوط به آب و فاضالب ها در فعاليت و برنامه
 

48/8 

 
ماخذ: يافته   ؛هاي سطحي و زيرزميني پيوستگي منابع آب هاي معيار بهم امتياز شاخص .11جدول 

   هاي تحقيق.
 

 امتياز شرح معيار رديف
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الـف- نتايـج حاصـل از جدول شـماره 3 ال 11، نشـان 
ارزيابـی  آموزشـی جهـت  کـه شـاخص های  می دهـد 
حکمرانـی  پايـدار در اعمال مديريت بهم پیوسـته منابع 
آب وجـود داشـته کـه به ايـن ترتیب جواب سـوال اول 

تحقیـق، مثبت  می باشـد.
ب- بـا توجـه به نتايـج يافته ها نیازمنـد تدابیری جهت 
تقويـت حکمرانـی پايـدار در مديريـت بهـم پیوسـته 
منابـع آب می باشـیم کـه يکـی از بهتريـن راه حل هـا، 
ارائـه الگـوی آمـوزش محیـط زيسـت می باشـد کـه در 
ايـن بخـش بـه تدوين الگوی آموزشـی مناسـب اشـاره 

می گـردد.
تدوين الگوی آموزشـی جهـت تقويت حکمرانی 

پايـدار در مديريت منابع آب
منابـع  مديريـت  در  پايـدار  حکمرانـی  مؤلفه هـای 
آب کشـور شـامل دولـت، قـوه قضايیـه، قـوه مجريـه، 
ذی نفعـان، بخـش خصوصـی و سـازمان های مردم نهـاد 
می باشـد. موفقیـت حکمرانی پايدار مديريـت منابع آب 
کشـور در گـرو تدويـن و بکارگیری الگوهای آموزشـی، 
بـه عنـوان يکـی از ابزارهـای مديريتی می باشـد. برنامه 
آمـوزش محیـط زيسـت بايـد در يـک نظـام آمـوزش 
خدمـت  ضمـن  آموزش هـای  قالـب  در  و  غیررسـمی 
صـورت پذيرد )قائمـی، 1395(. در اين مقاله با اسـتناد 
بـه نتايـج تحقیـق، الگـوی آموزشـی مطابـق شـکل 2، 

می گـردد.  ارائـه 
 نتیجه گیري و جمعبندي

بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی آب بـه عنـوان يـک عنصر 
آب  اسـتراتژيک  نقـش  نیـز  و  زيسـتی  محیـط  مهـم 
در فرآينـد توسـعه پايـدار، ايـن آمـوزش نـه تنهـا يـک 
ضـرورت سـازمانی نبـوده بلکـه بـه عنـوان يـک اصـل 

مهـم بـرای رفـاه ملـی مطـرح می باشـد.
الف- برنامه ريزی:

اين بخش شامل فعالیت های زير است:
1- نیازسـنجی: آمـوزش در هـر سـازمانی بـر حسـب 
داده هـای نیازسـنجی صـورت می گیـرد. نیاز آموزشـی 
عبـارت اسـت از تغییـرات مطلوبی کـه در فرد يـا افراد 
يـک سـازمان از نظـر دانـش، مهـارت يـا رفتـار بايد به 

وجـود آيـد تـا افـراد بتواننـد وظايـف و مسـئولیت های 
مربـوط بـه شـغل خـود را در حد مطلـوب، قابـل قبول 
و در  داده  انجـام  اسـتانداردهای کاری،  بـا  و منطبـق 
صـورت امـکان زمینه های رشـد و تعالی کارکنـان را در 

ابعـاد مختلـف به وجـود آورد. 
2- تعییـن اهـداف: هدف ها عمدتاً از طريق نیازسـنجی 
آموزشـی بـه دسـت می آينـد. معمـوالً انتظـار مـی رود 
کـه نتیجـه و ماحصـل فراينـد نیازسـنجی آموزشـی، 
نگرش هـای  و  دانش هـا  و  مهارت هـا  از  مجموعـه ای 
جديد باشـد کـه کارکنان برای مسـئولیت های حرفه ای 
خـود بـه آن ها نیـاز دارنـد. بنابرايـن می تـوان گفت که 
منظـور اصلـی از مطالعـات نیازسـنجی، دسـتیابی بـه 
برنامه ريـزی  فرآينـد  در  واقعـی  و  دقیـق  هدف هـای 
آمـوزش کارکنـان جهت دسـتیابی بـا اهـداف مديريت 
بهـم پیوسـته منابع اسـت. بـا توجه به هـدف تحقیق و 
نتايـج حاصلـه، در يـک جمع بنـدی کلی اين اهـداف را 

می تـوان بـه صـورت زيـر نـام برد: 
بـه طـور کلـی اهـداف آموزشـی بـه دو دسـته اصلـی 

تقسـیم می گردنـد.  و خـرد  اهـداف کالن 
2-1- اهـداف کالن: ايجـاد تعـادل اکولوژيکـی و تأمین 

شـرايط کمـی و کیفـی الزم در منابـع آب؛
2-2- اهـداف خـرد: تغییـر نگـرش فـردی در زمینـه 
فن آوری هـای  از  اسـتفاده  آب،  منابـع  محدوديـت 
اجـراء طرح هـای  زيسـت جهـت  محیـط  بـا  سـازگار 
آبـی، آينده نگـری و تعهـد در قبـال نسـل آينـده جهت 
حفـظ منابـع آبی، ايجاد سـاختار مناسـب بـرای اعمال 
منابـع  بهم پیوسـته  مديريـت  در  پايـدار  حکمرانـی 
آب، حفاظـت کمـی و کیفـی از منابـع ارزشـمند آبـی، 
افزايـش آگاهی ها و تسـهیل مشـارکت مـردم، حفاظت 
از بهداشـت عمومـی، توسـعه منابـع انسـانی بـه عنوان 
مهم تريـن پارامتـر در حکمرانـی پايدار مديريـت منابع 
الگـوی مصـرف،  اصـالح  آب،  بهـره وری  افزايـش  آب، 

تضمیـن اجـراء صحیـح قوانیـن؛
3- تدويـن راهکارهـای عملـی: برای توسـعه همه جانبه 
گـردد  اسـتفاده  راهکارهايـی  از  بايسـتی  آموزشـی، 
تـا منجـر بـه تغییـر نگـرش و رفتـار کلیـه مديـران، 
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مسـئوالن، کارکنـان و ذی نفعـان در مديريـت منابـع 
آب گـردد. مهم تريـن راهـکار عملـی در ايـن بخـش 
تقويـت  طريـق  از  مطالعـات  و  تحقیقـات  افزايـش 
ارتبـاط و هماهنگـي بـا مراکز دانشـگاهی جهـت انجام 
تحقیقـات و طرح هـای پژوهشـی و نیـز تقويـت ارتباط 
و هماهنگـي بـا مراکز و مؤسسـات آمـوزش عمومی در 
راسـتای ترويـج مصـرف بهینـه و حفاظـت از منابع آب 
از طريـق متـون درسـی می باشـد. امـروزه بسـیاری از 
از بودجـه  کشـورهای پیشـرفته، درصـد قابل توجهـی 
عمومـی خـود را صـرف پژوهـش و تحقیـق می نمايند. 
بنابرايـن دسـتیابی بـه راه حل هـای مطلـوب و مناسـب 
بـرای رفـع مشـکالت موجـود جز بـا کمـک محققین و 
انجـام و توسـعه فعالیت هـای تحقیقاتی اعـم از بنیادی، 

توسـعه ای و کاربـردی، امکان پذيـر نمی باشـد.
4- تدويـن برنامـه: مهم تريـن موضـوع در تدوين برنامه 
آموزشـی، سـاختار  تنظیـم محتـوای  و  تهیـه  شـامل 
زمانـی  برنامـه  و  آموزشـی  دوره  اجـراء  تشـکیالتی، 

می باشـد. 
4- 1- تعییـن محتـوی: محتـوای شـامل اصـول و 
مفاهیمـی اسـت کـه ورود کارکنـان را بـه فعالیت هـای 
آموزشـی و رسـیدن آنـان را به اهداف آموزشـی میسـر 
می سـازد. در صورتـی که هدف، از جامعیت و شـفافیت 
الزم برخـوردار باشـد، مشـخص کردن رئـوس اساسـی 
مطالـب مـورد بحـث در دوره آموزشـی، تـا حـد زيادی 
آسـان می شـود. عالوه بر مشـخص کردن سـرفصل های 
اصلـی هـر درس در يـک دوره آموزشـی، ضـرورت دارد 
بـه منظور تصمیم گیـری درباره محتوا و مواد آموزشـی، 
از صاحب نظـران و کارشناسـان ذی صـالح نظرخواهـی 
شـود. ضمنـاً در تدويـن منابع آموزشـی، تناسـب آن با 
ويژگی هـای آموزش گیرنـدگان نظیـر اطالعـات قبلـی، 
تجـارب شـغلی و مسـائل و مشـکالت آنان مـورد توجه 
قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه نتايـج تحقیق مـوارد زيـر در 
تنظیـم محتـوای برنامـه آموزشـی پیشـنهاد می گردد:

ارتبـاط  و  برقـراری  مطالـب،  بـودن  روز  بـه  و  توالـی 

 شکل 2. فرآيند تدوين الگوی مطلوب آموزشی جهت حکمرانی پايدار منابع آب؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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مباحـث و محتـوای آموزشـی بـا اهـداف اسـتراتژيک 
سـازمان، بررسـی اصـول و قوانیـن موجـود در زمینـه 
آب و محیـط زيسـت، مباحـث مربـوط بـه روش هـای 
بکارگیـری رويکـرد مديريـت تقاضـا به جـای مديريت 
زمینـه  در  آبخیـز  حوضـه  مديريـت  نقـش  عرضـه، 
حفـظ اکوسیسـتم های آبـی و خشـکی منطقـه، اثـرات 
اعمـال  چگونگـی  آب،  حوضـه  بـه  حوضـه  انتقـال 
مديريـت يکپارچـه و تـوأم کمـی و کیفـی در مراحـل 
تخصیـص، مصـرف، اسـتفاده مجـدد و حفاظـت از آب 
در راسـتای حمايـت از اکوسیسـتم، شـیوه های جلـب 
نظـر و همـکاري ذي نفعـان حوضـه آبريـز در طراحـی، 
بخـش  پروژه هـای  و  طرح هـا  بهره بـرداری  و  اجـراء 
در  سـرزمین  آمايـش  سـند  نتايـج  از  اسـتفاده  آب، 
آبخوان هـای آمايش شـده، روش هـای افزايـش اساسـی 
کاهـش  تضمیـن  و  تمـام بخش هـا  در  آب  بهـره وری 
بهره بـرداری، چگونگـی تهیـه و تأمیـن آب تازه بشـکل 
پايـدار بمنظـور پاسـخگويی بـه مشـکل کمیابـی آب و 
کاهـش پايـدار تعـداد مردمـی کـه از کمبـود آب رنـج 
می برنـد، بهترکردن کیفیت آب بـا کاهش آاليندگی، از 
میان بـردن دفـن زبالـه و به حداقل رسـاندن رهاسـازی 
کاهـش  آب،  منابـع  در  شـیمیايی  مـواد  و  ضايعـات 
نسـبت فاضالب هـای تصفیهنشـده، افزايـش بازيافـت 
جهـت اسـتفاده دوبـاره و ايمـن، توسـعه و بهره برداري 
از منابـع آب هـاي سـطحي و زيرزمینـي در چارچـوب 
ظرفیـت قابـل  تحمـل محیط هـای آبـی و يـا تحويـل 
حجمـی آب، بهره بـرداري تلفیقـي از منابـع آب هـاي 
سـطحي و زيرزمینـي براسـاس ظرفیت هـای موجـود و 
انـواع مصـارف در راسـتای احیـاء آبخوان های بـا بیالن 
منفـی و اصـالح نسـبت بـه مصـارف آب های سـطحی 
و زيرزمینـی. الزم بـه ذکـر اسـت تأکیـد بـر مالحظات 
اخـالق محیـط زيسـت کـه مشـخص نمـودن حقـوق 
شـهروندی و مسـئولیت افـراد در خصـوص حفظ منابع 
ارزشـمند آبی برای نسـل حاضر و نسـل آينده بايسـتی 

در نظـر گرفتـه شـود. 
4-2- ايجاد سـاختار تشکیالتی: سـاختار آموزشی 
عاملـی اسـت که شـیوه تعییـن هدف هـای بلندمدت و 

سیاسـت های آموزشـی را تعییـن و بر اسـاس آن منابع 
مـورد نیاز تخصیـص خواهد يافـت. با توجـه به اهمیت 
اسـتراتژيکی آب، سـاختار آموزشـی بايـد بـه گونـه ای 
طراحـی گـردد کـه در مسـیر تدويـن و اجـراء مؤثـر 
برنامه هـای اسـتراتژيک آموزشـی سـازمانی قـرار گیرد. 
فرآيندهـای  در  تغییـر  دنبـال  بـه  کـه  شـرايطی  در 
بهسـازی نیـروی انسـانی و تطبیـق برآينـد آمـوزش با 
اسـتراتژی های سـازمانی در راسـتای حکمرانـی پايـدار 
در  تغییـر  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت،  آب  منابـع 
سـاختارهای نظـام آموزشـی فعلـی در سـازمان ها کـه 
کاماًل سـنتی و متمرکز اسـت، اجتناب ناپذير می باشـد. 
مؤلفه هـای  گرديـد  عنـوان  قبـاًل  کـه  گونـه  همـان 
حکمرانـی پايـدار در مديريـت منابع آب کشـور شـامل 
قـوه مجريه، قوه مقننـه، قوه قضايیـه، ذی نفعان، بخش 
خصوصـی و سـازمان های مردم نهـاد بـوده و سـاختار 
امکانـات و  نمـودن  فراهـم  آموزشـی مناسـب شـامل 
تسـهیالت بـرای هـر يـک از دسـتگاه های فـوق )بـه 
اسـتثناء ذی نفعان و مشـارکت مردمی( می باشـد. برای 
اين امر الزم اسـت تا عالوه بر سـاختار آموزشـی موجود 
در بدنـه دسـتگاه های اجرايـی، ضمـن تخصیص بودجه 
مناسـب، از نیروهـای متخصـص و مجرب بـا هماهنگی 
و همـکاری نهادهای آموزشـی اسـتفاده نمـود. هدايت، 
آموزشـی،  اسـتراتژيک  نیازهـای  پااليـش  و  تدويـن 
انجـام  نهايی کـردن روش  فرهنگ سـازی، جمـع آوری، 
کار و بـه تصويـب رسـاندن آن توسـط سلسـله مراتـب، 
از وظايـف از نیروهـای متخصـص و مجـرب می باشـد.

4-3- اجـراء دوره آموزشـی: روش هـاي آمـوزش 
فوريـوم،  سـمینار،  سـمپوزيوم،  )کنفرانـس،  گروهـي 
روش کارگاهـي، قضايـاي اداري، روش تحريـک مغزي، 
شبیه سـازي، ايفـاي نقـش، بازي هـاي مديريتـي، روش 
کازيـه، آموزش حساسـیت( و روش هـاي آموزش فردي 
)آمـوزش بـه طريـق مکاتبـه، روش کارآمـوزي، آموزش 
خصوصـي، آمـوزش در مشـاغل مختلـف، تجربه هـاي 
روش هـاي  از  عمـده  دسـته  دو  برنامه ريزي شـده(، 

آمـوزش می باشـند.
بطـور کلـی اجـراء دوره آموزشـی شـامل مراتبـی برای 
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دسـتیابی به اهداف آموزشی است که عمدتاً از الگوهای 
اسـتفاده  درس  کالس هـای  برگـزاری  نظیـر  سـنتي 
می گرديـد. بـرای اجـرای يـک برنامـه آموزشـی مؤثـر، 
ترکیبـی از روش هـای مختلـف آموزشـی و رسـانه های 
متفـاوت از قبیـل آمـوزش کالسـی، آمـوزش مبتنی بر 
وب، لـوح فشـرده، نـوار ويدئويـی، شبیه سـازی، کتاب، 
بروشـور،  دسـتورالعمل،  اسـاليد،  مقالـه،  کنفرانـس، 
يارگیـری از طريـق موبايـل و غیـره اسـتفاده می شـود.

تنهـا  سـازمان ها  از  کمـی  بسـیار  تعـداد  امـروزه 
عـوض  در  می کننـد.  ارائـه  را  کالسـی  آموزش هـای 
تأکیـد عمـده بـر اسـتفاده و فراهـم آوردن فرصت های 
مختلـف از جملـه سـنجش عمیـق نیازهـا، راه حل های 
ديگـری بـرای آمـوزش نظیـر مربی گـری ، فرايندهـای 
يادگیـری گروهـی، فرآينـد تغییـر مبتنـی بـر مشـاوره  
و غیـره هسـتند. آموزش هـا نیـز حـول محـوری کـه 
ارائـه  اسـت،  اسـتراتژی های سـازمان ها  بـا  هماهنـگ 
و  آمـوزش  خصـوص  در  بايـد  سـازمان ها  می شـوند. 
بهسـازی خود بسـیار اسـتراتژيک فکر کنند و اطمینان 
حاصـل کننـد که هر دوره آموزشـی از اهداف سـازمانی 
آن هـا حمايـت بعمل مـی آورد. به طور کلـی مربی گری 
آمـاده  محولـه  وظايـف  انجـام  و  کار  بـرای  را  افـراد 
می کنـد در حالیکـه منتورينگ افـراد را بـرای تغییرات 
آينـده، ارتقـاء و دسـتیابی به اهـداف اسـتراتژيک آماده 
می سـازد. بـا توجه به اهمیـت موضوع حکمرانـی پايدار 
در مديريـت منابـع آب پیشـنهاد می گـردد تـا روش 
آموزشـی براسـاس يادگیری تجربی، عملی و مشارکتی 
باشـد. از طرفـی يکـی از بهتريـن شـیوه های آموزشـی 
قالـب  از شـبکه های اجتماعـی در  می توانـد اسـتفاده 
انجمن هـا، گروه هـای کاری، پژوهشـی و نشسـت های 
تخصصـی باشـد. در ايـن شـرايط يادگیـری افـراد  بـا 
اسـتفاده از تجربیـات سـاير کارکنـان و سـازمان هايی 
اسـت کـه دارای عملکـرد بهتـري می باشـند. از طرفـی 
عضويـت در شـبکه هاي اجتماعـي مربـوط بـه مديريت 
منابـع آب هم در محیط سـازمان  و هـم در خارج از آن 
سـبب مي گـردد تـا اعضـاء از آخريـن يافته هـا و ايده ها 
در رابطـه بـا کار خـود مطلـع شـوند. در چنیـن حالتی 

تربیـت و توانمندسـازی از حالـت دوره هـا و اقدامـات 
برنامه ريزي شـده و رسـمی،  خارج شـده و بیشتر جنبه 

غیررسـمي، اجتماعـي و مـداوم پیـدا مي کنـد. 
4-4- برنامـه زمانـی: مطابـق شـکل شـماره 3، سـال 
در  پايـدار  حکمرانـی  بـه  دسـتیابی  جهـت  مقصـد 
می باشـد.   1415 سـال  کشـور،  آب  منابـع  مديريـت 
همـان گونـه کـه در شـکل مشـاهده می گـردد نقطـه 
شـروع سـال 1395 بـوده کـه بايسـتی برنامـه آموزش 
پايـدار در  تقويـت حکمرانـی  محیـط زيسـت جهـت 
مديريـت منابـع آب بـا در نظـر گرفتـن تمـام اهـداف، 
محتـوا، سـاختار تشـکیالتی، فراهـم نمـودن امکانـات 
اجـراء دوره،  بودجـه موردنیـاز جهـت  و  و تسـهیالت 
تعییـن پارامترهـای مهـم پايـش و ارزشـیابی  تدويـن 
و در سـال 1397 بـرای کلیـه مديـران، مسـئوالن و 
کارکنـان اجـراء گـردد. سـپس برنامـه اجرايـی بـا در 
نظـر گرفتـن دسـتیابی بـه اهـداف آموزشـی در سـال 
افـق برنامـه ) سـال 1415(، از سـال 1400 در قالـب 
توسـعه  برنامه هـای  بـا  متناسـب  پنج سـاله  دوره   3
اقتصـادی، اجتماعی/ فرهنگـی )برنامـه کوتاه مدت(، به 
طـور مـداوم بررسـی، بازنگـری و بـه روزرسـانی گردد. 
5- تعییـن شـاخص های پايـش و ارزيابـی: مهم تريـن 
شـاخص ها در ايـن خصوص تغییـر نگـرش برنامه ريزان 
و مديـران، افزايـش سـطح مشـارکت کلیـه ذی نفعـان، 
برنامه ريـزی  در  آمايـش سـرزمین  نتايـج  از  اسـتفاده 
منابـع آب، بررسـی وضعیـت کیفی منابع آب، اسـتفاده 
از فن آوري هـاي نوين جهت اسـتفاده مجـدد و بازيافت 
سیاسـت های  اتخـاذ  بومـی،  دانـش  از  اسـتفاده  آب، 
تمرکززدايی و سـاير شـاخص های مربـوط معیارهای 9 
گانـه حکمرانـی پايـدار در مديريت منابع آب می باشـد.

ب- پايش
ايـن بخـش شـامل بررسـی داده هـا، فعالیت هـا، نتايـج 
و فرآيندهـا می باشـد. هـدف از پايـش، تعییـن تحقـق 
اهـداف بـر اسـاس فعالیت هـای انجـام شـده می باشـد. 
اطالعـات و نتايـج حاصـل از پايـش بايد بطور مسـتمر 
يـا  و  تقويـت  موجـب  کـه  عللـی  تـا  گـردد  بررسـی 
تضعیـف برنامـه شـده و نیـز فرصت هايـی کـه وجـود 
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داشـته و تهديدهايـی کـه در کمیـن برنامه بوده اسـت، 
مشـخصص گـردد. 

ج- ارزيابی
ايـن بخـش شـامل ارزيابـی نتايـج و ادامـه فعالیت هـا 
و يـا بازنگـری تصمیمـات بـوده کـه می توانـد موفقیت 
دوره هـای آموزشـی را تضمین نمايد. ارزيابـی به عنوان 
يکـی از مهم تريـن فعالیت ها جهت کارآيـی و کارآمدی 
فرآينـد آموزشـی بـه شـمار مـی رود. فعالیـت ارزيابـی 
مکمـل فعالیـت پايـش بـوده که طبـق آن می تـوان به 
اشـکاالت و نواقص موجـود در اهداف، محتوا، شـیوه ها، 
آموزشـی  فعالیت هـای  اشـکاالت  و  آموزشـی  وسـايل 
دسـت يافـت. نتايـج حاصـل از ايـن بخـش می توانـد 
منجـر بـه طراحـی مجـدد برنامه ريزی آموزشـی، توقف 
فعالیت هـای آموزشـی و انتشـار نتايـج بـرای پیشـرفت 

هدف هـای آموزشـی اسـتفاده گـردد.
ضرورت هـا و داليـل بهبـود حکمرانـي عالوه بـر تأمین 
شـرايط عینـي، به تأمیـن شـرايط ذهني از نظـر تغییر 
نگرش هـا و رويکردهـا در سـطح بـاالي مديريت جامعه 
و سـطوح مختلـف ديگـر گـروداران آب در سـطح ملي 
و محلـي، نیـاز دارد. هـر چنـد کـه در اغلـب کشـورها 

دو  از  تغییـر  ايـن  شـروع  بـر  دال  مختلفـي  شـواهد 
دهـه اخیـر تاکنون اسـت، امـا در همـه کشـورها هنوز 
تفاضـا و مطالبه بهبـود حکمرانـي آب از طريق آموزش 
به  صـورت يـک نیـاز عمومـي و عزم ملـي بـروز و ظهور 
پیـدا نکرده اسـت. يکی از اصول مهـم حکمرانی مبتنی 
بـر پايـداری، اصـل مشـارکت همـه افـراد و گروه هـا در 
تنظیـم و اجـراء تصمیمـات مربـوط به منابـع محیطی 
می باشـد کـه ايـن امـر منطبـق بـا اهـداف آمـوزش به 
ويـژه آمـوزش محیـط زيسـت می باشـد. ضرورت هـا و 
داليـل بهبـود حکمرانی عـالوه بر تأمین شـرايط عینی 
بـه تأمیـن شـرايط ذهنـی از نظـر تغییـر نگرش هـا و 
رويکردهـا در سـطح بـاالی مديريـت جامعـه و سـطوح 
مختلـف ديگـر گـروداران آب در سـطح ملـی و محلی، 
ايـن  بـه  دسـتیابی  اصـل   ضروری تريـن  دارد.  نیـاز 
امـر، آمـوزش کلیـه افـراد در تمـام سـطوح می باشـد. 
آمـوزش از طريـق رشـد و پـرورش دادن ظرفیت هـای 
افـراد و گروه هـا بـرای مشـارکت و تصمیم گیری و عمل 
آگاهانـه و مسـئوالنه در زندگـی اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسـی و فرهنگـی، بـه پاسـخگويی و ايجـاد الگوهای 
رفتـاری مناسـب و مطلـوب افـراد کمـک می کنـد.  در 

شکل 3. برنامه زمانی الگوی آموزشی جهت حکمرانی پايدار منابع آب؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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خاتمـه پیشـنهاد می گـردد تـا مـوارد زيـر در الگـوی 
آموزشـی، در دسـتورکار قـرار گیـرد:

1. نسـبت بـه آموزش مديـران و نیز درگیـر نمودن آنان 
در تعییـن دوره و طراحـی محتـوای دوره آموزشـی بـه 
ويـژه موضوع مباحـث مربوط به حکمرانـی پايدار آب و 

محیط زيسـت اقـدام گردد.
سـاير  بـا  سـازمان  هـر  آمـوزش  بیـن  2. مطابقتـی 
سـازمان ها در زمینـه آب و محیـط زيسـت بـه عمـل 

 . يد آ
3. ارتباطـی بیـن آموزش هـای مربوط بـه مباحث آب و 
محیـط زيسـت با برنامه اسـتراتژيک هر سـازمان برقرار 

نمود.
4. تمـام افـراد ذی نفـع در فرآينـد آمـوزش مشـارکت 
داشـته و ديدگاه هـای آنـان در فرآينـد آموزشـی لحاظ 

گـردد.
بـرای  مسـاوی  فرصت هـای  بايـد  5. شـرکت کنندگان 

باشـند. داشـته  اظهار نظـر 
6. رويکرد روش های آموزشی انعطاف پذير باشد.

7. انگیـزه شـرکت و نیـز عدم انگیـزه و موانع های متعدد 
عـدم  شـرکت کارکنـان در دوره های آموزشـی بررسـی 

و جهـت رفع آن اقـدام گردد.
8. بـا شناسـايی و گزينـش افـراد تأثیرگـذار و  کلیـدی 
در فرآيندهـای آموزشـی می توان از طريـق مهارت های 
ارتباطـی، از موقعیـت و نفـوذ ايـن افـراد در موفقیـت 

برنامه هـای آموزشـی اسـتفاده نمـود.
9. بازخـور اثربخشـی فرآينـد اجـراء برنامه آمـوزش، به 

شـرکت کنندگان اعـالم گـردد.
10. نسـبت به برقـراری اعطاء جايزه سـالیانه به مديران 
مؤثـر و نیز نشـان آمـوزش به مديران فعال اقـدام نمود.
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Design and validation tool to assess the two 
sides can in organizational management

Abstract
The aim of this study was developing a tool to assess 
an organization’s strategy ambidexterity. To achieve 
this goal a sample of 173 students of the faculty (aca-
demic rank of associate professor with the above) from 
the University of North Khorasan province in the 94-95 
school years were selected using stratified. In this study, 
the analysis of data from exploratory and confirmatory 
factor analysis was used. Validity of the questionnaire 
was confirmed by academic experts. To assess the valid-
ity, convergent and divergent validity of the two criteria 
were used. The results of factor loadings statements of 
each factor indicated, all items have cause more than 
0.4 times the average variance extracted over 0.5, thus 
confirming convergent validity of the variables. In ad-
dition, the square root of the average variance extracted 
values showed the highest value indicating the validity 
of the variables. Combining the reliability and validity of 
the questionnaire for all variables showed high levels of 
0.7. The results of confirmatory factor analysis showed 
that the factors and components of fitness are acceptable 
And are consistent with the underlying structures. And 
finally the design of the questionnaire as a valid and reli-
able instrument can step in to facilitate research in the 
evaluation of the organization in Iranian organizations 
is double.
Key words: double the organization, exploration, ex-
ploitation, exploratory factor analysis, confirmatory fac-
tor analysis.
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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش طراحی ابـزاری جهـت ارزیابـی اسـتراتژی دوسـو توانی در 
سـازمان می باشـد. بـه منظور دسـتیابی به هـدف پژوهش نمونـه ای 173 نفری 
از  اعضـا هیئـت علمی  )با مرتبه علمی اسـتادیار به باال(  ازدانشـگاه های اسـتان 
خراسـان شـمالی در سـال تحصیلـی 94-95 بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران بـا 
روش طبقـه ای نسـبی انتخـاب گردیدنـد. در ایـن مطالعـه بـا توجه بـه هدف و 
ماهیـت پژوهـش جهت تجزیه و تحلیـل داده ها از روش تحلیل عامل اکتشـافی 
و تاییدی اسـتفاده شـده اسـت.  نتایج حاصل از مصاحبه عمیق و نیمه سـاختار 
یافتـه و بـه روش هدفمنـد از 14 نفـر از اسـاتید خبـره دانشـگاهی منجـر بـه 
سـاخت پرسشـنامه اولیـه محقق سـاخته در مقیـاس 5 درجه ای لیکـرت  با 71 
گویـه گردیـد کـه بـا انجام تحلیـل اکتشـافی 10گویه بـه دلیل مقادیر اشـتراک 
اسـتخراجی کوچک تـر از 0.5 حذف گردید. روایی محتوایی پرسشـنامه توسـط 
خبـرگان دانشـگاه مـورد تأییـد قـرار گرفـت. بـرای بررسـی روایـی سـازه، از دو 
معیـار روایی همگرا و واگرا اسـتفاده شـد. نتایج به دسـت آمـده از بارهای عاملی 
گویه هـای هـر عامـل نشـان داد، کلیـه گویه هـا دارای بـار عاملـی بیـش از 0.4 
و میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده، بـاالی 0.5 بودنـد، لـذا روایی همگـرا این 
متغیرهـا تأییـد شـد. عـالوه بـر ایـن، مقادیر جـذر میانگیـن واریانس اسـتخراج 
شـده بیشـترین مقـدار را نشـان مـی داد کـه بیانگر وجـود روایـی واگـرا در بین 
متغیرهـای پژوهـش بود. پایایي و پایایی ترکیبی پرسشـنامه برای  همه متغیرها  
مقادیـر بـاالی 0/7 را نشـان داد. همچنیـن نتایج حاصل از تحلیـل عامل تاییدی 
نشـان داد کـه  عوامـل و مولفه هـا ا از برازندگـی قابل قبولی برخوردار هسـتندو  
بـا سـازه زیربنایی همسـو هسـتند و در نهایـت طراحی این پرسشـنامه به عنوان 
ابـزاری معتبـر و روا  می توانـد گامی در جهت سـهولت تحقیق در ارزیابی دوسـو 

توانی سـازمانی در سـازمانهای ایرانی باشـد.
واژگان کلیـدي: دوسـو توانی سـازمانی، اکتشـاف، بهره بـرداری، تحلیل عاملی 

اکتشـافی، تحلیل عاملی تاییدی. 
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مقدمه
چشـم انداز رقابتی سـازمانها در بسـیاری از موارد تغییر 
کـرده اسـت. تغییـرات سـریع فنـاوری، فشرده سـازی 
چرخـه زندگی محصـوالت و خدمات و نیـز اوج گرفتن 
رقابـت، سـازمانها را بـه تمرکـز بر کارایـی همزمان بلند 
مـدت و کوتـاه مـدت و کسـب مزیـت رقابتـی مجبـور  
 .He and Wong  ;1991 .March( اسـت  سـاخته 
 .Tushman and etal ;2009 ..Cao et al ;2004
Smith & Elger  ;2011.. 2013(.  .کارایـی کوتـاه 
مـدت در ایـن محیـط معطـوف بـه رقابـت در بـازار 
موجـود بـا بهبـود محصـول و افزایـش کیفیـت فراینـد 
و عملکـرد عملیاتـی شـده اسـت، در حالـی کـه اجرای 
طوالنـی مـدت در ارتباط با بررسـی بازار هـای آینده از 
 ;2006 ..Gupta et al(طریق نواوری و اکتشـاف اسـت
 Jansen et 2011 ..Wei et al ;2009 ..Cao et al
al.. 2012(.  اسـتفاده از  مفهوم دوسـو توانی  در عرصه 
هـای علمـی در سـال هـای اخیـر بـه سـرعت در حال 
 ;2002 .Katila and Ahuja (افزایـش یافتـن اسـت
 Simsek et  ;2004  .Birkinshaw and Gibson
 ..)2010 .Andriopoulos and Lewis 2009 ..al
یکـی از ایـده های اساسـی در علم سـازمانی این اسـت 
کـه سـازمان بایـد بتوانـد از قابلیت هـای موجـود خود 
جدیـد  توانایی هـای  واحـد  آن  در  و  کنـد   اسـتفاده 
و اساسـی در جهـت دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی را 
کسـب کنـد، عـالوه بـر اینکـه وظایـف گذشـته خـود 
 O’Reilly and( انجـام دهـد  به طـور دقیـق  نیـز  را 
بررسـی   .).2013  .Markides  ;2011  .Tushman
سـابقه سـازمانهایی موفـق و بـا قدمـت بـاال همچـون؛  
والمـارت، تویوتـا، داچ شـل  که بقای بلندمـدت خود را 
از طریـق نـوآوری و تغییـر تضمین کرده انـد، در حالی  
کـه بـر روندهـای گذشـته و شایسـتگی هـای محوری 
و اصلـی سـازمان نیـز پشـت نکـرده انـد و همـواره آن 
 ;2011 .Smith and Lewis( را مدنظـر داشـته انـد
McCarthy and Gordon. 2011( ، نشان می دهد 
کـه دوسـوتوانی  بـه عنـوان یـک ظرفیـت مدیریتـی 
منحصـر بفـرد بـراي حفـظ تعـادل بیـن بهینه سـازي 

عملکـرد کوتاه مـدت و آمادگـی براي بقـاي بلندمدت،  
توجـه تئـوري هـاي مدیریتـی را بـه خـود جلـب کرده 
اسـت.  سـازمانها طبق ایـن دیدگاه باید بـه طور کارآمد 
در زمینـه مهارتهـا و شایسـتگی هـاي خـود سـرمایه 
گـذاري کننـد در عیـن حـال انعطـاف پذیـري خـود 
را بـراي انطبـاق موثـر بـا تغییـرات در محیـط کسـب 
 .2008 O´Reilly & Tushman( وکار حفظ نماینـد
 .Turner & etal ;2008 Raisch & Birkinshaw

.)2013
 )1996 .Tushman and O Reilly( تاشمن و اوریلی
بـر مبنای تحقیقات انجام شـده توسـط دانکـن)1976(  
اولیـن کسـانی بودند کـه نظریه دوسـو توانی سـازمانی 
را مطـرح کردنـد. تعریـف دوسـو توانی آسـان نیسـت و 
ایـن بـه دلیـل مفهوم آن اسـت که در دامنه وسـیعی از 
زمینـه های علمـی گوناگون به کار گرفته شـده اسـت. 
دانشـگاهی  ادبیـات  ایـن مفهـوم در  کاربـرد  افزایـش 
اهمیـت  دهنـده  نشـان  اجرایـی  هـای  پـروژه  نیـز  و 
ایـن موضـوع اسـت. سیمسـک  معتقـد اسـت کـه از 
دوسـوتوانی در حـوزه هـای متعددی از جملـه مدیریت 
اسـتراتژیک، مدیریـت نـواوری، یادگیـری سـازمانی، و 
رفتـار سـازمانی و مدیریـت اسـتراتژیک می تـوان بهره 
بـرد )Simsek. 2009(. کلمـن و اسـتوکمن اسـتدالل 
مـی کنند که دوسـو توانی بـه عنوان ظرفیت سـازمان، 
جهـت تعقیـب همزمـان اکتشـاف و انتفـاع بـا کمـک 
انسـجام بیـن تالش هـای یادگیرنـده و نتایـج یادگیری 
  .Kollmann.. and Stockmann(تعریف می گـردد
2010(.  اوریلـی و تاشـمن دوجانبه گرایـی را به عنوان 
ظرفیـت اجـرای راهبردهایی که از ایجـاد و نگهداری به 
طـور موفـق در طـول زمان حمایـت می کننـد، تعریف 
 .)2011 .O’Reilly.. Tushman    2013.( می کننـد
قابـل قبول تریـن تعریـف در مـورد دوسـوتوانی تـوازن 
بیـن اکتشـاف و اسـتخراج اسـت؛ یعنـی سـازمان هایی 
کـه می تواننـد قابلیت هـای موجـود خـود را اسـتخراج 
و همزمـان فرصت هـای جدیـد را کشـف کننـد. جیمز 
مـارچ بـه این موضوع به عنوان کشـف احتمـاالت جدید 
می کنـد  اشـاره  قدیمـی  قطعـی  مسـائل  اسـتخراج  و 
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)March. 1991(. اسـتخراج موضوعاتی مانند انتخاب، 
پاالیـش، تولیـد، دسـته بندی و اجـرا را دربرمی گیـرد. 
دانش آفرینـی  اکتشـاف  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
دارد  خـود  همـراه  را  آینـده  فرصت هـای  تحلیـل  و 
 .Raisch. Birkinshaw. Probst.  Tushman(
2009(. سـازمان هایی کـه اکتشـاف را ترجیح می دهند 
هزینه هـای  دچـار  می گذارنـد،  کنـار  را  اسـتخراج  و 
مزایـای  اینکـه  بـدون  می شـوند،  کـردن  آزمایـش 
چندانـی از آن بـه دسـت آورند. این شـرکت ها سرشـار 
غیرمتمایـز  قابلیت هـای  و  نشـده  ارائـه  ایده هـای  از 
هسـتند. در مقابـل، سـازمان هایی کـه اکتشـاف را کنار 
می گذارنـد و درگیـر اسـتخراج می شـوند، احتمـاال در 
دام تـوازن ثابـت می افتنـد، یعنـی پیشـرفتی نمی کنند 
و فقـط بازدهـی دارنـد. ایجـاد یـک توازن مناسـب بین 
اکتشاف و اسـتخراج فاکتور اصلی در شکوفایی سیستم 
هر شـرکت اسـت،  یک سـازمان برای تضمین موفقیت 
بلندمـدت خـود بایـد بتوانـد بـر هـر دو مسـلط شـود. 
تمرکـز بیـش از حد بـر اسـتخراج اغلب باعث می شـود 
یـک سـازمان دیـد بلندمـدت خـود را از دسـت بدهد، 
درحالی کـه تاکیـد بیـش از حـد بر اکتشـاف نسـبت به 
اسـتخراج به معنی سـاخت کسـب وکار آینده به قیمت 

از دسـت دادن آن در امـروز اسـت.
گیبسـون و بیرکینشا، دوسـوتوانی سـازمانی  را توانایی 
یـک سـازمان در اجرای همزمـان  اسـتراتژی امروز می 
داننـد ضمـن این  که فردا برخاسـته از شـرایطی اسـت 
کـه کارکنـان بـه کار می گیرنـد و توسـعه می دهنـد 
)Gibson.  Birkinshaw.2004(. آندریپولـوز و لیواز 
نیـز دوسـوتوانی را بـه عنـوان توانایـی  همزمـان دنبال 
کـردن تغییـر و نـوآوری تدریجـی و رادیـکال بـه طـور 
همزمـان معرفـی می کننـد کـه مدیریت هـردو بعد به 
طـور همزمـان نیازمنـد مدیریت تنش ناشـی از تغییر و  
نـوآوری در سـازمان اسـت. ایجـاد تعادل بین اکتشـاف 
و بهـره بـرداری بـه شـکل ایـده آل منجـر بـه برتـری 
 Andriopoulos( یافتـن در هـردو آنهـا خواهـد شـد
Lewis &. 2009(. گوپتا و همکارانش، نیز نشـان می 
دهـد کـه تعاریـف مـورد اسـتفاده بـرای بهره بـرداری 

هسـتند  ناسـازگار  نویسـندگان  میـان  در  اکتشـاف  و 
به گونـه ای کـه برخـی از صاحبنظـران از بهـره برداری 
بـه عنوان اسـتفاده مجـدد از دانـش موجود بـا آموزش 
هـای مضاعـف یـاد مـی کننـد، در حالـی که نـواوری و 
 Gupta.(  یادگیـری تـازه، اکتشـاف نامیـده می شـود
همکارانـش  و  کلمـن   .)2006  .Smith. Shalley
)2009( عـالوه بـر بحـث در مـورد دوسـو توانـی بـه  
ارتبـاط نقـش آن در جلـو گیـری از بـروز اینرسـی در 
سـازمانهای کارافریـن می پـردازد. اوریلـی و تاشـمن، 
ادعـا می کننـد کـه: دوسـو توانـی بـه معنـای تنـوع و 
تصـادف یـا تحمل ناکارامدی نیسـت بلکه یـک رویکرد 
سـنجیده و حسـاب شـده در تنـوع، حفـظ و انتخـاب 
اسـت کـه  بـا اسـتفاده از تنظیـم مجـدد دارایی هـا 
و قابلیـت هـای موجـود سـازمان آنهـا را بـه سـمت 
 O’Reilly.( می کنـد   هدایـت  جدیـد  فرصت هـای 
Tushman &. 2013(. وانـگ و رافـق، معتقدنـد کـه 
مطالعـات نشـان داده انـد کـه اکتشـاف و بهره بـرداری 
نیازمند تفاوت اساسـی در سـاختار، فرایند، اسـتراتژی، 
توانمنـدی و فرهنـگ سـازمانی هسـتند کـه مـی تواند 
اثـرات متفاوتـی بـر سـازگاری سـازمان و عملکـرد آن 
داشـته باشـد )Wang.  Rafiq. 2014(. اکتشـاف بـا 
سـاختار ارگانیـک، تغییـر سـازمانی  و فنـاوری در حال 
ظهـور همراه اسـت. بهـره بـرداری با سـاختار مکانیک، 
کنتـرل، بروکراسـی و بـازار بـا ثبات و مطمئـن و پایدار 
مسـائل  ایـن   .)2015 .Zabiegalski( اسـت  همـراه 
بـه بحـث هـای قابـل توجهـی پیرامـون دوسـو توانـی 
منجـر گردیـد بـه گونـه ای کـه اگر چـه اتفـاق نظر در 
نیـاز بـرای ایجـاد تعـادل )اکتشـاف و بهـر ه بـرداری( 
وجـود دارد، امـا فعالیـت هـای تـراز محـور و انطبـاق 
محـور همـواره در مراتبـی از تعـارض سـازمانی  درگیر 
هسـتند. در ایـن میان سـاندرز و همکارانـش  از عنوان 
»توانمندیهـاي ترکیبـی« براي تبیین توان جسـتجوي 
کاربردهـاي جدیـد بـراي دانـش موجـود و تأکیـد بـر 
اینکـه سـازمانها از طریـق سـاختارهاي داوطلبانـه یک 
محیـط اجتماعـی ایجـاد می نمایند که ایـن توانمندیها 
 Saunders.( را تقویـت می کند، اسـتفاده نمـوده انـد
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تئـوری  از  بنابرآنچـه   .)2007  .Lewis. Thornhill
هـای بیـان شـده دریافـت مـی گـردد  تعریـف ریشـه 
ای کـه دربـاره دوسـوتوانی  مـی تـوان ارائـه داد و در 
زمینـه ایـن پژوهـش نیـز از آن اسـتفاده خواهـد شـد 
عبارتسـت از: » توانایی سـازمان در بهبـود دامنه دانش 
موجـود )بهـره بـرداری ( و نیز خلق دانـش جدید برای 
غلبـه بر کاسـتی هـا و نقائـص دانش  موجود یـا فقدان 
 .March (  ») تشـخیص  در اجـرای کار )اکتشـاف
 ;2006. Lee.  Delone.  and Espinosa ;1991
 .O’Reilly &Tushman ;2011   .Moon & Huh

.)2014.Zaidi.  & Othman  ;2013
از سـویی بـا توجـه به جدید بـودن مفهوم دوسـو توانی 
در جامعـه ایرانـی، درک اهمیـت و ضـرورت شـناخت  
اسـتراتژی دوسـو توانـی سـازمانی بـه تنهایـی چـاره 
سـازمانهای امـروز کشـور نیسـت. باتوجـه بـه مطالعات 
انجـام شـده در خصـوص تاثیـر مثبـت دوسـو توانـی 
 Adler and etal( بـر عملکـرد سـازمانهای امـروزی
نیـز  و   )2004  .Gibson. &Birkinshaw  ;2009.
بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از مطالعـات محقـق مبنی 
بـر عـدم وجـود ابـزاری معتبـر و روا جهـت  پرداختـن 
بـه دوسـو توانـی و نقـش آن در عملکـرد سـازمانهای 
کشـور در ایـن مقالـه در پی آن هسـتیم تا بـه طراحی 
و تدویـن ابـزاری اسـتاندارد  جهـت ارزیابی و سـنجش 
دوسـو توانـی بپردازیم  تـا این ابزار  فرصتـی در  جهت 
پاسـخ بـه چالشـهایی باشـد کـه سـازمانهای کشـور در 
محیـط پیچیـده شـغلی خـود بـا آن روبـرو هسـتند؛ 
بنابرایـن، پژوهـش حاضـر برپایـه هـدف اصلـي تهیه و 
استانداردسـازي دوسـو توانی سـازمانی طراحـي و اجرا 

. شد
روش تحقیق

تحقیـق حاضـر از نظر هـدف از نوع تحقیقـات کاربردی 
اسـت و از نظـر نحوه گـردآوری داده هـا )طرح تحقیق( 
از نـوع تحقیقـات ترکیبـی اکتشـافی می باشـد. شـیوه 
گـرد آوری داده هـا در ایـن تحقیق از طریـق مصاحبه، 
پرسشـنامه و مطالعـات کتابخانـه ای می باشـد. جامعه 
آمـاری ایـن پژوهـش را کلیـه اسـاتید تمـام وقـت بـا 

مرتبه اسـتادیار به باالی دانشـگاههای اسـتان خراسـان 
شـمالی در سـال تحصیلـی 95-1394 تشـکیل داده 
انـد کـه جمعیـت آنها براسـاس آمـار سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی در سـال 1394 معـادل 315 نفـر مـی 
باشـد. جامعـه مـورد بررسـی در دو مرحلـه کمـی و 
کیفـی،  بخـش  در  اسـت.  گردیـده  مشـخص  کیفـی 
نمونه گیـری هدفمنـد و تا مرحله اشـباع صورت گرفت 
بـه ایـن صـورت کـه فهرسـتی از خبـرگان دانشـگاهی 
تهیـه و سـپس بـا آنهـا تمـاس گرفتـه شـد و مصاحبه 
بـه صـورت بـاز و نیمـه سـاختار یافتـه انجام شـد و در 
نهایـت  تعـداد 14 نفـر از اسـاتید خبـره در این تحقیق 
اشـباع شـد.  تحقیـق  هـای  داده  و  کردنـد  همـکاری 
مقـدار نمونـه در بخش کمی بر اسـاس فرمـول کوکران 
در سـطح خطـای 5% تقریبـا 173 نفر محاسـبه شـده 
روش  از  کمـی  بخـش  در  نمونه گیـری  روش  اسـت. 
طبقـه ای نسـبی تصادفـی اسـتفاده شـد که منظـور از 
طبقـات، گروه هـای علمی دانشـگاه هـای )آزاد، دولتی، 
پیـام نـور و علـوم پزشـکی( اسـت کـه به نسـبت حجم 
جامعـه  نمونـه هـا در هـر یـک از طبقـات مـورد نظـر 

به صـورت تصادفـی انتخـاب شـد. 
يافته های پژوهش

جهـت طراحی پرسشـنامه دوسـو توانی سـازمانی الزم 
اسـت تـا مولفه هـای اصلـی تاثیر گـذار بر ابعـاد اصلی 
. پیشـینه  توانـی سـازمانی  شناسـایی گـردد  دوسـو 
همچـون  مختلـف  نویسـندگان  تعاریـف  و  تحقیقـات 
)اسـمیت و تاشـمن، 2005؛ اوریلـی و تاشـمن 2008 
؛ سیمسـک 2009؛ رایش و بیرکینشـا 2008؛ جانسـن 
 2011 ترنـر  همکارانـش2010؛  و  کلمـن  2009؛  
؛سـوزوکی 2013؛ پاپـا چرونـی و همکارانـش 2013( 
اکتشـاف و بهره بـرداری را بـه عنـوان دو بعـد اصلـی 
ایـن  در  می کننـد   معرفـی  سـازمانی  توانـی  دوسـو 
تحقیـق نیـز بـا توجـه بـه تعریف مفهـوم  دوسـو توانی 
بهره بـرداری  و  اکتشـاف  اصلـی  بعـد  دو  سـازمان  در 
مبنـای طراحـی مولفه هـا و شـاخص هـای پرسشـنامه 
دوسـو توانـی قـرار مـی گیرد. بـه این منظـور در بخش 
کیفـی ایـن تحقیق مفاهیـم اولیـه  در مرحله کدگذری 
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هاي علمي دانشگاه هاي (آزاد، دولتي، پيام نور و علوم پزشكي) است كه به تصادفي استفاده شد كه منظور از طبقات، گروهنسبي 
 صورت تصادفي انتخاب شد. د نظر بهنسبت حجم جامعه  نمونه ها در هر يك از طبقات مور

 هاي استان خراسان شماليهاي علمي دانشگاهتعيين حجم نمونه بر مبناي گروه .1جدول 
 

 گروه علمي 
 

علوم انساني
فني و مهندسي 

 

پزشكي
علوم پايه 

كشاورزي 
 

هنر
 

 5 20 45 100 35 110 تعداد اساتيد 
 3 11 25 56 19 61 تعداد نمونه

 
 پژوهشيافته هاي 

شناسايي جهت طراحي پرسشنامه دوسو تواني سازماني الزم است تا مولفه هاي اصلي تاثير گذار بر ابعاد اصلي دوسو تواني سازماني  
 ؛2009سيمسك  ؛ 2008؛ اوريلي و تاشمن 2005 ،اسميت و تاشمنگردد . پيشينه تحقيقات و تعاريف نويسندگان مختلف همچون (

) 2013 و همكارانش چروني اپاپ ؛2013 سوزوكي؛ 2011ترنر  ؛2010و همكارانشكلمن   ؛2009جانسن  ؛2008رايش و بيركينشا 
كنند  در اين تحقيق نيز با توجه به تعريف مفهوم  برداري را به عنوان دو بعد اصلي دوسو تواني سازماني معرفي مياكتشاف و بهره

قرار مي دوسو تواني ها و شاخص هاي پرسشنامه طراحي مولفه يبرداري مبناتشاف و بهرهدر سازمان دو بعد اصلي اكدوسو تواني 
. سپس اين مفاهيم در مرحله دوم  مرحله كدگذري باز استخراج گرديد در بخش كيفي اين تحقيق مفاهيم اوليه  در گيرد. به اين منظور

مفاهيم ثانويه و محوري براساس ادبيات موجود،  مفهوم انتزاعي كدگذاري شدند. 14كدگذاري ثانويه جهت انسجام بيشتر در قالب 
 71درجه اي ليكرت  با  5گذاري گرديده است و در نهايت پرسشنامه اوليه محقق ساخته در مقياس دانش و تجربيات اساتيد خبره نام

مورد تاييد اساتيد و گويه تنظيم گرديد و عوامل موثر شناسايي شد و مبناي طراحي پرسشنامه نهايي قرار گرفت كه تمامي مراحل 
جدول زير مفاهيم كدگزاري شده حاصل از تحليل محتواي پاسخ هاي مصاحبه شوندگان رادر سه بخش  متخصصان قرار گرفته است.

گرفت.  قرار تأييد مورد پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه محتوايي روايي به اين ترتيب ،دهدو ثانويه و محوري نشان مي اوليه
كه در  شناسايي شداكتشاف و بهره برداري  عاملدو براي  شاخص 72و  مولفه 14حاصل از بخش كيفي پژوهش، براساس نتايج 

هاي با انجام تحليل عاملي اكتشافي، ساختار بنيادين متغيرها و عامل  شود.اين عوامل پرداخته مي  ادامه به تحليل عاملي اكتشافي
گيرد. در انجام تحليل عاملي، ابتدا بايد از اين مسأله اطمينان يافت كه مورد آزمون قرار ميها و روايي پرسشنامه پژوهش مربوط به آن

هاي مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بين متغيرها) براي هاي موجود را براي تحليل به كار برد يا به عبارتي، آيا تعداد دادهتوان دادهمي
منظور به KMOشود كه شاخص و آزمون بارتلت استفاده مي KMOظور از شاخص تحليل عاملي مناسب هستند يا خير؟ بدين من

-شود. هرچه ميزان شاخص به يك نزديكگيري از طريق ارزيابي كوچك بودن همبستگي جزئي بين متغيرها بررسي ميكفايت نمونه
 باشد.براي تحليل عاملي مناسب نمي 0.6متر از باشند و معموالً مقادير كتر ميهاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسبتر باشد داده

 توان مشاهده كرد.هاي موجود و شناسايي شده را ميو آزمون بارتلت روي شاخص KMO، نتايج حاصل از شاخص 3در جدول 
 بارتلت كرويت و نمونه برداري كفايت آزمون .2جدول 

 

جدول 1. تعیین حجم نمونه بر مبنای گروه های علمی دانشگاه های استان خراسان شمالی

 
 بهره برداري اكتشاف 

 0.728 0.687  (KMO) كفايت آزمون
 3378.580 4025.309 بارتلت كرويت آزمون
 465 465 آزادي درجه
 0.000 0.000 معناداري سطح

 
دهد مي را نشان 0.687و 0.728براي عامل اكتشاف و بهره برداري به ترتيب مقادير  KMOبراساس نتايج به دست آمده،  شاخص 

برابر با همچنين آزمون كرويت بارتلت باشد. تحليل عاملي ميهاي مربوط به عوامل مؤثر شناسايي شده براي حاكي از كفايت دادهكه 
و مناسب بودن براي تحليل عاملي همبستگي متغيرها  ازاست كه نشان  0.000داري سطح معنيدر  3378.580و   4025.309
اكتشافي با شيوه تحليل  عاملي . تحليلگرديدفرايند تحليل آغاز از توانايي انجام تحليل اكتشافي پس از اطمينان دارد. اكتشافي 

شاخص شناسايي شده تحليل عاملي  72براساس نتايج حاصل از بخش كيفي، روي  .شدهاي اصلي و چرخش واريماكس انجام لفهمو
بودند بر اساس ادبيات /.  5بار عاملي آنها باالتر از  اكتشافي انجام شد. براي اين منظور با استفاده از چرخش واريماكس عواملي كه

هستند، حذف  0.5ها كوچك تر از تحقيق و نظر اساتيد در يك دسته قرار گرفتند و متغيرهايي كه مقادير اشتراك استخراجي آن
، مراحل . در ادامهتر آغاز گرديدو از متغيرهايي با مقادير اشتراك استخراجي پايين اي انجام شدشدند. البته اين كار به صورت مرحله

 راي هريك از سازه ها نشان داده مي شود.تحليل عامل اكتشافي ب
 و بيان يافته ها نتايج

براي انجام اين پژوهش كه باهدف ساخت ابزار سنجش دوسو تواني سازماني  است، مطابق با ديگر الگوهاي ساخت ابزار در علوم 
ساختار اوليه، تعيين پايايي ابزار  مديريت عمل شده و مراحل شاخص سازي و انجام روايي محتوا، تحليل عاملي اكتشافي براي تعيين

 و تحليل عاملي تاييدي براي بررسي ساختار عاملي  انجام گرفته است. 
 هاي دوسو تواني سازماني اصلي تحقيق: شناسايي عوامل و شاخص هدف

هاي اوليه دوسو شاخص به عنوان شاخص 71همانگونه كه ذكر گرديد بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهي  تعداد 
در بعد  تواني سازماني شناسايي شد. به دنبال شناسايي عوامل پنهان دوسو تواني سازماني تحليل عاملي اكتشافي انجام گرديد.

 7كه  تحليل عاملي اكتشافي انجام شدبعد اكتشاف  شاخص شناسايي شده 38اكتشاف براساس نتايج حاصل از بخش كيفي، روي 
گويه به  7، قابل مشاهده است 4. همانگونه كه در جدول ، حذف گرديدند0.5تر از كوچكمقادير اشتراك استخراجي شاخص به دليل 

نتايج حاصل از شاخص جهت انجام تحليل عاملي تاييدي باقي ماندند.  31، و در نهايت گرديد دليل مقادير اشتراكي نامناسب حذف
عامل اصلي قابل شناسايي است. اين عوامل بانظر اساتيد آگاه  8شاخص موجود،  31دهد كه از ميان تحليل عاملي اكتشافي نشان مي

انداز، انعطاف پذيري و عامل: مديريت، فرهنگ، ساختار، استراتژي، توانمندي، چشم 8به موضو ع تحقيق نامگذاري گرديد و در نهايت 
 گرايشات كارافرينانه شناسايي گرديد. 

 بعد اكتشاف  اكتشافي عاملي تحليل انجام از اصلح نتايج.3جدول
 
 
 
 
 

جدول 2. آزمون کفايت نمونه برداری و کرويت بارتلت

بـاز اسـتخراج گردیـد. سـپس ایـن مفاهیـم در مرحله 
دوم  کدگـذاری ثانویـه جهـت انسـجام بیشـتر در قالب 
14 مفهـوم انتزاعـی کدگذاری شـدند. مفاهیـم ثانویه و 
محـوری براسـاس ادبیـات موجـود، دانـش و تجربیـات 
اسـاتید خبـره نام گـذاری گردیـده اسـت و در نهایـت 
پرسشـنامه اولیـه محقـق سـاخته در مقیـاس 5 درجه 
ای لیکـرت  بـا 71 گویـه تنظیـم گردیـد و عوامل موثر 
شناسـایی شـد و مبنـای طراحـی پرسشـنامه نهایـی 
قـرار گرفـت کـه تمامـی مراحـل مـورد تایید اسـاتید و 
متخصصـان قـرار گرفتـه اسـت. جـدول زیـر مفاهیـم 
کدگـزاری شـده حاصـل از تحلیل محتوای پاسـخ های 
مصاحبـه شـوندگان رادر سـه بخـش اولیـه و ثانویـه 
روایـی  ترتیـب  ایـن  بـه  نشـان می دهـد،  و محـوری 
محتوایـی پرسشـنامه توسـط خبـرگان دانشـگاه مـورد 
تأییـد قـرار گرفـت. براسـاس نتایـج حاصـل از بخـش 
کیفـی پژوهـش، 14 مولفـه و 72 شـاخص بـرای دو 
عامـل اکتشـاف و بهـره بـرداری شناسـایی شـد که در 
ادامـه بـه تحلیل عاملی اکتشـافی  این عوامـل پرداخته 

می شـود.  بـا انجـام تحلیـل عاملی اکتشـافی، سـاختار 
بنیادیـن متغیرها و عامل های مربوط بـه آن ها و روایی 
پرسشـنامه پژوهـش مـورد آزمـون قـرار می گیـرد. در 
انجـام تحلیـل عاملی، ابتـدا باید از این مسـأله اطمینان 
یافـت کـه می تـوان داده هـای موجـود را بـرای تحلیل 
بـه کار بـرد یـا بـه عبارتـی، آیـا تعـداد داده هـای مورد 
نظـر )انـدازه نمونـه و رابطه بین متغیرهـا( برای تحلیل 
عاملـی مناسـب هسـتند یـا خیـر؟ بدیـن منظـور از 
شـاخص KMO و آزمـون بارتلـت اسـتفاده می شـود 
کـه شـاخص KMO به منظور کفایـت نمونه-گیری از 
طریـق ارزیابـی کوچـک بودن همبسـتگی جزئـی بین 
متغیرهـا بررسـی می شـود. هرچـه میـزان شـاخص به 
بـرای  نظـر  مـورد  داده-هـای  باشـد  نزدیک تـر  یـک 
تحلیـل عاملـی مناسـب تر می باشـند و معمـوالً مقادیر 
کمتـر از 0.6 بـرای تحلیـل عاملی مناسـب نمی باشـد. 
و   KMO شـاخص  از  حاصـل  نتایـج   ،3 جـدول  در 
آزمـون بارتلـت روی شـاخص های موجود و شناسـایی 

شـده را می تـوان مشـاهده کـرد.
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  KMO براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده،  شـاخص
ترتیـب  بـه  بـرداری  بهـره  و  اکتشـاف  عامـل  بـرای 
مقادیـر0.728 و0.687 را نشـان می دهـد کـه حاکـی 
از کفایـت داده هـای مربـوط بـه عوامل مؤثر شناسـایی 
شـده بـرای تحلیـل عاملی می باشـد. همچنیـن آزمون 
کرویـت بارتلت برابـر بـا 4025.309  و 3378.580 در 
سـطح معنی داری 0.000 اسـت که نشان از همبستگی 
متغیرهـا و مناسـب بودن برای تحلیل عاملی اکتشـافی 
دارد. پـس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل اکتشـافی 
فراینـد تحلیـل آغاز گردیـد. تحلیل عاملی اکتشـافی با 
شـیوه تحلیـل مولفه-های اصلی و چرخـش واریماکس 
انجام شـد. براسـاس نتایج حاصل از بخـش کیفی، روی 
72 شـاخص شناسـایی شـده تحلیـل عاملی اکتشـافی 
انجـام شـد. بـرای ایـن منظـور بـا اسـتفاده از چرخش 
واریماکـس عواملـی کـه بـار عاملـی آنهـا باالتـر از 5/.  
بودنـد بـر اسـاس ادبیات تحقیـق و نظر اسـاتید در یک 
دسـته قـرار گرفتنـد و متغیرهایـی که مقادیر اشـتراک 
اسـتخراجی آن هـا کوچـک تـر از 0.5 هسـتند، حـذف 
شـدند. البتـه این کار بـه صورت مرحله ای انجام شـد و 
از متغیرهایـی بـا مقادیر اشـتراک اسـتخراجی پایین تر 
آغـاز گردیـد. در ادامـه، مراحل تحلیل عامل اکتشـافی 

بـرای هریـک از سـازه هـا نشـان داده می شـود.
نتايج و بیان يافته ها

بـرای انجـام ایـن پژوهـش کـه باهـدف سـاخت ابـزار 
سـنجش دوسـو توانی سـازمانی  اسـت، مطابق با دیگر 
الگوهـای سـاخت ابـزار در علـوم مدیریت عمل شـده و 
مراحـل شـاخص سـازی و انجـام روایی محتـوا، تحلیل 
عاملـی اکتشـافی بـرای تعییـن سـاختار اولیـه، تعیین 
پایایـی ابـزار و تحلیـل عاملـی تاییـدی بـرای بررسـی 

سـاختار عاملـی  انجـام گرفته اسـت. 
و  عوامـل  شناسـايی  تحقیـق:  اصلـی  هـدف 
ســـازمانی  توانـی  دوســــو  شـاخص های 
همانگونـه کـه ذکـر گردید بـر اسـاس نتایـج حاصل از 
مصاحبـه بـا خبـرگان دانشـگاهی  تعـداد 71 شـاخص 
بـه عنـوان شـاخص های اولیـه دوسـو توانـی سـازمانی 
شناسـایی شـد. بـه دنبـال شناسـایی عوامـل پنهـان 

دوسـو توانـی سـازمانی تحلیل عاملـی اکتشـافی انجام 
گردیـد. در بعـد اکتشـاف براسـاس نتایـج حاصـل از 
بخـش کیفـی، روی 38 شـاخص شناسـایی شـده بعـد 
کـه  شـد  انجـام  اکتشـافی  عاملـی  تحلیـل  اکتشـاف 
اسـتخراجی  اشـتراک  مقادیـر  دلیـل  بـه  شـاخص   7
کـه  همانگونـه  گردیدنـد.  حـذف   ،0.5 از  کوچک تـر 
در جـدول 4، قابـل مشـاهده اسـت 7 گویـه بـه دلیـل 
مقادیر اشـتراکی نامناسـب حـذف گردیـد، و در نهایت 
31 شـاخص جهـت انجام تحلیـل عاملی تاییـدی باقی 
اکتشـافی  عاملـی  تحلیـل  از  حاصـل  نتایـج  ماندنـد. 
نشـان می دهـد کـه از میـان 31 شـاخص موجـود، 8 
عامـل اصلـی قابل شناسـایی اسـت. ایـن عوامـل بانظر 
اسـاتید آگاه بـه موضو ع تحقیق نامگـذاری گردید و در 
نهایـت 8 عامل: مدیریت، فرهنگ، سـاختار، اسـتراتژی، 
توانمنـدی، چشـم انداز، انعطـاف پذیـری و گرایشـات 

کارافرینانـه شناسـایی گردیـد. 
را  عامـل   8 واریماکـس   چرخـش  از  حاصـل  نتایـج 
از  درصـد   72.236 عامـل،   8 ایـن  کـرد.  شناسـایی 
واریانـس کل را تبییـن می کننـد کـه از ایـن میـزان 
سـهم مدیریـت کاوشـگر 23.35 درصـد، چشـم انـداز 
اکتشـافی 12.407، فرهنگ کاوش 10.157، استراتژی 
گرایـش  کاوشـگر 5.765،  سـاختار  اکتشـاف 7.664، 
کارافرینـی 5.278، انعطاف پذیـری 4.162 و در نهایـت 
توانمنـدی 3.468 می باشـد. نتایـج حاصـل در جـدول 

زیـر قابـل رویت اسـت. 
بـه همـان ترتیـب که در بعـد اکتشـاف تحلیـل عاملی 
انجـام شـد. در ایـن بعـد نیـز براسـاس نتایـج حاصـل 
از  تحلیـل بخـش کیفـی، 33 شـاخص بـرای سـنجش 
ایـن عامـل از متغیـر دوسـوتوانی شناسـایی شـد پـس 
از انجـام تحلیـل عاملـی اکتشـافی شـاخص های بعـد 
بهره بـرداری، 2 شـاخص بـه دلیـل مقادیـر پاییـن تـر 
از 0.5 حـذف شـدند و نهایتـاً تعـداد 31 شـاخص برای 
سـنجش عامل بهره بـرداری باقی مانـد. نتایج حاصل از 
تحلیـل عاملـی اکتشـافی در بعـد بهـره برداری دوسـو 
توانـی نشـان می دهد کـه از میان 31 شـاخص موجود، 
7 عامـل اصلـی قابـل شناسـایی اسـت. ایـن عوامل نیز 
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جدول3.نتايج حاصل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی بعد اکتشاف 

 
 
 

 عوامل

مديريت  شاخص
 كاوشگر

چشم 
 انداز

 فرهنگ
 سازماني

گرايش  ساختار استراتژي
 كارافريني

 انعطاف
 پذيري 

 توانمندي

مشاركت كاركنان در جهت 
 گيريهاي آينده 

 

 0.778       

به طور سازمان ابالغ مسير آينده 
 مشخص

 0.787       

       0.736  آگاهي از برنامه بلندمدت 
       0.830  تمركز بر حل مساله

       0.778  تاكيد بر كارافريني و ايده هاي نو 
دست يابي به فنآوري و 

 مهارتهاي جديد.
       0.657 

اكتساب مهارتهاي مديريتي و 
 سازماني كامال جديد 

       0.757 

 0.800        تقويت مهارت هاي نوآوري
معرفي نسل جديدي از 

 محصوالت و خدمات
   0.742     

     0.838    گسترش دامنه خدمات جديد
     0.728    يادگيري مهارتهاي جديد

     0.689    جستجوي ايده هاي خارجي 
     0.708    تاكيد بر پاسخگويي

وجود واحد هاي جداگانه اي براي 
 تحقيق دانش جديد 

    0.832    

ساختار منعطف منطبق با نيازهاي 
 دانشگاه

    0.861    

واگذاري اختيار و تصميم گيري  
 به مديران رده هاي پايين تر 

 

    0.577    

هم ترازي و همكاري واحدهاي 
 سازماني

    0.574    

انطباق با محصوالت و خدمات 
 جديد 

      0.836  
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  0.747       پذيرش تقاضاها ي جديد جامعه
سازگاري با تقاضاي آينده 

 ومحتمل
      0.745  

وضع موجود و  چالش كشيدنبه  
 عملكرد منسوخ

0.890        

تخصيص منابع مالي به نواوري 
 و كارافريني

     0.532   

انعطاف پذيري در مقابل تغييرات 
 سريع

0.856        

دادن اختيار تصميم به سطوح 
 پايين تر سازماني

0.898        

شناسايي و معرفي كارافرينان 
 برتر منطقه 

     0.809   

پيگيري و تشويق ايده هاي 
 نواورانه

 

     0.814   

تمركز بر يادگيري مهارتها يا 
  دانش جديد

  0.811      

اهميت دادن به  انطباق و 
 سازگاري با تحوالت و تغييرات

  0.726      

در ارزشمندي تغييروتحول 
 مهارت هاو دانش فردي

  0.805      

      0.771   تالش در كشف و تعقيب فرصتها 
تمايل به خطر پذيري و تحمل 

 ريسك 
  0.760      

 
كنند كه از اين درصد از واريانس كل را تبيين مي 72.236عامل،  8اين عامل را شناسايي كرد.  8نتايج حاصل از چرخش واريماكس  

، ساختار 7.664، استراتژي اكتشاف 10.157، فرهنگ كاوش 12.407درصد، چشم انداز اكتشافي  23.35مديريت كاوشگر ميزان سهم 
ايج حاصل در جدول زير ت. نباشدمي 3.468و در نهايت توانمندي  4.162پذيري ، انعطاف5.278، گرايش كارافريني 5.765كاوشگر 

 قابل رويت است. 
 ش واريماكسنتايج حاصل از چرخ .4جدول 

 
 
 
 

ادامه جدول3.نتايج حاصل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی بعد اکتشاف 

 
مــــــديريت  

 كاوشگر
 فرهنگ چشم انداز

 سازماني
ــرايش  ساختار استراتژي گــــ

 كارافريني
 انعطاف

 پذيري 
 مقاديراوليـة 

 كل   
7.240 3.846 3.149 2.376 1.787 1.636 1.290 

ــد  درصــ
 واريانس

23.335 12.407 10.157 7.664 5.765 5.278 4.162 

 درصــــــــد
ــع  تجمــ

  تراكمي

23.335 35.763 45.919 53.583 59348 64.626 68.788 

 
شاخص  33براساس نتايج حاصل از  تحليل بخش كيفي، در اين بعد نيز  .به همان ترتيب كه در بعد اكتشاف تحليل عاملي انجام شد

 2برداري، هاي بعد بهرهبراي سنجش اين عامل از متغير دوسوتواني شناسايي شد پس از انجام تحليل عاملي اكتشافي شاخص
نتايج حاصل  برداري باقي ماند.شاخص براي سنجش عامل بهره 31حذف شدند و نهايتاً تعداد  0.5تر از شاخص به دليل مقادير پايين 

ابل شناسايي عامل اصلي ق 7شاخص موجود،  31دهد كه از ميان از تحليل عاملي اكتشافي در بعد بهره برداري دوسو تواني نشان مي
، ، استراتژيعامل: مديريت، فرهنگ، ساختار 7ظر اساتيد آگاه به موضو ع تحقيق نامگذاري گرديد و در نهايت باناست. اين عوامل نيز 

 توانمندي، چشم انداز، انطباق  شناسايي گرديد. 
 ماتريس عوامل با چرخش. 5 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول 4. نتايج حاصل از چرخش واريماکس
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 اهشاخص

 عوامل
فرهنگ  انطباق چشم انداز استراتژي مديريت

 سازماني
 توانمندي ساختار

 تمركز بر دستيابي  به اهداف كوتاه مدت 
 

  0.731     

     0.774   تمركز بر انجام وظايف
     0.774   تاكيد بر وظايف تعيين شده و روتين

     0.841   تمركز بر كنترل و ارزيابي
     0.744   تاكيد بر بهبود كيفيت و عملكرد

 0.741       به روز رساني مهارتها و دانش  جاري 
 0.769       پيشرفت مهارتها و بهبود بهره وري 
با راه  صالحيت در جستجو حل مشكالت

 حل تعريف شده  
      0.811 

جذب استعدادهاي برترمرتبط با سطوح 
 علمي

      0.539 

تنظيم روشها ، قوانين و سياست ها ي مو 
 جود

 0.734      

انطباق با تقاضاهاي موجود در توسعه 
 محصوالت و خدمات موجود

 0.745      

اصالح مقررات بهره وري محصوالت و 
 خدمات موجود

 0.803      

سازگاري خدمات با تقاضاهاي موجود 
 مشتريان

 0.848      

      0.843  هم ترازي با توسعه فناوري هاي موجود
  0.882      قوانين و مقررات رسمي  ومتمركز

در سطح عالي اختيار و تصميم گيري 
 سازمان

     0.903  

  0.552      وظايف مشخص و تعريف شده
    0.789    تمركز بر دستيابي  به اهداف كوتاه مدت 

    0.785    تمركز بر كنترل و ارزيابي
    0.727    تاكيد بر وظايف تعيين شده و روتين

    0.788    تاكيد بر بهبود كيفيت و عملكرد
       0.856 اندازه گيري دقيق عملكرد 

تصميم گيري بر اساس حقايق و تجزيه و 
 تحليل آنها 

0.811       

جدول 5. ماتريس عوامل با چرخش
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نامگـذاری  تحقیـق  بـه موضـو ع  آگاه  اسـاتید  بانظـر 
فرهنـگ،  مدیریـت،  عامـل:   7 نهایـت  در  و  گردیـد 
سـاختار، اسـتراتژی، توانمنـدی، چشـم انـداز، انطبـاق  

شناسـایی گردیـد. 
7 عامـل حاصـل از نتایـج چرخـش واریماکـس در این 
بعـد، 67.9 در صـد از واریانـس کل را تبییـن می کنند 
که از این میزان سـهم مدیریت 18.358 درصد، چشـم 
سـازمانی7.478،  فرهنـگ   ،10.457 اکتشـافی  انـداز 
اسـتراتژی اکتشـاف 11.304، سـاختار 6.587،  انطباق 
9.729 و در نهایـت توانمنـدی 3.987 می باشـد. در 
جـدول 7، ماتریـس شـاخص های شناسـایی شـده بعد 
بهره بـرداری در نتیجـه تحلیـل عاملی اکتشـافی را می 

تـوان مشـاهده کرد.
تحلیـل عاملی تأيیدی پرسشـنامه دوسـو توانی 

سازمانی

بـه منظـور تأیید متجانـس بودن گویه های پرسشـنامه 
ازنظـر محتـوا و ابعـاد زیربنایـی تحلیل عاملـی تأییدی 
انجـام شـد. در تحلیـل عاملـی تأییـدی پیـش فـرض 
زیرمجموعـة  بـا  عاملـي  هـر  کـه  اسـت  آن  اساسـي 
از  کار  ایـن  بـرای  دارد.  ارتبـاط  متغیرهـا  از  خاصـي 
نرم افـزار Smart PLS 2 بـا اسـتفاده از بخـش تحلیل 
عاملـی تأییـدی بـه بررسـی شـاخص های کیفـی مدل 
و بـا اسـتفاده از تحلیـل مسـیر بـه آزمـون فرضیه های 
پژوهـش پرداختـه می شـود. شـکل 1، بـا اسـتفاده از 
شـیوه تحلیل مسـیر به آزمـون ارتباط بیـن متغیرهای 
پنهـان و آشـکار پژوهـش پرداختـه اسـت؛ همانطور که 
از نمـودار زیر اسـتنباط می شـود، مدل از نظر شـاخص 

هـاي بـرازش در وضعیـت مناسـبی می باشـد. 
در ایـن تحقیـق بـرای ارزیابـی مـدل تحلیـل عاملی از 
شـاخصGOF  کـه شـاخصی بـرای بررسـی بـرازش 

       0.791 ارزيابي محصوالت ، خدمات ، فرايند ها 
تخصيص منابع در استفاده از توانمندي 

 موجود  كاركنان
0.779       

       0.744 تعيين اهداف واقع بينانه
بودجه در حمايت از كيفيت و تخصيص 

 بهبود محصوالت و خدمات
0.800       

تعهد و  پاسخگويي در برابر ارائه خدمات 
 و محصوالت

    0.841   

اعتقاد كاركنان بهبود مستمر محصوالت و 
 خدمات

    0.636   

   0.824     تعهد مديريت به ارزيابي و كنترل مستمر
وارتقا روش  ارزش  يادگيري در تجربه 

 كار
    0.753   

 
در صد از واريانس كل را تبيين مي كنند كه از اين ميزان سهم مديريت  67.9، عامل حاصل از نتايج چرخش واريماكس در اين بعد 7

و  9.729،  انطباق 6.587، ساختار 11.304، استراتژي اكتشاف 7.478، فرهنگ سازماني10.457درصد، چشم انداز اكتشافي  18.358
برداري در نتيجه تحليل عاملي هاي شناسايي شده بعد بهره، ماتريس شاخص7باشد. در جدول مي 3.987در نهايت توانمندي 

 اكتشافي را مي توان مشاهده كرد.
 نتايج حاصل از چرخش واريماكس .6جدول 

فرهنگ  انطباق چشم انداز استراتژي مديريت 
 سازماني

 توانمندي ساختار

 1.236 2.042 2.318 3.016 3.242 3.504 5.691 مقاديراولية  
 درصد

 واريانس
18.358 11.304 10.457 9.729 7.478 6.587 3.987 

 درصد تجمع
  تراكمي

18.358 29.662 40.119 49.847 57.326 63.913 67.900 

 
 تأييدي پرسشنامه دوسو تواني سازماني عاملي تحليل

در تحليل عاملي  .شد انجام تأييدي عاملي تحليل زيربنايي ابعاد و محتوا ازنظر پرسشنامه هاي گويه بودنمتجانس  تأييد منظور به
 Smartافزار براي اين كار از نرم .دارد ارتباط متغيرها از خاصي زيرمجموعة با عاملي هر كه است آن اساسي فرض تأييدي پيش

PLS 2 هاي كيفي مدل و با استفاده از تحليل مسير به آزمون فرضيهبا استفاده از بخش تحليل عاملي تأييدي به بررسي شاخص-
 پژوهشپنهان و آشكار ارتباط بين متغيرهاي با استفاده از شيوه تحليل مسير به آزمون  ،1شكل  شود.هاي پژوهش پرداخته مي

  .باشدمي مناسبي وضعيت در برازش هاي شاخص نظر از مدل شود،مي استنباط زير نمودار از كه همانطور؛ پرداخته است

       0.791 ارزيابي محصوالت ، خدمات ، فرايند ها 
تخصيص منابع در استفاده از توانمندي 

 موجود  كاركنان
0.779       

       0.744 تعيين اهداف واقع بينانه
بودجه در حمايت از كيفيت و تخصيص 

 بهبود محصوالت و خدمات
0.800       

تعهد و  پاسخگويي در برابر ارائه خدمات 
 و محصوالت

    0.841   

اعتقاد كاركنان بهبود مستمر محصوالت و 
 خدمات

    0.636   

   0.824     تعهد مديريت به ارزيابي و كنترل مستمر
وارتقا روش  ارزش  يادگيري در تجربه 

 كار
    0.753   

 
در صد از واريانس كل را تبيين مي كنند كه از اين ميزان سهم مديريت  67.9، عامل حاصل از نتايج چرخش واريماكس در اين بعد 7

و  9.729،  انطباق 6.587، ساختار 11.304، استراتژي اكتشاف 7.478، فرهنگ سازماني10.457درصد، چشم انداز اكتشافي  18.358
برداري در نتيجه تحليل عاملي هاي شناسايي شده بعد بهره، ماتريس شاخص7باشد. در جدول مي 3.987در نهايت توانمندي 

 اكتشافي را مي توان مشاهده كرد.
 نتايج حاصل از چرخش واريماكس .6جدول 

فرهنگ  انطباق چشم انداز استراتژي مديريت 
 سازماني

 توانمندي ساختار

 1.236 2.042 2.318 3.016 3.242 3.504 5.691 مقاديراولية  
 درصد

 واريانس
18.358 11.304 10.457 9.729 7.478 6.587 3.987 

 درصد تجمع
  تراكمي

18.358 29.662 40.119 49.847 57.326 63.913 67.900 

 
 تأييدي پرسشنامه دوسو تواني سازماني عاملي تحليل

در تحليل عاملي  .شد انجام تأييدي عاملي تحليل زيربنايي ابعاد و محتوا ازنظر پرسشنامه هاي گويه بودنمتجانس  تأييد منظور به
 Smartافزار براي اين كار از نرم .دارد ارتباط متغيرها از خاصي زيرمجموعة با عاملي هر كه است آن اساسي فرض تأييدي پيش

PLS 2 هاي كيفي مدل و با استفاده از تحليل مسير به آزمون فرضيهبا استفاده از بخش تحليل عاملي تأييدي به بررسي شاخص-
 پژوهشپنهان و آشكار ارتباط بين متغيرهاي با استفاده از شيوه تحليل مسير به آزمون  ،1شكل  شود.هاي پژوهش پرداخته مي

  .باشدمي مناسبي وضعيت در برازش هاي شاخص نظر از مدل شود،مي استنباط زير نمودار از كه همانطور؛ پرداخته است

جدول 5. ماتريس عوامل با چرخش

جدول 6. نتايج حاصل از چرخش واريماکس
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شکل 1. تحلیل مسیر متغیر های آشکار و پنهان
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مـدل جهـت پیش بینـی متغیرهـای درون زا می باشـد 
اسـتفاده گردیـده اسـت. بـرازش مناسـب مـدل زمانی 
محقـق مـی شـود کـه ضریـب مسـیر معنـادار بـوده، 
واریانـس تبییـن شـده قابـل قبـول باشـد و همسـانی 
درونـی بـاالی 0.05 بـرای هریـک از سـازه هـا برقـرار 
باشـد. مقادیـر قابـل قبـول بارهـای عاملـی نیـز نشـان 
دهنـده بـرازش مناسـب مـدل می باشـند. سـه مقـدار 
مقادیـر  عنـوان  بـه  ترتیـب  بـه  و 0.36   0.25 ،0.01
ضعیـف، متوسـط و قوی بـرای GOF معرفی شـده اند.

مقادیـر محاسـبه شـده GOF بزرگتـر از 0.36 بدسـت 
آمـده، نشـان از بـرازش مناسـب مـدل پژوهـش دارد، 
و  بـوده  معنـادار  مسـیرها  ضرایـب  کلیـه  هم چنیـن 
واریانـس تبییـن شـده قابـل قبـول و همسـانی درونی  
بـا  تحقیـق  ایـن  هـای  داده  می باشـد.   0.05 بـاالی 
بـرازش مناسـبی دارد  ایـن مقیـاس  سـاختار عاملـی 
و گویـه هـای ایـن مقیـاس بـا سـازه زیربنایـی همسـو 

. هستند
-روايی و پايايی ابزار

بـرای حصـول اطمینـان از روایی بخـش کیفی پژوهش 
و به منظـور اطمینـان خاطـر از دقیـق بـودن یافته هـا 
از دیـدگاه پژوهشـگر، از نظـرات اسـاتید آشـنا بـا ایـن 
حـوزه و متخصصـان سـازمانی دانشـگاهی کـه در ایـن 
حـوزه خبـره و مطلـع بودنـد اسـتفاده شـد. هم چنیـن 
به طـور هم زمـان از مشـارکت کننـدگان درتحلیـل و 
تفسـیر داده هـا کمـک گرفتـه شـد. در بخـش کمـی 

روایـی صـوری و محتوایی پرسشـنامه توسـط خبرگان 
ایـن حـوزه مـورد تأیید قـرار گرفـت. عالوه بـر آن برای 
و  روایـی همگـرا  معیـار  دو  از  روایـی سـازه،  بررسـی 
واگـرا اسـتفاده شـد، که مختـص مدل سـازی معادالت 
سـاختاری بـا رویکـرد PLS اسـت. در قسـمت روایـی 
همگـرا، معیار میانگین واریانس اسـتخراج شـده  به کار 
بـرده شـد. حداقـل مقـدار مـالک بـرای سـطح قبولـی 
میانگین واریانس اسـتخراج شـده، 0/5 می باشـد. برای 
بررسـی بـار عاملـی گویه هـا، گویه هـای مربـوط به هر 
متغیـر مکنـون کـه دارای بزرگتریـن بـار عاملـی با آن 
عامـل هسـتند، گویـای مناسـب بـودن شـاخص های 
نهایـی می باشـد و حداقـل بـار عاملی گویه هـا با عامل 
مربوطـه 4/.  اسـت کـه مقادیـر کمتـر از آن نامناسـب 
بـوده و گویـه حـذف می شـود و تحلیـل عاملـی دوباره 
انجـام می شـود. نتایـج به دسـت آمـده بارهـای عاملی 
گویه هـای هـر عامـل و شـاخصt  مربوط به آن نشـان 
داد، کلیـه گویه هـا دارای بـار عاملی بیـش از 4/. بودند. 
واریانـس  میانگیـن  دارای  متغیرهـا  کلیـه  همچنیـن 
اسـتخراج شـده، بـاالی 5/. بودند، لذا روایـی همگرا این 
متغیرهـا تأییـد شـد. عـالوه بـر این، بـه مقایسـه جذر 
میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده هر سـازه بـا مقادیر 
ضریـب همبسـتگی بین سـازه ها بـرای بررسـی روایی 
واگـرا پرداختـه شـد. مقادیـر جـذر میانگیـن واریانـس 
اسـتخراج شـده در سـطر و سـتونی کـه قـرار داشـتند، 
بیشـترین مقـدار را نشـان مـی داد کـه بیانگـر وجـود 

براي هريك از سازه ها برقرار باشد. مقادير قابل قبول بارهاي عاملي نيز نشان دهنده  0.05قابل قبول باشد و همساني دروني باالي 
معرفي  GOFرتيب به عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي به ت 0.36و  0.25، 0.01باشند. سه مقدار برازش مناسب مدل مي

 .اندشده
 مشخصه برازش متغير هاي دوسو تواني سازماني .13جدول 

 
 

 
 
 
 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

�𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐��������������������  ×  𝑅𝑅2����  = √0546 ∗ 0.61 = 0.577 
چنين كليه ضرايب مسيرها بدست آمده، نشان از برازش مناسب مدل پژوهش دارد، هم 0.36بزرگتر از  GOFمقادير محاسبه شده 

داده هاي اين تحقيق با ساختار عاملي اين  باشد.مي 0.05معنادار بوده و واريانس تبيين شده قابل قبول و همساني دروني  باالي 
 .هستند همسو سازه زيربنايي با مقياس اين هاي گويه و مقياس برازش مناسبي دارد

 روايي و پايايي ابزار-
نظرات ها از ديدگاه پژوهشگر، از منظور اطمينان خاطر از دقيق بودن يافتهبراي حصول اطمينان از روايي بخش كيفي پژوهش و به

زمان از طور همچنين بهاساتيد آشنا با اين حوزه و متخصصان سازماني دانشگاهي كه در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم
روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط خبرگان اين  در بخش كمي ها كمك گرفته شد.مشاركت كنندگان درتحليل و تفسير داده

-ار گرفت. عالوه بر آن براي بررسي روايي سازه، از دو معيار روايي همگرا و واگرا استفاده شد، كه مختص مدلحوزه مورد تأييد قر
2Fاست. در قسمت روايي همگرا، معيار ميانگين واريانس استخراج شده PLSسازي معادالت ساختاري با رويكرد 

كار برده شد. به 3
هاي مربوط ها، گويهباشد. براي بررسي بار عاملي گويهمي 5/0حداقل مقدار مالك براي سطح قبولي ميانگين واريانس استخراج شده، 

باشد و حداقل بار هاي نهايي ميبه هر متغير مكنون كه داراي بزرگترين بار عاملي با آن عامل هستند، گوياي مناسب بودن شاخص
-شود و تحليل عاملي دوباره انجام مياست كه مقادير كمتر از آن نامناسب بوده و گويه حذف مي /. 4ها با عامل مربوطه يهعاملي گو

ها داراي بار عاملي بيش از مربوط به آن نشان داد، كليه گويه  tهاي هر عامل و شاخصشود. نتايج به دست آمده بارهاي عاملي گويه
بودند، لذا روايي همگرا اين متغيرها تأييد شد.  /.5تغيرها داراي ميانگين واريانس استخراج شده، باالي بودند. همچنين كليه م /.4

ها براي بررسي روايي عالوه بر اين، به مقايسه جذر ميانگين واريانس استخراج شده هر سازه با مقادير ضريب همبستگي بين سازه
داد كه س استخراج شده در سطر و ستوني كه قرار داشتند، بيشترين مقدار را نشان ميواگرا پرداخته شد. مقادير جذر ميانگين واريان

 روش از هاابزار گردآوري داده منظورتعيين پاياييبه تحقيق اين بيانگر وجود روايي واگرا در بين متغيرهاي پژوهش بود. همچنين در

                                                            
3- AVE

 عوامل اشتراكات ضريب تعيين
 اكتشاف 0.556 
 بهره برداري 0.589 

 دوسو تواني سازماني 0.518 0.61
0.61 0.546  

جدول 13. مشخصه برازش متغیر های دوسو توانی سازمانی

براي هريك از سازه ها برقرار باشد. مقادير قابل قبول بارهاي عاملي نيز نشان دهنده  0.05قابل قبول باشد و همساني دروني باالي 
معرفي  GOFرتيب به عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي به ت 0.36و  0.25، 0.01باشند. سه مقدار برازش مناسب مدل مي

 .اندشده
 مشخصه برازش متغير هاي دوسو تواني سازماني .13جدول 
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�𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐��������������������  ×  𝑅𝑅2����  = √0546 ∗ 0.61 = 0.577 
چنين كليه ضرايب مسيرها بدست آمده، نشان از برازش مناسب مدل پژوهش دارد، هم 0.36بزرگتر از  GOFمقادير محاسبه شده 

داده هاي اين تحقيق با ساختار عاملي اين  باشد.مي 0.05معنادار بوده و واريانس تبيين شده قابل قبول و همساني دروني  باالي 
 .هستند همسو سازه زيربنايي با مقياس اين هاي گويه و مقياس برازش مناسبي دارد

 روايي و پايايي ابزار-
نظرات ها از ديدگاه پژوهشگر، از منظور اطمينان خاطر از دقيق بودن يافتهبراي حصول اطمينان از روايي بخش كيفي پژوهش و به

زمان از طور همچنين بهاساتيد آشنا با اين حوزه و متخصصان سازماني دانشگاهي كه در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم
روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط خبرگان اين  در بخش كمي ها كمك گرفته شد.مشاركت كنندگان درتحليل و تفسير داده

-ار گرفت. عالوه بر آن براي بررسي روايي سازه، از دو معيار روايي همگرا و واگرا استفاده شد، كه مختص مدلحوزه مورد تأييد قر
2Fاست. در قسمت روايي همگرا، معيار ميانگين واريانس استخراج شده PLSسازي معادالت ساختاري با رويكرد 

كار برده شد. به 3
هاي مربوط ها، گويهباشد. براي بررسي بار عاملي گويهمي 5/0حداقل مقدار مالك براي سطح قبولي ميانگين واريانس استخراج شده، 

باشد و حداقل بار هاي نهايي ميبه هر متغير مكنون كه داراي بزرگترين بار عاملي با آن عامل هستند، گوياي مناسب بودن شاخص
-شود و تحليل عاملي دوباره انجام مياست كه مقادير كمتر از آن نامناسب بوده و گويه حذف مي /. 4ها با عامل مربوطه يهعاملي گو

ها داراي بار عاملي بيش از مربوط به آن نشان داد، كليه گويه  tهاي هر عامل و شاخصشود. نتايج به دست آمده بارهاي عاملي گويه
بودند، لذا روايي همگرا اين متغيرها تأييد شد.  /.5تغيرها داراي ميانگين واريانس استخراج شده، باالي بودند. همچنين كليه م /.4

ها براي بررسي روايي عالوه بر اين، به مقايسه جذر ميانگين واريانس استخراج شده هر سازه با مقادير ضريب همبستگي بين سازه
داد كه س استخراج شده در سطر و ستوني كه قرار داشتند، بيشترين مقدار را نشان ميواگرا پرداخته شد. مقادير جذر ميانگين واريان

 روش از هاابزار گردآوري داده منظورتعيين پاياييبه تحقيق اين بيانگر وجود روايي واگرا در بين متغيرهاي پژوهش بود. همچنين در

                                                            
3- AVE

 عوامل اشتراكات ضريب تعيين
 اكتشاف 0.556 
 بهره برداري 0.589 

 دوسو تواني سازماني 0.518 0.61
0.61 0.546  
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روایـی واگـرا در بین متغیرهای پژوهـش بود. همچنین 
در ایـن تحقیـق به منظورتعییـن پایایي ابـزار گردآوری 
 Spss داده هـا از روش آلفاي کرونباخ توسـط نـرم افزار
 Smart PLS و پایایـی ترکیبـی  که توسـط نرم افـزار
محاسـبه می شـود، اسـتفاده شـد. مقادیر ایـن ضرایب 
بـرای همـه متغیرهـا بـاالی 0/7 بـود که بیانگـر پایایی 
مناسـب پرسشـنامه بـود. مقادیـر میانگیـن واریانـس 
اسـتخراج شـده، ضریب پایایی ترکیبـی و ضریب آلفای 

کرونبـاخ در جـدول 14  قابـل مشـاهده اسـت.
نتیجه گیری و جمعبندي

 هـدف پژوهش حاضر سـاخت و اعتبار سـنجی مقیاس 
دوسـو توانـی سـازمانی بـود. نتایـج حاصـل شناسـایی 
بهره بـرداری،  و  اکتشـاف  عامـل   2 بـا  پرسشـنامه ای 
15 مولفـه و 62 شـاخص دارد. ایـن پرسشـنامه شـامل 
گزینـه ای   5 طیـف  از  و  بسـته  نـوع  از  گویـه   102
پرسشـنامه  بـه  مربـوط  اطالعـات  می باشـد.  لیکـرت 
اکتشـاف شـامل  بعـد  از:  عبارتنـد  سـازه دوسـوتوانی 
مولفه هـای چشـم انداز اکتشـاف )5 سـوال(، قابلیـت 
اکتشـاف )3 سـوال(، اسـتراتژی اکتشـاف )5 سـوال(، 
اکتشـاف )4 سـوال(، سـازگاری )3 سـوال(،  سـاختار 
مدیریـت اکتشـاف )3 سـوال(، گرایـش کارآفرینانـه )3 
سـوال( و فرهنگ اکتشـاف )5 سـوال(  است؛ همچنین 
بعـد بهـره برداری شـامل چشـم انـداز بهره بـرداری )5 
اسـتراتژی  سـوال(،   4( بهره بـرداری  قابلیـت  سـوال(، 
 3( بهره بـرداری  سـاختار  سـوال(،   5( بهره بـرداری 
سـوال(، انطبـاق )4 سـوال(، مدیریـت بهـره بـرداری)6 

سـوال( و فرهنـگ بهـره بـرداری )4 سـوال( شناسـایی 
شـد. ایـن یافته ها بـا نتایج برخـی از تحقیقات همچون 
وانـگ و رفیـک )2012(، ولـزن )2013(، پـاپ چرونی 
زابیگالسـکی   ،)2013( مـارک  راد  دیویـد   ،)2013(
)2015(، فیضـل احمـد و اوتمـن )2015(، هی و وانگ 
)2004( کـه بـه هر یـک از ابعاد دوسـو توانی سـازمان 
اشـاره نمـوده انـد، همخوانـی و مطابقـت دارد. در ایـن 
راسـتا، توانمندی سـازی مدیـران و کارکنـان و افزایش 
قابلیت های  محیطی و سـاختاری سـازمان و گنجاندن 
و  اسـتراتژی  سـاختار،  فرهنـگ،  بـا  مرتبـط  مفاهیـم 
مسـئوالنه،  رفتارهـای  بـه  آنهـا  ترغیـب  و  مدیریـت 
مولفه هـای  ارتقـاء  و  بهبـود  خصـوص  در  می توانـد 
دوسـو توانـی در سـازمان ها راهگشـا باشـد، به گونه ای 
کـه بررسـي مسـتمر میـزان اکتشـاف و بهـره بـرداری 
از فرصت هـای موجـود و آتـی و تشـویق مدیـران در 
ایـن حـوزه و پیگیري جهت رفـع عوامـل بازدارنده نیاز 
بـه پـرورش نظـم و انضباط و کشـش به جهت تشـویق 
افـراد بـرای در نظر گرفتن اهـداف بلندپروازانه و اعتماد 
بـه جهـت اطمینـان از ایـن نیـز دارنـد کـه ایـن امر در 
یـک محیـط مشـارکتی اتفـاق می افتـد. تاکیـد بیـش 
از حـد بـر نظـم و انضبـاط منجـر بـه ایجاد فرسـودگی 
شـغلی و سـرخوردگی در میـان کارکنان می گـردد، اما 
پشـتیبانی و اعتماد  باالتر از حد اسـتاندارد نیز منجر به 
ایجـاد جـو باشـگاه تفریحی می گـردد کـه در آن کاری 
صـورت نمی گیـرد. نظـم باعث می شـود تـا کارکنان به 
طـور داوطلبانـه وظایـف و انتظـارات فـردی خـود را در 

3Fو پايايي تركيبي Spssكرونباخ توسط نرم افزار  آلفاي

شد. مقادير اين  شود، استفادهمحاسبه مي Smart PLSنرم افزار  كه توسط 4
بود كه بيانگر پايايي مناسب پرسشنامه بود. مقادير ميانگين واريانس استخراج شده، ضريب  7/0ضرايب براي همه متغيرها باالي 

 قابل مشاهده است.  14 پايايي تركيبي و ضريب آلفاي كرونباخ در جدول
 و ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش AVEميانگين، انحراف معيار، ضرايب پايايي،  .14دول ج

هاسازه انحراف  ميانگين 
 استاندارد

آلفاي 
كرونبا

 خ

پايايي 
تركيب
 ي

AV
E 

1 2 3 4 5 6 

      1.000 0.678 0.886 0.830 0.355 3.610 دوسوتواني
0.88 0.416 3.456 اكتشاف

3 
0.88
6 

0.558 0.576 1.000     

0.84 0.404 3.458 بهره برداري
3 

0.86
7 

0.542 0.632 0.617 1.000    

 
 و جمعبندي نتيجه گيري

عامل اكتشاف  2 اي باپرسشنامه نتايج حاصل شناسايي هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتبار سنجي مقياس دوسو تواني سازماني بود. 
باشد. اي ليكرت ميگزينه 5گويه از نوع بسته و از طيف  102شامل دارد. اين پرسشنامه شاخص  62مولفه و  15 ،برداريو بهره

 سوال)، قابليت اكتشاف 5انداز اكتشاف (هاي چشماطالعات مربوط به پرسشنامه سازه دوسوتواني عبارتند از: بعد اكتشاف شامل مولفه
سوال)، گرايش  3)، مديريت اكتشاف (سوال 3سوال)، سازگاري ( 4سوال)، ساختار اكتشاف ( 5سوال)، استراتژي اكتشاف ( 3(

سوال)، قابليت  5سوال)  است؛ همچنين بعد بهره برداري شامل چشم انداز بهره برداري ( 5سوال) و فرهنگ اكتشاف ( 3كارآفرينانه (
 6بهره برداري( سوال)، مديريت 4سوال)، انطباق ( 3برداري (سوال)، ساختار بهره 5برداري (سوال)، استراتژي بهره 4برداري (بهره

)، ولزن 2012ها با نتايج برخي از تحقيقات همچون وانگ و رفيك (اين يافتهسوال) شناسايي شد.  4سوال) و فرهنگ بهره برداري (
) كه 2004)، هي و وانگ (2015)، فيضل احمد و اوتمن (2015)، زابيگالسكي (2013)، ديويد راد مارك (2013)، پاپ چروني (2013(

توانمندي سازي مديران و كاركنان و  در اين راستا، ابعاد دوسو تواني سازمان اشاره نموده اند، همخواني و مطابقت دارد. يك ازبه هر 
و گنجاندن مفاهيم مرتبط با فرهنگ، ساختار، استراتژي و مديريت و ترغيب آنها به هاي  محيطي و ساختاري سازمان افزايش قابليت

اي كه بررسي گونهبه ،ها راهگشا باشدهاي دوسو تواني در سازماندر خصوص بهبود و ارتقاء مولفه تواندرفتارهاي مسئوالنه، مي
هاي موجود و آتي و تشويق مديران در اين حوزه و پيگيري جهت رفع عوامل بازدارنده مستمر ميزان اكتشاف و بهره برداري از فرصت

نياز به پرورش نظم و انضباط و كشش به جهت تشويق افراد براي در نظر گرفتن اهداف بلندپروازانه و اعتماد به جهت اطمينان از اين 
بيش از حد بر نظم و انضباط منجر به ايجاد فرسودگي شغلي و  افتد. تاكيد نيز دارند كه اين امر در يك محيط مشاركتي اتفاق مي

گردد كه  مي منجر به ايجاد جو باشگاه تفريحيباالتر از حد استاندارد نيز  گردد، اما پشتيباني و اعتماد  سرخوردگي در ميان كاركنان مي
ن به ف و انتظارات فردي خود را در قبال سازمانظم باعث مي شود تا كاركنان به طور داوطلبانه وظاي .گيرد در آن كاري صورت نمي

 كنند: اولبه نظم و انضباط سازمان كمك ميويژگي  دوكنند كه ) بيان مي2008. اوريلي و بيركينشا (طور صريح و ضمني انجام دهند
استانداردهاي روشن در داشته باشد.  ، يك سازمان بايد مجموعه روشني از استانداردها كه براي سازمان قابل قبول است رااين كه

سراسر سازمان تمركز ازدوم، يك سازمان بايد در افزايش فركانس و كيفيت بازخورد  و متعهد موثر است.و  عملكرد و رفتار مطمئن 
باعث مي شود كاركنان به طور داوطلبانه تالش  وايجاد مي كند  سازمانيكيفيت بازخورد شفافيت، صداقت و خلوص در فرآيند  كند

                                                            
4- Composite Reliability

آلفای 
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی
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قبـال سـازمان بـه طـور صریـح و ضمنـی انجـام دهند. 
اوریلـی و بیرکینشـا )2008( بیـان می کننـد کـه دو 
ویژگـی بـه نظـم و انضبـاط سـازمان کمـک می کنند: 
اول ایـن کـه، یـک سـازمان بایـد مجموعـه روشـنی از 
اسـتانداردها کـه بـرای سـازمان قابـل قبـول اسـت را 
داشـته باشد. اسـتانداردهای روشـن در عملکرد و رفتار 
مطمئـن  و متعهـد موثـر اسـت. و دوم، یـک سـازمان 
بایـد در افزایـش فرکانـس و کیفیـت بازخورد ازسراسـر 
سـازمان تمرکز کند کیفیت بازخورد شـفافیت، صداقت 
و خلـوص در فرآینـد سـازمانی ایجـاد می کنـد و باعث 
مـی شـود کارکنان بـه طـور داوطلبانه تالش بیشـتری 
در دسـتیابی بـه اهـداف بلنـد پروازانـه انجـام دهنـد. 
اوریلـی و تاشـمن )2008( معتقدنـد کـه  پشـتکار و 
انـداز مشـترک کارکنـان در سراسـر سـازمان   چشـم 
بـه  آنـان در دسـتیابی  عامـل موثـری در  مشـارکت 
اهـداف دوسـو توانـی دارد و این زمانی قابـل پیگیری و 
دسـت یابـی اسـت که، هـر فـرد در سـازمان  درحیطه 
عملکـردی خـود ارزش را به مشـتریان خـود ارائه دهد، 
امـا درعین حـال مراقبـت از تغییـرات در محیـط کار 
ی خـود  باشـد. در واحدهـای سـازمانی کـه سـازگار 
انگیـزه  و  افـراد دسـتورالعمل هـای روشـن  هسـتند، 
تنهـا بـرای آن دسـته از فعالیت هایـی کـه انطبـاق یـا 
سـازگاری را حمایـت می کننـد دریافـت می نمایند. اما 
یـک سـازمان دوسـوتوان پویایـی و انعطاف پذیری الزم 
را در جهـت تنظیـم خـود بین فعالیت های سـازگاری و 
انطبـاق دارد و هـر دو بـا ارزش و پـاداش همـراه اسـت. 
بنابرایـن بـا توجه بـه نتایج یافته های حاصل، پیشـنهاد 
مـی گـردد کـه یک زمینـه حمایتـی در سـازمان ایجاد 
گـردد بـه گونـه ای کـه الهام بخـش اعضـا سـازمان در 
پیگیـری اسـتراتژی ها جهت رسـیدن به اهداف باشـد. 
ایـن زمینـه حمایتـی منجر می شـود تا افـراد در هر دو 
اقدامـات بهره بـردار گـرا )در راسـتای انطبـاق با فرصت 
هـای موجـود( و اقدامـات اکتشـاف گـرا )در راسـتای 
سـازگاری بـا تغییـرات آینـده( درگیـر شـده، و این امر 
منتـج بـه دوسـوتوانی مـی گـردد کـه متعاقبـاً افزایش 

دارد. پـی  در  را  عملکـرد 
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مفهوم پیوستگی در شکل گیری و توسعه کانسپت طراحی معماری؛ 
نمونه موردی: معماری سنتی ايران 

سعیده دهقانی ناژوانی*-  مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده
 مــعماری  ايـران چـون بسـیاری ديگـر از مظاهـر فرهنگـی در 
طـول تاريخ حیات خود  از  تداوم  کـم نــظیری بــرخوردار بوده 
اسـت؛ البتـه چنین نیسـت کـه قوم ايرانـی از آغاز تمدن شـهر  
نشـینی خود همواره بــه سـاختن بناهائـی کاماًل مشـابه هم و 
بـی هیـچ تغییـری  در زمینـه طـرح و بنیـاد  پرداختـه بــاشد، 
بلکه منظور آنست کــه از هــنگامی که فن سـاختمانی پس از 
طـی يـک دوره ابتدائـی مراحـل تکامل خـود را پیمود و شـیوة 
خـاص خـود را پی ريـزی کـرد، ديگـر آن خصوصیاتـی  را کـه 
معمـاری سـرزمین ايـران بدانها باز شـناخته می شـود، در طی 
قـرون متمـادی هرگـز از دسـت ننهـاد. در ايـن پژوهـش کـه 
يـک پژوهـش »اسـتداللی- اسـتنتاجی« می باشـد، بـا مطالعه 
مبانـی نظـری و بررسـی سـیر تاريخـی کانسـپت های معماری 
اثبـات  در  سـعی  مختلـف  اقلیم هـای  و  مختلـف  ادوار  در  
ايـن فرضیـات صـورت مـي گیـرد کـه کانسـپت های طراحـی 
مختلـف  اقلیم هـای  در  و  مختلـف  ادوار  در  ايـران  معمـاری 

دارای يـک پیوسـتگی و ثبـات بـوده اسـت. 
واژگان کلیدي: پیوسـتگي، توسـعه کانسـپت طراحي، معماري 

سـنتي ايران.

saiede _ nj@yahoo.com :نويسنده مسؤل مکاتبات، شماره تماس: 0213325168،  رايانامه *

The concept of continuity in the formation and 
development of architectural design concept 
Case study: Traditional Iranian Architecture

Abstract
Iranian architecture, like many other cultural manifes-
tations in the history of its life has been rare continuity.  
Of course it is not the Iranian people from the begin-
ning of urbanization always quite similar to the struc-
tures and foundations have been paid and no change 
in the plan. It means that the fan when the building 
after an initial period of its development process went 
and laid his own way. In this study, a research “ar-
gument – conclusion” is, the study of literature and 
examine the history of the concept of architecture in 
different periods and different climates tried to prove 
this hypothesis comes as Iran in different periods and 
architectural design concept in different climates has 
been a continuity and stability.
Key words: unity, development, design concept, tra-
ditional Iranian architecture.
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مقدمه
جملـه  از  هنـري  کانسـپت  يـک  پیدايـش  چگونگـي 
سـوالهاي اساسـي در هنـر بطـور عـام و باالخـص در 
معمـاري مي باشـد. پیدايـي يـک اثـر هنـري مراجـع 
متفاوتـي دارد. مجموعـه اطالعـات، نگرشـها، مراجـع 
هنـري  کانسـپتهاي  خواسـتگاه  بصـري  يـا  و  ذهنـي 
گوناگـون بـوده انـد. پیـش زمینه هايـي کـه در طـول 
فرآينـدي تحلیلـي و تکاملـي سـبب پیدايـش يـک اثر 
مي شـود امـا هر يـک از ايـن شـیوه ها عمـري محدود 
و گاهـاً کوتـاه دارند. از سـويي ديگر، »ايده هـا تفکراتی 
معیـن و غیـر آنالیزوارانـه هسـتند کـه از مشـاهدات 
در  می شـوند.  حاصـل  مـا  بـرای  انديشـه  و  مـدارک 
معمـاری، ايده هـا شـامل مسـائل مختلفـی می شـوند 
ماننـد چگونگـی جهت گیـری سـاختمان ها، جانمايـی 
بهـره  روش هـای  واحـد،  يـک  در  آشـپزخانه  يـک 
گیـری از جريـان طبیعـی هـوا، ارزش انـرژی و حفـظ 
و صرفه جويـی در آن، اهمیـت مصالـح، دوام، تعامـل 
بیـن اجسـام، مناسـبترين راه هـای برقـراری ترتیـب 
فضايـی و يا چیزهايـی از اين قبیل. بنابراين سـاختمان 
و طراحی آن، شـامل بسـیاری تصمیمات کوچک اسـت 
و طبیعتـاً کسـب مهـارت و ارتقـاء آن در جهـت تولیـد 
ايده هـا و کانسـپت هايـی کـه توانايـی پاسـخگويی بـه 
ايـن گسـتره وسـیع از امـور را داشـته باشـد از اهمیت 
بسـزايی برخـوردار اسـت« )جبـل عاملـی، 1375، ص 
99(. »فرانـک لويدرايـت« نمونـه خوبـی از معمارانـی 
اسـت کـه همـواره ايده های زيـادی برای اجـرای کارها 
داشـته انـد. »جـان اسـتوارت« در کتابـی تحـت عنوان 
»خانـه هااوسـانیان« اثـر رايـت، 35 ايده رايـت در باب 
طراحـی و سـاخت منـازل مسـکونی کوچـک را نقـل 
کـرده اسـت. بـه همین ترتیب »کريسـتوفر الکسـندر و 

همکارانـش« در کتـاب »زمـان الگوها« بیـش از 1000 
ايـده مختلـف درباره رفتار و واکنش انسـانها نسـبت به 
محیـط هـای مختلـف را در چهارچـوب الگويـی ذکـر 
در  الکسـندر(  و  رايـت  )ايده هـای  اين هـا  کرده انـد. 
مجمـوع درحکـم چیـزی مانند کتـاب مقـدس ايده ها 
بـرای طراحـان سـاختمان هسـتند. البتـه چـه نظريات 
رايـت و چه الگوهای الکسـندر هیچ کـدام حالت به هم 
پیوسـته ای ندارنـد؛ مثـاًل اگرچـه همه ايده هـای رايت 
را بـه وضـوح مـی تـوان در کارهـای تکمیـل شـده او 
مشـاهده کرد امـا او آنها را به صـورت جمالت و کلمات 
مسـتقل از هـم ارائه کـرده و برقراری ارتبـاط  مفهومی 
بیـن آنها بـر عهده شـخص طراح، سـازنده اسـت )بانی 
مسـعود، 1388، ص 178(. در ايـن مقالـه بـه مفهـوم 
ايـده و کانسـپت در معمـاري و مراتـب آن اشـاره مـي 

. د شو
 برنامه ريزي معماري و مقوله طراحي

برنامـه ريـزی معمـاری، رونـدی اسـت کـه بـه تبییـن 
گـزاره مسـاله معمـاری و نیازهايی منتهی می شـود که 
بـا ارائـه راه حـل آن بـرآورده می شـود. »گـزاره مسـاله 
معمـاری« نیـز به مفهـوم حل مسـاله داللـت می کند. 
اگرچـه حل يک مسـاله بـا روش های علمـی انجام می 
گیـرد، ولـی در اصل يک عمل خاّلقانه اسـت. روشـهای 
متعـددی برای حل مسـاله وجـود دارد، ولی روشـهايی 
کـه بیشـتر بر اهداف و مفاهیـم )نتايـج و ابزارها( تاکید 
دارنـد، بـرای حل مسـاله طراحـی معماری مناسـب تر 
بنظـر می رسـند )پنیـا و پارشـال، 1384، ص 15(. در 
هرحـال، برنامـه ريزی شـامل پنج مرحله اسـت که اين 

مراحـل عبارتند از:
1. »تعیین اهداف«.

2. »جمع آوری و تحلیل واقعیتها«.

اگـر تنهـا سـاعتی فرصت بـرای نجـات دنیا باشـد، 59 دقیقـه آن را به 
»تعريـف مسـاله« و يک دقیقه را بـه »حل آن« می پردازم )اينشـتین، 
بـه نقـل از پنیـا و پارشـال، 1384، ص 16(. اگـر واقعـا »مشـکل« را 
بشناسـیم »راه حـل« در خود آن نهفته اسـت، چراکه چیـزي جداي از 

خود مسـاله نیسـت )کريشـنا مورتي، 1382(.
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3. »کشف و بررسی مفاهیم«.
4. »تشخیص نیازها«.

5. »تبییـن گـزاره مسـاله« )پنیا و پارشـال، 1384، ص 
.)12

بـا  مرتبـط  مفاهیـم  برخـی  تعريـف  بـه  ادامـه  در 
و  معمـاري  طراحـي  مقولـه  و  معمـاری  برنامه ريـزی 
ايده پـردازي و ... بـرای احـراز حـوزه تعاريـف، اشـاره 

می شـود:
1. »تحلیـل سیسـتمها«: روندی شـامل مطالعه يک 
فعالیـت خـاص بـا روش هـای رياضـی، جهـت بررسـی 
بـه  دسـتیابی  راهکارهـای  يافتـن  و  بنیـادی  نتیجـه 

بیشـتر. کارآيی 
2. »روش علمی«: کاربسـت اصول و روشـها در جست 
و جـوی منظـم اطالعـات مسـتقل، قبـال دسـترس و 
مرتبـط با شـرايط الزم؛ »1- تشـخیص و فرمول بندی، 
2- جمـع آوری داده هـا از طريـق مشـاهده و احتمـاال 
تجربـه، 3- تعییـن فرضیـه، 4- آزمايـش بـه منظـور 

تطبیـق فرضیـه ارائه شـده«.

3. »مراحـل سـنتی حـل مسـاله«: »1- تعريـف 
مسـاله، 2- تعییـن اهـداف، 3- جمـع آوری داده هـا، 
4- تحلیـل مسـاله، 5- توجـه بـه راهکارهـا و 6- حـل 

له«. مسا
4. »فرضیـه«: طـرح يـک نظـر، شـرط يا اصـل بدون 
اعتقـاد خاصـی بـه منظور رسـیدن به نتیجـه آن جهت 

بررسـی سـازگاری آن بـا واقعیتهای مشـخص.
5. »تحلیـل«: تفکیـک يـا تقسـیم يـک کل بـه اجزاء 

عناصر. و 
6. »ترکیـب«: کنارهـم قـرار دادن اجـزاء يـا عناصـر 

بـرای رسـیدن بـه يـک کل منسـجم.
انجـام  يـا  جامـع  و  نقادانـه  بررسـی  »تحقیـق«:   .7
آزمايـش هايـی برای کشـف حقايـق جديـد و تغییرات 

صحیـح آن.
8. »نظريـه«: اصـول و نتیجه کلی همراه بـا روابط بین 
آنهـا کـه ديـدی منظم، واضـح و کلی از يـک موضوع يا 

مسـاله پیچیده، را نشـان می دهد1.
مـورد  در  تجربـی  گیـری  نتیجـه  »اصـل«:   .9

1. تئـوري واژه مبهمـي اسـت کـه بـراي افـراد مختلف معناي متفـاوت دارد، چنانچه بزعم بسـیاري نظامـي از انگاره هـا و طرحواره هاي 
ذهنـي اسـت کـه يـک پديـده يا گروهـي از پديده ها را توصیـف و تبیین مي کنـد. اين طرحواره ذهني ممکن اسـت اعتقادي شـخصي 
باشـد يا با اسـتفاده از روشـهاي علمي آزموده شـده باشـد که تحت عنوان نظريه اثباتي نامیده مي شـود )لنگ، 1384، ص 15(. نظريه 
ها و قوانین و روشـهاي علمي فقط بخشـي از پارادايمهاي گسـترده تر بشـمار مي روند و در پرتو آنها، قابل تفسـیر و ارزيابي هسـتند. به 
بیـان ديگـر، يـک پارادايـم دو يـا چند نظريه و نیز برداشـت هـاي گوناگون راجع به موضوع بررسـي روشـها و ابزارهاي يک علـم را در بر 
مـي گیـرد )بـرای اطالعات بیشـتر ر. ک: عضدانلو، حمید، آشـنايي با مفاهیم اساسـي جامعه شناسـي، نشـر نـي، 1384(. تئوری نظامی 
از فرضیه هـا، اصـول پذيرفتـه شـده و نظريه هـای هنجـاری می باشـد که در حوزه هـای مختلف دانش بـرای تجزيه و تحلیـل، پیش بینی 
و توصیـف ماهیـت يـا رفتـار مجموعـه مشـخصی از پديده هـا تدويـن می شـود. همان گونه که از ايـن تعريف بـر می آيد، نظريـه عالوه بر 
توصیـف پديده هـا بـه تحلیـل آنها نیـز می پردازد. هـدف از تدوين نظريـه، ايجاد سـاختارهايی مفهومی بـرای نظم دادن به مشـاهدات و 
تحلیـل آنهاسـت تـا بتـوان از قابلیت اين سـاختارها برای تحلیل اتفاقـات روزمره و پیش بینی اتفاقات آينده اسـتفاده نمـود. پايه معرفتی 
و مبانـی نظـری هـر حرفـه و دانشـی نیازمند يک سـاختار قوی و مسـتحکم اسـت. بـر اين اسـاس، در تمامـی دانش ها بـرای ايجاد اين 
سـاختار بنیادين، اهمیت زيادی به تدوين نظريه داده شـده اسـت. نظريات علمی توسـط افراد مختلف ابداع می شـوند و در يک فرايند 
تحقیقی مسـتمر بوسـیله سـاير دانشـمندان مـورد ارزيابی قـرار می گیرنـد و پذيرفته يا رد می شـوند. بدين ترتیب دانش علمی همیشـه 
تازگـی خـود را حفـظ می کنـد و همـواره مطالـب جديـدی را به بدنه خويـش اضافه می نمايـد. بر خالف ايـن جريان، معمـاران حرفه ای 
اطالعـات زيـادی را در ذهـن خـود محفوظ نگهداشـته اند و جهان بینی معماران کمتر بیان شـده اسـت. در نتیجه ديدگاه های شـخصی 
يـک معمـار در دسـترس ديگران نیسـت و امکان آزمون و کاربـرد آن وجود ندارد. در کتاب های فرهنـگ واژگان بر مبنای تاريخ معماری، 
نظريـه معمـاری به عنوان تالشـی برای شـناخت قوانین شـاخص و رايج معمـاری از جنبه های مختلف فرمی و مفهومی و کوشـش برای 

تدويـن ايـن اصـول در قالب الگوهای آرمانی تعريف می شـود. آرمان شـهرهايی که توسـط معماران مختلف در سـده های گذشـته...
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تجريدهـای  سیسـتم؛  ناپذيـر  کاهـش  کیفیت هـای 
خاصـی کـه پديده هـای موضـوع را خالصـه مـی کند.

10.»تعمیم«: عبارت، قانون، اصل يا نظر کلی.
11. »تعمیـم دهی«: اسـتنتاج يـا دسـتیبابی به اصل 

يـا مفهوم کلـی و جزئی.
12. »اسـتقراء«: اسـتدالل از جزء بـه کل، از خاص به 

عـام و از شـخصی به جهانی.
13. »اسـتنباط«: رسـیدن بـه نتیجه گیـری از طريق 

اسـتدالل؛ نتیجـه گیری از اصـول کلی.
14. »تجزيه گرايـی«: نظريـه يـا روشـی کـه داده ها 
يـا پديـده هـای پیچیـده را بـه دانـش واژه های سـاده 

تبديـل مـی کند.
15. »اکتشـافی«: انجام شـده برای راهنمايی، کشـف 
يـا آشکارسـازی، ارزشـمند بـرای انگیـزش يـا هدايـت 
تحقیـق تجربـی ولـی بـه صـورت اثبات نشـده يـا غیر 

اثبات. قابـل 
16. »مـدل«:2 مـدل نشـان دهنـده يـک واقعیـت يـا 
يـک وضعیـت واقعـي زندگي اسـت. به نمايـش رياضي 
يـک واژه در دورن ناحیـه طـرح ريـزي گفته مي شـود. 
الگوهـاي مـورد اسـتفاده از طـرح ريـزي يا پیـش بیني 
شـده اسـت يـا توصیفي و يـا هـر دو. الگوهـاي رياضي 
معمـوال در واکاوي جمعیـت، مطالعـات پايـه اقتصادي، 
کاربـري زمیـن و تسـهیالت اجتماعـي بـکار گرفته مي 
شـود. بیانـي از دنیـاي واقعـي اسـت کـه الزامـا از نظـر 

جزيیـات بـه صـورت سـاده تـري بیـان مـي شـود و 
معمـوال از نظـر مقیـاس کاهـش يافته اسـت )بمانیان و 

محمـودی نـژاد، 1386، ص 23-19(.
17. »الگوريتـم«: روشـی قاعده مند برای حل مسـاله 
رياضـی کـه بـه صـورت تکـرار پـی در پـی يـک عمـل 

انجـام می شـود.
18. »سـاده گرايی«: سـادگی بیش از حـد، تمايل به 
مرکـز يـک بعد موضـوع )يا مسـاله( و کنارنهـی عوامل 

پیچیده.
اسـتفاده  مـورد  روش هـای  شناسـی«:  »روش   .19
بـرای حـل مسـاله؛ شـاخه ای از منطق کـه روش های 
منتهـی بـه جسـت و جـو در زمینـه خـاص را تجزيه و 
تحلیـل مـی کنـد. روش های جسـتجو يا فنـون به کار 

رفتـه در يـک زمینـه خـاص.
20. »رونـد کلـی طراحی«: سـه مرحله نخسـت در 
حرفـه معمـاری: »1- برنامه ريزی، 2- طرح شـماتیک، 
و 3- شـکل گیـری طرح«. در اين تعريـف، برنامه ريزی 
قسـمتی از رونـد کلـی طراحـی بـوده، ولـی از طـرح 
شـماتیک جـدا می باشـد )پنیـا و پارشـال، 1384، ص 

.)103-100
واقعیـت  يـک  سـازي  مطلـق  »مدلسـازی«3:   .21
پیچیـده اسـت کـه بـه گونـه اي ويـژه بـه مسـاله مورد 
بررسـي مربوط اسـت )سـیف الدينـي، فرانـک، 1384، 

.)300 ص 

...طراحـی شـده اند، از جملـه ايـن تالش ها به شـمار می روند. نمونه شـاخص نظريه معماری باسـتان کـه در حقیقت چنديـن دهه مورد 
اسـتناد بود، اثر ويتروويوس با عنوان »ده رسـاله در باب معماری« اسـت که در حدود سـال های نخسـت میالدی تألیف شـده اسـت. در 
حقیقـت کتاب هـای ويتروويـوس شـالوده تمامی تالش هايی قرار گرفته اسـت که قصد داشـتند مبانـی علمی معماری را تدويـن و آن را 
نظام منـد کننـد. برای اطالعات بیشـتر ر.ک: بمانیان و محمودی نژاد، نظريه های توسـعه کالبدی شـهر، انتشـارات سـازمان شـهرداريها 

و دهیاريها، 1385.
2. مـدل نمـادي از واقعیـت اسـت. مـدل مهمتريـن ويژگیهاي دنیاي واقعي را به صورتي سـاده و کلي بیان مي دارد و برداشـتي اسـت از 
واقعیـت کـه بـراي توضیـح مفاهیـم و تقلیل پیچیدگي جهان بـه نحوي که قابـل درک بوده و ويژگیهاي آن براحتي مشـخص شـود، به 
کار مي رود )افراخته، مدل در جغرافیا کاربرد مدلها در قلمرو فعالیتهاي کشـاورزي، ص 12(. مدل، سـاده شـده دنیاي واقعي اسـت. در 
عیـن حـال تعريـف ديگـر مـدل بـر اين نکته تاکیـد دارد کـه مدل، يک سـري اجـزاء و روابط بین اجـزاء در دنیـاي واقعـي را عنوان مي 
کنـد. مـدل ايـده ال نیـز مدلي اسـت که بتواند تمامـي اجزاء يک سیسـتم و تمامي روابط اجزاء را مشـخص کنـد. در عمل چنین مدلي 
نمـي تـوان داشـت و اگـر مدلـي داشـته باشـیم که بتوانـد تا 70 درصـد روابط بیـن اجزاء را مشـخص کند مـدل خوبي خواهـد بود ولي 

صـد درصـد امـکان پذير نیسـت و يـا حداقل به سـختي مي توان بـه چنین مدلي دسـت يافت.
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آفرينش فرم در معماری
آفرينـش معمـاری همواره با دو مقوله اساسـی سـروکار 
داشـته اسـت: »فـرم يـا شـکل و مفهـوم يـا معنـا. اين 
دو مقولـه بـه ترتیـب جنبـه هـای صـوری و معنايـی 
معمـاری را تشـکیل می دهنـد کـه از بحـث انگیزترين 
مقـوالت در طـول تاريـخ معمـاری بخصـوص معمـاری 
معاصر بـوده اند« )اعتصـام، 1374، ص 99-103(. فرم 
يکـی از مقوله هـای اساسـی آفرينش معماری به شـمار 
می آيـد. در واقـع سـنگین تريـن وظیفـه ای کـه برای 
معمـار مـی توان قائل شـد آفرينـش فرم اسـت؛ چراکه 
معمـار بايسـتی در ايـن مرحله با بـه کار گرفتـن ماده، 
زيبايـی بیافريند يعنی سـخت ترين موجوديـت را برای 
انتقـال ظريـف تريـن معناهـا بـکار گیـرد. در معمـاري 
نیـز توجـه به موضـوع ايده و کانسـپت و مراتـب آن در 
طراحـي مـورد توجـه بـود؛ چنانچـه آنچـه در »آموزش 
بـوزار« اهمیـت داشـت، »تعلیـم بصـري« دانشـجويان 

بـود، چنانکه:
1-به سـبب تأکید و اهمیت »مقیاس« و »تناسـبات« و 
»تعملیـات مربـوط به آنهـا« و برهمکنش آنهـا با مقوله 
کانسـپتها و فراينـد ايده پـردازي، در دانشـجويان نوعي 
بصیـرت ايجـاد مي شـد که آنهـا را قادر مي سـاخت تا 
معايـب )يـا محاسـن( يک نقشـه )پـالن( يا يـک کار را 

عمـاًل قبـل از تجزيـه وتحلیل و قبـل از انـدازه گیري و 
محاسـبه دريابنـد. همیـن نکتـه در مـورد عملکردهـا و 
روابـط آنهـا نیز تا اندازه بسـیار صادق اسـت و به معمار 

آزادي فـراوان در طـرح مـي دهد. 
آزاد«  »طـرح  و  »اسـکیس«  بـر  تأکیـد  آنکـه  2-دوم 
)بـدون خـط کـش و گونیـا( به معمـار امـکان مي دهد 
کـه ترکیـب متغیرهـاي مختلف و متنـوع را به آسـاني 
تجسـم و ترسـیم کنـد. طـراح اگـر بخواهـد بیـش از 
انـدازه بـه سـاختن در مراحـل طـرح بیانديشـد تخیـل 
و ابتـکارش کنـد يـا متوقف مي شـود. محتماًل بخشـي 
از عـدم تنـوع کارهـاي میـس علیرغـم قدرت آنهـا بايد 
مربـوط بـه همیـن نکتـه باشـد. معمـار بايـد بتوانـد بر 
بالهـاي خیـال تـا آنجا کـه ممکن اسـت تخیلـش را به 
پـرواز در آورد و قـادر باشـد بـه سـهولت بـه يادداشـت 
و ترسـیم انديشـه هايش بپـردازد. نکته ديگـر اينکه به 
عنـوان مثـال، روش بـوزار تأکیـد معمـاري را بـر طـرح 
معمـاري مي گذاشـت و دانشـجوي بـوزار بـه اصطـالح 
در آتلیـه زندگـي مي کـرد. البته همه آنهـا که تحصیل 
در  يکسـاني  اسـتعداد  مي کننـد،  آغـاز  را  معمـاري 
طراحـي معماري نـدارد. اينان جـذب تخصصهاي ديگر 
معمـاري ماننـد طـرح نقشـه هـاي اجرائي، سرپرسـتي 
در  حتـي  و  سـاختماني  مشـخصات  تدويـن  کارگاه، 
3.  برنامه ريزان بايد به دو پرسـش مهم درباره فرايند مدل سـازي پاسـخ دهند. نخسـت آنها مي خواهند کدام جنبه سیسـتم شـهري 
را بـه صـورت مـدل در آورنـد و دوم چـه نـوع مدلـي در اختیار دارند؟ پاسـخ به سـوال دوم )انتخاب نـوع مدل( نیز به هـدف برنامه ريزي 
وابسـته اسـت. مدلهـاي چـه سـاده و چـه پیچیـده را مي توان به شـیوه هـاي مختلف طبقـه بندي کـرد. آنها ممکن اسـت که خصلتي 
معین و قطعي يا احتمالي )حتي در برگیرنده عنصر تصادف( داشـته باشـند، و يا ممکن اسـت که خصلتي ايسـتا يا پويا داشـته باشـند. 
بسـیاري از مدلهاي توسـعه شـهري ايسـتا هسـتند يعني سیسـتم را تنها براي يک زمان معین در آينده که در آن سیسـتم به نحوي 
بـه تعـادل مـي رسـد، تصويـر مي کننـد )برای اطالعـات بیشـتر ر. ک.: پیتر، هـال، تجـارب رويکرد سیسـتمي در برنامه ريزي شـهري، 
ترجمه محمد تقي زاده مطلق، نشـريه جسـتارهاي شهرسـازي، شـماره دوم، تابسـتان 1381، ص 36(. به نتايج و فوايد مدل سـازي نیز 

مي توان چنین اشـاره داشـت:
       1. ديد روشن و شفاف نسبت به سیستم مي دهد. باعث مي شود که پیچیدگي ها و زواياي تاريک سیستم از بین برود.

       2. معماري و چارچوب سیستم مشخص مي شود.
       3. ريسک را مي توان مديريت کرد.

        4. مستند سازي و رسیدن به قابلیت استفاده مجدد را نیز از مهمترين فوايد مدل مي دانند.
        5. مدل سـازي شـما را وادار مي کند که مسـتند سـازي کنید و تمامي اين نتايج براي رسـیدن به اسـتفاده مجدد اسـت، يعني 

از دوبـاره کاري در پـروژه هـا جلوگیري مي کند.
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سـالهاي اخیـر برنامـه ريـزي معمـاري مـي شـوند ولي 
چـون با کیفیـات طراحي بـه هنگام تحصیـل به خوبي 
آشـنا شـده انـد نسـبت بـه آنهـا همدلـي و هماهنگـي 
دارنـد. کار کلیـه شـاگردان از سـال نخسـت تـا سـال 
اسـتاد  آتلیـه و حضـور در کرکسـیون  آخـر در يـک 
بـراي همـه شـاگردان نیز مي توانسـت ذهن شـاگرد را 
در مسـائل معمـاري تیـز کنـد. مطالبـي که بیان شـد، 
مزايـاي بـوزار بـود کـه بالقـوه وجود داشـت. متأسـفانه 
هنگامـي کـه روشـهاي بـوزار در مدارس معمـاري کنار 
گذاشـته شـد، خـوب و بـد با هـم بـه دور ريخته شـد، 
امـا روشـهاي بـوزار معايبـي نیـز داشـت کـه اهـم آنها 
تأکیـد بـر ايجـاد تصويـري زيبـا بـود، بي آنکـه فضـاي 
معمـاري آن عمیقـاً بررسـي شـده باشـد. بـه عبـارت 
ديگـر، آنکـه در گرافیـک ماهر بـود، در بوزار معمـوالًَ از 
موفقیـت بیشـتري برخوردار بود و شـاگردان بیشـتر به 

ايـن جهـت گرايـش مي يافتنـد.
 در مقولـه مراتـب شـناخت و خاّلقّیـت در معمـاری، 
»نقـره کار« ضمـن اشـاره به بی پايانـی ايده پـردازي و 

مقولـه خاّلقّیت مـی آورد:
»شـناخت و خاّلقّیـت دو حالـت دارای مراتب هسـتند 
کـه هیـچ گاه پايان نمـی يابند، در حالی که بسـیاری از 
مکاتـب آن را در ظاهری تريـن اليـه محدود کـرده اند،  
آنچـه غالـب مکاتـب و نظريـه پـردازان ُهنـر و معماری 
مطـرح مـی کنند، يک سلسـله مراتب طولـی و تاريخی 

اسـت. بـه راسـتی آيا بشـر امـروز بیشـتر از ديـروز می 
شناسـد؟ آيـا انسـانهای بـزرگ بیشـتر از کـودکان می 
شناسـند؟ بـه نظر می رسـد ايـن هم يکـی از گمانهای 
انسـان مـدرن اسـت؛ او غافل اسـت کـه در بسـیاری از 
سـاحت ها، شـناخت او بسـیار کمتر از پیشینیان است، 
بشـر امـروز راهی بـه علم حضـوری نـدارد، چراکه اصال 
در حضـور نیسـت و بـه همیـن دلیـل کودکان نسـبت 
بـه بزرگترهـا شـناخت عمیـق تـری دارنـد. علـت ايـن 
امـر آزاد گذاشـتن هوسـها و امیال اسـت و هیچ شـکی 
نیسـت کـه ايـن عامـل سـبب انسـداد اِدراکات درونـی 
مـی شـود، به ايـن ترتیب هیـچ حکم مطلقـی در مورد 
شـناخت تاريخـی نمی تـوان داد و تنها مـی توان گفت 
ابـزار شـناخت بشـر در طـول تاريخ تـا حـدودی کامل 

تر شـده اسـت« )نقـره کار، 1385، ص 34(.
در عیـن حـال بايـد اشـاره کـرد کـه فرهنـگ عامـه و 
در  عمـده  جايـگاه  اجتماعـي  فرهنگـي-  مولفه هـاي 
پیدايـش مفهـوم و ايـده هـاي اولیـه در طراحـي دارد 
داده شـده  نشـان  زيـر  نمـودار  ايـن موضـوع در  کـه 

. ست ا
نقش فرم در آفرينش معماری

 بـرای معمـاران کـه از ديـدگاه آفرينشـی در فضـای 
معمـاری بـه فـرم می نگرنـد، آفرينـش فـرم و آمـوزش 
ايـن نـوع آفرينـش از اهمیتـی بسـیار برخوردار اسـت؛ 
می خواهـد  را  آنچـه  فضـا  آفرينـش  در  معمـار  زيـرا 

نمودار 1. رابطه شناخت حضوري و حصولي و عالم خیال؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 39.
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بگويـد بـا اسـتفاده از فـرم ابراز مـی کنـد، همچنان که 
موسیقی سـازان، نقاشـان، شـاعران و فیلمسـازان نیـز 
هريـک بـه زبـان و بیـان خـاص خـود آنچـه را در دل 
دارنـد از طريـق صوتهـا، کالمهـا و رنگهـا بـه مخاطبان 
خودشـان انتقـال می دهنـد. فـرم چـه در موسـیقی، 
چـه در معمـاری و چـه در شـعر، بعدهـای ذهنـی را 
می نمايانـد و تنهـا راه ممکـن بـرای انتقـال مفهومـی 
اسـتفاده کننده  بـه  اثـر  آفريننـده  سـوی  از  خـاص 
از  بنقـل  کـه  اسـت  ذکـر  شـايان  اسـت.  مخاطـب  و 
»آنتونیـادس« در کتـاب ارزنـده »بوطیقـای معماری«، 
»قابلیـت ذهـن و پرورش قـوه خاّلقه ذهنـی«، نیازمند 
فرآينـد  در  مطروحـه  مـوارد  مهمتريـن  از  و  آمـوزش 

آمـوزش قلمـداد مـی شـود: 
»بسـیاری از هنرمنـدان نیـروی ذهـن را تصديـق کرده 
انـد. در حقیقـت، بیشـتر آثـار هنـری کـه در آتلیـه به 
انجـام مـی رسـد، غیـر از احسـاس آنـی از موضـوع که 
ممکن اسـت باعـث برانگیختن اثر هنری شـود، حاصل 
آمـوزش دادن چشـم بـه ديـدن، و توانايـی ذهـن برای 
اندوختـن و حمـل تصاويـر بـرای لحظـه ای اسـت کـه 

بیـا هنـری رخ مـی دهـد. واسـیلی کاندينسـکی مـی 
گويـد کـه در دوران کودکـی مـی توانسـت بـا ذهـن 
خـود ببینـد. او تنهـا در صورتی می توانسـت امتحانات 
دروس ايسـتايی را پشـت سـربگذارد کـه بـا موفقیـت 
تمـام صفحـه امتحـان را در ذهـن خـود تصـور و ثبـت 
کنـد. کاندينسـکی ايـن تدابیر را بـرای طبیعـت نیز به 
کار مـی بـرد. او عاشـق طبیعـت و در آن سـرگردان 
بـود، آن را بـا ذهـن خـود مـی ديـد و بـه حافظـه مـی 
سـپرد: »سـالها بعـد موفـق شـدم مناظـر طبیعـی را با 
ذهـن خـود در آتلیـه، بسـیار بهتـر از خیـره شـدن بـه 
آن در اطـراف شـهر، بـه تصويـر کشـم« )آنتونیـاُدس، 

.)406-405 ص   ،1381
  فرايند تفکر و افرينش معماري

فکـر کردن و »فرايند تفکـر« از مهمترين موضوعات در 
»تولیـد ايـده« و يـا »ايده پـردازي« منتهـي بـه »طرح 
»اسـتراتژی های  ويژگی هـای  لـذا  اسـت.  کانسـپت« 
فکـر کـردن« در طراحـی را می تـوان در چهـار گـروه 

دسـته بندی و معرفـی کرد:
1. »تفکـر واگـرا  در مقابـل تفکر همگـرا«: تفکر 

نمودار 2. جايگاه فرهنگ با معاني، ايده، طرحواره هاي ذهني و کانسپتهاي اولیه؛ ماخذ: 
ناري قمي و عباس زاده، 1393، ص 58.
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واگـرا در واقـع نوعـی کثـرت گرايـی را ياجـاد می کند. 
ايـن نـوع تفکر با تعـدد گزينه ها و ايده ها همراه اسـت 
و آن را مـی تـوان بعنـوان »تفکـر افقـی« معرفـی نمود 
کـه در آن ايـده هـای گوناگـون در کنار يکديگـر دارای 
اولويتـی نمـی باشـند و در مسـیر تحلیـل، تعـدادی از 
راهکارهـا حـذف و يـا بـا يکديگـر ادغـام مـی گردنـد. 
در مقابـل يـان تفکـر، تفکـر همگـرا مطـرح اسـت کـه 
بـر اسـاس مراحـل منطقـی پیـش مـی رود و در واقـع 
دارای سـاختار و فرآينـدی اسـت کـه بـه صـورت روش 
هـای سیسـتماتیک تدويـن مـی گـردد. در تفکـر واگرا 
يـا عمـودی، سلسـله مراتـب تصمیـم هـا و ايـده ها بر 
اسـاس فرآينـد سـعی و خطـا بـه پاسـخ نهايـی نزديک 

می شـود.
2. »تفکـر آنـی  در مقابـل تفکر واکنشـی«: تفکر 
دارد. در  تکیـه  احسـاس درونـی و حکمـت  بـر  آنـی 
ايـن نـوع تفکـر، بـه جزيیات کمتـر توجـه و تصمیمات 
معمـوال کلـی و در مقیـاس کالن اتخـاذ مـی گردند. در 
مقابـل آن، تفکـر واکنشـی مطرح اسـت کـه تصمیمات 
بـر اسـاس رويکردهـای علمی و آزمايشـی و با اسـتفاده 
از اطالعـات جمـع اوری شـده و تجزيـه و تحلیـل آنهـا 
اتخـاذ مـی گـردد. در ايـن رويکرد، بـا توجه به شـرايط 
و ويژگـی هـای مطـرح، به يک يـک مطالب انديشـیده 

شـده و پاسـخی متناسـب کـه انعـکاس دهنـده نیازها 
باشـد، ايجـاد می گـردد.

3.»تفکـر غیـر وابسـته بـه زمینـه  در مقابـل 
تفکـر وابسـته بـه زمینـه«: در تفکـر غیر وابسـته 
بـه زمینـه، طـراح بـا اسـتفاده از رويکردی غیر وابسـته 
بـه شـرايط موجـود بـه بسـتر، فعالیـت ذهنی خـود را 
متوجـه ظرفیـت عظیـم تـری از اطالعـات نمـوده و به 
نحـوی بـا اسـتفاده از روحیه گشـتالت، به دنبـال درک 
جهـان فیزيکـی اطـراف خود می گـردد و بـه جزيیاتی 
همچـون مـکان توجه نمی نمايـد. در مقابـل اين تفکر، 
تفکـر وابسـته بـه زمینـه وجـود دارد که توجـه و تاکید 
آن بـر شـرايط مـکان و بسـتر معرفـی مـی گـردد. در 
مقابـل تفکـر وابسـته بـه زمینـه، طـراح بـا طـی يـک 
فرآينـد منطقـی به دنبال ايجاد پاسـخی مناسـب برای 
يـه  دارد،  قـرار  آن  در  ای خـاص کـه مسـاله  زمینـه 

فعالیـت طراحـی می پـردازد.
4.»تفکـر يکجـا  در مقابـل تفکر مرحلـه ای«: در 
تفکـر يکجـا، فعالیت ذهنی طـراح به مطالب و مسـائل 
بصـورت يکجـا و همزمان مشـغول می گـردد و تصمیم 
گیـری او اغلـب در ابعـاد کالن انجـام مـی گیـرد. در 
مقابـل آن، در تفکـر مرحلـه ای، مراحـل فکـر کـردن 
باعـث مـی شـود تـا طـراح بـر اسـاس نوبـت و برنامـه 
زمانـی و تکمیـل فعالیتهـا، بـه تصمیـم گیـری نهايـی 

دسـت پیـدا نمايـد )محمـودي، 1383، ص 32-31(.
 تشخیص فرم و آفرينش معماري

 خصوصیـت عملکـردی فضـا، بـه دنبـال صفت هـای 
فرمـال فضـا می آينـد و وقتـی مـا اتـاق را سـاختیم 
خـود بـه خـود عملکـرد را تعییـن کـرده ايـم. بنابراين 
در معمـاری يعنـی در سـاختن فضاهـا، مـا بـه منظـور 
دسـتیابی به فانکشـن بايـد از فرم شـروع کنیم. »میس 
وندردروهـه« در خطابـه افتتاحیـه »انسـتیتوی آرمور« 
کـه بعدهـا بـه »انسـتیتو ايلینويـز« تعییـر نـام داد، در 
رابطـه بـا مقولـه فـرم معمـاري و خاّلقیـت در تطابق با 
مفاهیـم ايـده و کانسـپت، اشـاره دارد: »راه درازی کـه 
از مصالـح تـا کار خاّلقه و با عبور از فنکسـیون طی می 
شـود، فقـط يـک هـدف دارد: نظم بخشـیدن بـه ابهام 

نمودار 3. جايگاه فرهنگ در معماري و رويه تولیدي آن؛ 
ماخذ: ناري قمي و عباس زاده، 1393، ص 59.
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ناامیـد زمـان مـا. مـا بايـد نظامی داشـته باشـیم که به 
هـر چیـز جـای خـود و رفتـار مناسـب آن را بـر طبـق 
طبیعـت بدهـد. ما بايـد به روشـی آن قـدر کامل عمل 
کنیـم که دنیـای خاّلقیت ما از درون شـکفته شـود. ما 
نمـی خواهیـم و نمی توانیم بیشـتر از ايـن انجام دهیم. 
هیـچ چیـز نمـی توانـد هـدف و مفهـوم کار مـا را بهتر 
از گفته عمیق »سـنت اگوسـتین« بیان کنـد: »زيبايی 
شـکوه حقیقت اسـت.« )بنـه ولـو، 1377، ص 309(. 

»ُهنـر« بـا يک »اِلهـام« آغاز می شـود. آنگاه ايـن اِلهام 
در يـک فرآينـد بـه نـام »خاّلقّیـت« )آفرينش( شـکل 
زيبـا پیـدا مـی کنـد و اَثـر ُهنـری پديـدار می شـود و 
ايـن پديـداری، بـی گمان هـدف و آرمانـی را دنبال می 
کنـد. در حقیقـت، ُهنـر يـک چیـز بیش نیسـت و اين 
چهـار گام در يـک ارتبـاط سـامانمند بـا هـم از پی هم 
رخ می دهنـد و به هم وابسـته هسـتند؛ بـه گونه ای که 
هـر يـک از ايـن گامهـا سـه گام ديگـر  را تعريـف مـی 

نمودار 4. مراحل خلق و ادراك در آفرينش معماري اسالمي؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 41.

نمودار 5. مراحل خلق و ادراك در آفرينش معماري غرب؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 43.
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کننـد. در نتیجـه ايـن گامها تنها برای روشـن سـاختن 
چیسـتی ُهنـر و فرآينـد آفرينـش آن و زمینه سـازی 
بـرای مقايسـه رويکردهای گوناگـون درباره ُهنر اسـت. 
»هـادی نديمـی« در مقالـه »اُمید رهايی نیسـت، وقتی 

همـه ديواريـم« می نويسـد: 
»انديشـه رسـاننده مفاهیـم اسـت، معمـاری رسـاننده 
معانـی. در زبـان مـی شـود فريـاد زد مـن اين نیسـتم، 
ولـی در ُهنـر آنچـه هسـتی، نشـان داده مـی شـوی؛ 
پـس هیـچ اتفـاق يا عملـی و هیـچ ُگفتـاری از انسـان 
صـادر نمـی شـود، مگر اينکـه پشـتوانه ای انديشـه ای 

داشـته باشـد« )نديمـی، 1385، ص 3(.
»لطیـف ابوالقاسـمی« نیـز در مراتـب ُهنـر و انديشـه 

مـی آورد: 
انديشـه معمـار نقـش مـی بنـدد  »معمـاری، اول در 
در  و  )واسـطه(  شـود  مـی  بیـان  سـپس  )حقیقـت(، 
نهايـت بـر سـاحت زمین يـا اثیر فضا شـکل مـی گیرد 
)مجـاز(. ، معمـاری ايرانـی را در اِبـداع، طـرح و اجـرای 
بنـا، حـس يزدانـی را برای حـس زيبايـی و نیکی مقدم 
بـوده و محیطـی روحانـی بـرای نزديکی به حـق تعالی 
فراهـم سـاخته اسـت. ايـن خصیصـه بـه سـبب رقابت 
اعتقـادی در معمـاری دوران اسـالمی بیشـتر ُمسـتفاد 
و قابـل درک و تشـخیص اسـت« )ابوالقاسـمی، 1383، 

ص 379(.
فرم و فضای معماری

عناصـر فـرم و فضا همـراه يکديگر، واقعیـت معماری را 

تشـکیل می دهنـد. وقتـی فضا توسـط عناصر تشـکیل 
دهنـده فـرم شـروع بـه حبـس شـدن، محصور شـدن، 
شـکل گرفتـن و سـازماندهی شـدن می کنـد، معماری 
بوجـود می آيـد. »گروپیـوس« در بیـان رابطـه فـرم و 
مقولـه ايـده پردازي[التـزام توجـه همزمـان بـه مهارت 
موضـوع )تفّکـر معمـار و اجـرا( و ابعـاد روانشـناختی 
)انگیـزه درونـی و تکامـل عمومـی مردمـی(]، با اشـاره 
بـه مفاهیـم هنـر و زيبايـی اشـاره می کنـد کـه: »در 
طـی زندگـی طوالنی ام رفته رفتـه دريافتم که خاّلقیت 
و عشـق بـه زيبايی نـه تنها انسـان را از طريـق دريافت 
بخـش مهمـی از خوشـبختی بـارور مـی کنـد؛ بلکـه 
شـناختهای اخالقی را نیز در او رشـد مـی دهد. دورانی 
کـه جـای کافـی بـه ايـن احسـاس نمـی دهـد، از نظر 
بصـری توسـعه نیافته می مانـد، تصوير آن مبهم اسـت 
و تظاهـرات هنـری منفـرد آن واکنـش بسـیار ضعیفی 
برمـی انگیـزد کـه به هیـچ رو تکامـل عمومـی را متاثر 

نمـی کنـد« )بنـه ولـو، 1377، ص 391(.
 تعريف کانسپت

»کانسـپت« بـا »ايـده« تفـاوت بسـیار دارد. کانسـپت 
را می تـوان هـدف طراحـی يـک پـروژه نامیـد و ايـده 
آندسـته از تمايـالت ذهن اسـت که با توجه به شـرايط 
حاکـم بر پـروژه و موقعیـت جغرافیايی پروژه و شـرايط 
اقلیـم و فرهنـگ و آداب و سـنن  مـا را بـه سـمت 
طراحـی متناسـب و کارآمـد سـوق می دهـد )معرفت، 
1375، ص 111(. در ايـن رابطـه بايـد گفـت کـه تاثیر 

نمودار 6. دور ادراك آثار حقیقت گرا با با تجلی حقیقت به صورت هندسه در عرضیات و به وحدت رسیدن 
کثرات با درك حقیقت در باطن؛ ماخذ: اشرافي، 1394، ص 42.
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آمـوزش بر تعريف پذيري کانسـپت و رونـد آن اهمیتي 
مضاعـف دارد؛ چنانچـه »میس وندرروهـه« [در انطباق 
بـا نـگاه نديمی]، در سـال 1938 و پـس از دعوت برای 
مديريـت بخـش معمـاری انسـتیتو آرمـور کـه بعدهـا 
بـه انسـتیتو تکنولـوژی ايلینويـز تغییـر نـام يافـت، در 
و  معمـاری  امـوزش  بـا  رابطـه  در  افتتاحیـه  خطابـه 
دريافتهـاي دانشـجويان از موضـوع طراحـي گفت: »هر 
آموزشـی بايـد با جنبـه های عملـی زندگی آغاز شـود. 
ولـی آمـوزش واقعـی بايـد فراتـر رفتـه و به شـخصیت 
شـکل بخشـد. اولیـن هـدف، دريافتهای دانشـجو برای 
شـناخته هـا و قابلیت هـای زندگی عملی اسـت. هدف 
دوم، پـرورش شـخصیت او و دادن امـکان اسـتفاده از 
ايـن شـناختها و قابلیتهـا اسـت. آمـوزش واقعـی تنهـا 
شـامل اهـداف عملـی نیسـت، بلکـه ارزشـها را نیـز در 
بـر مـی گیـرد. مـا از طريـق اهـداف عملـی به اسـکلت 
خـاص زمـان خـود پیوسـته ايـم، در حالـی کـه، ايـن 
ارزشـها بـه ارزشـهای معنـوی انسـان مربـوط اسـت. 
اهـداف کاربـردی فقـط به پیشـرفت مـادی وابسـته اند 
در حالـی کـه ارزشـهايی کـه مـا از آن دفاع مـی کنیم، 
سـطح فرهنگی مـا را متجلـی می کنند. اهـداف عملی 
و ارزشـها در عیـن ارتبـاط نزديـک، متفاوتنـد... اموزش 
بايـد مـا را از يـک وضعیـت غیرمسـئوالنه بـه قضـاوت 
روشـن و مسـئوالنه و از موفقیت »اتفاقـی« و »دلخواه« 
بـه صراحت راسـیونل و نظـم روشـنفکرانه هدايت کند. 
در نیتجـه مـا دانشـجويان را در مسـیر منظم، با شـروع 

از مصالـح و حـل فنکسـیون تـا کار خالقـه، هدايت می 
کنیـم« )بنـه ولـو، 1377، ص 309(.

 عوامل موثر بر کانسپت در طراحی
هـدف، تحلیـل سـايت و مکان يابـی سـاختمان، عوامل 
فرهنگـی اجتماعـی، عوامـل جغرافیايـی، شـرايط آب و 
هوايـی، برنامه فیزيکی طرح، خواسـته کارفرما، مقیاس 
و تناسـبات، بررسـی مصالـح و تکنولـوژی سـاخت بنـا، 
ابعـاد انسـانی و فضاهـای معمـاری )حرايـم( و الزامـات 
تأسیسـاتی از عوامـل موثـر بـر کانسـپت در طراحـی 
هسـتند. در عیـن حـال، بايد اشـاره داشـت کـه از نظر 
بسـیاری از صاحب نظران مشـکل اساسـی عدم تعريف 
پذيـري مفاهیـم پايـه معمـاري و منجمله کانسـپت در 
معمـاری امـروز در مقولـه آمـوزش اسـت، چنـان کـه 
»حسـین شـیخ زيـن الديـن« در مقاله »گفـت و گويی 

دربـاره زبـان و تکنیـک« می نويسـد:
»...بايـد جايـی اين چرخه اهريمنی شکسـته شـود. اين 
نقطـه نظـر مـن در آمـوزش اسـت. در اين زمینـه الزم 

نمودار 7. سلسله مراتب روش شناسی طراحی؛ ماخذ: 
ترسیم نگارنده بر اساس محمودی، 1383

نمودار 8. مقايسه حقیقت ايده در معماري اسالمي و 
معماري غربي؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 45.

نمودار 9. موانع کانسپت سازي در معماري و طراحي 
شهري؛ ماخذ ترسیم: نگارنده.
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نیسـت بديهیـات را بارهـا و بارهـا امتحـان کنیـم. بايد 
ببینیـم در همـه دنیـا چـه کـرده انـد، ما هـم همانطور 
عمـل کنیـم. جامعـه ای در آن بديهیـات هـم نیازمنـد 
اثبـات باشـد، پیـش نمـی رود. سـرافکندگی ايجاد می 
کنـد. بـرای کشـور توسـعه نیافتـه خطرنـاک اسـت که 
ايـن پارادايـم هـای بديهی را کـه الاقل در حـال حاضر 
کارکردشـان اثبات شـده سـات زير سـوال ببرد و خیال 
کند کشـف خیلی بزرگی کرده اسـت. شـايد راه خروج 
از چرخـه همیـن باشـد کـه بداهت ايـن پارادايـم ها به 
طـور موقـت اما قاطع و قطعی پذيريفته شـود. به خاطر 
شـک فلسـفی کـه نمـی توان بـه همـه سـازوکارها و از 
جملـه در مـورد امـوزش و نظـام های فنی حملـه کرد. 
نـه از هیـچ کـس مـی آموزيـم و نـه با کسـی مشـورت 
مـی کنیم. فقـط به اتکاء دانـش قاصر خودمـان نظامی 
را بازتولیـد مـی کنیـم که محصـول بـدی دارد و عبرت 
هـم نمی گیريم.« )شـیخ زين الديـن، 1381، ص 31(.

 انواع و اطوار کانسپت
همیشـه کانسـپت ها توسـط معمـاران پديـد نمی آيند. 
شـايد بهترين نمونه اين موضوع پاسـخ »لوکوربوريه« به 
کانسـپت موردنظـر کارفرما در »سـاختمان کارگاه هاي 
»دانشـگاه  در  بصـری«  هنرهـای  »مرکـز  در  چـوب« 
هـاروارد« باشـد. ايـن مرکـز يـک بخـش دانشـجويی 
اسـت که نـه تنها بـرای دانشـجويان رشـته های هنری 
بلکـه برای سـايرين هم قابل اسـتفاده اسـت. کانسـپت 
مـورد نظـر مسـئوالن دانشـگاه ايـن چنین بود کـه اگر 
دانشـجويان بیشـتری از فعالیـت هـای مرکـز بـا خبـر 
را  آن  درون  زندگـی  و  کار  بتواننـد جريـان  و  باشـند 
مشـاهده کننـد آنگاه شـرکت و حضـور آنهـا در کارگاه 
هـا متحمل تـر خواهـد بـود و لوکوربوزيـه کانسـپت را 
بـه اجـرا در آورد، بـه ايـن صـورت او از درون مسـیر 
عبـور پیـاده موجـود در سـايت رمپی طراحـی کرد که 
ماننـد تونلی از درون سـاختمان عبور می کـرد و امکان 
مشـاهده بسـیاری از اسـتوديوها و کارگاه هـا را فراهـم 
مـی آورد )مختاری طــالقانی، 1390، ص 89(. در واقع 
معمـاری و آمـوزش آن بايـد تفکرسـاز و تفکرآفريـن 
باشـد؛ چنـان کـه »داراب ديبـا« در رابطـه بیـن »نظر، 

جهـان بینـی و ايـده )تفکر(« مـی آورد: 
»...در شـکل گیـری معمـاری ايـران، نظر، جهـان بینی 
و تفکـر ارتباط بسـیار نزديک با فضا داشـته اسـت. اين 
امـر ممکـن اسـت در مرحلـه اول جسـت و جوگـر حل 
مسـائل جـوی و اقلیمـی بـوده باشـد ولـی در مراحـل 
کلیـه  آن  در  کـه  اسـت  ذهنیتـی مشـهود  تکمیلـی، 
تحـوالت عقالنـی و تخیـالت معنـوی نفـوذ کـرده اند« 

)ديبـا، 1378، ص 97(.
بـه عنـوان مثـال، شـاگردان در آغـاز ورود بـه باوهاوس 
مـي بايسـتي در دوره هـاي فورکـوس )پیـش درس( 
آمـاده شـدن  آن  از  مـراد  کـه  کردنـد،  مـي  شـرکت 
شـاگردان بـراي کار اصلي در اين مدرسـه بـود و برنامه 
ريـزي آنـرا »يوهانـس اتیـن« نقاش سويسـي بـه نوعي 
اختـراع کـرده بـود و ظاهـراً گروپیـوس در چگونگـي و 
تدريـس اين واحد دخالتي نداشـت. اتیـن خود مقصود 

از »فورکـوس« را چنیـن توضیـح مـي دهد: 
»مـراد از ايـن درس آزاد کـردن نیـروي خالقـه و ايـده 
پـردازي کارآمـوز اسـت و اين کـه بتواند مـواد و مصالح 
طبیعـت را درک کنـد و نیـز آشناسـاختن کارآمـوز بـا 
اصولـي اسـت کـه در بین تمـام فعالیت هـاي خالقه در 
هنرهـاي بصـري وجـود دارد، هـر کارآمـوز جديدي که 
وارد باوهـاوس مي گـردد آکنـده از انبوهـي از اطالعات 
اسـت کـه در طـي سـالها جمـع شـده اسـت و وي را از 
پیشـرفت بـاز مـي دارد، قبـل از آنکـه تصـوري از خود 
داشـته باشـد و دانشـي تازه و با بصیرت آورد بايد انبوه 

اطالعـات گذشـته را بـه دور بريزد«. 
و  »فورکـوس«  گذرانـدن  از  پـس  کارآمـوز  هـر  لـذا 
هفتگانـه  هـاي  کارگاه  از  يکـي  در  »کارآمـوزي« 
باوهـاوس و طي کـردن پـاره اي از دروس نظـري مانند 
حسـابداري، عقـد قـرارداد و تخمین مخارج سـاختمان 
مي توانسـت در امتحانـي شـرکت کنـد کـه در صـورت 
مـي  داده  کارگاه  سرپرسـت  گواهـي  او  بـه  موفقیـت 
شـد. در باوهـاوس مـدارک، معـادل کارآمـوز بودنـد و 
نـه دانشـجو، کـه نشـانگر هـدف باوهـاوس در تربیـت 
متخصـص در بعـد عملیاتـي و نـه تئوريـک آن بـود. 
کارگاه هـاي باوهـاوس بـه دو قسـم بودنـد: يـک قسـم 
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کـه مسـائل مربـوط بـه کار در آنهـا تدريـس مي شـد 
و نـوع ديگـر مسـائل فـرم کـه در واقـع آمـوزش اخیـر 

مربـوط بـه مسـائل هنـري بود.
کانسپت ها و طراحی معماری

از آنجـا کـه يگانگي بین »عمل« و »تفکـر« معمار، يک 
امر اساسـي به شـمار مـي رود، مهم ايـن خواهد بود که 
در شـروع آمـوزش و کار، شـکل دادن بـه يـک »تفکـر 
معمارانـه« مدنظـر قـرار گیـرد. اولیـن پیامد وقـوف به 
ايـن آگاهـي اشـراف و تسـلطي اسـت کـه شـخص بـر 
انتخابهـاي خـود پیـدا مـي کنـد و ايـن دقیقـاً همـان 
چیـزي اسـت کـه بـه کار انسـجام مي بخشـد. بـه اين 
صـورت تحصیل نظـري در مدرسـه معماري عبـارت از 
شـکل دادن بـه يـک »نقطـه نظـر« کلـي و از آن پـس 
کار طراحـي و تجربـه ها و پژوهش هـاي مربوط به آن، 
تـوأم و بـه تبع ايـن »نقطه نظر« سـامان خواهد گرفت. 
معمـاري حرفـه اي جامع اسـت، از ديرباز کسـي معمار 
شـناخته مـي شـد کـه اگـر هـم در دانشـها و هنرهاي 
ديگـر دسـتي بـه عمـل نـدارد، حداقل بـه رمـز و رموز 
آنهـا آشناسـت و در شـعر، نقاشـي، و مجسـمه سـازي 
و سـره را از ناسـره تشـخیص دهـد )نسـرين، 1376، 
کانسـپت  شـکل گیری  کـه  گفـت  بايـد  لـذا  ص63(. 
پديـده ای خـود به خودی نیسـت بلکه نیازمند تالشـی 
متمرکـز بـرای گـردآوری و ترکیـب مسـائل مختلـف 
اسـت. گردآوری اين مسـائل کاری هوشـمندانه اسـت، 
بـه عقیـده بسـیاری از طراحـان، معمـاران، منتقـدان  
نويسـندگان، هنرمندان، شـکل دهی کانسـپت متشکل 
از 10 درصـد الهـام و اسـتعداد و 90 درصـد پشـتکار 
و سـخت کوشـی اسـت. شـکل دهی کانسـپت بـرای 
کاری بسـیار ناآشناسـت. همچنیـن دانشـجويان بـرای 
انـدازه فراگیـری و درک سـاير مباحث طراحـی در اين 
مـورد، با سـختی مواجـه انـد. در زمینه تقويـت مهارت 

کانسپت سـازی سـه مانـع اصلـی وجـود دارد:
1.چگونگی برقراری ارتباط.

2. کمبود تجربه.
3. برقراری سلسله مراتب.

اولین مشـکلی کـه يک دانشـجو با آن مواجه می شـود 

برقـراری ارتبـاط اسـت. نکته جالـب در ايـن رابطه اين 
اسـت کـه سـخت ترين کار ايـن نیسـت کـه چگونـه 
بلکـه  کنیـم  معرفـی  ديگـران  بـه  را  خـود  کانسـپت 
سـخت ترين کار ايـن اسـت کـه چگونـه بايد کانسـپت 
را بـرای خـود تشـريح کنیم. بـه همین خاطـر طراحان 
می آموزنـد تـا قبـل از تشـريح ايـده هـای خـود بـرای 
ديگـران نوعـی ديالـوگ بـه عنـوان مطرحـه در ذهـن 
خـود برقـرار سـازند، مشـکل ديگـر برقـراری ارتبـاط 
گرافیکـی اسـت. متأسـفانه بسـیاری از دانشـجويان در 
ترسـیم و طراحـی ايـده مـورد نظـر خـود اکـراه دارند. 
در معمـاری هـر آنچـه کـه قـرار اسـت سـاخته شـود 
مـی بايسـت ابتـدا ترسـیم گـردد. پروسـه ترسـیم و 
طراحـی بايـد در مراحـل  ابتدايـی کار آغـاز شـود تـا 
طـرح پیشـنهادی و کانسـپت آن بتواننـد دائمـاً نقـد و 
اصـالح شـوند. »لويـی کان بـا نوشـته ای ايـن نکتـه را 
يـادآور مـی شـود کـه مشـکل برقـراری ارتبـاط بیـن 
يـک سـاختمان منسـجم در ذهـن و طراحیهـای اولیه، 
بیـن دانشـجويان عمومیـت دارد. بـرای بیـان ايـده در 
معمـاری و موسـیقی می بايسـت از ابزارهـا و امکانـات 
قابـل سـنجش بهـره گرفـت. اولیـن خطی که بـر روی 
کاغـذ کشـیده مـی شـود خـود میزانـی اسـت از آنچـه 
نمـی تـوان به طور کامـل آن را بیان کرد» )هوانسـیان، 

.)32 ص   ،1325 
 تصورات،  ذهن و معماري

بـا  آن  ارتبـاط  و  آفرينشـگری  مـورد  در  لوکوربوزيـه 
اسـت: گفتـه  چنیـن  معمـاری«  در  »تصـورات 

»در کار معمـاری واقعـه ای غیرقابـل انـکاری رخ مـی 
آن  اسـت.  خاّلقّیـت  لحظـه  در  آن  طلـوع  کـه  دهـد 
گاه کـه ذهـن در کار تامیـن اسـتحکام و راحتـی در 
سـاختمان از طريـق تصـورات اسـت، از طريـق اغـراض 
متعالـی تـر از امـور سـاده ای چـون صرف مفیـد بودن، 
اعتـال می يابـد؛ اغراضی کـه ُملهم از نیروهای شـاعرانه 
ای مـی باشـند کـه مبتهج کننده و سـرور آفريـن اند« 

)اکرمـی، 1382، ص 38(.
تصـورات در مقايسـه بـا ايده هـا از اسـاس و تکامـل و 
اغلـب اهمیت کمتـری برخوردارند. ممکن اسـت تصور 
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شـود کـه تصـورات نمـی توانند نقشـی در شـکل دادن 
کانسـپت ها داشـته باشـند، ايـن نتیجه گیری درسـتی 
نیسـت. در »علم سـینکتیک« يا همان تجربه و تحلیل 
مسـائل علمـی اصلـی، اساسـی بـه نـام »تولیـد اتفاقی 
ايده هـا« وجـود دارد کـه بر اين اسـاس هنـگام تحلیل 
مسـائل کـه از راه هـای موجـود قابل حل نیسـتند، هر 
ايـده يـا تصـور تـازه مـی توانـد سـبب گشـايش شـود. 
بخـش کوچکتـری از افـراد، ايـن توانايـی را دارنـد تـا 
بـا اسـتفاده از سـینکتیک و يـا سـاير روشـهای تولیـد 
مسـائل  بـرای  متنـوع  ايده هـای  ارائـه  بـه  انديشـه، 
بپردازنـد. ايده هايـی که اگـر چه ظاهراً بـی معنی و بی 
ارتبـاط و گاهـی موهومـی بـه نظـر آينـد ولـی در واقع 
مرحلـه آغازيـن اهمیـت رونـد تحلیـل مسـائل  را مـی 
سـازند. در معمـاری هـم گاهـی عناصـر يک کانسـپت 
ايـده آل را بـه هیـچ عنـوان نمـی تـوان در يکجـا جمع 
کـرد، در ايـن صـورت شـايد اسـتفاده از تصـورات برای 
رسـیدن به کانسـپت بـه عنـوان تکنیکی اساسـی برای 
شـکل دادن کانسـپت و البتـه در نتیجـه عـدم تجربـه 

کافـی در طراحـی و کانسـپت سـازی ضـروری باشـد.
 رابطه کانسپت و ايده در معماري

کانسـپت ها از ايـن نظـر کـه تفکراتی حاصـل از ادراک 
مـا هسـتند تشـابه زيـادی بـا ايده هـا دارنـد، بـا ايـن 
تفـاوت کـه کانسـپت ها دارای يک ويژگی خـاص خود 
هسـتند و آن ايـن اسـت کـه ايـن تفکـرات، معطوف به 
راه هـای گـردآوری چنـد عنصـر و ويژگـی، در يک کل 
هسـتند. در معمـاری کانسـپت تعیین کننـده چگونگی 
تأثیرگـذاری جنبه هـای مختلـف نیازمندی هـای بنا بر 
طراحـی و سـاخت آن از طريق اجتماع در يک انديشـه 
خاص اسـت و کانسـپت در معماری موضوعی  هدفمند 
اسـت. نتیجـه تـالش متمرکـز و خالقانـه در يکپارچـه 
کـردن عناصـری بـه ظاهـر نامتشـابه. »اروسـارينن« و 
»ادوارد لترتبـی بارنـز« دو معمـار آمريکايـی هسـتند 
انـد.  بـوده  ارتبـاط  در  هـا  کانسـپت  بـا  همـواره  کـه 
سـارنین چنیـن پیشـنهاد می کنـد: »هويـت يـا بیـان، 
تنهـا زمانـی قابـل انتقـال مـی شـود کـه کل بنـا بـه 
صـورت يـک تعبیه جامـع در آيـد. مانند هـر اثر هنری 

يک کانسـپت سـاده و قوی بايد بر کل کار غالب باشـد 
و تمام اجزاء می بايسـت به شـکل فعال، بخشـی از اين 
حالـت کلـی باشـند. اين مسـاله در مورد اساسـی ترين 
و ابتدايـی تريـن عناصـر ماننـد پالن يا سیسـتم سـازه 
تـا متاخرتريـن آنهـا، ماننـد رنـگ ديوارهـای داخلی يا 
دسـتگیره هـای در صـادق اسـت. بـه عقیـده مـن اين 
هـدف يعنی بوجـود آوردن ايـن تعبیر جامـع، واالترين 
و مشـکل تريـن اهـداف اسـت و البته  بايد بیـش از هر 

چیـز مـا را به خـود مشـغول دارد.«
سناريوهای کانسپچوال )مفهومی(

بـا توجـه بـه اينکه هر نـوع بنايـی می تواند صدهـا نیاز 
خـاص خـود را داشـته باشـد کـه ايـن نیازها تـازه غیر 
از نیازهـا و اهدافـی اسـت که شـخص معمار بـر آن می 
افزايـد. دسـتیابی بـه کانسـپتی واحـد کـه همـه ايـن 
عناصـر را بـه هـم همبسـته سـازد امـری بلنـد همتا و 
البتـه بلنـد پروازانه اسـت. معماران در مقاالت و نوشـته 
هـای مربـوط به کانسـپت هـای طراحـی خود، مسـأله 
گـره زدن فاکتورهـا و تفکـرات مهـم و تأثیـر گـذار، در 
طـراح را در نوعـی سـناريوی کوتـاه مطـرح می کننـد. 
وقتـی هـدف از ايجـاد يک کانسـپت در پـروژه، ترکیب 
اعضـا مختلـف در يـک کل واحـد باشـد، يـک معمـار 
مـی توانـد در نهايت، پـروژه خود را ترکیبـی از چندين 
کانسـپت ايجـاد کنـد ايـن نـوع  بینـش در طراحـی را 
افزايـش می نامنـد.  ديـدگاه افزايشـی عبـارت اسـت از 
پرداختـن بـه هر بخـش به صورت مجزا بـا توجه به نیاز 
آن و تالشـی بـرای يافتـن  يـک کانسـپت کلـی. بخش 
ديگـر ديـدگاه، متوجه معمـار و توجه او  به گسـتردگی 
محتوای کانسـپت است. کانسـپچوال مضمون کانسپت 
را وسـعت بیشـتری مـی دهـد و مـوارد بیشـتری را در 
آن می گنجانـد و در نهايـت تصاويـر بیشـتری از پـروژه 
پیش چشـم می نهد. سـناريوی کانسـپچوال مـی تواند 
مشـخص کنـد کـه چگونه تمـام ايده هـای بـا اهمیتی 
کـه ممکـن اسـت بـه طـور جداگانـه بیـان شـوند، می 
تواننـد بـه شـکل مفصـل تـری بـه رشـته تحريـر در 
آينـد. فرانـک لويـد رايـت مـی گويـد: »چرا نمـی توان 
معبدی سـاخت حسـاس تر از احسـاس و نه فقط  برای 
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خـود بلکـه برای انسـان، متناسـب بـا کاربری هـای او، 
بـه عنـوان جايـی برای آشـنايی و يـک مالقـات خانه و 
جايـی بـرای اوقـات خويـش، فضايـی زيبـا و متناسـب 
ايـن منظـور آفريـد و بـا همیـن حـس آنـرا آراسـت. 
سـاختمانی طبیعـی بـرای انسـان  طبیعـی«. چنیـن 
فضايـی در ذهـن شـروع  بـه شـکل گیـری می کنـد و 
در آن هنـگام بايـد بـه ايـن ايـده هـای معمارانـه گام 
نهـد و مهم تريـن موضـوع اين اسـت کـه فضايی چنین 
باشـکوه را در ذهـن حفـظ کنیـم و بگذاريـم تـا خـود 
فضـا کل عمـارت را شـکل دهـد. »کويـن روش« مـی 
گويـد: »ما سـعی داريم نوعی حـس ارتبـاط بیافرينیم. 
در موسسـه ای کـه مسـأله هـدف  مشـترک، اهمیـت 
بسـزايی دارد.  عـده ای از مـردم سـاعتها کار خـود را 
وقـف هـدف مـی کننـد، بگذاريـد بگويیم آنها مشـغول 
فراهـم کـردن شـرايطی بهتـر بـرای دنیايی کـه در آن 
زندگـی می کنند هسـتند. در موسسـه فـورد آنها خود 
بخشـی از يک دسـتگاه  هسـتند دسـتگاهی معقول که 
در صـورت هدايـت صحیـح مـی توانـد باعث پیشـرفت  
ترقـی بسـیاری از مناطـق شـود. پس بايد فـرض کنیم 
بـا مردمـی متعهـد سـر و کار داريـم که مسـیر خـود را 
رهـا  کـرده اند تـا به اين سـازمان بپیوندنـد و اين فقط 
يـک مشـعل ديگر بـرای آنهـا نیسـت.« انـواع پنجگانه 

کانسـپت عباتند از:
1- کانسپت های قیاسی )نگاه به ديگر چیزها(؛

2- استعاری )نگاه به انتزاعات(؛
3- جوهری )نگاه به ماورای نیازهای برنامه(؛

4- برنامه ای )نگاه به نیازها و اهداف خواسته شده(؛
5- ايده آل گرا )نگاه به ارزش های مطلق(.

 تداوم و پیوستگی در معماری 
   مــعماری  ايران چون بسـیاری ديگر از مظاهر فرهنگی 
مـا در طـول تاريـخ حیات خود  از  تداوم  کــم نــظیری 
بــرخوردار بـوده اسـت. البتـه چنیـن نیسـت کـه قوم 
ايرانـی از آغـاز تمـدن شـهر  نشـینی خـود همواره بــه 
سـاختن بناهائـی کامـاًل مشـابه هم و بی هیـچ تغییری  
در زمینـه طـرح و بنیـاد  پرداخته بــاشد، بلکـه منظور 
آنسـت کــه از هــنگامیکه فن سـاختمانی پس از طی 

يکـدوره ابتدائـی مراحل تکامـل خود را پیمود و شـیوة 
خـاص خـود را پی ريزی کـرد ديگـر آن خصوصیاتی  را 
کـه معمـاری سـرزمین مـا بدانها باز شـناخته میشـود 
در طـی قرون متمادی هرگز از دسـت ننهـاد )مختاری 

طالقانـی، 1390، ص 112(.
هــنر هـر قـوم بازگـو کننـدة نحوة انديشـه و جهـان 
بینـی و معتقـدات و سـنت  هـای  آن قم اسـت . هر چه 
بنیادهای فرهنگی ملتی اسـتوارتر و ريشـه دارتر باشـد 
تجلیـات هنـری آن ملـت هـم در طـی تاريـخ تکامـل 
آن يکنواختتر و از نوسانات و تــحوالت  و گــستگی ها 
بیشـتر برکنـار می باشـد. هنر معمـاری بی شـک يکی 
از بارزتريـن مظاهـر تمـدن هـر قـوم و ملـت اسـت و 
بهتريـن بازگـو کنندة نحـوة برخورد آن ملت با مسـائل  
مربـوط  به حیات و بینش وی از جهان خــلقت اســت. 
همینکـه از حـدود يـک چهـار ديـواری کـه سـقفی را 
تحمـل مـی کنـد و تنها برای پنـاه دادن انسـان از گرما  
و سـرما  و بـاد و بـاران و بـرف  اسـت  فراتر رفتیـم و وارد 
مرحلـه ای گشـتیم کـه در سـاختمانها جـز هدفهـای 
ســادة اولیه بــه مسـائل ديگری چون تقسـیم فضاها بر 
بنیـاد  نیازمنديهـای  گوناگون  فـردی و اجتماعی و خلق 
اشـکالیکه با ذوق  زيبا  جوئی ما سـروکار دارد پرداختیم 
و در يـک سـاختمان بدنبـال تحقـق هدفهائـی باالتـر 
ازمصون بودن از ســرما و گـرما  و ديـگر  عوامل طبیعت 
رفتیم آنگاه بــه دنــیای هــنر قدم گذاشـته ايـم  و در 
ايـن گفتـار مـا از آغاز چنیـن دورانی در معمـاری ايران 
سـخن خواهیـم داشـت. بـه اين ترتیـب  نه  از  شـهريکه 
بوسـیله ايــرانیان در هــزاره دوم پیــش از میـالد بـر 
روی  بناهـای  کهن تر در سـیلک ســاخته شــد گفتگو 
خواهیـم کرد نه از سـاختمانها و مسـاکنی کـه پیش  از  
ايـن  تاريـخ درمراکـزی چون شـوش و کیـان و حصار و 
صدها حوزة باستانی  ديــگر  ايــران  بــنیاد گشته است 
بحـث خواهیـم نمـود. زيرا بـا آنکه آثـار مــعماری اين 
مناطـق از  نظـر  شـناخت  و مطالعه باستانشناسـی ايران 
و نمايـش قدمـت فـوق العاده تمـدن در کشـور ما حائز  
کمال  اهمیت اســت ولی از آنــجا کـه در اين روزگاران 
معمـاری ايرانـی هنـوز مراحـل  تکامل  خـود  را نپیموده 
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بـود و شــکل هــای خـاص خـود را ابـداع نکـرده بود 
نمیتوان بدرسـتی  پیوندهـای  آنرا با دورانهای شـکوفان 
فرهنگ و تمدن ايرانی کــه در طــی آن شــاهکارهای  
اصیـل  بوجـود  آمـده اسـت بازيافـت. از سـوی ديگـر 
آثار سـاختمانی دورانهای بسـیار کــهن ايــران بــعلت 
فرسـايش آنچنـان  باقـی  نمانده اسـت که بتـوان بخوبی 
شـیوه هـای سـاختمانی آنها را تمیـز داد  و دربــارة  آن 
اظــهار نــظر نمـود و اگر بخواهیـم در اين گفتـار وارد 
مسـائلی که خاص باستانشناسـان  است  شـويم  از هدف 

اصلی دور خــواهیم مــاند.
کهن تريـن نمونـه قابل ذکـر  از  میـان بناهای باسـتانی 
که در کشور ما شناخته شــده اســت، مــعبد عیالمی 
چغازنبیـل واقـع در خوزسـتان  اسـت.  ايـن پرستشـگاه 
باشـکوه کـه در سـیزده قـرن پیـش از میـالد بــنیاد 
گــشته  اسـت  نمونه بسـیار باشـکوهی از يـک معماری 
تکامل  يافته  بشـمار  می رود. سـاختمان اين معبد کــه 
دارای شــکلی  چــهارگوشه  اسـت دارای پنـج طبقـه 
اسـت کـه هر يـک از آنها نسـبت به بخـش  زيرين  خود 
کوچکتر ســاخته شــده است  و در نتیجه  به  ساختمان  
طبقـه   آخريـن   بـرروی  اسـت.  داده  هرمـی  شـکل 
سـاختمان مــرکز اصــلی مــعبد بنیاد گرديده و ديگر 
طبقات تأسیسـات وابسـته بدانرا  تشـکیل  میداده است. 
مصالح اصلی ساختمانی معبد  عــبارتست از آجــرهای 
پخــته  بسـیار  مرغوب که با مالط محکمی  بهم  پیوسته 
شـده انـد و در درون ديوارهـا و مــوارديکه مــنظور پر 
کـردن صفـه  هـای  بنـا بـوده اسـت از خشـت  اسـتفاده  
شـده  اسـت. آنچـه در  ايـن  بنای باشـکوه از نظر  بــحث  
مــا قابـل اهمیت اسـت وجود طاقهای متعـدد ضربی با 
طـرح نیمدايره اسـت کــه آنــچنان  با  مهارت سـاخته 
شده که پس از  گذشت  بــیش از  ســه  هـزار  سال هنوز 
بوضع شـگفت  انگیزی سـالم مــانده اســت. اين طاقها 
کـه بـرروی داالنهای طويل و بـر فراز پلکانهـای داخلی  
معبد  بنیادگشته حــکايت از پیــشرفت فوق العاده  فن  
ساختمان  در  دورانــهائی  چــنین کهن در  کــشور  مــا 
مــینمايد . بـر رويهم معماری اين معبد عــظیم که در 
شــمار بزرگتريـن زيگوراتهای جهان محسـوب  میگردد  

بهترين  نمونه هنر معماری بر بنای طــاق قــوسی  را  در  
دنیای  باسـتان  نشـان  می دهـد. همانطوريکه مــیدانیم 
آنچه از نظر فنی اســاس ســاختمانهای سـنتی بشمار 
می آيـد و شـیوة  آنرا مــشخص مــیسازد موضـوع برپا 
کـردن طـاق بـرروی ديوارهـا يـا عوامـل ديگـر  تحمـل 
کننـدة بـار آنــست کــه در ايـن میـان ديـوار و جـرز 
و ســتون و غــیره اگـر فقط برای تــحمل وزن سـقف 
ساختمان بوجود نیامده بــاشد الاقـل يکی از مهمترين 
هـدف  در  بـکار بـردن آنها همـان تأمین پايـه های طاق 
میباشـد. از ديربـاز انــسان بــرای ايجـاد سـقف بـه دو 
طريقه مبادرت کــرده اســت : طاق قــوسی کـه در آن 
نــیازی به بکار  بردن  چــوب نیسـت و طاق مسطح که 
در آن از چوب و يا سـنگهای تراشـیده طويل به شـکل 
الوار اسـتفاده میشـود که در ايــن  زمــینه  طاقهائی که 
خاص ممالک و سـرزمینهای  پر بــاران اســت و دارای 
دو شــیب شـیروانی شــکل میباشد در زمرة طـاقهای 
مــسطح محسـوب میگـردد و در اصـول سـاختمانی با 

طـاق صاف تفـاوت  زيـاد  ندارد. 
هـر يـک  از  ايـن دو طريقـه يعنـی طــاق ضــربی و 
اقتضـای وضـع  بـه  پوشــش چوبـی در هـر منطقـه 
اقـلیمی خـاص آن نـاحیه بـوضعی بـسیار طـبیعی رواج 
يافتـه اسـت. بديـن معنـی که در نواحی  نسـبتاً  سـبز و 
خـرم کـه درختـان جنگلـی بحـد کافـی چـوب الزم را 
برای پوشـش سـقف سـاختمانها تأمین میکند معماری 
باطاق مسـطح اشـاعه يافته و گــاهی در ديوارهای اين 
بناهـا هم از  چوب  اسـتفاده شـده  اسـت و يـا بطور کلی 
مجموعـة سـاختمان با تیر و الـوار بنیاد گرديده اسـت. 
در مقابـل در  مناطقـی کـه بـاران بـه انـازه کافـی نمی 
بـارد و رويهمرفتـه در  نواحی  خــشکتر  و کــم درختتر 
کـه چـوب به آسـانی بدسـت نمـی آيـد وضـع اقلیمی 
مردمـان را بـه ابـداع طاقهائـی   کـه  بـا مصالحـی چـون 
خشـت و آجـر و غیـره سـاخته می شـود سـوق داده 
است  و آنان  را متوجه ساختن طــاقهای ضــربی نموده 
اسـت. در سـرزمین پهنـاور ايران کـه مناطق مختلفش 
دارای  تنـوع فـوق العـاده اسـت و دارای سرسـبزترين 
صحراهـای  دارای  حـال   عیـن  در  و  جهـان  مناطـق 
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خشـک می باشـد،  بنابـر  مــقتضیات اقــلیمی از کهـن 
تريـن روزگاران هـر دو نــوع مــعماری به مـوازات هم 

رواج داشـته اسـت )محمـدی، 1383، ص 184(.
کشـور  غربـی  شـمال  و  شـمال  نواحـی  در  آغـاز  در 
سـاختن بامهـای مسـطح و در نواحی مرکـزی و جنوب 
غربـی طاقهـای ضربـی متداول گشـته اسـت و بــعدها 
بـعلت تأسیس شاهنشاهی های هـخامنشی و اشـکانی 
و ساسـانی و ايجـاد ارتبـاط مـداوم میـان تمـام مناطق 
کشـور و از  همـه مهمتـر بوجـود آمـدن يـک نیـروی 
عظیـم ملـی کـه قـادر بـوده اسـت هرگونـه مصالـح 
سـاختمانی الزم را از دورتريـن نقاط جهـان برای مرکز 
شاهنشاهی تــأمین نــمايد دو شـیوه باال بدون  در  نظر 
گرفتـن محدديتهـای اقلیمـی در هـر نقطـه کشـور که 
الزم بـوده اسـت بـکار رفته اسـت. بهمین ترتیب اسـت 
کـه مـی بینیـم در روزگار شاهنشـاهی هخامنشـیان بر 
طبق اسـناد کتبی  و تــیرها و الوارهــای عظیم طــاق 
پـر  هـای  کوهسـتان  از  را  تخـت جمشـید  کاخهـای 
درخـت لبنان به مرکز فرهنگی و سیاسـی شاهنشـاهی 
ايـران حمـل نمـوده انـد و در نــتیجه موفـق  شـده  اند  
بـا  دارای معمـاری  روزگار   آن   ای کـه در   در منطقـه 
طاق هــاللی بــوده اســت بناهائی به شیوة متداول در 

شـمال و شـمال غربـی کشـور برپـا نمايند. 
باسـتان  )هنـر  خـود  مشـهور  کتـاب  در  »ديوالفـوا » 
ايــران(   طــريقة  تکامـل  معمـاری بـا طـاق مسـطح و 
پیدايـش سـتون را در چنیـن بناهـا بـا بیانـی روشـن 
شــرح داده اســت. بــعقیدة وی  از  قديـم  االيـام در 
مناطقی که چوب فراوان بوده اسـت سـقف سـاختمانها  
را بـا تیرهـای تهیـه شــده از تنة درختان می پوشـانده 
انـد و در ديوارهـا هـم خصوصـاً در گوشـه  هـای  آن  
از همیـن تــیرک هـا بـکار میبرده انــد. روی چــنین 
سـقفی را  بـا  ترکـه هـای نازکتـر و حتـی شـاخ و بـرگ 
درختـان مـی پوشـانه انـد و سـپس بـا قشـر  ضخیمـی  
انـد. هنگامیکـه خانـه هـا  انـدود میکـرده  آنـرا  ازگل  
وسـعت يافـت و به ايجـاد  تاالرهـای  بزرگ  نــیازمندی 
پیـدا شـد متوجه شـدندکه طـاق چوبی سـاختمانها در 
زيـر سـنگینی بار مصالح بـام  خمیدگی  پیـدا  می کند و 

وسـط تیرهای سـقف بسـمت پائیـن قوس برمـی دارد. 
بـرای جبـران ايـن نقیصه در  صـدد  بر آمدنـد در فاصلة 
بــین ديــوارها زير تیرهای سـقف ابتدا تیرهای حمالی 
در  جهـت  عمـود  بـر چوبهای سـقف بـکار برنـد و برای 
نگاهـداری ايـن تیرهـای حمـال تیرک هـای چوبی  برپا  
نماينـد تـا بديـن ترتیـب از خمیدگـی طـاق در بخش 
هــای مــیانی آن جلوگیری  شـود  و اين اولیـن گام در 
راه يافتـن سـتون و بکار بـردن آن تاالرهـای بزرگ بود. 
»میتـوان بـدون ترديـد زياد اسـتدالل اين هنرشـناس 
را پذيرفـت  و بجـای  آنکـه بدنبـال مـدارک باسـتانی 
بـرای اثبـات نــظريات گــوناگونی کـه دربـارة اولیـن 
سـرزمینهائی کـه دربـکار بـردن  ايـن  عامـل  درمعـاری 
پیشـقدم بـوده انـد برويـم میتوانیـم بطور کلی سـتون 
را يـک عامـل  طبیعـی  در معمـاری تمـام مناطقـی که 
بـرای برپـا کـردن ســاختمانهای خــود چــوب کافی 
در اختیـار داشـته انـد  بــدانیم« )درويـش، 1383، ص 

.)169
بــکار بــردن سـتون در معماری ايرانی سـابقه ای بس 
کهـن دارد  و پـاره ای از باستانشناسـان بـا توسـل بـه  
پايه هـای  چنـدی کـه در موسـیان پیـدا شـده اسـت ، 
عقیده  دارند کــه ايــن عــامل از ششـهزار سـال پیش 
در ايـران شـناخته بـوده اسـت  ولـی  مــهمترين بنائـی 
کـه تاکنـون در  ايـران  شـناخته شـده  اسـت  و در آن 
تاالرهـای بزرگ سـتوندار ايجـاد  نموده  اند، دژ حسـنلو 
واقـع در جنـوب درياچه رضائیه اســت کــه در زمــرة  
مهمترين  آثار سـاختمانی ايران باسـتان بشـمار میرود.  
ايـن بنـای عــظیم در  سـدة  نهـم پیـش از میـالد برپـا  
گرديـده  و از نظـر اصـول معمـاری و بکار رفتـن مصالح 
سـاختمانی متنـوع و منطقی  در  عداد پیشـرفته تــرين 
مــعماری هــای  آنـروزگار  محسـوب  میگـردد. پـس  از 
دژ حسـنلو بـرای  مطالعـه  سـاختمانهای سـتوندار در 
ايـران بــايد ســراغ دخمه هـای کنده شـده درکوه که 
تعـدادی از  آنهـا  بـه دوران مادهـا تعلـق دارد برويـم.  
مهمترين  اين آثار  در  آذربــايجان  و فــارس قــرار دارد  
و نمـای خارجـی و طـرح داخلـی آنهـا سـند معتبـری 
بـرای شـناخت معمـاری ايرانـی در آنــروزگار  اســت. 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

228

آنچـه از نــظر تاريـخ معمـاری  ايـران  در  ايـن  دخمه  ها 
اهمیـت دارد  آنسـت  کـه ايـن آثـار بـا آنکه در ســنگ 
کــوه تــراشیده شـده اسـت بارزتريـن مـدرک بـرای 
شـناخت معمـاری  چوبـی  آن  زمان تا روزگار ما بــجای 
نــمانده اسـت  ولی  تمـام  ريـزه  کاريهای  سـاختمانهائی  
تراشـیده در چـوب و قفـل و  الوارهـای  آنهـا  کـه در 
بــست آنــها بــیکديگر استفاده میشـده بدقت در اين 
داده  نمايـش  سـنگ  در  تـراش  بوسـیله  هـا  دخمـه 
شده  است. از آن مهمتر مــوضوع ســر ستونهائی است 
کـه بويـژه بـر نمـای خارجـی دخمـه داود دختـر واقع 
در ممسـنی بـر روی ســتونهای تــراشیده در صــخره 
پروفسـور  اسـت.   گرديـده   نمـودار  تمـام  روشـنی  بـا 
هرتسـفلد باتوجـه بـه سـر سـتونهائی کـه بـر نــمای 
دخــمه باال و همچنین بـرروی مقبرة مـادی قیز قاپان 
نموده شده است نتیجه گــیری مــینمايد کــه در اين 
قسـمت شـیوة  معمـاری  ايونـی کـه يکی از سـه مکتب 
مهـم معمـاری يونانی اسـت از معماری ايــرانی الهــام 
گــرفته اسـت. ايـن مطلـب يکـی از مهمتريـن نـکات  
مـورد  بحـث در معمـاری ايرانـی اسـت  و بــايد مــورد 
توجـه آنانکـه بـدون ژرف نگـری نمايشـهای گوناگـون 
همیـن نـوع سـر سـتون را در دوره های مختلـف تاريخ 
هنـر ايران يــکنوع مــیراث يونانی  میدانند  قـرار گیرد. 
بـه مـوازات  معمـاری  بـر بنیـاد طاقهـای صـاف کـه در 
آغــاز فــقط بـا چـوب سـاخته میشـد و در دوره هـای 
بعد در مــورد ســتونها و درگــاهها بخشـهای سـنگی 
جـای چـوب را گرفـت سـاختن طــاقهای  ضــربی  نیز 
در معمـاری ايرانـی ادامـه پیـدا کـرد و بنابـر مقتضیات 
اقلیمـی و سیاسـی هر چند مــدت يــکبار يکـی از دو 
شیوة باال رسمیت مــی يافت بــی آنکه شــیوة ديــگر 
بــکلی رها  شـود.  اگر از  نظر شکل ظــاهری دو شــیوة 
بـاال بـا هـم شـباهت زيادندارنـد در مقابل آنچـه آنها را 
بیکديگر پیوستگی  میدهد حــجم هــا و فضاهای ويژة 
معمـاری ايرانی اسـت کــه خـواه  در  معماری  با طــاق 
مــسطح جلـوه کنـد و يـا در سـاختمانهای گــنبد دار 
و بــناهای دارنـدة طـاق ضربـی متجلـی   گـردد  در هـر 
حـال فکـر خالقه واحـدی در آنها مشـاهده مــی شود. 

از مــیان ايــن  عوامـل  کـه بـدون وقفـه در تمـام دوره 
هـای معمـاری ايرانـی متداول بوده اسـت بايـد بويژه از 
ايــوان و رواق و حــیاط مرکزی و تقسیمات سه بخشی 
و طاق نــما و طــاقچه نام  بـرد. هــمگی ايـن شکل ها 
بی کــم و کاسـت در اکثـر بناهـای رسـمی ايـران بکار 
رفتـه اسـت خـواه پوشـش سـاختمان بـا طاق مسـطح 
بــاشد، خــواه با عوامل قوسی. بطورکلی مـحیطی  کـه  
مــعمار ايــرانی بــرای زندگـی خلـق نموده در تــمام 
دورانــهای تاريخ معمـاری ايران کمتر دچـار دگرگونی 
شـده اسـت هـر چنـد نتیجـه گیـری از ايـن عوامل در 
ساختمانها بــاتوجه بـه مــصالح ساختمانی  بکار  رفته و 
مقتضیات اقلیمی در موارد گــوناگون مــتفاوت بـاشد. 

نتیجه گیری و جمعبندي
بـا توجـه بـه مبانـی نظـری معمـاری ايـران می تـوان 
ايرانـی  معمـاری  در  را  طراحی هايـی  و  کانسـپت ها 
مشـاهده  مختلـف  اقلیم هـای  در  و  مختلـف  ادوار  در 
نمـود، اين اسـت کـه برخی از کانسـپتها چنـدان دچار 
بـه  انـد؛  نشـده  تعغییـرات  دسـتخوش  و  دگرگونـی 
گونـه ای که می توان بـه موادی همچـون ايوانها، رواق، 
حیـاط مرکـزی، سـتونها و بامها، سـاختمانی  نیز همین 
تـداوم در معماری ايــرانی مــشهود اسـت. میدانیم که 
کاخهـای شـوش و تخـت جمشـید بـه کاشـیهای الوان 
مزيـن بوده اسـت. در دوران اشـکانیان و ساسـانیان گچ 
بـری و گاه  نقاشـی  ديـواری جای کاشـیهای رنگارنگ را  
گرفـت.  در  اعصـار اسـالمی تمامـی ايـن سـنت ها بــه 
مــوازات هـم در مــعماری ايـران ادامـه می يابـد. در 
قـرون اولیـه هجـری فـن گچ  بـری  به همـان  شـیوه ای 
کـه در ايـران عصـر ساسـانی رواج داشـت  در بیشـتر 
بناهـای رسـمی بـکار میرفـت و سـپس بـر آن تزئینات 
ديگر افــزوده شــد وانــدکی بعد آرايش بناها بوسـیله  
کاشـیها  و معـرق هـای رنگارنـگ سـنت معمـاری عصر 
هخامنشیان را تجديد نمود  بطوريکه از حدود هــفتصد   
 ســال پیـش به ايـن طـرف کمتـر بنـای مهمـی را در 
ايـران میتـوان يافت که با کاشـی  مزين  نــشده  بــاشد. 
ايــنچنین سـنت های معمـاری ايرانی پس از گذشـت 
هـزاران سـال  اصالت  خـود را حفظ نمود. دربـاره اصالت 
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مسـجد  چهـار  ايوانـی  کـه در سـطور پیشـین چندبـار 
بــدان اشـاره نموده ايم بــحث کــوتاهی بعمـل  آيد  و 
بـه پـاره ای ايـرادات کـه در ايـن زمینـه شـده اسـت 
پاسـخ گفتـه شـود. موضوع  آنسـت  کـه  بعلت اسـتفاده 
از مـدارس چهـار ايوانـی که در هـر يـک از ايوانهای آن 
يکـی  از  فرقـه هـای چهارگانة مذهب تسـنن تــدريس 
می شـده اسـت؛ بـرای عـده ای ايـن توهـم  را  پیـش  
آورده اسـت کـه مسـجد چهـار ايوانـی ايرانـی طـرح 
خـود را از چنیـن مدارسـی که در  عـراق  و مصر و ديگر 
کشـورهای اسـالمی بنیـاد شـده اقتبـاس نموده اسـت. 
در  اينباره  به-موجب  تحقیقاتی کــه آنــدره گدار بعمل 
آورده اسـت. اولین مدرسـه چهار ايوانی شـناخته شـده 
همانسـت کـه  نظـام  الملـک وزيـر ايرانـی آلب ارسـالن 
سـالهای   حـدود   در  خراسـان  خرگـرد  در  ملکشـاه  و 
480  هجـری بنـا نمـود. در ايـن مدرسـه بـر هـر يـک 
از مــحورهای اصــلی حیاط دو  ايوان  روبـروی  هم قرار 
دارد و فضاهـای بیـن ايوانهـا بوسـیله اطاقهـای ديگـر 
اشـغال شـده  اسـت.  هنگامیکـه در کشـورهای ديگـر 
موضـوع احتیـاج به مدارسـی کـه دارای چهار دسـتگاه 
عمـارت باشـد مطرح گرديد  ايــن  طــرح ايرانـی مورد 
پسـند قـرار گرفـت و از اين تقلیـد بعمل آمـد. مدارس  
چهـار دسـتگاه شـناخته شـده چـون مسـتضريه بغداد  
و يـا  صالحیـه قاهـره کـه معمـوالً در ايـن بـاره  بدانهـا  
اسـتناد مي شـود در سـالهائی بــسیار پس از مــدرسه 
خــرگرد يعنـی قريـب دو قـرن  ديرتـر  بــنا شــده و 
مــدارسی چـون  ناصريه  درحدود دو  قـرن  و نیم پس از 

مدرسـه خرگرد سـاخته  شـده  اسـت.
همچنیـن بايـد گفـت کـه بـرای بهـره گیـری از تفکـر 
خالقانـه، عـالوه بـر قـدرت خالقیـت فـرد،  آمـوزش 
خالقانـه و تشـويق افـراد بـه انجـام تمريـن هايـی کـه 
اسـتعدادهای آنهـا را بـارور می سـازد، نیز ضـروری می 
باشـد. از آنجـا کـه فرآينـد طراحـی از مراحـل و عناصر 
متعـددی شـکل مـی گیـرد، روش طراحـی از مراحل و 
عناصـر متعـددی شـکل می گیـرد، روش طـی کـردن 
ايـن فرآينـد نیـز بايـد پويـا و تعاملی باشـد تا بـه کلیه 
مراحـل و عناصـر طراحـی بصـورت همزمـان پرداختـه 

شـود. در پايـان فرآينـد حاصـل از ايـن تحقیـق به اين 
نتیجـه دسـت يافته اسـت که ايـده، تفکر اولیـه و غالب 
طـرح بـوده و اسـتراتژي برخورد با آن اسـت در حالیکه 
کانسـپت بـه معنـادار کـردن ايـده و تحقق پذيـري آن 
مـي پـردازد و بـه نوعـي تاکتیـک محسـوب مي شـود. 
ايـده پـس از عبـور از متـن، بینامتنیـت، زيباشناسـي، 
نشـانه شناسـي، زبانشناسـي، فلسـفه و روانشناسـي به 
کانسـپت هـاي متعـدد مـي رسـد. سـپس در فرايندي 
پیچیـده، مسـیر خـود را از اشـراق آغـاز کـرده و در 
سلسـله مراتبـي خـاص آن را به حکمت، علـم و دانش، 

تقلیـل داده و بـه فـرم تبديـل مـي کنـد.
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فضاهـای تجـاری همـواره از اجـزای جـدا نشـدنی کالبـد 
شـهرها بـوده و هسـتند؛ و بازار نمونـه ای بارز ایـن مراکز 
در معمـاری سـنتی ایـران بـه شـمار مـی رود. بازارهـای 
جنبـه  کنـار  در  خـود  کهـن  سـابقه  بـا  ایـران  سـنتی 
اقتصـادی از نقـش فعـال اجتماعـی نیـز برخـوردار بـوده 
می توانیـم  کشـورمان  شـهرهای  از  بسـیاری  در  و  انـد 
بـا  را  فرهنگـی  و  مذهبـی  شـاخص  عناصـر  همجـواری 
بافـت بـازار مشـاهده کنیم. هر سـاختمانی بازتـاب ذهنی 
سـاکنان آن اسـت و ایـن ذهنیت به طـور جدایی ناپذیری 
از آن سـاختمان باقـی اسـت و تعیین کننـده نهـادی کـه 
در آن سـاختمان پدیـد می آیـد. سـاختمان و کالبد بازار 
عـاوه بـر تاثیـر پذیـر از رویدادهـای تاریخـی، بـا توجـه 
مـی  سـاخته  شـهر  فرهنگـی  جغرافیایـی-  شـرایط  بـه 
شـود؛ و سـه عامـل فرهنـگ، عوامـل سـاختاری و عوامل 
کارکـردی را مـی تـوان جـزء عناصـر تاثیرگذار در شـکل 
گیـری کالبـد دانسـت. مقالـه پیش رو سـعی بر ایـن دارد 
ابتـدا به بررسـی مفهـوم بـازار و ویژگی هـای کالبدی آن 
بپـردازد؛ سـپس بازار کاشـان را از لحاظ سـاختار کالبدی 
مـورد بررسـی قـرار دهـد. روش پژوهش از نـوع تحلیلی- 
توصیفـی و تلفیقـی از شـیوه هـای کمی و کیفی اسـت و 
شـیوه بررسـی پژوهـش بـه صـورت پیمایشـی، مصاحبه، 

عکسـبرداری و تحلیـل یافتـه هـا می باشـد.
واژگان کلیـدي: کالبـد بازار، بازار کاشـان، عنصر حیاتی 

شهر. بافت 
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Examine the physical structure of the market as a vital 
element of the old urban fabric; Case Study: Kashan 
market

Abstract
Urban commercial spaces have always been and remain 
an integral component; and market centers example of this 
is the traditional Iranian architecture. Traditional markets 
with its ancient history, along with economic aspects also 
have had an active social role.  In many cities of our coun-
try can juxtaposition of religious and cultural elements 
with tissue observe the market? Each building reflects 
the mind and the mind of its inhabitants is inextricably 
remains of the building. And   Determines the institution 
where the building emerge. In addition to historical events 
affected the building of bazaar, according to the geographi-
cal conditions - cultural city; and three cultural factors are 
structural and functional factors are considered influential 
elements in the formation of the body. The present article 
tries to explore the concept of the market and its physi-
cal features, and then examine the physical structure of 
the market in terms of Kashan. The research method is 
descriptive and analytical compilation of qualitative and 
quantitative methods and practices survey reviews, inter-
views, and analysis are shooting. 
Key words: body market, Kashan, a critical factor in the 
urban fabric.
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1. مقدمه 
اگـر چـه بـازار ابتدا بـه منظور رفـع نیازهـای اقتصادی 
روابـط  کـه  نکشـید  طولـی  ولـی  شـد  ایجـاد  مـردم 
اجتماعـی و فرهنگی گسـترده ای درون سـاختار آن به 
وجـود آمـد. بـا ورود تکنولـوژی و صنعت، مفهـوم بازار 
دچـار تغییراتـی گشـت ولـی بـا این حـال همچنـان با 
اصول مشـخصی که از جامعه سـنتی باز مانده اسـت به 
حیـات خـود ادامـه داد. فضاهـای داد و سـتد و تجارت 
همواره رکنی اساسـی در سـاختار کالبدی شـهرها بوده 
و بازارهـای سـنتی همـواره از نمـود فرهنگی شـهرها و 
قوم هـای مختلـف مطـرح بـوده انـد. در گشـته ای نـه 
چنـدان دور، بـازار عنصـر شـهری بـا مکانـی مشـخص 
بـوده و حیـات شـهر و بـازار به هـم گره خورده و شـهر 
بـه واسـطه بازارهایشـان جایگاه منطقه ای خـود را پیدا 
کـرده اند )سـودخواه و همـکاران، 1393 (. بـازار به دور 
مسـجد و مدرسـه مـی چرخـد و آن را در برمی گیـرد؛ 
و طبـق سـنت باقـی مانده از شـهر دوره ساسـانی، بازار 
شـهر را در مـی نـوردد و از میـدان اصلـی شـهر)مقر 
حکومتـی( بـه سـوی دیـوار و بـارو کشـیده می شـود. 
بـه همیـن اعتبـار مـی تـوان از بـازار بـه عنوان سـتون 
 :2005 ,Habibi( فقرات شـهر دوره اسـامی نـام بـرد
48(. شـهر اسـامی بازارهای متعددی داشـته است که 
هـر یـک بـرای فـروش کاالیـی خـاص یـا چنـد کاالی 
 ,Morris( تخصصـی در کنـار هـم قـرار مـی گرفتنـد
2002: 40(. موقعیـت و جایـگاه شـهری بـازار و فضاها 
و مراکـز مهـم شـهر در امتـداد آن و همچنیـن نقـش 
و منزلـت بازاریـان در زندگـی شـهری باعـث مـی شـد 
کـه بـازار صرفـاً در حـد یـک فضـای اقتصـادی باقـی 
نمانـد بلکـه تبدیل به فضایـی برای بسـیاری از فعالیت 
 ,Daneshpour and Rousta( هـای اجتماعی شـود
2013: 17(؛ بـازار بـه صـورت همزمـان یـک محـور 
مهـم ارتباطـی، اقتصـادی و فرهنگی شـهر بـود و نقش 
و منزلـت مهمـی در حیـات اجتماعـی شـهر داشـت 
)سـلطان زاده، 1366، ص 383(. در دهه هـای اخیـر و 
با تحوالت عمیق کالبدی و اجتماعی شـهرهای کشـور، 
بازار به عنوان کانون اقتصادی و اجتماعی شـهر سـنتی 

ایـران دچـار دگرگونـی و تغییـرات قابل توجهـی شـده 
اسـت. در بیـش تـر مـوارد، بـازار از کانـون بـر جنـب و 
جـوش بـا مرکزیت قوی، به عنصری نسـبتاً حاشـیه ای 
بویـژه در ارتبـاط با عملکرد شـهری بدل شـده و بخش 
عمـده آن با افـت ارزش و پویایی اقتصـادی و اجتماعی 
و کالبـدی رو بـه رو بوده اسـت. این مسـاله باعث شـده 
کـه بخـش چشـمگیری از بـازار، بویژه عناصـر جانبی و 
جـدا از راسـته های اصلـی آن دچـار رکـود و تخریـب 

شـوند )ایراندوسـت و بهمنی اورامانـی، 1390(.
2. کلیات و روش شناسی پژوهش

2-1 سابقه پژوهش
بـازار بـه مثابـه عنصـر و جـزء اصلـی شـهرهای ایرانـی 
و اسـامی، از یک سـو یکـی از شـاخص هـای اعتبـار 
شـهر در دوران تاریخـی بـوده و از سـوی دیگـر یکی از 
مشـخصه های شـهر شرق اسـامی شمرده شـده است. 
از ایـن رو، در نظریـه پردازی درباره شـهرهای اسـامی 
ایـن عنصـر مـورد توجـه و تاکید خـاص بوده اسـت. بر 
اسـاس جمـع بندی مدل هـای جغرافی دانـان در مورد 
کارکردهـای اصلی و ویژگی های اساسـی شـهر سـنتی 
شـرق اسـامی، بازار و سلسـله مراتبـی از بـازار )همراه 
با مسـجد آینـه( به مثابه قلب و هسـته اقتصادی شـهر 
وجـود سلسـله مراتب بازرگانـی و پیشـه وری در درون 
بـازار از مشـخصه هـای بـارز و جدایی ناپذیر شـهرهای 
سـامی از جملـه ایرانی بوده اسـت )اهلـرز، 1373، ص 

.)30
بـرای نمونـه، اهمیـت بـازار بـه مثابـه عنصـر کالبدی، 
اقتصادی و حتی اجتماعی اصلی در شـهر سـنتی ایران 
بـه حدی اسـت که شـهر شناسـانی چون اویگـن ویرث 
از بـازار بـه عنـوان مرکـز اصلی اقتصادی شـهر شـرقی 
و بخـش ویـژه فعالیت هـای کسـب و کار سـنتی کـه 
اغلـب در مرکـز شـهر قـرار دارد یـاد کرده انـد )رجبی، 
شـهرهای  در  بـازار  اعتبـار  و  ارزش  1386، ص 30(. 
اسـامی در دیـدگاه ویـرث به اندازه ای اسـت کـه بازار 
را تنهـا وجـه مشـخصه اصلـی و بهتریـن معیـار اصالت 
شـهرهای شـرق اسـامی در برابـر شـهرر هـای دیگـر 
حـوزه هـای فرهنگـی جهـان می دانـد )اهلـرز، 1373، 
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233 ص 30(. »اهلـرز« نیـز از میـان معیارهای مطرح شـده 
برای شـناخت شـهر اسـامی، تنها مورد بازار را اسـتثنا 
مـی دانـد کـه از نظر شـکل، تکوین و کارکرد یکتاسـت 
)پوراحمـد و موسـوی، 1389، ص 3(. در پژوهش هـای 
شـهری معاصـر، بـازار از دیـدگاه هـای مختلفـی مـورد 
بررسـی قرار گرفته اسـت: حوزه شهرسـازی و معماری، 
جغرافیایـی، اقتصـادی و اجتماعـی و پزوهـش هایـی از 
جملـه ایـن مـوارد اسـت کـه در آنهـا اهمیـت و ارزش 
گوناگـون  هـای  دوران  ایـران،  شـهرهای  در  بـازار 
تاریخـی و تـا شهرنشـینی کنونـی تاکیـد شـده اسـت 
)پیرنیـا، 1372؛ سـلطانزاده، 1380؛ پوراحمـد، 1376(. 
از جنبـه کارکـردی نیـز همـواره بـازار بـه عنـوان یکی 
از عناصـر عمـده مـورد توجه شهرشناسـان غربـی بوده 
اسـت. از ایـن جنبـه، بـر کارکـرد اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی، فرهنگـی و مذهبـی شـهر تاکید شـده اسـت 

 .)2000  ,Werner  ;1990  ,Bonine(

2-2 روش پژوهش
روش پژوهـش، توصیفـی، تحلیلـی- تاریخی اسـت و با 
اسـتفاده از شـیوه های گردآوری اطاعـات کتابخانه ای 
و میدانـی، مشـاهده و بررسـی کالبد وضع موجـود بازار 
کاشـان صـورت گرفته اسـت. بـرای این منظـور، عمده 
تریـن اسـناد و اطاعـات مکتـوب از جملـه پژوهـش 
هـای پیشـین و مقالـه هـای چـاپ شـده و مجلـه ها و 
کتـب تاریخـی، سـفرنامه ها و نقشـه ها و با اسـتفاده از 

عکاسـی از بازار کاشـان بررسـی شـده است.
3. مرور يافته ها و مبانی نظری

3-1 بازار
بـازار در فارسـی میانـه، وازار و بـا ترکیـب هایـی چـون 
وازارگ )بـازاری(، وازارگان )بازرگان( و واذاربد اسـتفاده 
شـده اسـت، و منظـور از بـازار محلـه مرکـزی و اصلـی 
معامـات و پیشـه وری شـهر در دوره اسـامی و پیـش 
از فـوج گرایش هـای غربی اسـت که در هسـته مرکزی 

نمونه واژهویژگی های مورد توجهمفهوم

بازراچـه، بازارگاه، بازارگه، تیمچه، راسـته، رسـته، سـوق، میدان، اندازه و مقیاسکالبدی
قیصریـه، کوی سـوداگران، مغـازه، دکان، دکه، حجره

محـل خرید و فروش کاال؛ اشـاره به کاربری
محصول عرضه شـده در بازار

معاملـه، خریـد و فـروش، کـوی سـوداگران، مغـازه، دکان، دکه، 
بـازار مسـگرها، بـازار اسـب، بـازار مـرغ، بازار صحـاف ها

معنوی

ماجـرا،  پیشـامد،  فریـب،  نیرنـگ، 
و  ارزش  مجـازا  بیهودگـی،  بهانـه، 
بـی  ازدحـام،  و  شـلوغی  اعتبـار، 
نظمـی، بـی حسـابی و بـی ترتیبی، 
رفتـار؛ زدن،  الف  داشـتن،  رونـق 

بـازار آراسـتن، بـازار امکان و بـازار جهان، بـازار برچیـدن، بازاربه 
شـدن، تیـره شـدن، بازار تیـز و گـرم، میانجی دیدن بازار کسـی 
را، تیـز بازار، بازار سـاختن، بازار شـام، شـاداب بازار، بازار کاسـد، 
بـازار کسـی برافروختـن، بـر سـر بـازار بـودن، روز بـازار کسـی 
بـودن، خـر بـازار، دزدبـازار، شـلوغ بازار، مسـت بـازار، بـازار ناروا 

شـدن، بـازار گرم داشـتن؛

جنبـه هایی ماننـد کیفیت محیط و کیفی
قیصریه، تیمچه، سرا، دکان؛جنس کاالهای عرضه شـده؛

موقعیت 
زمانی و 

مکانی

بـا توجـه به زمـان و موقعیت مکانی 
بـازار، نـام بـازار از آنها گرفته شـده 

است.

بـازار مـکاره، جمعه بازار، شـنبه بازار، دوشـنبه بازار، بـازار بزرگ، 
بازارچه بلند، بـازار تهران؛

جدول 1. بررسی مفاهیم واژه های مرتبط با بازار در متون ادبی زبان فارسی؛ ماخذ: عباسی و همکاران، 1393
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شـهر و درون مجموعـه ای از سـاختمان های ثابـت و 
همگـن، بـا شـکل معمـاری ویـژه ای جـای دارد )بنیاد 

دایـره المعـارف اسـامی، 1372، صـص 306-307(.
بازار بخشـی از منطقه مرکزی شـهر اسـت که از خیابان 
هـا و شـبکه راه هـای متعـددی تشـکیل مـی شـود. از 
طرفـی بـه کمـک راه هایی بـا بخش های دیگر شـهر و 
از طـرف دیگـر به حومـه آن ارتبـاط دارد. بازار بخشـی 
از شـهر اسـت که نقش مرکزی را ایفـا می کند و ارکان 
بسـته ای اسـت کـه باهـم گره خـورده اسـت. دو طرف 
معبـر بـازار دارای دکان هـای بـه هـم پیوسـته اسـت 
)شـفقی،1380، ص 75(. بـازار عمومـاً متشـکل از دو 
راسـته دکان در مقابـل یکدیگـر اسـت که غالباً سـقف 
آنهـا را به هـم پیونـد داده و دارای بافت ویژه ای اسـت. 
بناهایـی از قبیل کاروانسـرا، تیمچه، دربند، چهارسـوق، 
مسـجد، مدرسـه، آب انبـار و ماننـد آنهـا از متعلقـات 
آن بـه شـمار می آیـد )خـان محمـدی، 1386، ص 5(. 
واقعیت این اسـت که بازارهای سـنتی جزئـی از معدود 
گونه هـای معمـاری و شهرسـازی سـنتی هسـتند کـه 
علی رغـم تمـام تغییـرات بـه واسـطه انعطـاف پذیـری 
بـه مثـال خـود، همچنان عملکـرد اصلی خـود را حفظ 
نمـوده و بـه حیـات خـود ادامه مـی دهند. انعطـاف در 
عملکـرد را، حتـی در اجـزاء بـازار نیـز مـی تـوان دیـد. 
کلیـت کالبـدی و معماری حجره ها یکسـان می باشـد 
ولـی بـه تناسـب کاربـری کـه بـرای آن مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیرنـد، تغییراتـی در آن هـا ایجاد می شـود، 
به طـور مثـال بـا همیـن کلیـت یکسـان تفاوت هایـی 
طـا  نانوایـی،  قصابـی،  ماننـد  هایـی  کاربـری  میـان 
فروشـی وجـود دارد. امـروزه کاربـری هـای خدماتـی 
ماننـد بانـک نیـز داخـل بـازار بـه چشـم مـی خـورد و 
همیـن چنـد عملکردی بـودن و اختاط کاربـری ها در 
بـازار از ویژگـی هایـی بوده که باعث شـده بـازار حیات 
خـود را بـا گـذر زمـان حفـظ کنـد )محمـد مـرادی، 

1389، ص 162(.
سـابقه بـازار بـه مفهـوم کنونـی آن، بـه دوره ساسـانی 
بـاز می گـردد کـه به عنـوان سـتون فقرات شـهر از دل 
شـار میانی )شارستان( تا شـار بیرونی )ربض( گسترش 

یافـت و در مسـیر خـود بـا شـکل دهی بـه محله هـای 
شـهری بـه صورت قلب شـهر عمـل می کـرد )حبیبی، 
انـدک،  انـدک  اسـامی  دوره  در   .)34 ص   ،1375
بـه عنـوان عناصـر جدایـی  نمادهـای کالبـدی دیـن 
ناپذیـری از بازار ظاهر شـدند و عناصری چون مسـجد، 
مدسـه، حسـینیه و تکیـه جـای خـود را در بـازار بـاز 
کردنـد. در حقیقیـت، در دوران اسـامی عملکردهـای 
جدیـدی در بـازار شـکل گرفـت و بـه تدریـج شـامل 
حیـات جمعـی کل شـهر گشـت و سـاختار و کالبد آن 
بـه اندامـی مرکب با در نظـر گرفتن کلیـه عملکردهای 
زندگی عمومی شـهر بدل شـد )خان محمـدی، 1386، 

ص 62(.
بـا اهمیـت یافتـن بیشـتر عنصـر مذهـب در اجتماع و 
حکومـت در دوره صفویـه، و نیـز گسـترش ارتباطـات 
تجـاری در ایـن دوره، بازار به عنـوان تعیین کننده ترین 
و شـاخص ترین عنصر شـهری در بسـیاری از شهرهای 
بـزرگ کشـور نمایان شـد. نقـش مذهبی بـازار و پیوند 
آن بـا معنویـت و باورهای مذهبـی در ظهور و محوریت 
عناصری چون مسـجد روشـن اسـت و نقـش اجتماعی 
و دامنـه نفـوذ آن در حیـات اجتماعـی شـهر بـا جلـب 
فعالیـت هـای اجتماعـی و شـکل گیـری تشـکل هـای 
صنفـی تقویـت شـده اسـت. کارکـرد سیاسـی و نقـش 
بـازار در حرکـت هـای سیاسـی جامعـه ایرانـی جایگاه 
و سـابقه ای تاریخـی دارد )رجبـی، 1386، ص 72(. 
بـازار بـا توجـه بـه سـابقه و اهمیـت آن، دارای اجـزا و 
عناصـر گوناگونـی بوده اسـت کـه در مجمـوع یک کل 
واحـد را تشـکیل داده اسـت. میـدان بـه مثابـه اصلـی 
تریـن و عنصـر مرکـزی و راسـته بـه صـورت خطـی و 
عنـوان مهمتریـن بخش و عنصـر اقتصادی بـازار ایفای 
نقـش کـرده انـد. راسـته اصلی عمومـا در امتـداد معبر 
اصلی شـهر و راسـته هـای فرعی عمود بـر آن به صنف 
خاصـی اختصاص داشـته انـد. قیصریه، راسـته کوچکی 
اسـت که محـل خرید و فـروش کاالهای خـاص، مانند 
منسـوجات ابریشـمی گـران قیمت بـود. کاروانسـراها و 
سـراها، فضاهایـی دارای یـک حیـاط مرکـزی بودند که 
دور تـا دور آن سـاختمان هایـی قـرار داشـت که طبقه 
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زیریـن آنهـا محـل عرضـه کاال و طبقـه باال محـل امور 
دفتـری تجـارت خانـه بـود. تیمچـه بـه کاروانسـراها یا 
سـراهای کوچـک و سرپوشـیده مـی گوینـد کـه محل 
عرضـه کاالهایـی ماننـد فـرش، چینـی و بلـور بـوده 
اسـت. محـل تقاطـع گذرهای اصلـی بازار بـا یکدیگر را 
چهارسـوق یـا چهارسـو می نامنـد که تـاق و نبد بزرگ 
تـر اسـت و معمـوال کانـون و مرکـز اصلـی بازار بـوده و 
باالترین ارزش اقتصادی را داشـته اسـت. سـاده ترین و 
کوچـک ترین، امـا مهمترین عنصر تجاری بـازار حجره 
یـا دکان اسـت کـه در دو سـوی راسـته بازار بـه وجود 
می آیند )ایراندوسـت و بهمنـی اورامانی، 1390(. تکیه 
هـا، مـدارس مذهبی، مسـاجد، حسـینیه هـا و غیره از 
دیگـر عناصـر پیونـد خـورده بـا بازار هسـتند )سـلطان 
زاده، 1380 و بنیـاد دایـره المعـارف اسـامی، 1372(. 
بـازار کـه از مهمترین فضاهـای اجتماعی و شـهری هر 
جامعه اسـت، شـبکه ای درهم تنیده از روابط اجتماعی 
و اقتصـادی را در جـوار بناهای عمومی دیگر شـکل می 
داد و نقـش تعییـن کننـده ای بـه عنـوان عامل شـکل 
دهـی اسـتخوانبندی و سـاختار کالبـدی شـهر ایرانـی 
اسـامی داشـته اس. )کوشـا، 1393(. از نظر سـاختار و 
شـکل، بازارهـا را مـی توان بـه گونه های تـک محوری 
)خطـی یـا طولی(، چنـد محـوی، صلیبـی )متقاطع( و 

منظومـه ای تقسـیم بنـدی کـرد )بنیاد دایـره المعارف 
.)1372 اسامی، 

ادغـام در  فرآینـد  بـه  ایـران  بـا ورود  قاجـار  در دوره 
بـه  و ورود کاالهـای خارجـی  سـرمایه داری جهانـی 
کشـور و ایجـاد تعـدادی کارخانـه در بیـرون از بـازار، 
نقـش بـازار بـه عنـوان محـور اصلـی اقتصـاد شـهر بـه 
تدریج تضعیف شـد )سـلطان زاده، 1383، ص 27(. اما 
تحـول کالبـدی اصلی و نـزول جایگاه بازار در شـهر در 
دوره پهلـوی آغـاز شـد که با گسـترش اقتصاد سـرمایه 
داری مبتنـی بـر ارتباطـات جدیـد و تحول در سـاختار 
سـنتی شـهرها و خیابان کشـی های جدید، بازار عمدتا 
دچـار گسـیختگی کالبـدی و کارکـردی شـد. در چند 
دهـه گذشـته، بازارهـای سـنتی عـاوه بـر جنبـه های 
کالبـدی و کارکـردی، از جنبه هـای اجتماعی نیز دچار 
دگرگونـی شـدند: بـه نحوی کـه سـاختار جمعیتی آن 
نیـز تغییـر کرده اسـت و بـا تراکم بـاال و سـالخوردگی 
جمعیـت و مهاجـرت جمعیـت بـه محلـه هـای جدید 

مواجـه هسـتیم )کاسـتللو، 1368، ص 168(.
3-2 کالبد بازار 

هـر سـاختمانی بازتـاب ذهنی سـاکنان آن اسـت و این 
ذهنیـت به طـور جدایی ناپذیری از آن سـاختمان باقی 
اسـت و تعییـن کننـده نهـادی کـه در آن سـاختمان 

5 
 

 ، ص1368جمعيت به محله هاي جديد مواجه هستيم (كاستللو،  تغيير كرده است و با تراكم باال و سالخوردگي جمعيت و مهاجرت
168.( 

 1386: رجبي، اخذم؛ بازار بر اساس عملكرد آنها كالبدي تقسيم بندي عناصر. 2جدول 
ــاركرده كـ

 اي بازار
ــاعي،  اقتصادي ــذهبي، اجتمــــ مــــ

 فرهنگي و خدماتي
 ارتباطي

ــش  نقـــــ
 تجاري

نقـــــــش 
توليـــدي و 

 تجاري

ــش  نقش مذهبي نقش انباري نقــــــــ
ــاعي و  اجتمـــ

 خدماتي

 ارتباطي

 
 

ــر  عناصــ
كالبــــدي 

 بازار

دكــــان  -
 و حجره

 تيمچه -
 تيم -
 خان -
 راسته -
ــار  - چهـــ

 سوق

 كارگاه -
- 

 قيصريه
 داالن -

 خانيار -
كاروانســــــرا  -

 يا سرا
ــدازها  - بارانــــ

 يا بارگير

ــا   - ــجد يــ مســ
 مسجد جامع

 حسينيه -
 تكيه -
ــدارس و  - مـــــ

حــــوزه هــــاي  
 علميه

 امام زاده -

 حمام -
 زوارخاه -
 سقاخانه -
ــه  - چايخانـــ

 و قهوه خانه
 غذاخوري -
 سلماني -

 ميدان -
ــلي و  - ــذر اصـ گـ

 فرعي
 در و دروازه -

 بازار  كالبد 3-2
ين كننده نهادي كه عيهر ساختماني بازتاب ذهني ساكنان آن است و اين ذهنيت به طور جدايي ناپذيري از آن ساختمان باقي است و ت

فرهنگي  -مي آيد. ساختمان و كالبد بازار عالوه بر تاثير پذير از رويدادهاي تاريخي، با توجه به شرايط جغرافياييدر آن ساختمان پديد 
مسئله فرهنگ عامل ديگر مي باشد كه بواسطه حضور شهروندان در بازار موجوديت پيدا مي كند، به اين معنا كه شهر ساخته مي شود، 

آنها با يكديگر حامل مولفه هاي فرهنگي است و مردم توسط فرهنگ يعني مجموعه ارزشها و شهروندان و كيفيت تعامل اجتماعي 
: كليه عوامل ساختاريهمچنين  ).23 ، ص1384باورها و جهان بيني، نظام هاي نهادي مشترك به محيط خود مي دادند (ترابي، 

ان جز عناصر ساختاري تاثير گذار در شكل گيري كالبد توساز هستند را ميوعواملي كه منشعب از نيروهاي داخلي موثر در ساخت
د و همچنين استادكاران و ، تجهيزات و امكانات موجوهاي رايجهاي خاص مصالح مصرفي، تكنولوژيدانست. نوع و ويژگي

سنتي تا حد  مورفولوژي بازارهاي :عوامل كاركرديت دارند از جمله اين عوامل هستند؛ و كه در مراحل انجام كار دخال نمتخصصي
زيادي وابسته به خصيصه هاي كاركردي آنست، بازارها بسته به حوزه نفوذ و وسعت عملكرد خود متفاوت اند و اين امر تاثير مستقيم 

 ظ با بازارهاي بزرگ متفاوت اندبازارهاي محله اي كه تنها به محله خود، خدمات ارائه مي دهند به لحا بر شكل كالبدي آنها دارد، مثالً
 ).24 ، ص1385(جهاد دانشگاهي تهران، 

 عناصر كالبدي بازار 3-3
مسقف بودن بازار امري است مهم در تسهيل امور اين مكان است. تماشا و خريد كاال در گرماي شيراز و سرماي  سقف: 3-3-1

تبريز براي هيچ خريدار مشتاقي دلپذير نمي باشد. پوشش بازار عالوه بر محافظت فيزيكي مردم در مقابل عوامل جوي، فضايي 
پوشش بازار  قرار گرفتن در متن فعاليت هاي گوناگون بازار را فراهم مي آورد. محصور در مقياس انساني و مطبوع جهت تبادل كاال و

با چوب و حصير و به شكل مسطح مي باشد و در دهانه هاي بزرگ مصالحي چون آجر، گچ، سنگ و آهك در ساده ترين شكل 

جدول 2. تقسیم بندی عناصر کالبدی بازار بر اساس عملکرد آنها؛ ماخذ: رجبی، 1386
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پدیـد مـی آیـد. سـاختمان و کالبـد بـازار عـاوه بـر 
تاثیـر پذیـر از رویدادهـای تاریخـی، با توجه به شـرایط 
جغرافیایـی- فرهنگی شـهر سـاخته می شـود، مسـئله 
فرهنـگ عامـل دیگـر مـی باشـد کـه بواسـطه حضـور 
بـازار موجودیـت پیـدا مـی کنـد، بـه  شـهروندان در 
ایـن معنـا کـه شـهروندان و کیفیـت تعامـل اجتماعی 
آنهـا بـا یکدیگـر حامـل مولفـه هـای فرهنگی اسـت و 
مـردم توسـط فرهنگ یعنـی مجموعه ارزشـها و باورها 
و جهـان بینـی، نظـام های نهادی مشـترک بـه محیط 
خـود مـی دادنـد )ترابـی، 1384، ص 23(. همچنیـن 
عوامل سـاختاری: کلیه عواملی که منشـعب از نیروهای 
داخلـی موثـر در ساخت و سـاز هسـتند را می تـوان جز 
عناصـر سـاختاری تاثیـر گـذار در شـکل گیـری کالبد 
دانسـت. نـوع و ویژگی هـای خـاص مصالـح مصرفـی، 
تکنولوژی هـای رایـج، تجهیـزات و امکانـات موجـود و 
همچنیـن اسـتادکاران و متخصصیـن کـه در مراحـل 
انجـام کار دخالـت دارنـد از جملـه این عوامل هسـتند؛ 
و عوامـل کارکـردی: مورفولوژی بازارهای سـنتی تا حد 
زیـادی وابسـته بـه خصیصـه هـای کارکـردی آنسـت، 
بازارهـا بسـته بـه حـوزه نفـوذ و وسـعت عملکـرد خود 
متفـاوت انـد و این امر تاثیر مسـتقیم بر شـکل کالبدی 
آنهـا دارد، مثـًا بازارهـای محلـه ای کـه تنهـا به محله 
خـود، خدمـات ارائـه مـی دهنـد به لحـاظ بـا بازارهای 
بـزرگ متفـاوت اند )جهـاد دانشـگاهی تهـران، 1385، 

ص 24(.
3-3 عناصر کالبدی بازار

3-3-1 سـقف: مسـقف بـودن بـازار امـری اسـت مهـم 
در تسـهیل امـور ایـن مـکان اسـت. تماشـا و خریـد 
کاال در گرمـای شـیراز و سـرمای تبریـز بـرای هیـچ 
خریـدار مشـتاقی دلپذیـر نمـی باشـد. پوشـش بـازار 
عـاوه بـر محافظـت فیزیکـی مـردم در مقابـل عوامـل 
جـوی، فضایـی محصـور در مقیـاس انسـانی و مطبـوع 
جهـت تبـادل کاال و قـرار گرفتـن در متـن فعالیـت 
هـای گوناگـون بـازار را فراهـم مـی آورد. پوشـش بازار 
در سـاده تریـن شـکل بـا چـوب و حصیـر و بـه شـکل 
مسـطح مـی باشـد و در دهانـه هـای بـزرگ مصالحـی 

چـون آجـر، گـچ، سـنگ و آهـک پوشـش هـای گنبد 
شـکل را تشـکیل مـی دهنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
پوشـش گنبدی و اسـتفاده از قوس و فرم های منحنی 
در سـقف اسـتعارات و مفاهیـم متعـدد دیگـری نیز در 
ادبیـات کهـن مـا داردکـه مجـال پرداختـن بـا آنها در 

ایـن بخـش نمی باشـد.
3-3-2 جـداره و کـف: در راسـته هـای اصلـی بـازار، 
و  سـنگفرش  در  بومـی  مصالـح  بهتریـن  از  معمـوال 
آجـرکاری و تزئینـات طـاق و دیـوار و همچیـن درها و 
پنجـره هـای چوبـی در حجـره هـا اسـتفاده می شـود.

3-4 ويژگیهای فضای کالبدی بازار
3-4-1 فضاهـای پـر و خالـی: از ویژگـی هـای مهـم 
معمـاری بازارهای ایران تناسـب شـگفت انگیز فضاهای 
پـر و خالـی و فضاهـای بـاز و بسـته در کل پیکـره بازار 
مـی باشـد. بزرگترین فضـای خالـی درون بازار سـراها، 
تیمچـه هـا و تکیـه هـا هسـتند کـه در امتـداد حجـم 
باریـک گذرهـای بـازار، یکبـاره گشـودگی مطلوبـی را 
در فضـا پدیـد مـی آورنـد و مردمـی کـه بـرای خریـد 
و گـذران اوقـات فراغـت از فضاهـای متنـوع بـازار عبور 
مـی کننـد بـه راحتـی از فضایـی به فضـای دیگـر وارد 

نمی شـوند.
3-4-2 فضـای پیاده بـازار: ویژگی دیگر بازار شـهرهای 
ایـران پیـاده راه هـای سرپوشـیده اسـت کـه مغـازه ها 
در دو سـوی آن، کاالهـای خـود را عرضـه مـی کننـد. 
مسـیرهای پیـاده بازارگاهـی از میـان صحن مسـاجد و 
فضـای خالـی داخـل تکیه هـا عبـور می کند و بـه این 
ترتیـب عابـر پیـاده، قیـل و قـال تجـاری را بـا حـال و 
هـوای مذهبـی همزمـان تجربه مـی کند. عـاوه بر این 
ارتبـاط چهـره بـه چهـره در ایـن فضـای پیـاده، روابط 
اجتماعـی بیـن مـردم را گـرم تـر مـی کند )سـعیدنیا، 

1388، ص 8(.
زیبایـی  ایـران،  معمـاری  در  بـازار:  تزئینـات   3-4-3
چیـزی نیسـت جـزء تـوازن و تعـادل اجزا متناسـب بنا 
و بکارگرفتـن تزیین هایـی کـه از بنـا مایه مـی گیرد و 
بـه شـکلی منطقـی عرضـه می شـود. بـه عبـارت دیگر 
بـه بنایـی کـه بـا تزییـن تحمیلـی آمیختـه باشـد زیبا 
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نمی گوینـد، بلکـه بنایـی در خـور تحسـین اسـت کـه 
اصلیـش  و خطـوط  باشـد  دیـد  ارتفاعـش خوشـایند 
تزیینـی مناسـب داشـته باشـد، از جملـه ایـن تزئینات 
مـی تـوان بـه کاربنـدی، یزدی بنـدی و مقرنـس کاری 
اشـاره کـرد )جهـاد دانشـگاهی تهـران، 1385، صـص 
43-44(. در بازارهایـی نیـز بـه جـزء گـره هـای اصلی 
کـه بسـته به اهمیت بـازار گاهـاً تزئینات قابـل توجهی 
دیـده می شـود، طـاق هـای  آنهـا  در  و...  مقرنـس  از 
گنبـدی شـکل بـا شـبکه های نورگیـر و طـرح هـای 
هندسـی سـاده که اکثـراً بـدون تزئینات خیـره کننده 
آجـری یـا کاشـیکاری یا معـرق هسـتند، زیبایـی بازار 
را چندیـن برابـر مـی کننـد )جبـاری، 1379، ص 33(.

3-5 هندسه، نور و صدا در بازار 
3-5-1 هندسـه: راسـته بـازار دارای نظمـی مشـخص 
و  سـاختار  در  منظمـی  الگـوی  و  ارتفـاع  سـطح،  در 
شـکل ظاهری می باشـد، هندسـه آن بیـش از هر چیز 
از تـداوم و ریتـم بهـره مـی گیـرد؛ بـه ایـن ترتیـب که 
دکان هـا بـا ریتمـی مشـخص و ثابـت در پـی هـم قرار 
مـی گیرنـد و در تـداوم ایـن ریتـم، تغییـری در کالبـد 

فضایـی مـی دهنـد. ایـن تغییـر مـی توانـد وجـود یک 
کاروانسـرا، مسـجد، آب انبـار و یـا هـر عنصـر دیگـری 

باشـد )پوراحمـد، 1374، ص 30(.
3-5-2 نـور: سرپوشـیده بودن بـازار، نورگیری فضاهای 
مختلـف آن را دارای کیفیـت ویـژه ای نمـوده اسـت؛ 
بطوریکـه کـه دکان هـا و حجـره هـا هیـچ منبـع نـور 
و  گذرهـا  امـا  انـد؛  تاریکـی  در  و  ندارنـد  مسـتقیمی 
راسـته هـای بـازار با نورگیـری از سـقف در حالت نیمه 
تاریکنـد. در ایـن بیـن، تسلسـل هـرم های نور تابشـی 
سـقف، میـل بـه حرکـت را تشـویق مـی کنـد، هنـگام 
حرکـت در فضـای تاریـک روشـن، شـخص بـه نـاگاه 
بـا فضاهـای نیمـه روشـن مواجـه مـی شـود کـه خود 
داللتـی بـر رویدادی دیگـر و وجود فضاهایی روشـن در 
ورای آنهاسـت. ایـن فضاهای نیمه روشـن کـه فضاهای 
واسـط به بناهـای پیرامونی هسـتند، با دعوتاز شـخص 
حـس نزدیک شـدن بـه آن فضاها را تقویـت می کنند. 
فضاهـای روشـن، حیـاط عناصـر پیرامونـی و یـا معابـر 
مسـکونی هسـتند که بواسـطه آنها خـروج از بافت بازار 
ممکـن مـی شـود. به این ترتیب اسـت که شـدت نور و 

نمودار 1. ويژگی های کالبدی بازار ايران؛ ماخذ: عباسی و همکاران، 1394

7 
 

سبب القاي حركتي موزون در بازار مي شود. در فضاهايي هم كه نور موضعي به كار گرفته شده، چون نور فضا يكدست در اغلب اوقات 
مسير نور ديده مي شود. اين مسير در ساعات مختلف روز جابجا مي شود و گاه بر زمين و گاه بر ديوارها مي تابد. به اين ترتيب در 

جهاد دانشگاهي مي كند به كار گرفته نشده است ( چنين فضايي نور حضور ملموسي دارد و فقط به عنوان وسيله اي كه فضا را روشن
 .)45-44 ، صص1385تهران، 

راه حل هاي آگوستيكي جهت تنظيم صدا و جلوگيري از طنين هاي نامناسب در معماري فضاهاي بازار به صورت : صدا 3-5-3
... عالوه بر و پوش، كاربندي، يزدي بندي، مقرنس سازيمختلف ارائه شده است. ايجاد انواع سقف هاي كاذب (به صورت خوانچه

تيك نقش عمده اي دارند. اين پوشش هاي سقف چه در صورتي كه به عنوان سقف علمكردهاي خاص خود در ايجاد نوعي آگوس
كاذب اند و چه به خاطر شكست هاي متنوع حجمي كه در پوشش ايجاد كرده اند، به عنوان جاذب طنين اصوات به شكلي موثر در بنا 

 ). 46 ، ص1385عمل مي كنند (جهاد دانشگاهي تهران، 

               
 1394: عباسي و همكاران، اخذم؛ ويژگي هاي كالبدي بازار ايران .1 نمودار

 بازار كاشان. 4
 هواي و آب داراي و گرفته قرار پهناور اي نسبتًاجلگه در كه اصفهان استان هاي شهرستان از كاشان شهرستان مركز كاشان شهر

كيلومتري مركز  200كيلومتري جنوب پايتخت و  220شهر در مركز ايران در ). اين 679 ، ص1379سعيديان، است ( خشك و معتدل
اين  .فضاهاي شهري در دو طرف آن قرار گرفته اندبازار كاشان در مركز اين شهر واقع شده است و ديگر  واقع است.اصفهان استان 

هاي بازار در دوره صفويه رونق فراواني داشته است كه البته در دوره قاجار ميزان قابل مالحظه اي از آن رونق كاسته شده. افزوده
بازار كاشان با وجود رونق و زيبايي بسيار در دوران  جديدتر بازار شامل تيمچه امين الدوله، مدرسه امام خميني و يك مسجد است.

قمري ويران شد و در پي وقوع اين حادثه عالوه بر تخريب ابنيه تاريخي شهر،  1192، به سبب زلزله شديد در سال سلجوقي و صفوي

ويژگي هاي 
نظام كالبدي 

 بازار

تمركز بر گرد 
عناصر كانوني 

القاي حس  شهر
حركت در دو بعد  
 فيزيكي و معنايي

توجه به دورن و 
ايجاد فضاي 

 خلوت

بازار به عنوان  
فضاي بينابين در 

مقياس كالن، 
 مياني و خرد

سازماندهي 
متنوع كالبدي در 
مقياس معماري 

 و شهر

انقطاع در عين  
پيوستگي و 

 امتداد

خلق چشم 
اندازهاي متنوع  

انطباق با 
 پايداري محيطي

ويژگي هاي 

توجه به هندسه 
و مفاهيم زيبا 

شناختي در ابعاد 
 كالبدي
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نحـوه تابـش آن چگونگی و نـوع فضا را در بـازار تعیین 
مـی بخشـد و قرارگیـری انـواع فضاهـا را در کنـار هـم 
انتظـام مـی دهـد )بهزادفـر، 1388، ص 17(. مجموعه 
حرکـت طـاق و طـاق نماهـا در ترکـب بـا ریتـم عبـور 
نـور طبیعی از سـقف و جدار باالیی پوشـش ها، سـبب 
القـای حرکتـی مـوزون در بـازار می شـود. در فضاهایی 
هـم کـه نـور موضعـی بـه کار گرفتـه شـده، چـون نور 
فضـا یکدسـت در اغلـب اوقـات مسـیر نـور دیـده مـی 
شـود. ایـن مسـیر در سـاعات مختلـف روز جابجـا مـی 
شـود و گاه بـر زمیـن و گاه بـر دیوارها می تابـد. به این 
ترتیـب در چنیـن فضایـی نور حضـور ملموسـی دارد و 
فقـط بـه عنـوان وسـیله ای که فضـا را روشـن می کند 
بـه کار گرفتـه نشـده اسـت )جهـاد دانشـگاهی تهران، 

1385، صـص 45-44(.
3-5-3 صـدا: راه حـل هـای آگوسـتیکی جهت تنظیم 
صـدا و جلوگیـری از طنیـن های نامناسـب در معماری 
فضاهـای بـازار بـه صـورت مختلـف ارائـه شـده اسـت. 
ایجاد انواع سـقف های کاذب )بـه صورت خوانچه پوش، 
کاربنـدی، یـزدی بنـدی، مقرنـس سـازی و... عـاوه بر 
علمکردهـای خـاص خـود در ایجـاد نوعـی آگوسـتیک 
نقـش عمـده ای دارند. این پوشـش های سـقف چه در 
صورتـی کـه بـه عنوان سـقف کاذب اند و چـه به خاطر 
شکسـت هـای متنـوع حجمـی کـه در پوشـش ایجـاد 

کـرده انـد، بـه عنوان جـاذب طنیـن اصوات به شـکلی 
موثـر در بنـا عمل می کننـد )جهاد دانشـگاهی تهران، 

1385، ص 46 (.
4. بازار کاشان

شـهر کاشـان مرکـز شهرسـتان کاشـان از شهرسـتان 
هـای اسـتان اصفهـان کـه در جلگـه ای نسـبتاً پهنـاور 
قـرار گرفتـه و دارای آب و هـوای معتـدل و خشـک 
در  شـهر  ایـن   .)679 ص   ،1379 )سـعیدیان،  اسـت 
مرکـز ایـران در 220 کیلومتـری جنـوب پایتخـت و 
200 کیلومتـری مرکـز اسـتان اصفهـان واقـع اسـت. 
بـازار کاشـان در مرکـز ایـن شـهر واقـع شـده اسـت و 
دیگـر فضاهـای شـهری در دو طـرف آن قـرار گرفتـه 
انـد. ایـن بـازار در دوره صفویـه رونـق فراوانـی داشـته 
اسـت کـه البتـه در دوره قاجـار میـزان قابـل ماحظـه 
ای از آن رونـق کاسـته شـده. افزوده هـای جدیدتر بازار 
شـامل تیمچه امین الدوله، مدرسـه امام خمینی و یک 
مسـجد اسـت. بـازار کاشـان بـا وجـود رونـق و زیبایی 
بسـیار در دوران سـلجوقی و صفـوی، بـه سـبب زلزلـه 
شـدید در سـال 1192 قمـری ویـران شـد و در پـی 
وقـوع ایـن حادثه عاوه بـر تخریب ابنیه تاریخی شـهر، 
بافـت بـازار نیـز از بیـن رفـت. بـازار فعلی کاشـان روی 
بقایـای بـازار قدیم کـه در اثـر آن زلزلـه فروریخته بود، 
بازسـازی شـد. فضاهـای معمـاری امـروز بـازار کاشـان 

شکل 1. موقعیت قرار گیری بازار کاشان نسبت به شهر کاشان
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در واقـع از بازسـازی هـای دوران قاجاریـه و بخصـوص 
دوره حکمرانـی فتحعلـی شـاه باقـی مانـده اسـت. این 
مجموعـه شـامل بازارهـا، تیمچه ها، سـراها، مسـاجد و 
زیارتـگاه هـا مـی باشـد و بـه خاطـر آراسـتگی و ارزش 
معمـاری بناهـای متعلـق بـه کل مجموعـه، اهمیـت و 
ارزش بـازار را دو چنـدان نمـوده و موجـب شـگفتی 
و تعجـب گردشـگران داخلـی و خارجـی شـده اسـت 
)شـاطری، 1385(. مولـف کتـاب )زینـت المجالـس( 
مـی گویـد: مثـل راسـته بـازار کاشـان در تمـام جهان 
نیسـت و طـول آن بـازار تقریبـا دو هزار قدم می باشـد 
)شـاطری، 1385(. مجموعـه تاریخـی بـازار کاشـان از 
نظـر مکانـی بـا امتـداد شـرقی غربـی از دروازه قدیمی 
شـهر )دروازه دولـت( آغاز شـده و تا گذر یـا نخل ادامه 
مـی یابـد. در گذر از این مسـیر، راسـته بازار مسـگرها، 
میانچـال، بـاال بـازار، درب زنجیـر، زرگرهـا و گـذر نـو 

دارند.  قـرار 
 دربـاره ی پیشـینه و قدمـت ایـن بـازار سـخن فـراوان 
اسـت. بـر اسـاس شـواهد و قرائـن، قدمـت ایـن بـازار 
بـه دوران سـلجوقی مـی رسـد و بـا توجـه بـه قدیمـی 
تریـن کتیبـه موجـود در مجموعـه ی بـازار یعنی بیتی 
کـه بـر درب چوبـی بـزرگ سـرای زغالـی هـا واقـع در 
بـازار مسـگرها کنـده کاری شـده ، قدمـت ایـن بـازار 
بـه قـرن9 هجـری مـی رسـد؛ امـا محـراب ارزشـمند 
کاشـی مسـجد میرعمـاد واقـع در میانـه ی بـازار کـه 
در سـال 623 هجـری قمـری توسـط حسـن بـن عرب 

شـاه سـاخته شـده، حقیقتـی دیگـر را بـرای ما آشـکار 
مـی سـازد آن اینکـه قدمـت ایـن بـازار بـه قـرن هفتم 
مـی رسـد. ایـن محراب گـران سـنگ اکنـون در بخش 
اسـامی مـوزه ی برلیـن نگهـداری مـی شـود )خانـی 
آرانـی، 1390، ص 101 (. در کالبـد بـازار، فضاهـای 
متنـوع و گوناگونـی حضـور دارنـد از جملـه مسـاجد، 
تکایـا، کاخ هـا، کاروانسـراها، مراکـز دینـی، مـدارس، 
کتابخانه هـا، سـقاخانه ها، قـاع و اسـتحکامات دفاعی. 
عـاوه بـر ایـن ا، فضاهـای دیگـری چـون قهـوه خانـه، 
حمـام و در برخـی بازارها بیمارسـتان در بازار اسـتقرار 
یافتـه انـد. عنصر بـازار تنها وجه مشـخصه یـا خصیصه 
اصلـی و بهتریـن معیار اصالت شـهرهای شـرق اسـام 

اسـت )کوشـا، 1393(.
4-1 عناصر کالبدی بازار کاشان

بـازار از لحـاظ سـاختار و شـکل، تـک محـوری )خطی 
یـا طولـی(؛ بـه ایـن صورت که از سـه بخـش خطی که 
بـا شکسـت بـه هـم وصـل شـده انـد؛ می باشـد. بـازار 
بـه لحـاظ کاربری تمامـی کاربری های اقتصـادی مورد 
نیـاز عمـوم مردم حضـور دارنـد. از جملـه کاربری های 
مهـم مـورد توجـه در بازار می تـوان به »کاروانسـراها«: 
کاروانسـرای نو، بخشـی، میـر پنج، قمی هـا، ذغالی ها، 
بـاال بـازار، حـاج محمد صـادق، زرکش و سـرای گبرها؛ 
»تیمچـه هـا«: تیمچـه امیـن الدولـه، بخشـی، گمرک، 
بروجـردی هـا و تیمچه حـاج سـید آقـا؛ »آب انبارها«: 
بـاال بـازار، مـان چـال و آب انبـار گذرنـو؛ »حمـام ها«: 

شکل 2. نقشه کاربری های وضع موجود بازار کاشان؛ ماخذ: نگارندگان، 1395



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

240

حمـام خـان، گذرنـو وحمـام میـر عمـاد؛ مسـاجد: میر 
عمـاد، سـلطانی، میـان چـال، بـاال بـازار، کفشـدوزها، 
تبریـزی هـا و مسـجد گذرنـو؛ »زیـارت«: درب زنجیر و 
شـاه یـان؛ »بازارچه ها«: مسـگرها، قیصریـه، رنگرزها، 
بزازهـا،  ارسـی دوزهـا، خیـاط هـا،  ربانـی، میانچـال، 
محقـق، درب زنجیـر، زرگرهـا، سـلطانی و بازارچه گذر 

نـو، اشـاره کرد.
هـر صنـف و دسـته ای، بـازار خاصـی را بـرای عرضـه 
کاالهـای مشـابه خـود برگزیده انـد و برای خود راسـته 
بـازاری را بـه وجـود آورده انـد کـه بـه مهمتریـن ایـن 
راسـته هـا یـا بازارچـه مـی تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره 

: کرد
بازارچـه مسـگرها: بنیـان اولیـه آن از دوره زندیه بوده و 
کاروانسـراهای گبرهـا و میرپنـج در همین راسـته قرار 

دارند.
بازارچـه قیصریـه: قدمـت ایـن بازارچـه بـه دوره زندیه 
مـی رسـد. بنـای مسـجد و آب انبـار بـاال بـازار، حمـام 
خـان، سـرای حـاج محمـد صـادق، کاروانسـرای نـو و 

فیـض در ایـن بازارچـه قـرار دارنـد.
بازارچـه رنگرزهـا: از آثـار دوره صفویه اسـت و آب انبار 

صبـاغ  در آن واقع اسـت. 
بازارچـه ملـک: بـه دوره زندیـه و قاجاریـه تعلـق دارد 
و مسـجد تبریـزی هـا در انتهـای ایـن بازارچـه جـای 

اسـت. گرفته 

بازارچـه ارسـی دوزهـا: در دوره زندیـه سـاخته شـده 
اسـت. سـرای  قیصریـه متصـل  بازارچـه  بـه  و  اسـت 

دارد. قـرار  بازارچـه  ایـن  جنـب  در  بخشـی 
چهـار سـوق میانچـال: از دو طـرف به مسـجد میانچال 
و تیمچـه امیـن الدولـه واقـع شـده و از جملـه بناهـای 

دوره قاجاریـه اسـت.
بازارچـه خیـاط هـا: در ضلـع شـمالی تیمچـه امیـن 
الدولـه واقـع شـده و از جملـه بناهـای دوره قاجاریـه 

. ست ا
قـرار  زنجیـر  درب  بـازار  انتهـای  در  بزازهـا:  بازارچـه 
گرفتـه و در فضـای مربـع شـکلی سـاخته شـده کـه از 
اضـاع آن چهـار بازارچه جدا شـده اسـت. ایـن بازارچه 

از آثـار دوره زندیـه اسـت.
بازارچـه درب زنجیـر: اصـل بنا متعلق بـه دوره ایلخانی 

اسـت و در دوره زندیه مرمت شـده اسـت.
بازارچـه زرگرهـا: از آثـار دوره زندیـه اسـت. مسـجد 

دارد. قـرار  بازارچـه  ایـن  در  سـلطانی 
بازارچـه گذرنـو: حدفاصـل خیابـان هـای باباافضـل و 
بازارچـه زرگرهـا واقع شـده اسـت. بنای حمام، مسـجد 
وآب انبـار گـذر نو و مقبره شـاه یـان در این بـازار چه 

دارند. قـرار 
 سـقف: پوشـش سـقف بازار از نوع پوشـش گنبدی و با 
اسـتفاده از قـوس و فـرم هـای منحنی وار می باشـد؛ و 
بـا مصالحـی همچـون آجر، گچ و سـنگ آهک سـاخته 

شکل 3. نقشه بازارچه های بازار کاشان؛ منبع: نگارندگان، 1395
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شـده است.
جـداره و کـف: کـف راسـته اصلی بـازار با سـنگ فرش 
پوشـش داده شـده اسـت. جنـس مصالـح دیوارهـا از 
آجـر، گـچ و سـنگ آهک مـی باشـد؛ و معمـوال جنس 
درهـای مغـازه هـا از درهای آلومینوم جمع شـونده می 

باشد.
4-2 ويژگی های فضای کالبدی بازار

فضاهـای پـر و خالی: در بازار کاشـان فضاهـای خالی به 
سـرا هـا، تیمچـه ها، تکیـه هـا و همچنین روزنـه های 
سـقفی تعلـق دارد. فضاهـای پر هم شـامل تمـام دکان 

هـا و عناصـر سـاخته شـده دیگر بانضمـام راسـته بازار 
می باشـد.

 \فضـای پیـاده بـازار: مسـیر پیـاده بـازار در دو سـوی 
دکان هـا بـرای حرکـت عموم مـردم قـرار دارد. حرکت 
فیزیکـی در بـازار کاشـان با جابجایی افقـی و عمودی و 

حرکـت چشـم در بـازار صورت مـی گیرد. 
  حرکـت معنایـی از طریق احسـاس حرکت به واسـطه 
ماننـد  اصولـی  از  مناسـب  اسـتفاده  و  طراحـی  نـوع 
هندسـه، سلسـله مراتـب، ریتـم، شـفافیت، محـور و 

دارد. وجـود  بـازار  در  سـطح  اختـاف 

شکل 4. نقشه فضاهای پر و خالی بازار کاشان؛ ماخذ: نگارندگان، 1395

11 
 

 
 
 
 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ مسير پياده، جابجايي افقي و حركت چشم در بازار. 5 شكل

حركت معنايي از طريق احساس حركت به واسطه نوع طراحي و استفاده مناسب از اصولي مانند هندسه، سلسله مراتب، ريتم، شفافيت، 
محور و اختالف سطح در بازار وجود دارد. 
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از مسجد ميرعماد (ميدان سنگ) تا مجموعه ميانچال را راسته بازار منتهي مي شود به مسجد مير عماد. ورود از خيابان بابا افضل.
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دسترسـی هـای بـازار: ورود از سـمت دروازه دولـت که 
بـه راسـته مسـگرها منتهـی مـی شـود. ورود از میدان 
میـر عمـاد )میـدان سـنگ( کـه منتهـی مـی شـود به 
مسـجد میر عمـاد. ورود از خیابان بابا افضل. از مسـجد 
میرعماد )میدان سـنگ( تا مجموعه میانچال را راسـته 
بـازار بـزرگ یـا باال بازار مـی نامند که یکـی از پر جنب 
و جـوش ترین راسـته های بازار کاشـان اسـت. کارکرد 
ایـن راسـته، صباغی یـا رنگرزی بـوده و آن را منسـوب 
بـه حـاج حسـین صباغ مـی دانند کـه بانـی آب انباری 

بـه همیـن نـام در بازار اسـت.
تزئینـات بـازار: طـاق های گنبدی شـکل بازار با شـبکه 

هـای نورگیـری متنـوع، جالـب و طـرح های هندسـی 
سـاده زیبایـی بـازار را دو چنـدان کرده اند. این شـبکه 
هـای نورگیـری یا همـان روزنه ها بـدون تزئینات خیره 

کننـده آجـری یا کاشـیکاری یا معرق هسـتند.
  

4-3 هندسه، نور و صدا در بازار کاشان
هندسـه: راسـته بـازار دارای نظم مشـخصی در سـطح، 
ارتفـاع و الگـوی منظمـی در سـاختار و شـکل ظاهری 
می باشـد. هندسـه آن بیش از هر چیز از تداوم و ریتم 
خاصـی بهـره می گیـرد به این صـورت که ریتـم مغازه 

هـا دارای چندیـن نوع می باشـد.  
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حركت معنايي از طريق احساس حركت به واسطه نوع طراحي و استفاده مناسب از اصولي مانند هندسه، سلسله مراتب، ريتم، شفافيت، 
محور و اختالف سطح در بازار وجود دارد. 

 به راسته مسگرهامنتهي مي شود. ورود از ميدان مير عماد (ميدان سنگ) كه ه ورود از سمت دروازه دولت ك:دسترسي هاي بازار
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 در بـازار کاشـان بـرای مصونیت از رطوبـت، مغازه ها را 
در حـدود یـک متـر فرارتر از سـطح زمین سـاخته اند. 
مغـازه هـا اغلب دارای پسـتو بـوده و تناسـبات ارتفاعی 
ایـن مغـازه هـا متفـاوت مـی باشـد؛ در ردیفـی ارتفـاع 

مغـازه ها هـم اندازه می باشـند؛
در یـک ردیـف بـه ایـن صـورت اسـت کـه یکـی در 

میـان ارتفـاع مغازه هـا یـک انـدازه هسـتند؛ 
در ردیفـی دیگـر ارتفـاع هـا بـه ایـن صـورت اسـت که 

دو بـه یک هسـتند؛ 
  در قسـمتی دیگـر تناسـب ارتفـاع مغازه هـا به صورت 

دو تـا دو تـا رعایت شـده اسـت؛
در قسـمتهایی دیگـر از بـازار ارتفـاع هـا بـه صـورت 
نامنظـم هسـتند یعنـی رابطـه ی مشـخصی ندارنـد.

فضاهـای  نورگیـری  بـازار،  بـودن  نـور: سرپوشـیده    
مختلـف آن را دارای کیفیـت ویـژه ای نمـوده اسـت؛ 
بطوریکـه کـه دکان هـا و حجـره هـا هیـچ منبـع نـور 

شکل 8. بهره گیری از هندسه در ساختار پوششی بازار )تیمچه امین الدوله(؛ ماخذ: نگارندگان، 1395

شکل 9. هندسه کلی بازار کاشان و ساخت بر اساس نظم مقدس؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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و  گذرهـا  امـا  انـد؛  تاریکـی  در  و  ندارنـد  مسـتقیمی 
راسـته هـای بـازار با نورگیـری از سـقف در حالت نیمه 
تاریکنـد. نورگیـری هـای بـازار کاشـان دارای چندیـن 

هندسـه مخلـف می باشـد.

4-4 بررسی کالبدی کاروانسراهای بازار کاشان
و امـا در ادامـه مقاله سـعی شـده اسـت که چنـد مورد 
از کاروانسـراها، سـراها، تیمچـه هـا و حمـام را از لحاظ 
سـاختاری کالبدی )معرفی بنا، هندسـه و مصالح به کار 

بـرده شـده در کـف، تزئینـات و مصالح سـقف، دیوارها 
و فضاسـاری( مورد بررسـی قـرار دهیم.

 5. نتیجه گیری و جمعبندي
بـازار کاشـان بـه لحـاظ فعـال بـودن تمـام کاربـری 
هـای اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی بـه عنـوان مهم 
تریـن عنصـر حیاتی بافت شـهری کاشـان بـرای عموم 
از ارزش واالیـی برخـوردار اسـت. طبـق بررسـی هـای 
صـورت گرفتـه بازار کاشـان دارای ویژگـی های مثبتی 
همچـون: نظـم فضایـی بـه صـورت پیوسـتگی در رنگ 

شکل 10. چیدمان مختلف مغازه ها از لحاظ ارتفاع )هم اندازه(؛ ماخذ: نگارندگان، 1395

شکل 11. چیدمان مختلف مغازه ها از لحاظ ارتفاع )يکی در میان(؛ ماخذ: نگارندگان، 
1395

 شکل 12. چیدمان مختلف مغازه ها از لحاظ ارتفاع )دو به يک(؛ ماخذ: 
نگارندگان، 1395
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شکل 13. چیدمان مختلف مغازه ها از لحاظ ارتفاع )دو تا دو تا(؛ ماخذ: نگارندگان، 
1395

شکل 14. چیدمان مختلف مغازه ها از لحاظ ارتفاع )ريتم نامنظم(؛ ماخذ: نگارندگان، 
1395

شکل 15. نورگیری و تهويه در ساختار پوششی راسته بازار کاشان؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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 1395: نگارندگان، اخذم؛ چيدمان مختلف مغازه ها از لحاظ ارتفاع (ريتم نامنظم). 14 شكل

 سرپوشيده بودن بازار، نورگيري فضاهاي مختلف آن را داراي كيفيت ويژه اي نموده است؛ بطوريكه كه دكان ها و حجره ها هيچ :نور
منبع نور مستقيمي ندارند و در تاريكي اند؛ اما گذرها و راسته هاي بازار با نورگيري از سقف در حالت نيمه تاريكند. نورگيري هاي بازار 

كاشان داراي چندين هندسه مخلف مي باشد. 

 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛  نورگيري و تهويه در ساختار پوششي راسته بازار كاشان.15شكل

 بررسي كالبدي كاروانسراهاي بازار كاشان 4-4
و اما در ادامه مقاله سعي شده است كه چند مورد از كاروانسراها، سراها، تيمچه ها و حمام را از لحاظ ساختاري كالبدي(معرفي بنا، 

هندسه و مصالح به كار برده شده در كف، تزئينات و مصالح سقف، ديوارها و فضاساري) مورد بررسي قرار دهيم. 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد تيمچه و كاروانسراي حاج حسين بخشي.4جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
- چند باغچه كاروانسرا: كل -تزئينات سقف با  هندسه مصالحاز جبهه 

15 
 

شمال 
چسبيده 

به مسجد 
 باالبازار

 
جبهه 
غرب 

چسبيده 
به  

بازارچه 
ارسي 
 دوزها

 
جبهه 

جنوب: 
تيمچه 

امين 
الدوله 

ومنتهي 
به بازارچه 

 خياطها

كف از آجر 
 خطايي

ايوانهاي 
دور 

كاروانسرا 
آجر 

خطايي 
پله هاي 
آجري  

 

تيمچه دوطبقه سقف 
 بسيار بلند

كاروانسرابا اتاقها در 
 دو طبقه

برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان 

 انبار كاال

 

آجر +كاشيكاري 
+گچكاري+  
روكش آهك 

 سفيد
- مقرنس هاي 

 كم عمق
دو نورگيرهاي 

 8مركزي و 
ضلعي و يك 

نورگير  
ضلعي بين 12

آن دو و 
نورگيرهاي 

جانبي 
كوچكتردر بدنه 

 ها
- سقف حجره 
هاي كاروانسرا 

اسكلت آجري و 
روكش گچ و 

 آهك سفيد

بدنه آجري و 
روكش كاهگل و 

تزئينات كاشي 
رنگي در برخي 

 جاها
 

تيمچه: اسكلت 
آجري و روكش 

آهك سفيد+ 
 كاشيكاري رنگي
- جنس درب ها 

و ينجره ها از 
چوب و شيشه 
رنگي و بعضي 
جاها به صورت 

 سه دري

نامنظم در حياط 
كاروانسرا كه بعدا 
 اضافه شده است

- حوض كوچك 
سنگي و مستطيل 

 وسط تيمچه
 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي ملك. 5جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
-از جبهه شرق 

چسبيده به 
 سراي زركش ها
-از جبهه غرب 
روبروي مسجد 
ميانچال است. 

-ساخت مربوط 
به دوره قاجاريه 

است. 
-در بازارچه 

تزئينات سقف  هندسه مصالح
ايوانها با آجر 
+  گچكاري 

و روكش 
 آهك سفيد

كليت بنا با آجر -
ساخته شده است. 

- استفاده از مالت 
گل و كاهگل 

- جنس درب ها و 
ينجره ها از آهن و 

شيشه است 
 

 
-فرش كف از 

آجر خطايي 
ولي بعضي 
قسمت ها 

امروزه از جنس 
 موزائيك است.

-پله هاي 
موجود از آجر 

-دو طبقه است. يك 
طبقه مفيد   (حجره 

ها) و يكطبقه 
زيرزمين براي انبار 

 كاالها 

16 
 

ملك واقع شده 
است. 

خطايي 
 

 

 
 

 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد مسجد مير عماد.6جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

- بناي اوليه 
مسجد ميرعماد 
مربوط است به 
قرون ششم و 

 هفتم قمري
- داراي سردري 
زيبا و منحصر به 
فرد مي باشد كه 
تزئينات معماري 
آن در نوع خود 
بي نظير است  
-از جبهه غرب 

منتهي به بازارچه 
مسگرها و ميدان 

ميرعماد 
- در جبهه 

شمال 
كاروانسراي نو 

- درجبهه جنوب 
كاروانسراي 

ذغاليها 

- تزئينات  هندسه مصالح
ايوان نفيس 
آن ،مقرنس 

هاي كم عمق 
و كتيبه ها، با 

كاشيكاري 
وروكش  آهك 

نقاشي شده 
 +گچكاري

  - ايوانهاي 
خارجي با 

تزينات آهكي 
نقاشي شده و 
گاهي كاشي 
هاي رنگي 

معقلي (كاشي 
همراه آجر) 

 

كليت بنا با -
آجردر برخي 
قسمت ها  
آهك سفيد 

نقاشي شده و 
كاشيكاري 

 رنگي 
- ايوانهاي 

داخلي با روكش 
آهك سفيد و 
ازاره سنگي و 

 آجري
- ايوانهاي 

خاري آهك 
سفيد داخل 

طاق نماها و 
كاشيكاري 

معقلي در باال 
 طاقها

 

- بدون 
 فضاي سبز
- آب نما: 

 4حوض 
ضلعي با 
مصالح  
سنگ و 

كاشي 
 

كف از آجر و 
امروزه از 

موزاييك فرش 
 شده است
 پله هاي 
منتهي به 

مسجدازتكه 
سنگهاي بزرگ 

تيشه خورده 
- حوض وسط 

از سنگ به 
شكل مربع 
- پله هاي 

منتهي به بام 
آجر با روكش 

آهك سفيد 
- نشيمن گاه 

ورودي از 
سنگ تيشه 

 خورده

-هندسه چهار 
 گوش مربع شكل

- ورودي غير 
مستقيم به داخل 
از دوسمت راست 

و چپ متقارن  
 - شامل شبستان 
و ايوان ها و اتاقها 

و بخش ورودي 
- يك طبقه با 

سقف  نيمه باز و 
بلند ايوانها 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد مسجد سلطاني.7جدول 

جدول 4. بررسی کالبد تیمچه و کاروانسرای حاج حسین بخشی؛ ماخذ: نگارندگان، 1395

جدول 5. بررسی کالبد سرای ملک؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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16 
 

ملك واقع شده 
است. 

خطايي 
 

 

 
 

 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد مسجد مير عماد.6جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

- بناي اوليه 
مسجد ميرعماد 
مربوط است به 
قرون ششم و 

 هفتم قمري
- داراي سردري 
زيبا و منحصر به 
فرد مي باشد كه 
تزئينات معماري 
آن در نوع خود 
بي نظير است  
-از جبهه غرب 

منتهي به بازارچه 
مسگرها و ميدان 

ميرعماد 
- در جبهه 

شمال 
كاروانسراي نو 

- درجبهه جنوب 
كاروانسراي 

ذغاليها 

- تزئينات  هندسه مصالح
ايوان نفيس 
آن ،مقرنس 

هاي كم عمق 
و كتيبه ها، با 

كاشيكاري 
وروكش  آهك 

نقاشي شده 
 +گچكاري

  - ايوانهاي 
خارجي با 

تزينات آهكي 
نقاشي شده و 
گاهي كاشي 
هاي رنگي 

معقلي (كاشي 
همراه آجر) 

 

كليت بنا با -
آجردر برخي 
قسمت ها  
آهك سفيد 

نقاشي شده و 
كاشيكاري 

 رنگي 
- ايوانهاي 

داخلي با روكش 
آهك سفيد و 
ازاره سنگي و 

 آجري
- ايوانهاي 

خاري آهك 
سفيد داخل 

طاق نماها و 
كاشيكاري 

معقلي در باال 
 طاقها

 

- بدون 
 فضاي سبز
- آب نما: 

 4حوض 
ضلعي با 
مصالح  
سنگ و 

كاشي 
 

كف از آجر و 
امروزه از 

موزاييك فرش 
 شده است
 پله هاي 
منتهي به 

مسجدازتكه 
سنگهاي بزرگ 

تيشه خورده 
- حوض وسط 

از سنگ به 
شكل مربع 
- پله هاي 

منتهي به بام 
آجر با روكش 

آهك سفيد 
- نشيمن گاه 

ورودي از 
سنگ تيشه 

 خورده

-هندسه چهار 
 گوش مربع شكل

- ورودي غير 
مستقيم به داخل 
از دوسمت راست 

و چپ متقارن  
 - شامل شبستان 
و ايوان ها و اتاقها 

و بخش ورودي 
- يك طبقه با 

سقف  نيمه باز و 
بلند ايوانها 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد مسجد سلطاني.7جدول 

جدول 6. بررسی کالبد مسجد میر عماد؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
معروف به مسجد امام بعنوان 
يكي از شاهكارهاي معماري 

 دوره قاجار
مسجد زيبا و مشجري كه با 

غرفه هاي متعدد يكي از 
مراكز علمي و ديني 

شهرستان كاشان محسوب 
مي شود 

متر 500مسجد شش هزارو 
مربعي 

-از جبهه شمال منتهي به 
بازارچه سلطاني  

- جبهه غرب چسبيده به 
باراچه زرگرها 

- در جبهه جنوبي بازارچه 
گذر نو قراردارد 

- تزئينات سقف  هندسه مصالح
ايوانها با آجر + 

كاشيكاري + 
 گچكاري

مقرنس هاي كم 
عمق با روكش 

گچ 
 -كتيبه هاي 
كاشيكاري در 

جاهاي مختلف و 
باالي درها و دور 

ايوانها 
 

كليت بنا با آجر-  
در برخي قسمت 

ها گچكاري رنگي 
و كاشيكاري رنگي 
 و 

استفاده از مالت 
 گل و كاه گل 
- داراي ازاره هاي 
كاشيكاري شده و 

ديوارها عموما 
 آجري
- جنس درب ها و 
 ينجره ها از چوب
 

حياط بزرگ اين 
مسجد با حوضي 

وسيع از جنس 
 سنگ

حياطي باصفا و 
مشجر وباغچه 

هاي منظم 
هندسي 

 
 
 

 

فرش كف از 
سنگ هاي 

قلوه و تخت 
 و تيشه شده
- پله هاي 

موجود از 
سنگ تيشه 

شده 
 

 حجره 52وجود 
درس، دو مدرس، 

يك شبستان و يك 
 كتابخانه 

دو طبقه با سقف 
بسيار بلند 

برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان 

انبار كاال 

 

 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي گمرك.8جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

از جبهه شمال 
منتهي به  ميدان 
 ميرعماد

جبهه شرق 
چسبيده به بازار 

قيصريه و 
كاروانسراي نو 

 

- تزئينات سقف  هندسه مصالح
ايوانها با آجر 

 +گچكاري
-اتاق ها با آجر 
و روكش  گچ 

كاري 
- نورگير سقفي 

باالي ورودي 
اصلي يه شكل 

ضلعي با سقف 8
بسيار بلند  

 

كليت بنا با آجر  
در برخي قسمت 
ها مثل ورودي 
اصلي گچكاري 
رنگي و تزئينات 

كاشيكاري رنگي 
 معقلي
- جنس درب ها 

و ينجره ها از 
 چوب
 

 فضاي سبز اندك
 8- آب نما: حوض 

ضلعي با سنگ و دور 
آن سكوي آجري 

 

 

 كف از آجر خطايي
حوض وسط 

ازسنگ  و دور آن 
آجري 

پله هاي منتهي به 
بام آجري 

سكوها و ايوانها  
آجري 

 

سه طبقه با ايوان همكف 
 و طبقه بااليي

برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان انبار 

كاال 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد حمام خان.9جدول 

جدول 7. بررسی کالبد مسجد سلطانی؛ ماخذ: نگارندگان، 1395 
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جدول 8. بررسی کالبد سرای گمرک؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
معروف به مسجد امام بعنوان 
يكي از شاهكارهاي معماري 

 دوره قاجار
مسجد زيبا و مشجري كه با 

غرفه هاي متعدد يكي از 
مراكز علمي و ديني 

شهرستان كاشان محسوب 
مي شود 

متر 500مسجد شش هزارو 
مربعي 

-از جبهه شمال منتهي به 
بازارچه سلطاني  

- جبهه غرب چسبيده به 
باراچه زرگرها 

- در جبهه جنوبي بازارچه 
گذر نو قراردارد 

- تزئينات سقف  هندسه مصالح
ايوانها با آجر + 

كاشيكاري + 
 گچكاري

مقرنس هاي كم 
عمق با روكش 

گچ 
 -كتيبه هاي 
كاشيكاري در 

جاهاي مختلف و 
باالي درها و دور 

ايوانها 
 

كليت بنا با آجر-  
در برخي قسمت 

ها گچكاري رنگي 
و كاشيكاري رنگي 
 و 

استفاده از مالت 
 گل و كاه گل 
- داراي ازاره هاي 
كاشيكاري شده و 

ديوارها عموما 
 آجري
- جنس درب ها و 
 ينجره ها از چوب
 

حياط بزرگ اين 
مسجد با حوضي 

وسيع از جنس 
 سنگ

حياطي باصفا و 
مشجر وباغچه 

هاي منظم 
هندسي 

 
 
 

 

فرش كف از 
سنگ هاي 

قلوه و تخت 
 و تيشه شده
- پله هاي 

موجود از 
سنگ تيشه 

شده 
 

 حجره 52وجود 
درس، دو مدرس، 

يك شبستان و يك 
 كتابخانه 

دو طبقه با سقف 
بسيار بلند 

برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان 

انبار كاال 

 

 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي گمرك.8جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

از جبهه شمال 
منتهي به  ميدان 
 ميرعماد

جبهه شرق 
چسبيده به بازار 

قيصريه و 
كاروانسراي نو 

 

- تزئينات سقف  هندسه مصالح
ايوانها با آجر 

 +گچكاري
-اتاق ها با آجر 
و روكش  گچ 

كاري 
- نورگير سقفي 

باالي ورودي 
اصلي يه شكل 

ضلعي با سقف 8
بسيار بلند  

 

كليت بنا با آجر  
در برخي قسمت 
ها مثل ورودي 
اصلي گچكاري 
رنگي و تزئينات 

كاشيكاري رنگي 
 معقلي
- جنس درب ها 

و ينجره ها از 
 چوب
 

 فضاي سبز اندك
 8- آب نما: حوض 

ضلعي با سنگ و دور 
آن سكوي آجري 

 

 

 كف از آجر خطايي
حوض وسط 

ازسنگ  و دور آن 
آجري 

پله هاي منتهي به 
بام آجري 

سكوها و ايوانها  
آجري 

 

سه طبقه با ايوان همكف 
 و طبقه بااليي

برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان انبار 

كاال 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد حمام خان.9جدول 
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 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
از جبهه شمال 

روبروي سراي چهار 
گوش  

- جبهه غرب 
روبروي تيمچه 

بروجردي ها 
- از جبهه جنوب 

چسبيده به مسجد 
باال بازار  

- ساخت بنا مربوط 
به دوره ي زنديه 

است. 
- در راسته بازار 

قيصريه واقع شده 
است.  

 

- تزئينات سقف  هندسه مصالح
با آجر +گچكاري+  
 روكش آهك سفيد

- مقرنس هاي كم 
عمق 

تزئينات سقف با 
استفاده كردن از 

آجر 
داراي چهار تا 

نورگيري با پالن 
دايره اي شكل 

 

كليت بنا با آجر 
 ساخته شده

در بعضي از قسمت 
ها از  گچ به عنوان 
روكش بنا استفاده 

شده است. 
استفاده از مالت گل 

و كاهگل 
جنس در ورودي  از 

چوب مي باشد 
جنس درهاي خزينه 

از آهن مي باشد 
استفاده از روكش 

آهك در خزينه 
استفاده از 

كاشي 
سفيدرنگ در 

 ديوارهاي خزينه
 

داراي چهار تا 
حوض مستطيل 

 شكل سنگي
يك حوض 

هشت ضلعي 
سنگي در مركز 

قرار دارد. 
 

 كف از موزائيك
پله هااز آجر و 

سنگ تيشه شده  
 

قه با ارتفاع بلند بيك ط
 
 

 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي قميها.10جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
جبهه غرب چسبيده به سراي 

 باال بازار 
- از جبهه شرق روبروي 

كاروانسراي نو  
- ساخت بنا مربوط به دوره 

ي زنديه است. 
- در راسته بازار قيصريه واقع 

شده است.  

تزئينات سقف با  هندسه مصالح
آجر +گچكاري+  

روكش آهك 
 سفيد

داراي چهار تا 
نورگيري با پالن 

دايره اي شكل 
 

- كليت بنا با آجر ساخته 
 شده

در بعضي از قسمت ها از  
گچ به عنوان روكش بنا 

استفاده شده است. 
- استفاده از مالت گل و 

كاهگل 
- جنس در ورودي  از 

 چوب مي باشد

داراي  يك 
باغچه 

مستطيل شكل 
 است

 

كف از آجر خطايي 
در بعضي از قسمت 

ها امروزه از 
موزائيك استفاده 

 شده است. 
پله هايي از جنس 

 آجر 

 دو طيقه است

 

 
 

جدول 9. بررسی کالبد حمام خان؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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18 
 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
از جبهه شمال 

روبروي سراي چهار 
گوش  

- جبهه غرب 
روبروي تيمچه 

بروجردي ها 
- از جبهه جنوب 

چسبيده به مسجد 
باال بازار  

- ساخت بنا مربوط 
به دوره ي زنديه 

است. 
- در راسته بازار 

قيصريه واقع شده 
است.  

 

- تزئينات سقف  هندسه مصالح
با آجر +گچكاري+  
 روكش آهك سفيد

- مقرنس هاي كم 
عمق 

تزئينات سقف با 
استفاده كردن از 

آجر 
داراي چهار تا 

نورگيري با پالن 
دايره اي شكل 

 

كليت بنا با آجر 
 ساخته شده

در بعضي از قسمت 
ها از  گچ به عنوان 
روكش بنا استفاده 

شده است. 
استفاده از مالت گل 

و كاهگل 
جنس در ورودي  از 

چوب مي باشد 
جنس درهاي خزينه 

از آهن مي باشد 
استفاده از روكش 

آهك در خزينه 
استفاده از 

كاشي 
سفيدرنگ در 

 ديوارهاي خزينه
 

داراي چهار تا 
حوض مستطيل 

 شكل سنگي
يك حوض 

هشت ضلعي 
سنگي در مركز 

قرار دارد. 
 

 كف از موزائيك
پله هااز آجر و 

سنگ تيشه شده  
 

قه با ارتفاع بلند بيك ط
 
 

 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي قميها.10جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
جبهه غرب چسبيده به سراي 

 باال بازار 
- از جبهه شرق روبروي 

كاروانسراي نو  
- ساخت بنا مربوط به دوره 

ي زنديه است. 
- در راسته بازار قيصريه واقع 

شده است.  

تزئينات سقف با  هندسه مصالح
آجر +گچكاري+  

روكش آهك 
 سفيد

داراي چهار تا 
نورگيري با پالن 

دايره اي شكل 
 

- كليت بنا با آجر ساخته 
 شده

در بعضي از قسمت ها از  
گچ به عنوان روكش بنا 

استفاده شده است. 
- استفاده از مالت گل و 

كاهگل 
- جنس در ورودي  از 

 چوب مي باشد

داراي  يك 
باغچه 

مستطيل شكل 
 است

 

كف از آجر خطايي 
در بعضي از قسمت 

ها امروزه از 
موزائيك استفاده 

 شده است. 
پله هايي از جنس 

 آجر 

 دو طيقه است

 

 
 

جدول 10. بررسی کالبد سرای قمی ها؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي باال بازار.11جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

- از جبهه شرق 
چسبيده به سراي 

 قمي ها 
- در راسته بازار 

قيصريه قرار دارد. 
- ساخت بنا مربوط 

به دوره ي زنديه 
است 

 

استفاده از  هندسه مصالح
روكش آهك 

 سفيد
 

كليت بنا با آجر 
 ساخته شده است

استفاده از روكش 
آهك سفيد و مالت 

كاهگل 
جنس درب ها و 

پنجره ها از آهن و 
 شيشه است 

- داراي يك 
باغچه كوچك 

 مربع شكل
 
 

 كف از آجر خطايي
بعضي از قسمت ها 
امروزه از موزائيك 

استفاده شده 
پله ها از جنس آجر 

 مي باشد 

 دو طبقه است

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي زركش ها.12جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
از جبهه شمال -

چسبيده به تيمه 
 بروجردي ها

-از جبهه غرب 
چسبيده به كاروانسراي 

ملك 
-از جبهه جنوب 

روبروي تيمچه بخشي  
-از جبهه شرق روبروي 

مسجد باال بازار است. 
-ساخت بنا مربوط به 
دوره زنديه و قاجاريه 

است. 
-در بازارچه ملك واقع 

شده است. 

- تزئينات  هندسه مصالح
سقف ايوانها 

با آجر + 
كاشيكاري + 

 گچكاري 
 -كتيبه هاي 
كاشيكاري در 

جاهاي مختلف 
و باالي درها و 

دور ايوانها 
 

كليت بنا با آجر ساخته 
 شده است.

در برخي قسمت ها 
 كاشيكاري رنگي و 
استفاده از مالت گل و كاه 
 گل
- استفاده از روكش آهك 

 سفيد
- داراي ازاره هاي 

كاشيكاري شده و ديوارها 
 عموما آجري
- جنس درب ها و ينجره 

 ها از آهن و شيشه است

چند باغچه 
نامنظم در 

حياط وجود 
 دارد

فرش كف از 
آجر خطايي 

ولي امروزه از 
جنس موزائيك 

 است
پله هاي 

موجود از آجر 
خطايي 

 

- سه طبقه است. داراي 
دو طبقه مفيد(حجرهها) و 
يك طبقه زيرزمين براي 

 عنوان انبار كاال 
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 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي باال بازار.11جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

- از جبهه شرق 
چسبيده به سراي 

 قمي ها 
- در راسته بازار 

قيصريه قرار دارد. 
- ساخت بنا مربوط 

به دوره ي زنديه 
است 

 

استفاده از  هندسه مصالح
روكش آهك 

 سفيد
 

كليت بنا با آجر 
 ساخته شده است

استفاده از روكش 
آهك سفيد و مالت 

كاهگل 
جنس درب ها و 

پنجره ها از آهن و 
 شيشه است 

- داراي يك 
باغچه كوچك 

 مربع شكل
 
 

 كف از آجر خطايي
بعضي از قسمت ها 
امروزه از موزائيك 

استفاده شده 
پله ها از جنس آجر 

 مي باشد 

 دو طبقه است

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد سراي زركش ها.12جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
از جبهه شمال -

چسبيده به تيمه 
 بروجردي ها

-از جبهه غرب 
چسبيده به كاروانسراي 

ملك 
-از جبهه جنوب 

روبروي تيمچه بخشي  
-از جبهه شرق روبروي 

مسجد باال بازار است. 
-ساخت بنا مربوط به 
دوره زنديه و قاجاريه 

است. 
-در بازارچه ملك واقع 

شده است. 

- تزئينات  هندسه مصالح
سقف ايوانها 

با آجر + 
كاشيكاري + 

 گچكاري 
 -كتيبه هاي 
كاشيكاري در 

جاهاي مختلف 
و باالي درها و 

دور ايوانها 
 

كليت بنا با آجر ساخته 
 شده است.

در برخي قسمت ها 
 كاشيكاري رنگي و 
استفاده از مالت گل و كاه 
 گل
- استفاده از روكش آهك 

 سفيد
- داراي ازاره هاي 

كاشيكاري شده و ديوارها 
 عموما آجري
- جنس درب ها و ينجره 

 ها از آهن و شيشه است

چند باغچه 
نامنظم در 

حياط وجود 
 دارد

فرش كف از 
آجر خطايي 

ولي امروزه از 
جنس موزائيك 

 است
پله هاي 

موجود از آجر 
خطايي 

 

- سه طبقه است. داراي 
دو طبقه مفيد(حجرهها) و 
يك طبقه زيرزمين براي 

 عنوان انبار كاال 

 

 
 
 
 

جدول 11. بررسی کالبد سرای باال بازار؛ ماخذ: نگارندگان، 1395

جدول 12. بررسی کالبد سرای زرکش ها؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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و اشـکال هندسـی، ریتـم، تعـادل و تقـارن هـای غالب 
در بخـش هـای مختلـف بـازار )حجـره هـا، راسـته ها، 
حمـام، مسـجد، فضـای داخلـی کاروانسـراها و...(؛ تنوع 
فضایـی کـه شـامل: تبایـن فضایـی، تعریـف سلسـله 
مراتـب فضایـی، تزئینـات بـی نظیر و هماهنـگ و تنوع 
متغییـر  محصوریـت  فضـا:  کـردن  محصـور  مصالـح؛ 
فضاهـا بـا توجـه بـه عملکـرد آنهـا، پیوسـتگی بدنـه 

محصـور کننـده، نبـود فواصـل بیـن بدنـه سـاختمان 
هـا، هماهنگـی الگـوی نماهـا؛ تعریف نشـانه هـا: توالی 
وجـود نشـانه ها، شـکل گیـری تصویر ذهنی مشـخص 
و افزایـش خوانایـی؛ مقیـاس انسـانی: عـرض مناسـب 
فضـا و عـدم بروز احسـاس تنگی فضا؛ طراحـی اقلیمی: 
زیـاد  ارتفـاع  گنبـد،  و  تـاق  از  اسـتفاده  درونگرایـی، 
سـقف، اسـتفاده از مصالح عایق حرارتـی، الگوی حیاط 
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 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد كاروانسراي نو.13جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

 10داراي هندسه 
ضلعي كه يكي از 

ابداعات درطرح 
كاروانسراست كه 

به طور معمول 
چهارگوشه 

 ساخته ميشوند.
- در جبهه 

شمالي  مسجد 
ميرعماد  

جبهه غرب 
چسبيده به 

بازارچه قيصريه و 
سراي گمرك 

- جبهه جنوب 
كوچه ضرابخانه 

تزئينات سقف  هندسه مصالح
ورودي رسمي بندي 
 با روكش آهك سفيد 

 ضلعي 8  - نورگير
مركزي در  قسمت 

ورودي 
 سفيد

 كليت بنا با آجر
در برخي قسمت ها 

كاشيكاري رنگي 
ونقوش ساخته شده 
با آجر+ برخي جاها 
روكش مالت گل و 

كاه گل و شبكه هاي 
آجري+ آهك سفيد 
- جنس درب ها و 
ينجره ها از چوب 

 

باغچه ها با هندسه 
منظم وساخته شده 

 با آجر
- آب نما: حوض 

 ضلعي با سنگ10

 

- كف از آجر 
 خطايي

- حوض 
وسط از 

سنگ 
 چندتكه 

- پله هاي 
منتهي به بام 

با روكش 
آهك سفيد 

 

  ضلعي منتظم10
سه طبقه 

داراي ايوانهاي اطراف 
طبفه همكف و اول 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد تيمچه امين الدوله.14جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
-از جبهه غرب 

چسبيده به 
بازارچه خياطها 
-جبهه شمالي 

چسبيده به 
كاروانسراي 

بخشي 
-جبهه جنوب 

چسبيده به 
بازارچه بزازها 

-تزئينات  هندسه مصالح
سقف با آجر+ 
كاشيكاري+ 
گچكاري+ 

نقاشي 
ديواري 

كليت بنا با آجر 
در برخي قسمت 

ها گچكاري 
رنگي و 

كاشيكاري رنگي 
و استفاده از 

مالت گل و كاه 
 گل

-بدون فضاي 
سبز 

-آب نما: 
 8حوض 

ضلعي با كاشي 
و سنگ 

-كف از آجر 
خطايي 

-حوض وسط 
از سنگ چند 
تكه و كاشي 

آبي رنگ 
-پله هاي 

منتهي به بام 
با روكش 

 آهك سفيد

-دو طبقه با سقف 
بسيار بلند 

-برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان 

انبار كاال 
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 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد كاروانسراي نو.13جدول 
 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 

 10داراي هندسه 
ضلعي كه يكي از 

ابداعات درطرح 
كاروانسراست كه 

به طور معمول 
چهارگوشه 

 ساخته ميشوند.
- در جبهه 

شمالي  مسجد 
ميرعماد  

جبهه غرب 
چسبيده به 

بازارچه قيصريه و 
سراي گمرك 

- جبهه جنوب 
كوچه ضرابخانه 

تزئينات سقف  هندسه مصالح
ورودي رسمي بندي 
 با روكش آهك سفيد 

 ضلعي 8  - نورگير
مركزي در  قسمت 

ورودي 
 سفيد

 كليت بنا با آجر
در برخي قسمت ها 

كاشيكاري رنگي 
ونقوش ساخته شده 
با آجر+ برخي جاها 
روكش مالت گل و 

كاه گل و شبكه هاي 
آجري+ آهك سفيد 
- جنس درب ها و 
ينجره ها از چوب 

 

باغچه ها با هندسه 
منظم وساخته شده 

 با آجر
- آب نما: حوض 

 ضلعي با سنگ10

 

- كف از آجر 
 خطايي

- حوض 
وسط از 

سنگ 
 چندتكه 

- پله هاي 
منتهي به بام 

با روكش 
آهك سفيد 

 

  ضلعي منتظم10
سه طبقه 

داراي ايوانهاي اطراف 
طبفه همكف و اول 

 

 
 1395: نگارندگان، اخذم؛ بررسي كالبد تيمچه امين الدوله.14جدول 

 فضاسازي ديوار سقف كفمعرفي 
-از جبهه غرب 

چسبيده به 
بازارچه خياطها 
-جبهه شمالي 

چسبيده به 
كاروانسراي 

بخشي 
-جبهه جنوب 

چسبيده به 
بازارچه بزازها 

-تزئينات  هندسه مصالح
سقف با آجر+ 
كاشيكاري+ 
گچكاري+ 

نقاشي 
ديواري 

كليت بنا با آجر 
در برخي قسمت 

ها گچكاري 
رنگي و 

كاشيكاري رنگي 
و استفاده از 

مالت گل و كاه 
 گل

-بدون فضاي 
سبز 

-آب نما: 
 8حوض 

ضلعي با كاشي 
و سنگ 

-كف از آجر 
خطايي 

-حوض وسط 
از سنگ چند 
تكه و كاشي 

آبي رنگ 
-پله هاي 

منتهي به بام 
با روكش 

 آهك سفيد

-دو طبقه با سقف 
بسيار بلند 

-برخي جاها داراي 
زيرزمين به عنوان 

انبار كاال 

 
 

جدول 13. بررسی کالبد کاروانسرای نو؛ ماخذ: نگارندگان، 1395

جدول 14. بررسی کالبد تیمچه امین الدوله؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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251 مرکـزی و اسـتفاده از رواق و حـوض؛ ابعـاد معنایـی: 
پیشـینه تاریخی، تطبیـق عینیت فضا بـا اندوخنه های 
ذهنـی انسـان ایرانـی، احسـاس ایـن همانی، احسـاس 
تعلـق، غنای حسـی و خاطرات جمعـی؛ ابعاد اجتماعی: 
گوناگونـی در کاربـرد هـای جاذب جمعیـت، هماهنگی 
بـا الگوهـای رفتـاری فـردی و گروهـی انسـان، قابلیت 
حضـور تمامـی گـروه هـای اجتماعـی در فضـا، وجـود 
بـروز  امـکان  میادیـن،  در  نشسـتن  بـرای  فضاهـای 
سـاعات  در  بـازار  بـودن  فعـال  اجتماعـی،  تعامـات 
زیـادی از شـب و روز و بـروز فعالیـت هـای اجتماعـی؛ 

باشـد. می 
منابع

1. اهلـرز، اکارت )1373( شـهر شـرق اسـامی، مـدل 
و واقعیـت، ترجمـه و تحریـر محمـد حسـن ضیـا توانـا 
و مصطفـی مومنـی، فصلنامـه تحقیقـات جغرافیایـی، 

شـماره 32.

اورمانـی  بهمنـی  آرمـان  و  کیومـرث  ایراندوسـت،   .2
)1390( تحـوالت کالبـدی بـازار سـنتی در شـهرهای 
ایـران: مطالعـه مـوردی بـازار شـهر کرمـان، فصلنامـه 

شـهر ایرانـی اسـامی، شـماره پنجـم.
3. ایراندوسـت، کیومـرث )1373( بـازار کرمانشـاه در 

گذشـته و حـال، مجلـه تاوینـه، شـماره 24 و 25.
4. بنیـاد دایـره المعـارف اسـامی )1372( دانشـنامه 

جهـان اسـام، حـرف ب جـزء سـوم، تهـران.
5. بهزادفر، مصطفـی )1383( نقش و کارکرد اجتماعی 

بازارهای سـنتی شـهرهای ایران، آبادی، شماره 64.
 )1389( موسـوی  سـیروس  و  احمـد  پوراحمـد،   .6
ماهیـت اجتماعـی شـهر اسـامی، فصلنامـه مطالعـات 

دوم. شـماره  ایرانی-اسـامی،  شـهر 
7. پوراحمـد، احمـد )1374( جغرافیـا و کارکردهـای 

بـازار کرمـان، کرمـان: مرکـز کرمـان شناسـی
8. پوراحمـد، احمـد )1376( جغرافیـا و کارکردهـای 

21 
 

  و جمعبندي. نتيجه گيري5
بازار كاشان به لحاظ فعال بودن تمام كاربري هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان مهم ترين عنصر حياتي بافت شهري 

كاشان براي عموم از ارزش وااليي برخوردار است. طبق بررسي هاي صورت گرفته بازار كاشان داراي ويژگي هاي مثبتي همچون: 
نظم فضايي به صورت پيوستگي در رنگ و اشكال هندسي، ريتم، تعادل و تقارن هاي غالب در بخش هاي مختلف بازار(حجره ها، 

راسته ها، حمام، مسجد، فضاي داخلي كاروانسراها و...)؛ تنوع فضايي كه شامل: تباين فضايي، تعريف سلسله مراتب فضايي، تزئينات 
بي نظير و هماهنگ و تنوع مصالح؛ محصور كردن فضا: محصوريت متغيير فضاها با توجه به عملكرد آنها، پيوستگي بدنه محصور 

كننده، نبود فواصل بين بدنه ساختمان ها، هماهنگي الگوي نماها؛ تعريف نشانه ها: توالي وجود نشانه ها، شكل گيري تصوير ذهني 
مشخص و افزايش خوانايي؛ مقياس انساني: عرض مناسب فضا و عدم بروز احساس تنگي فضا؛ طراحي اقليمي: درونگرايي، استفاده از 

تاق و گنبد، ارتفاع زياد سقف، استفاده از مصالح عايق حرارتي، الگوي حياط مركزي و استفاده از رواق و حوض؛ ابعاد معنايي: پيشينه 
تاريخي، تطبيق عينيت فضا با اندوخنه هاي ذهني انسان ايراني، احساس اين هماني، احساس تعلق، غناي حسي و خاطرات جمعي؛ 
ابعاد اجتماعي: گوناگوني در كاربرد هاي جاذب جمعيت، هماهنگي با الگوهاي رفتاري فردي و گروهي انسان، قابليت حضور تمامي 

گروه هاي اجتماعي در فضا، وجود فضاهاي براي نشستن در ميادين، امكان بروز تعامالت اجتماعي، فعال بودن بازار در ساعات زيادي 
از شب و روز و بروز فعاليت هاي اجتماعي؛ مي باشد. 

 1395: نگارندگان، اخذم؛ جمع بندي كلي هندسه پالن هاي كاربري هاي بازار كاشان.15جدول 
درصد از كل بناهاي داراي اين هندسه پالن شكل هندسي كلي تيپ 

بناهاي بازار 

مربع  1
مستطيل 

 

 ؛كاروانسراي ذغاليها؛ مسجد سلطاني
 سراي ؛ مسجد ميرعماد؛حمام ميرعماد

 سراي ؛ سراي قمي ها؛گمرك
 تيمچه ؛سراي نراقيها؛ چهارگوش
مسجد ؛  مسجد سلطاني؛بروجرديها
  مسجد گذرنو ؛كفشدوزها

50%  
 

مستطيل  2

 

؛  كاروانسراي مير پنج؛سراي گبرها
سراي ؛ سراي زركشها؛ سراي باالبازار

؛  مسجد ميانچال؛سراي ملك؛ آب انبار
 ؛ زيارت درب زنجير؛مسجد باالبازار
 مسجد ميانچال ؛مسجد نيريزها

35% 
 

چند ضلعي  3
منتظم 

 

؛ تيمچه امين الدوله؛ كاروانسراي نو
 .  حمام گذر نو؛حمام خان

 

5% 
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چند بخشي  4

 

 تيمچه حاج ؛تيمچه صباغ؛ حمام خان
 .حمام گذر نو؛  تيمچه بخشي؛سيدآقا

 

10% 
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بررسي جايگاه و نقش مشارکت کودکان در طراحي و برنامه ريزي شهرها 
با تاکيد بر روانشناسي محيط کودکانه

نفيسه گلستانی * - پژوهشگر دوره دکتری معماری،گروه هنر و معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ايران.
محسن کمالی- کارشناسی ارشد معماری،گروه معماری، پرديس علوم تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ايران.  

 محبوبه روشن - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ايران.

چکيده
ايجاد يک فضای شهری برای رفاه کودکان مستلزم توجه به تنوع 
هدايت  فضای  يک  است.  شهر  طراحی  و  برنامه ريزی  موضوعات 
شده نشان می دهد که چگونه با بازطراحی شاخصها و بکارگیری 
صحیح آنها می توان فضاهای شهری دوستدار کودک ايجاد نمود. 
فضاهای هدايت شده می توانند در مسیری طراحی شوند که موانع 
دسترسی مستقل کودکان را کاهش دهند  و اين در راستای برنامه 
توجه  میان  اين  در  است.  شهردوستدارکودک  ايجاد  برای  ريزی 
از  شهرها  برنامه ريزي  و  طراحي  فرايند  در  کودکان  مشارکت  به 
مهمترين موضوعات در زمینه شهرهاي دوستدار کودک است که 
ابعاد  بررسي  داده است. در ضمن  را تشکیل  مقاله حاضر  موضوع 
روان  شناختي محیط کودکانه در قالب نگاهي به روانشناسي محیطي 
نیز مورد نظر بوده است. روش تحقیق مقاله »توصیفي- تحلیلي« 
مشارکتي  و  محیطي  پیمايش  از  که  است  »فراتحلیل«  روش  و 
کودکان براي ارائه الگوي مشارکت و بسترسازي براي آن استفاده 
کرده است. بدين منظور با استفاده از روش تحلیلي- توصیفي، ارائه 
باب مشخصات شهرهاي دوستدار کودک و مشارکت  تعاريفي در 
در  کودکان  مشارکت  روند  به  توجه  با  شهري،  امور  در  کودکان 
و  کودکان  مشارکت  ارتقاء  جهت  راهکارهايي  شهري،  هاي  پروژه 

نوجوانان در شکل گیري فضاهاي شهري ارائه شده است.
الگوهاي  مشارکت،  کودک،  دوستدار  شهر  کليدي:  واژگان 

مشارکتي، برنامه ريزی شهری
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A Study of the Involvement of Children in design and 
urban planning; whit emphasis on children’s psycol-
ogy

Abstract
Create an urban space for children’s welfare requires at-
tention to a variety of planning and design of the city. 
A guide shows how to redesign the parameters and cor-
rect use of child friendly spaces can be created. Guided 
spaces can be designed in a way that children reduce 
barriers to independent access. And this is in line with a 
plan to make the city ideal for children. The participa-
tion of children in the planning and urban planning is 
the most important topics in the field of child-friendly 
cities. The subject of the present article is formed. Re-
search methodology is descriptive - analytical and meta-
analysis method that uses environmental scanning and 
participation of children and paving the way for its par-
ticipation model has to offer. For this purpose, using the 
analytical method - descriptions, definitions of the char-
acteristics child friendly cities and the participation of 
children in urban affairs with regard to the involvement 
of children in urban projects, strategies to promote the 
participation of children and adolescents in the forma-
tion of urban spaces provided.
Keywords: child friendly city partnership, the coopera-
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مقدمه
»مکان دوسـتي« مفهومـی اسـت کـه در آن دو مفهـوم 
و  »کاربـردی«  جنبـه  دو  از  »مـکان«  و  »کـودک« 
»پديدارشناسـی« قابل تأمل اسـت. از لحـاظ کاربردی، 
»محیـط دوسـتدار کودک« بـه کودک امـکان می دهد 
تـا »پتانسـیل ها و قابلیت های مکان« را محقق سـازد و 
از جنبـه پديدارشناسـی اين تعامالت به واسـطه کاربرد 
روزانـه بـه کـودک امـکان می دهـد تـا »احساسـات و 
عواطفـش را در مـورد مکان بسـط داده« و نقش جديد 
بـرای مـکان و خـود، بـه واسـطه کاربرد مکـرر و تحقق 
قابلیت هـای مـکان تصـور نمايـد1. ديـن مبیـن اسـالم 
نیـز بـه کـودکان و حقـوق آنـان توجهـي ويـژه داشـته 
اسـت2. از سـويي ديگـر، در شـهرهاي امـروز مسـئوالن 
و شهرسـازان ايجاد تسـهیالت و مناسب سـازي محیط 
را بـراي ايـن گـروه از شـهروندان ناديـده گرفته انـد، 
کـودکان از نظـر »جسـمي«- بـه خاطـر کوچـک بودن 
نظـر  از  بزرگسـال- و هـم  فـرد  بـا يـک  در مقايسـه 
»روحـي«- بـه خاطـر عـدم آگاهي و شـناخت نسـبت 
به خطـرات موجود در محیط- آسـیب پذيرتر هسـتند. 
مناسب سـازي محیـط براي کودکان، نشـانگر احسـاس 
مسـئولیت جامعه نسـبت به آنهاسـت و موجب آموزش 
مي شـود.  نوجـوان  و  کـودک  در  مسـئولیت پذيري  و 

ايجـاد محیطي مناسـب براي کـودکان هزينـه چنداني 
و  توجـه  آگاهـي،  بـه  نیـاز  تنهـا  و  دربرنمي گیـرد  را 
احسـاس مسـئولیت در مسـئوالن و متخصصـان دارد. 
عـالوه بـر ايـن بايـد گفت کـه؛ مشـارکت حـق بنیادي 
شـهروندي اسـت و موجب رشـد قابلیت هاي اجتماعي 
کودـکان و نوجوانان مي گردـد. استفاده از سیاستهاي 
دوستدار کودکان و جوانـان ابـزار مـؤثري بـراي تحقـق 
از  دسته  آن  است.  متغیـر اجتماعات شهري  نیازهـاي 
دـوستدار  از سیاستهاي  کـه  محلـي  دـولـت هـاي 
کودکان و جوانان استفادـه و دـرخـصوص آنها تحقیق 
مينمايند و در واقع بر روي سالمت و پايداري بلنـدمدت 
پـژوهشهـا  مي کنند.  گذاري  سرمايه  خود  شهرهاي 
دـولتهاي محلي  و  نهادها  که  زماني  نـشان ميدهند 
شهرها  توسعه  دـر  جوانان  کامل  و  فعـال  مشارکت  از 
تضمین  را  جامعه  ارتقـاي کل  عماًل  ميکنند،  حمايت 
مينمايند. واقعیـت ايـن اسـت کـه مدت زيادي نیسـت 
کـه شـهروندي کودـکان دـر مقیـاس جهانـي جدـي 
گرفتـه مي شـود. دـر پـي نشسـت جهانـي کودـک در 
سـال 1991، مجمـع عمومـي سـازمان ملـل متحد در 
سـال 2002 جلسـه ويژه اي برپاداشـت کـه طي آن به 
کشـورهاي مختلف جهان توصیه شـد نسـبت به تهیه و 
ارائـه طرح هـاي ملي با هدـف بهبود وضعیـت کودکان 

1.هرچنـد مکان هـای دوسـتدار کودـک يک ضـرورت مطلق برای رشـد کودکانمان نیسـتند، ولی به عنـوان يک مزيـت اصلی منجر به 
سـالمتي فیزيکـي و روانـي آنهـا می شـود. شـايد به اين دلیل اسـت کـه يکـي از مؤلفه های توسـعه پايدار را نیز کسـب تجـارب زندگي 
توسـط خـود کودـکان از طريق مشـارکت فعالشـان در محیط می دانند که اين مشـارکت با علم به حساسـیت منحصـر به فرد محیطي 
کودـکان بـر مبنـاي دـرک و ارزيابي کودکان دـر محیط پیرامون- اجتماعي، فیزيکي، فرهنگي و روان شـناختی - اسـت. از جمله حقوق 

کودـکان، حفـظ بهتريـن منافـع آنها در تمامی جوانب حیات اسـت و مکان دوسـتدار کودک اين حـق را در آنها ارتقاء می بخشـد. 
2. اسـالم، بیـش از مکتب هـای دیگـر، بـرای کودـکانـ  ايـن گـروه آسـیب پذير جامعـه - حقـوق قائل شـده اسـت، زيـرا بـا رعايت اين 
حقوق، آينده کشـور با وجود انسـان های شايسـته، تضمین خواهد شـد. در کنوانسـیون حقوق کودک، بیشـترين مسـئولیت در رعايت 
حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شـده اسـت، چنان که در ماده 18 کشـورهای طرف کنوانسـیون متعهد شـده اند: »بیشـترين تالش 
خـود را بـرای تضمیـن به رسـمیت شـناختن اين اصل که پدر و مادر کودک، مسـئولیت مشـترکی در زمینه رشـد و پیشـرفت کودک 
دارند، به عمل آورند. والدین يا قیم قانونی، مسـئولیت عمده را در رشـد و پیشـرفت کودک به عهده دارند و اساسـی ترين مسـئله آنان، 
)حفـظ( منافـع عالیه کودک اسـت. در آموزه های آسـمانی اسـالم نیز بیشـترين مسـئولیت در قبـال کودک، بر دوش والدین اسـت که 
بـه آن »حـق الَولَـِد َعلَـی الوالِـد« می گوينـد؛ زيرا کودک، برکت خانه و نعمت و حسـنه ای اسـت که خداونـد به پدر و مادـر ارزانی کرده 
اسـت. ازايـن رو، قدـر و جايـگاه آن را بايـد بدانیـم و بـه وظايـف خود در برخورد بـا اين نعمت الهی عمـل کنیم در غیر اين صـورت، عاق 

فرزندـان خواهیم بود.
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تفاوتهـاي  علي رغـم  دیگـر  طـرف  از  کننـد.  توجـه 
اقتصادـي موجـود، بـا بهره گیـري از ويژگـي مذکـور 
- اخـالق مشـارکتي- طراحـي و برنامه ريـزي شـهري 
مي بايسـت در کنـار کارکردهاي سـاير نهادهاي مدني 
همچـون خانواده، مدرسـه، مراکـز فرهنگـي و امنیتي، 
بهداشـتي، اقتصادـي همـگام شـده و فضاهـاي محلـه، 
ناحیـه، منطقـه و مکان هـاي عمومـي شـهري را بـراي 
حضـور و تحـرک کودـکان شـهر، ايمنـي بخشـد3. دـر 
واقـع طراحان شـهري با حضور و مشـارکت شـهروندان 
از جملـه کودـکان و نوجوانـان، موظـف بـه ايجـاد فضا 
و مـکان و محیطـي شايسـته هماننـد شـهر دوسـتدار 
کودـک يـا شـهر کودـک پسـند هسـتند تـا آسـیب 
هـاي فرهنگـي کاهـش يابد. دـر ايـن مقاله بـه مفهوم 
فرايندهـاي  ايجـاد  و  کودـک«  دوسـتدار  »شـهرهاي 
مشـارکت کودـکان دـر فراينـد برنامه ريـزي شـهري و 

طراحـي آن پرداختـه مي شـود.
شهر دوستدار کودك

يـا  و  کودـک«  دوسـتدار  »شـهر  رهیافـت  از  هدـف 
طراحـی شـهر بـرای کودک، ضمانـت حقـوق کودکان 
دـر زمینه های مختلف شـهری می باشـد. امـروزه بیش 
از يک سـوم جمعیت جهان زير هجده سـال سـن دارند 
و اين گروه بخش مهمی از جمعیت شـهری را تشـکیل 
می دهنـد. ايـن در حالی اسـت که اين گـروه اجتماعی 
دـر برنامـه ريزی هـای شـهری از سـوی تصمیم گیران 
و مدیـران شـهری نادیدـه گرفته می شـوند. امـروزه در 
محیط هـای شـهری ايجـاد محیطـی که مـورد رضايت 
کودـکان باشـد و بـرای آنـان دـارای مطلوبیـت باشـد، 
مـورد توجه برنامه ريزان شـهری قرار گرفتـه و از اين رو 
ضـرورت دـارد تا با بررسـی ادبیـات مربوطه، شـاخص 
هـای مهم شـهر دوسـتدار کودـک مـورد ارزيابـی قرار 

و  تاثیـرات  نحـوه  مشخص شـدن  ضمـن  تـا  گیـرد  
شـهر  شـاخص های  بازطراحـی  بـه  آنـان،  وضعیـت 
دوسـتدار کودـک پرداخته شـود. با توجه بـه تفاوتهای 
فرهنگـی و محیطـی شـهرهای ايران با دیگر شـهرهای 
جهـان بايسـتی شـاخص های دوسـتدار کودـک بايـد 

بـرای مطالعـه بومی سـازی شـود. 
اعالمیـه جهانی حقـوق کودک در ماده يـک کودک را 
کسـی می داند که کمتر از 18 سـال سـن داشته باشد 
)پیام يونسـکو، 1371، ص 40(. شـهر دوستدار کودک 
محیطـی اسـت که دـر آن کودکان  خواسـته های خود 
را بیـان کردـه و بر مسـائل مربوط به خودشـان بتوانند 
تاثیرگـذار باشـند )Smith, 2008(. ايجـاد يک محیط 
مسـاعد بـرای کودـکان مسـتلزم طراحـی يـک شـهر 
اسـت که بطور فیزيکـی احتیاجات توسـعه ای کودکان 
را رفـع نمايـد و ايـن مسـتلزم شـناخت و بـاز طراحـی 
شـاخص های موثـر بـر شـهر دوسـتدار کودـک اسـت؛ 
شـهر دوسـتدار کودـک، سیسـتمی از مدیريـت محلی 
خـوب اسـت که دـر آن نظام محلـی متعهد بـه اجرای 
حقـوق کودـکان و نوجوانـان باشـد. دـر اين شـهرهای 
دـر  را  کودـکان  کـه  می نماينـد  تضمیـن  مدیـران 
اولويـت قـرار دادـه و آنها را دـر فرآيند تصمیم سـازی 
درگیـر نماينـد. سیاسـت ها، فرآيندها و سـاير روندهای 
برنامه ريـزی شـهری يـک رويکـرد عمومـی محسـوب 
از  ای  گسـترده  طیـف  رويکـرد،  ايـن  دـر  می شـود. 
احتیاجـات شـهروندی مدنظـر قـرار می گیرد. بسـیاری 
کودـکان،  مثـل  اجتماعـی  آسـیب پذير  گروه هـای  از 
جوانـان يـا افـراد سـالخورده احتیاجـات خاصـی دارند 
کـه بايـد دـر خـط مشـی برنامه ريـزی بطـور مناسـب 
لحـاظ گردـد؛ دـر حالی کـه شـهر دوسـتدار کودـک، 
بخشـی از ادبیـات شهرسـازی دـر سـالهای اخیـر را 

3.از بعـد فرهنگـی، خلـق معنای دوسـتی کودک با مـکان صرفاً در مشـابهت های ادراکی، فیزيکی يا اجتماعی مکان ها نیسـت، بلکه در 
حالـت ايدـه آل مبتنـی بر تجربـه کودک و تصـورات و طرحواره های مشـترک کودک از لحاظ فرهنگی با مکان اسـت. اينکـه کودکان با 
برخـي محیط هـا قريـن و عجین هسـتند، اشـاره به برخي قابلیت هـای ذاتي محیط هـا دارند که به ارضـاي برخي نیازها و خواسـت های 
کلیدـي کودـکان نیـز منجـر می شـود. معناي هويـت نیز زايیدـة هـزاران واکنش شـخصي در مقابل هـزاران نـوع از جنبه هـای نفوذي 
محیـط اسـت. هنگامـي کـه خواسـته ها و تمايـالت و محرک های يک کودـک با قواي محیطـی اش ارتبـاط پیدا می کند، هويـت وي به 

منصـة ظهـور می رسـد. لذا معناي هويـت را نیز می توان شـائبه ای از عرصه های پرورشـي دانسـت. 
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بـه خـود اختصـاص دادـه اسـت. پرداختـن بـه اصول 
و معیارهـای شـهر دوسـتدار کودـک نیازمنـد پژوهش 
دـر  ايـن  می باشـد.  آن  شـاخص های  بومی سـازي  و 
حالـی اسـت کـه امـروزه کودکان بـه عنوان يـک گروه 
سیاسـت  و  برنامه ريـزی  دـر  آسـیب پذير  اجتماعـی 
گـذاری بـرای شـهرها مـورد توجـه قـرار نمی گیرنـد و 
يـا حتـی می تـوان گفـت به دسـت فراموشـی سـپرده 
می شـوند. دـر جدـول شـماره 1 گـروه هـای سـنی و 
فعالیتهـای مربـوط بـه هـر گروه سـنی که بايسـتی در 
طراحـی و طرح ريـزی بازی هـای کودکانـه موردتوجه 

قـرار گیـرد، مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت:

مشارکت کودك و برنامه ريزی شهری 
طراحـان شـهري و برنامه ريـزان عـالوه بـر توجـه بـه 
مواردـي مثـل ارزش کاربـري زمیـن بايـد به ارزشـهاي 
گروه هـاي  بويـژه  افـراد  روانـي  و  عاطفـي  احساسـي، 
خـاص ماننـد کودکان نیز توجه کنند. پژوهشـها نشـان 
مـی دهـد کـه جوانـان و کودـکان دـر قـرن گذشـته 
بـه طـور چشـمگیری از لذتهـا و بهـره مندـی از محلـه 
هـای خـود محـروم بوده انـد. تحقیقـات »گسـتر« دـر 
سـال 1999 مشـخص کـرد کـه دـر مـورد اسـتفاده 
کـه  بزرگسـاالنی  روی  شـهری  فضاهـای  از  کودـکان 
دـر فاصلـه سـالهای 1915 تـا 1976 کـه دـر يکـی از 
محله هـای شـهر نیويورک رشـد کرده بودنـد، افزايش 

فعاليت های گروه سنی
مربوط به صدا

فعاليت های 
بازی های داخل يا خارج فعاليت های هنریبدنی

از خانه و بازديد

3-5 سالگی

تهیه آلبوم و جمع 
آوری تمبر، سکه 
و استفاه از آالت 

موسیقی

جمع آوری گونه های برگ 
و ايجاد دفتر گل برای 

کودک که بتواند کارهای 
بزرگساالن را تقلید کند

5-7 سالگی
آوازخوانی، قصه 
خوانی، سرود 

خوانی

بازی های پر جنب 
و جوش مثل گرگم 

به هوا در گروه 
های کوچک

نقاشی روی مدل و 
اجرای نمايشنامه های 

ساده

نگهداری از گل و گیاهان  
و حیوانات اهلی، عروسک 
بازی و بردن کودکان به 

سینما و موزه

7-9 سالگی
بازی های پر 

جنب و جوش در 
گروههای بزرگتر

نقاشی با موضوعات 
آزاد و تجسمی، 
آموزش خط، 

کاردستی با کاغذ و 
قیچی يا نجاری با 

ابزار ساده  و اجرای 
نمايشنامه

بازدید و گردش علمی و 
تفريحی در طبیعت  و 

بازدید از آسمان نما. موزه 
و سینما، نگهداری گل و 

حیوانات اهلی

 11-9
سالگی

بازی های پر جنب 
و جوش، مثل 
فوتبال و وسطی 

کارهای دستی ظريف 
تر از نقاشی انتزاعی، 

اجرای نمايشنامه

بازدید از سینما و تئاتر و 
گردش علمی و مطالعه 
روی گیاهان و حشرات

جدول 1. گروه سني کودکان، فعاليتها و بازي هاي مطلوب- که در شهر دوستدار کودك- بايد لحاظ شود؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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موانـع تحمیلـی از طـرف والدیـن، کاهش دـر کمیت و 
کیفیـت اماکـن مـورد اسـتفاده کودـکان و افزايش در 
تعدـاد محدودیـت های محیطی را نشـان می داد. برای 
بسـیاری از برنامه ريـزان، معمـاران و مقامـات دولتـی، 
کودـکان بـه ندـرت بـه عنوان گـروه دـارای حقـوق به 
حسـاب مـی آينـد بنابرايـن به هنـگام تضـاد منافع در 
فضـای عمومی، بـه ندرت اولويـت به نیازهـا و تمايالت 
کودـکان دادـه می شـود. همیـن امر موجـب جدايی و 
محرومیت کودکان از فضاهای عمومی شـده است. يک 
مطالعـه بزرگ شـدن شـهرها اثباتـی بر اين مدعاسـت، 
کـه نتايج آن نشـان-دهنده احسـاس بیگانگی کودکان 
 :p ,2006 ,Frank( بـا محیطهـای اطرافشـان اسـت

 .)135
ايجـاد يک فضای شـهری بـرای رفاه کودکان  مسـتلزم 
توجـه به تنـوع موضوعـات برنامه ريزی و طراحی شـهر 
اسـت.يک فضای هدايت شـده نشـان می دهـد، چگونه 
بـا بازطراحـی شـاخص ها و به کارگیـری صحیـح آنهـا  
ايجـاد  می تـوان فضاهـای شـهری دوسـتدار کودـک 
نمـود. فضاهـای هدايـت شـده می تواننـد در مسـیری 
طراحـی شـوند کـه موانع دسترسـی مسـتقل کودکان 
کاهـش دهنـد و ايـن دـر راسـتای برنامـه ريـزی برای 
اسـت، می توانـد شـهر  ايجـاد شـهر دوسـتدارکودک 
را بـه شـهری تبدیـل کنـد کـه بـرای سـاير گروه های 
اجتماعـی نیـز مناسـبتر باشـد. مهمتريـن اقدامـات در 
زمینـه شـهر دوسـتدار کودـک دـر ايـران را می تـوان 

دـر شـهر بـم دانسـت. پـس از زلزلـه سـال 1382 دـر 
بم، سـازمان يونیسـف با همـکاری دیگر نهادهـا، پروژه 
شـهر دوسـتار کودـک را بـا هدـف مشـارکت جمعـی 
بچه هـا تعريـف و آن را هدف گـذاری نمودنـد. عمدـه 
اهدـاف دـر اين رابطه »تقويت مشـارکت کودکان« بود: 
بايـد بـه بچه هـا فرصـت داد تـا دربـاره محیـط اطراف 
تصمیم گیـري کننـد. ايـن موضـوع نبايد بعـد از اينکه 
تصمیـم گرفته شـد صورت بگیـرد، بلکه بايـد در حین 
تصمیم گیـري بچه هـا را دخالت داد. عوامـل تاثیرگذار 

بـر آن عبـارت بودند از:
1. »بـاال بـردن آگاهـي اجتماعـي«: بـراي تقويت 
احتـرام بـه حقـوق بچه هـا بايـد جامعـه را آگاه کـرد. 
تمـام سـطوح مختلف اجتماع بايسـتي نسـبت بـه اين 

موضـوع آگاهـي يابد.
2. »توجـه به نيازهاي بومـي«: در ايـن طرحها بايد 
بـه نیازهـاي خاص بچه هـا، خانواده هـا و اجتماع توجه 

کرد.
3. »توسـعه اسـتراتژيهاي شـهري براي بچه ها«: 
دولـت و بخشـهاي قانونگـذار بايـد به نیازهاي شـهري 
بچه هـا مانند تأمیـن ايمني، و دوري از خشـونت توجه 

خاصي داشـته باشد.
4. »بودجه هـاي سـازماني بچه ها«: دخیـل کردن 
افـراد و نهادهايـي کـه مـي تواننـد دـر تأمیـن بودجـه 

طرحهـا را ياري برسـانند.
5. »تقويت مشـارکت«: باالبردـن انگیزه هاي تمامي 

ابعاد مرتبط با شهر 
دوستدار کودك

محققين

)264 p ,2000( O’Brien et al ,)2006 Freeman(, Malone )2007(, استقالل و تحرک
 )121 p ,2006( Tranter

 )2007 Leonard ;2000 Harden(, Davis and Jones )2004(, ايمنی و امنیت
)2006 Valentine & Roe , ,2006 Jenkins(

)Sandford Group( ,)1997 Valentine ;1996 Moore, 1997(, دسترسی
 2002,Hart ;2008 ,Gill;2001,Tranter and pawson;1991,Gaster

Heywood(. ,2002,Chawla ,)1996 ,UNCHS, 2001(تعامالت اجتماعی

جدول 2. ابعاد مرتبط با شهر دوستدار کودك و محققين؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.
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گروههـاي ذينفـع دـر باالبردـن و تقويـت مشـارکت 
. همه

6. »ظرفيت سـازي«: باالبردـن امکانـات و توانايي ها 
و توسـعه بالقـوه ظرفیتها براي نسـلهاي آتـي باال بردن 
دانـش و آگاهـي، کمـک بـه معنادـار نمودن روشـهاي 

مشـارکت )کاملنیا و حقیـر، 1388(.
دـو دلیـل عمدـه بـرای مطـرح کردـن موضـوع  شـهر 

دوسـتدار کودـک عبارتنـد از: 
متفاوتـي  و  نیازهـاي خـاص  کودـکان  اينکـه  اول   .1
دارنـد و دـر عیـن حـال از گروه هـاي سـني دیگـر نیز 

و  هسـتند  حسـاس تر 
2. دلیـل دـوم، نیازهـاي مشـترکي اسـت کـه کودکان 

دارند.  جامعـه 
»برايان« معتقد اسـت، برای ايجاد شـهرهای دوسـتدار 
کودـکان بايـد گام هـای الزم بـرای افزايـش کیفیـت 
زندگـی کودـکان و کاهـش اختالفـات بیـن کودـکان 
از شـهر برداشـته شـود.  و بزرگسـاالن دـر اسـتفاده 
اساسـاً هدـف شـهر دوسـتدار کودـک برآوردـن حقوق 
تمـام کودـکان شـهر اسـت تـا بتواننـد دـر تصمیمات 
شهرشـان تاثیـر گذار باشـند، نظـرات خود را دـر مورد 
شـهر مطلوبشـان بیـان کننـد، بـه راحتـی بتواننـد در 
مسـیرهای پیاده-روی شـهری قدم بزنند، با همسـاالن 
خـود با آسـودگی بـازی کنند، دـر مسـائل اجتماعی و 
فرهنگی مشـارکت نمايند، با سـاير شـهروندان از لحاظ  
باشـند  برخوردـار  برابـری  از  بـه خدمـات  دسترسـی 

 .)48:p  ,2002  ,Reggie(
سیاسـتهای کلـی دـر برنامه ريـزی شـهر بـرای کودک 

عبارت اسـت از:
آزاد  فعاليـت  بـراي  مکان هايـی  »ايجـاد   .1
کودکان«:يکـي از راهکارهـاي موفـق در بحـث تعامل 
کودـکان با فضاهاي باز شـهر، ايجـاد مکان هايی جذاب 

بـراي کودکان اسـت. 
کـودکان«:  بـازي  در  آن  ارزش  و  »طبيعـت   .2
از آنجايـي کـه کودـکان دنیـاي اطـراف خـود را نوعي 
زمیـن بـازي تصـور مي کنند؛ طبیعت، بسـتر مناسـبي 
اسـت کـه مي توانـد آنهـا را سـاعت ها بـه خود مشـغول 

سـازد. دلیـل ايـن امـر، سـه کیفیـت محیـط طبیعـي 
شـامل: تنـوع تمام ناپذيـر، انسـان سـاخت نبودـن آنها 
اسـت )2004:23  پايان ناپذيـري  و  و حس جاودانگـي 
واژه  محیـط  روانشناسـان  ايـن رو،  از   .),Fjortoft
»بیوفیلیـا«  را بـراي ايـن حس طبیعت دوسـتي به کار 
مي برنـد. بدین معنـا کـه انسـان بـه طـور وراثتـي و از 
لحـاظ بیولوژيکـي وابسـته بـه طبیعت اسـت و توجه و 
يـا عدـم توجه بـه اين حـس طبیعي احساسـات مثبت 
.Ibid( )23: و منفـي را دـر انسـان ها ايجـاد مي کنـد

3. »ايجـاد تعـادل ميـان نظـم و بي  نظمـي«: بـه 
عقیدـه »آلبـرت انیشـتین« جامعـه بشـري همـواره به 
وسـیله دـو چیـز دـر حـال تهدیـد اسـت: يکـي نظـم 
دـر   .Blinkert(  )2004:106 بي نظمـي  دیگـري  و 
شـهرهاي مدـرن امـروزي، تمايـل بـه ايجـاد نظـم بـه 
طـور روزافزونـي به دـو دلیـل درحـال افزايـش اسـت: 
بـه  نیـاز  آن  دنبـال  بـه  و  تفاوت هـا  افزايـش  يکـي 
استانداردسـازي و دیگـري افزايـش قوانیـن دسـت و 
پاگیـر. بـه نظر مي رسـد، آنچه دـر حال حاضـر زندگي 
کودـکان مـا را تهدید مي کنـد، بیش از آنکـه بي نظمي 
باشـد، نظـم و قوانیـن دسـت و پاگیـر اسـت. قوانینـي 
نظیـر نحـوه و امنیـت اسـتفاده از وسـايل بـازي. اينکه 
دـر چـه مکانـي و چه زماني بـازي کنند. بـه گفته خود 
بچه هـا، شـهرهاي امـروزي جنگلـي از قوانین هسـتند. 
بـه بیـان دیگـر، شـهر مدرن بـا قوانیـن خشـک، باعث 
از بیـن رفتن فضاهاي خودسـاخته توسـط کاربـران، از 
جملـه کودـکان، می شـود. زمین هـای قراردادـي بازي 
بـا وسـايلي نظیـر تـاب و سرسـره، نوعـي زمیـن بـازي 
از پیـش تعییـن شـده اسـت کـه اگرچـه کامـاًل بـراي 
کودکان آشـنا و شـناخته شـده، ولـي فاقـد ارزش های 
رشـد  بـا  متناسـب  اجتماعـي  بازی هـای  و  شـناختي 
کودـکان مي باشـد و تنهـا قادـر اسـت کـه کودـکان را 
بـه مدت 14 دقیقـه سـرگرم نمايد. صاحب نظـران نوع 
جدیدـي از زمین هـای بـازي را پیشـنهاد می کنند که با 
انعطاف پذيـري دـر مقابـل خواسـت کودکان، در رشـد 
جسـمي، اجتماعي و شـناختي آنان از محیط تأثیرگذار 
باشـد. از آنجايي کـه ايـن زمین هـا يـک ايدـه آمادـه را 
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انتقـال نمي دهنـد و کودـکان را مجبـور بـه کشـف يـا 
تولیـد في البداهـه مي کنـد، لـذا دـر رشـد همـه جانبه 
و پـرورش خالقیـت آنهـا بسـیار ارزشـمند هسـتند. به 
عبـارت دیگر، خاصیـت اين زمین هـا جايگزيني قوانین 

بـا نوعـي بي قانونـي و بي نظمـي اسـت.
مشارکت کودکان و طراحی شهری

امـروزه توجـه بسـیاري از کارشناسـان و شـهروندان به 
حضـور موثـر بخشـي از جمعیـت سـاکن دـر مناطـق 
شـهري جلـب شـده اسـت کـه دـر عمـل در گذشـته 
فرامـوش شـده بودـه انـد. ايـن گـروه جمعیـت 8 تـا 
18 سـاله انـد کـه عمدتـا در سـن تحصیل به حسـاب 
مشـارکت  عرصـه   از  خـارج  نتیجـه  دـر  و  مي آينـد 
اجتماعـي فـرض مـي شـوند. بـا ايـن اسـتدالل کـه 
سـرگرم تحصیـل و کسـب علـم و دانـش انـد و فرصت 
پرداختـن بـه فعالیـت هـاي فـوق برنامـه )مشـارکت 
اجتماعـي( را ندارنـد. دـر مواردـي هـم کـه بعنـوان 
سـاکنان مناطق شـهري از آنـان ياد مي شـود در قالب 
مقولـه هايي همچون، مسـئله اجتماعي و معضل اسـت 
و دربـاره آنـان سـمینار آسـیب شناسـي رفتـار جوانان 
برگـزار مي شـود. سـطح دیگري از مشـارکت کـه موثر 
نیـز هسـت، عبارت اسـت از: حضور درسـطح مشـورت 
و حضـور دـر فعالیـت هـاي داوطلبانـه دسـت جمعي. 
سـطح مناسـب تـر مشـارکت کـه ضـروري و پايدـار 
خواهـد بـود سـطح حضـور دـر اجرا سـهیم شـدن در 
تصمیـم سـازي، اين سـطوح بـا همه ضرورتـي که دارد 
هنـوز چندـان مـورد پذيـرش دسـتگاه هاي اجرايـي و 
نهادهـاي تصمیم گیري قرار نگرفته اسـت. شهرسـازان 
بايـد روابـط و دیدگاه هـاي مختلـف افـراد را راجـع بـه 
زمیـن و سـايت پـروژه بداننـد. بـه عنـوان مثـال دـر 
طراحـي يک سـايت مربـوط بـه کودکان ممکن اسـت 
کودکانـي کـه حالـت رهگـذري دارنـد ارزش محیط را 
دـر داشـتن امکاناتـي از قبیل فضـاي بـازي، دوچرخه 
سـواري و غیـره بدانند درحالیکه آنهايي که دلبسـتگي 
عاطفـي بـه منطقـه دارنـد ارزش محل را دـر خاطرات 
يـا زمانـي که در آنجـا گذراندـه اند مي بیننـد. درعین 
حـال دسـته سـومي نـي وجـود دارند کـه بـراي هردو 

مـورد فـوق ارزش قائانـد. اگـر شهرسـازان، هردـو گروه 
و نیازهـاي آنهـا را دـرک کننـد، مـي تواننـد بـا رعايت 
تـوازن و تعادـل تصمیمـات بهتـري را اتخـاذ نماينـد. 
»کودـکان معمـوال دوسـت دارند درمـورد اينکه فضاي 
زندگـي آنـان چگونـه دیدـه مـي شـود، بحـث کننـد. 
آنهـا اظهـار ات مهمـي مـي نماينـد و نظراتـي دربـاره 
فضـاي بـاز مدرسـه، رنـگ اتـاق و دیوارهـا و مبلمـان 
مناسـب خـود را بیـان مـي کننـد و مـي خواهنـد دـر 
مـورد آنهـا تصمیـم پذيـري شـود. بدینگونـه کودـکان 
فرضیـه طراحـان را مقطعـي خواهنـد کرد. ايـن فرضیه 
اسـاس طراحـي خواهد بود کـه تصور کودکانه، اشـکال 
طراحي و شـاخص مخصـوص را برمي انگیـزد« )مطلق 

زادـه، 1379، ص 67(.  
مشارکت کودکان در فرآيند طراحي شهري

دـر اسـناد ارائه شـده دـر پـي نشسـت جهانـي کودک 
دـر 1991 اهمیـت و ضرورت ايجاد شـهرهاي مناسـب 
کودـکان و نوجوانـان به گونه اي واقعي و دسـت يافتني 
تصريـح شـده بـود؛ بدین معنـا کـه همـه جنبـه هـاي 
و  امنیتـي، سیاسـي  فرهنگـي،  اجتماعـي،  اقتصادـي، 
شـهري حقـوق کودک منظور شـود تا کودـکان بتوانند 
براحتـي از همـه امکانـات اينگونـه شـهرها برخوردـار 
شـوند، زيـرا کودک، انسـاني اسـت داراي شـخصیت و 
هويت با شـرايط فردي و اجتماعي و شـخصیت کودک 
دـر فضـاي خانـه و فضاهـاي شـهري و عمومـي شـکل 
مي گیـرد؛ شـهر مناسـب بـراي کودـکان يعنـي شـهر 
سـالم، شـهر امن، شـهر سبز و شـهري که همه چیز آن 
دـر اعتدـال باشـد. عالقمندي هاي محلي ممکن اسـت 
دـر سـطح گسـترده اي وجـود داشـته باشـد، ولـي به 
نظـر مي رسـد کـه آنقدر پتانسـیل ندـارد که بـه عمل 
منجـر شـود. با انجـام آموزشـهاي الزم مي تـوان عالقه 
مندیهـاي سـاکنین و افـراد محلـه از حالـت بالفعـل به 
حالـت بالقـوه دـر آورد و اگر قرار اسـت محیـط تبدیل 
فضايـي ملمـوس شـود تنهـا از راه آمـوزش و بخصوص 
از سـطح دبسـتان امکان پذير اسـت )مصبـاح، 1386(. 
الگوهـاي مشـارکت کودکان در طراحـي و برنامه ريزي 

شهري
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از ابتدـاي مطـرح شـدن پروژه هـاي مشـارکت کودکان 
دـر طرحهاي شـهري الگوهاي بسـیاري مـورد آزمايش 
قـرار گرفته اند کـه حتي برخي از آنان به نظر مي رسـد 
تنهـا اسـم مشـارکت را بـا خوبـه يدک مي کشـند و در 
عمـل نظـرات کودـکان همچنـان نادیده انگاشـته مي 
شـود. در ادامـه با برشـماري انـواع الگوهاي مشـارکت 
کودـکان و توضیـح هر يک سـعي بر مطالعه نگرشـهاي 
مختلـف بـه ايـن مبحـث آورده خواهـد شـد. »لورنزو« 
)Ray Lorenzo-Mark. Francis-2002( الگوهـاي 
مشـارکت کودـکان دـر فرآيندهـاي طراحـي شـهري 
را باتوجـه بـه رونـد تکامـل حرفـه طراحـي شـهري و 
تغییـرات نگرشـي کـه بـه کاربران دـر آن بوجـود آمده 
اسـت دـر هفـت الگـو به شـرح زيـر بررسـي مي دارد:         

بـا توجـه بـه الگوهـاي يـاد شـده، بايـد بـه خصوصیات 
اجتماعـي و اقتصادـي و بويـژه فرهنگـي جامعـه توجه 
داشـت. توجـه بـه فرهنـگ غالـب هـر منطقـه بويـژه 
دـر ايـران بـا توجـه بـه تنـوع فرهنگـي و میـزان تاثیر 
پذيري سـاکنین شـهر هاي مختلف از محیط پیرامون، 
و همچنیـن توجـه بـه اليـه هـاي مختلـف اجتماعـي- 
اقتصادـي، نـوع الگـو بـا پايـه و اسـاس مشـترک امـا 

منطبـق بـا جامعـه مـورد مطالعـه تغییـر کند.
مزاياي شهرهاي مشارکت پذير کودکان

دـر جامعـه کنونـي ما، مفاهیمي چون شـهر، شـهروند، 
فرهنـگ شهرنشـیني، مشـارکت ها و حقوق شـهروندي 
مفاهیـم مدرنـي هسـتند کـه هنوز شـکل واقعـي خود 
را پیدـا نکرده انـد. چـرا کـه از پايـه بـر اين اصـل توجه 
نوعـي مدرنیزاسـیون شـهري  امـروزه  و  نشـده اسـت 
به وجـود آمدـه کـه وجـه مادـي آن تـا حدـي تأمیـن 
شـده، امـا بعـد فرهنگـي آن کـه بـراي ادامـه حیـات 
ايـن ارگانیسـم الزم اسـت فرامـوش شـده اسـت و تـا 
هنگامـي که ارتقاي سـطح آگاهي و آمـوزش و توجه به 
مطالبـات مردـم دـر راس کار قرار نگیرد، دسـت يافتن 
بـه مشـارکت هاي شـهروندان دـر فضـاي شـهري کـه 
هنـوز بسترسـازي فرهنگي و آموزشـي صـورت نگرفته 
اسـت کاري بـس دشـوار اسـت )رشـیدي،  1385، ص 
128(. پذيـرش مشـارکت جوانان در طرح هاي شـهري 

مسـتلزم شـناخت ماهیت مشـارکت و آگاهـي از منافع 
باقـوه آن بـراي تمامـي افـراد دخیـل اسـت. از منافـع 
مشـارکت بـراي جوانان و کودـکان مي توان نشـاط آور 
بودـن شـرکت در فعالیـت جدید، تجربه دموکراسـي و 
تحمـل عقايـد سـايرين و ايجـاد ارتبـاط سـالم و ايجاد 
شـبکه اي از دوسـتان جدید، افزايش حس سرپرسـتي 
و مسـئولیت پذيري و تقويـت اعتمـاد به نفـس در آنان 
را نـام بـرد. عـالو ه بر کودکان، مشـارکت کودکان براي 
سـاير افـراد جامعـه نیز دـاراي منافعـي اسـت از قبیل: 
ارتبـاط و همـکاري متقابـل کودـکان و بزرگسـاالن و 
نزدیـک شـدن گـروه هاي سـني مختلـف بـه يکدیگر، 
شـناخت راه هـاي بهبـود کیفیـت توسـط سـايرين و 
تقويـت احسـاس تعلـق خاطـر بـه محیط زندگي شـان 
و تقويـت توجه و صـرف انرژي و زمـان آينده جامعه. از 
فوائد مشـارکت کودـکان و نوجوانان بـراي برنامه ريزان 
و سیاسـت گـذاران مـي تـوان بـه مـوارد زير نیز اشـاره 

کرد: 
1. کمـک به پیدا کردن شـناخت نسـبت بـه جامعه اي 

که بـه آن خدمـت مي کنند؛
2. کمـک بـه اتخـاذ بهتـر تصمیمـان و عملي تـر بودن 

ريزي ها؛ برنامـه 
و  پسـندتر  کودـک  شـهري  هـاي  محیـط  ايجـاد   .3

انسـاني تر؛
4. کمـک به تحقق يابـي روح معاهده سـازمان ملل در 

زمینه حقـوق کودکان؛
5. سهیم سـازي جوانـان را دـر تـالش بـراي تحقـق 
توسـعه پايدـار و تحقـق دسـتورکار 21 و دسـتورکار 

، 1386، ص 27(. )دريکسـل  بشـر  اسـکان 
بررسي نمونه هاي موردي

دـر ادامه به بررسـي نمونه هـاي موردـي پرداخته مي 
شود:

• »رومانـي«: از سـال  1992 دـر رومانـي حدـود 45 
شـوراي کودـکان و نوجوانـان تشـکیل شـده اسـت که 
همـه آنهـا از اساسـنامه واحـد کـه مشـابه اساسـنامه 
تمامـي  کننـد.  مـي  پیـروي  اسـت  اروپايـي  شـوراي 
انجمـن هـا و شـوراها بـا محوريـت مرکـزي بـه نـام 
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ايـن دیدگاه را به ايـن دلیل رومانتیک کو

مي نامنـد کـه، بسـیاري معتقدنـد اگر 
فقـط کودکان عهده دـار وظیفه برنامه 
ريزي باشـند محیط بسـیار با کیفیت-

شـیوه  ايـن  گرچـه  بـود.  خواهـد  تـر 
مشـارکت دـر عمل آنچنان بـه واقعیت 
نزدیـک نبود، با اين وجـود باعث ارتقاء 
درک مفاهیم زيادي نسـبت به کودک 

دـر فرآيندهـاي طراحي گردید. 

ايـن تفکر از کارهاي طراحان خالقي مانند اسـپیواک 
 )1971 Nicholson( و نیکلسـن )Spivak1969(
دـر دهـه 60 و اوايـل دهـه70 میالدـي سرچشـمه 
گرفت، آنها سـعي در مشـارکت کودـکان در طراحي 
و برنامه ريـزي پارکهـا، فضـاي سـبز محلـه و مدارس 
داشـتند. دـر ايـن پـروژه ها از بچـه ها خواسـته مي 
شـد که محیط مورد نظرشـان براي آينده را طراحي 
نماينـد. دـر ايـن میـان از بزرگسـاالن نیـز خواسـته 
مي شـد کـه اماکن مـورد عالقه شـان دـر کودکي را 
به ياد آورند و ترسـیم نمايند که به حال بزرگسـاالن 
هنگام ترسـیم اين اماکن ناخودآگاه از سـاليق دوران 

بزرگسالیشـان نیز اسـتفاده مي کردند.
تي
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دـر  مشـارکت  حـق  شـهروندان 
پروژه هـاي شـهري نداشـته و طراحان 
بـه عنـوان وکیـل گـروه هـاي مختلف 
طـرح هـاي خـود را ارائه مـي دهند. از 
نقـاط منفي اين رويکـرد، جامع نبودن 
آن و عدم مشـارکت مسـتقیم کودکان 
و نادیدـه انگاشـتن راه و روش تصمیـم 
گیـري کل نگـر دـر فرآينـد تصمیـم 

بود. سـازي 

پروژه هاي برنامه ريزي دهه 60 میالدي

2002- Ray Lorenzo-Mark. Francis جدول 3. الگوهای مشارکت کودکان؛ ماخذ: نگارندگان با استناد به

)M.F( Master Forum  بـه فعالیـت مـي پردازنـد 
و دـر گردهمايـي سراسـري شـرکت مي کننـد. يکـي 
از فعالیـت هـايM.F  دعـوت از شـهرداران نوجـوان، 
اعضـاي انجمـن هـاي مردمـي و سـازمان هاي دولتـي 
دخیل در اداره شـهرها در شـانزدهم سـپتامبر هرسال 
اسـت تا در خصوص مسـائل و نوآوريهاي بدسـت آمده 
دـر طول سـال گذشـته بـه تبادل نظـر بپردازنـد. اين 

موضـوع بـه مردـم نشـان مي-دهد کـه حضـور جوانان 
و نوجوانـان دـر عرصه مدیريت شـهري تاچـه حد مهم 
و درخـور توجـه اسـت. به عنـوان نمونه شـوراي محلي 
بچه هـا دـر شـهر »کرابـوا« از بیـن 9 هـزار کودـک و 
نوجوانـي کـه دـر انتخابـات شـرکت کردنـد 72  نفـر 
را بـراي عضويـت دـر شـورا انتخـاب کـرد و شـورا نیـز 
يـک نفـر شـهردار، دو معـاون و يـک بـازرس را از بین 
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نیازهـاي فضايـي کودکان را شناسـايي 
مي کند و ضـرورت مشـارکت کودکان 
در طراحي محیط پیرامون با اسـتفاده 
بـه  و  روانشناسـي محیطـي،  علـوم  از 
ارتقـا دیدگاه عمـوم به لزوم مشـارکت 
محیط هـاي  طراحـي  دـر  کودـکان 
بـر  پردـازد.  مـي  هـا  بچـه  مختـص 
اسـاس ايـن الگـو بايـد توجـه داشـت 
که کودـکان احتیاجات دارنـد که بايد 
دـر رونـد طراحـي محیط پیرامونشـان 
مدنظـر قـرار گیـرد و اين شـامل توجه 
بـه طبیعـت، گیاهـان و منظـر بـراي 
کودـکان نیـز هسـت. ايـن مطالعـات 
مشـکالت و تفاوت هـاي کودکان براي 
رشـد دـر شـهرها، اهمیت حضـور آنان 
دـر واحـد هـاي همسـايگي بزرگتـر با 
امکانـات بیشـتر و ضـرورت دسترسـي 
بـه محیـط هـاي طبیعـي را مشـخص 
الگـو،  ايـن  نقـاط ضعـف  از  مي کنـد. 
علـوم  صرفـا  بکارگیـري  محدودیـت 
اجتماعـي بدون درنظر گیـري نیازهاي 
بـا سـاير علـوم  کودـکان دـر تعامـل 

. ست ا

از کسـاني کـه از ايـن دیدگاه بهره بردـه اند مي توان 
از لینـچ نام برد.
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آمـوزش به کودکان از طريق مشـارکت 
بـه اندـازه ي تغییرات کالبدـي اهمیت 
دـارد. يادگیـري حاصـل پراهمیتـي از 
برنامه ريـزي و تجربه کودک در فرآيند 
مشـارکت اسـت. اين روش اغلب منجر 
بـه آموزش و تغییـرات اجتماعي، بدون 
مي شـود.  کالبدـي  تغییـرات  اعمـال 
کودـکان اغلـب مسـتقیماً دـر فرآينـد 
تصمیم گیري شـرکت داده نمي شوند 
و بیشـتر از افـراد حرفـه اي و معلمـان 
دـر طراحـي و يا محتـوي دـوره، براي 

آمـوزش کودکان اسـتفاده مي شـود.

بسـیاري از برنامه ريزان سـعي در استفاده از اين الگو 
در مشـارکت کودکان نموده اند که از مهمترين آنها 
مـي تـوان بـه آدامـز و مور اشـاره کـرد. نمونـه اي از 
پروژه هايي که از  اين الگو اسـتفاده کرده اند شـامل 
قدردانـي از معمـاري، آموزش محیط ساخته شـده و 

يادگیري با اسـتفاده از مناظر مي باشـد.
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تاکیـد بـر حقـوق کودـکان در شـکل 
دهـي بـه محیط، بـه عنـوان گروهي از 
شـهروندان اسـت. اين دیدـگاه انقالبي 
در نحوه برخـورد با موضوع کودکان به 
عنـوان مشـارکت کنندگاني کـه داراي 
مي شـود  محسـوب  هسـتند  حقوقـي 
و  حقـوق  دموکراسـي،  اصـول  کـه 
قدرتمنـد نمودـن کودـکان را بوجـود 
آورد. از نـکات منفـي اين دیدگاه توجه 
صـرف بـه کودـکان و عدـم توجـه بـه 

نیازهـاي محیطـي مـي باشـد.

از جملـه پروژه هايـي کـه از ايـن الگو پیـروي کردند 
مي توان به شـوراي شـهر بچه ها، شـهرهاي دوستدار 
کودک که هردو توسـط يونیسـف حمايت مي شوند، 
اشـاره کـرد. همچنیـن پروژه »رشـد در شـهرها« که 
توسـط يونسـکو ادـاره مي شـود. از نـکات منفي اين 
دیدـگاه توجـه صـرف بـه کودـکان و عدـم توجـه به 

نیازهـاي محیطي مي باشـد.
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امـا کو کودـکان،  توسـط  ريـزي  برنامـه 
دـر دـرون مرزهاي سـازماني و توسـط 
بزرگسـاالن و مقامات. هدف: مشـارکت 
کودـکان  از  کودـکان.  بیشـتر  هرچـه 
رود  مـي  انتظـار  بزرگسـاالن  هماننـد 
رفتـار کنند و دـر فرآينـد برنامه ريزي 

قدـرت داشـته باشـند.

در حال حاضر بسـیاري از پروژه هاي توسـعه شهري 
در کشـور هـاي توسـعه يافته از اين الگـو پیروي مي 
کنـد. از سـازمانهايي کـه بوسـیله اين الگو بـه اجراي 
مي تـوان  انـد  پرداختـه  خـود  هـاي  طـرح  برخـي 
شـوراي شـهر کودکان، يونیسف و سـازمان هاي ملي 
دـر رابطـه بـا کودکان را نـام برد و شـرکت کنندگان 
انجـام اين پروژه مقامات شـهري و حامیـان کودکان 

ند. ا
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کودـکان دـر طرحهـا مشـارکت دارند 
ايفـا  را  اصلـي  نقـش  بزرگسـاالن  امـا 
مي کننـد. ايـن الگو بازتـاب تفکر فعلي 
ماسـت و مشـارکت را به عنـوان عملي 
آموزندـه، اجتماعـي و ارتبـاط دهندـه 
مي شناسـد. سـعي در يافتـن راه هاي 
احیاي دوبـاره ايده هاي دـوره کودکي 
دـر جهـت خلـق مـکان هـاي کودـک 
محـور و با کمـک خود کودـکان دارد. 
از نـکات مثبـت ايـن رويکـرد، افزايش 
میـزان مشـاهده، کنتـرل و نظـارت بر 
رونـد طراحـي اسـت. نکتـه منفـي اين 
برخـورد، غیر قابل اجـرا بودن در تمام 
شـرايط و نیاز به انجام آموزشـهاي الزم 
دـر ايـن زمینه توسـط طراحان اسـت.
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اعضـا خـود برگزيـد. چنیـن حرکت هـا و برنامـه هايي 
کمـک میکند تا موضوع آموزش شـهروندي از سـالهاي 
کودکـي بطـور خودـکار اتفاق بیفتـد، و مدیـران آينده 
شـهري از ايـن طريق بـه تدريج آموزش ببیننـد و زبده 
تريـن آنها  انتخاب شـوند. گفتني اسـت که شـهرداري 
هـا نیـز خـود را موظـف بـه حمايـت از اين گونـه گروه 
هـاي خودجـوش مـي داننـد، به گونـه اي کـه امکانات 
الزم را از حیـث تدـارکات، برگـزاري انتخابـات و نظايـر 
اينهـا دـر اختیار آنها قـرار مي دهند و آموزشـهاي الزم 
را دـر خصـوص انتخابـات شـورا، شـهردار و معاونانـش 
دـر سـطح مدـاررس بـه داوطلبـان و راي دهندـگان 
ارائـه مي کننـد. ايـن درحالي اسـت کـه در ايـن میان 
آمـوزش و پرورش موظف اسـت به منظـور ترويج پروژه 
يـاد شـده، دـر بین مدیـران و دانـش آمـوزان، امکانات 
الزم را فرآهـم سـازد و رسـانه هـا نیـز دـر تبلیـغ آن 

کمـک کننـد )غمامـی، 1380، ص 33(.
بـه عنـوان »شـهر  لندـن  لندـن: طـرح راهبردـي   .1
دوسـتدار کودـک« در سـال 2005 از سـوي شـهردار 
لندـن ارائـه شـد که دـر بخـش نظرسـنجي آن بیش از 
هـزار کودـک و نوجوان لندنـي در اين طرح مشـارکت 
داشـتند. دـر نظرسـنجي کـه از کودـکان دـر مـورد 
کیفیـت شـهر لندـن بـه عنـوان مکانـي براي سـکونت 
انجـام گرفـت، کودـکان نظـرات خـود را بـه نقـل از 
رسـتگار )رسـتگار،  1378( ايـن گونـه اعالم داشـتند: 
1. مکان هـاي بـازي بـه اندـازه کافـي وجـود ندـارد؛ 2. 
پارک هـا و فضاهـاي عمومـي نیـاز بـه امنیت بیشـتري 
دارنـد؛ 3. امکانـات فعالیت هـاي ورزشـي دـر سـطح 
بیشـتر مربوط به کودکان باشـد؛ 4. کودکان در سـطح 
بیشـتري قادـر به پیادـه روي و دوچرخه سـواري ايمن 
باشـند. همچنیـن اعـالم کردنـد: 1. بـه حمـل و نقـل 
عمومـي ارزانتـر و ايمـن تر نیـاز دارند؛ 2. به سـاخت و 
سـازهاي مناسـبتر و واحدهاي همسـايگي کـه با توجه 
بـه نیازهـاي آنـان شـکل گیرد بیشـتر نیـاز دارنـد؛ 3. 
آنـان خواسـتار ايـن بودنـد کـه بداننـد، لندـن چگونه 
دـر حـال پیشـرفت اسـت و چگونـه بـه آنهـا توجه مي 
شـود. اهدـاف کالن و راهبـرد هـاي اين طـرح عبارتند 

از: 1. از نحـوه زندگـي کودـکان دـر لندـن: اطمینان از 
ايـن موضـوع کـه افـراد دخیـل دـر سیاسـت هايي که 
کودـکان و نوجوانـان را تحـت تاثیـر قـرار مـي صدـاي 
کودـکان لندني: همـه کودکان و نوجوانـان مورد توجه 
انـد و مـي تواننـد دـر تصمیـم گیري هـاي مربـوط به 
نواحـي زندگیشـان مشـارکت داشـته باشـند؛ 2. اطالع 
دهـد از شـرايط رشـد و زندگـي آنان به لندـن به خوبي 
آگاه انـد؛ 3. همـه چیـز را بـراي کودـکان و نوجوانـان 
بهتـر بسـازيم: همـه کودـکان بايـد از سـالمت فیزيکي 
و روحـي برخوردـار باشـند و از يـک زندگي سـالم بهره 
منـد باشـند؛ 4. لـذت بردـن و دسـت يافتـن: همـه 
کودـکان و نوجوانـان بايـد قادـر بـه رسـیدن بـه آنچه 
دـر زندگـي خـارج از وجود دـارد باشـند و در ايـن راه 
مهارت هايشـان بـراي زندگي آينده را گسـترش دهند؛ 
5. امـن بودـن: همـه کودـکان بايـد از آسـیب دیدـن 
حفـظ شـوند و قادـر بـه رشـد در محیـط امن باشـند؛ 
6. ايجـاد تغییـر: تمـام کودـکان و نوجوانـان دـر شـهر 
دوسـتدار کودـک لندن بايـد در تصمیـم گیريها لحاظ 
شـوند و بـراي مشـارکت دـر تصمیم گیري ها تشـويق 
شـوند؛ 7. داشـتن شـانس مسـاوي: تمـام کودـکان و 
افـراد جـوان دـر رسـیدن بـه آنچـه کـه اسـتحقاق آنرا 

.)2003 ،London( دارنـد حمايـت شـوند
2. ايـران- شـهر دوسـتدار کودـک دـر بـم؛ زلزلـه بـم 
باعـث گسـترش هرچـه سـريعتر ايده  شـهر دوسـتدار 
کودـک دـر ايـران از سـوي وزارت آموزش و پـرورش و 
مسـکن شهرسـازي در تعامـل با يونیسـف گردید. پس 
از زلزلـه، ايـن شـهر بـه عنـوان شـهر دوسـتدار کودک 
اعـالم گردیـد و بودجـه اي بـراي طراحـي بخشـي از 
شـهر به عنوان شـهر دوسـتدار کودک و سـاخت برخي 
ملزومـات توسـط يونیسـف فراهم شـد که بـا همکاري 
شـهرداري، ايـن پـروژه در ضلـع غربي ارگ بـم به اجرا 
درآمـد. طرح شـهر دوسـتدار کودـک از طريـق فرآيند 
برنامـه ريـزي شـهري، دـر پـي ايجـاد محلـه حامـي 
حقـوق کودـکان بـود تـا خدمـات اجتماعي دوسـتدار 
کودـک دـر دسـترس همـه کودـکان قـرار گیـرد. دـر 
سـال 2007 هـر دـو عرصـه اصلي طـرح، يعني بسـیج 
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 NSW Commission for Children and Young. :جدول 4. چارچوب شاخصها براي شهر دوستدار کودك؛ ماخذ
2009 ,People

اجتماعـي و فعالیـت هـاي زيـر بنايـي جهـت احدـاث 
محیطي مناسـب، شاهد پیشـرفت هاي مطلوبي بودند. 
)يونیسـف، 2007(. هدـف از اجراي اين پـروژه طراحي 
بـراي کودـکان 6  تـا 13 سـاله در جهت دسترسـي به 
محیـط هـاي بـا کیفیـت و پايدـار دـر قالب ايدـه هاي 

شـهر دوسـتدار کودـک بود.
  

موانـع تحقـق پذيـري مشـارکت در شـهرهاي 
دوسـتدار کـودك

هرچند سالهاسـت از توجه مسـئوالن شـهري به مسائل 
بخصـوص  و  شـهروندان  مشـارکت  ابتدايـي  و  اولیـه 
مشـارکت کودکان در برنامه ريزي و طرح هاي شـهري 
مي گـذرد امـا اين طـرز تفکر براي کشـور مـا همچنان 
تفکـر نوينـي محسـوب مـي شـود و بـه جـز دـر چنـد 
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تصوير 1. کودکان درحال طراحي شهر و محيط مطلوب خود در کانون پرورش فکري کودکان؛ و تصوير 2. توجيه کودکان در 
مورد طراحي شهري که دوست دارند از طريق مشارکت آنها در فرايند برنامه ريزي و طراحي شهري؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.

تصوير 2. نمونه هايي از الگوهاي مورد نظر در طراحي فضاي سبز در يك نمونه موردي شهر دوستدار کودك از ديدگاه 
بچه ها؛ ماخذ: کامل نيا و حقير، 1388، ص 85. 
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پـروژه بـه نظر مـي آيد اين شـیوه نگرش به مشـارکت، 
چـه به دلیل مشـکالت فرهنگي يا سـاختاري مدیريت 
شـهري دـر ايـران غريـب اسـت. از موانع دسـتیابي به 
مشـارکت فعـال در طـرح هاي شـهري ايران مـي توان 
مشـکالت زيـر را برشـمرد )ارجمنـد نیـا، 1380، ص 

 :)28
فقدـان  سـاختاري:  هـاي  محدودیـت  يـا  موانـع   .1
سـاختارهاي محلـي يا نبـود سـازماندهي و زيرسـاخت 
هاي ارتباطي و سـاختارهاي بوروکراتیک که مشـارکت 
را دـر قالـب ازپیـش تعییـن شـده دـر نظر مـي گیرد.

فرهنگـي-  هـاي  محدودیـت  يـا  فرهنگـي  موانـع   .2
اجتماعـي؛

3. موانع و محدودیت هاي نهادي؛
4. موانع و محدودیت هاي اقتصادي و مشـکالت ناشـي 

از آن؛
5. موانع سیاسي مشارکت؛

6. موانع ساختاري ناشي از نظام هاي برنامه ريزي؛
7. موانـع و مشـکالت ناشـي از محرمانـه و سـري بودن 

برخـي از برنامـه ها؛
8. موانع ناشي از مفعول پنداشتن مشارکت کنندگان؛

9. عدم شناخت جايگاه سازمانهاي غیردولتي. 
 شـايان ذکر اسـت که ايـن موانع در خصوص مشـارک 
فعـال همـه شـهروندان دـر امور شـهري مطرح اسـت؛ 
حـال آنکـه بـراي رسـیدن بـه مشـارکت همـه جانبـه 
مشـکالت  کودـکان(  )بخصـوص  خـاص  گروه هـاي 
دیگـري نیـز بر لیسـت فـوق اضافه مي شـوند که عالوه 
بـر موانـع سـازماني بیشـتر اين مشـکالت مـي تواند به 

مخاطبـان طـرح برگردـد. مشـکالتي از قبیل:
• عدـم اعتمـاد کافـي مسـئوالن بـه گروه هـاي سـني 
کودـک و نوجـوان و عدم حمايت مسـئوالن باالدسـت 

از برنامـه هـاي مشـارکتي کودکان
• مسـئوالن اغلـب خـود را مسـلط بر خواسـته ها و نیاز 
هـاي کودکان مـي دانند و تصمیم گیـري در خصوص 
کودـکان را بـا اعمال نظر خـود انجام مي دهنـد و نه با 

نیـاز ها و خواسـته هاي کودـکان امروز.
• فقدـان فرهنـگ مشـارکت دـر جامعـه و نا شـناخته 

جدول 5. عوامل بازدارنده کودکان در حوزه سرمايه اجتماعي در شهرهاي دوستدار کودك؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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بودـن ارزشـهاي مشـارکت بـراي کودـکان و خانوادـه 
ايشـان هاي 

• افزايـش هزينـه هـا اقتصادـي ناشـي از برنامـه هـاي 
مختلـف ماننـد آمـوزش کودـکان، گـرد آوري اطالعات 

از کودـکان و غیـره؛
 اصول طراحي روانشناختي محيط کودکانه

اگـر محیـط بخواهد پاسـخگوی نیازهای کودک باشـد، 
بايـد دـر طراحـی آن مولفـه هـاي روانشـناختي زيـر 

مدنظـر قـرار گیرند:
1. »راحتـی«: احسـاس راحتـی در اسـتفاده کودک از 
فضـا و جسـتجوی او دـر محیط  بسـیار مهم اسـت. در 
ايـن میـان بايـد امـکان  تحريـک همه حـواس کودک 
بصـورت متعادـل فراهـم شـود. رفتار در يـک محدوده 
مشـخص بـه لحاظ تحريک  حسـی به حـد بهینه خود 
مـی رسـد. تحريـک بیش از حـد حواس يا سـرو صدای 
زيـاد احسـاس ناراحتـی دـر کودـک ايجـاد میکنـد  و 
موجـب بـروز  رفتارهای منفی و پرخاشـگرانه از سـوی 

میشود.  او 

2. »سـالمت«: کودـکان  بـه مخاطرات محیطی بسـیار 
بیشـتر از بزرگسـاالن حسـاس هسـتند. هـوای سـالم 
بـرای کودـکان بسـیار حیاتی اسـت. سـم زدايـی، دفع 
آب هـای سـطحی و فاضالبهـا از مناظر کودکانه بسـیار 
مهـم اسـت. از آنجايیکـه کودـکان خردسـال  معمـوال 
همـه چیـز را بـه دهـان میبرند بايـد در طراحـی برای 
آنـان از گیاهـان غیـر رسـمی اسـتفاده کـرد. اسـتفاده 
از مصالـح کامـال بهداشـتی  بـه خصـوص زمانـی کـه 
کودـکان نوپـا و نوبـاوه از فضا اسـتفاده میکنند، بسـیار 

اسـت.  مهم 
دـر  کنندـه  تعییـن  عوامـل  از  ايمنـی  »ايمنـی«:   .3
طراحـی بـرای کودـک اسـت. محیـط بايد بـه گونه ای 
طراحی شـده باشـد که ضمن اينکـه رفتارها و موقعیت 
هـای خطرنـاک را  از بیـن مـی بـرد، میـزان آسـیب را 
دـر زمـان وقـوع حادثـه، کـم کنـد. موقعیـت هايی که 
کودـک نتوانـد  خطـر آنهـا را ارزيابـی کنـد بايـد دـر 

منظـر از بیـن بروند. 
4. »کودکـواری«: فضاهـای رسـمی، ورودیهای بزرگ و 

تصوير 3 و 4. نقاشي کودکان از شهري که دوست دارند و در آن مشارکت مي کنند؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان. )*( با 
بازخواني اين تصاوير مي توان برداشتهاي کودکان از فضاهاي شهري مطلوب را از طريق يك رويه مشارکتي کودکانه در 

فرايند طراحي و برنامه ريزي شهري مورد استفاده و استناد قرار داد.
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مـکان های عمومـی برای کودک ترسـناک و دافعه آور 
هسـتند. کودـکان در فضاهائـی که مانند خانـه به نظر 
مـی آيند و مقیاس خانه دارند احسـاس راحتی بیشـتر 

مـی کنند. آنهـا فضاهای صمیمی را دوسـت دارند.
5. »محصوريـت«: کل محدودـه فضـای کودـک بايـد 
توسـط عناصـری از فضاهای اطـراف جدا شـود. اما اين 
احسـاس محصوريـت نبايد احسـاس محبـوس بودن را 
دـر کودک بـه وجـود آورد. بهترين شـکل اين تفکیک 
اسـتفاده از خاکريـز يـا تپـه ماهـور اسـت. ايـن نـوع 
تفکیـک حـس طبیعـی بودـن را دـر فضـا ايجـاد مـی 
کنـد. از گیاهـان بـا عناصر طبیعـی دیگر ماننـد باتالق 
يـا مسـیل می تـوان بـرای جدا کردـن محدودـه بازی 

هـای مختلـف اسـتفاده کرد.
عملکـرد  فضائـی«:  انتقـال  دـر  مراتـب  »سلسـله   .6
فضاهـای انتقالـی دـر طراحی بـرای کودـک از اهمیت 
بسـیار زيادـی برخوردـار اسـت. دـر بسـیاری از مـوارد 
کودـک هنـگام انتقـال از يـک فضـا بـه فضـای دیگـر 
احسـاس ناراحتی و تـرس میکند. دـر صورتیکه فرايند 

انتقـال بـه صـورت سلسـله مراتبـی صـورت گیـرد و 
کودـک به يکبـاره از يک فضـا وارد فضای دیگر نشـود 
، بـا ناراحتـی بیشـتری مرحلـه انتقـال را پشـت سـر 

میگـذارد. 
7. »قابـل پیـش بینـی بودن و وضـوح«:  بـرای کوکان 
قابـل پیش بینـی بودن فضا بسـیار مهم  اسـت. اين امر 
بـه آنهـا کمک میکند تا بر محیط  زندگی روزمره شـان  
تسـلط داشـته باشـند.  در واقـع بايد بیـن يکنواختی و 
تضـاد يـا تغییر در فضا تعادل برقرار  شـود. اين مسـئله 
کـه تغییـر دـر میـان يکنواختـی نامیدـه می شـود، به 
بهترين شـکل دـر طبیعت تبلـور می يابد؛ بـا تغییرات  
ظريفـی که بوسـیله بـاد، نور، صدـا يا تغییـر فصول در 
آن بـه وجـود می آيد. اگـر محیط به صـورت متناوب و 
دائمـی در حـال تغییر باشـد کودکان در آن احسـاس 

ناراحتـی و اضطـراب می کند. 
8. »رعايـت حريم هـای دـر  عرصه هـای خصوصـی«: 
رابطـه بیـن محدوده هـا و فعالیتهـا مـی تـوان از آن به 
عنـوان مجـاورت و منطقـه بندـی تعبیـر کـرد، بـر نوع 

تصوير 5 و 6. نمونه اي از تصويرهاي برگزيده شهر مطلوب از ديدگاه کودکان؛ ماخذ: گرداوري نگارنده از نظرات کودکان 
به شهر دوست داشتني؛ 1394.
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و کیفیـت رفتـار کودـک موثر اسـت. کودـکان همانند 
بزرگتر ها و حتی شـايد بیشـتر از آنها نیازمند داشـتن 
حريم هسـتند کـه فقط متعلق به خودشـان باشـد. در 
طراحـی بـرای کودـک، بايـد حريـم خصوصـی و ابعـاد 
پنهـان کودـک را مدنظـر قـرار دـاد. از سـوی دیگـر 
بايـد توجـه داشـت ازدحام بیـش از حد دـر فضا باعث 
 , Legendre( ايجـاد اضطـراب در کودکان مـی شـود

 .)2003
9. »نفوذپذيـری«: فضاهـای طراحی شـده برای کودک 
بايـد دعوت کنندـه باشـد و مانع از نفوذ آسـان کودکان 
کودکانـه  فضاهـای  بـه  دسترسـی  سـهولت  نشـود. 
مسـئله ای اسـت کـه دـر طراحـی بـرای کودـک بايـد 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. اگـر کودـک نتواند بـه فضای 
مـورد عالقـه خـود وارد شـود، احسـاس ناراحتـی به او 
دسـت می دهـد. تعريـف عرصه هـا با عناصـر غیرصلب 
می توانـد امـکان ايـن نفـوذ را بـه وجـود آورد. تفکیک 
راه هـا و فضاهـای عبوری، جداسـازی و تعريف محدوده 
و   عمومـی  محدودـه  تعريـف  مختلـف،  فعالیت هـای 
خصوصـی بايسـتی بگونـه ای باشـد کـه مانـع از ايـن 

نشـود.  نفوذپذيری 
10. »ايجـاد هويـت، حـس تعلـق و حـس مـکان«: از 
آنجايیکـه ايجاد سـالمت روانـی کودکان دـر گرو خلق 
مـکان بـرای کودـکان آنهاسـت و از آنجايیکـه معنـای 
مـکان و مفهـوم هويـت دـر مفهـوم ايجـاد حـس تعلق 
نهفتـه اسـت، بايـد زمینـه ای را ايجاد کـرد که کودک 
بـه فضاها احسـاس تعلق کند و فضاهـا برايش به مکان 
تبدیـل شـوند. دسـت يابـی بـه ايـن هدـف بـا تلفیـق 
پايدـار کالبـد و فعالیت های کودک بر اسـاس تصورات 

و انتظـارات او از محیـط اسـت. 
11. »اصالت و معنا«: ارزش های کودک در سـال های 
اولیـه زندگـی )قبل از 5 سـالگی( شـکل مـی گیرند. از 
ايـن رو آمـوزش ارزش هـای فرهنگـی به کودـک  بايد 
از سـال های اولیه  زندگی آغاز شـود. حضور اسـتعاری 
عناصـر فرهنگی دـر مناظرکودکانه میتواند زمینه سـاز 
آشـنايی کودـکان را بـا هويـت فرهنگـی جامعـه خـود 
فراهـم کنـد اما بـا توجه به اينکـه کودکان يـاد گیرنده 

هـای فعـال هسـتند و بهتريـن نتیجه زمانـی اتفاق می 
افتـد کـه کودـکان از تجربـه، تعامـل، بازی و اکتشـاف 
بیاموزنـد تـا اينکه دانش بـه آنها تزريق شـود، بايد اين 
معانـی فرنگـی را وارد حـوزه ی فعالیـت هـای کودـک 
دـر منظـر  کـرد. دـر واقع بايـد کودـک بتواند  بـا اين 
عناصـر  تمـاس  حسـی ملمـوس برقـرار کنـد. ترکیب 
عرصـه هـای مربـوط  به فعالیـت ها و مراسـم فرهنگی 
و اجتماعـی بـا مناظـر کودکانـه نیـز میتوانـد زمینـه 
آشـنايی کودـک را با سـنت هـای فرهنگـی  اجتماعی 

به وجـود آورد. 
12. »خوانايـی«: قرائـت کودـک از منظـر بـه لحـاظ 
نداشـتن پس زمینه ذهنی با بزرگسـاالن متفاوت است. 
فضـای شـهری که خـوب طراحی شـده باشـد توسـط 
کودـک رمز گشـايی می شـود. کودـک  میتواند در آن 
موقعیـت خـود را مشـخص میکنـد، جهـت يابـی کند،  
رابطـه فضايـی کـه دـر آن اسـت  بـا فضاهـای مجـاور 
بشناسـد و بفهمـد کـه چگونـه میتوانـد بـه فضايی که 
مـی خواهد برسـد. از اين مسـاله بـه عنوان مسـیريابی 
تعبیـر مـی شـود. کوتاهی قـد کودکان باعث می شـود  
کـه محیـط برای کودـکان چالش بـر انگیز باشـد؛ مگر 
آنکـه منظـر بـرای ارتفـاع چشـم کودک طراحی شـده 
باشـد. کودکان خردسـال نمی توانند نوشـته های روی 
تابلوهـا و عالئـم راهنمـا را بخواننـد. پـس منظـر بايـد 
بتوانـد بـا يـک زبـان غیر نوشـتاری  بـا کودـک ارتباط 
برقـرار کنـد  و او را دـر يافتـن مسـیرش  يـاری نمايد.

13. »سـازگاری بصـری«: طراحـی منظـر آشـنا بـرای 
کودـک، موجـب ايجـاد احسـاس  امنیـت دـر کودـک  
هنـگام فعالیـت دـر منظـر  مـی شـوند. از سـوی دیگر 
کودـکان دـر حرکـت در منظـر، مدـام  به عقـب رو بر 
مـی گرداننـد. در واقـع منظر بـرای کودک بـه صورت 
متنـاوب بـه صـورت جلو و رو بـه عقب تغییـر می کند. 
ايجاد پیوسـتگی در اين سـکانس های متوالی،  سـبب 
مـی شـود کودـکان بـا اطمینـان بیشـتری دـر منظـر 

حرکـت کنند. 
سـاير  بـا  اجتماعـی  روابـط   برقـراری  »امـکان   .14
کودـکان«:  برقـراری روابـط اجتماعـی دـر کودـکان 
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مسـتلزم  پدیـد آمدن شـرايط مناسـب بـرای پرداختن 
طراحـی   رو  ايـن  از  آنهاسـت.  مشـترک  عاليـق  بـه 
فضاهايـی کـه کودـکان بتواننـد  دـر آن به بـازی های 
گروهـی بپردازنـد، میتوانـد زمینـه سـاز اجتماعـی در 
میـان آنهـا باشـد. از سـوی دیگـر بايـد توجـه داشـت 
کـه آشـنايی کودـکان بـا هـم دـر میـزان تعاملشـان با 

يکدیگـر موثـر اسـت. 
15. »امـکان بـازی مشـارکتی کودـکان بـا والدیـن«: 
بـازی کودـکان بـا والدیـن بـه رشـد عواطـف کودـک 
کمـک میکند. از سـوی دیگر احسـاس امنیتـی  که در 
هنـگام مشـارکت والدین در بـازی کودک به او دسـت 
مـی دهد، سـبب می شـود  کـه او مدت زمان بیشـتری 
را بـه بـازی اختصـاص دهـد. اصـول فعالیتهايـی کـه با 
حضـور والدیـن دـر کنـار کودـک صـورت پذيرنـد، در 
ذهـن او ماندگارتر هسـتند. از سـوی دیگـر، کودکان به 
تقلید از بزرگترها و اسـتفاده از وسـايل واقعی  در بازی 
بسـیار عالقمنـد هسـتند. مشـارکت و والدین دـر بازی 
هـای نقـش کودـکان، میتواند ضمن ايجـاد امکان تنوع 
بیشـتر  دـر ايـن بـازی ها، امـکان يادگیـری  کودک از 

بـازی را بیشـتر کند. 
16. »مالکیـت«: کودـکان در سـال هـای اولیه زندگانی 
دوسـت دارند کـه همه چیـز را تحت تملک خـود قرار 
دهنـد. ايـن احسـاس مالکیـت،  فضاهـا را نیـز دـر بـر 
میگیـرد. بنابرايـن بايدتوجه داشـت که طراحـی بگونه 
ای صـورت پذيـرد کـه کودـکان بـرای تملـک فضـا و 

اسـتفاده از تجهیـزات بـا يکدیگر دعـوا نکنند. 
17. »فردیـت، تعلـق بـه گـروه و مکان«: بـرای کودک 
بايـد فضاهـا را به گونـه ای طراحی کرد که در سـطوح 
مختلـف پاسـخگوی نیازهـای فضايـی کودـکان باشـد. 
خلوت گزينـی  بـرای  کوچـک  فضاهـای  مثـال  بطـور 
مطلـوب کودـکان  اسـت  و فردیـت کودـک را ارضـا 
می کنـد. فضـای کودـک را میتـوان به نحـوی طراحی 
نمـود کـه فضاهـای دنـج  و آرام  برای خلـوت گزينی، 
فضاهـای محصـور  بـرای دو تا سـه کودـک و فضاهای 
بزرگتـر  بـرای گـروه هـای بیشـتری از کودـکان وجود 

باشد.  داشـته 

18. »مقیـاس کودکانـه«: مقیـاس فضـا رفتـار کودـک 
را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. هرچـه مقیـاس فضـا 
کودـک وارتـر باشـد، بـازی کودـک دـر آن  از کیفیت 
و تنـوع باالتـری  برخوردـار خواهد بـود و کودک زمان 
بیشـتر درگیـر بـازی خواهـد شـد. بـه بیان دیگـر فضا 
بـا مقیـاس کودکانـه، عالقـه کودـک و تمرکـز  او را 
افزايـش مـی دهـد  و رسـیدن به احسـاس کسـالت  را 
دـر او بـه تعويق می اندازد. از سـوی دیگـر از آنجايیکه 
کودـکان دوسـت دارنـد از تجهیـزات فضا بـه تنهايی و 
بدـون کمـک بزرگترها  اسـتفاده کنند، رعـات مقیاس 
کودکانـه دـر طراحی عـزت نفـس کودـکان را افزايش 
مـی دهـد و دـر آنان احسـاس اسـتقالل به وجـود می 

آورد. 
19. »انعطاف پذيـری«:  قدـرت تسـلط و تغییـر شـکل 
کودـک دـر محیـط برقـرار میکنـد بسـیار موثر اسـت. 
کودـکان دوسـت دارنـد تـا به جسـتجو، ادـاره و تغییر 
دـر محیـط بپردازند. محیـط هايی که دارای  قسـمت 
هـای آزاد هسـتند، کودکان را به دسـتکاری در محیط 
و سـاختن آن بـر مـی انگیزنـد. اينگونه محیـط ها برای 
کودـکان خیلـی بیشـتر از محیـط هـای ايسـتا جالـب 

توجه هسـتند.
تمرکـز،  و  توجـه  محدودـه  لحـاظ  بـه  »تنـوع«:   .20
کودـکان بـا بزرگسـاالن تفـاوت زيادـی دارنـد. چیزی 
دـر ابتدـا کودـک را بـه خود جلـب کند، ممکن اسـت 
تنهـا دـر عـرض 10 دقیقه برايش کسـل کننده شـود. 
بـرای مقابلـه بـا اين مسـئله محیط بايد دامنه وسـیعی 
از امکانـات متنـوع بـه کودـک ارائـه دهـد. تنـوع کـم 
عناصـر و مصالـح بکار رفتـه در فضا، فرصـت های بازی 
او را محدـود مـی کنـد و میزان کسـالت و پرخاشـگری 
را دـر او افزايـش مـی دهـد. عامـل دیگری کـه نیاز به 
تنـوع دـر منظـر کودکانـه را ايجـاد مـی کنـد، تئوری 
هـوش چندگانه اسـت. کودـک به فعالیـت هائی تمايل 
دـارد کـه دـر زمینـه ی آن از درجـه باالتـری از هوش 
برخوردـار اسـت. از سـوی دیگـر عاليـق دختـران و  
پسـران بـا هـم تفـاوت آشـکاری دـارد، ازيـن رو تنـوع 
فعالیـت هـا بايد از گسـتره وسـیعی برخوردار باشـد تا 
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بتوانـد بـه همـه انـواع هـوش دـر هـر دو جنس پاسـخ 
دهـد. طراحی محیطی که گسـتره وسـیعی از کودکان 
بـا عاليـق و توانائی های مختلف بتوانند از آن اسـتفاده 

کننـد بسـیار مهم اسـت. 
دارنـد  دوسـت  کودـکان  برانگیـزی«:  »چالـش   .21
دـر محیـط هائـی بـازی کننـد کـه از درجـه باالئـی از 
چالـش برانگیزی، تنـوع، بداعت و پیچپدگـی برخوردار 
باشـند. شـکل، کیفیـت و تنوع بـازی های کودـکان به 
صورت مسـتقیم متاثر از شـکل، کیفیـت و تنوع محیط 
طراحـی شـده بـرای بـازی آنـان اسـت. کودـکان بـه 
فرآينـد اسـتفاده از محیـط عالقـه دارنـد نه بـه نتیجه 
آن. امـا بايـد توجـه داشـت وقتـی بیـن آنچـه کودـک 
توانائـی انجامـش را دـارد و آنچـه از او انتظـار مـی رود 
تناسـبی وجود نداشـته باشد، کودک احسـاس کسالت 

کند.  مـی 
22. »ايجـاد مشـارکت بـرای کودـک«: بـرای طراحـی 
يـک فضـای کودکانه مشـارکت تمامی کسـانی که قرار 
اسـت از آن اسـتفاده کننـد يـا بـه شـکلی بـا نگهداری 
از آن درگیـر هسـتند بسـیار مهم اسـت. درگیر کردن 
کودـکان و مشـارکت دادـن آنهـا دـر طراحـی منظـر 
کودکانـه موجـب ايجـاد احسـاس تعلـق دـر کودـکان 
نسـبت بـه منظـر احسـاس مـی شـود. از سـوی  دگـر 
اسـتفاده از خالقیـت بـی نظیر کودک دـر طراحی می 
توانـد زمینه سـاز خلق فضائی بسـیار متفـاوت و جذاب 
شـود کـه منحصـرا بـرای کودک طراحی شـده اسـت.

23. »طبیعـت گرائـی«: تجربـه طبیعـت در سـال های 
اولیـه زندگی قدرت تخیل و تفکر کودکان را  رشـد می 
دهـد. ايـن قدـرت تفکـر محرکی قـوی بـرای يادگیری 
دـر تمام سـال های زندگیسـت. دـر فضاهـای بیرونی، 
حضـور طبیعـت دـر مقیـاس وسـیع و دـر يـک زمینه 
آزاد، تمرکـز کودـکان را افزايـش مـی دهـد و اسـترس 
آنهـا را کـم مـی کند. چیـزی کـه کودـکان از طبیعت 
بـه دسـت می آورنـد به لحـاظ کیفیت با چیـزی که از 
فضاهـای داخلـی به دسـت مـی آورند  متفاوت اسـت.

24. »بداعـت«: بـرای اينکـه منظـر بتوانـد کودـک را 
بـه خـود جلب کنـد بايـد از درجـه مناسـبی از بداعت 

برخوردار باشـد. نوظهوری، میل به جسـتجو در محیط 
را دـر کودـک ايجـاد مـی کنـد. اما میـزان ايـن بداعت 
بايـد بـه گونـه ای باشـد کـه دـر کودـک ايجـاد ترس 
نکنـد. تعدـاد و شـدت محـرک هايـی کـه دـر منتظـر 
طراحـی مـی شـوند بايـد متناسـب بـا ظرفیت هـای 

ادراکـی کودک باشـند.
25. »پیچیدگـی«: محدودـه توجـه و تمرکـز  کودکان 
يـا بزرگسـاالن تفـاوت عمدـه ای دارد. بـرای اينکه يک 
منظـر بـرای مدـت زمـان طوالنـی کودـک را بـا خـود 
درگیـر کنـد، بايـد امکانـات بسـیار متنوعـی را بـه او 
عرضـه کنـد و از درجه مناسـبی از پیچیدگی برخوردار 
باشـد. بايد توجه داشـت کـه در صورتی کـه فضا بیش 
از حـد توانائـی ادراکـی کودـک پیچیده باشـد، کودک 

دـر فضـا احسـاس ناراحتی مـی کند.
26. »سـرزندگی«: همانگونه که کودکان روحیه بسـیار 
سـرزنده و شـادابی دارنـد، فضـای شـهری کـه بـرای 
آنـان طراحی می شـود نیز بايد بسـیار سـرزنده باشـد. 
حضـور فعال کودـکان در منظر خمـود را به يک منظر 

تبدیل کنند. شـاداب 
بـراي  واقـع طراحـی محیـط  27. »هماهنگـی«: دـر 
کودـکان بـه عنـوان يـک هنـر زمانـی موفق اسـت که 
مکالمـه ای دـو جانبـه با ذهـن بـه وجـود آورد، چالش 
هـای ذهنـی بـه وجـود آورد و بازتاب هايـی ايجاد کند. 
ايـن رابطـه معمـوالً از تجزيه و تحلیـل ناکامل نیروهای 
موثـر، حاصـل مـی شـود. ترکیبی کـه کامـال هماهنگ 
و وحدـت يافتـه باشـد، ترکیبی خسـته کنندـه خواهد 
بـود. هنرمنـد موفـق کسـی اسـت کـه احسـاس نظـم 
و وابسـتگس را القـا کنـد و دـر همـان حـال چیزهـای 
)ماتـالک،  سـازد  وارد  خـود  اثـر  دـر  را  غیرمنتظـره 

  .)1379
نتيجه گيري و جمعبندي

يـک مکان دوسـتدار کودک محیطی اسـت که کشـف 
و تحقـق يابـی قابلیـت مکان هـا را بـرای انـواع فعالیت 
و تعامـالت اجتماعـی کودک مقدور سـازد، زمینه سـاز 
ايجـاد فرصت هايـی بـرای يادگیـری از محیـط، شـکل 
دادـن بـه ويژگی هـای فیزيکی مکان به واسـطه تقويت 
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مشـارکت کودـکان گردـد، بـه کودـک، امـکان خلق و 
کنتـرل قلمروهايـی دهد و اسـرار و رازهـای کودکان را 
دـر ايـن مکان ها دـر خود حفظ کنـد. مکان دوسـتدار 
کودـک باعـث ايجـاد حـس مفیـد و مؤثر بودـن چه از 
بعـد روان شـناختی و چـه از بعـد رفتـاري دـر کودکان 
می گردـد. ايـن چنیـن مکان هايـی بـا برخوردـاري از 
بـه  کودـکان  کـه  باعـث می شـوند  قابلیت هـا  برخـي 
راحتـي قادـر بـه کسـب تجـارب متنـوع و معنـا دـار 
باشـند.  خـود  اجتماعـي  و  فردـي  بلـوغ  فراينـد  دـر 
مـکان دوسـتدار کودـک زمینـه ای فراهـم می کنـد که 
کودـکان دـر عیـن احسـاس امنیت، به چالش کشـیده 
شـوند، دـر عین محصـور بودن دـر فضايـي خصوصي، 
دـر بطـن جامعـه و اجتماع نیز حضور داشـته باشـند و 
دـر عیـن برآوردـه شـدن نیازهـاي فعلـي، در راسـتاي 
تأمیـن نیازهـاي آتـي آنهـا نیز باشـد. با توجه بـه آنچه 
آوردـه شـد و بـر طبـق آنچـه از پـروژه های شـهری بر 
مـی آيـد اقدامات مشـارکتی کودـکان در سـطح پروژه 
هـای شـهری دـر حال گسـترده تر شـدن اسـت. آنچه 
دـر ايـن خصـوص بايد مـورد توجـه قـرار گیـرد اتخاذ 
سیاسـت هـا و برنامـه ريـزی هـای محلِی انطبـاق پذير 
و پاسـخگو بـه نیـاز کودـکان و نوجوانـان اسـت. چنین 
امـری تنهـا بـا يکپارچگی دولـت های محلـی و تقويت 
حضـور و مشـارکت شـهروندان، بخصـوص گـروه هـای 
خـاص سـنی محقق مـی گردد. بطـور کلی بنابـر آنچه 
آوردـه شـد و بـا توجـه بـه تعريـف جامعـه دوسـتدار 
کودـک کـه دـر آن جامعـه مدـاری، کودک مدـاری و 
رويکـرد پايیـن به بـاال در جامعه و التـزام رعايت حقوق 
کودـکان بخصـوص حـق مشـارکت ايشـان، از نتايـج 
مثبـت مشـارکت مردمـي مـي تـوان بـه مـوارد ذيـل 

کرد: اشـاره 
• ارتقـاء حس همنوع دوسـتي و کمک بـه کودکان در 
شـناخت سـاير اعضـا جامعـه و کار گروهـي با سـايرين 

حتـي بـا باورها و عقايـد متفاوت.
• افزايـش بازدهـي و صـرف هزينـه هاي کمتـر و ارتقاء 
احسـاس مسـئولیت کودـکان و سـاير سـاکنین دـر 

خصـوص محیـط پیرامـون.

• ارتقـاء همـکاري اجتماعـي و افزايـش حـس تعلـق 
سـاکنین و ايجـاد و تقويـت پايـه هاي جامعـه مدني از 

طريـق تقويـت مشـارکت کودـکان.
• تقويـت اعتمـاد بـه نفس دـر کودکان و تشـويق آنان 
بـه کار دـر کنـار بزرگتـر هـا و ايجـاد بسـتري بـراي 

داشـتن جامعـه اي مشـارکتي و پايدارتـر.
• تقويـت مسـئولیت پذيـري و آمـوزش کودـکان دـر 
محیطي سـالم با توجه و رسـیدگي مسـئوالن و دسـت 

اندـر کاران سـاخت محیـط هاي شـهري.
• ارتقاء منابع مالي و انسـاني از طريق جذب مشـارکت 
بـه  نتیجـه کاهـش مشـکالت مربـوط  مردمـي ودـر 

مدیريـت شـهري از طريـق مشـارکت.
نتايج مطالعات نشـان مي دهد که برخـي از فاکتورهاي 
تاثیرگـذار دـر تعییـن میـزان وابسـتگي و عالقـه بـه 
مشـارکت کودکانه عبارتند از: جنسـیت، سـن،خاطرات 
کودکـي، مذهـب، سیاسـت، طبقه اجتماعـي، ملیـت، 
فرهنـگ، تفاوتهـاي شـهري و غیرشـهري، روحیـات و 
ارزشـها، تحصیـالت و فعالیت ها. البتـه بايد به اين نکته 
نیـز توجـه داشـت که هـر عالقـه اي منجر بـه واکنش 
نمي شـود و دـر واقـع افـراد راحتـي خـود را مهمتـر از 
عالقـه مي داننـد. عالقمندي هـاي محلي ممکن اسـت 
دـر سـطح گسـترده اي وجـود داشـته باشـد، ولـي به 
نظـر مي رسـد کـه آنقدـر پتانسـیل ندـارد که بـه عمل 
منجـر شـود. با انجـام آموزشـهاي الزم مي تـوان عالقه 
مندیهـاي سـاکنین و افـراد محلـه از حالـت بالفعـل به 
حالـت بالقـوه دـر آورد. و اگـر قرار اسـت محیط تبدیل 
فضايـي ملمـوس شـود تنهـا از راه آمـوزش و بخصوص 
مي تـوان  اسـت.  پذيـر  امـکان  دبسـتان  سـطح  از 
اينگونـه نتیجـه گرفـت که نظارت مسـتمر مسـئوالن و 
درنظرگیري جايگاهي براي حضور مسـمر ثمر کودکان 
و گـروه هـاي سـني مختلف دـر فرآيند برنامـه ريزي و 
طراحـي شـهر ها و توجـه به نیاز ايشـان و البتـه تغییر 
ايـن خواسـت هـا و نیاز ها دـر طول زمـان از مهمترين 
عوامـل تحقق پذيري مشـارکت محسـوب مي شـوند. از 
دیگـر مـوارد قابـل توجـه دـر اين خصـوص مـي توان 
بـه آمـوزش کودـکان دـر خصـوص توجـه بـه محیـط 
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پیرامون و ايجاد احسـاس مسـئولیت در ايشـان نسبت 
بـه فضاهـاي کـه مورد اسـتفاده قـرار مي دهند، اشـاره 
کـرد. نکتـة حائـز اهمیت در رشـد ادراکـی کودک اين 
اسـت که اين رشـد، تقابلی از کنش و ادراک محسـوب 
می شـود و بـه صـورت چرخـه ای همدیگر را پشـتیبانی 
می کننـد. بـا ايـن دیدـگاه، تعامـل دیالکتیکـی ارتباط 
کودـک بـا مکان مـورد تأيید اسـت. مکان، دـارای يک 
ارتباط واسـط يا دوسـويه بـا کودک در ارتبـاط با رفتار 
يـا تکالیـف وی اسـت. کودـک بـرای ارضـای برخـی 
خواسـت ها و نیازهايـش با مـکان تعامل می کنـد. برای 
اينکـه کودـک، مـکان خاصـی را بـه لحـاظ ارزشـي به 
دیگـر مکان هـا ترجیـح بدهـد، ايـن مـکان می بايسـت 
خواسـت ها و نیازهـای او را ارضـا کنـد و بیـن کنـش و 
خصوصیـات محیطـی مربوطه تناسـب ايجاد شـود. در 
ايـن حالـت کودک برای ارضاي نیازهـای خود با محیط 
تعامـل می کنـد. همچنیـن زمانـي که زمینـه اجتماعی 
ـ اکولوژيکـی برای تحقـق اين قابلیت تقويت می شـود، 
کودـکان ممکـن اسـت نسـبت بـه مـکان احساسـات 
عاطفـی شـدیدی نشـان دهنـد. موضـوع مهـم بـرای 
مفهـوم سـازی دوسـتی بـا مـکان دـر دـوران کودکی 

ايـن اسـت کـه کودـکان بـا مکان هايـی روابـط عاطفی 
مطلوبـی ايجـاد می کنند کـه خواسـت ها و نیازهاي آنها 
را دـر فراينـد رشدشـان برآوردـه کند. مکان دوسـتي، 
پیوندـی پرمحبـت و تأثیرگـذار میـان مردـم بـه ويـژه 
کودـکان و مکان هـا اسـت. مـکان دوسـتي، بصورتهاي 
متفاوتـي ابـراز می شـود کـه می تواند زيبايي شـناختي، 
حسـي يـا عاطفـي باشـد و حـس يـک مـکان، شـامل 
واکنـش عاطفـي يـا بیولوژيکـی بـه محیـط کالبدـی و 
فرهنگـي اسـت. دـر ايـن میـان شـايان ذکر اسـت که 

مراحـل زيـر الزم بنظـر می رسـد:
1. توجـه بـه ويژگیهـای روان شـناختی و فیزيولوژيکی 

کـوکان در شـهر؛
2. فراهـم سـازی امـکان حضـور کودـکان دـر شـهر از 
طريـق طراحـی متناسـب بـرای کودـکان دـر حـوزه 

ضوابـط و اسـتانداردهای طراحـی؛
3. طراحـی اماکـن و فضاهايـی مختـص کودـکان دـر 

؛ شهر
4. توجـه بـه نقـش فضاهـای طراحـی شـده يـا برنامـه 
ريزی و مدیريت شـهر بر اسـاس نیازهای روانشـناختی 
و زيسـت شـناختی کودـکان بـه عنـوان اصلـی تريـن 

22 

 

هر و ـاي دولتي و سازماني به كار ميرود. دولتها براي مرتفع نمودننيازهاي اساسي شـانجامشده جهت حمايت از تغيير سياسته
شاركت ـزايش برنامه هايي كه در آنهامـعه و افـه توسـب، و ثروت حياتي جوامع خوده عنوانشهروند ـان بـودن جوانـي نمـتلق
به عبارت ديگر مي توان راهكار هاي زير را در تسهيل مشاركت نياز دارند.، راي كودكان وجوانان تعريف شده باشدـشتري بـبي

 كودكان موثر دانست:
  ؛با توجه به ويژگي ها و ظرفيت هاي خاص آناي دولت محلي رـان بـعملكرد كودكان و جوان تدوين برنامه .1
 ؛نهادينه سازي فرهنگ مشاركت در اقشار مختلف جامعه و آموزش هاي مداوم به گروه هاي مختلف سني .2
هاي مختلف سني و با توجه به گسترش استفاده از رسانه ها و تاثير پذيري جوامع از اين رسانه ها، مي توان با تشويق گروه .3

برنامه ريزي جهت ساخت برنامه هاي صوتي، تصويري، وب سايت ها و مجالت مختلف جهت معرفي نمونه هاي موفق 
 ؛مشاركت و اثرات آن همه ي افراد جامعه بويژه كودكان را هر چه بيشتر با فرهنگ مشاركت آشنا نمود

  ؛تاسيس موسسات رسمي در راستاي تحقق اهداف مشاركتي كودكان.4
ايجاد ساختار حمايتي دولت محلي در تمامي سطوح بويژه دولت محلي و نظارت همه جانبه بر اجرا و حمايت از مشاركت  .5

 فعال كودكان.
 

 در فرايند برنامه ريزي و طراحي شهرها؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.  مشاركت كودكانبسترسازي  .1نمودار 
 

نمودار 1. بسترسازي مشارکت کودکان در فرايند برنامه ريزي و طراحي شهرها؛ 
ماخذ: ترسيم نگارنده. 
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 ● ● ●  ● ●  ● ● ● امنيت و ايمني
 ●          اجتماعي انسجام

 ●  ● ● ●      دسترسي به فضاي سبز
 ●          هويت

 ●          مالكيت زمين
  ●    ●    ● عزت نفس

  ●      ●   دسترسي به منابع اقتصادي
  ● ●      ● ● محيط سالم

 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● دسترسي به خدمات
 ● ●  ●     ● ● سرگرمي و تفريح

 ● ●    ●   ● ● مناسب محيطارتباطات 
   ● ●   ●   ● تعمير و نگهداري محيط

 ● ● ● ●   ●   ● تعامالت كودكانه
   ● ● ●    ● ● مسرهاي دوچرخه و پياده مداري كودكانه

     ●      دسترسي به كتابخانه
      ● ●    فضاهاي حالق

     ● ●    ● يادگيري
        ●   مسكن و سكونت

 ● ● ●     ●  ● مشاركت و ارزش دهي به كودك
        ●   محيط زيست

        ●   حس تعلق و تداوم
        ●   محيط پايدار

        ●   زندگي خانوادگي مناسب
       ●    حقوق كودكانه

جدول 6. شاخصهاي شهر دوستدار کودك؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

گـروه هـای آسـیب پذيـر اجتماعی.
ارائه راهکارها و پیشنهادات 

شـهرها  مـديريت  دـر  جوانان  بسترسازي حضور  براي 
بايـد بـه موارد زير توجه نمود: دـر حالحاضر ابتکارات 
زيادـي براي دـرگیر نمـودـن کودکـان و جوانان دـر 
المللي  بـین  و  ملي  منطقـهاي،  محلـي،  امور  ادـاره 

همـراه بـا پارهـاي پیشنهادات کلیـدي بـراي دولتهـا 
وجـود  آنان  معنادـار  مشارکت  چگونگي  دـر خصوص 
دـارد. ايـن رويکـرد بـه ويژه بـراي تشخیص و ارزيابي 
اثربخشي برنامهريزي انجامشده جهت حمايت از تغییر 
سیاستهـاي دـولتي و سازماني به کار ميرود. دولتها 
تلقـي  و  شـهر  اساسي  نمودـننیازهاي  مرتفع  براي 
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حیاتي  ثروت  و  عنوانشهروند  بـه  جوانـان  نمـودـن 
جوامع خود، بـه توسـعه و افـزايش برنامه هايي که دـر 
بـراي کودکان وجوانان تعريف  بیـشتري  آنهامـشارکت 
شده باشد، نیاز دـارند. بـه عبـارت دیگـر مـي تـوان 
راهـکار هـاي زيـر را دـر تسـهیل مشـارکت کودـکان 

دانسـت: موثر 
بـراي  جوانـان  و  کودکان  عملکرد  برنامه  تدوين   1. 
دـولت محلي بـا توجـه بـه ويژگـي هـا و ظرفیـت های 

خـاص آن؛ 
2.  نهادینه سـازی فرهنگ مشـارکت در اقشار مختلف 
جامعـه و آمـوزش هـای مدـاوم به گـروه هـای مختلف 

سنی؛
3. بـا توجـه به گسـترش اسـتفاده از رسـانه هـا و تاثیر 
پذيـری جوامـع از ايـن رسـانه ها، مـی توان با تشـويق 
گـروه های مختلف سـنی و برنامه ريزی جهت سـاخت 
برنامـه هـای صوتی، تصويری، وب سـايت هـا و مجالت 
مختلـف جهـت معرفـی نمونه هـاي موفق مشـارکت و 
اثـرات آن همـه ی افـراد جامعـه بويـژه کودـکان را هر 

چه بیشـتر بـا فرهنگ مشـارکت آشـنا نمود؛
4. تاسـیس موسسات رسمی در راسـتای تحقق اهداف 

مشارکتی کودکان؛ 
5.  ايجـاد سـاختار حمايتـی دولـت محلـی دـر تمامی 
سـطوح بويـژه دولـت محلـی و نظـارت همـه جانبـه بر 

اجـرا و حمايـت از مشـارکت فعـال کودکان.
منابع و ماخذ

راهبـرد سـازمان  اصغـر )1380(  علـي  نیـا،  ارجمنـد 
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سازمان شهرداريها، تهران.
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موردـی شـهر دوسـتدار کودـک بـم، بـاغ نظر، شـماره 

دوازدـه، سـال ششـم، پايیـز و زمسـتان 1388. 
کرونـر، والتـر )1385( معمـاری برای کودـکان، ترجمه 
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محمد حسـین سـروری، تهـران، انتشـارات همگام. 
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تأثیرات متقابل رفتار سیاسی و اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی 
)مطالعه موردی شهرداری بوشهر(

ايوب شیخی - استاديار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده رياضی و کامپیوتر، بخش آمار، تهران، ايران.
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چکیده
رفتـار سیاسـی بـه معنی رفتـار قابل مشـاهده فـرد هنگامیکه 
رفتارهـای  ايـن  می باشـد.  اسـت،  خـود  اهـداف  دنبـال  بـه 
سیاسـی در حـوزه مديريـت را بـه عنـوان اسـتراتژی هـای 
سیاسـی، تاکتیـک هـای نفـوذ، تاکتیک های سیاسـی، و مانور 
سیاسـی نیـز تعريـف می کننـد. از آنجا کـه تاکنـون مطالعات 
کمـی در ايـن حـوزه صـورت گرفته، هـدف ما در ايـن مطالعه 
بررسـی نقـش رفتـار سیاسـی بر تعهـد سـازمانی کارکنـان با 
در نظـر گرفتـن نقش میانجی اخـالق حرفه ای اسـت. جامعه 
آمـاری ايـن مطالعـه کارکنـان و مديـران شـهرداری بوشـهر 
)1600 نفـر( بـود کـه بـر اسـاس جـدول مـورگان 310 نفـر 
بـه عنـوان نمونـه انتخـاب، و پـس از جمـع آوری اطالعـات از 
طريق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. پايايی 
پرسشـنامه به کمـک ضريب آلفای کرونبـاخ و روايی صوری و 
محتوايـی آن بـا بهـره گیری از نظـرات اسـاتید و صاحبنظران 
ايـن حـوزه تايیـد شـدند. همچنین مـدل و فرضیـات پژوهش 
بـا کمک نرم افـزار معادالت سـاختاری AMOS مـورد برازش 
سـنجی و تحلیـل قـرار گرفتنـد. نتايـج نشـان می دهـد رفتار 
سیاسـی مديـران با وجود اخـالق حرفه ای، بر تعهد سـازمانی 
اثـر مثبـت دارد. و در پايـان نقـش میانجـی اخـالق حرفه ای 
نیـز در رابطـه رفتار سیاسـی و تعهد سـازمانی کارکنـان تايید 

. شد
واژگان کلیـدی: رفتـار سیاسـی مديـران، اخـالق حرفه ای، 

سـازمانی. تعهد 

mahdimoslehi@yahoo.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 03422851203، رايانامه *

Mutual influences political behavior and pro-
fessional ethics and organizational commit-
ment (Case Study Bushehr Municipality)

Abstract
Means treating a person’s political behavior visible 
when looking for your goals are. The political practices 
in the field of management as political strategies, tactics 
of penetration, political tactics and political maneuvers 
are also defined. Because few studies have been con-
ducted in this area; the aim of this study was to inves-
tigate the role of political behavior in mediating role 
of organizational commitment and professional ethics. 
The population of this study municipal employees and 
managers Bushehr (1,600) that 310 persons were select-
ed based on Morgan table. After gathering information 
through questionnaires were analyzed. Reliability using 
Cronbach’s alpha coefficient and content validity it is 
enjoying the views of professors and experts in the field 
were confirmed. The AMOS structural equation model 
and research hypotheses with the help of software fit-
ted surveys were analyzed. The results show that the 
political behavior of managers with professional ethics, 
organizational commitment has a positive effect. And at 
the end of the mediating role of professional ethics in 
the relationship between political behavior and organi-
zational commitment was confirmed.
Key words: political behavior, managers, professional 
ethics, organizational commitment.
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مقدمه
نظريه پـردازان زيـادی معتقدنـد کـه مهارت سیاسـی، 
نقـش مهمـی در پیش بینـی اثربخشـی مديـران دارد. 
آنـان سـاختار مهـارت سیاسـی را مناسـبترين و بطور 
بالقـوه، مفیدتريـن پیش بینـی  کننـده تأثیـر مدير در 
محـل کاری کـه مسـئولیت سیاسـی را بعهـده دارد 
می داننـد. مهـارت سیاسـی بـه عنوان يک شايسـتگی 
و قابلیـت مهـم بـرای موفقیـت شـغلی در بسـیاری از 
سـازمان هـا ضـروری اسـت؛ اگرچـه سـازمان هـا بـه 
طـور دقیـق مهـارت سیاسـی را نشـناخته و بـه ايـن 
شـیوه عنـوان گـذاری نکـرده اند امـا افراد را براسـاس 
ايـن ويژگـی انتخـاب کـرده و ارتقـاء داده انـد. برطبق 
نظـر اسپنسـر و اسپنسـر، مديـران با مهارت سیاسـی 
توسـعه يافته تر مديران موثرتری شـناخته می شـوند، 
مهـارت سیاسـی بـا چهـار بعـد سیاسـی خـود بعنوان  
کاتالیـزور بـرای افزايـش ارتباطـات عمـل مـی کنـد. 
مهـارت سیاسـی شـامل 4 بعـد می باشـد که  شـامل: 
خلـوص نیت ظاهـری، زيرکی اجتماعـی، تاثیرات بین 
فـردی، توانايی شـبکه سـازی )توانايی برقـراری روابط 
بـا ديگـران( می باشـد. مهـارت سیاسـی برداشـتهای 
مثبـت و واکنـش هـای رفتـاری در ديگـران ايجـاد 
مـی کنـد کـه ممکـن اسـت قضاوتهـای ذهنـی افراد 
در موفقیـت شـغلی خـود ماننـد رضايـت شـغلی و 
حرفـه ای را افزايـش دهـد. مديـران بـه دنبـال عوامل 
موثـر بـر نگـرش کارکنـان نسـبت بـه کار می باشـند، 
بنابرايـن يکـی از مهـم تريـن عوامـل موثـر بـر نگرش 
کارکنـان متغیر حمايت سـازمانی ادراک شـده  بعنوان 
يـک منبـع مهـم در سـودآوری سـازمان ها می باشـد 
طبـق پژوهشـهای انجام شـده يکی از سـه اقـدام مهم 
سـازمان کـه کارکنـان احسـاس حمايـت می کننـد 
حمايـت مافوق مـی باشـد؛ بدين ترتیب اگـر کارکنان 
سـازمان  طـرف  از  دريافتـی  حمايت هـای  سـازمانی 
خود را در سـطحی مطلوب و مناسـب احسـاس کنند 
بـرای ادای دين خود به سـازمان رفتارهـای مفیدی از 
خـود نشـان مي دهنـد. ارزش اين رابطه وقتی بیشـتر 
می شـود که بصـورت اختیاری انجام شـود نه به خاطر 

الزامـات قانونی يا فشـار اتحاديه؛ بنابرايـن پايین بودن 
تعهـد سـازمانی، هم بـه زيـان کارکنان و هم بـه زيان 
سـازمان اسـت. هـر سـازمانی بـرای انجـام دادن امـور 
سـازمانی خـود، عالوه بر معیارهای سـازمانی و قانونی، 
بـه مجموعـه ای از رهنمودهای اخالقی و ارزشـی نیاز 
دارنـد کـه آنـان را در رفتارهـا و اعمـال اداری يـاری 
دهـد و نوعـی هماهنگـی و وحدت رويـه را در حرکت 
میسـر  عمومـی  و  مطلـوب جمعـی  به سـوی شـیوه 
سـازد. يکـی از عوامل مهـم در شـکل گیری ارتباطات 
درون سـازمانی و شـرايط کارکنـان، اخـالق حرفـه ای 
بهـره وری  در  ای  مالحظـه  قابـل  تاثیـر  کـه  اسـت 
سـازمانی دارد )السـی و آلپـاکان، 2009(. سـازمان ها 
بـه موضـوع هـای اخالقـی در کار توجـه می کننـد، 
چـون مـردم از آن هـا انتظـار دارنـد سـطوح بااليی از 
اسـتانداردهای اخالقـی را نشـان دهند. سـطوح باالی 
اسـتانداردهای اخالقـی از افـرادی کـه در سـازمان ها 
کار مـی کننـد يـا در شـرايط پرخطـر کار مـی کنند، 
حمايـت می کنـد )اوپـارا و واين، 2008(. فهـم ارتباط 
بیـن اخـالق حرفه ای و شـرايط و رفتارهـای کارکنان 
در هرسـازمانی الزم بـه نظر می رسـد. با وفـاداری زياد 
بـه اصـول اخالقـی، عملکرد سـازمانی از طريـق تعهد 
کارکنان به سازمانشـان بهبود خواهـد يافت. کارکنانی 
که سـازمان خود را اخالقی درک کـرده اند آن را برای 
خـود مناسـب دريافته انـد و احتمـاالً در افزايش تعهد 
آن هـا تاثیرگذار اسـت. بـه دلیل اهمیت موضـوع، اين 
پژوهش برآن اسـت تا به بررسـی وجود رفتار سیاسـی 
در سـازمان ها و تاثیـر آن بـر تعهـد سـازمانی با توجه 
بـه نقـش تعديل کنندگـی اخالق حرفـه ای بپـردازد؛ 
چـرا که بـه نظر می رسـد در اغلـب موارد رفتـار های 
سیاسـی باعث کاهـش پايبندی افراد بـه اخالق حرفه 

ای مـی گـردد )مشـبکی ، 1377(.
چهارچوب نظری

رفتارهای سیاسی در سازمان
بـرای درک سـازمانها، می تـوان آنهـا را سیسـتمهای 
سیاسـی تصـور کـرد. ايـن تشـبیه کمـک می کنـد تا 
روابـط ناشـی از قـدرت را در مناسـبات سـازمانی بهتر 
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درک کنیـم. اگـر قبول داشـته باشـیم که در سـازمان 
روابطـی ناشـی از قدرت ايجاد می شـود، بايد سیاسـت 
و رفتارهـای سیاسـی را عضـو ضروری سـازمان بدانیم 
)سـايت بـاوا(. حـال بـه ايـن سـوال پاسـخ دهیـم که 
رفتارهـای سیاسـی چه رفتارهايی هسـتند )آشـوری، 

.)1357
رفتارهای سیاسی

1. فعالیتهايـی هسـتند که انجام آنها بـه عنوان جزيي 
از نقش رسـمی فرد در سـازمان الزم نیسـتند، اما اين 
فعالیتهـا بـر توزيـع مزايـا يـا محرومیتهـا در سـازمان 
اعمـال نفـوذ می کننـد يـا می کوشـند اعمـال نفـوذ 

کننـد )رابینـز، 1389 ( 
2. شـامل فعالیتهايـی می شـود کـه در جهت کسـب، 
تقويـت و يـا مورد اسـتفاده قرار دادن قدرت و يا سـاير 

منابـع مورد اسـتفاده قـرار می گیرد )دفـت، 1374(.
3. مجمـوع فعالیتهايـي کـه به وسـیله کارکنـان براي 
بـه دسـت آوردن، افزايـش و بـه کارگیـري قـدرت و 
ديگـر منابع انجام مي شـود تـا از آن طريـق بتوانند در 
موقعیتهـاي عدم اطمینـان و ناهماهنگي بـه هدفهاي 

دلخـواه خود برسـند )کريمـی، 1387(.
همان طـور کـه از تعريف هـای ارايـه شـده مشـخص 
اسـت، تعريف هـای رفتـار سیاسـی در سـازمان حـول 
سـازمان  در  تصمیم گیـری  فرآينـد  و  قـدرت  محـور 
می گردنـد. »ريچـارد آل دفت« در ادامـه تعريف رفتار 
سیاسـی ايـن نکتـه را متذکـر می شـود کـه رفتارهای 
سیاسـی دو بعد دارنـد، يا در جهت رسـیدن به اهداف 
شـخصی اند يـا در فرآينـد طبیعـی تصمیم گیـری در 
سـازمان ايجـاد می شـوند. در بعـد اول معنـی منفـی 
واژه سیاسـت بـه ذهـن متبادر می شـود؛ چـرا که فرد 
بـرای رسـیدن به اهداف خـودش اين رفتارهـا را انجام 
می دهـد و بعضـاً در ايـن راسـتا از فريـب ديگـران هم 
اسـتفاده می کنـد. بعـد دوم همان بعد مثبـت اين واژه 
را بـه ذهن می رسـاند. از اين منظر رفتارهای سیاسـی 
هرگونـه رفتـار و عملکـردی که جهت حـل اختالفات، 
تعارضـات و تضادهـای سـازمانی انجـام می شـود، اين 

رفتارهـا نظیـر تشـکیل ائتالف يـا گفتگو می باشـند.

قلمرو فعالیتهای سیاسی
در 4 قلمرو معموالً افراد سـازمان از رفتارهای سیاسـی 

می کنند. استفاده 
1. »تغییـر سـاختاری در سـازمان«: تغییـر سـاختار 
سـازمان بـا تخصیص مجـدد اختیـارات همراه اسـت؛ 
لـذا تغییـر مسـئولیتها و وظايف، بـر پايگاه قـدرت اثر 
می گـذارد کـه نتیجـه آن ايجـاد تغییـر در رفتارهـای 
سیاسـی بـرای دسـتیابی بـه پايگاههای جديـد قدرت 

ست؛ ا
2. »هماهنگـی بیـن دواير سـازمانی«: رابطه بین دواير 
اصلـی سـازمان به صورتی دقیق مشـخص نیسـت. در 
زمانهايـي کـه بـرای تصمیم گیری هـای مشـترک بین 
آنهـا رابطه هـای نزديکتـر ايجـاد می شـود، ايـن روابط 

معمـوالً رنـگ و بـوی سیاسـی به خـود می گیرند؛
3. »جايگزيـن کـردن مديـر«: بـرای انجام ايـن تغییر 
بايـد افـراد را ارتقای مقـام يا نقل و انتقـال داد و مدير 
جديـدی را اسـتخدام کـرد؛ لـذا بین کارکنان سـطوح 

بـاال رفتارهای سیاسـی شـکل می گیرد؛
4. »تخصیـص منابـع«: به لحـاظ اهمیتی کـه منابعی 
چـون حقـوق، بودجه هـای عملیاتـی و مزايـا دارنـد، 
تخصیـص آنهـا رفتارهـای سیاسـی بـه همـراه دارنـد 

)دفـت، 1374(.
مفهوم اخالق حرفه اي 

در ابتـدا مفهـوم اخـالق حرفه اي به معنـاي اخالق کار 
و اخـالق مشـاغل بـه کار مي رفـت .امروزه نیـز عده اي 
از نويسـندگان اخـالق حرفـه اي، از معنـاي نخسـتین 
مي کننـد.  اسـتفاده  آن  تعريـف  بـراي  مفهـوم  ايـن 
 professionalيـا work ethics اصطالحاتـي مثـل
ethics  معـادل »اخالق کاري« يـا »اخالق حرفه اي« 
در زبـان فارسـي اسـت. تعريف هاي مختلفـي »اخالق 

حرفـه اي« ارائه شـده اسـت:
الـف( اخـالق کار، متعهد شـدن انرژي ذهنـي و رواني 
و فیزيکـي فـرد يـا گـروه بـه ايـده جمعـي اسـت در 
جهـت اخـذ قـوا و اسـتعداد دروني گـروه و فـرد براي 

توسـعه بـه هـر نحو؛
ب( اخـالق حرفـه اي يکـي از شـعبه هاي جديد اخالق 
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اسـت کـه مي کوشـد بـه مسـائل اخالقـي حرفه هـاي 
گوناگـون پاسـخ داده و براي آن اصولـي خاص متصور 

و  است؛ 
ج( مقصـود از اخـالق حرفه اي مجموعه قواعدي اسـت 
کـه بايـد افـراد داوطلبانـه و براسـاس نداي وجـدان و 
فطـرت خويـش در انجـام کار حرفـه اي رعايـت کنند؛ 
بـدون آن  که الزام خارجي داشـته باشـند يا در صورت 

تخلـف، بـه مجازات هـاي قانوني دچار شـوند.
تعهد سازماني

تعهد سـازماني درجه همانندسـازي روانشـناختي و يا 
چسـبیدگي بـه سـازمان مي باشـد )مهـداد، 1387(. 
آلـن و مـی يـر )1993( تعهد سـازماني را نوعي حالت 
روانـي تعريـف  مي کننـد کـه بیانگـر تمايل، نیـاز و يا 
الـزام جهـت ادامـه خدمت در يک سـازمان مي باشـد. 
آنهـا يـک مفهـوم سـه مؤلفـه اي از تعهـد ارائـه نموده 

انـد. اين سـه مؤلفـه عبارتند از: 
1. »تعهـد سـازماني عاطفـي )میل به مانـدن(«:  تعهد 
بـه  فـرد  احساسـي  و  تعلـق درونـي  يعنـي  عاطفـي 
سـازمان. فـرد بـه ايـن دلیـل در سـازمان مي ماند که 
بـه ارزشـها و اهداف سـازمان نگـرش مثبـت دارد. اين 
نـوع از تعهد در شـرايطي ايجاد مي شـود کـه به دلیل 
وجـود وابسـتگي هیجانـي، فـرد مايـل اسـت بـه کار 
خـود در سـازمان، ادامه دهـد )کول کويـت و ديگران، 

.)2010
2. »تعهـد سـازماني مسـتمر«: شـخص بـه کار خـود 
در سـازمان ادامـه مي دهـد؛ زيـرا بـه حقـوق و مزاياي 
دريافتـي از آن سـازمان نیازمنـد اسـت، فـرد بـه ايـن 

دلیـل در سـازمان مي ماند که براسـاس تحلیل هزينه 
- منفعـت بـه ايـن نتیجـه مي رسـد کـه نیـاز دارد در 

سـازمان بماند )قلیپـور، 1386(.
3. »تعهـد سـازماني هنجـاري«: ايـن نـوع از تعهـد از 
ارزشـهاي فـرد شـاغل در يـک سـازمان، سرچشـمه 
مي گیـرد؛ يعنـي فـرد معتقـد مي شـود بـه سـازمان 
محـل کارش مديـون اسـت )آلـن و مـي يـر، 1993(. 
هیـچ سـازماني نمي توانـد موفـق شـود، مگـر اينکـه 
اعضـاء و کارکنان سـازمان نسـبت بـه آن، نوعي تعهد 
داشـته باشـند و در جهـت تحقـق اهـداف آن تـالش 

کننـد )اسـتونرو فـري مـن، 1375(. 
اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی

نـادی و حاذقـی )2011(، در پژوهـش خـود در بیـن 
شـیراز  شـهر  خصوصـی  بیمارسـتانهای  کارکنـان 
دريافتنـد کـه جو اخالقی بـا تعهد سـازمانی و رضايت 
شـغلی رابطـه مثبت و معنی دار با تـرک خدمت رابطه 
منفـی دارد. پژوهش سـالم )2012(، در میان کارکنان 
بانـک دولتـی لیبی، رابطه مثبت و معنـی میان مفهوم 
اخـالق کار اسـالمی و تعهـد سـازمانی تايیـد نمـود. 
انصـاری و اردکانـی )2013(، نیـز در پژوهـش خـود 
کـه در بیـن کارکنـان دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان 
انجـام دادنـد، رابطـه مثبـت مسـتقیمی میـان اخالق 
کار اسـالمی و تعهـد سـازمانی کل و ابعـاد سـه گانـه 
مشـاهده نمودنـد. بنابـر آنچـه گفتـه شـد، فرضیات و 

مـدل مفهومـی زيـر ارائه می شـود: 
فرضیه هاي تحقیق عبارتند از: 

فرضیـه 1- رفتار سیاسـی کارکنان بـر اخالق حرفه ای 

 فرد يعني؛ گيردمي سرچشمه سازمان، يك در شاغل فرد ارزشهاي از تعهد از نوع اين :»هنجاري سازماني تعهد«.3
 اينكه مگر، شود موفق تواندنمي سازماني هيچ ).1993 ير، ميو  (آلن است مديون كارش محل سازمان به شودمي معتقد
 فري (استونرو كنند تالش آن اهداف تحقق جهت در و باشند داشته تعهد نوعي آن، به نسبت سازمان كاركنان و اعضاء

  ).1375 من،
 سازماني اي و تعهداخالق حرفه
، در پژوهش خود در بين كاركنان بيمارستانهاي خصوصي شهر شيراز دريافتند كه جو اخالقي با تعهد سازماني )2011( نادي و حاذقي

در ميان كاركنان بانك دولتي ليبي،  )،2012( پژوهش سالم منفي دارد.دار با ترك خدمت رابطه و رضايت شغلي رابطه مثبت و معني
نيز در پژوهش خود كه  )،2013( انصاري و اردكاني رابطه مثبت و معني ميان مفهوم اخالق كار اسالمي و تعهد سازماني تاييد نمود.

ان اخالق كار اسالمي و تعهد سازماني كل و در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام دادند، رابطه مثبت مستقيمي مي
 شود: فرضيات و مدل مفهومي زير ارائه مي ،نچه گفته شدآبنابر  ابعاد سه گانه مشاهده نمودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تحقيق عبارتند از: فرضيه
  .تاثيرگذار است آنهااي بر اخالق حرفهكاركنان  رفتار سياسي -1 فرضيه
 تاثيرگذار است. آنهابر تعهد سازماني  كاركنان  سياسي رفتار -2 فرضيه
 تاثيرگذار است. آنهاتعهد سازماني  بركاركنان اي اخالق حرفه -3 فرضيه
 دهد.افزايش ميكارمندان را  تعهد سازمانيو  سياسي رفتار، ارتباط مثبت بين كاركناناي اخالق حرفه -4 فرضيه

 روش شناسي تحقيق
نفر  310كه با توجه به جدول مورگان گيرد. از در بر مي نفر 1600را با تعداد و مديران شهرداري بوشهر كاركناناين مطالعه،  جامعه

عدد پاسخ  10هاي برگشت داده شده به سواالت پاسخ دادند. از پرسشنامه درصد 80 پرسشنامه ها نرخ بازگشتبا  نمونه انتخاب شدند

 

 اخالق حرفه اي

 

 مهارت سياسي:      
ي                       اجتماع مهارت هوشياري

                     يفرد ينمهارت نفوذ ب
ي                            مهارت شبكه ساز

 مهارت صداقت آشكار
 

 تعهد سازماني: 
 تعهد عاطفي 
 تعهد مستمر

 تعهد هنجاري
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آنها تاثیرگذار اسـت. 
فرضیـه 2- رفتار سیاسـی کارکنان  بر تعهد سـازمانی 

آنها تاثیرگذار اسـت.
تعهـد  بـر  کارکنـان  حرفـه ای  اخـالق   -3 فرضیـه 

اسـت. تاثیرگـذار  آنهـا  سـازمانی 
فرضیـه 4- اخـالق حرفـه ای کارکنان، ارتبـاط مثبت 
بیـن رفتـار سیاسـی و تعهـد سـازمانی کارمنـدان را 

می دهـد. افزايـش 
روش شناسی تحقیق

جامعـه ايـن مطالعـه، کارکنـان و مديـران شـهرداری 
بوشـهر را بـا تعـداد1600 نفـر در بـر می گیـرد. از که 
بـا توجـه بـه جـدول مـورگان 310 نفر نمونـه انتخاب 
شـدند بـا نـرخ بازگشـت پرسشـنامه هـا 80 درصد به 
سـواالت پاسـخ دادند. از پرسشـنامه های برگشت داده 
شـده 10 عـدد پاسـخ نامـه بـه علـت پاسـخ ناقـص از 
تحلیـل کنار گذاشـته شـد. تعداد  شـرکت کننده های 
معتبـر 240 نفـر اعـالم شـد. 52 % پاسـخ دهندگان 
سـن  اسـت.  داده  تشـکیل  مـرد  را  مابقـی  و  زن  را 
پاسـخ دهندگان از 26 سـال تا 52 سـال را شامل شد. 
تحصیـالت تمـام نمونـه از فـوق ديپلـم به باالتـر بود. 
درصـد سـابقه ی کار در محـدوده ی 2 تا 18سـال می 

باشد. 
ابزارسنجش و فنون آماري

از آنجـا کـه در پژوهـش حاضـر، مدل سـه بعـدی آلن 
و مايـر در ارتبـاط بـا تعهـد سـازمانی مدنظر بـود، لذا 
بـه عنـوان ابـزار گـردآوری داده هـا در اين ارتبـاط، از 

پرسشـنامه 24 گويـه ای تعهـد سـازمانی آلـن و مايـر 
در هفـت گزينـه ای لیکـرت )کامـاًل مخالفـم، نسـبتاً 
مخالفـم، مخالفـم، مخالفـم، نظـری نـدارم، موافقـم، 
نسـبتاً موافقـم، کامـاًل موافقـم(، شـامل سـه خـرده 
مقیـاس تعهـد عاطفی، تعهد مسـتمر، تعهـد هنجاری 
اسـتفاده شـد. و در ارتبـاط بـا اخـالق حرفـه ای از 
پرسشـنامه علی با 45 گويه در »طیف هفت گزينه ای 
لیکـرت« اسـتفاده شـد که اين پرسشـنامه بـه منظور 
بررسـی اخـالق حرفـه ای در جوامع اسـالمی طراحی 
شـده اسـت. در رابطـه بـا داده هـای مربـوط بـه رفتار 
سیاسـی از ترجمه پرسشـنامه رفتار سیاسـی دوبرين، 
که شـامل 19سـوال اسـت، مورد سـنجش قرار گرفت 
کـه بـا توجـه بـه نظـر خبـرگان و متخصصـان روايـی 
هـر سـه پرسشـنامه بـرای جامعه آمـاری مـورد تايید 
قـرار گرفـت و پايايی پرسشـنامه ها از طريق محاسـبه 
آلفای کرونباخ محاسـبه شـد؛ بطوريکـه ضريب آلفای 
پرسشـنامه تعهـد سـازمانی 0.85، اخـالق حرفـه ای 

0.87، رفتـار سیاسـی 0.82 درصـد بـرآورد شـد.
يافته های پژوهش

همانگونـه که از جدول شـماره 1 پیداسـت با توجه به 
حـد معنـاداري بدسـت آمـده )0/00و 0.02( و کمتـر 
بـودن اين مقادير از سـطح معنـاداري )0/05 <0/00، 
0.02(، وجـود نوعـي رابطـه معنـادار بین ايـن عوامل 
تايید مي شـود. بیـن دو عامل تعهد سـازمانی و اخالق 
حرفـه ای رابطـه خطـي مسـتقیم وجـود دارد. و بیـن 
تعهـد سـازمانی بـا رفتـار سیاسـی و همچنیـن رابطه 

و  زندهندگان را % پاسخ 52اعالم شد.  نفر 240هاي معتبر كنندهبه علت پاسخ ناقص از تحليل كنار گذاشته شد. تعداد  شركت نامه
تمام نمونه از فوق ديپلم به باالتر  . تحصيالتشدسال را شامل  52سال تا  26دهندگان از . سن پاسختشكيل داده است مردمابقي را 

 مي باشد. سال 18تا  2ي در محدودهي كار . درصد سابقهبود

 ابزارسنجش و فنون آماري
از آنجا كه در پژوهش حاضر، مدل سه بعدي آلن و ماير در ارتباط با تعهد سازماني مدنظر بود، لذا به عنوان ابزار گردآوري داده ها در 

مخالفم، مخالفم،  مخالفم، نسبتاً يكرت (كامالًاي لگزينهاي تعهد سازماني آلن و ماير در هفت گويه 24اين ارتباط، از پرسشنامه 
موافقم)، شامل سه خرده مقياس تعهد عاطفي، تعهد مستمر، تعهد هنجاري استفاده  موافقم، كامالً موافقم، نسبتاً مخالفم، نظري ندارم،

استفاده شد كه اين پرسشنامه به  »اي ليكرتطيف هفت گزينه«گويه در  45با اخالق حرفه اي از پرسشنامه علي شد. و در ارتباط با 
از ترجمه پرسشنامه  رفتار سياسيهاي مربوط به داده منظور بررسي اخالق حرفه اي در جوامع اسالمي طراحي شده است. در رابطه با

كه با توجه به نظر خبرگان و متخصصان روايي هر سه مورد سنجش قرار گرفت  ،سوال است19، كه شامل دوبرينسياسي  رفتار
بطوريكه  ؛پرسشنامه ها از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ محاسبه شدرسشنامه براي جامعه آماري مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پ

 درصد برآورد شد. 0.82سياسي  رفتار، 0.87اي ، اخالق حرفه0.85 ضريب آلفاي پرسشنامه تعهد سازماني

 يافته هاي پژوهش
 هاي تحقيق.ماخذ: يافته؛ ضرايب همبستگي متغييرها .1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

از سطح  ادير) و كمتر بودن اين مق0.02و 00/0( آمدهپيداست با توجه به حد معناداري بدست  1همانگونه كه از جدول شماره 
تعهد سازماني و اخالق حرفه عامل شود. بين دو وجود نوعي رابطه معنادار بين اين عوامل تاييد مي)، 0.02، 00/0> 05/0( معناداري

اي رابطه و اخالق حرفهسياسي  رفتارو همچنين رابطه بين  سياسي رفتار. و بين تعهد سازماني با رابطه خطي مستقيم وجود دارد اي
دارد. مقدار RMSEAدهد، نتايج تخمين حاكي از مناسب بودن شاخص ) نشان مي2همانطور كه جدول ( وجود دارد. معكوسخطي 

RMSEA مي باشد. حد مجاز  0.078نيز برابر باRMSEA  ،0.08  2است. با توجه به خروجي ليزرل مقدارχ  محاسبه شده برابر با
حكايت از برازش  P-Valueمي باشد و با توجه به معنادار نبودن  3كمتر از عدد  485مي باشد كه نسبت به درجه آزادي  1058.97

باشند كه نشان دهنده مي 0.95، و 0.93، 0.91بترتيب برابر با  NFIو  GFI، AGFIمناسب آماره كاي اسكور دارد. شاخص هاي 
 بااليي مي باشند. برازش كامالً

  ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.شاخص هاي برازش مدل .2جدول 
 
 

 
 

 رفتار سياسي  
 تعهد سازماني

 اخالق حرفه اي 
-0.56  مقدار همبستگي  0.60 
 0.000 0.02 عدد معناداري

 تعهد سازماني
-0.45 مقدار همبستگي  1 
 0.000 0.01 عدد معناداري

جدول 1. ضرايب همبستگی متغییرها؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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بیـن رفتـار سیاسـی و اخـالق حرفـه ای رابطـه خطی 
معکـوس وجـود دارد. همانطـور که جدول )2( نشـان 
بـودن  مناسـب  از  نتايـج تخمیـن حاکـی  می دهـد، 
شـاخص RMSEAدارد. مقـدار RMSEAنیـز برابـر 
 0.08  ،RMSEA بـا 0.078 مـی باشـد. حـد مجـاز
اسـت. بـا توجه به خروجـی لیزرل مقدار 2χ محاسـبه 
شـده برابـر بـا 1058.97 مـی باشـد کـه نسـبت بـه 
درجـه آزادی 485 کمتـر از عـدد 3 مـی باشـد و بـا 
توجـه به معنـادار نبودن P-Value حکايـت از برازش 
 GFI، مناسـب آماره کای اسـکور دارد. شـاخص های

AGFI  وNFI بترتیـب برابر با 0.91، 0.93، و 0.95 
می باشـند که نشـان دهنده بـرازش کامـاًل بااليی می 

باشند.
آزمون فرضیات

بـه منظـور بررسـی تمامی فرضیـه های ايـن پژوهش، 
ابتـدا ضريـب مسـیر را محاسـبه می کنیـم، تحلیـل 
مسـیر گسـترش روش هـای رگرسـیون و در حقیقت، 
کاربـرد رگرسـیون چند متغیـری در ارتبـاط با تدوين 
بـارز مدلهـای علـی اسـت. هـدف آن به دسـت آوردن 
برآوردهـای کمـی از روابـط علـی بیـن مجموعـه ای 

 
 آزمون فرضيات

هاي رگرسيون كنيم، تحليل مسير گسترش روشمنظور بررسي تمامي فرضيه هاي اين پژوهش، ابتدا ضريب مسير را محاسبه ميبه 
و در حقيقت، كاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز مدلهاي علي است. هدف آن به دست آوردن برآوردهاي كمي از 

يابند و ). در تحليل مسير، روابط بين متغييرها در يك جهت جريان مي1387(هومن، است هااي از سازهروابط علي بين مجموعه
 مسيرها متمايز در نظر گرفته مي شوند.

 
 مي توان مشاهده نمود. 3نتايج تائيد يا رد فرضيات را در جدول 
 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهبررسي رد يا تائيد شدن فرضيه تحقيق .3جدول 

 

 فرضيات
معناداري اثر  تاثيرميزان 

 رد مستقيم
د /

تائي
 اثر كل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم 
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از سـازه ها اسـت )هومـن،1387(. در تحلیـل مسـیر، 
روابـط بیـن متغییرهـا در يک جهت جريـان می يابند 

و مسـیرها متمايـز در نظـر گرفتـه می شـوند.
نتايـج تائیـد يـا رد فرضیـات را در جـدول 3 می توان 

مشـاهده نمود.
نتايـج اين آزمون نشـان می دهد کـه متغیرهای رفتار 
سیاسـی، اخـالق حرفه ای بـر تعهد سـازمانی کارکنان 
در سـازمان تأثیـر گذارند. از طرفـی متغیرهای اخالق 
حرفـه ای رابطـه مهـارت سیاسـی و تعهد سـازمانی را 

تعديل مـی کند.
نتیجه گیری و جمعبندي

ارسـطو قرن هـا پیش گفته اسـت کـه انسـان حیوانی 
سیاسـی اسـت و تعداد کمی اين گفته وی را به چالش 
کشـیده اند. اين نشـان دهنده سـاده وحی ماسـت اگر 
تصـور کنیـم کـه رفتـار سیاسـی در سـازمان حـذف 
شـدنی اسـت؛ لـذا می تـوان تدابیـری اتخاذ  کـرد که 
ايـن گونه رفتار های سـرزده از انسـانها در محدوده ای 
منطقـی و سـازنده قـرار گیرنـد. رفتـار سیاسـی در 
سـازمان مانند يک شمشـیر دولبه اسـت. يـک لبه آن 
ماکیاولیزم به معنای جدا انگاشـتن سیاسـت از اخالقو 
دسـت زدن به هر کاری برای رسـیدن به هدف اسـت. 
کارمنـدان نیـز ممکـن اسـت در سـازمانها با اسـتفاده 
از وسـايل غیـر موجـه بـرای بـه دسـت آوردن نتايجی 
که از طرف سـازمان توجیه نشـده اسـت، يعنی تحقق 
هدفهای شـخصی خود،با متوسـل شـدن به حربه های 
غیـر اخالقـی ترغیب شـوند. آنـگاه از اين لحـاظ رفتار 
آنـان سیاسـی خوانـده می شـود. امـا برخـی ديگـر از 
آن بـه عنـوان لبـه دوم شمشـیر يـاد می کننـد، يعنی 
آن را هنـری خـالق می داننـد کـه منافـع رقیـب را با 
هـم آشـتی می دهـد يعنـی افـراد بايـد بـا هـم کنـار 
بیاينـد و از مواجهـه بـا يکديگـر بپرهیزنـد و بـا هـم 
همزيسـتی داشـته باشـند و سـازمان نیز جايی اسـت 
کـه در آن افـراد بـه هـم ملحـق می شـوند و بـا هـم 
کار مـی کننـد، چون منافع شـخصی آنـان تامین می 
شـود. يافته هـای حاصـل از مطالعه میدانی نشـان می 
دهـد کـه رفتـار سیاسـی بـر تعهـد سـازمانی )0.63( 

تاثیرگـذار اسـت و از طـرف ديگـر اخالق حرفـه ای بر 
تعهـد سـازمانی )0.63( تاثیرگذار اسـت امـا اين تاثیر 
بـا وجـود اخـالق حرفه ای بیشـتر مـی شـود يعنی اثر 
غیـر مسـتقیم متغیر رفتار سیاسـی بر تعهد سـازمانی 
)0.91( از اثـر مسـتقیم آنهـا بیشـتر اسـت و نقـش 
میانجـی اخـالق حرفـه ای در اين رابطه تاثیر بسـزايی 
دارد. در واقـع اخـالق حرفـه ای باعـث می شـود رفتار 
سیاسـی بـه عنوان لبـه دوم شمشـیر )هنـری خالق( 
عمـل کنـد و تعهـد سـازمانی کارکنـان را افزايش می 
دهـد. مـی تـوان چنیـن عنـوان کرد کـه تايیـد وجود 
رابطـه مثبـت بین تعهـد سـازمانی و اخـالق حرفه ای 
در ايـن مطالعـه با يافتـه های پژوهش رهگـذر، دال بر 
وجـود رابطه معنـی دار و مثبت میـان اخالق حرفه ای 
اعضـای  بیـن  در  سـازمانی  تعهـد  مختلـف  ابعـاد  و 
شـهرداري بوشـهر بـود. همانطـور کـه از يافته هـای 
پژوهـش حاصل شـد بـا توجه بـه ضرايب همبسـتگی 
اخـالق  هرچـه  مسـیر  تحلیـل  الگـوی  همچنیـن  و 
حرفه ای در بین کارکنان سـازمان بیشـتر شـود رفتار 
هـای سیاسـی مخـرب کمتـر از آنها سـر مـی زند که 
منجـر بـه افزايش تعهـد سـازمانی آنها می شـود. تهد 
سـازمانی در سـازمانها منجـر بـه ايـن خواهد شـد که 
کارکنـان از لحـاظ عاطفـی با سـازمان  ارتبـاط برقرار 
کننـد بـه نحـوی که سـازمان را معـرف خـود بدانند و 
از عضويـت در آن مسـرور باشـند و نهايـت تالش خود 
را بـرای دسـتیابی سـازمان بـه اهدافش انجـام دهند. 
پیشـنهادات؛ يکـی از دغدغه هـای مديـران کارآمد در 
سـطوح مختلـف، چگونگـی ايجاد بسـترهای مناسـب 
بـرای عوامـل انسـانی شـاغل در تمام حرفه هاسـت تا 
آنهـا بـا حـس مسـئولیت و تعهـد کامل به مسـايل در 
جامعـه و حرفـه خود بـه کار بپردازد و اصـول اخالقی 
حاکـم بـر شـغل و حرفـه خود رعايـت کنند. بـا توجه 
ابعـاد  بـه اهمیـت اخـالق حرفـه ای و تاثیـر آن بـر 
مختلـف سـازمان بـه خصوص تعهـد سـازمانی و رفتار 
سیاسـی کارکنـان، پیشـنهاد می شـود مديران ارشـد 
شـهرداري بوشـهر ابعـاد عمومـی و اختصاصـی اخالق 
حرفـه ای را در حیـن کار مورد تاکیـد قرار داده و خود 
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بـه عنـوان الگـوی سـايرين، پیش قـدم رعايـت عملی 
اصـول اخالقـی باشـند. همچنیـن آموزشـهای ضمـن 
خدمـت نیـز مـی تواننـد جهـت آشـنايی کارکنـان با 
اصـول و مبانـی اخالقـی در محیـط کاری و گسـترش 

اخـالق حرفـه ای در سـازمان مدنظر قـرار داد. 
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مشاركت شهروندان در حفظ محيط زيست شهري با ارائه راهكارهايي 
در برنامه ريزي شهري؛ نمونه موردي: لواسان

 حسين صداقت نوري* - گروه برنامه ريزي شهري، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي، قزوين، ايران.

چكيده
امـروزه محيط زيسـت شـهرها بـه دليل مشـكالت عمـده زيسـتي و افزايش 
ميـزان آالينده هـا دچـار مشـكالت عمـده زيسـت محيطي بـوده كـه باعـث 
چالشـهاي عمـده در سـطح شـهرها شـده اند؛ چنانچـه »مشـاركت و محيط 
زيسـت« در سـه دهـه اخيـر بيـش از پيـش دركنار هـم و در قالـب رهيافتی 
جديـد در خصـوص رويكردهـاي حفاظـت از محيـط زيسـت مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت. از ايـن رو يكـی از شـاخص های درجـه توسـعه يافتگـی 
يـک كشـور، ميـزان مشـاركت و نقشـی اسـت كـه شـهروندان در آن كشـور 
برخوردارنـد. از طرفـی طرحهـا و برنامه هايي كه از سـوی دسـتگاهای متولی 
ماننـد سـازمان محيـط زيسـت و شـهرداری جهت حفـظ اين زيسـتگاه ها و 
كاهـش تخريب محيط زيسـت شـهری ارائـه و اجرا شـده اند، غالبـاً موفقيت 
چندانـی نداشـته اند كـه بـه نظر می رسـد حلقه گمشـده اين طرحهـا، مردم 
و اهميـت مشـاركت آنان اسـت كـه غالباً ناديده گرفته شـده و غيبـت مردم، 
نتيجـه ای جز شكسـت اين طرحهاي زيسـت محيطي در پی نداشـته اسـت. 
لـذا بررسـی و ارائـه راهكارهايـي جهت افزايش نقش و مشـاركت شـهروندان 
در حفـظ عرصه هـای طبيعـی و محيط زيسـت شـهری بـه روشـهايي مانند 
آمـوزش، تغيـر رويكـرد مديريـت شـهری از ضروريـات هرگونه برنامـه ريزی 
بـرای هر شـهر ازجمله برای شـهر لواسـان مـی باشـد. در اين مقالـه با روش 
پيمايشـي و مطالعـه ميدانـي ميـزان تحقـق پذيـري مشـاركتهاي زيسـت 
محيطي شـهروندي مورد بررسـي قرار گرفته اسـت. در پايان نيـز راهكارهاي 
راهبـردي و اجرايـي در زمينـه ارتقـاء ميـزان مشـاركت زيسـت محيطـي 

شـهروندان مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
كليـد واژه: مشـاركت، مشـاركت زيسـت محيطـي، برنامـه ريـزي شـهري، 

سياسـتها و راهكارهـا، لواسـان.

sedaghat@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09122474391، رايانامه*
مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد حسين صداقت نوري با عنوان »عوامل موثر برمشاركت شهروندان در حفظ محيط زيست شهري با ارائه راهكارهايي در 

برنامه ريزي شهري؛ نمونه موردي: لواسان« و به راهنمايي دكتر سيد حسين بحريني است كه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين به انجام رسيده است.

Citizen Participation in Urban Environ-
mental Protection in Urban Planning 
Strategies; Case study: Lavasan

Abstract
Today, the urban environment due to the major problems of 
life and increasing amount of pollutants that cause major en-
vironmental problems in urban areas are major challenges. 
“Participation and the environment” in the last three decades, 
more and more approaches together in a new approach to en-
vironmental protection is taken into consideration; Therefore 
one of the indicators of the degree of development of a coun-
try, the participation and the role of citizens in the country. 
The projects and programs that the trustee devices such as 
environmental organizations and municipalities to protect 
these habitats and reduce degradation of the urban environ-
ment and implemented have not had much success. Seems to 
be the missing link these plans, people often overlooked the 
importance of their contribution and the absence of people 
nothing but failure did not result in environmental projects. 
Therefore, to investigate and suggest solutions to increase the 
role and participation of citizens in preserving natural areas 
and the urban environment, including the requirements of any 
plans for Lavasan city. In this paper survey and field study 
methods of realization of environmental partnerships citizen-
ship is studied. In the end, a strategic and operational solution 
for improving the participation of environmental citizens is 
discussed.
Keywords: Participation, partnership, environmental, urban 
planning, policies and strategies.
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مقدمه
امـروزه يكـی از راهكارهـا و راهبردهـای موثر و كارسـاز 
»مديريت هـای  قالـب  در  كـه  مديريـت  مسـاله  در 
اسـتراتژيک، آينده نگر و مشـاركتی« متجلی می شـود، 
سـرمايه های  و  پتانسـيل ها  اسـتعدادها،  از  اسـتفاده 
فكـری، فيزيكـی و مـادی بخـش خصوصـی و مردمـی 
اسـت كـه از طريق ايجـاد ارتباطـات و تعامل های مفيد 
كارسـاز و برنامه ريـزی كارشناسـانه قابـل تحقق اسـت 
و اين گونـه می تـوان مسـاله »كارايـی، اثـر بخشـی و 
بهـره وری«، كـه پيامـد آن كاهـش هزينه هـا، افزايـش 
در  را  می باشـد،  عملكردهـا  بهينه سـازی  و  درآمدهـا 
مديريـت و بخصوص مديريت زيسـت محيطي شـهری 
ارتقاء بخشـيد و زمينه های پايداری مديريت شـهری را 
فراهـم كرد. عالوه بر اين، »توسـعه پايدار شـهري« نياز 
بـه سـاختار تشـكيالتي غيرمتمركز براي سـازمان هاي 
توسـعه  برنامه ريـزي  و  مديريـت  امـر  در  ذي مدخـل 
شـهري بـه ويژه در سـطح محلي دارد و ايـن مهم جز با 
تجهيز منابع انسـاني متخصـص و آموزش ديده و تامين 
منابـع مالـي كافـي و ايجـاد ارتباطـات صحيح با سـاير 
نهادهـاي حاكميتـي باالدسـت از يـک طـرف، و مـردم 
و سـازمان هاي غيردولتـي از طـرف ديگـر امكان پذيـر 
نخواهـد بـود. كاهـش نقـش دولـت و واگذاري بخشـي 
از وظايـف و مسـئوليت هاي آن بـه بخـش خصوصـي و 
سـازمان هاي مردمـي خاصـه در امـور زيسـت محيطي 
و كيفيـت محيـط زيسـت شـهرها، نويدبخـش راه حلي 
عملـي بـراي كاهـش هزينه هـاي دولتـي و كاسـتن از 
در  دولتـي  متمركـز  دسـتگاه هاي  ناكارآمـد  مداخلـه 
مكانيسـم  هاي خودپـوي عرضـه تسـهيالت می باشـد 
و در عين حـال راهـي بـراي جبـران خـالء و ناتوانـي 
سـازوكار بـازار در تأميـن نيازهـاي اساسـي بـراي همه 
جمعيـت در اين مقوالت محسـوب مي شـود. از سـويي 
ديگـر، در كشـورهاي درحـال توسـعه با وجـود اهميت 
شـهرداري ها در تأميـن خدمات شـهري، مسـائلي چون 
كمبـود يا فقدان منابـع درآمدي پايدار و نظـام اداري و 
فنـي ناكارآمـد، اين نهادهـا را از ايفاي مطلـوب وظايف 
خـود تـا انـدازه زيـادي بازداشـته و آنها را با مشـكالت 

امـور  در  امـر  ايـن  كـه  ساخته اسـت  مواجـه  زيـادي 
زيسـت محيطـي كه ارتبـاط تنگاتنگي با توسـعه پايدار 
زيسـتي و بهبود كيفيت محيط زيسـت شـهري دارد، از 
اهميتـي دوچنـدان برخـوردار مي شـود. با توجـه به آن 
كه مديران در هر بخشـي با مشـكالت زيسـت محيطي 
روبـرو هسـتند، مي تواننـد جهت حل اين مشـكالت از 
روش مشـاركت مردمي بهره مند شـوند. همه معاهدات 
زيسـت محيطي از جمله اصل 10 بيانيه كنفرانس ملل 
متحـد دربـاره محيـط زيسـت و توسـعه در ريودوژانيرو 
پايـدار در  توسـعه  بيانيـه جهانـي  و  ؛ دسـتوركار 21 
ژوهانسـبورگ ؛ در اجـراي مديريـت محيـط زيسـت بر 
مشـاركت هاي مردمـي تأكيد فـراوان مي كننـد. بر اين 
اسـاس اسـت كه حل مشكالت توسـعه نيافتگي شهري 
در كشـورهاي در حـال توسـعه بـه تنهايـي از عهـده 
دولـت سـاخته نيسـت؛ ضرورت هايي ماننـد ناكارآمدي 
دسـتگاه هاي دولتي در بهبود زيسـت محيطي شـهرها، 
كمبـود منابـع مالـي در مديريـت زيسـت محيطـي و 
افزايـش خواسـت مـردم براي مشـاركت در امـور كيفي 
محيـط زيسـت و فشـار سـازمان هاي بيـن المللـي در 
راسـتاي ارتقـاء محيط زيسـت، »سـازمانهاي غيردولتي 
و تشـكلهاي مردمـي« را به عنوان يک راه حل مناسـب 
در مديريـت محيـط زيسـت شـهرها خاصـه مناطـق 
كالنشـهري مطـرح سـاخته اسـت. اما فعاليـت مطلوب 
ايـن سـازمان ها بسـتگي به وجود شـرايط مناسـبي در 
چهـار عرصـه: »دولـت، شـهرداري، سـازمان غيردولتي 
و مـردم محلـي« دارد. بـه لحـاظ نظـري، دولتـي كـه 
بـراي  ظرفيتـي  برنامه هـا  و  سياسـت ها  سـاختار،  در 
پذيرش مشـاركت و همـكاري بازيگراني چون سـازمان 
هـاي غيردولتـي خاصه در امور زيسـت محيطـي ندارد، 
بديهـي اسـت كـه عرصـه چندانـي بـراي فعاليـت اين 
ويژگی هـای  بعضـی  كنـد.  نمـي  فراهـم  سـازمان ها 
را  دولتـی  غيـر  سـازمان های  فعاليـت  كـه  دولـت 
اقتصـادي  از: »توسـعه  محـدود مـی كننـد، عبارتنـد 
دولـت محـور؛ خدمات رسـاني دولتـي بـه شـهروندان؛ 
خدمـات اجتماعـي و رفاهـي دولـت؛ انـزواي سياسـي 
كشـور در سـالهاي گذشـته؛ و تمركزگرايي نظام اداري 
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و محدوديـت و ضعـف سـاختارهاي محلـي در مقوالت 
برنامه ريـزي و مديريـت زيسـت محيطي.« 

همچنيـن در نظام كنوني اداره امور كشـور كه نهادهاي 
محلي مانند شـهرداري از نظر مسـائل مالي و اداري، به 
دولت وابسـتگي شـديد دارند، عرصـه چنداني براي آنها 
به جهـت داشـتن ابتـكارات مديريتي و ظرفيت سـازي 
و ايجـاد انعطـاف سـازماني بـراي همكاري با سـازمان-

هـاي غيردولتي خاصه در برنامه ريزي زيسـت محيطي 
شـوراهاي  تشـكيل  بـا  اگرچـه  نيسـت.  دسـترس  در 
اسـالمي شـهرها، امكان هايـي بـراي فعاليـت مبتني بر 
مشـاركت ايجاد شـده اما سـاختارهاي اساسـي و كالن 
نظـام تمركزگـرا و دولت محـور همچنـان بـا اقتـدار به 
كار مشـغول اسـت. در مـورد سـازمان های غيـر دولتی 
تاثيرگـذار در حوزه مديريت زيسـت محيطي در كشـور 
نيـز مشـكالت و گرفتاري هايـي وجـود دارد كه ناشـی 
از عـدم بهره منـدی از تـوان، تخصصـص و اختيـار الزم 
بـراي ورود بـه عرصه هاي وسـيع تر فعاليت در سـطوح 
مشـاركتي كـه منجر بـه بهبود زيسـتي و كيفي محيط 
زيسـت مـي باشـد، وجـود دارد. بعضـی از مشـكالت 
آنهـا عبارتنـد از: »شـرايط نامسـاعد آييـن نامـه هـا و 
ضوابـط حقوقـي؛ فرصـت ناكافـي بـراي شـبكه سـازي 
بـه منظـور مبادله دانـش و تجربيات؛ مشـكالت مربوط 
بـه مديريتهـاي داخلـي در تشـكلها؛ عـدم مهارتهـاي 
فنـي در تشـكلها؛ دسـتگاه هاي كنتـرل  و  تخصصـي 
كننـده چندگانـه و غيرهماهنـگ در سيسـتم دولتـي؛ 
داشـتن اعتبـار كـم يـا پاييـن در جوامـع نسـبت بـه 
پاسـخگويي  و  فعاليـت تشـكلهاي مردمـي؛ شـفافيت 
ديگـر  اساسـي  و  مهـم  تشـكل ها«.عامل  در  ناكافـي 
آمادگـي و ظرفيـت مردم محلي بـراي فعاليت در عرصه 
هـاي زيسـت محيطـي شـهري اسـت. اگـر ظرفيـت 
همـكاري و مشـاركت پذيري مـردم يا آنچه كـه اكنون 
»سـرمايه اجتماعـي« ناميـده مي شـود پاييـن باشـد، 
بـه احتمـال زيـاد ممكـن اسـت فعاليـت سـازمانهاي 
غيردولتـي بـا مشـكالت فـراوان مواجـه گـردد. از ميان 
سـازمان های  فعاليـت  كننـده  محـدود  علـل  تمـام 
غيردولتـی، مشـاركت پذيری مـردم و رغبـت عمومـی 

بـرای شـكلگيری و فعاليـت سـازمان های غيردولتـی 
از اهميـت ويـژه ای برخـوردار اسـت. بنابرايـن بررسـی 
ميـزان و حـوزه مشـاركت پذيری مـردم در عرصه هـای 
زيسـت محيطـي شـهری مـی توانـد تا حـد زيـادی به 
ريشـه يابی فعاليت محـدود سـازمان های دولتی كمک 

 . كند
در اين مقاله به »مشـاركت شـهروندان در حفظ محيط 
زيسـت شـهري بـا ارائـه راهكارهايـي در برنامه ريـزي 
شـهري؛ نمونـه موردي: لواسـان« پرداخته شـده اسـت 
كـه از منظـر نـگاه مديريتـي به محيط زيسـت شـهري 
در  شـهروندي  مشـاركت پذيري  ميـزان  سـنجش  و 
برنامه هـاي مـورد نظـر در فراينـد برنامه ريزي شـهري 
مرتبـط بـا بهبـود كيفـي محيـط زيسـت شـهري حائز 

اهميـت اسـت كـه در ادامـه بـه آن اشـاره مي شـود.
ادبيات تحقيق

مشاركت شهروندي و محيط زيست 
»مشـاركت« كلمـه اي عربـي و از باب »مفاعله« اسـت؛ 
شـريک  و  همراهـي  هميـاري،  آن  فارسـي  معـادل  و 
شـدن و همدسـت شـدن در كارهـا و همـكاري كـردن 
اسـت. بـه عبـارت ديگـر مشـاركت بـه معناي شـريک 
كـردن متقابـل در امـري اسـت )زيركـي، 1380، ص 
17(. ريشـه  التيـن ايـن كلمـه از واژه participate به 
معنـاي بـا خـود داشـتن و از نفـس خويـش چيـزي از 
غير داشـتن، سـهمي در چيـزي غيـر از خـود داشـتن 
اسـت. در دايـرة  المعـارف علوم اجتماعي نيز مشـاركت 
بـه معناي شـركت فعاالنه انسـان ها در حيات سياسـي، 
اقتصـادي، فرهنگـي و بطـور كلـي تمامـي ابعـاد حيات 
خـود آمـده اسـت )سـاروخاني، 1374(. در ادامـه بـه 
برخـی از تعاريـف در اين رابطه اشـاره می شـود: »الف- 
مشـاركت عبـارت اسـت از: متشـكل كـردن گروه های 
محـروم از مزايـای اجتماعـی بـه منظـور تاميـن برخی 
تاميـن  آن را  دولـت  )كـه  آنهـا  ضـروری  نيازهـای 
نمی كنـد و يـا خـارج از تـوان مالـی او باشـد( از طريق 
خوديـاری )بنـار، 1384، ص 23( و ب- مشـاركت در 
حقيقـت امری اسـت كه انسـان های ناتوان را به سـوی 
توانمنـدی هدايـت كـرده و توانايی هـای بالقـوه آنـان 
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را بـه بالفعـل تبديـل می نمايـد و بـر قدرتشـان بـرای 
بهره گيـری از زندگـی مـی افزايـد )مطيعـی لنگرودی؛ 
1382، ص 81(. سـازمان ملـل در سـال 1981 فرآيند 
مشـاركت را »ايجـاد فرصت هايـي كه همـه اعضاي يک 
اجتمـاع محلي و جامعـه ي بزرگتر را قادر به مشـاركت 
فعـال و موثر در فرآيند توسـعه و بهره بـرداري از ثمرات 
 ,UN( »و منافـع توسـعه نماينـد تعريـف نموده اسـت
1987(. بايـد بـه مشـاركت بـه عنـوان ابـزار توسـعه 
نـگاه كـرد. اگـر توسـعه را يـک انديشـه و تفكـر تلقـی 
كنيـم، مشـاركت به عنـوان يک وسـيله اسـت. در واقع 
نتيجه توسـعه، توانمندسـازی مردم اسـت و تواناسـازی 
يعنـی دانايـی، كارايی و پايـداری. همچنين بايد اشـاره 
داشـت كـه؛ در متـون مختلـف از مشـاركت تعاريـف 
متعـددي صـورت گرفتـه اسـت كـه هركـدام از ايـن 
تعابيـر و تعاريـف بـا توجـه بـه رويكرد نظـري و تجارب 
از ديدگاه هـاي متفاوتـي سرچشـمه گرفتـه  شـخصي 
اسـت. مشـاركت درگيري ذهني و عاطفي اشـخاص در 
موقعيت هـاي گروهي اسـت كـه آنـان را بر مي انگيزد تا 
بـراي دسـتيابي به هدف هـاي گروهي يكديگـر را ياري 
دهنـد و در مسـئوليت كار شـريک شـوند )علوي تبـار، 
1379، ص 15(. در ايـن تعريـف سـه جـزء مهـم وجود 
مسـئوليت«،  و  دادن  »يـاري  شـدن«،  »درگيـر  دارد: 
»درک عميـق«. ايـن تعريف مسـتلزم مـرور اجمالي بر 

ايـن سـه جزء اسـت:
 »انگيـزش براي يـاري«: شـخص در مشـاركت اين 
فرصـت را مي يابـد كـه از ايـن قابليت هـا، ابتـكارات و 
آفرينندگـي خود براي دسـتيابي بـه هدف هاي گروهي 
اسـتفاده نمايد. از اين رو مشـاركت با موافقت فرق دارد. 
در موافقـت، موافقـت كننـده، يـاري ويـژه اي نمي كنـد 
بلكـه تنها آنچـه را كـه پيش رويـش مي گذارند تصويب 

مي كنـد. 
 »درگيـري ذهنـي و عاطفـي«: در مرتبـه نخسـت 
و شـايد پيـش از هـر چيـز ديگر، مشـاركت بـه معناي 
درگيـري ذهنـي و عاطفـي بـوده، تنها به كوشـش هاي 
بدنـي محـدود نمي شـود. در مشـاركت، خـود شـخص 
نيـز درگيـر اسـت و تنهـا مهـارت و توانايي هـاي وي و 

يـا امكانـات فراهـم شـده توسـط او درگير نيسـت. اين 
درگيري روانشـناختي و نه جسـماني اسـت. انساني كه 
مشـاركت مي كنـد، »خـود- درگير« اسـت و نـه »كار- 

درگير«.
 »پذيرش مسـئوليت در مشـاركت«: مشاركت، اشخاص 
خـود  گـروه،  كوشـش هاي  در  تـا  برمي انگيزانـد  را 
مسـئوليت بپذيـرد. در واقـع مشـاركت هنگامـي تحقق 
مي يابـد كـه بي تفاوتـي و بي مسـئوليتي جـاي خـود را 
بـه احسـاس وابسـتگي و مسـئوليت بدهـد )علوي تبار، 

.)15-16 ص   ،1387
همچنيـن داليـل مشـخص تری بـرای جلب مشـاركت 
جامعـه محلـی در توسـعه راهبردهـا و اسـتراتژی های 
شـهری وجـود دارد: در نظـر گرفتـن نيازهـای متنـوع 
و اولويت هـای جامعـه محلـی؛ در نظر گرفتـن نيازهای 
ويـژه گروه هـای مختلـف شـهری در راسـتای همكاری 
آنهـا در اتخاذ تصميمات اسـتراتژيک؛ تعييـن اولويت ها 
بـا مشـاركت و توافق مردم؛ اسـتفاده از نظرات مبتكرانه 
اقشـار مختلـف جامعـه؛ و مشـاركت منابـع جامعـه و 
بسـط شـبكه اجتماعی. »شری ارنشـتاين« در نموداری 
كه از مشـاركت شـهروندان با عنوان »نردبان مشـاركت 
اهميـت  بـه  داد،  ارائـه   1969 سـال  در  شـهروندی« 
مشـاركت شـهروندان در فراينـد برنامه ريـزی پرداخـت 
و سـطوح مختلف مشـاركت را در سـه سـطح مشخص 

سـاخت )مطيعـی لنگـرودی، 1382(:
 بـه نظـر ارنشـتاين در پايين ترين سـطح هيـچ نيرويی 
يـا قدرتـی بـرای مشـاركت وجـود نـدارد. به زعـم وی، 
بعضـی از دسـتگاه های دولتـی و مؤسسـات عمومـی    به 
صـورت سـاختگی، نوعـی مشـاركت ظاهـری را تدارک 
می   بيننـد كـه عمدتـاً بـرای كارهايی اسـت كـه نتيجه 

آن از قبـل مشـخص و معين اسـت. 
 پلـكان دوم كـه آگاهـی از فراينـد تصميم گيری اسـت 
عمدتاً غيرواقعی اسـت و تنهـا آگاهی صوری از وضعيت 

مشـاركت مورد نظر مطرح اسـت. 
 در پلـكان سـوم بحـث آگاهـی و اطالع رسـانی قـرار 
از كل  آگاه سـازی شـهروندان كـه  آن  دارد كـه طـی 
تصميم هـای كالنـی كـه قـرار اسـت بـه اجـرا درآيـد، 
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می گيـرد.  صـورت 
 پلكان چهارم كه مشـورت و مشـاوره اسـت. قبل از اجرا 
بـا نظرسـنجی از نظـرات شـهروندان مطلـع می   شـويم، 
ايـن نظرسـنجی نبايد جنبه صوری داشـته باشـد بلكه 
بايد به گونه ای باشـد كه شـهروندان احسـاس كنند در 
اخـذ تصميم گيری به نوعی نظارت و مشـاركت داشـته 
و در بـه كارگيری نظـرات آنان مديـران جامعه كوتاهی 
نكرده انـد و لـذا نوعـی تسـكين و آرامـش در بيـن  آنها 

بـه وجود خواهـد آمد.
انواع مشاركت زيست محيطي

سـازمان هاي مـردم نهاد زيسـت محيطي با هـدف جلب 
آگاهي هـاي  سـطح  بـردن  بـاال  و  مردمـي  مشـاركت 
زيسـت محيطي جامعـه و دسـتيابي به پايـداري محيط 
زيسـت به وجـود آمده انـد و از آنجـا كـه براي رسـيدن 
بـه توسـعه پايدار، نقـش مردم انـكا ناپذير اسـت، نقش 
سـازمان هـاي مـردم نهاد بـراي جلـب مشـاركت هاي 
مردمي، بسـيار مهم اسـت. از آنجايي كه مشـاركت هاي 
در  مديـران  اسـت،  متفاوتـي  سـطوح  داراي  مردمـي 
اسـتفاده از مشـاركت هـاي مردمـي بايـد بـه سـطوح 
مختلـف آن توجه خاصي داشـته باشـند. اگـر بخواهيم 
يـک تقسـيم بندی كلـی از مشـاركت داشـته باشـيم، 
می تـوان آن را به سـه نوع مشـاركت مالـی و اقتصادی، 
مشـاركت فكری و فرهنگی و مشـاركت سياسی تقسيم 

كرد:
 »مشـاركت مالـی«: در ايـن نـوع مشـاركت افـراد 
يـک گـروه يـا جامعـه بـه منظـور پيشـبرد سـريع امور 
و مقاصـدی معيـن مشـاركت مالـی كرده و بـا پرداخت 

وجـه عمـال در اجـرای يـک كار شـركت مـی كننـد.
 »مشـاركت فكـری و فرهنگـی«: در اين نوع مشـاركت 
افـراد بـرای ارتقـاء و باالبـردن توانايـی و كيفيت عملی 
امـور انجـام مـی گيـرد. اسـاس كار بـر تحـول ذهنی و 
انديشـه اسـتوار اسـت و منظور آن اسـت كه تا ارتقاء و 
تحـول ذهنی صورت نگيرد مشـاركت بـه مفهوم وافعی 

تحقـق پيدا نمـی كند.
 »مشاركت سياسـی«: در ايـن نوع، بيشـتر به حضور 

افراد در تعيين سرنوشـت سياسـی تاكيد دارد.

عـالوه بـر ايـن، انـواع متفاوتـی از مشـاركت را می توان 
برشمرد: 

 »مشـاركت سـازمانی« )نهـادی( همچـون مشـاركت 
شـهروندان در فعاليـت بنيادهـا، نهادهـا و سـازمان هـا. 

 »مشاركت بعدی«، 
 »مشاركت اجتماعی» )غير سازمانی( و 

 »همـكاری خودجـوش بين مـردم«، بـدون وجود نظام 
سـازمانی يـا برنامـه ای خـاص. اين نـوع مشـاركت اگر 
در نواحـی شـهری نهادينـه شـود مـی تواند در توسـعه 

پايـدار نقش مفيدی داشـته باشـد.
بـه  را  مشـاركت  انـواع  می تـوان  ديگـر  ديدگاهـی  از 

صـورت زيـر تقسـيم بنـدی كـرد: 
 مشـاركت بيـن افراد كه بـه آن مشـاركت دوجانبه می 

گوينـد و خـود به خـود بوجود مـی آيند؛
 مشـاركت بيـن افـراد خيـر و افـراد آسـيب ديـده كـه 
از طريـق كمـک بـه افراد آسـيب ديـده همچـون دادن 
صدقـه، كمـک رسـانی و دادن هدايـا انجـام مـی گيرد؛

 مشـاركت بيـن مـردم و دولـت يا مشـاركت قـراردادی 
كه موثرترين شـكل مشـاركت در فرآيند توسـعه است.

مشاركت در ايران
مشـاركت در اداره امـور شـهری از ديرباز كـه گروههای 
انسـانی بوجود آمدنـد، موردتوجه بوده و بـه عنوان يک 
پديـده نويـن در مديريـت تلقـی نمـی گـردد. در طول 
تاريـخ از ايـن اصـل كمابيـش پيـروی شـده و برخـی 
مكاتـب تاكيـد خاصـی بـر آن داشـته انـد. اما بررسـی 
علمـی اين پديده انسـانی بعـد از انقـالب صنعتی مورد 
توجـه جـدی قـرار گرفت. بخـش مردمـی، گونـه ای از 
بخـش خصوصـی اسـت كـه قصـد آن از مشـاركت در 
اداره امـور، انتفـاع مالی نيسـت و انگيزه هـای اجتماعی 
مبنـای همـكاری آنـان با يكديگـر می باشـد. بر خالف 
بـا  سـود  تحصيـل  هـدف  بـا  كـه  خصوصـی  بخـش 
نهادهـای دولتـی پيمان همـكاری می بنـدد. هدف اين 
بخـش كـه اعضـای آن در »سـازمان های غيردولتـی« 
)NGO (هـا، »سـازمان های داوطلبانـه خصوصـی« ) 
P.V.O( و »سـازمان های مبتنـی بـر جامعـه محلـی« 
) C.B.O( متشـكل شـده انـد، همياری و خـود اتكايی 
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اسـت )سـعيدی رضوانی، 1383، ص 33(. تشـكل های 
ديرينـه ای  تاريخـی  دارای سـوابق  ايـران  در  مردمـی 
اجتماعـی  زندگـی  كـه  زمانـی  از  واقـع  در  هسـتند. 
انسـان ها در روسـتاها و سپس در شـهرها شكل گرفت 
نيـاز بـه ياری گـری و مشـاركت مطـرح شـد و كمـک 
توانمندان به ناتوانان در اشـكال فردی و گروهی شـكل 
گرفتـه و نهادينـه شـده اسـت. بـه طـور كلی مـی توان 
دو الگـوی مشـاركت و بـه تبع آن دو سـازمان سـنتی و 

مدنـی را از همديگـر تفكيـک كرد:
 الگـوی اول مشـاركت، الگـوی سـنتی اسـت كـه حول 
خـود سـازمان های سـنتی را شـكل داده اسـت. منظور 
از مشـاركت سـنتی مشـاركت بر اسـاس سـنت، عرف، 
عـادت و مذهـب اسـت و ميـان افـراد جامعـه به شـكل 
نهـادی و خودجوش وجود دارد. اين مشـاركت محصول 
گذشـت سـاليان دراز بوده اسـت و از گذشـته در ميان 
مـردم وجـود داشـته و از نسـلی بـه نسـل ديگـر انتقال 
يافتـه اسـت و پاسـخی بـه نيازهـای تحـوالت تاريخـی 
بـوده انـد. در ايـن الگـو، دولت هيـچ نقشـی در هدايت 
و سـازماندهی نداشـته  و انجـام كارهـا بـر عهـده مردم 
اسـت )علوي تبـار، 1387، ص 51(. ايـن الگو علی رغم 
تحـوالت اجتماعـی سـده اخيـر در جامعـه ايرانـی بـا 
اندكـی تغييـرات، هنـوز هـم بـا قـدرت در بسـياری از 
شـهرهای ايـران بـه حيـات خـود ادامـه می دهـد. اين 
الگـوی مشـاركت حـول خـود تشـكل های مردمـی از 
جملـه كانونهـا و هيات های مذهبی، كانـون های قرض 
الحسـنه و غيره را شـكل داده اسـت و امروزه فعاليت در 

چارچـوب ايـن كانـون هـا انجـام می گيرد.
 الگـوی دوم مشـاركت، مشـاركت جديـد و يـا مدنـی 
اسـت. در اين الگو، مشـاركت بر اسـاس محركی اسـت 
كـه افـراد را به فعاليـت وا می دارد. ايـن محرک معموال 
از جانـب سـازمان هـای دولتـی بـرای جلـب و افزايش 
مشـاركت مـردم در امـور مختلـف در قالـب برنامه های 
خـاص وارد مـی شـود. اين الگو مـی تواند اجبـاری و يا 
داوطلبانـه باشـد )همـان؛ ص 51(. اين الگـو حول خود 
سـازمان های متعددی را شـكل داده اسـت كه از جمله 
آنهـا مـی توان بـه شـوراها، شـوراياري هاي محلـه اي، 

سـازمان هـای مـردم نهـاد و غيره اشـاره كـرد. تجربه و 
سـابقه ايـن الگـوی مشـاركتی در اداره شـهرها را مـی 
تـوان بـه زمان مشـروطيت و برپايی انجمـن های بلدی 

نسـبت داد )مهابـادی، 1380، ص 236(. 
تشـكل هاي مردمـي و سـازمانهاي مردم نهاد در 

ايران
مشـاركت زنـان و مردان، سـنگ بنـای حاكميت خوب 
اسـت. مشـاركت می   تواند مسـتقيم يا از طريق نهادها و 
نمايندگان ميانجی قانونی باشـد. سـازمانهاي غيردولتي 
را مي تـوان از نظر جهت گيري، سـطح عمليـات، دامنه 
فعاليـت، موضـوع و نـوع فعاليـت و گروه هـای هـدف 

نمود: طبقه بنـدي 
 سـازمان های غيردولتـی از نظـر جهت گيـري: »الـف- 
جهت گيـري خيرخواهانـه«: ايـن نوع سـازمان ها اغلب 
در فعاليت هـاي پدرسـاالرانه از بـاال بـه پاييـن، درگيـر 
مي شـوند و بـه هدايـت فعاليتهايـي از قبيـل بـرآوردن 
نيازهـاي فقـرا، توزيع خوراک، پوشـاک يـا دارو، تدارک 
مسـكن، حمـل و نقـل، مدرسـه مي پردازنـد. چنيـن 
سـازمان هايي ممكـن اسـت در جريـان مصائب طبيعي 
به عهـده  امـدادي  فعاليت هـاي  نيـز،  انسان سـاخت  و 
بگيرنـد؛ »ب- جهت گيـري خدماتـي«: فعاليـت ايـن 
دسـته از سـازمانهاي غيردولتـي در حـوزه بهداشـت، 
برنامه ريـزي خانـواده و يـا خدمـات آموزشـي تعريـف 
می شـود كـه در ايـن فعاليتها سـازمان مربوطـه برنامه 
را طراحـي مي كنـد و انتظـار مـي رود كـه مـردم در 
اجـراي آن و نيز دريافت خدمات مشـاركت كنند؛ »پ- 
جهت گيري مشـاركتي«: در ايـن جهت گيري مردم 
محلـي بـا كمک هـاي نقـدي، ابـزاركار، زميـن، مـواد، 
نيـروي انسـاني و غيـره در پـروژه هـاي خوديـار درگير 
مـي شـوند. در پـروژه هاي توسـعه محلي، مشـاركت با 
تعريـف نياز شـروع مي شـود و در مراحـل برنامه ريزي 
و اجـرا ادامـه مـي يابـد. تعاوني هـا اغلـب جهت گيري 
مشـاركتي دارنـد؛ »ت- جهت گيـري توانمندسـازي«: 
هـدف ايندسـته از سـازمان ها، عالوه بر كمـک به مردم 
فقيـر بـراي درک شـفاف تر عوامـل اجتماعي، سياسـي 
و اقتصـادي، تقويـت آگاهـي آنـان از قدرت بالقوه شـان 
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بـراي كنتـرل زندگـي خود می باشـد. 
 سـازمان های غيردولتـی از نظر سـطح عمليات: 
اجتمـاع محلـي«:  بـه  »الـف- سـازمان هاي معطـوف 
ايـن نـوع سـازمان ها از ابتكارهـاي خـود مـردم نشـأت 
مي گيرنـد. باشـگاه هاي ورزشـي، سـازمان هـاي زنان، 
مذهبـي  سـازمان هاي  و  همسـايگي  هـاي  سـازمان 
زيـادي  تنـوع  از  و  مي شـوند  شـامل  را  آموزشـي  يـا 
برخوردارنـد كـه تعـدادي از آنها از سـوي سـازمان های 
غيـر دولتـی ملـي يا بيـن المللـي يـا كارگزاري هاي دو 
جانبـه حمايـت مـي شـوند و برخـي ديگـر از آن هـا از 
كمـک خارجـي )ديگـران( بـي نيازنـد. تعـدادي از آنها 
بـراي ارتقـاي آگاهـي فقـراي شـهري يـا كمـک بـه 
آنـان در فهـم حقـوق شـان براي دسـتيابي بـه خدمات 
مـورد نيـاز فعاليـت مـي كنند. سـازمان هـاي معطوف 
بـه اجتمـاع محلـی، طبـق سـند UNDP2000، بـه  
سـازمان هايـی گفتـه مـی شـود كـه معمـوالً توسـط 
داوطلبـان تجهيـز مـي شـوند، بومـي، يعنـي متكـي 
بـه سـنت ها يـا كارآفرينـان اجتماعـي درون اجتمـاع 
محلـي هسـتند،كوچک، غيررسـمي و متكـي بـر منابع 
خـود می باشـند. ايـن سـازمان ها بـا منافـع دو جانبه، 
اغلـب بـه منظـور بهبـود درآمد اعضـاي خود تاسـيس 
شـده و دربرگيرنـده فقـرا و افـراد فاقـد قـدرت اسـت 
مقيـاس«:  شـهر  سـازمان هاي  )Ibid,P.8(؛ظ»ب- 
سـازمانهاي غيردولتـي را كـه در مقيـاس يـک شـهر 
فعـال هسـتند دربرمي گيـرد. برخـي از ايـن سـازمانها 
بـه خاطـر اهداف ديگـري شـكل گرفته اند و بـه عنوان 
يكـي از فعاليتهـاي خـود در كمـک به فقـرا درگير مي 
شـوند، در حالـي كـه برخي ديگـر از آنها صرفـا با هدف 
كمـک بـه فقرا راه اندازي شـده اند؛ »پ- سـازمان های 
غيردولتـی ملـي«: اين نوع سـازمانها، در محـدوده يک 
كشـور فعاليت مـي كنند. سـازمانهاي غيـر دولتي ملي 
از سـطحي مياني حكايت دارند و به عنوان سـازمانهاي 
فرامحلـي، تعـدادي از سـازمان های غيـر دولتی محلي 
را كـه اهـداف كـم و بيش مشـابهي دارند گـرد هم مي 
آورنـد. سـازمان های غيـر دولتی ملـي، سـازمانهايي از 
قبيـل كميتـه بيـن المللـي صليب سـرخ و سـازمانهاي 

حرفـه اي و غيـره را شـامل مـي شـوند. جمعيت هالل 
احمر و جبهه سـبز ايران از اين نوع سـازمانها هسـتند؛ 
»ت- سـازمان هاي بين المللي«: سـازمان هايي هستند 
كـه حـوزه خود را عـالوه بر كشـور مبدا در سـاير نقاط 
دنيـا نيـز بـه عنـوان كشـورهاي تحـت پوشـش تعريف 
مي كنـد. ايـن سـازمانها در نوع خـود اغلـب كارگزاران 
قـوي و موثـری هسـتند. چنيـن سـازمان هايی نوعاً در 
كشـورهای توسـعه يافتـه اداره و رهبـری مـی شـوند و 
عمليـات خود را در بيش از يک كشـور در حال توسـعه 

انجـام مـی دهند. 
از  غيردولتـی  سـازمان های  طبقه بنـدی   
نظـر دامنـه فعاليـت: مسـاجد، تكايـا، هيات هـای 
مذهبـی و قهوه خانه هـا را نهادهـای غيردولتـی سـنتی 
از آن صندوق هـای قـرض  و پـس  قديمـی می داننـد 
حتـی  و  اسـالمی  انجمن هـای  خيريه هـا،  الحسـنه، 
دوره هـای فارغ التحصيلـی در دوران بعدتـر و سـپس 
اتحاديه هـا، اصنـاف و نظام هـای صنفـی و مهندسـی 
و غيـره، شـكل های جديدتـر سـازمان های غيردولتـی 
سـازمان های  بنابرايـن  باشـند.  مـی  مردم نهـاد  يـا 
غيردولتـی را بـه لحـاظ قدمـت و نـوع و دامنـه فعاليت 
بـه دو گـروه سـنتی و مـدرن طبقـه بنـدی مـی كنند: 
»الف- تشـكل هاي سـنتي«: داشـتن ارتباط مسـتحكم 
و مـداوم با مـردم؛ اتكا به كمكهـاي مردمي و خصوصي 
بـراي تأميـن نيازهـاي مالـي؛ تأكيد بـر نيازهـاي مبرم 
مـردم؛ ارائـه خدمـات مشـخص و ملمـوس؛ مقاومـت و 
دوام در برابـر فشـارها و محدوديتهاي دولتي و محيطي 
)بـا اتـكا به نيـروي ايمـان مذهبـي(؛ »ب-تشـكل هاي 
نويـن« )مـدرن(: از نظـر تعـداد رو به افزايش هسـتند؛ 
اكثـراً اتـكا و وابسـتگي زيـادي بـه دولت دارند؛ بيشـتر 
بـه روندهـاي بيـن المللـي تكيه مـي كننـد و كمتر به 
نيازهـاي مـردم؛ برخـي از آنها از ظرفيتهـاي باالي فني 
برخـوردار هسـتند؛ اكثـر آنهـا با زبـان و رفتـار دولت و 
مؤسسـه هاي بين المللي آشـنا هسـتند. موضوع و نوع 
فعاليـت سـازمان هاي غيردولتي و گـروه های هدف آن 
هـا از تنوع بسـيار زيـادی برخوردار اسـت: كارگزاريهاي 
امـدادي و رفاهـي؛ سـازمانهاي نـوآور فنـي؛ پيمانكاران 
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مردمـي؛  توسـعه  كارگزاريهـاي  عمومـي؛  خدمـات 
سـازمانهاي خودجـوش توسـعه ؛ گروهها و شـبكه هاي 

مدافع. 
نظريه هاي مشاركت زيست محيطي

بـه دنبـال طـرح مقوله  مشـاركت و محافظـت از محيط 
زيسـت و رواج فرهنـگ زيسـت محيطـي نظريه هـا و 
ديدگاه هـاي گوناگونـي مطـرح گرديده اسـت. در ادامه 
بـه اختصـار نظريات مهـم و مرتبط شـامل »نظريه های 
جمعيـت  »نظريـه  محيط زيسـت«،  جامعه شـناختی 
»نظريه هـاي  آموزشـی«،  »نظريه هـاي   شـناختی«، 
فرهنگـي« و »نظريـه اكوفمنيسـت« بيـان مي شـود :

»نظريـات جامعه شـناختي«: بـا توجه بـه تحوالتی 
كـه در سـال های اخيـر صـورت گرفتـه رابطـه جامعـه 
شناسـی و محيـط زيسـت شـهری نزديک تـر شـده و 
جامعه شناسـان در نظـرات خـود بـه محيـط زيسـت 
شـهری و ارتبـاط آن بـا انسـان و جامعـه پرداخته انـد. 
بـرای نمونـه بـه نظـر ماركـوزه مي توان اشـاره داشـت. 
ماركـوزه معتقـد اسـت “تفكر و عمـل بايد تغييـر يابد، 
زيبايـی  بـه  مصرف مـداری  و  كمـی  ديـدگاه  تغييـر 
شـناختی، اسـاس ايـن دگرگونی می باشـد. وی جنبش 
زيسـت محيطـی را جنبـش رهايـی بخـش سياسـی و 
روانشـناختی می بينـد”. همچنيـن نظريـات مختلفـي 
وجـود دارد كـه نشـان دهنده ارتبـاط عوامـل اجتماعي 
و فرهنگـي با ارتقاء محيط زيسـت شـهري مي باشـد. از 
آن جملـه مي تـوان بـه نظريه تقسـيم كار اميل دوركيم 
اشـاره كـرد. دوركيم جوامـع را به دو نوع تقسـيم كرده 
و بـراي هـر يـک، همبسـتگي خاصـي را مطـرح كـرده 
اسـت. »فيـش بـاج و آج زيـن« در دهـه 90 بـر اسـاس 
تحقيقـات خـود اظهـار داشـتند كـه پايـگاه اجتماعي، 
اقتصـادي افـراد در نگـرش آنهـا نسـبت بـه انـرژي و 
مصـرف آن مؤثـر مي باشـد و هميـن امـر يـک رابطـه 
غيرمسـتقيم را بيـن وضعيت اجتماعـي و اقتصادي فرد 
بـا مصرف انـرژي و اسـتفاده از طبيعت برقـرار مي كند. 
بر اسـاس ايـن نظريه مي تـوان نتيجه گرفت كـه پايگاه 
اقتصـادي و اجتماعـي فـرد بـه نـوع تفكـر و رفتـار وي 
تأثيـر مي گـذارد و محيـط و طبيعـت، يكـي از نقـاط 

دايـره رفتـاري شـخص مي باشـد.  
داد كـه  نشـان  »نظريـات آموزشـي«: »هانشـل«  
آمـوزش ضمـن خدمـت محيط زيسـت توأم بـا مطالب 
اتخـاذ  و  اطالعـات  افزايـش  نظـر  از  كالس  تكميلـی 
گرايشـات مثبـت در قبـال محيـط زيسـت شـهری و 
آگاهـی از نقـش انسـان در برابر آن، دسـتاوردهای قابل 
توجهـی را بدنبـال داشـته اسـت. بـا اسـتفاده از ايـن 
يافته هـا می تـوان گفـت، معلمينـی كـه دوره آموزشـی 
ضمـن خدمـت را در آمـوزش محيـط زيسـت شـهری 
گذرانيده انـد، گرايش بيشـتری به توسـعه افـكار مثبت 
نسـبت بـه موضـوع محيـط زيسـت شـهری خواهنـد 

داشت.
»نظريـات فرهنگي«: افراد بسـياري در مورد فرهنگ 
و تأثيـر آن بـر فـرد و تأثيرپذيري آن، تحقيق و بررسـي 
كرده انـد. امـا نقطـه مشـترک آنهـا تعامـل بين انسـان 
ارتبـاط  بررسـي  بـه  منظـور  اسـت.  بـوده  فرهنـگ  و 
فرهنـگ بـا رفتـار محيـط زيسـت شـهري و ارتقـاء آن 
از دو نظريـه اسـتفاه شـده، كـه در ادامـه بـه توضيـح 
آنهـا پرداختـه مي شـود. بسـياري از رفتارهـاي آلـوده 
كننـده محيط زيسـت شـهري ناشـي از تأخـر فرهنگي 
مي باشـد. اصـالح و بـاال رفتـن سـطح فرهنـگ زيسـت 
محيطـي نـه تنهـا موجـب كاهـش آلودگـي مي گـردد 
بلكـه گرايـش مـردم نسـبت بـه كنتـرل و تحت فشـار 
قـرار دادن عوامـل نهـادي آلودگي نيز افزايـش مي يابد. 
عقـب ماندگـي جوامع جهان سـوم، موجـب مي گردد تا 
بـراي پيشـرفت، به اقدامات خشـونت آميز دسـت بزنند 
و هميـن اقدامـات، تعـادل نظـم، طبيعـت و فرهنـگ 
را بـر هـم مي زنـد. در نظريـه دوم بـر آداب و رسـوم و 

عرف هـاي اجتماعـي تأكيـد كرده انـد.  
»نظريات جمعيت شـناختي«: طبق نظـر »بوتكين«  
يكـی از عوامـل ايجـاد بحـران محيط زيسـت، جمعيت 
می باشـد. از زمـان آفرينـش انسـان، پيونـد در جنـس 
زن و مـرد نيـز همـراه آدمـی بـوده و ايـن پيونـد، تولد 
انسـانهای ديگری را بدنبال داشـته اسـت و دوباره پيوند 
و دوبـاره تولـد و ايـن چرخـه همچنـان ادامه داشـت و 
هيـچ كـس بـه ايـن موضوع فكـر نمی كـرد آيـا زمين، 
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گنجايـش افزايـش سـاكنينش را دارد؟ در سـال 1798 
هيچكـس هماننـد »مالتـوس« بطـور جدی و رسـمی، 
بحـران جمعيـت را مطـرح نكـرده بـود »اصـل نظريـه 
او حـول ايـن محـور می چرخـد كـه علي رغـم افزايـش 
هندسـی جمعيـت، منابـع غذايـی بـه شـكل حسـابی، 
افزايـش می يابـد كه نهايتـاً در صـورت افزايش جمعيت 
دنيـا بـا كمبـود غذا مواجـه خواهد شـد و ايـن كمبود، 
سـاير منابـع را تهديـد می كنـد و بقـای انسـان دچـار 
اختـالل می شـود«. بـا توجـه به آنكـه ميـزان جمعيت 
بـر محيط زيسـت شـهری آن منطقـه مؤثر اسـت، بايد 
بـا اجـرای برنامه ريزی هـای صحيـح از افزايش جمعيت 

منطقـه جلوگيـری كرد.
»نظريـات اكوفمنيسـت«: محيـط و طبيعـت جـزء 
از رفتارهـای مسـتقيم  مـواردی می باشـد كـه متأثـر 
و غيرمسـتقيم مـردان و زنـان اسـت و تفكـر، رفتـار و 
بينـش ايـن دو جنـس، بـر چگونگـی و كيفيـت محيط 
زيسـت شـهری، مؤثر خواهد بود. »مـری فوتر«  معتقد 
اسـت كـه متصـل كـردن حركت زيسـت بوم شـناختی 
و جنبـش فمنيسـتی، يكـی از شـروط پيـروزی هـر دو 
جنبـش می باشـد. محيـط زيسـت شـهري را نمي توان 
بـه دور از جنسـيت مـورد بررسـي قـرار داد. طرفـداران 
جنبش فمنيسـتي و جنبـش طرفداران محيط زيسـت 
شـهري بـه منظـور برتـر نشـان دادن نگـرش زيسـت 
شـهري زنـان بـر مـردان، كلماتـي ماننـد زميـن بكـو، 
مـام زميـن، تأكيـد كرده انـد، چراكـه اينگونـه واژه هـا 
يـادآور جنـس زن مي باشـند. نوع ديگـري از اين نظريه 
بنـام »اكوفمنيسـم مقاومتي« بـر اين عقيده پافشـاري 
مي كنـد كـه فكـر زنـان بيشـتر از مـردان در زمينـه 

محيـط زيسـت شـهري، فعاليـت دارد. 
اوليـن سـازمان غيردولتـی زيسـت محيطـی در ايـران 
گروه روسـتاييان اشـكذر يزد بود كه در سـال 1349 با 
هـدف تثبيـت شـن هـای روان و بيابان زدايـی فعاليت 
خـود را آغـاز نمـود. بعـد از اجـالس ريـو و بـه تبعيـت 
از جنبـش جهانـی محيط زيسـت، سـاير سـازمان های 
غيردولتـی زيسـت محيطی در ايـران از اوايـل دهه 70 
شـكل گرفتـه و بـه تدريـج تاكنـون در حـال رشـد و 

گسـترش هسـتند. ايـن سـازمان هـا نقـش مؤثـری در 
تسـريع بـه اهـداف حفاظـت از محيط زيسـت، كاهش 
آلودگـی و ترميـم خسـارات زيسـت محيطـی دارنـد. 
جـدول 1 تعـداد سـازمان هـاي مـردم نهـاد زيسـت 
محيطي موجود در اسـتان هاي مختلف را در سال هاي 
1383 بـر اسـاس آمـار وزارت كشـور و در سـال 1385 
بـر اسـاس آمار سـازمان حفاظت محيط زيسـت نشـان 
مي دهـد. ايـن در حالي اسـت كـه تعداد سـازمان هاي 
مردم نهاد زيسـت محيطي در سـال 1381 حدود 371 
مـورد بـوده اسـت. بـا توجه بـه ايـن آمـار مالحظه مي 
شـود، تعـداد سـازمان هاي مـردم نهاد زيسـت محيطي 
در سـال هاي اخير، به علت ايجاد بسـتري مناسـب در 
جامعـه بـراي جلـب مشـاركت هاي مردمـي و فعاليـت 
جامعـه مدنـي و رونـد رو بـه رشـد تخريـب محيـط 
زيسـت افزايـش يافتـه اسـت. امـا بايـد توجه داشـت با 
وجـود افزايـش تعداد سـازمان هـاي مردم نهاد زيسـت 
محيطـي، رشـد كيفـي ايـن سـازمان ها قابـل توجـه 
نبـوده اسـت. از جملـه چالش هايي كه موجـب گرديده 
سـازمان هاي مـردم نهـاد زيسـت محيطي و بـه تبـع 
آن مشـاركت هـاي مردمـي در كشـور بـا ضعـف روبرو 
باشـد، مي تـوان به عـدم و ضعـف در تعامـل و برقراري 
ارتبـاط بـا سـاير سـازمان NGO  تخصصي بـودن هاي 
مردم نهـاد، ضعـف در مستندسـازي و ارائـه تجربيـات 
موفـق، محدود شـدن سـازمان هاي مردم نهـاد تنها به 
انجـام برنامـه هـاي نمادين، عـدم اثرگـذاري در تدوين 
برنامه هـاي اسـتاني و ضعـف مديريت مشـاركتي درون 

سـازمان هاي مـردم نهـاد اشـاره نمود.
مشاركت در مديريت زيست محيطي

نحـوه ارتبـاط با جوامع محلي و تشـكل هاي خودجوش 
مردمـي در هـر كشـور متفـاوت اسـت. در حـال حاضر 
بـراي  گام  اوليـن  زنـان  تشـكلهاي محلـي  شناسـايي 
ارتبـاط بـا آنـان و دخيل نمـودن آنان در امر مشـاركت 
مي باشـد. ايـن تشـكلها بـا هدفـي كـه ايجـاد شـده 
بـه كانونـي جهـت آموزش هـاي  تواننـد  باشـند مـي 
بطورمثـال  تبديل شـوند؛  زيسـت محيطي  مختلـف 
شـبكه تعاوني هـاي روسـتايي زنان از جمله تشـكلهاي 
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غيردولتـي اسـت كه بـه تازگي پا به عرصـه وجود نهاده 
و حاصـل بيـش از ده سـال تـالش مسـتقل تعاونيهـاي 
زنـان بـراي آگاه سـازي و ارتقـاي توانايي-هـاي زنـان 
روسـتايي و درک اهميت كاركرد آنان در توسـعه پايدار 
مناطق روسـتايي اسـت. طبق بررسـي هاي انجام شـده 
از تعـداد 550 تشـكل غيردولتـي زيسـت محيطـي كه 
بـه ثبـت رسـيده اند، حـدود 120 تشـكل بـا مديريـت 
زنـان فعاليـت مي كنند . در ادامه در رابطه با مشـاركت 

زيسـت محيطـي مي تـوان گفـت كه؛
»سـطح اول: مشـاركت از نوع مشـاوره اي«: اين 
همـكاري و مشـاركت بـا هـدف مبادلـه اطالعـات بين 
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي انجـام مـي گيـرد. 
مناسـبات سـازمان هاي  و  روابـط  ايـن مشـاركت؛  در 
مي يابـد.  گسـترش  سـازمانها  سـاير  بـا  نهـاد  مـردم 
دو  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  عملي كـردن  بـراي 
طـرف بـا برگـزاري سـمينارها، كارگاه هـاي آموزشـي، 
گردهمايي هـاي مشـورتي و امثال آن افـكار و ايده هاي 
خـود را بـا يكديگـر مبادلـه مي كننـد. بـه ايـن ترتيب، 
آنـان از نقطـه نظـرات يكديگر درباره مسـائل مشـترک 

موردبحـث، مطلـع مي شـوند. از عوامـل ارزيابـي ميزان 
در  اسـتمرار  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  عملي شـدن 
بازبـودن  هزينه هـا،  تسـهيم  مشـترک،  فعاليتهـاي 
حـق  كـه  )به نحـوي  جلسـات،  محيـط  گشـودگي  و 
اظهارنظـر و مبادلـه اطالعـات بـه هـر دو طـرف داده 

شـود( و همـكاري و تشـريک مسـاعي اسـت.
»سـطح دوم: مشـاركت از نوع هماهنگ سازي«: 
هـدف  بـا  مشـاركت  و  همـكاري  از  سـطح  ايـن 
ايـن  مي گيـرد.  انجـام  هـا  فعاليـت  هماهنگ سـازي 
همـكاري باعـث كارايـي بيشـتر سـازمان ها در مواجهه 
با مسـايل پيشـرو مي گـردد. اين نوع مشـاركت معموال 
در بـروز حـوادث غيرمترقبـه نظيـر باليـاي طبيعي و يا 
آتش سـوزي انجـام مـي گيـرد. اين سـازمانها بـا ايجاد 
كميتــه هاي مشـترک مي تواننـد در ياري رسانــي به 

مـردم نقـش اساســي ايفـا مي نمايند.
»سـطح سـوم: مشـاركت در كنـار يكديگـر و 
طـرف  دو  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  در  تكميلـي«: 
مشـاركت- سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي- با حفظ 
تعريـف  بـا  خـود،  ديدگاه هـاي  و  ايده هـا  اسـتقالل 

جدول 1. تعداد سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي به تفكيك استانها، ماخذ: سازمان 
حفاظت محيط زيست، 1389.
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چارچـوب و برنامـه اي مشـترک، تالشـهاي هدفمنـد 
خود را براي حمايــت از يكديگر مشـخص و پيگيــري 
مـــــي كنند. در ايـن سـطح هريک از دو طـرف داراي 
عاليــق متفاوتـــي هسـتند ولـي بـراي دسـت يابي به 
كنشـي مشـترک، اين عاليـق را هدايـت و برنامه ريزي 
مي نماينـد. تعريـف و برنامه ريزي شـيوه انجام و تحقق 
راهكارهـاي  تدويـن  اهـداف مشـترک،  بـه  بخشـيدن 
حمايتـي، توسـعه توان و ظرفيتهاي دو طـرف، از زمينه 
هايي اساسـي مي باشـند كه در اين سـطح از مشـاركت 

الزم اسـت.
»سـطح چهارم: مشـاركت از نوع عملگرايي«: در 
ايـن سـطح از روابـط، هـردو طرف نسـبت بـه همكاري 
ميـان يكديگر، تسـهيم در يک ديدگاه مشـترک، اتخاذ 
اهـداف مشـترک، اجـراي طرحهـاي عملي در سـطوح 
يـک برنامـه و امثـال آن بـا يكديگـر همـكاري و اتفـاق 
نظـر دارنـد. روابـط و مكانيزم هـاي اسـتفاده شـده در 
ايـن سـطح از مشـاركت در جهت تسـهيل دسـت يابي 
بـه اهـداف جمعـي نهادينــه شــــده انـد. هـدف اين 
سـطح از همـكاري، برنامـه ريزي بلندمدت پـروژه هاي 
مشـترک و پيگيـري برنامـه مصـوب بـه طـور همـگام 
و مسـتمر بااتخـاذ روش تصميـم گيـري مشـترک در 

پيشـبرد آنها اسـت.
»سـطح پنجـم: مشـاركت از نـوع نهايـي«: ايـن 
رابطـه احتمـاالً باالتريـن شـكل و سـطح از همـكاري 
ميـان سـازمانهاي غيردولتـي و دولتـي را شـامل مـي 
شـود كـه در آن هـر دو طـرف يكديگـر را بـه عنـوان 
بخشـهاي الزم و ملـزوم در فراينـد توسـعه و دسـتيابي 
بـه اهـداف و ديدگاههـاي مشـترک مي بيننـد. در ايـن 
سـطح از همـكاري هردوسـازمان بـا يكديگـر براسـاس 
اسـتراتژيک و  و  بلندمـدت  و  پايـدار  ترتيبـي  و  نظـم 
سياسـي،  زندگـي  مختلـف  جنبه هـاي  بـه  باتوجـه 
اجتماعـي و اقتصـادي كار مـي كننـد. در ايـن سـطح 
از مشـاركت، سـازمانهاي غيردولتـي بـه منابـع دولتـي 
امـكان دسترسـي دارنـد و بـه ايـن سـازمانها، فرصـت 
و امـكان مشـاركت كافـي و مـورد درخواسـت آنهـا در 
تنظيـم و برنامـــه ريـزي سياسـتها و فراينـد تصميـم 

گيـري محلي و ملي داده شـده اسـت. هـدف از اين نوع 
همـكاري برنامـه ريـزي، تصميم گيـري و اجـراي امور 
بـه شـيوه اسـتراتژيک مي باشـد. مشـخصه اين شـيوه 
مشـاركت و همـكاري، نهادينه شـدن روابـط كاري بين 
آنهـا در بلندمـدت اسـت كـه ايـن روابـط در بيشـترين 
جنبــــــه هـاي زندگي جمعـي، سياسـي، اجتماعي، 
اقتصـادي قابـل پيگيري و مشـاهده مــي باشـد. بدين 
ترتيـب مـي تـوان گفـت كـه سـازمان هـاي دولتـي 
اسـتراتژي هاي  و  اهـداف  بـه  توجـه  بـا  غيردولتـي  و 
سـازماني خـود مي تواننـد همـكاري خود را در سـطوح 

نمايند. تعريـف  مختلـف 
مواد و روشها

ماهيـت ايـن تحقيق در مرحله اول بنيـادي و در مرحله 
نيـز  لـذا روشـهاي تحقيـق  دوم كاربـردي مي باشـد؛ 

از: عبارتند 
 )*( روش توصيفـي- تحليلـي: در ايـن روش كـه در 
مرحلـه ادبيـات نظري مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت، 
مبانـي  گـرداوري  بـراي  تحليلـي  توصيفـي-  روش  از 

نظـري و ادبيـات تحقيـق اسـتفاده شـده اسـت.
)*( روش كيفـي و روش پيمايشـي: روش عبارتسـت از 
مجموعـه شـيوه هـا و تدابيري اسـت كه براي شـناخت 
حقيقـت و بـر كنـاري از خطـا بـه كار مـي رود. روش 
خـط مشـي معقـول و منظم براي دسـتيابي بـه هدفي 
معين اسـت )ازكيـا و دربان آسـتانه، 1382، ص 106(. 
روش علمـي بـه راه انتخـاب تكنيک هـا در علـم اطالق 
علمـي  راهـكار  ارزيابـي  ديگـر  عبـارت  بـه  مي شـود، 
مختلـف اسـت. اگـر تحقيـق را بـه جنگ تشـبيه كنيم 
روش حكـم اسـتراتژي و تكنيـک حكـم اسـلحه را دارد 

)همـان، ص 107(.
)*( ابـزار گـرداوري داده: به منظور گـردآوری اطالعات 
و داده هـای مـورد نياز در اين پژوهش از روشـهای ذيل 

اسـتفاده شده است:
 مطالعـات كتابخانـه ای و اسـنادی: در بخـش مطالعات 
كتابخانـه ای و اسـنادی از منابـع و مـدارک علمـی از 
جملـه كتابهـا، مقاالت، پايـان نامه ها و جـزوات مرتبط 
با تحقيق اسـتفاده شـده اسـت. در اين بخش همچنين 
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آمـار و ارقـام و نقشـه های مـورد نياز از بانـک اطالعات 
مركـز آمار تهيه شـده اسـت.

مطالعـات ميدانـی: در ايـن پژوهـش روش ميدانـی 
مبتنـی بـر پرسشـنامه می باشـد. در روش پرسشـنامه 
بـه منظـور ارزيابـی مشـاركتهاي شـهروندي در فرايند 
حفاظـت محيـط زيسـت در لواسـانات بـا مراجعـه بـه 
مسـئولين و مردمان شـهر پرسشـنامه تكميـل گرديده 
بـه  مربـوط  مطالـب  گـردآوري  در  همچنيـن  اسـت. 
مباحـث تئوريک و سـابقه تاريخي موضوع نيـز از روش 
كتابخانه ای و اسـنادی اسـتفاده شـده است و در بخش 
ميدانـي تحقيـق از روش پيمايـش اجتماعي بـه عنوان 
شـيوه اي كـه بـه كشـف و شناسـايي ويژگيهـا و توزيع 
ايـن ويژگيهـا، نيز چگونگي روابط بيـن متغيرها در يک 
جامعه نظر دارد و نيز پرسشـنامه مطلوبترين و مرسـوم 
تريـن راه تهيـه ايـن ويژگيهاسـت؛ از ايـن تكنيک رايج 
پيمايشـي اسـتفاده مي شـود. همچنين در كنـار روش 
كمي از مشـاهده مسـتقيم و مشـاركتي بـه عنوان يكي 
از مهـم تريـن و پركاربردترين شـيوه ها و ابـزار تحقيق 
جهـت تقويـت و واقعي كـردن تحقيق اسـتفاده گرديد. 
انتخـاب  و  داده هـا  گـردآوري  واحـد تحليـل:   )*(  
تكنيک هـای مناسـب تحقيـق بـه ارائه تعريفي روشـن 
بنابرايـن  اسـت.  وابسـته  از واحدهـاي مـورد مطالعـه 
يكـي از مـوارد مهمـي كه محقق بايسـتي بـه آن توجه 
نمايـد، تعيـن و تعريـف موردهـاي تحقيـق مي باشـد. 
در علـوم اجتماعـي موردهـاي تحقيـق معمـوالً افـراد 
جامعـه مي باشـند امـا مـورد تحقيـق منحصـر بـه افراد 
نيسـت بلكـه گروههـا، برنامه هـا، صفـات افـراد، آمـار 
را  رويدادهـا  و  وقايـع  محيـط،  رفتـار،  سـاخته هاي  و 

  .)112 ص   ،1377 )بيكـر،  دربرمي گيـرد 
)*( روش تجزيـه و تحليـل: ايـن پژوهـش از نـوع 
مطالعـات توصيفـی- تحليلـی می باشـد، روش كار نيز، 
در گام نخسـت جهـت تدويـن مبانـی نظـری تحقيـق 
كتابخانـه ای-  مطالعـات  از  مطالعـات صورت گرفتـه  و 
اسـنادی اسـتفاده خواهـد شـد، سـپس در ادامـه  كار 
جهـت دسـتيابی به اهـداف تحقيق مطالعـه  ميدانی در 
پيش گرفتـه می شـود. ابـزار پژوهـش نيـز پرسشـنامه 

می باشـد كـه پـس از نمونه گيـری از افـراد روسـتايی 
مـورد نظـر در بيـن آنهـا توزيـع و توسـط آنهـا تكميل 
خواهد شـد، برای تجزيه و تحليل داده های پرسشـنامه 
نيـز از نـرم افـزار SPSS  و آزمـون آماری ويلكاكسـون 

اسـتفاده شـده است.
)*( جامعـه و نمونـه  آمـاری: جامعـه  آمـاری ايـن 
پژوهـش سـاكنين لواسـانات و حومـه ی آن هسـتند. 
دليـل انتخـاب ايـن نمونـه ضـرورت انجـام تحقيـق در 
مناطـق داراي قابليتهـاي زيسـت محيطـي و تمايـالت 
شـخصي پژوهشـگر بـه ايـن منطقـه و سـكونت در آن 
و تغييـر سـاختار زيسـت محيطـي منطقـه بوده اسـت. 
در واقـع بسـياری از سـاكنين لواسـانات بـه دليل هـاي 
مختلف در تهران، سـاكن لواسـانات شـده اند ولی محل 
اشـتغال آنـان در تهران اسـت. تعداد نمونـه ای كه برای 
ايـن پژوهش در نظر گرفته شـده 200 نفر اسـت كه به 
صـورت تصادفـی طبقه بنـدي و تصادفي سـاده و روش 
گلولـه برفـي از بين افـراد سـاكن در لواسـانات انتخاب 
شـده اند و بـا رجـوع بـه درب منازل آنـان مصاحبه و در 

عيـن حـال تكميل پرسشـنامه صـورت گرفته اسـت.
)*( حجـم نمونـه آماري: حجـم نمونه آمـاری پژوهش 
از طريـق فرمـول خالصه  شـده  كوكـران و بـا در نظـر 
 q و p گرفتـن حداكثـر واريانـس متغيـر و احتسـاب
 ،)e( 0/05 هركـدام برابـر 0/5 و قبـول حداكثر خطـای
198/6  نفـر بدسـت آمـده اسـت كـه در عمـل 200 

نمونـه انتخـاب شـدند )مولـر، 1378، ص 449(: 
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و   SPSS هاي پرسشنامه نيز از نرم افزار آنها تكميل خواهد شد، براي تجزيه و تحليل دادهمورد نظر در بين آنها توزيع و توسط 
 آزمون آماري ويلكاكسون استفاده شده است.

ضرورت هستند. دليل انتخاب اين نمونه  آني  و حومه لواساناتآماري اين پژوهش ساكنين   جامعه: آماري  جامعه و نمونه (*)
اراي قابليتهاي زيست محيطي و تمايالت شخصي پژوهشگر به اين منطقه و سكونت در آن و تغيير ساختار انجام تحقيق در مناطق د

اند ولي  شده لواساناتدر تهران، ساكن  هاي مختلفبه دليل لواساناتدر واقع بسياري از ساكنين  زيست محيطي منطقه بوده است.
طبقه نفر است كه به صورت تصادفي  200اي اين پژوهش در نظر گرفته شده اي كه بر محل اشتغال آنان در تهران است. تعداد نمونه

و در اند و با رجوع به درب منازل آنان مصاحبه  انتخاب شده لواساناتساكن در  افراداز بين  بندي و تصادفي ساده و روش گلوله برفي
 صورت گرفته است.عين حال تكميل پرسشنامه 

كوكران و با در نظر گرفتن حداكثر واريانس   شده  آماري پژوهش از طريق فرمول خالصهحجم نمونه  :حجم نمونه آماري (*)
نمونه  200نفر بدست آمده است كه در عمل   e ،(6/198( 05/0و قبول حداكثر خطاي  5/0هركدام برابر  qو  pمتغير و احتساب 

 ): 449 ص ،1378(مولر،  انتخاب شدند

𝑛𝑛 =
3.84�̂�𝑝𝑞𝑞�
𝑒𝑒2

 
 

20Fروش گلوله برفيروش تصادفي ساده و ؛ گيريونه و نمونهنم (*)

اي نيز  اي يا زنجيره اين روش كه به آن روش شبكه: 1
شود، روش كارآمد، ارزان و مناسب به افرادي است كه در غير اين صورت دسترسي به آنها مشكل است. در اين روش محقق  گفته مي

شناسند كه در زمينه موضوع مورد  خواهد كه افراد ديگري را كه مي مياند  انتخاب شدهالً با روش ساده ها كه معمو از از اولين نمونه
گيرد بواسطه آشنايي با فرد  گردند، اين روش ضمن اينكه وقت كمي را مي هايي هستند معرفي مي پژوهش داراي تجربيات و ديدگاه

 ).33-34، صص 1386و ديگران، كننند (اديب حاج باقري  اولي افراد دگر به راحتي با محقق همكاري مي
 هاي اطراف ان مي باشد.محدوده مورد مطالعه شهر لواسانات و محدوده: محدوده مورد مطالعه (*)

 بيان يافته هاي تحقيق
شهروندان درباره محيط زيست شهر لواسان و تبيين عوامل ارتقاء ميزان به منظور آگاهي يافتن از نظريات 

و ارائه راهكارهاي مداخله مناسب در محدوده مورد مداخله فوق، شناخت  يط زيست شهريحفاظت مآنها در نگهداشت و حمشاركت 
مناسب  ولفه هاي مشاركت پذيري شهرونديبراي تدوين م وضعيت فعلي زيست محيطيدر مورد  مردميها و قضاوتهاي خواسته

طراحي سواالت پرسشنامه دو دسته سوال در نظر  بر اين اساس در رسد.الزم و ضروري بنظر مي امري زيست محيطيبراي توسعه 
هاي آزمون بوده اند، نتايجي به شرح اي از سواالت مرتبط با فرضيهگرفته شد كه پس از بررسي نتايج پرسشنامه فوق، كه مجموعه

حصيالت، ، جنس، ميزان تاز نظر سن شوندگانشهروندان و پرسششناخت ، يهايهدف از طرح چنين پرسش .زير حاصل شده است
هاي مورد سنجش براي تعيين حصول هر نوع مداخله مناسب مستلزم شناخت گروه لذاشغل و محل سكونت دائم آنها بوده است. 

 در اين تحقيق نيز به اين مهم پرداخته شده است: كه هاي سني، جنسي و ويژگي هاي ديگر استروابط علي و معلولي موثر در گروه

در زمينه محل تولد پرسش شوندگان از انها درباره محل تولدشان سوال شد. : شوندگانپرسش(*) محل تولد و مدت اقامت 
 است. 2درصد متولدين شهر بوده و نتايج آن به شرح جدول  60كه بيش از 

 .1394شوندگان؛ ماخذ: يافته هاي پرسشنامه، و پرسش پاسخگويان . محل تولد2جدول 

                                                            

1  Snowball 

)*( نمونـه و نمونه گيـری؛ روش تصادفي سـاده و روش 
گلولـه برفـی : ايـن روش كـه بـه آن روش شـبكه ای يا 
ارزان  نيـز گفتـه می شـود، روش كارآمـد،  زنجيـره ای 
و مناسـب بـه افـرادی اسـت كـه در غيـر ايـن صـورت 
دسترسـی بـه آنها مشـكل اسـت. در ايـن روش محقق 
از از اوليـن نمونه هـا كـه معمـوالً با روش سـاده انتخاب 
شـده اند می خواهد كـه افراد ديگری را كه می شناسـند 
كـه در زمينـه موضوع مـورد پژوهـش دارای تجربيات و 
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ايـن روش  معرفـی می گردنـد،  ديدگاه هايـی هسـتند 
ضمـن اينكـه وقت كمـی را می گيرد بواسـطه آشـنايی 
بـا فـرد اولـی افـراد دگر بـه راحتـی با محقـق همكاری 
می كنننـد )اديب حـاج باقری و ديگـران، 1386، صص 

.)33-34
)*( محـدوده مورد مطالعـه: محدوده مـورد مطالعه 

شـهر لواسـانات و محدوده هـاي اطراف ان مي باشـد.
بيان يافته هاي تحقيق

بـه منظـور آگاهـی يافتن از نظريـات شـهروندان درباره 
محيـط زيسـت شـهر لواسـان و تبييـن عوامـل ارتقـاء 
ميـزان مشـاركت آنهـا در نگهداشـت و حفاظت محيط 
زيسـت شـهري و ارائـه راهكارهـای مداخلـه مناسـب 
در محـدوده مـورد مداخلـه فوق، شـناخت خواسـته ها 
و قضاوتهـای مردمـي در مـورد وضعيـت فعلـي زيسـت 
محيطـي بـرای تدويـن مولفـه هـاي مشـاركت پذيري 
شـهروندي مناسـب برای توسعه زيسـت محيطي امري 
اسـاس در  ايـن  بـر  بنظـر می رسـد.  الزم و ضـروری 
طراحـی سـواالت پرسشـنامه دو دسـته سـوال در نظـر 
گرفتـه شـد كه پـس از بررسـی نتايج پرسشـنامه فوق، 
كـه مجموعـه ای از سـواالت مرتبـط بـا فرضيه هـای 
آزمـون بـوده انـد، نتايجـی بـه شـرح زير حاصل شـده 
اسـت. هـدف از طـرح چنيـن پرسشـهايی، شـناخت 

شـهروندان و پرسش شـوندگان از نظـر سـن، جنـس، 
ميزان تحصيالت، شـغل و محل سـكونت دائم آنها بوده 
اسـت. لـذا حصـول هـر نـوع مداخله مناسـب مسـتلزم 
شـناخت گروه هـای مورد سـنجش برای تعييـن روابط 
علـی و معلولـی موثـر در گروه هـای سـنی، جنسـی و 
ويژگـی هـای ديگـر اسـت كـه در ايـن تحقيـق نيـز به 

ايـن مهـم پرداخته شـده اسـت:
)*( محـل تولـد و مـدت اقامـت پرسش شـوندگان: در 
زمينـه محـل تولـد پرسـش شـوندگان از انهـا دربـاره 
محـل تولدشـان سـوال شـد. كـه بيـش از 60 درصـد 
متولديـن شـهر بـوده و نتايـج آن بـه شـرح جـدول 2 

. ست ا
همچنيـن از ايشـان پرسـيده شـد كـه اگـر متولد جاي 
ديگـر بـوده ايـد، چنـد سـال اسـت كـه در ايـن شـهر 
اقامـت داشـته ايـد؟ كـه در پاسـخ بطـور ميانگيـن 8 
سـال و 3 مـاه ميانگيـن اقامت افـراد در لواسـانات بوده 
اسـت. همچنيـن در زمينه داليـل مهاجرت به لواسـان 
بـه ترتيـب بيشـتر افـراد دوري گزينـي از شـهر تهـران 
بـه دليـل الودگي هـا و مشـكالت زندگـي در مناطـق 
كالنشـهري، شـرايط ايجـاد شـده كاري و حرفـه اي و 
يـا مجاب شـدن بوسـيله خانـواده بـراي زندگـي در اين 
منطقـه را داليـل اصلـي ذكـر كرده انـد. عـده اي هـم 
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 خارج ايران ديگر روستاهاي شهرهاي ديگر شهر لواسان شرح
 4 36 37 123 تعداد

 درصد 2 درصد 18 درصد 18.5 61.5 درصد
 

همچنين از ايشان پرسيده شد كه اگر متولد جاي ديگر بوده ايد، چند سال است كه در اين شهر اقامت داشته ايد؟ كه در پاسخ بطور 
مچنين در زمينه داليل مهاجرت به لواسان به ترتيب بيشتر ه ماه ميانگين اقامت افراد در لواسانات بوده است. 3سال و  8ميانگين 

ها و مشكالت زندگي در مناطق كالنشهري، شرايط ايجاد شده كاري و حرفه اي و يا يگزيني از شهر تهران به دليل الودگافراد دوري
بيماري و نياز به قرار گرفتن در محيط  اي هماند. عدهشدن بوسيله خانواده براي زندگي در اين منطقه را داليل اصلي ذكر كردهمجاب

 اند. محيطي بهتر و برخورداري از آب و هواي سالمتر را دليل اقامت در لواسان اعالم كردهبا شرايط زيست
 38.5درصد مرد و  61.5) شوندگانو پرسش شهروندان  ها (معموالًاز كل پاسخگويان پرسشنامه: شوندگانپرسش جنس(*) 

 د.  اندرصد زن بوده
 .1394شوندگان؛ ماخذ: يافته هاي پرسشنامه، و پرسش توزيع جنسي پاسخگويان. 3جدول 

 
 كل پاسخ داده ها زن مرد شرح
 200 77 123 تعداد

 درصد 100 38.5 61.5 درصد
 

 
درصد سال قرار داشتند كه  33-26سال و  25-18هاي سني از نظر سني بيشتر پاسخگويان در گرو: شوندگانپرسش سن(*) 

 33-26هاي سني درصد بوده است. پس از آنها گروه 42و  18، معادل با فوق شوندگانو پرسش پاسخگويانهاي سني تعداد گروه
 ).4اند (جدول سال قرار داشته 49تا  42سال و 

 شوندگانو پرسش هاي سني پاسخگويانتوزيع پاسخگويان از نظر گروه .4جدول 
 

 گروه هاي سني شرح
 جمع  65+ 58-65 50-57 42-49 34-41 26-33 18-25

 200 0 14 17 18 31 84 36 تعداد
 100 0 7 8.5 9 15.5 42 18 درصد

 
از نظر سطح تحصيالت اكثريت پاسخگويان داراي تحصيالت ليسانس (و يا دانشجوي : شوندگانپرسش تحصيالت(*) 

درصد در سطح دوم قرار گرفته است. در مقابل  21.5يپلم)  با  اند كه پس از آن سطح فوق ديپلم (دانشجوي فوق دليسانس) بوده
درصد در سطح انتهايي قرار گرفته اند. بر اين اساس توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيالت  8دارندگان تحصيالت ابتدايي نيز با 

 به شرح جدول زير است:
 شوندگانپرسش توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيالت .5جدول 
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بيمـاري و نيـاز بـه قـرار گرفتـن در محيـط بـا شـرايط 
هـواي  و  آب  از  برخـورداري  و  بهتـر  زيسـت محيطي 
سـالمتر را دليـل اقامـت در لواسـان اعـالم كرده انـد. 

پاسـخگويان  كل  از  پرسش شـوندگان:  جنـس   )*(
پرسشـنامه ها )معموالً شـهروندان  و پرسش شوندگان( 

61,5 درصـد مـرد و 38,5 درصـد زن بوده انـد.  
بيشـتر  سـنی  نظـر  از  پرسش شـوندگان:  سـن   )*(
پاسـخگويان در گرو های سـنی 18-25 سال و 33-26 
سـال قـرار داشـتند كـه درصد تعـداد گروه های سـنی 
پاسـخگويان و پرسش شـوندگان فـوق، معـادل با 18 و 
42 درصـد بـوده اسـت. پـس از آنهـا گروه هـای سـنی 
26-33 سـال و 42 تا 49 سـال قرار داشـته اند )جدول 

.)4
سـطح  نظـر  از  پرسش شـوندگان:  تحصيـالت   )*(

تحصيـالت  دارای  پاسـخگويان  اكثريـت  تحصيـالت 
ليسـانس )و يـا دانشـجوي ليسـانس( بوده انـد كه پس 
از آن سـطح فـوق ديپلـم )دانشـجوي فـوق ديپلـم(  با  
در  اسـت.  گرفتـه  قـرار  دوم  در سـطح  درصـد   21,5
مقابـل دارنـدگان تحصيـالت ابتدايـي نيـز بـا 8 درصد 
در سـطح انتهايـي قرار گرفتـه اند. بر اين اسـاس توزيع 
پاسـخگويان از نظـر ميـزان تحصيالت به شـرح جدول 

اسـت: زير 
)*( شـغل پرسش شـوندگان: از نظـر شـغلی بيـش از 
45 درصـد پرسش شـوندگان دارای شـغل آزاد بوده اند. 
نكتـه قابـل توجه درصد بيـكاران در ميزان گردشـگران 
محـدوده مـورد مداخلـه اسـت كـه در قالـب جـدول 6 

مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت:
)*( بيان يافته هاي مطالعاتي

14 

 

 
 سطح تحصيالت شرح

ــوق  متوسطه راهنمايي ابتدايي  فـــ
 ديپلم

ــوق  ليسانس فـــ
ليســانس 

 و باالتر

ــل  كــــــ
 پاسخگويان

 200 29 67 43 27 18 16 تعداد
 100 14.5 33.5 21.5 13.5 9 8 درصد

 
ل توجه درصد اند. نكته قابداراي شغل آزاد بوده شوندگانپرسشدرصد  45از نظر شغلي بيش از : شوندگانپرسش شغل(*) 

 مورد اشاره قرار گرفته است: 6بيكاران در ميزان گردشگران محدوده مورد مداخله است كه در قالب جدول 
 توزيع پاسخگويان از نظر گروه هاي شغلي .6جدول 

 
 دهندگانكل پاسخ ساير موارد كارمند آزاد شرح
 200 47 62 91 تعداد

 100 23.5 31 45.5 درصد
 

 اي مطالعاتي(*) بيان يافته ه
گويه هاي پرسشنامه بر محوريت ميزان شناخت از محيط زيست، ارزيابي شهروندان از عملكرد مسئوالن زيستي محيطي، ميزان 

نهاد زيست محيطي و در نهايت راهكارهاي مورد نظر آنها در ارتقاء زيست محيطي و در واقع ميزان هاي مردمشناخت از انجمن
گويه از شهروندان  يكدر  سازي براي استقرار مشاركتهاي زيست محيطي در شهر لواسان بوده است.مشاركت پذيري آن و زمينه 

گانه استفاده شده  5براي اين سوال از طيف ليكرت  »وضعيت محيط زيست شهر لواسان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟«پرسيده شد كه 
 است. 7بود كه نتايج آن به شرح جدول 

 .1394هاي پرسشنامه، دان از محيط زيست لواسان؛ ماخذ: يافته. ارزيابي شهرون7جدول 
 

 خيلي ضعيف ضعيف متوسط خوب عالي ميزان (نظرسنجي)
 17 10 87 54 32 تعداد
 0.16 0.27 0.435 0.05 0.085 

درصد 16 درصد 27  درصد 43.5  درصد 5  درصد 8.5   
 

از وضعيت لواسان و محيط زيست آن، رضايت دارند ولي گسترش تقريباً بر اساس آنچه كه نتايج پرسشنامه نشان مي دهد مرم 
تخريب باغات و ساخت و سازهاي بي رويه به عنوان يك ذهنيت موجود در اذهان آنها باقي مانده كه الزم است تا نسبت به ارتقاء و 

محيط زيست و شرايط آب و هوايي «از شهروندان ساكن در شهر لواسانات پرسيده شد كه همچنين  بهبود آن اقدام الزم صورت گيرد.
درصد شهروندان نقش زياد محيط  70در پاسخ باالي ». لواسان چقدر در انتخاب شما در سكونت در اين شهر نقش داشته است؟

ي و اي، و يا ملك پدرزيست را در انتخاب لواسان به عنوان مكان زندگي بيان داشته اند. افراد باقيمانده نيز صرفاً جبر كاري و حرفه
 است. 8سكونت نسلهاي پيشين را دليل سكونت در لواسانات دانسته اند. نتايج اين گويه پرسشنامه به شرح جدول 

 . ميزان تاثير محيط زيست لواسان در انتخاب آنجا به عنوان محل سكونت؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.8جدول 
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درصد شهروندان نقش زياد محيط  70در پاسخ باالي ». لواسان چقدر در انتخاب شما در سكونت در اين شهر نقش داشته است؟

ي و اي، و يا ملك پدرزيست را در انتخاب لواسان به عنوان مكان زندگي بيان داشته اند. افراد باقيمانده نيز صرفاً جبر كاري و حرفه
 است. 8سكونت نسلهاي پيشين را دليل سكونت در لواسانات دانسته اند. نتايج اين گويه پرسشنامه به شرح جدول 

 . ميزان تاثير محيط زيست لواسان در انتخاب آنجا به عنوان محل سكونت؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.8جدول 
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303 گويـه هـاي پرسشـنامه بر محوريـت ميزان شـناخت از 
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بـراي  ميـزان مشـاركت پذيـري آن و زمينـه سـازي 
اسـتقرار مشـاركتهاي زيسـت محيطي در شـهر لواسان 
بـوده اسـت. در يـک گويه از شـهروندان پرسـيده شـد 
كـه »وضعيـت محيـط زيسـت شـهر لواسـان را چگونه 
ارزيابـی مـی كنيـد؟« براي اين سـوال از طيـف ليكرت 
5 گانه اسـتفاده شـده بود كه نتايج آن به شـرح جدول 

است.  7
تقريبـاً بـر اسـاس آنچـه كـه نتايـج پرسشـنامه نشـان 
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اذهـان آنهـا باقـي مانـده كـه الزم اسـت تـا نسـبت به 
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از شـهروندان سـاكن در شـهر لواسـانات پرسـيده شـد 
كـه »محيـط زيسـت و شـرايط آب و هوايـی لواسـان 
چقـدر در انتخاب شـما در سـكونت در اين شـهر نقش 
داشـته اسـت؟«. در پاسـخ باالي 70 درصد شـهروندان 
نقـش زيـاد محيـط زيسـت را در انتخـاب لواسـان بـه 
عنـوان مـكان زندگي بيان داشـته انـد. افـراد باقيمانده 
نيـز صرفـاً جبـر كاري و حرفـه اي، و يـا ملک پـدري و 
سـكونت نسـلهاي پيشين را دليل سـكونت در لواسانات 
دانسـته انـد. نتايـج ايـن گويـه پرسشـنامه بـه شـرح 

جدول 8 اسـت.
در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كه »بـه نظر شـما كداميک 
از عوامـل زيـر نقـش زيـادی در تهديـد محيط زيسـت 
باغـات و 2.  لواسـان دارد؟«، بـه ترتيـب: 1. تخريـب 
افزايـش سـاخت و سـازها و 3. آلودگـي آبهـا در حريـم  15 

 

 
 

 بدون نقش نقش كم نقش زياد ميزان 
 20 37 143 تعداد
 0.715 0.185 0.1 

درصد 71.5 درصد 18.5  درصد 10   
 

. 1، به ترتيب: »به نظر شما كداميك از عوامل زير نقش زيادي در تهديد محيط زيست لواسان دارد؟«در پاسخ به اين پرسش كه 
نكته اص داده اند. . آلودگي آبها در حريم رودخانه ها بيشترين نقش را به خود اختص3. افزايش ساخت و سازها و 2تخريب باغات و 

قابل توجه اين است كه تقريباً بيشترين نقشها در تخريب محيط زيست در حوزه عمل شهرداري بوده و اين موضوع نشانگر اين است 
داري در زمينه ساخت و كه از ديد شهروندان نقش شهرداري در زمينه حفاظت محيط زيست از ساير ارگانها مهمتر بوده و بايد شهر

 همراه دارد، دقت عمل بيشتري داشته و بر اين مهم همت گمارد.هبي را بآمجاز كه تخريب باغات و احتماالً آلودگي منابع سازهاي غير
 .1394هاي حاصل از پرسشنامه، . عوامل موثر بر تخريب زيست محيطي لواسان؛ ماخذ: يافته9جدول 

 
شكار حيات  آلودگي آب عامل

 وحش
تخريب 

 باغات
ساخت و ساز بي 

يهرو  
گردشگران 

 تهراني
 9 69 87 14 21 تعداد

 0.105 0.07 0.435 0.345 0.045 
درصد 10.5 درصد 7  درصد 43.5  درصد 34.5  درصد 4.5   

 
از پرسش شوندگان در زمينه نقش ارگانها در قبال حفاظتهاي زيست محيط پرسش شد. گويه پرسشنامه بدين شكل مطرح  يدر سوال

پاسخها » يك از ارگانهاي زير مي توانند نقش بيشتري در حفظ محيط زيست شهري لواسان داشته باشد؟به نظر شما كدام«شده بود: 
 بود. 10جدول  بدين شرح

 .1394. نقش سازمانها در حفظ محيط زيست؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق، 10جدول 
 

حفاظــــت محــــيط   سازمان
 زيست

ســــازمان  شهرداري
 آب

 همه موارد

 123 7 38 32 تعداد
 0.16 0.19 0.035 0.615 

درصد 16 درصد 19  درصد 3.5  درصد 61.5   
 

اكثر پرسش شوندگان معتقد بوده اند كه همكاري همزمان همه سازمانهاي متولي در زمينه حفاظت محيط زيست مي تواند راهگشا 
بوده است كه مي تواند حاكي از باشد. ولي نكته قابل تامل تاكيد آنها به بيشتر بودن نقش شهرداري در زمينه حفاظت محيط زيست 

در زمينه ارزيابي عملكرد مسئوالن در   اين ضرورت باشد كه مديران شهري بايد اتلفات ويژه اي به محيط زيست شهري داشته باشند.
-عملكرد مسئولين شهر را در خصوص حفظ محيط زيست شهري چگونه ارزيابي مي«قبال محيط زيست، از شهروندان پرسيده شد: 

شوندگان گانه استفاده شوده بود كه نتايج حاكي از آن است كه تقريباً نيمي از پرسش 5براي پاسخگوي از طيف ليكرت » ؟كنيد
اند، ولي درصد شهروندان عملكرد مسئوالن را مثبت ارزيابي كرده 60هرچند كه بيش از اند. عملكرد مسئوالن را متوسط ارزيابي كرده

15 
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در زمينه ارزيابي عملكرد مسئوالن در   اين ضرورت باشد كه مديران شهري بايد اتلفات ويژه اي به محيط زيست شهري داشته باشند.
-عملكرد مسئولين شهر را در خصوص حفظ محيط زيست شهري چگونه ارزيابي مي«قبال محيط زيست، از شهروندان پرسيده شد: 

شوندگان گانه استفاده شوده بود كه نتايج حاكي از آن است كه تقريباً نيمي از پرسش 5براي پاسخگوي از طيف ليكرت » ؟كنيد
اند، ولي درصد شهروندان عملكرد مسئوالن را مثبت ارزيابي كرده 60هرچند كه بيش از اند. عملكرد مسئوالن را متوسط ارزيابي كرده

جدول 8. ميزان تاثير محيط زيست لواسان در انتخاب آنجا به عنوان محل سكونت؛ 
ماخذ: يافته هاي تحقيق.

جدول 9. عوامل موثر بر تخريب زيست محيطي لواسان؛ ماخذ: يافته هاي حاصل از 
پرسشنامه، 1394.

جدول 10. نقش سازمانها در حفظ محيط زيست؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق، 1394.
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رودخانـه ها بيشـترين نقـش را به خود اختصـاص داده 
انـد. نكتـه قابـل توجه اين اسـت كـه تقريباً بيشـترين 
عمـل  در حـوزه  زيسـت  محيـط  تخريـب  در  نقشـها 
شـهرداري بـوده و ايـن موضـوع نشـانگر اين اسـت كه 
از ديـد شـهروندان نقـش شـهرداري در زمينه حفاظت 
محيـط زيسـت از سـاير ارگانهـا مهمتـر بـوده و بايـد 
غيرمجـاز  سـازهاي  و  سـاخت  زمينـه  در  شـهرداري 
كـه تخريـب باغـات و احتمـاالً آلودگـي منابـع آبـي را 
به همـراه دارد، دقـت عمـل بيشـتري داشـته و بـر اين 

مهـم همت گمـارد.
در سـوالي از پرسـش شـوندگان در زمينه نقش ارگانها 
در قبـال حفاظتهاي زيسـت محيط پرسـش شـد. گويه 
پرسشـنامه بدين شـكل مطرح شـده بود: »به نظر شما 
كداميـک از ارگانهـای زير می توانند نقش بيشـتری در 
حفـظ محيط زيسـت شـهری لواسـان داشـته باشـد؟« 

پاسـخها بدين شـرح جـدول 10 بود.
اكثـر پرسـش شـوندگان معتقد بـوده اند كـه همكاري 
همزمـان همـه سـازمانهاي متولـي در زمينـه حفاظـت 
محيـط زيسـت مـي توانـد راهگشـا باشـد. ولـي نكتـه 
قابـل تامـل تاكيد آنها به بيشـتر بودن نقش شـهرداري 
در زمينـه حفاظـت محيط زيسـت بـوده اسـت كه مي 
توانـد حاكـي از ايـن ضرورت باشـد كه مديران شـهري 
بايـد اتلفـات ويژه اي به محيط زيسـت شـهري داشـته 
باشـند. در زمينـه ارزيابـي عملكرد مسـئوالن در  قبال 
محيـط زيسـت، از شـهروندان پرسـيده شـد: »عملكرد 
مسـئولين شـهر را در خصـوص حفـظ محيـط زيسـت 
شـهری چگونـه ارزيابی می-كنيـد؟« براي پاسـخگوي 
از طيـف ليكـرت 5 گانه اسـتفاده شـوده بود كـه نتايج 
حاكي از آن اسـت كه تقريباً نيمي از پرسش شـوندگان 
عملكرد مسـئوالن را متوسـط ارزيابي كرده اند. هرچند 
كـه بيـش از 60 درصـد شـهروندان عملكرد مسـئوالن 

نيـز  ميـزان  ايـن  ولـي  كرده انـد،  ارزيابـي  مثبـت  را 
تاحـدودي متزلـزل نشـان مـي دهد كـه ضـرورت نگاه 
ويـژه مديـران و مسـئوالن زيسـت محيطـي شـهر را 
نسـبت بـه محيط زيسـت و زيسـت بوم شـهر لواسـان 

را الزم االجـرا مي كنـد.
در مجمـوع نمـي تـوان ارزيابـي دقيقـي در ايـن زمينه 
بـه  پرسش شـوندگان  بيشـينه  چراكـه  داد؛  ارائـه 
سـازمانهاي متولـي مراجعـه نكـرده انـد. ولـي هميـن 
تعـداد مراجعه محـدود نيز عملكرد و پاسـخگويي را در 
حـد متوسـط ارزيابـي كرده اند. همچنين از شـهروندان 
پرسـش شـد: »اگر جواب شـما خيـر اسـت، دليل عدم 
مراجعه و تماس شـما با مسـئولين و نهادهـای مربوطه 
بـوده  چـه  محيطـی  زيسـت  مشـكالت  خصـوص  در 
اسـت؟« داليـل عمـده شـهروندان در تعـداد معـدودي 
كه شـايد بـه داليلي پاسـخ نـداده اند يا از پاسـخگويي 

طفـره رفته انـد؛ بديـن شـرح بوده اسـت:
»مشـغله زياد كاري و درسـي و حرفـه اي؛ بي اعتمادي 
بـه مسـئوالن و افـراد ذي نفـوذ ذي ربـط بـه حـوزه 
محيـط زيسـت؛ عـدم ارتبـاط تخصـص مسـئوالن بـه 
مديريت شـهري و محيط زيسـت و در نتيجه بي فايده 
فـرض شـدن مراجعـه بـه ارگانهـاي ذي ربـط؛ اعتقـاد 
بـه بـي ثمـر بـودن مراجعـه بـه مسـئوالن بـراي بهبود 
محيـط زيسـت يـا اصـالح امور؛ عـدم اطالع رسـاني در 
زمينـه امـكان مراجعـه و يـا ثمر بخشـي مراجعـات در 

رابطه.« ايـن 
عـالوه بـر مـوارد فـوق الذكـر، از شـهروندان و سـاكنان 
شـهر پرسـيده شـد كـه »اگر شـما يكـی از مسـئولين 
شـهر بوديـد در خصـوص مسـايل و مشـكالت زيسـت 
محيطی شـهر چـه اقدامـی انجـام می داديـد؟«. عمده 
مـردم بـه ايـن سـوال بـه صـورت محـدود پاسـخ داده 
انـد كـه اهـم نتايج ايـن بخش پرسشـنامه بدين شـرح 
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ل نشان مي دهد كه ضرورت نگاه ويژه مديران و مسئوالن زيست محيطي شهر را نسبت به محيط اين ميزان نيز تاحدودي متزلز
 كند.زيست و زيست بوم شهر لواسان را الزم االجرا مي

 
 .1394هاي پرسشنامه، . ارزيابي عملكرد مسئوالن بر اساس نظر شهروندان در قبال محيط زيست؛ ماخذ: يافته11جدول 

 خيلي ضعيف ضعيف متوسط خوب خيلي خوب ميزان (نظرسنجي)
 26 40 101 14 13 تعداد
 0.065 0.07 0.505 0.20 0.13 

درصد 6.5 درصد 7  درصد 50.5  درصد 20  درصد 13   
 

شوندگان به سازمانهاي متولي مراجعه نكرده اند. ولي چراكه بيشينه پرسش ؛در مجموع نمي توان ارزيابي دقيقي در اين زمينه ارائه داد
اگر جواب «از شهروندان پرسش شد: همچنين اند. مين تعداد مراجعه محدود نيز عملكرد و پاسخگويي را در حد متوسط ارزيابي كردهه

» شما خير است، دليل عدم مراجعه و تماس شما با مسئولين و نهادهاي مربوطه در خصوص مشكالت زيست محيطي چه بوده است؟
 :اند؛ بدين شرح بوده استودي كه شايد به داليلي پاسخ نداده اند يا از پاسخگويي طفره رفتهداليل عمده شهروندان در تعداد معد

عدم  بي اعتمادي به مسئوالن و افراد ذي نفوذ ذي ربط به حوزه محيط زيست؛ مشغله زياد كاري و درسي و حرفه اي؛«
 فرض شدن مراجعه به ارگانهاي ذي ربط؛ارتباط تخصص مسئوالن به مديريت شهري و محيط زيست و در نتيجه بي فايده 

عدم اطالع رساني در زمينه امكان  اعتقاد به بي ثمر بودن مراجعه به مسئوالن براي بهبود محيط زيست يا اصالح امور؛
 »مراجعه و يا ثمر بخشي مراجعات در اين رابطه.

ما يكي از مسئولين شهر بوديد در خصوص مسايل و اگر ش«از شهروندان و ساكنان شهر پرسيده شد كه عالوه بر موارد فوق الذكر، 
عمده مردم به اين سوال به صورت محدود پاسخ داده اند كه اهم نتايج  ».داديد؟مشكالت زيست محيطي شهر چه اقدامي انجام مي

 اين بخش پرسشنامه بدين شرح است: 
زمينه حفاظت محيط زيست و التزام نگهداشت و  تبليغات در رويه در حريم شهر و رودخانه ها؛جلوگيري از ساخت و ساز بي«

ايجاد و راه اندازي كارگروه محيط زيست در شهرداري و منطقه لواسانات بوسيله مسئوالن  پاسداشت زيست بوم شهر لواسان؛
 بهره گيري از راهكارهاي روز در حفاظت اعالم وضعيت هشدار زيست محيطي در برخي از بخشهاي منطقه؛ و افراد ذي ربط؛

مبارزه با احداث و ايجاد بنا در خارج از محدوده قانوني شهر و در صورت اقدام التزام سازي به اخذ  و مقابله با آلودگي؛
استفاده از مشاركت شهروندان در كارهاي  مجوزهاي زيست محيطي از مجراهاي نظارتي و زيست محيطي شهر لواسان؛

گسترش فضاهاي سبز در سطح شهر و باالخص در  خواري در منطقه؛جلوگيري از كوه خواري و جنگل  جمعي و مشاركتي؛
استفاده از مجربين و اساتيد دانشگاهي در طرح ها و برنامه هاي مديريتي  جمع اوري پادگان لشگرك؛ مبادي ورودي شهر؛

رهاي الگوبرداري از تجارب كشو زيست محيطي با طراحي يك بدنه كارشناسي و ذي ربط با حوزه محيط زيست شهري؛
گسترش زيرساختهاي  موفق در زمينه برنامه ريزي محيط زيست و تطبيق آن با شرايط فعلي فرهنگي و اقتصادي كشور؛

جلوگيري از تخريب فضاي سبز و از بين  تاثيرگذار در بهداشت و محيط زيست منجمله سطل هاي زباله و موارد مشابه ديگر؛
پاكسازي سد لتيان از زباله ها و الودگيهاي  اكوتوريسم در منطقه لواسانات؛ زيباسازي شهري و ارتقاء گردشگري بردن باغات؛

ارائه تسهيالت و بسته هاي تشويقي حمايتي به كشاورزان براي  جلوگيري از چراي بي حد دامها و از بين بردن مراتع؛ موجود؛
 »گياهي و جانوري در منطقهحفاظت از گونه هاي  ادامه رويه موجود و عدم فروش به افراد سودجوي زمين خوار؛

)ها اطالعي داريد؟ يا عضو چنين NGOآيا در خصوص گروههاي مردم نهاد زيست محيطي (در ادامه از شهروندان پرسش شد: 
گرفته به واسطه سمنها ندارند. افراد اند كه اگاهي چنداني از فعاليتهاي صورتدرصد افراد گفته 80گروههاي هستيد؟ در پاسخ بيش از 

اند و آگاهي چنداني از ميزان و نوع فعاليتهاي آنها ندارند. لذا الزم است اند كه تنها و صرفاً اسم چنين تشكلهايي را شنيدهم كردهاعال
شنايي ساكنان لواسان با سمنها و نهادهاي خصوصي در حوزه مديريت محيط زيست صورت آدر اين رابطه اقدامات الزم در زمينه 

آيا شما اطالعي از برنامه هاي كه تاكنون از سوي «از شهروندان و ساكنان شهر لواسان پرسيده شد: فوق، در راستاي سوال گيرد. 

جدول 11. ارزيابي عملكرد مسئوالن بر اساس نظر شهروندان در قبال محيط زيست؛ ماخذ: يافته هاي پرسشنامه، 1394.
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ست:  ا
»جلوگيـري از سـاخت و سـاز بي رويـه در حريم شـهر 
و رودخانـه هـا؛ تبليغـات در زمينـه حفاظـت محيـط 
زيسـت و التزام نگهداشـت و پاسداشت زيست بوم شهر 
لواسـان؛ ايجـاد و راه انـدازي كارگروه محيط زيسـت در 
شـهرداري و منطقه لواسـانات بوسيله مسـئوالن و افراد 
ذي ربـط؛ اعـالم وضعيـت هشـدار زيسـت محيطـي در 
برخـي از بخشـهاي منطقه؛ بهـره گيـري از راهكارهاي 
روز در حفاظـت و مقابلـه بـا آلودگـي؛ مبـارزه با احداث 
و ايجـاد بنـا در خـارج از محـدوده قانونـي شـهر و در 
صـورت اقـدام التزام سـازي به اخـذ مجوزهاي زيسـت 
محيطـي از مجراهـاي نظارتي و زيسـت محيطي شـهر 
لواسـان؛ اسـتفاده از مشـاركت شـهروندان در كارهـاي 
و  خـواري  كـوه  از  جلوگيـري  مشـاركتي؛  و  جمعـي 
جنـگل خـواري در منطقه؛ گسـترش فضاهاي سـبز در 
سـطح شـهر و باالخص در مبـادي ورودي شـهر؛ جمع 
اوري پـادگان لشـگرک؛ اسـتفاده از مجربيـن و اسـاتيد 
دانشـگاهي در طـرح هـا و برنامه هاي مديريتي زيسـت 
محيطـي بـا طراحي يـک بدنـه كارشناسـي و ذي ربط 
بـا حوزه محيط زيسـت شـهري؛ الگوبـرداري از تجارب 
كشـورهاي موفـق در زمينه برنامه ريزي محيط زيسـت 
و تطبيـق آن بـا شـرايط فعلـي فرهنگـي و اقتصـادي 
كشـور؛ گسـترش زيرسـاختهاي تاثيرگذار در بهداشـت 
و محيـط زيسـت منجملـه سـطل هـاي زبالـه و مـوارد 
مشـابه ديگر؛ جلوگيري از تخريب فضاي سـبز و از بين 
بـردن باغـات؛ زيباسـازي شـهري و ارتقـاء گردشـگري 
اكوتوريسـم در منطقه لواسـانات؛ پاكسـازي سـد لتيان 
از زبالـه هـا و الودگيهـاي موجـود؛ جلوگيـري از چراي 
بـي حـد دامهـا و از بيـن بـردن مراتـع؛ ارائه تسـهيالت 
و بسـته هـاي تشـويقي حمايتـي بـه كشـاورزان بـراي 

ادامـه رويـه موجـود و عـدم فروش بـه افراد سـودجوي 
زميـن خـوار؛ حفاظـت از گونه هـاي گياهـي و جانوري 

منطقه« در 
در ادامـه از شـهروندان پرسـش شـد: آيـا در خصـوص 
گروههـای مـردم نهـاد زيسـت محيطـی )NGO(هـا 
اطالعـی داريـد؟ يا عضـو چنين گروههای هسـتيد؟ در 
پاسـخ بيـش از 80 درصـد افـراد گفته انـد كـه اگاهـي 
چندانـي از فعاليتهـاي صورت گرفته به واسـطه سـمنها 
ندارنـد. افـراد اعـالم كرده انـد كـه تنهـا و صرفـاً اسـم 
چنيـن تشـكلهايي را شـنيده اند و آگاهـي چندانـي از 
ميـزان و نـوع فعاليتهـاي آنهـا ندارند. لذا الزم اسـت در 
ايـن رابطـه اقدامـات الزم در زمينـه آشـنايي سـاكنان 
در حـوزه  نهادهـاي خصوصـي  و  بـا سـمنها  لواسـان 
مديريت محيط زيسـت صورت گيرد. در راسـتاي سوال 
فـوق، از شـهروندان و سـاكنان شـهر لواسـان پرسـيده 
شـد: »آيـا شـما اطالعـی از برنامه هـای كه تاكنـون از 
سـوی نهادهـای مختلـف يـا گروههای مـردم نهـاد در 
خصـوص حفـظ محيط زيسـت به مناسـبتهای مختلف 
انجـام شـده داريـد؟« بـاالي 70 درصـد شـهروندان از 
وجـود سـازمانهاي مـردم نهـاد در شـهر كـه در زمينـه 
فعاليتهـاي زيسـت محيطـي فعاليـت مي كننـد، اظهار 
بي اطالعـي كـرده انـد. نتايـج مربوطـه به شـرح جدول 

12 اسـت:
اصـاًل  درصـد   9 كـه  اسـت  ايـن  تامـل  قابـل  نكتـه 
را  زيسـت  محيـط  زمينـه  در  فعـال  گروه هـاي  اسـم 
نـداده- پاسـخ  مربوطـه  سـوال  بـه  يـا  و  نشـنيده اند 

انـد. در مجمـوع مي تـوان گفـت كـه امـروز در دنيـا 
سـازمان هاي مردم نهـاد و نهادهـاي خصوصي قسـمت 
برعهـده  را  زيسـت محيطي  مسـئوليت هاي  عمـده 
دارنـد، درحالي كـه ايـن موضـوع در ايـران به طـور عام 

جدول 12. ميزان اگاهي از فعاليتهاي نهادهاي مردمي زيست محيطي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق، 1394.
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اند و يا به سوال مربوطه پاسخ هاي فعال در زمينه محيط زيست را نشنيدهدرصد اصالً اسم گروه 9نكته قابل تامل اين است كه 
-يستهاي زنهاد و نهادهاي خصوصي قسمت عمده مسئوليتهاي مردمتوان گفت كه امروز در دنيا سازماناند. در مجموع مينداده

-طور خاص، در وضعيت بسيار نامطلوبي ارزيابي ميطور عام و لواسان بهكه اين موضوع در ايران بهمحيطي را برعهده دارند، درحالي
-دهي و مشاركت در اين سازمانها و اخذ مجوزها و ترغيب مردم به تشكلشود و نيازمند تسهيل فرايندهاي اجرايي تشكيل اين گروه

 باشد.نهاد مي هاي مردم
 . ميزان اگاهي از فعاليت سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.1نمودار 
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شوندگان از ماهيت گروه هاي مردم نهاد در لواسان آگاهي نداشته اند، ولي نكته قابل تامل اين است كه هرچند بيشنه مردم و پرسش
تواند نشانگر مشاركت واقعي شهروندان ورت آگاهي تمايل به مشاركت دارند. هرچند اين موضوع نميابراز تمايل كرده اند كه درص

دهد كه تمايل به مشاركت در زمينه محيط زيست شهري از باشد و صرفًا جنبه كالمي و درحد حرف دارد، ولي درهر حال نشان مي
هاي تشويقي ميتوان حداقل امكان مشاركت پذيري افراد را بسته نظر ايشان وجود داشته و در صورت سازماندهي مشاركتي و ايجاد

 افزايش داد.
 . ميزان مشاركتهاي زيست محيطي در سمنها در صورت آگاهي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.2نمودار 
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و لواسـان به طـور خـاص، در وضعيـت بسـيار نامطلوبي 
ارزيابـي مي شـود و نيازمند تسـهيل فرايندهاي اجرايي 
تشـكيل ايـن گروه هـا و اخـذ مجوزهـا و ترغيـب مردم 
سـازمان هاي  ايـن  در  مشـاركت  و  تشـكل دهي  بـه 

مردم نهـاد مـي باشـد. 
در پاسـخ به اين سـوال كـه: »اگر از چنيـن برنامه های 
اطـالع داشـتيد، در آن شـركت مـي كرديـد؟« نتيجـه 

حاصـل به شـرح جدول 13 اسـت.
نكتـه قابـل تامـل ايـن اسـت كه هرچنـد بيشـنه مردم 
و پرسش شـوندگان از ماهيـت گـروه هـاي مـردم نهـاد 
در لواسـان آگاهـي نداشـته اند، ولـي ابـراز تمايل كرده 
انـد كـه درصـورت آگاهـي تمايـل بـه مشـاركت دارند. 
مشـاركت  نشـانگر  نمي توانـد  موضـوع  ايـن  هرچنـد 
واقعـي شـهروندان باشـد و صرفاً جنبه كالمـي و درحد 
كـه  مي دهـد  نشـان  حـال  درهـر  ولـي  دارد،  حـرف 
تمايـل بـه مشـاركت در زمينـه محيط زيسـت شـهري 
از نظـر ايشـان وجـود داشـته و در صورت سـازماندهي 
مشـاركتي و ايجاد بسـته هاي تشـويقي ميتوان حداقل 

امـكان مشـاركت پذيـري افـراد را افزايـش داد. 
در سـوالي از افـراد پرسـيده شـد كـه چـرا در جلسـات 
گروه هـاي مـردم نهاد محيط زيسـت در صـورت اگاهي 
شـركت نكرده انـد؟ اكثريت افراد بدليل عـدم آگاهي از 
سـازمانهاي مـردم نهـاد به اين سـوال پاسـخ نـداده اند. 
افـرادي نيـز كـه از ماهيـت اين گـروه ها اگاهي داشـته 
انـد، داليلـي ماننـدک مشـكالت اقتصـادي، اجتماعي، 
و  زندگـي  و مشـغوليت هـاي  و خانوادگـي  فرهنگـي 

نداشـتن وقـت كافـي را از داليل اساسـي در اين زمينه 
دانسـته انـد. در مجمـوع مـي تـوان نتيجـه گرفـت كه 
وضـع موجـود جامعـه و مشـكالت بيش از حـد زندگي 
فعلـي شـهروندان مانع اصلـي در زمينه مشـاركت افراد 
و سـاكنان شـهر لواسـان در عضويـت يـا همـكاري بـا 
سـازمانهاي مـردم نهـاد بوده اسـت. همچنين پرسـش 
شـد كـه بـه نظـر شـما شـما كداميـک از عوامـل زيـر 
مـی تواند نقـش موثری در جلب مشـاركت شـهروندان 
در حفـظ محيـط زيسـت داشـته باشـد؟ ايـن سـوال از 
شـهروندان مـورد پرسـش قرار گرفـت. در پاسـخ باالي 
50 درصـد شـهروندان نقـش آمـوزش شـهروندي را در 
زمينـه مشـاركت شـهروندان موثرتر دانسـته انـد. نتايج 

ايـن بخـش در قالـب جـدول 14 ارائه شـده اسـت.
در ادامه از شـهروندان پرسـيده شـد كه: »مردم معموالً 
در پاكيزگـی منزل و محل سـكونت خـود به خوبی می 
كوشـند و معمـوالً آن را پاكيـزه و مرتب نگه ميدارند اما 
گاهـاً در حفـظ و پاكيـزه نگهداشـتن مكانهـای عمومی 
چنيـن رفتـاری ندارنـد. دليـل آن را چـه می دانيـد؟« 
ايـن سـوال بـه صـورت بازپاسـخ مطـرح شـده بـود كه 
نظـرات افـرادي كـه بـه ايـن سـوال پاسـخ تشـريحي 

داده انـد، بدين شـرح بوده اسـت:
»عـدم بـاور به ايـن موضوع كه شـهر خانه دوم ماسـت؛ 
بـي تفاوتـي و سـهل انـگاري در زمينه محيط زيسـت؛ 
كاهلـي و تسـاهل در نگهـداري محيط زيسـت به دليل 
عـدم آگاهـي فـردي؛ عـدم مسـئوليت پذيـري در قابل 
شـهر و پاكيزگـي آن؛ مشـكالت اقتصـادي و فرهنگـي 

نمودار 1. ميزان اگاهي از فعاليت سازمانهاي مردم نهاد 
زيست محيطي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.

نمودار 2. ميزان مشاركتهاي زيست محيطي در سمنها در 
صورت آگاهي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.
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جامعـه در شـرايط فعلي.«
در سـوالي از شـهروندان پرسـيده شـد كـه: »بـه نظـر 
شـما حساسـيت مسـئولين شـهر در خصـوص مسـائل 
زيسـت محيطـی چقـدر ميباشـد؟«. در پاسـخ تنها 27 
نفـر مسـئوالن را نسـبت بـه محيـط زيسـت حسـاس 
دانسـته انـد. نتايـج مربوطه در جـدول 15 مورد اشـاره 

قـرار گرفته اسـت.
نكتـه قابـل تامـل ايـن اسـت كـه 52 درصـد ارزيابـي 
حساسـيت  نيـز  درصـد   34,5 انـد.  داشـته  متوسـط 
مسـئوالن را ضعيـف ارزيابـي كـرده اند كـه در مجموع 
هرچنـد نسـبتاً قابل قبـول به نظـر مي رسـد ولي الزم 
اسـت تا راهكارهايي در جهت بهبود نظرات شـهروندان 

بـه عملكرد مسـئوالن سـنجيده شـود.
اسـالمي  ميـزان كيفيـت عملكـرد شـوراي  مـورد  در 
از شـهروندان  در خصـوص مسـائل زيسـت محيطـي 
پرسـيده شـد: »عملكـرد شـورای اسـالمی شـهر را در 
خصوص مسـائل زيسـت محيطی شـهر چگونـه ارزيابی 
می كنيـد؟«. در پاسـخ در قالـب طيـف ليكـرت 5 گانه 
بـه انجـام رسـيده بـود، 54 نفـر عملكـرد شـورا مثبت 
ارزيابـي كـرده انـد و بيشـنه شـهروندان آن را متوسـط 
دانسـته انـد. نتايـج تحليلـي در قالـب جـدول 16 ارائه 

است. شـده 
چنانچـه از آمار فوق مشـاهده ميشـود، تنهـا 27 درصد 
عملكـرد شـورا را مطلـوب ارزيابي كرده انـد، 51 درصد 
آن را در حد متوسـط ارزيابي نموده اند و 22 درصد نيز 
آن را نامطلـوب دانشـته اند. در رابطه بـا چرايي ارزيابي 
نامطلـوب برخـي از شـهروندان داليـل عمـده ايشـان: 
مقوالتـي ماننـد تاثيرگـذاري بـر فرايند تصميـم گيري 
شـورا، عـدم شـفافيت در فرايندهـاي تصميـم گيري و 
برخـي از مسـائل در رابطـه بـا فشـارهاي ذي نفـوذان 
محلـي در سـازوكارهاي مناسـب تصميم گيـري عنوان 
شـده اسـت. در زمينـه ارزيابي مردم از وضعيت زيسـت 
محيطـي شـهر لواسـان در حـال حاضـر، از شـهروندان 
پرسـيده شـده كـه »اگـر حـد اعالی يـک شـهر را 20 
در نظـر بگيريـم به نظر شـما شـهر شـما االن چه نمره 
ای مـی گيـرد؟«. در پاسـخ بـه ايـن سـوال در مجمـوع 
178 نفـر بـه اين سـوال نمـره اي را به وضعيت زيسـت 
محيطي شـهر اظهار داشـته اند كه ميانگين آن 14/6 از 
20 منظور شـده اسـت كه نشـان از 73 درصد وضعيت 
آرمانـي مربوطـه در ايـن زمينه بوده اسـت كـه در قالب 
داشـبورد مديريتـي زيـر مورد اشـاره قرار گرفته اسـت. 
بـه منظـور ارزيابـی ميـزان رضايتمنـدي شـهروندي از 
نظام داشـبورد تنظيم گرديده اسـت. شـايان ذكر اسـت 
كـه تأكيد بر اسـتفاده از روش داشـبورد به جهت ايجاد 

امـكان مقايسـه كيفی تر اسـت. 
نظـر پاسـخ دهندگان به هر سـوال با اسـتفاده از فرمول 
هـای ميانگيـن، انحـراف معيـار و t تعييـن مـی شـود. 
فرضيـه صفـر و فرضيه يـک به صورت زير تعيين شـده 

است:
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اند و يا به سوال مربوطه پاسخ هاي فعال در زمينه محيط زيست را نشنيدهدرصد اصالً اسم گروه 9نكته قابل تامل اين است كه 
-يستهاي زنهاد و نهادهاي خصوصي قسمت عمده مسئوليتهاي مردمتوان گفت كه امروز در دنيا سازماناند. در مجموع مينداده

-طور خاص، در وضعيت بسيار نامطلوبي ارزيابي ميطور عام و لواسان بهكه اين موضوع در ايران بهمحيطي را برعهده دارند، درحالي
-دهي و مشاركت در اين سازمانها و اخذ مجوزها و ترغيب مردم به تشكلشود و نيازمند تسهيل فرايندهاي اجرايي تشكيل اين گروه

 باشد.نهاد مي هاي مردم
 . ميزان اگاهي از فعاليت سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.1نمودار 
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 افزايش داد.
 . ميزان مشاركتهاي زيست محيطي در سمنها در صورت آگاهي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.2نمودار 

جدول 13. ميزان مشاركت در فعاليتهاي زيست محيطي 
سمنها در صورت آگاهي؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.
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اكثريت افراد  هاي مردم نهاد محيط زيست در صورت اگاهي شركت نكرده اند؟از افراد پرسيده شد كه چرا در جلسات گروه يدر سوال
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 . ميزان نقش عوامل موثر در جلب مشاركتهاي زيست محيطي؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.14جدول 

 
آمـــــوزش  تبليغات ميزان (نظرسنجي)

 شهروندي
ــكيل  تشــــ
ــاي   ــروه ه گ

 مردم نهاد

 همه موارد

 89 9 74 28 تعداد
 0.14 0.37 0.045 0.445 

درصد 14 درصد 37  درصد 4.5  درصد 44.5   
 
مردم معموًال در پاكيزگي منزل و محل سكونت خود به خوبي مي كوشند و معموًال آن را «از شهروندان پرسيده شد كه: ر ادامه د
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مشكالت اقتصادي و  ابل شهر و پاكيزگي آن؛عدم مسئوليت پذيري در ق نگهداري محيط زيست به دليل عدم آگاهي فردي؛

 »فرهنگي جامعه در شرايط فعلي.
در ». به نظر شما حساسيت مسئولين شهر در خصوص مسائل زيست محيطي چقدر ميباشد؟«از شهروندان پرسيده شد كه:  يدر سوال

 مورد اشاره قرار گرفته است. 15جدول نفر مسئوالن را نسبت به محيط زيست حساس دانسته اند. نتايج مربوطه در  27پاسخ تنها 
 . ميزان حساسيت مسئوالن به مسائل زيست محيطي؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.15جدول 

 
 
 
 

جدول 14. ميزان نقش عوامل موثر در جلب مشاركتهاي زيست محيطي؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.
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فرضيـه صفـر بصـورت زيـر تعريف شـده اسـت. پس از 
 .H هـر سـوال اگر شـرط برقـرار بـود، فرضيه t تعييـن
كـه در واقـع ادعـای محقق می باشـد، اثبـات می گردد 

و در غيـر اينصـورت فرضيـه رد می شـود.

20 

 

 
 . ميزان رضايت شهروندان از زيستبوم و محيط زيست فعلي شهر لواسان؛ ماخذ: نگارنده.3نمودار 

ضيه يك به تعيين مي شود. فرضيه صفر و فر tدهندگان به هر سوال با استفاده از فرمول هاي ميانگين، انحراف معيار و نظر پاسخ
 صورت زير تعيين شده است:

كه در واقع ادعاي محقق مي  .H، فرضيه هر سوال اگر شرط برقرار بود tفرضيه صفر بصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين 
 ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.باشد

UMH :0 ≤ 2.5 
 

 نظر گرفته شده است كه در قالب جدول زير مورد اشاره قرار مي گيرد:نيز بصورت زير در  1فرضيه 
كه در واقع ادعاي محقق مي  .H، فرضيه هر سوال اگر شرط برقرار بود tبصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين  1فرضيه 

 ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.باشد
≥UMH :02.5 

 
 ظرات پاسخ دهندگان از روي پرسشنامه شمارش گرديده كه نتايج آن به شرح جدول زير است:ن

 نتايج استخراج شده نهايي از پرسشنامه . 17جدول 
 

 تعداد شرح
 نفر 200 تعداد نمونه
 2.106 ميانگين

 0.51 انحراف معيار
 

 داشت: بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را در پي خواهد
انجام نشده است و سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطي لواسان مشاركتاقدامات الزم براي   0Hحالت

 نشانگر تاييد فرضيه خواهد بود.
(با تاكيد بر ي لواسان سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطمشاركتاقدامات الزم براي الزم براي  1H حالت

 وضعيت كالبدي موجود)  انجام شده است كه داللت بر رد فرضيه فوق خواهد داشت.
 

پذيرفته مي شود. بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را  H0با توجه به مقادير بدست آمده در جدول زير فرضيه 
 در پي خواهد داشت:

فرضيـه 1 نيـز بصـورت زيـر در نظر گرفته شـده اسـت 
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نظـرات پاسـخ دهنـدگان از روی پرسشـنامه شـمارش 
گرديـده كـه نتايـج آن بـه شـرح جـدول زير اسـت:

بـر اسـاس رابطـه فوق نتايـج آزمـون يكـی از دو حالت 
زيـر را در پـی خواهد داشـت:

H0  حالت
در  شـهروندان  مشاركت سـازي  بـرای  الزم  اقدامـات 
مقولـه حفاظـت زيسـت محيطـي لواسـان انجام نشـده 

اسـت و نشـانگر تاييـد فرضيـه خواهـد بـود.
H1 حالت

مشاركت سـازي  بـرای  الزم  بـرای  الزم  اقدامـات 
شـهروندان در مقولـه حفاظت زيسـت محيطي لواسـان 
)بـا تاكيـد بـر وضعيـت كالبـدي موجـود(  انجام شـده 
اسـت كـه داللـت بـر رد فرضيـه فـوق خواهـد داشـت.

بـا توجه بـه مقادير بدسـت آمده در جـدول زير فرضيه 
H0 پذيرفتـه مـی شـود. بـر اسـاس رابطـه فـوق نتايج 
آزمـون يكـی از دو حالـت زيـر را در پی خواهد داشـت:

فـوق  جـدول  در  بدسـت آمده  مقاديـر  بـه  توجـه  بـا 
فرضيـه H0 پذيرفتـه می شـود كـه نشـانگر ضـرورت 
ارتقاء سياسـتها، راهكارها و راهبردهـاي كالن در حوزه 

نگهداشـت و حفاظـت زيسـت محيطـي مـي باشـد.
نتيجه گيری و جمعبندي

در زمينـه پيشـنهادات شـهروندان در زمينـه بهبـود و 
ارتقـاء كيفيت زيسـت محيطـي، اهم نظـرات حاصل به 
شـرح زيـر اسـت: »تشـويق مـردم و ارائه تسـهيالت به 
كشـاورزان در جهـت عـدم تفكيـک باغـات بـه منظـور 

19 

 

 خيلي ضعيف ضعيف متوسط خوب خيلي خوب ميزان (نظرسنجي)
 26 43 104 14 13 تعداد
 0.065 0.07 0.52 0.215 0.13 

درصد 6.5 درصد 7  صددر 52  درصد 21.5  درصد 13   
 

درصد نيز حساسيت مسئوالن را ضعيف ارزيابي كرده اند كه  34.5درصد ارزيابي متوسط داشته اند.  52نكته قابل تامل اين است كه 
در مجموع هرچند نسبتاً قابل قبول به نظر مي رسد ولي الزم است تا راهكارهايي در جهت بهبود نظرات شهروندان به عملكرد 

 ن سنجيده شود.مسئوال
عملكرد شوراي اسالمي «در مورد ميزان كيفيت عملكرد شوراي اسالمي در خصوص مسائل زيست محيطي از شهروندان پرسيده شد: 

گانه به انجام رسيده بود،  5در پاسخ در قالب طيف ليكرت ». كنيد؟شهر را در خصوص مسائل زيست محيطي شهر چگونه ارزيابي مي
ارائه شده  16مثبت ارزيابي كرده اند و بيشنه شهروندان آن را متوسط دانسته اند. نتايج تحليلي در قالب جدول نفر عملكرد شورا  54

 است.
 .1394. ارزيابي عملكرد شوراي اسالمي؛ ماخذ: يافته هاي پرسشنامه، 16جدول 

 
 خيلي ضعيف ضعيف متوسط خوب خيلي خوب ميزان (نظرسنجي)
 26 18 102 40 14 تعداد
 0.07 0.2 0.51 0.09 0.13 

درصد 7 درصد 20  درصد 51  درصد 9  درصد 13   
 

درصد آن را در حد متوسط ارزيابي  51درصد عملكرد شورا را مطلوب ارزيابي كرده اند،  27چنانچه از آمار فوق مشاهده ميشود، تنها 
ي نامطلوب برخي از شهروندان داليل عمده ايشان: درصد نيز آن را نامطلوب دانشته اند. در رابطه با چرايي ارزياب 22نموده اند و 

مقوالتي مانند تاثيرگذاري بر فرايند تصميم گيري شورا، عدم شفافيت در فرايندهاي تصميم گيري و برخي از مسائل در رابطه با 
عيت زيست محيطي در زمينه ارزيابي مردم از وض فشارهاي ذي نفوذان محلي در سازوكارهاي مناسب تصميم گيري عنوان شده است.

در نظر بگيريم به نظر شما شهر شما االن  20اگر حد اعالي يك شهر را «شهر لواسان در حال حاضر، از شهروندان پرسيده شده كه 
نفر به اين سوال نمره اي را به وضعيت زيست محيطي شهر اظهار  178در پاسخ به اين سوال در مجموع ». چه نمره اي مي گيرد؟

درصد وضعيت آرماني مربوطه در اين زمينه بوده است كه در  73منظور شده است كه نشان از  20از  6/14يانگين آن داشته اند كه م
تنظيم  نظام داشبوردبه منظور ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندي از  قالب داشبورد مديريتي زير مورد اشاره قرار گرفته است.

 تر است.ستفاده از روش داشبورد به جهت ايجاد امكان مقايسه كيفيگرديده است. شايان ذكر است كه تأكيد بر ا
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درصد آن را در حد متوسط ارزيابي  51درصد عملكرد شورا را مطلوب ارزيابي كرده اند،  27چنانچه از آمار فوق مشاهده ميشود، تنها 
ي نامطلوب برخي از شهروندان داليل عمده ايشان: درصد نيز آن را نامطلوب دانشته اند. در رابطه با چرايي ارزياب 22نموده اند و 

مقوالتي مانند تاثيرگذاري بر فرايند تصميم گيري شورا، عدم شفافيت در فرايندهاي تصميم گيري و برخي از مسائل در رابطه با 
عيت زيست محيطي در زمينه ارزيابي مردم از وض فشارهاي ذي نفوذان محلي در سازوكارهاي مناسب تصميم گيري عنوان شده است.

در نظر بگيريم به نظر شما شهر شما االن  20اگر حد اعالي يك شهر را «شهر لواسان در حال حاضر، از شهروندان پرسيده شده كه 
نفر به اين سوال نمره اي را به وضعيت زيست محيطي شهر اظهار  178در پاسخ به اين سوال در مجموع ». چه نمره اي مي گيرد؟

درصد وضعيت آرماني مربوطه در اين زمينه بوده است كه در  73منظور شده است كه نشان از  20از  6/14يانگين آن داشته اند كه م
تنظيم  نظام داشبوردبه منظور ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندي از  قالب داشبورد مديريتي زير مورد اشاره قرار گرفته است.

 تر است.ستفاده از روش داشبورد به جهت ايجاد امكان مقايسه كيفيگرديده است. شايان ذكر است كه تأكيد بر ا
 

جدول 15. ميزان حساسيت مسئوالن به مسائل زيست محيطي؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.

جدول 16. ارزيابي عملكرد شوراي اسالمي؛ ماخذ: يافته هاي پرسشنامه، 1394.

نمودار 3. ميزان رضايت شهروندان از زيستبوم و محيط 
زيست فعلي شهر لواسان؛ ماخذ: نگارنده.
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نمودار  3 . ميزان رضايت شهروندان از زيستبوم و محيط زيست فعلي شهر لواسان؛ ماخذ: نگارنده.  

نظر پاسخ دهندگان به هر سوال با استفاده از فرمول هاي ميانگين، انحراف معيار و  t تعيين مي شود. فرضيه صفر و فر ضيه يك به 
صورت زير تعيين شده است:  

فرضيه صفر بصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين  t هر سوال اگر شرط برقرار بود ، فرضيه  H. كه در واقع ادعاي محقق مي  
باشد ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.  

U M H: 0  ≤ 2.5  
 

فرضيه  نيز بصورت زير در  1 نظر گرفته شده است كه در قالب جدول زير مورد اشاره قرار مي گيرد:  
فرضيه  بصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين  1 t هر سوال اگر شرط برقرار بود ، فرضيه  H. كه در واقع ادعاي محقق مي  

باشد ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.  
≥ U M H: 0 2.5  

 
ن ظرات پاسخ دهندگان از روي پرسشنامه شمارش گرديده كه نتايج آن به شرح جدول زير است:  

جدول  17  . نتايج استخراج شده نهايي از پرسشنامه   
 

شرح تعداد   
تعداد نمونه  200 نفر   

ميانگين  2.106  
انحراف معيار  0.51  

 
بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را در پي خواهد داشت:   

حالت 0 H   اقدامات الزم براي مشاركت سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطي لواسان  انجام نشده است و 
نشانگر تاييد فرضيه خواهد بود.  

حالت  1 H  اقدامات الزم براي الزم براي مشاركت سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيط ي لواسان  (با تاكيد بر 
وضعيت كالبدي موجود)  انجام شده است كه داللت بر رد فرضيه فوق خواهد داشت.  

 
با توجه به مقادير بدست آمده در جدول زير فرضيه  H0 پذيرفته مي شود. بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را  

در پي خواهد داشت:  
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 . ميزان رضايت شهروندان از زيستبوم و محيط زيست فعلي شهر لواسان؛ ماخذ: نگارنده.3نمودار 

ضيه يك به تعيين مي شود. فرضيه صفر و فر tدهندگان به هر سوال با استفاده از فرمول هاي ميانگين، انحراف معيار و نظر پاسخ
 صورت زير تعيين شده است:

كه در واقع ادعاي محقق مي  .H، فرضيه هر سوال اگر شرط برقرار بود tفرضيه صفر بصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين 
 ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.باشد

UMH :0 ≤ 2.5 
 

 نظر گرفته شده است كه در قالب جدول زير مورد اشاره قرار مي گيرد:نيز بصورت زير در  1فرضيه 
كه در واقع ادعاي محقق مي  .H، فرضيه هر سوال اگر شرط برقرار بود tبصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين  1فرضيه 

 ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.باشد
≥UMH :02.5 

 
 ظرات پاسخ دهندگان از روي پرسشنامه شمارش گرديده كه نتايج آن به شرح جدول زير است:ن

 نتايج استخراج شده نهايي از پرسشنامه . 17جدول 
 

 تعداد شرح
 نفر 200 تعداد نمونه
 2.106 ميانگين

 0.51 انحراف معيار
 

 داشت: بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را در پي خواهد
انجام نشده است و سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطي لواسان مشاركتاقدامات الزم براي   0Hحالت

 نشانگر تاييد فرضيه خواهد بود.
(با تاكيد بر ي لواسان سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطمشاركتاقدامات الزم براي الزم براي  1H حالت

 وضعيت كالبدي موجود)  انجام شده است كه داللت بر رد فرضيه فوق خواهد داشت.
 

پذيرفته مي شود. بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را  H0با توجه به مقادير بدست آمده در جدول زير فرضيه 
 در پي خواهد داشت:
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سـاخت و سـاز؛ برخـورد قاطـع بـا تخلفهاي مسـئوالن 
در شـهرداري و سـاير ارگانهـا در قبـال محيط زيسـت؛ 
نظـارت بـه رويـه سـاخت و سـاز و تدويـن ضوابـط در 
حـوزه سـاخت و سـازهاي درون شـهري مشـتمل بـر: 
مشـابه  مـوارد  و  مسـكوني  تراكـم  و  طبقـات  ميـزان 
ديگـر؛ بهره گيـري از زمين هـاي رها شـده داراي خاک 
حاصلخيـز در منطقـه براي كشـاورزي و توسـعه باغات 
و فضاهـاي سـبز؛ تبييـن و ارائـه راهكارهـا و رويه هاي 
روشـن در راستاي مشاركت پذيري شهروندان در زمينه 
حفاظـت و نگهداشـت محيط زيسـت شـهري؛ برگزاري 
همايشـهاي مربـوط به حفاظت محيط زيسـت شـهر و 
التـزام آن بـراي آگاهـي بخشـي عمومي به شـهروندان 
و بهـره گيـران از محيـط زيسـت شـهر لواسـان؛ ايجاد 
تشـكلها و برگـزاري برنامه هاي اموزشـي براي آشـنايي 
نگهـداري  ضرورتهـاي  و  زيسـت  محيـط  بـا  بيشـتر 
محيـط زيسـت؛ ايجـاد تشـكلها و سـازمان هاي مـردم 
نهـاد بـراي نگهداري و پاسداشـت محيط زيسـت شـهر 
لواسـان؛ مداخله و مشاركت شـهروندان در برنامه ريزي 
زيسـت محيطـي شـهر لواسـان در حـوزه تمـام ارگانها 

و سـازمانهاي متولـي و دخيـل در فرآينـد برنامه ريـزي 
محيـط زيسـت شـهر لواسـان؛ اطـالع رسـاني عمومـي 
بـه مـردم در زمينـه التفـات بيشـتر بـه محيـط زندگي 
فشـارهاي  كاهـش  و  كنتـرل  شـهري؛  زيسـت بوم  و 
سياسـي كالن بـه مسـئولين دخيـل در برنامـه ريـزي 
زيسـت محيطي و مديران شـهري؛ حكم شـدن ضوابط 
بـه جـاي روابـط در اقدامـات زيسـت محيطـي و موارد 
تاثيرگذار ديگر بر محيط زيسـت و زيسـت بوم شـهري؛ 
پلمـپ واحدهـاي صنفـي متخلـف موثـر در تخريـب 
محيط زيسـت مخصوصاً رسـتورانهاي موجـود در حريم 
رودخانـه؛ بكارگيـري و مشـاوره با افـراد مجرب محيط 
زيسـتي در برنامـه هـا و اقدامـات عملياتـي و اجرايـي؛ 
حفـظ باغـات و جلوگيـري از تخريـب آنهـا در منطقـه 
لواسـانات؛ تشـكيل گروه هاي كارشناسـي بـراي حفظ 
محيـط زيسـت بـا همـكاري شـهرداري و بخشـداري؛ 
كالسـهاي اموزشـي بـراي گردشـگران بـراي اسـتفاده 
درسـت از زيسـت بوم و محيـط زيسـت شـهر لواسـان؛ 
كاهـش ميـزان عـدم هماهنگـي ارگانها و مسـئوالن در 
قبـال مخاطرات و موضوعات زيسـت محيطي در شـهر؛ 
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 . ميزان رضايت شهروندان از زيستبوم و محيط زيست فعلي شهر لواسان؛ ماخذ: نگارنده.3نمودار 

ضيه يك به تعيين مي شود. فرضيه صفر و فر tدهندگان به هر سوال با استفاده از فرمول هاي ميانگين، انحراف معيار و نظر پاسخ
 صورت زير تعيين شده است:

كه در واقع ادعاي محقق مي  .H، فرضيه هر سوال اگر شرط برقرار بود tفرضيه صفر بصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين 
 ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.باشد

UMH :0 ≤ 2.5 
 

 نظر گرفته شده است كه در قالب جدول زير مورد اشاره قرار مي گيرد:نيز بصورت زير در  1فرضيه 
كه در واقع ادعاي محقق مي  .H، فرضيه هر سوال اگر شرط برقرار بود tبصورت زير تعريف شده است. پس از تعيين  1فرضيه 

 ، اثبات مي گردد و در غير اينصورت فرضيه رد مي شود.باشد
≥UMH :02.5 

 
 ظرات پاسخ دهندگان از روي پرسشنامه شمارش گرديده كه نتايج آن به شرح جدول زير است:ن

 نتايج استخراج شده نهايي از پرسشنامه . 17جدول 
 

 تعداد شرح
 نفر 200 تعداد نمونه
 2.106 ميانگين

 0.51 انحراف معيار
 

 داشت: بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را در پي خواهد
انجام نشده است و سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطي لواسان مشاركتاقدامات الزم براي   0Hحالت

 نشانگر تاييد فرضيه خواهد بود.
(با تاكيد بر ي لواسان سازي شهروندان در مقوله حفاظت زيست محيطمشاركتاقدامات الزم براي الزم براي  1H حالت

 وضعيت كالبدي موجود)  انجام شده است كه داللت بر رد فرضيه فوق خواهد داشت.
 

پذيرفته مي شود. بر اساس رابطه فوق نتايج آزمون يكي از دو حالت زير را  H0با توجه به مقادير بدست آمده در جدول زير فرضيه 
 در پي خواهد داشت:

جدول 17. نتايج استخراج شده نهايی از پرسشنامه 

جدول 18. جمع بندی نتايج محاسبات آماری بر اساس نظرسنجي لواسانات
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 لواساناتحاسبات آماري بر اساس نظرسنجي جمع بندي نتايج م. 18جدول 
 

  استودنت  df t تعداد سواالت فرضيه
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 عدم تاييد تاييد -11.63 146 147 5
6 138 137 8.835- *  
7 148 147 11.43- *  
11 71 70 4.221- *  
12 56 55 3.113- *  

13 66 65 3.423- *  

 
كه نشانگر ضرورت ارتقاء سياستها، راهكارها و راهبردهاي شود پذيرفته مي H0آمده در جدول فوق فرضيه با توجه به مقادير بدست

 حوزه نگهداشت و حفاظت زيست محيطي مي باشد.كالن در 

 و جمعبندينتيجه گيري 
تشويق مردم و « در زمينه پيشنهادات شهروندان در زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت زيست محيطي، اهم نظرات حاصل به شرح زير است:

طع با تخلفهاي مسئوالن در شهرداري و ارائه تسهيالت به كشاورزان در جهت عدم تفكيك باغات به منظور ساخت و ساز؛ برخورد قا
ساير ارگانها در قبال محيط زيست؛ نظارت به رويه ساخت و ساز و تدوين ضوابط در حوزه ساخت و سازهاي درون شهري مشتمل بر: 

كشاورزي  هاي رها شده داراي خاك حاصلخيز در منطقه برايگيري از زمينميزان طبقات و تراكم مسكوني و موارد مشابه ديگر؛ بهره
و توسعه باغات و فضاهاي سبز؛ تبيين و ارائه راهكارها و رويه هاي روشن در راستاي مشاركت پذيري شهروندان در زمينه حفاظت و 
نگهداشت محيط زيست شهري؛ برگزاري همايشهاي مربوط به حفاظت محيط زيست شهر و التزام آن براي آگاهي بخشي عمومي به 

هاي اموزشي براي آشنايي بيشتر با محيط محيط زيست شهر لواسان؛ ايجاد تشكلها و برگزاري برنامه شهروندان و بهره گيران از
هاي مردم نهاد براي نگهداري و پاسداشت محيط زيست شهر زيست و ضرورتهاي نگهداري محيط زيست؛ ايجاد تشكلها و سازمان

شهر لواسان در حوزه تمام ارگانها و سازمانهاي متولي و دخيل در  ريزي زيست محيطيلواسان؛ مداخله و مشاركت شهروندان در برنامه
بوم ريزي محيط زيست شهر لواسان؛ اطالع رساني عمومي به مردم در زمينه التفات بيشتر به محيط زندگي و زيستفرآيند برنامه

مديران شهري؛ حكم شدن  شهري؛ كنترل و كاهش فشارهاي سياسي كالن به مسئولين دخيل در برنامه ريزي زيست محيطي و
ضوابط به جاي روابط در اقدامات زيست محيطي و موارد تاثيرگذار ديگر بر محيط زيست و زيست بوم شهري؛ پلمپ واحدهاي صنفي 
متخلف موثر در تخريب محيط زيست مخصوصاً رستورانهاي موجود در حريم رودخانه؛ بكارگيري و مشاوره با افراد مجرب محيط 

مه ها و اقدامات عملياتي و اجرايي؛ حفظ باغات و جلوگيري از تخريب آنها در منطقه لواسانات؛ تشكيل گروه هاي زيستي در برنا
كارشناسي براي حفظ محيط زيست با همكاري شهرداري و بخشداري؛ كالسهاي اموزشي براي گردشگران براي استفاده درست از 

هماهنگي ارگانها و مسئوالن در قبال مخاطرات و موضوعات زيست  بوم و محيط زيست شهر لواسان؛ كاهش ميزان عدمزيست
محيطي در شهر؛ بهره گيري از متخصصان و افراد مجرب در موضوعات مربوط به محيط زيست و فرايندهاي تصميم سازي مربوط به 

ي كاربري هاي ورزشي در آن؛ مكان يابي بهينه و درست كاربري هاي شهري باالخص قبرستان و آرامستان شهر لواسان؛ قرارگير
گيري از افراد داراي شناخت به جغرافياي طبيعي و زيست محيطي شهر لواسان بهره مكانهاي مناسب و التفات به موارد مشابه ديگر؛
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بهـره گيري از متخصصان و افراد مجـرب در موضوعات 
مربـوط بـه محيط زيسـت و فرايندهاي تصميم سـازي 
مربـوط بـه آن؛ مكان يابي بهينه و درسـت كاربري هاي 
شـهري باالخص قبرسـتان و آرامسـتان شـهر لواسـان؛ 
قرارگيـري كاربـري هاي ورزشـي در مكانهاي مناسـب 
و التفـات بـه مـوارد مشـابه ديگـر؛ بهره گيـري از افـراد 
داراي شـناخت به جغرافياي طبيعي و زيسـت محيطي 
شـهر لواسـان در ارگانها و سـاير اقدامات مربوطه زيست 
محيطي در شـهر لواسـان؛ اسـتفاده از مسـئولين داراي 
سـابقه تحصيلـي و حرفـه اي در زمينه محيط زيسـت؛ 
توجه بيشـتر شخصيتهاي ذي نفوذ سـاكن در لواسانات 
بـه  آنهـا  بـوم منطقـه و كمـک  و زيسـت  اقليـم  بـه 
پيشـرفت تكنولوژيـک در زمينـه نگهداشـت و حفاظت 
زيسـت محيطـي؛ بهـره گيـري از مديريـت يكپارچـه 
زيسـت محيطـي در زمينـه هـاي مرتبط با زيسـت بوم 
و جغرافيـاي طبيعـي منطقـه لواسـانات؛ عـدم توسـعه 
بـي رويـه در حريـم و جلوگيري از سـاخت و سـازهاي 
بـي رويـه در حومـه و باغـات مربوطـه؛ بهـره گيـري از 
گـروه هـاي مـردم نهـاد و مشـاركت بهينه شـهروندان 
در فرايندهـاي مديريـت زيسـت محيطـي لواسـانات؛ 
ارتقـاء فرهنـگ عمومي شـهروندي در زمينه بايسـتگي 

نگهداشـت و حفاظـت زيسـت بـوم شـهر و تفهيـم آن 
به شـهروندان و سـاكنان شـهر لواسـان؛ اطالع رسـاني 
درسـت و مناسـب از موضوعـات و برنامـه هاي زيسـت 
محيطـي در شـهر لواسـان بـه عامـه مـردم و سـاكنان؛ 
اجبـار ادارات و سـازمانهاي دخيـل و متولـي در زمينـه 
نگهداشـت و حفاظـت محيط زيسـت و رفـع كم كاري، 
اهمـال و تسـاهل و تسـامح آنهـا در موضوعات زيسـت 
محيطـي شـهر لواسـان؛ ارتقـاء حـس شهردوسـتي در 
ميان سـاكنان شهر لواسان؛ آگاه سـازي مردم از عواقب 
و تبعات منفي تخريب محيط زيسـت براي تمام اقشـار 
اجتماعـي خاصـه كودكان در سـطوح مختلـف خانواده، 
مدرسـه، و شـهر؛ ايجاد فضاي سـبز و طراحي و اجراي 
كمربنـد سـبز در حاشـيه رودخانـه؛ فرهنـگ سـازي از 
طريـق آموزشـهاي عمومـي، تبليغات شـهري و رسـانه 
اي؛ جلـب مشـاركت تمـام ارگانهـا در ارتقـاء زيسـت 

محيطي شـهر لواسـانات.
معيارهای مشـخصي براي ارزيابي مشـاركت شهروندان 
در مديريـت زيسـت محيطـي بايد وجود داشـته باشـد 

كه شـامل مـوارد زير اسـت: 
برنامه ريـزي  بـا  دولـت  برخـورد  »شـيوه 
در  اجرايـي«:  سـازوكارهاي  و  زيسـت  محيـط 

نمودار 3. فرآيند مديريت توسعه اجتماعی و نقش سازمانهاي غيردولتي و مردم نهاد در توسعه مشاركت 
زيست محيطي؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.  
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مقـوالت  در  باالخـص  متمركـز  برنامه ريزی شـهری 
زيسـت محيطـي كـه جلـوه كمتري داشـته و يـا كمتر 
زيـر ذره بين منتقـدان احتمالي قـرار مي گيرند، با عدم 
اعتقـاد درونـی برنامه ريزان با مشـاركت شـهروندان در 
حـوزه محيـط زيسـت و زيسـت بـوم شـهرها مواجـه 
مشـاركت  بـه  توسـل  اصلـي  علـت  واقـع  در  بوديـم. 
مديران شهری،كسـب مشـروعيت براي پـروژه و كاهش 
مقاومـت مـردم در مقابـل آن و سـهولت اجـراي پـروژه 
عمرانـي حتـي در صورت داشـتن تبعات منفي زيسـت 
محيطـي و افزايـش آلودگي هـاي زيسـتي و كيفيـت 

زندگـي اسـت.
»انطباق با شـرايط بومي و محلي محيط زيسـتي 
بـر اسـاس  برنامه ريـزی محيـط زيسـت  شـهر«: در 
مشـاركت شـهروندان، مـردم بومـي و محيـط زيسـت 
آن هـا بايـد محورهـاي اصلـي مطالعـه و برنامه ريـزي 
بـه شـمار مي رونـد. جوامـع شـهري، بـا وجـود همـه 
ارتباطـات جهانـي، ملي و منطقـه اي، در نهايت خصلت 
محلـي و بومـي دارند و بايد به نيازهـاي محلي و هويت 
بومـي پاسـخ دهنـد. از ايـن نظـر هر كشـور و هر شـهر 
بايـد نظـام مديريت توسـعه شـهري خـود را در انطباق 

با شـرايط ملـي و محلـي انتخـاب كند.
»مشـاركت دوسـويه نهادهـاي مديريـت محلي 
بـا نهادهـای باالدسـت در امور زيسـتي شـهر«: 
در برنامه ريـزی بـر اسـاس مشـاركت شـهروندان، بـه 
كاهـش نقـش دولت و سـرمايه گذاري بـراي ورود موثر 
اجتماعـات محلـي در تمامي زمينه هاي محيط زيسـت 

تاكيـد می شـود. 
محيـط  موضاعـات  در  شـهروندان  »آمـوزش 
نگهداشـت  و  پاسداشـت  التزامـات  و  زيسـت 
محيـط زيسـت شـهري«: در برنامه ريزی براسـاس 
مشـاركت شـهروندان در محيط زيست، به اطالع رساني 
بـه مـردم و آگاهـی مـردم از وظايـف خويـش در قبـال 

محيـط زيسـت تاكيـد می شـود. 
»حق اعتـراض به طرحهـا در صـورت مغايرت با 
اسـتانداردهاي زيسـت محيطـي«: دربرنامه ريزی 
محيـط زيسـت بر اسـاس مشـاركت شـهروندان، تاكيد 

اساسـی، داشـتن حـق اعتـراض بـه پروژه های شـهری 
زندگـي  محيـط  و  بـوم  زيسـت  بـراي  تبعـات  داراي 
شـهروندان بـه همـراه سـاز و كار اعمال ايـن اعتراضات 
در پروژه هـا بـه گونـه اي كـه منافـع عمومـي زيسـت 

محيطـي تاميـن شـود، می باشـد.
»ارجحيـت منافـع زيسـت محيطـي مـردم بـر 
منافـع اقتصـادي دولتـي يـا گـروه هـاي خاص 
ذي نفـوذ«: در برنامـه ريـزی سـنتی ارجحيـت منافع 
برنامه ريـزان و دسـتگاه های اجرايـی در نظرگرفته می 
شـود، در برنامـه ريزی بر اسـاس مشـاركت شـهروندان 
در محيـط زيسـت، در جايـي كـه بيـن منافـع دولت و 
منافـع مـردم تعارضي وجود داشـته باشـد، منافع مردم 

ترجيـح داده می شـود.
»نظارت شـهروندان بـر برنامه ريـزي، و طراحي 
و اجـراي طرح هاي عمراني شـهري«: سـازمانها و 
نهادهـاي دولتـي، بايد در مقابل عملكرد خود پاسـخگو 
باشـند و هـر چـه مـردم نظارت بيشـتر و جمـع تري از 
جانـب مـردم وجود داشـته باشـد، بـه مشـاركت واقعي 

در محيـط زيسـت نزديک تـر مي شـويم.
»وجـود مرجعـي بـراي تصميـم گيـري نهايـي 
در موضوعـات زيسـت محيطـي«: در برنامه ريـزی 
محيـط زيسـت بـر اسـاس مشـاركت شـهروندان، بـا 
وجـود مرجعي بـراي تصميم گيري مواجه هسـتيم. در 
كل در كشـور مـا اصـوالً متولـي نهايـي تصميـم گيري 
در موضوعـات زيسـت محيطـي مشـخص نيسـت كـه 

اسـت. بازنگري  نيازمنـد 
زيسـت  مشاركت سـازي  پيشـنهادي  سياسـتهاي 

از: عبارتنـد  نيـز  لواسـان  در  محيطـي 
 اشـاعه شـيوه هاي پايـدار در توليـد و مصـرف از طريق 
مبـارزه بـا تخريـب محيـط زيسـت و تـالش در جهـت 
اصـالح الگوهـاي ناپايـدار توليـد و مصـرف و تصحيـح 

زمينه سـازي روش هـا در سـطح شـهر لواسـان؛
و  مشـاركت  روحيـه  تقويـت  و  انگيـزه  ايجـاد   
از  حفاظـت  و  معضـالت  حـل  در  مسـئوليت پذيري 
محيـط زيسـت در كليه اقشـار مختلف جامعه  شـهري 

لواسـانات؛
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 فراهـم آوردن سـاختار آگاهانـه، خودجـوش و نهادينه 
شـده مشـاركت مـردم از طريق انتقـال دانـش مربوطه 
و برنامـه هـاي آموزش رسـمی و غير رسـمی در سـطح 

شـهر لواسان؛
 گسـترش و ارتقـاء بينـش و فرهنگ مشـاركت و ارتقاء 
روحيـه جمعـی در جهـت نهادينه كردن امر مشـاركت 

در سـطح شـهر لواسان؛
در  بسترسـازي  و  مشـاركت  سـاختاري  موانـع  رفـع   
جهت سـامانيابی مشـاركت مردم در قالب تشـكل هاي 

مردمـی در سـطح شـهر لواسـان؛
در راسـتاي توصيـف سـازمان هاي غيردولتـی محيـط 
از  ابـزار كارا در جهـت حفاظـت  بـه عنـوان  زيسـتی 
محيـط زيسـت در سـطح شـهر لواسـان، عمده تريـن 
كاركردهـاي سـازمان هاي غيردولتـی را می تـوان بـه 

شـرح ذيـل عنـوان كـرد:
 ارتقاي فرهنگ زيسـت محيطی، آموزش، آماده سـازي 
راهكارهـاي  عملـی  پذيـرش  جهـت  عمومـی  افـكار 

حفاظـت از محيـط زيسـت
 برعهـده گرفتـن انجام بسـياري از پروژه هـاي مختلف 

محيط زيسـتی در سـطح شـهر لواسان؛
 انجـام تحقيقـات علمـی بـراي حفـظ محيـط زيسـت 
موجود و گسـترش آن و اسـتفاده از نتايج اين تحقيقات 
و نهايتـاً سـاخت برنامه هاي تلويزيونـی در آگاهی دادن 

به مردم در سـطح شـهر لواسـان؛
 ارائـه راه حـل و كمـک هـاي فكـري بـه سـازمان هاي 

دولتـی و بيـن المللی؛
 جذب سـرمايه هاي پراكنـده، براي سـرمايه گذاري در 
زمينـه حفاظـت از محيـط زيسـت و منابـع طبيعی در 

لواسان؛ سطح شـهر 
 بسـيج مـردم و اسـتفاده از پتانسـيل هاي آنـان بـراي 
سـازندگی در راسـتاي حفاظت و احيـاي منابع ملی در 

سـطح شـهر لواسان؛
 تشـكيل دوره هاي آموزشـی براي شهروندان، سخنرانی 
در مـدارس، مسـاجد و اماكـن عمومـی در زمينه منابع 
همايش هـاي  برگـزاري  انسـانی،  محيـط  و  طبيعـی 
علمـی، انتشـار مقالـه، روزنامـه، مجالت و بروشـورهاي 

علمـی بـراي آگاهـی بيشـتر مـردم در زمينـه محيـط 
زيسـت در سـطح شـهر لواسان؛

در تحقيقاتـی از اقشـار مختلـف جامعـه در خصـوص 
فعاليتهـاي سـازمانهاي مـردم نهـاد، بـه ايـن نتيجـه 
رسـيده اند كـه اكثر پاسـخگويان فعاليت-هايـی زير را 
بـراي تشـكل هـاي مردمی حفاظـت از محيط زيسـت 
و منابـع طبيعـی مناسـب می داننـد كه مـي توانند در 

سـطح شـهر لواسـان نيـز بـه انجام برسـد:
مـردم  بـر مشـاركت سـازمان هاي  تاثيرگـذار  عوامـل 
نهـاد در حفاظـت از طبيعـت و محيط زيسـت در شـهر 

لواسـان نيـز عبارتنـد از:
 داشـتن آگاهـی قبلی از محيط زيسـت و اولويت بندي 

نيازهاي محيط زيسـتی شـهر لواسانات؛
 فراهـم بـودن زمينـه بـراي فعاليـت محيـط زيسـتی و 
اجتماعـی بـه همراه وجـود رابطه متقابل بيـن ذينفعان 

و مسـئوالن شـهري در سـطح شهر؛
 آشـنايی بـا روش هـا و فرآيندهاي مشـاركتی و آگاهی 
از ظرفيـت هـاي مشـاركتی بصـورت كالن و بصـورت 

موردي در سـطح شـهر لواسـان؛
سياسـت اول: ارتقـاء فرهنـگ شهرنشـيني در ارتباط با 

شهري زيسـت  محيط 
اهـداف كالن ايـن بخـش عبارتنـد از: بهبـود فرهنـگ 
عمومـي شـهروندان در رابطـه بـا التـزام نگهداشـت و 
حفاظـت محيـط زيسـت؛ التفات شـهروندي بـه حقوق 
شـهروندي خويـش در زمينـه ميزان و حـق مداخله در 
برنامه ها و اقدامات تاثيرگذار بر محيط زيسـت شـهرها؛ 
كاهـش تبعـات منفـي ناشـي از آلودگيهـاي مناطـق 

زيسـتي شـهرها در تمامـي ابعـاد زيسـت محيطي؛
راهبردهـا و راهكارهـاي پيشـنهادي در ارتقـاء فرهنگ 

زيسـت محيطـي عبارتند از:
شـهروندی  محيطـي  زيسـت  فرهنـگ  اينكـه  بـرای   
در اذهـان شـهروندان نهادينـه گـردد، بايـد همـراه بـا 
كاربـرد منابـع دينـی و اخالقی كـه پايه هـای قدرتمند  
فرهنگـی در بيـن شـهروندان دارد و بـر نقـش اساسـي 
محيـط زيسـت در حيات طيبه اسـالمي بـر پايه مباني 
نظـري زيسـت محيطـي اسـالم و تاكيـد بـزرگان دين 
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در پاسداشـت محيط زيسـت و زيسـت بوم تاكيد دارد، 
زمينـه هـاي بهبود آن را اسـتوار سـاخت.

 بايـد آمـوزه هـای فرهنگـی و دينـی در موضوعـات 
و  زندگـي  محـل  قبـال  در  مردمـي  هـاي  مشـاركت 
زيسـتن را برای شـهروندان در سـطح جامعه با نيازهای 
متفـاوت زيسـتی هـر گـروه بـه صـورت رويكردهـای 
بلندمـدت و كوتـاه مـدت برنامه ريزی كـرد و در اختيار 

آنهـا قـرار داد.
 ضـرورت بازآمـوزی تعاليـم اخالقی و فرهنگی زيسـت 
محيطـي شـهروندان در حوزه انسـان شناسـی و جامعه 
شناسـی شـهری از طريـق برنامـه ريـزی هـای علمی و 
فرهنگـی در طـی سـال بـه طـور مسـتمر بايـد ايجـاد 
شـده و شـهروندان را متوجه مسـئوليت دينـي خود در 
زندگـي شـهري در زمينـه نگهـداري و حفاظـت هـاي 

زيسـت محيطـي و بهبـود محيـط زندگـي كرد.
 تـالش در جهـت هدايـت پژوهـش هـای خردنگـر در 
بـرای شـناخت سـازوكارهای  سـطح محلـی )محلـه( 
اجتماعـی و فرهنگـی و شـناخت بيمـاری ها و آسـيب 
هـای شـهری ناشـي از تخريـب محيط زيسـت و تالش 
بـرای يافتـن راه حـل هـای نزديـک و درونـی بـرای از 
ميـان بـردن ايـن پيامدها و مشـكالت در سـطح شـهر 

اسـت. امری ضـروری 
جماعت گرايی هـای  منفـی  هـای  پيامـد  بـا  مقابلـه   
قبـال  در  شـهر  در  ای  منطقـه  و  ای  محلـه  جديـد 
موضوعـات زيسـت محيطـي بـه ايـن معنـا كـه تمـام 
تـالش برنامه ريـزان مديريت شـهری در جهـت اولويت 
بخشـيدن بـه منافـع خـاص يـک گـروه اجتماعـی از 
شـهروندان نسـبت بـه سـاير شـهروندان نباشـد، ايـن 
مسـئله از سـه  طريـق روش فرهنگـی قابـل بررسـی 
اسـت: الـف( نيـاز سـنجی هويتـی محـالت؛  ب( فراهم 
آوردن بسـترهای مناسـب بـرای تداخل يافتـن و ادغام 
جماعـت هـای شـهروندی و تالش در جهـت همگرايی 
ايـن جماعتهـا؛ ج( جلوگيـری از جماعتهـای شـهری 
منفـی كه تضـاد با منافع جمعـی شـهروندان را دارند و 
انسـجام ضروری جماعت های شـهروندی حـول منافع 
جمعـی شـهر و بـه حداقـل رسـاندن تنش هـا و مقابله 

قدرتمندانـه و فرايند اسـتمرار مقاومت در برابر جماعت 
هـای منفی شـهر.

 تقويت ابعاد مختلف فرايند فرهنگی شـدن شـهروندی 
نـه تنهـا در امـور زيسـت محيطـي صـرف بلكه بـر پايه 
امـر سياسـی و حقوقـی و حتـي سـاير امـور زندگـی 
شـهروندان در ايـن بعـد بايـد بـه مـوازات هـم تكامـل 

. بخشيد
 بـا توجـه بـه فراينـد گـذار از سـنت بـه مدرنيتـه بايد 
بـر اسـاس مؤلفه هـای درونـی فرهنگ شـهروندی پايه 
های مشـاركتهاي زيست محيطي شـهروندان را تقويت 
كـرد و بـه تغييـرات و تطـورات فرهنگي دنيـاي جديد 
و نـرم افزارهـا و سـخت افزارهـاي قابل اسـتفاده در اين 

زمينه نيز متوسـل شـد.
 بـا توجـه بـه اينكـه جامعـه ايـران از تنـوع قومـی و 
فرهنگـی برخوردارسـت، رويكردهـای ارزشـی، بومـی و 
محلـی فرهنـگ شـهروندی نيبت بـه محيط زيسـت را 

بايـد تقويـت كرد.
 بـا توجه بـه تحـوالت تكنولـوژی، اجتماعی، سياسـی، 
فرهنگـی و اقتصـادی، فرهنـگ شـهروندی را پديده ای 
پويـا و دگرگـون  مورد بازبينـی و بازتوليد فرهنگی قرار 

داد.
 بايـد حقوق فرهنگی شـهروندان كه همـان تأمين حق 
و نيازهـای فرهنگی شـهروندان اسـت در شـهرها مورد 

برنامه ريـزی و توجه قـرار گيرد.
 بايد عرصه فرهنگی شـدن شـهروندی را امری ضروری، 
اجبـاری و اجتناب ناپذيـر در شـهرها دانسـت كـه مورد 

اهتمـام و توجه كامل مديران شـهری قـرار گيرد.
 بهره منـدی از نظريـات رسـانه ای مبتنـی بـر بسـط 
رسـانه ها،  شـدن  دموكراتيـزه  اطالعـات،  گسـترش  و 
دانش محور شـدن جوامع شـهری، افزايش و انباشـت و 
سـرعت مبادله اطالعات و امـكان تمركززدايی از توليد، 
توزيـع و مصرف آنهـا در افزايش فرهنگ شـهروندی به 
صـور عـدم تمركزگرايـی در قالـب فرهنگ شـهروندی 

منطقـه ای و محلـی سـپس ملی.
 نيـاز بـه ايجـاد رابطـه مفهـوم شـهروندی فرهنگـی با 
انسـجام  و  همگرايـی  جهـت  در  جهانـی  شـهروندی 
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انسـانی. و  اجتماعـی 
 نيـاز بـه بسـط مردم سـاالری فرهنگی برای گسـترش 
فرهنگ شـهروندی در ارتباط با بهبود زيسـت محيطي 
و كيفيت زندگي و ضرورت شـكلگيري شـهرهاي سـالم 
و پرهيـز از مشـكالت شـهروندی چـون )فـردی شـدن 
شـهروندی؛ بين االذهانـی شـدن چارچـوب ارتباطـات 
فراملـی، ملـی، و محلـی شـدن شـهروندان؛ بازتوليـد و 
تغيير شـهروندی در بسـترهای مناسـبات خرد سياسی 
شـدن  راديـكال  كالن-  سياسـی  چارچـوب  در  نـه 
شـهروندی در بسـتر منطقـه ای و جهانـی شـدن و...(.

در  شـهروندي  امـوزش  سـطح  ارتقـاء  دوم:  سياسـت 
ارتبـاط بـا محيـط زيسـت شـهري

بايـد گفـت كـه؛ اهـداف اصلـي ايـن سياسـت عبارتند 
نابـودي محيـط  تبعـات  از  يابـي عمومـي  آگاهـي  از: 
زيسـت شـهري و زيسـت بـوم؛ اطـالع رسـاني همگاني 
در زمينـه موضوعـات محيـط زيسـتي و بهبـود دهنده 
كيفيـت زندگـي شـهري؛ آگاهـي از رويه هـا، فرايندها 
و فراشـدهاي تصميم سـازي و تصميم گيـري مديريت 
زيسـت محيطـي شـهرها؛ تالش در راسـتاي مشـاركت 
زيسـت  موضوعـات  در  شـهروندان  اجتماعـي  سـازي 

. محيطي
راهبردهـا و راهكارهـاي پيشـنهادي در ارتقـاء سـطح 

آمـوزش شـهروندي عبارتنـد از:
اجـراي آموزشـهاي فرهنـگ شـهروندي بـه دو شـيوه 
»آمـوزش نظام مند« و »آمـوزش فراگير« در موضوعات 

زيسـت محيطي؛
 لحاظ كردن اقتضائات جنسـي، سـني، مذهبي، ديني، 
محلّـي و منطقـه اي در فرآينـد آمـوزش هـاي محيـط 

زيستي؛
 توجـه بـه حـوزه هـاي محيطـي ارتبـاط شـامل محل 
سـكونت، محـل كار و محـل هاي ارتباطـي و خدماتي- 
زيسـت  آموزشـي  هـاي  بنـدي  بسـته  ارائـه  جهـت 

محيطـي؛
 مشـاركت بـا نهادهـاي دولتـي و غيردولتـي در امـر 

شـهروندان؛ آمـوزش 
 تاكيـد بر ارئـه محصوالت و توليدات مانـدگار در زمينه 

اموزشـهاي كتبي و نشرپذير؛
محيطـي  زيسـت  آمـوزش  كميته هـاي  تشـكيل   
شـهروندي درون شـهرها در حـد كالن مديران شـهري 
بـه منظـور هم افزايـي و تعامل بين بخشـي در سـطوح 

عملكـردي و نظارتـي يـا برنامـه ريـزي و عملياتـي؛
 زمينه سـازي پـرورش عقالنيـت زيسـت محيطي براي 
شـهروندان از طريـق امـوزش هـا فراگيـر و مسـتمر به 

واسـطه نهادهـا و ارگانهـاي متولي؛
شـهري  زيسـت  محيـط  ادراک  بـراي  زمينه سـازي   
به عنـوان مظهـري از نعمت هـاي زيسـتي و طبيعـي 
الهـي و عامـل ايجـاد كننـده آرامـش و شـور درونـي؛

 زمينه سـازي اسـتفاده عادالنه از محيط زيست شهري 
و منابـع طبيعي و زيسـت بوم آنهـا در جهت رفع نيازها 

و سـوئ مصرفهاي شهري؛
 زمينه سـازي شـكل گيري هويت زيسـتي شـهروندان 
بـا توجـه بـه مولفه هـاي تاريخـي، طبيعـي و فرهنگي 
محيـط شـهري در ارتبـاط بـا محيط زيسـت و زيسـت 

بوم شـهرها؛
 زمينه سـازي ميـل بـه خيـر و خوبـي و تـرک بدي هـا 
در قبـال تخريب محيط زيسـت به واسـطه سـودجويي 
برخـي از شـهروندان بـه خاطـر منافع فـردي در مقابل 

منافـع جمعي؛
 تامين نيازهاي زيسـتي، اجتماعي و عاطفي شـهروندي 

در قبال زيسـت بوم و مخيط زيسـت زندگي شـهري؛
 حفـظ كرامـت شـهروندان و تكريـم حقـوق زيسـت 
محيطـي آنهـا بـر پايـه تعاليـم عاليه دينـي و انسـاني؛

 شـفاف سـازي حقـوق متقابـل و زمينه سـازي رعايت 
آنهـا در موضوعـات زيسـت محيطي؛

 زمينـه سـازي بـراي گسـترش حسـن اخـالق زيسـت 
محيطـي و اخـالق اجتماعـي؛

 زمينـه سـازي براي مشـاركت اجتماعي شـهروندان در 
موضوعـات و مقوالت زيسـت محيطي؛

رويكردهـاي آموزش شـهروندي اين راهبردهـا و اصول 
از: عبارتند 

الف: مبتني بودن آموزشـهاي زيسـت محيطي بر اسناد 
دينـي و انطبـاق آنهـا با مبانـي ديني هستي شـناختي، 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

315

انسان شـناختي، ارزش شـناختي و معرفـت شـناختي 
هسـتمندان بشـري؛ ب: ارتقاء هويت شهري شهروندان 
در قبـال حـس تعلق بـه مكان و شـهر و درک اين نكته 
كـه: »شـهر ما، خانه مـا«؛ ج: ارتقاء مشـاركت اجتماعي 
شـهروندان در زمينـه هـاي امـوزش هـاي مـردم بـه 
خودشـان در قالـب سيسـتم هـاي جديـد »آمـوزش 
هـاي مـردم بـه مـردم در مووضعات زيسـت محيطي«؛ 
د: اولويـت دادن بـه رسـالت ويـژه شـهرداري در برنامه 
ريزي هاي آموزشـي زيسـت محيطي به شـهروندان؛ ه: 
تاكيـد بر گروه سـني كودک و نوجـوان در برنامه ريزي 

هاي آموزشـي زيسـت محيطي شـهرها؛  
در حوزه آموزش و انتشـارات نيز اقدامات زير پيشـنهاد 

شود: مي 
بـا سـاير دسـتگاه هاي مسـوول در  ارتبـاط  برقـراري 
بيشـتر  تعامـل  اعتبـارات  تخصيـص  جهـت  اسـتان 
بيـن سـمن هـاي فعـال محيـط زيسـتی و سـمنهاي 
دسـتگاههاي مربوطـه جهت اسـتفاده ازتوان تشـكل ها 
در حفاظـت از محيط زيسـت در سـطح شـهر لواسـان؛ 
توانمندسـازي مديـران دسـتگاههاي مرتبـط بـا محيط 
زيسـت در جهت تعامل با تشـكل هاي محيط زيسـتی 

در سـطح شـهر لواسـان؛ برگـزاري كارگاه مشـورتی بـا 
گـروه هـاي هـدف مختلف از جملـه: روحانيـون، دانش 
آموزان، جوامع محلی در سـطح شـهر لواسـان؛ استفاده 
از تـوان تشـكل هاي محيط زيسـتی در آمـوزش جوامع 
محلـی، اعضـاي تعاونـی هـاي محيط زيسـتی  و رؤسـا 
و اعضـاي شـوراهاي اسـالمی شـهر و روسـتا و غيـره؛ 
برگـزاري همايـش هـاي علمی جهـت افزايـش آگاهی 
مسـئوولين مراكـز و نهادهاي دولتی نسـبت به ضرورت 
مشـاركت سـازمانهاي مـردم نهـاد و تقويـت سـرمايه 

انسـانی در سـطح مسـئوالن شـهري لواسـان؛
اسـتفاده ازتـوان علمی تشـكل هاي محيط زيسـتی در 
برگـزاري كارگاه هـا و كالس هاي آموزشـی ويژه بانوان، 
خانواده هـا و روسـتائيان و سـاير اقشـار مختلف جامعه 
بـا رويكـرد اصـالح الگـوي مصـرف و غيـره؛ برقـراري 
تعامل مناسـب با آمـوزش و پرورش به منظور اسـتفاده 
زيسـتی  محيـط  هـاي  تشـكل  پتانسـيل  و  تـوان  از 
درآمـوزش دانـش آمـوزان در مـدارس شـهر لواسـان؛ 
تخصيـص اعتبـارات الزم در راسـتاي بروز رسـانی توان 
علمـی تشـكل هـا در حـوزه محيـط زيسـت در سـطح 

لواسان. شـهر 

نمودار 4.  ارتباط ميان مديريت شهری و مشاركتهاي زيست محيطي شهری؛ ماخذ: 
ترسيم نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق، 1394.
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در عرصه هـاي پژوهشـی و تحقيقاتـی نيـز اقدامات زير 
پيشـنهاد مي شود:

و  مسـائل  بررسـی  خصـوص  در  جلسـاتی  برگـزاري 
مشـكالت زيسـت محيطی اسـتان، با حضور مسـوولين 
اسـتانی و نماينـدگان مردمـی؛ حمايت از اجـراي طرح 
هـاي پژوهشـی محيـط زيسـت توسـط سـمن هـا در 
سـطح شـهر لواسـان؛ واگـذاري پـروژه هـاي زيسـت 
محيطـی به تشـكل هاي متخصـص بـا هماهنگی دفتر 
آمـوزش و مشـاركت مردمی سـازمان مركـزي حفاظت 
محيط زيسـت در سـطح شـهر لواسـان؛ واگـذاري امور 
مربـوط بـه ارزيابـی خصوصـاًٌ تبليغـات اجتماعـی بـه 
تشـكل هاي مردمي در سـطح شـهر لواسـان؛ واگذاري 
انجـام طرحهـاي تحقيقاتی محيط زيسـت به سـمن ها 

در سـطح شـهر لواسان؛
در عرصـه هاي اطالع رسـانی و آگاه سـازي شـهروندي 

نيـز اقدامـات زير پيشـنهاد مي شـود:
برگزاري نشسـت هاي هم انديشـی سـمن ها در سـطح 
و  نمايشـگاهها  و  همايشـها  برگـزاري  لواسـان؛  شـهر 
جشـنواره هاي محيط زيسـتی در سـطح شـهر لواسان؛ 
افزايـش آگاهـی عمومـی مـردم نسـبت بـه حفاظت از 
محيط زيسـت در سـطح شـهر لواسـان؛  اطالع رسـانی 
نسـبت بـه مشـكالت زيسـت محيطی در سـطح شـهر 
لواسـان؛ توسـعه انتخاب همياران محيط زيسـت از بين 
مردم  در سـطح شـهر لواسـان؛ ايجاد امكاناتی در اداره 
كل اسـتانها جهـت اسـتفاده از اينترنت يـا ايجاد وبالگ 
و طراحـی سـايت بـراي سـمن هـاي فعالـي زيسـت 
محيطـي شـهر لواسـان؛ تشـويق تشـكل هـاي زيسـت 
محيطـی بـه منظـور ترويـج اخـالق زيسـت محيطی و 
برانگيختـن حـس مسـئوليت مـردم نسـبت بـه بحران 
هـاي محيـط زيسـتی در شـهر؛ اسـتفاده ازتـوان بالقوه 
تشـكل هـاي محيط زيسـتی و جوامع محلـی در جهت 
حفاظـت ازمحيـط زيسـت مناطـق تحـت مديريـت در 
جوار مناطق مسـكونی در سـطح شـهر لواسان؛ حمايت 
و توانمنـد سـازي تشـكل هـا بـه منظـور ارتبـاط بـا 
جوامـع محلـی در خصـوص حفـظ گونـه هـاي حيـات 
در سـطح شـهر لواسـان؛  وحـش و همچنيـن آمـوزش 

جوامـع محلـی بـراي حفـظ معيشـت پايدار در سـطح 
لواسان؛ شـهر 

سياسـت سـوم: سـاماندهي جايگاه مديريت شـهري در 
ارتبـاط با محيط زيسـت شـهري

اهـداف كالن ايـن بخـش عبارتنـد از: ارتقـاء جايـگاه 
مديريـت يكپارچـه زيسـت محيطـي در شـهرها خاصه 
مناطق كالنشـهري؛ بهبـود فرايندي تصميم سـازي در 
موضوعـات زيسـت محيطـي در شـهرداري و مديريـت 
شـهري؛ بهسـازي رويـه اجرايـي و عملياتـي طرحهـاي 
عمرانـي شـهرها بـا التـزام بـه ارزيابـي اثـرات و تبعات 
زيسـت محيطـي؛ تبييـن راه هـاي مشـاركت پذيـري 
شـهروندان در تدبيـر امـور محلي خاصـه در موضوعات 

محيطي. زيسـت 
در پايـان بـه برخـی از پيشـنهاداتی كـه نظـام مديريت 
مطلـوب شـهر يـا حكم روايـی شـهری بايـد و شـايد 
می توانـد با بهره گيـری از ارگانها و سـازمان های مردم 
نهـاد در بهبـود كيفيـت زندگـی و حفاظت و نگداشـت 
محيـط زيسـت مـورد توجـه قـرار دهـد، عبارتنـد از: 
شـناخته تريـن ابـزار دسـتيابی بـه مشـاركت عبـارت 
اسـت از نظـام پيشـنهادات يـا طرح بسـيج انديشـه ها 
كـه يكـی از عوامـل موثـردر تغييـر شـرايط زندگـی و 
ايجـاد زمينـه مناسـب برای مشـاركت شـهروندان بوده 
و در واقـع تجلـی گاه ابتـكارات و خالقيـت هـای فردی 
و گروهـی در بيـن شـهروندان بـرای بوجـود آوردن و 
گسـترش روحيـه مشـاركت در ميـان آنـان در جهـت 
ايجـاد پويايـي و بهبود فرآيند و كيفيت مديريتی شـهر 

يـا ارائـه خدمـات و بهـره گيـری از آن اسـت:
 از آنجايـی كـه همـواره مديـران شـهری بـا تمامـی 
تجربيات شـان بـر تمامـی جوانـب ريـز و جزئـی كارها  
خاصـه در امـور بينامتني مانند تبعات زيسـت محيطي 
طرحهـا و اثـرات انهـا بر زندگي شـهروندان و ذي نفعان 
پـروژه هـا و سـاكنان مناطـق مـورد مداخلـه شـهري، 
اشـراف و تسـلط كامـل ندارنـد، از ايـن رو شـهروندان و 
روسـای سـازمانهای مـردم نهاد محلـی كـه در رابطه با 
اجـرای فعاليتهاي تاثيرگذار بر محيط زيسـت همكاری 
دارنـد، مطمئنـاً بهتـر از مديـران شـهری در رابطـه بـا 
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رضايـت و منافـع زيسـت محيطـي خـود می-تواننـد 
پيشـنهادهای مناسـب داشـته باشند.

 بـا مشـاركت شـهروندان و سـازمانهای مـردم نهـاد در 
مديريت زيستي شهرها، احساس مالكيت در شهروندان 
محلـی نسـبت به طرحهـا و برنامه های مديريتی شـهر 
ايجـاد می شـود، پـس آنهـا وادار بـه تفكر می شـوند و 
از تفكـر خـود در جهـت رشـد و بهبود كيفيـت زندگی 
شـهر و محلـه خود اسـتفاده مـی كنند و بدين وسـيله 
ميزان مشـاركتهاي زيست محيطي شـهروندان افزايش 

پيدا مـي كند.
 بـا اجـرای نظـام پيشـنهادات بـه عنـوان يـک فرآيند، 
هـم شـهروندان در سرنوشـت محيـط زيسـت خـود و 
زيسـت بوم شهرشـان شـريک می شـوند و هم با طرح 
هدف هـای عالـی و بلندمـدت بـرای اداره و تدبيـر امور 
محلـی در مقـوالت محيط زيسـتي باعث تالش بيشـتر 
بـرای نيـل بـه هـدف هـای تعريـف شـده می شـوند و 
پويايـی حكروايـی مطلوب شـهر را در بلندمدت تحكيم 

و تضميـن مـی كند.
شـرايط عمـده   اجراي مشـاركت هاي زيسـت محيطي 
و مقتضيات آن در حوزه پاسداشـت و نگهداشت محيط 

زيسـت نيز عبارتند از:
 »عوامل نهادي مشـاركتهاي زيسـت محيطي«: شرايط 
هـر جامعـه  ويژگي هـاي  برحسـب  اجـراي مشـاركت 
متنوعنـد، امـا همـه بايـد بـه سـمت برنامه هـاي واقعي 
اجتماعـي كـه مسـتلزم سياسـت گزيني اساسـي اسـت 
پيـش رونـد. عـالوه بـر اراده سياسـي دولـت، ابزارهاي 
مكمـل  كـه  اجتماعـي  مناسـب  نهادهـاي  و  قانونـي 
فرآيندهـاي سـنتي پارلمانـي و اداري باشـند، شـرايط 
ديگـري نيـز دربـاره خود شـركت كنندگان بايـد وجود 

باشند. داشـته 
 »عوامـل فرآيندي مشـاركتهاي زيسـت محيطـي«: در 
مجمـوع؛ مديريـت مشـاركتی بـه سـه اقتضـا وابسـته 
اسـت: ساختار مشـاركت زيسـت محيطي، جهت گيری 
و فراگـرد مشـاركت هاي زيسـت محيطـي. بدين معنی 
كـه هرگاه بنگاهـی يا انجمـن مردم نهـاد محلی برخی 
سـازمانی،   سـاختار  قالـب  در  را  هـوادار  ويژگی هـای 

جهت گيـری مديـران و شـهروندان در قبـال محيـط 
زيسـت، فراگـرد مشـاركت واقعـی زيسـت محيطـي و 
فراگردهـای تصميـم گيـری بايد بـه كار گرفته شـوند، 
آشـكار سـازد، احتمـال كاميابـی فزونـی خواهـد يافت.

الـف- سـاختار مشـاركت زيسـت محيطي: آشـكارترين 
هـای  سـازمان  بزرگـی  و  انـدازه  سـاختاری  متغيـر 
مشـاركتی زيسـت محيطي است. سـازمانهای كوچكتر 
در بـه كار انداختن مديريت مشـاركتی كامياب ترند. در 
واحدهـا كوچكتـر تماس هـا چهـره بـه چهره شـدنی تر 
اسـت، پيوندهـا خصوصی تـر هسـتند،  تصميـم گيـری  
و  تـر مسـؤوالنه شـناخته شـود،  بی درنـگ  می توانـد 
پايـه، در  بـر هميـن  هـم آهنگـی آسـانتر می گـردد. 
سـاختاری  تحـت  بايـد  مشـاركت  بـزرگ  واحدهـای 
فشـرده تـر و دورتـر از دسـترس همگان باشـد، گر چه 
زنجيـره از گروه هـای كوچـک بـه صـورت »گيرنده های 
باالتـر سـازمانی می توانـد يـک  پيونـده« در هـر رده 
روش از ميـان بـردن ايـن دشـواری باشـد. با ايـن همه، 
می تواننـد  نـدرت  بـه  بـزرگ  سـازمانيهای  بخـش  در 
چنيـن زنجيـره ای از گيره هـای پيونـد ميـان گروه های 
كوچـک را فراهـم آورنـد. بـر اين اسـاس پيشـنهاد می 
مشاركت سـازی  محوريـت  در  محلـی  سـازمان  شـود 
تـا  گيرنـد  قـرار  محلـی  حكومتهـای  و  شـهرداری ها 
بتواننـد در موضعـات زيسـت محيطـي تعامـل كافي را 
داشـته و اثـرات مطلوبي داشـته باشـند. فن شناسـی و 
فراگـرد كار نيـز بر سرنوشـت مشـاركت اثـر می گذارند. 
از  عمـده  دسـته  چهـار  بـه  می تـوان  را  اثرهـا  ايـن  
زيسـت  هـاي  مشـاركت   .1 كـرد:  بخـش  مقتضيـات 
محيطـي مطلـوب خواهد بـود و خواهان خواهد داشـت 
هـر گاه فراگـرد كار شـهروندان را در واحدهـای كار بـه 
صـورت چهـره بـه چهره نزديک كنـد و نه آنكـه آنان را 
از هـم جـدا سـازد؛ 2. مشـاركت هاي زيسـت محيطي 
آنـگاه هـوادار پيـدا می كنـد كه سـاختار قـدرت درونی 
شـهر و مديريـت شـهرها و تدبير امور محلـی به صورت 
خودكامه نباشـد؛ 3. مشـاركت هاي زيسـت محيطي تا 
جايـی هوادار خواهد داشـت كه جريان گـردش كار زير 
فشـار بر مبنای ضوابطی كه از سـوی جبر شـهرداری  و 
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سـاير مديران شـهری معين شده اسـت، قرار نگيرد؛ 4. 
مشـاركت هاي زيسـت محيطي خواهان خواهد داشـت 
هـر گاه كـه فراگـرد كار را بتـوان جـدا و بـاز كـرد، بـی 
آنكـه بـرای جمع وجور كـردن آن به فراگـرد پر زحمت 

هماهنگـی نياز باشـد. 
ب( جهـت گيـری مشـاركتهاي زيسـت محيطـي: برای 
كاميابـی مديريـت مشـاركت هـاي زيسـت محيطـي 
سـاختار مناسـب و هـوادار بسـنده نيسـت. شـهروندان 
نيـز بايـد در جهـت مسـاعد توجيـه باشـند؛ ايـن نكته 
بديـن حقيقت اشـاره دارد كه مشـاركت تنها يـک ابزار 
عقالنی نيسـت، بلكه يـک فراگرد اجتماعی نيز هسـت. 
جهـت گيريهـا و گرايشـهای پيشـين بسـيار ديگـری 
نشـان داده شـده اند كه بـر كاميابی مديريت مشـاركتی 
اثـر می گذارنـد: 1. پشـتيبانی مديريتـي: ماننـد همـه 
صـورت  سـازمانی  دگرگونـی  بـرای  كـه  كوششـهايی 
می گيـرد، مشـاركت از نظـر نوعـی، نيـاز به پشـتيبانی 
مديريـت شـهری بلنـد پايـه دارد. 2. سـبک مديـری: 
سـبک كار مديران شـهر بايد مشـاركت جو باشـد. همه 
مديـران نمی تواننـد چنين سـبكی را در پيـش گيرند و 
برخی از مشـاركت هراس دارند. 3. مشـاركت كنندگان 
نبايـد بسـيار خودكامه باشـند و نه در نياز به اسـتقالل 

عمل سسـت باشـند.
هماننـد  محيطـي:  زيسـت  مشـاركتهاي  فراگـرد  ج( 
سـاختار، جهت گيريهـای شـهروندان نيـز نمی تواننـد 
اسـتوار  را  مشـاركتی  مديريـت  كاميابـی  تنهايـی  بـه 
سـازند. سـومين دسـته مقتضيـات ضـروری و بنيـادی 
بـه خـود فراگـرد تصميـم گيـری بـاز می گـردد. گاهی 
نيازمنديهـای آشـكار فراگـرد سـازمانی، ماننـد سـری 
بـودن كار بـه طـور كلی مشـاركت در تصميـم گيری را 
از ميـان بـر مـی دارد. با توجـه بـه قانونهايی كـه درباره 
سـری بـودن كار بـه تصويـب می رسـد و حساسـيت 
سـازمانهای دولتـی دربـاره آنها، اين می توانـد به خودی 
خـود يـک سـد و مانـع عمـده به شـمار آيد. مشـاركت 
زمانـی دلخـواه و مطلـوب اسـت كـه فراگـرد كار بـه 
دشـواريهای منطقی كه از سـوی كارشناسـان شهری و 
برنامـه ريـزان امـور محلـی می توانند به خوبی گشـوده 

شـوند تبديـل نگردنـد و ابهـام نـه چندان عظيم باشـد. 
كـه از پديد آمدن همرايی پيشـگيری كنـد و نه چندان 
انـدک كـه نيـاز بـه گفـت وگـو و بـازكاوی را از ميـان 
بـردارد، و سـرانجام هنگامـی كـه روشـنی در راهـ  آماج 
پديـدار باشـد. روشـنی در راهـ  آماج بدين معنی اسـت 
كه مديريت برای مشـاركت شـهروندان مشـاركت پذير 
و همـكار در طرحهـای شـهری، پاداشـهای ارجمنـدی 
در نظـر می گيـرد، و شـهروندان احسـاس كننـد كـه 
كاركـرد بـه پـاداش می انجامد، و كوشـش و تـالش نيز 

بـه كاركـرد منتهی می گـردد.
عوامل گرايشي مشـاركتهاي زيست محيطي شهروندان 

نيز عبارتند از:
عـالوه بـر بسـتر نهـادي مناسـب بـراي انجـام كنـش 
مشـاركتي، وجود برخي گرايش ها نيـز در افراد ضروري 
اسـت. لـذا، برنامه ريزي در جهت ايجاد عوامل گرايشـي 
الزم بـراي تحقـق مشـاركت در مديريـت انكارناپذيـر 
اسـت. »پی آمـد روانشـناختی شـهروندان« در مديريت 
پشـتيبان، ايجاد انگزيش و احسـاس »مشـاركت« است 
كـه برای شـهروندان فراهم مـی آيد و انان را به سـمت 
مشـاركت بيشـتر سـوق مي-دهد. بر اين پايـه می توان 
گفـت كـه مشـاركت يـک درگيـری ذهنـی و عاطفـی 
شـهروندان در موقعيتهـای گروهی اسـت كه آنـان را بر 
می انگيـزد تـا برای دسـتيابی به هدفهـای گروهی ياری 
دهنـد  و در مسـئوليت كار شـريک شـوند. در حيطه ي 
شناسـايي عوامـل گرايشـي، صاحب نظـران و محققـان 
عوامـل متعـددي را بررسـي كرده اند كه نشـان از تعدد 
موثـر  متغيرهـاي مسـتقل  برخـي  دارد،  عوامـل  ايـن 
تشـخيص داده شـده در ايجاد حس مشـاركت زيسـت 
محيطي شـهروندان عبارتند از: درآمد، تحصيالت، نژاد، 
شـغل، جنسـيت، سـن، وضعيت تاهل، كسـب پاداش و 
رضايـت، مذهـب و ايدئولـوژي، اسـتفاده از رسـانه ها، 
و  اجتماعـي  آگاهـي  اقتصـادي،  اجتماعـي-  پايـگاه 
دسترسـي به اطالعات، سـنت گرايي و سرنوشت گرايي، 
ويژگي هـاي شـخصيتي، انگيـزه  پيشـرفت. در هر حال 
اسـتفاده از پشـتوانه های مذهبی، آگاه سـازی عمومی، 
فرهنـگ سـازی، دخيـل كـردن شـهروندان در فرآينـد 
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برنامه ريـزی زيسـت محيطي طرح های شـهری خاصه 
در سـطوح محلـی، اسـتفاده از تمامـی نسـلها در كنـار 
هـم خاصـه جوانـان و زنان، ظرفيت سـازی مشـاركتی 
در سـطوح محلـی و مناطـق، بهره گيـری از پايگاه های 
مذهبی مثل مسـاجد و سـمن های محلی مـی تواند در 

زمينـه بهبـود امور مشـاركتی تاثيرگذار باشـد.
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فراتحليل تبيين نظريه ها، الگوها، روشها و تكنيك هاي خالقيت 
در معماري و طراحي شهرهاي خاّلق

پريا شفيع پوريورد شاهی - دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
حميد رضا طبی مسرور - دانشجوی دکتری رشته معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب، تهران، ایران.
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شهرام شريفی* - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان، همدان، ایران.

چكيده
در ادبيـات شهرسـازي جدیـد، فضـای شـهری خالق به عنـوان محل 
شـکل گيری خالقيـت، دانایـی، صنایـع خـالق و نـوآور و اقتصـادی 
در یـک رویکـرد ترکيبـی درنظرگرفتـه شـده اسـت. اگـر بپذیریم که 
محـور تمـام موارد فوق حضور سـرمایه های انسـانی خـالق و نوآورند، 
بنابرایـن فضاهـای شـهری بایـد از شـرایطی برخـوردار باشـند کـه 
بتواننـد ایـن سـرمایه ها را جـذب و حفظ کننـد که نشـان از اهميت 
پرداختـن بـه خالقيـت در طراحـي یا شـيوه هـاي آموزش خـالق در 
طراحـي معماري دانشـگاه ها و مراکز آموزشـي بـراي تربيت معماران 
و طراحـان شـهري خـالق دارد. در هنـر و معمـاری نيـز، اندیشـه و 
اندیشـه ورزی بخشـی اساسـی از فرآینـد آفرینشـگری هنری بشـمار 
رفتـه و مـی رود؛ چنانکه معمـاری در طول تاریخ، محملـی برای بيان 
اندیشـه و تمنيـات ذاتی بشـری بوده اسـت که تالش داشـته تا تبلور 
درونمایـه هـای فکـری و فرهنگی خود را به ترسـيم و تجسـيم مادی 
قریـن کنـد. بر این اسـاس خالقيت و نـوآوري از موضوعاتي اسـت که 
در هنر معماري و شهرسـازي جایگاهي خاص داشـته اسـت، چنانچه 
امـروزه مفهوم شـهر خالق و معماري شـهري خـالق از مضامين بدیع 
در دانـش معمـاري شـهري اسـت. در ایـن مقالـه بـا روش توصيفي- 
تحليلي به بررسـي ابعاد نظري شـهرهاي خالق پرداخته شـده اسـت 
و نظریه هـا، الگوهـا، روشـها و تکنيک هـاي خالقيـت در ایـن رابطـه 
بيـان و جمعبندي شـده اسـت. در پایـان نيز روش شـناختي، الگوها، 
نظریه هـا، روشـها و تکنيک هـاي خالقيـت در شـهرهاي خـالق و 

معمـاري آن و حتـي سيسـتم طراحـي معمـاري پرداخته مي شـود.
واژگان كليـدي: خالقيـت، طراحـي شـهري، طراحـي و آمـوزش 

معمـاري، شـهر خـالق، نظریه هـا، الگوهـا، روشـها و تکنيکهـا.

Sh.sharifi@iauh.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس:09188170174، رایانامه  *

Meta explain the theory, models, methods and 
techniques of creativity in architecture and de-
sign creative cities
Abstract
New Urbanism in literature, creative urban space as a place of 
formation of creativity, knowledge, creative industries and inno-
vation economy in a hybrid approach is considered. If we accept 
that all the above the axis of creative human capital and Nvavrnd, 
urban spaces should be eligible so that they can attract and retain 
these funds Which shows the importance of creativity in design 
or creative teaching methods in architectural design universi-
ties and training centers to train architects and urban designers 
are creative. In art and architecture, thinking and thinking and is 
considered an essential part of the process of artistic creativity; 
as architecture throughout history, a vehicle for expressing ideas 
and desires of human nature that has tried to crystallize your 
intellectual and cultural themes drawing close to the physical 
incarnation. The creativity and innovation of the issues that have 
a special place in the art of architecture and urban planning, as 
today the concept of creative and innovative themes of creative 
urban architecture urban architecture. The analytical method to 
study the theoretical aspects of creative cities has been discussed 
and theories, models, methods and techniques of expression and 
creativity in this regard is summarized. Finally, methodology, 
models, theories, methods and techniques of creativity in cre-
ative cities and architecture and the system architecture plan-
ning will be discussed.
Key words: creativity, urban design, architecture, design and 
training, creative city, theories, models, methods and tech-
niques.
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مقدمه
مفهـوم »شـهر خـالق« و »طراحـي شـهرهاي خـالق« 
طراحـي  دانـش  حـوزه  در  مووضعـات  جدیدتریـن  از 
شـهري و معمـاري اسـت کـه بازتابـي عمـده در جهان 
و ادبيـات شهرسـازي جدید دارد1. لذا بـا توجه به نقش 
و ارتقـای وضعيـت فضاهـای عمومـی از بـدو پيدایـش 
شـهر هـا و به ویـژه در طول بيش از یک سـده گذشـته 
همـواره مـورد توجـه بوده اسـت به طـوری کـه امروزه 
فضاهـای شـهری، مـکان هایـی هسـتند کـه بـه عموم 
شـهروندان تعلـق داشـته، منحصـر به جنبـه کالبدی و 
فيزیکـی نبـوده و در حقيقت با حضور انسـان و فعاليت 
اوسـت کـه معنـا پيـدا می کننـد. ایـن فضاهـا بـه نوبه 
خـود می توانند بسـتری بـرای بروز خالقيت هـای افراد 
باشـند. بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه افـراد خـالق نياز 
بـه فضایـی بـرای زندگـی، کار، الهام بخشـی و نمایـش 
کارهـای خـود دارنـد، فضاهـای عمومـی می تواننـد به 
کانونـی جهت بـروز خالقيت در بين شـهروندان تبدیل 
شـوند2. تبدیـل یک فضـا به فضای شـهری خالق بدون 
فضاهای عمومی مطلوب امکانپذیر نيسـت در کل نتایج 
حاصلـه بيانگـر این مطلب اسـت که فضاهای شـهری با 
داشـتن مولفه هایـی همچون سـرزندگی، تنـوع، هویت 
بخشـی، جذابيـت، ارزش اقتصادی و مشـارکتی موجب 
بـروز خالقيت و شـکل گيری یک فضای شـهری خالق 
 ،1391 ميرعباسـی،  و  قـادری  )رضائيـان،  می شـود 
72(. در ایـن ميـان، ظهـور »نظریـه طبقـه خـالق و 
شـهر خالق« موجـب اهميت یافتـن روزافـزون اقتصاد 
فرهنگـی در پژوهش هـا و تحقيقـات علوم شـهری و به 

ویـژه اقتصـاد دانـان شـهری شـده اسـت؛ چنـان که به 
حـق بایـد گفـت در اقتصـاد دانش محور سـده بيسـت 
و یکـم، خالقيـت نقش حائـز اهميتـی در افزایش توان 
رقابتی شـهر ها دارد )اشـتری و مهدنـژاد، 1391، 10(. 
ـر اختصـاص بـه مغـرب  در طـول تاریـخ توجـه بـه تفکُّ
زميـن نداشـته بلکـه در اندیشـه هـای شـرقی نيز بسـا 
بيـش از غـرب دیـده می شـود؛ بـرای مثـال در جهـان 
اسـالم می تـوان بـه اندیشـمندانی همچـون »فارابی«، 
»بوعلـی سـينا«، »ابـن مسـویه«، »امام محمـد غزالی« 
و »خواجـه نصيـر الدین طوسـی« نام برد. بـرای نمونه، 
»فارابـی« مشـهور به »معلم ثانی«، فيلسـوف مسـلمان 
قـرن سـوم و چهـارم هجـری قمری مـی باشـد. به نظر 
وی هسـتی دارای شـش مرتبه اسـت: »1. وجود مبداء 
الهـی، 2. ُعقـول، 3. عقـل فعـال،  اول و ذات الیَـزاِل 
4. نفـس و روح انسـان، 5. صـورت، 6. مـاده«؛ بدیـن 
ترتيـب انسـان در مرتبـه چهـارم هسـتی قـرار دارد و 
ُمربـی اصلـی وی، »عقـل فعال« اسـت و علـوم مختلف 
در ارتبـاط بـا ایـن عقـل حاصـل مـی شـود )کاردان و 
ر  دیگران، 1372، ص 264(. از سـویي دیگر، اصوالً، تفکُّ
و اندیشـه سـر آغاز هرگونـه توليد و ساخت و سـازی در 
عالـم انسـانی می باشـد. شـاید بـه هميـن دليل اسـت 
که در سـير اندیشـه های فلسـفی چه در مغرب زمين و 
چه مشـرق، به این قابلّيت انسـانی و محصول مسـتقيم 
آن یعنـی »دانایـی«، این همـه توجه نشـان داده شـده 
اهميـت دارد  به قـدری  ُسـقراط  بـرای  دانایـی  اسـت. 
کـه وی خـود را، فيلسـوف، یعنـی »دوسـتدارِ دانایـی« 
هرحـال،  در   .)9 ص   ،1378 زاده،  )نقيـب  می دانـد3 
1. نهـادي در سـازمان ملـل )یونسـکو( در سـال 2004 ميـالدی بـا هدف ترویج همـکاری با شـهرهای مختلف جهان کـه خالقيت را به 
عنـوان یـک عامـل مهـم و تاثيرگـذار در دسـتيابی بـه توسـعه پایدار شـهری معرفی کرده اند، تاسـيس شـده اسـت. تاکنون 116 شـهر 
عضـو در 7 بخـش مختلـف سـازماندهی شـده اند کـه این بخش هـا عبارتند از: هنـر و صنعـت و هنر عاميانـه، طراحی، فيلم، سـليقه در 
غـذا، ادبيـات، هنر رسـانه ها و موسـيقی. 16 عضو موجود شـهرهای خالق طراحی جهان شـامل شـهرهای پکن، برليـن، بيلبائو، بوئنوس 
آیرس، کوریتيبا، داندی، گراتس، هلسـينکی، کوبه، مونترال، ناگویا، سـنت اتين، سـئول، شـانگهای، شـنزن و تورین بودند. در کنار این 

شـهرها سـنگاپور، باندونگ، بوداپسـت، دیترویـت، کائوناس، پوئلبـا نيز به این جمع پيوسـته اند.
2.   »شـبکه جهانی شـهرهای خالق«، معتبرترین شـبکه جهانی اسـت که سـال 2004 توسـط یونسـکو پایه گذاری شـده اسـت. این 
شـبکه خالقيت مردم را در کنار صنایع دسـتی، معماری و طراحی، رسـانه، موسـيقی و غذا به عنوان شـاخصه های شـهر خالق بررسـی 
می کنـد. در واقـع شـهر خـالق از نظر یونسـکو جایی اسـت که هنر و تنـوع فرهنگی به دليل اهميـت و توانایی خاص آن مورد تشـویق... 
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بررسـی سـير تحـول تمـدن و فرهنـگ بشـر در طـول 
ـر و  تاریـخ نشـان می دهـد کـه انسـانها از طریـق تفکُّ
اندیشـه بـر یکدیگـر تاثيـر می گذارنـد  و از ایـن طریق 
بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کننـد. »فِرگـه« در ایـن 
ارتبـاط می گویـد: »وقتـی اندیشـه ای  بـه چنـگ آید، 
در آغـاز فقـط تغييـری در جهـان درونـی کسـی که ان 
اندیشـه را بـه چنـگ آورده ایجـاد مـی کنـد، ولـی از 
حيـث ماهيـت خـودش همچنان دسـت نخـورده باقی 
مـی مانـد، زیـرا تغييراتـی کـه در آن ایجـاد مـی شـود 
فقـط در اوصـاف غيـر ذاتی آن اسـت« )فرگـه، 1374، 
ص 110(. در ضمـن بایـد گفـت کـه خاّلقّيـت مقولـه 
بسـيار پيچيده ای اسـت و قرنهاسـت که بحث و گفتگو 
دربـاره آن جریـان دارد؛ ليکـن خوشـبختانه، علـی رغم 
ایـن پيچيدگـی، روشـی وجـود دارد که کارآیـی آن در 
زمينـه خاّلقّيـت در طـول اعصـار و قـرون بـه اثبـات 
رسـيده اسـت و آن قابليت تقسـيم یک مسـأله غامض 
بـه چنـد یا چندین مسـأله سـاده تر و سـپس بررسـی 
هـر جزء یا مسـأله سـاده تر بـه طور جداگانه می باشـد. 
مسـائل سـاده تـر پـس از یافتـن راه حل آنها مـی توان 
دوبـاره ترکيـب نمود و کل حاصل را به سـهولت تجزیه 
و تحليـل کرد )فانـژه، 1384، ص 18(. »مایِر« )1983( 
و »وایزبِـرگ« )1986، 1995( تعریف سـاده و روشـنی 
از خاّلقّيـت ارائـه مـی دهنـد: »خاّلقّيـت توانایـی حـل 

مسـائلی اسـت کـه فـرد قبـاًل حـل آنهـا را نياموختـه 
اسـت.« »سـيکزنتمی هالـی« )1989( مـی گویـد: »ما 
نمـی توانيـم به افـراد و کارهای خاّلق جـدا از اجتماعی 
کـه در آن عمـل مـی کننـد بپردازیـم، زیـرا خاّلقّيـت 
هرگـز نتيجـه عمـل فرد بـه تنهایـی نيسـت.« در ادامه 
بـه مفهـوم روش شـناختي، الگوهـا، نظریـه ها، روشـها 
و تکنيکهـاي خالقيـت در معمـاري پرداخته مي شـود.

تفكر در معماري و طراحي شهري
بـه حرکـت ميـان معلـوم و مجهـول،  در هـر حـال، 
»فکـر« گفتـه می شـود کـه دارای سـه مرحلـه اسـت: 
»1. حرکـت از مجهـول بـه معلومـات )یا حافظـه(«؛ 2. 
»حرکـت ميـان معلومـات«؛ 3. »حرکـت از معلومات به 
مطلـوب )مجهـول(« )صمدآقائـی، 1385، ص 1(. »قوه 
ـره« از نظـر »اِبـن َعربـی«، مرکـز ابتال و آزمایشـی  ُمفَکّ
اسـت کـه از جانـب خـدا بـه انسـان داده شـده و عقـل 
نيـز در اتـکای بـه آن در معـرض ضاللـت و گمراهـی 
قـرار مـی گيـرد. از ایـن رو، صوفيـان بـه ایـن قـوه کـه 
گاه گرفتـار شـبهه مـی شـود، و راه معرفـت را گـم می 
کنـد، اعتمـاد ندارند؛ بلکه به اعتماد عقلشـان اسـت که 
از روح و قلـب اسـتمداد می جوینـد )حکمـت، 1386، 
ص 43(. بایـد گفـت کـه هرچنـد پرداختـن بـه مفهوم 
امروزین آفرینشـگری و خاّلقّيـت، در ميان عالمان دوره 
اسـالمی کمرنـگ جلـوه کرده اسـت؛ ولی نبایـد درنظر 

...قـرار می گيـرد و افـراد می تواننـد در زندگـی روزمره خـود از فعاليت های خالق بهره ببرند. براسـاس اسـتانداردهای یونسـکو، نوآوری و 
توانمندی های شـهروندان در توسـعه پایدار شـهری از ویژگی های این شـهر اسـت.

3. از لحاظ »اسطوره شناسـی تاریخی«، بر اسـاس یک افسـانه یونانی، »سيسـی ُفوس«  فردی اسـت که محکوم به حمِل سـنِگ بزرگی 
از پایيـن تپـه بـه بـاالی آن مـی باشـد. او بایـد ایـن کار را تا آخـر عمر انجام دهـد و هر بار که سـنگ را به بـاالی تپه می بـرد، آن را رها 
سـازد و شـاهد غلطيـدن آن بـه پایيـن تپـه باشـد و سـپس آن را به بـاالی تپه حمل کنـد و دوبـاره آن را رها سـازد و همچنيـن تا آخر 
حيـات خـود آن را تکـرار نمایـد. بـا تأمـل در زندگی سيسـی ُفوس به روشـنی مالحظه می شـود که وی محکـوم و مجبور اسـت تا آخر 
عمـر سـنگ بزرگـی را بـه بـاالی تپـه حمل نماید که مسـتلزم خسـتگی و زحمـت طاقت فرساسـت. آیا این امـر دليلی بـر »بی معنایی 
زندگـی او بـر پایـه نوعـی مبنای اسـطوره ای و اجبار دینی« اسـت؟؛ در پاسـخ »ریچـارد تِيلور« اشـاره دارد که خصيصـه ای که در عمل 
سيسـی ُفـوس وجـود دارد و عمـل او و در نهایـت زندگـی او را فاقد معنا می کند، عبارت اسـت از »تکرار بی پایان و بـدون انتها« [زندگی 
عـاری از خاّلقّيـت و نـوآوری]. بـر این اسـاس، بایـد گفت که از دیـدگاه تِيلور، خصيصه ای که بـرای معنادار بودن زندگی ضروری اسـت، 
ر]  امـری اسـت کـه مقابـل تکـرار بی وقفه و بدون نتيجـه قرار می گيـرد و آن عبارت اسـت از خاّلقّيت [آفرینشـگری به مثابـه نوعی تفکُّ

)مهدوی آزاد نبـی، 1386، ص 57 و 58(.
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تصاوير 1 الي 4. نمونه هايي از كاربردهاي خالقيت در 
طراحي شهرها؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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داشـت کـه عالمـان دوره اسـالمی خاّلقّيتی نداشـتند. 
آنهـا خاّلقّيـت خـود را اغلب در تصحيح، بسـط، تحليل 
و بـه کارگيـری قالـب موجود، به کار بردنـد، نه در پدید 
آوردن قالـب نـو. خوارزمـی بـه خوبـی ماهيـت فعاليت 

علمـی را بين داشـته اسـت: 
»دانشـور سـه گونـه اسـت: یا بـرای اولين بار دانشـی را 
ابـداع یـا کشـف مـی کنـد، یا آثـار پيشـينيان را شـرح 
و مطالـب مبهـم و پيچيـده را روشـن مـی کنـد و برای 
بيـان مطلـب راه سـاده تری نشـان مـی دهـد و نتيجه 
گيـری را آسـان مـی کنـد؛ و یـا در برخـی کتابهـا بـه 
نادرسـتی بـر مـی خـورد، پـس نادرسـتی هـا را اصالح 
می کند و از اینکه متوجه خطا و اشـتباه دیگران شـده 
به خویشـتن نمـی بالـد« )منصـوری، 1387، ص 91(.

»فقـط  کـه  دارد  تاکيـد  رابطـه  ایـن  در  نيـز  کوهـن 
معـدودی از طـرح هـای تحقيقاتـی کـه بدسـت بزرگ 
ترین دانشـمندان انجـام می گيرد، هـدف انقالبی دارد. 
تحقيقـات متعـارف حتی بهتریـن آنها، فعاليتی بسـيار 
همگراسـت که به طور مسـتحکمی بر اجمـاع جا افتاده 
ای اسـتوار اسـت کـه از طریـق آمـوزش علمـی کسـب 
و بعـدا از طریـق زندگـی کـردن در آن رشـته علمـی 
تقویـت مـی شـود« )کوهـن، 1977، ص 89(. برخی از 
ـر را فرآینـدی مـی دانند کـه تجربه های  محققـان تفکُّ
گذشـته فـرد را سـازمان می دهـد مانند »وینـاک« که 
ـر را چنين تعریف  ـر«، تفکُّ در کتـاب »روانشناسـی تفکُّ
ـر سـازمان دادن و تجدیـد سـازمان در  مـی کنـد: »تفکُّ
یادگيـری گذشـته جهـت اسـتفاده در موقعيـت فعلـی 
ـر را فرآینـدی رمـزی و درونی  اسـت«. »اِیُسـون«، تفکُّ
مـی دانـد کـه منجـر بـه یـک »حـوزه شـناختی« می 
گـردد کـه نظـام شـناختی شـخص را تغيير مـی دهد. 
نظریـه دیگـر متعلق بـه »جـروم. اِس بُرونِر« اسـت، که 
ـر« دارد. ماننـد نظریه  تاکيـد اساسـی بـر »فرآینـد تفکُّ
»پيـاژِه«، در نظریـه بُرونِـر نيـز ایـن مطلب کـه چگونه 
کـودکان اطالعـات مربـوط به جهـان هسـتی را به رمز 
درمـی آورنـد و آن را سـازمان مـی دهنـد و در ذهـن 
خـود ذخيـره می کنند مورد توجه اسـت. مراحل رشـد 
ذهنـی در نظریـه برونـر، شـامل: 1. »مرحلـه حرکتی«، 

2. »مرحلـه تصویـری« و 3. »مرحلـه نمـادی« اسـت. 
»سولُسـو« )1990(، ایـن تعریفهـا را تکميـل کرده و 
ر فرآیندی اسـت کـه از طریق آن  معتقـد اسـت که تفکُّ
یـک بازنمایـی ذهنی جدید به وسـيله تبدیـل اطالعات 
اِنتـزاع،  و تعامـل بيـن خصوصيـات ذهنـی، قضـاوت، 
ر، استدالل  اِسـتدالل و حل مسـأله ایجاد می گردد. تفکُّ
و حـل مسـأله همگـی از پدیده هایی هسـتند که هوش 
در مراحـل انجـام آنهـا، نقـش محـوری بـر عهـده دارد. 
بـر اسـاس ایـن نظریـه پنـج اصـل کمی شـناختی کـه 
بـا هـوش مرتبط انـد و در آزمایش هـا تعریـف کننـده 
هـوش مـی باشـند، عبارتنـد از: 1. »مهـار َهمـزاد«؛ و 
2. »خسـتگی«؛ و 3. »نيـروی روحـی«؛ و 4. »توانایـی 
هـای ابتدایـی«؛ و 5. »قـدرت حفـظ کـردن و حافظه« 

)آیِسـنک، 1379، ص 500(.
بـر اسـاس یکـی از مشـهورترین دسـته بندی هـا، انواع 
مختلـف هـوش عبارتنـد از: 1. »هـوش زبانـی«؛ و 2. 
»هـوش منطقـی – ریاضی«؛ و 3. »هوش موسـيقایی«؛ 
و 4. »هـوش فضایـی«؛ و 5. »هـوش بدنـی- حرکتی«؛ 
و 6. »هـوش برقـراری ارتبـاط با دیگـران«؛ و 7. »هوش 
برقـراری ارتباط بـا خود« )آیِسـنک، 1379، ص 501(.

ـر خـاّلق را مـی تـوان از پيچيـده  بایـد گفـت کـه تفکُّ
تریـن و عالـی ترین جلوه های اندیشـه انسـان دانسـت. 
آفرینـش  توانایـی  را  خاّلقّيـت   )2001( اِسـترنِبرگ 
اندیشـه هـای نو در سـطح عالـی می داند کـه آميزه ای 
از تـوان نُـوآوری، اِنعطاف پذیـری و حّساسـّيت در برابر 
باورهـای موجود اسـت و به فرد ایـن توانایی را می دهد 
کـه همـراه بـا اندیشـه های منطقـی و خردمندانـه، بـه 
یافته های دیگری بيندیشـد تا دسـتاوردهای سـودمند 
باشـد )شـریفی و داوری،  او و دیگـران داشـته  بـرای 
ـر  1388، ص 58(. »دوبُونُـو«  نيـز تحـت عنـوان »تفکُّ
ـر عمـودی« بـه ایـن مقولـه پرداختـه  جانبـی« و »تفکُّ
ـر جانبـی«، بـه طـور مفصـل  اسـت. او در کتـاب »تفکُّ
ـر مـی پـردازد.  بـه بررسـی تفاوتهـای ایـن دو نـوع تفکُّ
ـر عمـودی« موجـب ایجـاد  او معتقـد اسـت کـه »تفکُّ
»قالبهـای ذهنـی و توسـعه آن« مـی شـود، در حالـی 
ر جانبـی یا خاّلق«، »سـاختار« ایـن قالبها را  کـه »تفکُّ
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تغييـر داده و »قالبهـای جدیـدی« ایجاد مـی کند. وی 
ـر عمودی«  ر جانبـی« و »تفکُّ بـه بررسـی تفـاوت »تفکُّ
ر عمـودی باعث ایجاد  پرداختـه اسـت و می گوید: »تفکُّ
حالتهـای ذهنـی و توسـعه آن مـی شـود، در حالی که 
ـر جانبـی یا خـاّلق این قالبهـا را تغيير مـی دهد و  تفکُّ
قالبهـای جدیـد ایجاد می کنـد« )قاسـمی و اقليدوس، 
ر منطقی« و  1385، ص 51(. مهمتریـن تفاوتهای »تفکُّ

ـر خـالق« از نظـر »دوبُونُـو« عبارت اسـت از: »تفکُّ
ـر منطقی معموال سـعی  1- »ُوسـعت عمـل«: در تفکُّ
مـی کنيـم بـا بررسـی شـقوق مختلـف یـک امـر یـا 
مسـأله بهتریـن راه را برگزینيـم و آن را مـالک عمـل 
ر خـاّلق، خود را بـه یک طریق  قـرار دهيـم. امـا در تفکُّ
محـدود نکـرده و درصدد آنيم، راههای هرچه بيشـتری 
بـرای یـک مسـأله بيابيم و ایـن امر حتی پـس از یافتن 

راههـای مناسـب ادامـه پيدا مـی کند.
ـر منطقی جهت  2- »مسـير و جهـت عمل«: در تفکُّ
و مسـير مشـخصی دنبـال مـی گـردد. در حالـی که در 
ـر خـاّلق نـه تنهـا یـک مسـير دنبـال نمی گـردد،  تفکُّ
بلکـه راه و جهتهـای مختلفـی نيـز ایجـاد مـی گـردد. 
ـر منطقـی روشـن  بـه عبـارت دیگـر بـرای فـرد در تفکُّ
اسـت کـه چـه مـی خواهـد و از چـه راهـی مـی توانـد 
ـر خـاّلق، فرد  بـه مقصـود برسـد، در حالـی کـه در تفکُّ
جسـتجو مـی کنـد بـرای جسـتجو، تـا بتوانـد تغيير و 
حرکتـی ایجـاد کنـد و تنهـا بـرای رسـيدن بـه مقصود 

تـالش نمـی کند.
ـر منطقـی هـر مرحله  3- »توالـی در عمـل«: در تفکُّ
بایـد بـه دنبـال مرحلـه بعد بيایـد و مراحل بـه یکدیگر 
ـر خـالق نيـازی  وابسـته اسـت. در حالـی کـه در تفکُّ
بـه توالـی مراحـل نيسـت و مـی تـوان از مرحلـه ای به 
مرحلـه باالتـر پریـد و سـپس بـار دیگـر مراحـل باقـی 

مانـده را طـی کرد.
4- »چگونگـی برخـورد با اشـتباهات و مسـائل 
ـر منطقـی تـالش می شـود در هر  نامربـوط«: در تفکُّ
قـدم هيچ گونـه اشـتباهی رخ ندهـد، در حالـی کـه در 
ـر خـاّلق امـکاِن اشـتباه نيز هسـت تـا در نهایت به  تفکُّ
ر منطقی  جواب درسـت دسـت یافت. همچنيـن در تفکُّ

مسـائل نامربوط کنار گذاشـته می شـود و تنها به آنچه 
بـه مسـأله ارتبـاط دارد پرداخته می شـود، در حالی که 
ـر خـاّلق بـه هـر چيِز بـه ظاهر بـی ارتبـاط نيز  در تفکُّ
توجـه می شـود، چـون قرار نيسـت در یک قالـب ماند. 

خالقيت در معماري و طراحي شهري
ـر  ـر همگـرا و تفکُّ برخـی از محققـان بـرای دو واژه تفکُّ
واگـرا از اصطالحـات متفاوتی اسـتفاده کـرده اند؛ مثال، 
ـر  دوبُونُـو  )بنقـل از لِفرانُکـو ، 1991( دو اِصطـالح تفکُّ
ر جانبـی  را به کار برد. به عقيده وی در  عمـودی  و تفکُّ
ر جانبی، وسـعت عمل  ـر عمودی در مقایسـه با تفکُّ تفکُّ
محـدود و مسـير و جهـت آن مشـخص اسـت. افـزون 
ر عمـودی به نوعی وابسـتگی  بـر این بيـن مراحـل تفکُّ
و توالـی منطقـی وجـود دارد. »هاچينُسـون«  )1949( 
ـر متفاوت اشـاره کرده اسـت. نوعی  نيـز بـه دو نوع تفکُّ
ـر کـه در آن فـرد، گام بـه گام بـر اسـاس اطالعات  تفکُّ
موجـود و قواعـد منطـق بـرای حـل مسـأله پيـش می 
ـر کـه مبتنی بر بينش اسـت.  رود و نوعـی دیگـر از تفکُّ
ـر »در حلقه بسـته« و  بارتلِـت  )1959( نـوع اول را تفکُّ
ـر تهور آميز« ناميده اسـت )حقيقی و  نـوع دوم را »تفکُّ

دیگـران، 1382، ص 49(.
در عيـن حـال، »خاّلقّيت« را عبـارت از ترکيب، تجمع 
و تلفيـق عناصـر و پدیده هایی از پيش شـناخته شـده 
در یـک کلّيـت نـو کـه حداقل به نظـر بدیع باشـد، می 
داننـد )فانـِژه، 1364، ص 26(. »ِورنُون« )1989( نيز از 

هميـن چشـم انداز بـه خاّلقّيت، مـی نگرد:
»خاّلقّيـت توانایـی شـخص در ایجـاد ایـده هـا، نظریه 
هـا، بينـش ها یا اشـيای جدیـد و نو و بازسـازی مجدد 
در علـوم و سـایر زمينه هاسـت که بوسـيله متخصصان 
بـه عنـوان پدیده ای ابتـکاری و از لحاظ علمـی، زیبایی 
شناسـی، فن آوری و اجتماعی بـا ارزش قلمداد گردد.«

»ُجـورج. اِف نِلـر« )1369، ص 1( در رابطـه بـا تعاریـف 
»آفرینشـگری« در کتـاب »هنر و علـم خاّلقّيت« آورده 
اسـت: »نویسـنده ای بر این باور اسـت که آفرینشگری، 
فرآیند  تغيير، توسـعه و تکامل، در سـازمانبندی حياِت 
ذهنـی  اسـت. دیگری معتقد اسـت که بشـر، در خالل 
کنـش خـاّلق، اشـياء و یـا نمادهـای خارجـی را تغيير 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

327

مـی دهـد تـا رویـدادی نـادر بـرای خـود و یـا محيـط 
ـر خاّلق،  خـود بوجـود آورد. بـه گفتـه جـان فلِچـر تفکُّ
ر بازتابی  سـرکش، ذهنی و سـّيال اسـت، در حاليکه تفکُّ
ر سـاختاری غير شـخصی و رسـمی اسـت« .  از نوع تفکُّ
»مارزانُـو« و همـکاران )1989( هرچنـد ضمـن بحث از 
ـر خـاّلق« را به  ـر انتقـادی« و »تفکُّ ـر،  »تفکُّ ابعـاد تفکُّ
عنـوان یـک بُعد مطرح می کننـد؛ اّما معتقدنـد این دو 
بُعـد در عين اِرتبـاط، دو طریق متفاوت از هم هسـتند. 
ـر انتقادی شـامل »گرایشـها و اسـتعدادهائی مانند  تفکُّ
تحليـل دقيق مسـائل، توجه به نقطـه نظرهای متفاوت 
ر  و رسـيدن بـه نتایج صحيح« اسـت، در حالـی که تفکُّ
ـر ابتـکاری و مناسـب«. علی  خـاّلق عبارتسـت از »تفکُّ
ر  ـران و متخصصـان بيـن تفکُّ رغـم آن کـه اغلـب متفکُّ
واگـرا و همگرا تفـاوت قائلند، محققانی ماننـد وایزبِرگ 
ر  ایـن نظریـه را رد می کننـد. »وایزبِـرگ«، مفاهيم تفکُّ
واگـرا و جانبـی را فرزنـد »نُبوغ« مـی دانـد. در دیدگاه 
ر  نُبـوغ، کارهـای بزرگ خـاّلق نتيجه به کارگيـری تفکُّ
غيـر معمول افـراد غير معمول اسـت. وایزبِرگ )1993( 
معتقـد اسـت علی رغم آنکـه دیدگاه نُبوغ بـرای هزاران 
سـال وجود داشـته اسـت، اما افسـانه ای بيش نيسـت. 
ر خاّلق ریشـه محکمی در تجربه های گذشـته دارد  تفکُّ
و افـکاری کـه هـر روز از آن اسـتفاده می کنيـم، منبع 
آن اسـت. شـاید بتـوان گفـت سـاده ترین و کوتاه ترین 
تعریـف بـرای خاّلقّيـت، »اسـتعداد توليـد ایـده هـای 
نُـو« اسـت )سـليمانی، 1385، ص 15(. »اِسـترنِبرگ« 
از جملـه محققانـی اسـت کـه مطالعات وسـيعی درباره 
ـر خاّلق« داشـته اسـت. او  ـر« و »هـوش« و »تفکُّ »تفکُّ
ـر« را یـک »جریـان تعاملـی« می دانـد و معتقـد  »تفکُّ
اسـت امـکان نـدارد مـا بتوانيـم بـه توانایيهـای فکـری 
بشـر بـدون توجـه بـه زمينـه و شـرایطی کـه در آن 
عمـل مـی کنـد و در حـال تعامـل اسـت، بپردازیـم. 
زمينـه هایـی مانند شـناخت، شـخصيت و انگيـزه. وی 
ـر و هـوش را بـا دنيـای درونـی، تجربـه و  ارتبـاط تفکُّ
بـا دنيـای بيرونـی مـورد بحث قـرار مـی دهـد. در این 
زمينـه مسـأله فراشـناخت مطـرح می گردد که شـامل 
سـه مرحلـه اصلـی اسـت: 1. برنامـه ریـزی، 2. نظارت، 

تفـاوت  بـا  رابطـه  ارزیابـی عملکـرد شـناختی. در   .3
تازگـی  و  اِختـراع  اِبـداع،  اِبتـکار،  نُـوآوری،  خاّلقّيـت، 
تعاریف گوناگونی اشـاره شـده اسـت کـه در ادامه برای 
تبييـن مفهومـی هـر یک مورد بررسـی قرار مـی گيرد: 
1. »ابتـکار« : فرآینـد ایجـاد هرچيـز جدیـدی که قبال 
وجـود نداشـته اسـت. 2. »خاّلقّيت« : فرآینـد ایجاد هر 
چيـز جدید بـا ارزش. 3. »نـوآوری« : فرآینـد ایجاد هر 
چيـز جدیـدی که برای فـرد، گروه، سـازمان، صنعت یا 
یـک اجتمـاع ارزش مهمی داشـته باشـد. 4. »اِبـداع« : 
ایـن واژه بـه معنـی آفرینـش یـا پدیـد آوردن چيزی از 
نيسـتی یـا پدیـد آوردن چيـز از ناچيـز اسـت و بالطبع 
فقـط برای خداوند سـبحان قابل اجراسـت؛ چـون تنها 
خداونـد اسـت کـه همه چيـز را از عـدم و نيسـتی می 
آفرینـد و در ایـن خاّلقّيت از هيچ گونه اُلگویی اسـتفاده 
نمـی کنـد. 5. »اِختراع« : هرگاه ایـده جدیدی در ذهن 
مختـرع بـه وجود مـی آید و بر روی نقشـه پياده شـود 
و یـا نمونـه ای از آن سـاخته شـود، آن ایـده تبدیـل به 
اختـراع مـی گـردد و تـا زمانـی کـه در ذهن فرد اسـت 
و عينيـت بيرونـی نيافتـه اسـت، اختراع محسـوب نمی 
شـود. 8. »تازگـی« : تازگـی بـه معنـی خلـق یـا پدیـد 
آوردن چيـزی جدیـد نيسـت، بلکـه بيشـتر بُعـد زمان 
در آن مسـتتر اسـت، بـه عبـارت دیگر هر چيـز تازه ای 
خاّلقّيـت نيسـت، امـا هر خاّلقّيتـی یک چيِز تـازه دارد 

)صمدآقایـی، 1385، ص 17(.
»فرهنـگ توصيفـی روانشناسـِی شـناخت« در 
تعریـف خاّلقّيت می نویسـد: »خاّلقّيت بـه توانایی پيدا 
کـردن راه حـل هـای نامتعـارف و بـا کيفيت بـاال برای 
مسـأئل اطالق می شـود« )آیِسـنک، 1379، ص 240(. 
ر اِنتقـادی، منفک از  ـر خـاّلق و تفکُّ ـر از جملـه تفکُّ تفکُّ
ایـن سـه مرحلـه نيسـت. در هـر مرحلـه مـی  تـوان به 

سـه فرا جزء اشـاره داشـت:
1- »تشـخيص وجود مسـأله«: »حساسـيت داشتن 
ـر، بخصوص در  به مسـائل« یک مرحله اساسـی در تفکُّ
ـر خـاّلق اسـت. بسـياری از صاحبنظـران معتقدند  تفکُّ
کـه افـراد خاّلق نه تنهـا »حل کنندگان خوب مسـأله« 
هسـتند، بلکـه »یابنـدگان مسـأله« نيـز هسـتند. آنهـا 
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مسـائل را خـوب می شناسـند و در حقيقـت قـدرت 
تشـخيص خوبـی در مسـائل دارند.

2- »تعريـف مسـأله«: تعریـف مسـأله، مسـتلزم این 
اسـت کـه مسـأله را در سـاختاری قرار دهيم کـه آن را 

معنـی دار و قابـل حل بسـازد.
3-»سـاختار بندی يـك راهبـرد و عرضه ذهنی 
راه هـا حـل  ترکيـب  بـا  مسـائل  بعضـی  راه حـل«: 

می شـوند. 
روانشناسـی  توصيفـی  »فرهنـگ  تعریـف  اسـاس  بـر 
شـناخت«، تعریـف شـخص خـاّلق کسـی اسـت کـه 
نسـبت به اطالعات مسـتقيم و داده هایی که در اختيار 
همـه مـا قرار دارد، به شـيوه ای جدید برخـورد می کند 
)ادواردز، 1377، ص 34(. بـر اسـاس آنچـه بـه تفصيل 
در بـاال گفتـه شـد، دربـاره خاّلقّيـت، ماهيـت و تعریف 
آن تاکنـون بيـن محققـان و روانشناسـان توافـق نظری 
بـه عمـل نيامده اسـت. در مجموع تعریفهـا، خاّلقّيت را 
چنيـن تقسـيم بنـدی مـی نماینـد: بعضـی از تعریفها، 
ویژگيهای شـخصيتی افـراد را محور قـرار داده و بعضی 
دیگـر بـر اسـاس فرآینـد خـاّلق و تعریفهـای دیگـر بر 
حسـب »محصـول خـاّلق« بـه خاّلقّيـت نگریسـته اند. 
در »فرهنـگ روانشناسـی وبـر«، خاّلقّيت عبارت اسـت 
از »ظرفيـت دیـدن روایت جدید و پدید آوردن اندیشـه 
هـای غيـر معمـول و فاصلـه گرفتـن از اُلگـوی ُسـنتی 

ـر« )سـليمانی، 1380، ص 42(.  تفکُّ
»تُورنـس«، خاّلقّيـت را ترکيـب چهـار عامـل اصلـی 
زیـر مـی دانـد: »1. سـّيالی : یعنـی اسـتعداد توليـد 
ایـده  هـای فـراوان، 2. بَسـط : یعنی اسـتعداد توجه به 
جزیيـات، 3. اِبتـکار : یعنـی اسـتعداد توليـد ایده هـای 
نـو و غيرمعمـول و 4. اِنعطـاف پذیری : یعنی اسـتعداد 
توليـد ایده ها یـا روش های بسـيار گوناگـون« )عابدی، 
بارفـروش، 1383، ص 2(.  از دائمـی و  1372؛ بنقـل 
»آیِزنـک، آرنُولـد و ِميلی« )بـه نقل از منصـور، 1372( 
معتقدنـد خاّلقّيـت، فرآینـدی روانـی اسـت کـه منجر 
بـه حـل مسـأله، ایـده سـازی، مفهوم سـازی، سـاختن 
اَشـکال هنـری، نظریـه پـردازی و توليداتـی مـی شـود 
که بدیع و یکتا باشـند )قاسـمی و اقليدس، 1384، ص 

60(. »تُورنـس« )1962( »خاّلقّيـت« را به عنوان نوعی 
»مسـأله گشـایی« مـد نظر قرار داده اسـت. بـه نظر وی 
ـر خاّلق، مختصـراً عبارتسـت از فرآیند حس کردن  تفکُّ
مسـائل یـا کاسـتی های موجـود در اطالعـات، فرضيـه 
سـازی دربـاره حل مسـائل و رفـع کاسـتی ها، ارزیابی و 
آزمـودن فرضيه ها، بازنگری و بازآزمایی آنها و سـرانجام 
انتقـال نتایـج بـه دیگران. جامـع ترین نظریـه در رابطه 
بـا خاّلقّيت، مربوط بـه »گيلُفورد« دانشـمند آمریکایی 
اسـت کـه بـا تحقيقات فـراوان سـرانجام به ایـن نتيجه 
رسـيد کـه توانایی هـای فکری انسـان را نمی تـوان در 
یـک بعـد خالصـه کـرد و آن را هـوش یا چيزی شـبيه 
آن ناميـد. وی بـا روش هـای پيشـرفته آمـاری دریافت 
کـه قـوای فکـری انسـان را مـی تـوان بـه 150 عامـل 
مجـزا کـه هر یک بـه تنهایی قابـل اندازه گيری اسـت، 
تقسـيم کـرد. بـه نظـر وی برخـی از ایـن خصيصه هـا 
مسـتقيما در »ظهـور خاّلقّيـت« موثرنـد. این خصيصه 

هـا و ویژگی هـای آنهـا عبارتند از:
1. »سـّيالّيت )روانـی(«: توليـد تعـدادی اندیشـه در 

زمان؛  یـک 
2. »اِنعطـاف پذيری )نرمـش(«: توليد اندیشـه های 
متنـوع و غيـر معمـول و راه حـل مختلـف بـرای یـک 

؛  مسئله
تعييـن  و  جزئيـات  توليـد  )بسـط(«:  »تازگـی   .3

کاربردهـا؛ و  تلویحـات 
هـای  اندیشـه  قـراردادن  هـم  کنـار  4.»تركيـب«: 

ناهمخـوان؛
5. »تحليل«: شکسـتن سـاختارهای نمادین به عناصر 

دهنده؛  تشکيل 
تغييـر شـکل دادن طـرح هـا،  6.»سـازمان دادن«: 

اسـتفاده؛ مـوارد  و  کارکردهـا 
7.»پيچيدگـی«: توانایـی برخـورد کـردن بـا تعدادی 

اندیشـه مختلـف و مرتبـط بـا طـور همزمان. 
»ِرنزولـی و ِریـس« )1985(، در اُلگـوی غنـی سـازی 
برنامـه هـای دانـش آمـوزان، بـر گسـترش و ترویـج 
خاّلقّيـت در مدرسـه تاکيـد می کننـد. در اُلگـوی آنها، 

اهـداف مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت:
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ارتقـای خاّلقّيـت در دانـش  1. »برانگيختـن و 
آمـوزان بـا اسـتعداد«؛ و

و  آمـوزش  كيفيـت  بـه  بخشـيدن  »بهبـود   .2
و  سـازی«،  غنـی  طـرح  دامنـه  گسـترش 

ايجـاد  و  منظـم  آموزشـی  برنامـه  »تدويـن   .3
همـكاری به جای رقابت بين معلمـان و كاركنانی 
كـه در طرح شـركت دارند« )حسـينی، 1385، ص 

.)184
فرآيند خالقيت در هنر و معماري شهري

فانـژه نيـز در کتاب »هنر خاّلقّيـت در صنعت و فن« به 
تکنيکهایـی بـرای خاّلقّيت اشـاره می کند کـه عبارتند 
از: »1- تهيـه فهرسـت تجربيـات، 2- تهيـه ليسـتهای 
 -4 هـا،  ایـده  متقاطـع  جـداول  تهيـه   -3 تطبيقـی، 
تشـریح مشـکل و موضوع در برابر دیگـری، 5- تکنيک 
»گـوردون«، 6- تکنيـک اندیشـيدن و بحـث آزاد، 7- 
اسـتفاده از خطـوط فکـری غيـر مرتبـط، 8- تکنيـک 
تلفيقـی حاصـل از ترکيـب رویـه »گـورُدون« و رویـه 
اندیشـه آزاد )فانـژه، 1364، ص 56-72(. »آسـُبورن« 
ـر خاّلق«، دیـدگاه جامع دیگری  پيرامـون »فرآیند تفکُّ
ـر  را مطـرح مـی کنـد. وی اعتقـاد داشـت فرآینـد تفکُّ
خـاّلق، شـامل »سـه مرحلـه اصلـی« و »شـش مرحله 

فرعـی« اسـت. ایـن مراحل عبارتنـد از:
1. »حقيقت جويـی«: مرحلـه حقيقت جویـی بـه دو 
مرحلـه »حـل مسـأله دیوئـی« یعنـی »بيان مسـاله« و 
»جمـع آوری اطالعـات« مشـابه اسـت، بـا ایـن تفاوت 
کـه تنهـا »حـل خاّلق مسـاله« اسـت نـه صرفـا »حل 
مسـأله«. ایـن مرحلـه شـامل دو زیـر مرحله اسـت که 
عبارتنـد از: الـف- »تعریـف مسـأله«: منظـور از تعریف 
مسـاله این اسـت که بدانيم در جسـتجوی چه هستيم. 
تعریـف مسـاله ممکـن اسـت بـا یک مسـاله کلـی آغاز 
گـردد و بـه مسـائل فرعـی ختـم گـردد. مسـائل گاهی 
بـرای فـرد ایجـاد مـی شـود و گاهـی او مسـائل را بـه 
وجـود مـی آورد. ب- »آماده سـازی«: در ایـن مرحله از 
حقيقت جویـی، فرد به جمـع آوری اطالعات و تجزیه و 
تحليـل آن مـی پـردازد. ابتدا دانـش و تجربه های قبلی 
دربـاره مسـأله تمرکـز مـی شـود و سـپس تجربه های 

جدیـدی در رابطـه با مسـأله جمـع آوری می شـود.  
2. »ايده جويـی«: در ایـن مرحله ایـده های مختلف و 
متعـددی طـرح می گـردد و در آن تداعـی معانی نقش 
خاصـی ایفـا مـی کنـد. بدیـن ترتيـب یک فکـر منجر 
بـه فکـر دیگـری می گـردد که ایـن امر بـا اتصـال ُقّوه 
تصـور بـا حافظه ممکن می شـود. برای ایـده یابی بهتر 
بایـد موانعـی را که فکر را بسـته نگه مـی دارد، کنار زد 
و عواملـی کـه می توانـد در یافتن ایده هـای بهتر موثر 

باشـد، را تقویت نمود.
3.»حل مسـأله جويی«: این مرحله، مسـتلزم ارزیابی 
و آزمایـش ایده های انتخاب شـده در مرحلـه قبل و در 
نهایـت انتخـاب و گزینـش راه حـل نهایـی اسـت. قابل 
ذکـر اسـت کـه اغلـب راه حـل نهایـی از ترکيـب ایـده 
هـای مختلف به دسـت مـی آید. این مرحلـه همچنين 
بـا دو مرحلـه نهایـی از پنـج مرحلـه روش حل مسـأله 
یعنـی آزمـوِن فرضيـه و نتيجـه گيرِی هماهنگ اسـت. 
پـس می تـوان نتيجـه گرفـت »فرآینـد خاّلقّيـت«، از 
دیـدگاه »آسـُبورن« همان »فرآیند حل مسـأله« اسـت 
کـه »دیوئـی« مطـرح مـی کنـد؛ با ایـن تفـاوت که در  
اینجـا جهـت حـل مسـاله برانگيختـن خاّلقّيـت هـر 
چـه بيشـتر اسـت )حسـينی، 1383، ص 56(. اُلگـوی 
»آسـُبورن- پارنـز« )1962( شـامل پنـج مرحله اسـت 

از: که عبارتنـد 
1. »حقيقـت يابـی«: اطالعـات الزم دربـاره مشـکل 

بـرای تعریـف مسـاله جمـع آوری می شـود.
2. »مسـاله يابـی«: بيـان مسـاله آن گونـه کـه اصل 

قضيـه را بـه خوبـی روشـن نماید.
3. »ايـده يابـی«: بـرای مسـاله ایـده هـای هـر چـه 

می شـود. جسـتجو  بيشـتری 
4. »راه حـل يابـی«: از بين ایده ها، بهتریـن راه حلها 

می شود. انتخاب 
5. »پذيـرش يابـی«: راه حلهـای انتخاب شـده برای 

اجـرا امـاده می شـود )حسـينی، 1383، ص 56(.
همچنيـن آسـُبورن به نقـل از »فانـِژه« )فانـژه، 1364، 
ص 59( از »فهرسـتهای تطبيقـی« یـاد می کنـد کـه 

عبـارت از همـان مراحـل بـاال بـه صـورت زیر اسـت:



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

330

1.»انطبـاق«: آیـا پدیده ای شـبيه به پدیـده مورد نظر 
مـا وجـود دارد؟ آیـا معضل مشـابهی در گذشـته وجود 
داشـته اسـت؟ چـه چيـزی را می تـوان تقليد کـرد؟ از 

چـه کسـی می تـوان کمک خواسـت؟
2.»تغييـرات«: آیـا مـی تـوان تغييراتـی در شـکل، 

انـدازه، معنـی، حرکـت و یـا مبـداء داد؟
3.»بزرگسـازی«: چـه مشـخصه ای را می تـوان بـر 

مقولـه افـزود؟ زمـان؟ فرکانـس؟ قـدرت؟
4.»سـاده كردن«: کدام مشـخصه را می تـوان حذف 

کرد؟
مضمـون  می تـوان  آیـا  سـازی«:  5.»جانشـين 

گرفـت؟  نظـر  در  را  جانشـينی 
6.»تـرادف«: آیـا می توان اجـزاء را به ترکيـب دیگری 
ردیـف کـرد؟ آیـا می توان تسلسـلی دیگر بـرای ترتيب 
آنهـا در نظـر  بـرای  یـا ترکيبـی دیگـر  عملکردهـا و 

گرفت؟
7.»تركيـب عكـس«: تعویض جـای مثبـت و منفی؟ 

جهت عکـس عمل کـردن؟
8.»تركيـب«: آیـا مـی تـوان آليـاژ جدیدی بـکار برد؟ 
آیـا مـی تـوان ترکيب شـيميایی یـا مخلوطـی جدید و 
یـا کارکردهـای دیگـری بـرای اجـزای مختلـف در نظر 

گرفـت؟ )فانـِژه، 1364، ص 60-59(.
»اسـتين« )1974( »فرآینـد خاّلقّيـت« را شـامل سـه 

مرحلـه مـی داند:
1.»فرضيه سـازی«: ایـن مرحلـه بـر مبنـای هدفـی 
کـه فـرد در جهـت خاّلقّيـت دنبـال مـی کنـد، انجـام 
مـی گيـرد. »اسـتين« اعتقـاد دارد برای فرضيه سـازی 
بهتـر، افـراد خالق نيازمند شـرایطی هسـتند کـه بهتر 
کار کننـد. افـراد خـاّلق اغلـب آگاهنـد  کـه در چـه 
موقعيت هایـی بيشـتر خـاّلق هسـتند. اِسـتين در واقع 
همـان »مرحلـه نهفتگـی واالس« را طـرح مـی کنـد و 
بـه اهميـت »اِلهام و ُشـهود و احسـاس زیباشـناختی« 
در »فرضيـه سـازی« تاکيـد مـی ورزد. وی همچنيـن 
»آمادگـی« را جـزء فرآینـد خاّلقّيـت نمـی دانـد، چون 

قبـل از ورود بـه مسـأله اسـت.
2.»آزمـودن فرضيـات«: بررسـی این که آیـا فرضيه 

یـا عقيـده مـورد نظر می توانـد منجر بـه نتيجه خاّلقی 
گـردد، تنهـا بـا آزمایـش فرضيه ممکـن اسـت طبيعتاً 
نـوع آزمایـش بـر حسـب رشـته مـورد نظـر فـرق مـی 
کنـد. در ایـن مرحلـه در واقـع یـک تجربـه خصوصـی 
بـه تجربـه عمومـی تبدیل می گـردد و آنچـه را ممکن 
اسـت فـرد خـاّلق بـا آن یکـی شـده بـوده را بتوانـد از 

بنگرد. بيـرون 
3.»انتقال نتايـج«: در فرآیند خاّلق، انتقال شـخصی 
بـه تنهایـی کفایـت نمی کند بلکـه باید به دسـت آمده 
یـا محصول خـاّلق را به دیگـران انتقـال داد. وقتی فرد 
خـاّلق روی موضوعـی کار می کنـد، مـی توانـد فرآیند 
رسـيدن بـه آن نُـوآوری را انگونه که خـود درک نموده 
و آنچـه را در ذهـن داشـته بـه دیگـران منتقـل کنـد 

)حسـينی، 1383، ص 57(. 
مراحل خالقيت در هنر و معماري

ر خاّلق عبارتند از: مراحل تفکُّ
1-»آمادگـی«: در مرحله اول افـراد به امور پدیده های 
مختلـف زندگی دقت و توّجه بيشـتری پيـدا می کنند، 
بـه حـدی کـه گاهـی پدیـده هـای زندگـی مّدت های 

طوالنـی ذهن شـخص را بـه خود مشـغول می کند.
2-»مطالعـه«: در مرحلـه مطالعـه فـرد بـا بررسـی و 
مطالعـه بيشـتر روابط بيـن پدیده ها را بهتـر درک می 

. کند
3-»تغييـر«: در مرحلـه سـوم شـخص بـه نـوع روابط 
بيـن پدیـده هـا کـه ذهـن او را به خـود مشـغول کرده 
انـد پـی مـی بـرد و بـا طرح سـئوال هـای مختلـف در 

ذهـن بـه نقـد و بررسـی آن می پـردازد.
4-»پختگـی«: در ایـن مرحلـه شـخص بـا گـذار از 
مراحـل قبلـی به درک و شـناخت عميق تـری از روابط 
بيـن پدیـده  هـا می رسـد و گویـی پدیده هـا، جزئی از 

وجودش شـده اسـت.
5- »اشـراق«: در مرحله اشـراق شـخص به پاسخ های 
ناگهانـی دسـت پيدا می کنـد، معموالً بـا کلماتی نظير 

»هـان« و »یافتم« متجلّی می شـود.
6- »وارسـی«: در ایـن مرحله فرد به بررسـی بهترین 
ایـده ای کـه در مراحـل قبلی به آن رسـيده اسـت می 
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پـردازد و درسـتی آن را مشـخص می کند.
7-»اجـرا«: در ایـن مرحله فـرد افکار یـا ایده هایی که 
مـورد تأیيـد واقـع شـده انـد را بـه مرحلـه اجـرا درمی 

آورد )شـکرچی، 1388، ص 7(.
شهرهاي خالق

به طـور کلـی یـک فضـای شـهری خـالق از بـه هـم 
آميختگـی سـه عنصر مـکان، انسـان و سـرمایه گذاری 
حاصـل می شـود. ایـده فضـای شـهری خـالق بـر این 
بـاور اسـت کـه بایـد بـا اسـتفاده از سـرمایه گذاری بـر 
عنصـر مـکان، خـارج از صنعت و به عنـوان محيطی که 
کيفيـت زندگی انسـان را بـاال می برد، تاکيـد کرد. این 
درهم آميختگـی سـرمایه گـذاری، مـکان و انسـان هـا 
بایـد به پنج نوآوری برسـد: نـوآوری در حـوزه مدیریت 
مسـائل  اقتصـادی،  مسـائل  مدنـی،  مسـائل  شـهری، 
اجتماعـی و مسـائل فرهنگـی و هنری )همـان، 1391، 
ص 74(. اشـهرهاي خـالق از موضوعـات نوین در حوزه 
شهرسـازي اسـت؛ چنانچه »ترسـا آمابيل« شـش گروه 
برنامـه عملياتـی بـرای مدیریـت خالفيـت ارائـه نموده 
اسـت کـه به شـرح ذیـل اسـت: 1- چالـش؛ 2- آزادی؛ 
3- منابـع؛ 4- فعاليـت گروهی و اجتماعـی؛ 5- نظارت 
تشـویقي؛ 6- حمایـت سـازمانی یـک فضـای شـهری 
خـالق محيط مسـاعدی بـرای تربيت خالقيت انسـانی 
اسـت و زمينه پرورش خالقيت سـاکنين خود را فراهم 
مـی آورد. ایـن شـهرها فضای پویـا و سـالمی دارند و به 
صـورت یـک جامعه بـاز، از تازه واردها اسـتقبال کرده و 
به سـرعت خـود را بـا ایده های جدید سـازگار می کند. 
همچنيـن گروه هـای جدیـد مهاجـر را بـه راحتـی در 
خـود جـای داده و بـه همسـازی و همزیسـتی خالقانه 
آنهـا کمـک مـی نمایـد )رضائيـان و همـکاران، 1391، 

ص 72(. 
شـهرها همـواره مکانـی برای ابـداع نـوآوری و خالقيت 
هسـتند و در آنهـا روابـط اوليـه زیـادی وجـود دارد که 
منجـر به نوآوری هـای اجتماعی و خالقيـت در زندگی 
شـهری می شـود. حال برای داشـتن یک فضای شهری 
خـالق بسـتری نياز اسـت کـه از طریق آن شـهروندان 
بتواننـد شـهر خـالق را شـکل دهنـد. این بسـتر همان 

فضاهای عمومی در شـهر است که شـهروندان از طریق 
حضـور در آنهـا می توانند ظرفيت بالقـوه خالقيت خود 
را بـه ظرفيت هـای بالفعـل تبدیـل کننـد. ایـن فضاهـا 
بـه دليـل ماهيـت خـود حـق ورود و حضـور هر قشـر، 
سـن، نـژاد و صنفـی را بـدون هيچگونـه محدودیتی به 
عمـوم شـهروندان می دهـد و فضایـی مناسـب را برای 
گردهمایـی و تجمـع شـهروندان بـا برقـراری ارتباطات 
و تعامـالت بيـن آنهـا، بحـث و گفتگـو و تبـادل نظر در 
ارتباطـات دو یـا چندطرفـه ميـان افراد از طریـق ایجاد 
ارتبـاط بـا محيـط طبيعی فراهـم می کنـد )کالنتری و 

همـکاران، 1391، 74(. 
بـه هـر حال بـا ایـن رویکـرد جدیـد، مسـئله حکومت 
شـهری و مدیریـت شـهری اهميـت پيـدا مـی کنـد. با 
اهميـت پيدا کردن شـهرها و افزایش جمعيـت و رابطه 
شـبکه ای شـهرها، مسـایل مدنی به نوعی دیگر مدنظر 
قـرار می گيـرد. به دنبـال آن، نگاه به مسـائل اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و هنـری نيـز تغيير پيـدا می کند. 
در حـال حاضـر بـرای اینکـه فضای شـهری بـه عنوان 
یـک فضـای شـهری خـالق شـناخته شـود، بایـد در 
زمينـه های فرهنگی و هنری سـرمایه گـذاری کرد. در 
فضای شـهری خالق عالوه بر مسـائل صـرف اقتصادی، 
تکنولـوژی، علـم و فرهنـگ اسـت کـه بـه توسـعه ی 
فضاهـای شـهری در شـهر کمـک می کنـد )رضائيان و 
همـکاران، 1391، 74(. شـاخص هـای اصلی و ضروری 
در یـک فضـای شـهری خـالق بـه عناصـر مختلفـی از 
قبيـل: کيفيـت محيـط زیسـت، شـرایط اجتماعـی و 
فرهنگـی، کاربرد تکنولـوژی، وجود الگوهـای اقتصادی 
و اسـتقرار سياسـت عمومـی بسـتگی دارد )رضائيـان و 

همـکاران، 1391، 84(.

خالقيت در معماري و طراحي شهري
در آموزش معماری مسـایل مختلفی در حيطه فرهنگ 
و اجتمـاع، دیـن و اقتصـاد مـورد توجه اندیشـمندان و 
اسـاتيد معمـاری بـوده اسـت؛ چنانچـه تاکيـد »هادی 
طریقـت  و  جوانمـردان  »آیيـن  مقالـه  در  ندیمـی« 
معمـاران« در رابطـه بـا مهارتهای مورد نيـاز در حرفه و 
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صناعـت معمـاری و در واقع بایسـته های آموزشـی آن، 
نيـز بـه مقـوالت فرهنگی و دینـی در آمـوزش و تزکيه 

معمـاران اشـاره دارد؛ وی مـی نویسـد:
»فراگيـری مهـارت هنری و راز و رمـز آن محتاج تالش 
و ریاضتـی اسـت کـه بعـد از ممارسـتی تـوان فرسـا و 
مجاهدتـی بـی دریـغ و ریاضتـی نورافـزا صـادر مـی 
گردیـده اسـت. بـه عبارت دیگـر، انتقـال مهـارت راز و 
رمزهـا در گـرو یافتـن اهليـت بـوده اسـت. اسـتاد پس 
از آزمـون از خصوصيـات شـاگرد و موفقيـت، شـروع به 
کار بـا وی مـی نموده اسـت. سـالهای متمـادی از عمر 
شـاگرد در تقليد و نگاه به دسـتان اسـتاد می گذشـته 
اسـت تا بتدریـج مهارتی که نتيجه ممارسـت و تهذیب 
بـوده اسـت، در جـان وی جایگزیـن گـردد و  نفـس 
سـپس در سـالهایی کـه گـرد پيـری بـر رخسـار چهره 
وی نشسـته بـوده و وجود وی در حقيقت راسـتين این 
تفکـر ذوب گردیـده بـود، خـود به مقـام اسـتادی نایل 
مـی آمـده و »دسـت در کار« پيـدا مـی کـرده اسـت.« 

)ندیمـی، 1375، ص 21-6(.
»ميـس وندرروهـه« [در انطبـاق بـا نـگاه ندیمـی]، در 
سـال 1938 و پـس از دعـوت بـرای مدیریـت بخـش 
معماری انسـتيتو آرمور که بعدها به انسـتيتو تکنولوژی 
ایلينویـز تغيير نـام یافت، در خطابـه افتتاحيه در رابطه 

با امـوزش معمـاری گفت:
»هـر آموزشـی بایـد بـا جنبـه هـای عملـی زندگـی 
آغـاز شـود. ولـی آمـوزش واقعـی بایـد فراتـر رفتـه و 
بـه شـخصيت شـکل بخشـد. اوليـن هـدف، دریافتهای 
دانشـجو برای شـناخته ها و قابليت هـای زندگی عملی 
اسـت. هـدف دوم، پـرورش شـخصيت او و دادن امکان 
اسـتفاده از ایـن شـناختها و قابليتهـا اسـت. آمـوزش 
واقعـی تنهـا شـامل اهداف عملی نيسـت، بلکه ارزشـها 
را نيـز در بـر مـی گيـرد. مـا از طریـق اهـداف عملی به 
اسـکلت خـاص زمان خـود پيوسـته ایـم، در حالی که، 
ایـن ارزشـها به ارزشـهای معنوی انسـان مربوط اسـت. 
اهـداف کاربـردی فقـط به پيشـرفت مـادی وابسـته اند 
در حالـی کـه ارزشـهایی کـه مـا از آن دفاع مـی کنيم، 
سـطح فرهنگی مـا را متجلـی می کنند. اهـداف عملی 

و ارزشـها در عيـن ارتبـاط نزدیـک، متفاوتنـد... اموزش 
بایـد مـا را از یـک وضعيـت غيرمسـئوالنه بـه قضـاوت 
روشـن و مسـئوالنه و از موفقيت »اتفاقـی« و »دلخواه« 
بـه صراحت راسـيونل و نظـم روشـنفکرانه هدایت کند. 
در نيتجـه مـا دانشـجویان را در مسـير منظم، با شـروع 
از مصالـح و حـل فنکسـيون تـا کار خالقـه، هدایت می 

کنيـم« )بنـه ولـو، 1377، ص 309(.
در عين حال، باید اشـاره داشـت که از نظر بسـياری از 
صاحب نظران مشـکل اساسـی معماری امروز در مقوله 
آمـوزش اسـت، چنان که »حسـين شـيخ زیـن الدین« 
در مقالـه »گفـت و گویـی دربـاره زبـان و تکنيک« می 

نویسد:
»...بایـد جایـی این چرخه اهریمنی شکسـته شـود. این 
نقطـه نظـر مـن در آمـوزش اسـت. در این زمينـه الزم 
نيسـت بدیهيـات را بارهـا و بارهـا امتحـان کنيـم. باید 
ببينيـم در همـه دنيـا چـه کـرده انـد، ما هـم همانطور 
عمـل کنيـم. جامعـه ای در آن بدیهيـات هـم نيازمنـد 
اثبـات باشـد، پيـش نمـی رود. سـرافکندگی ایجاد می 
کنـد. بـرای کشـور توسـعه نيافتـه خطرنـاک اسـت که 
ایـن پارادایـم هـای بدیهی را کـه الاقل در حـال حاضر 
کارکردشـان اثبات شـده سـات زیر سـوال ببرد و خيال 
کند کشـف خيلی بزرگی کرده اسـت. شـاید راه خروج 
از چرخـه هميـن باشـد کـه بداهت ایـن پارادایـم ها به 
طـور موقـت اما قاطع و قطعی پذیریفته شـود. به خاطر 
شـک فلسـفی کـه نمـی توان بـه همـه سـازوکارها و از 
جملـه در مـورد امـوزش و نظـام های فنی حملـه کرد. 
نـه از هيـچ کس می آموزیم و نه با کسـی مشـورت می 
کنيـم. فقـط بـه اتکاء دانـش قاصـر خودمـان نظامی را 
بازتوليـد می کنيـم که محصول بـدی دارد و عبرت هم 
نمـی گيریم.« )شـيخ زیـن الدیـن، 1381، ص 31(. در 
واقـع معمـاری و آموزش آن باید تفکرسـاز و تفکرآفرین 
باشـد؛ چنـان کـه »داراب دیبـا« در رابطـه بيـن نظـر، 

جهـان بينـی و تفکر مـی آورد: 
»...در شـکل گيـری معمـاری ایـران، نظر، جهـان بينی 
و تفکـر ارتباط بسـيار نزدیک با فضا داشـته اسـت. این 
امـر ممکـن اسـت در مرحلـه اول جسـت و جوگـر حل 
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مسـائل جـوی و اقليمـی بـوده باشـد ولـی در مراحـل 
کليـه  آن  در  کـه  اسـت  ذهنيتـی مشـهود  تکميلـی، 
تحـوالت عقالنـی و تخيـالت معنـوی نفوذ کـرده اند.« 

)دیبـا، 1378، ص 97(.
»مارسـل پلو« مدیر اسـبق دانشـکده معمـاری الکامبر 
بروکـس، در رابطـه بـا آمـوزش معمـاری بـر ایـن بـاور 

که: اسـت 
»ایـن نـوع آمـوزش، به نظـر مـن دو هدف عمـده دارد 
کـه گاه مخالـف و گاه مکمـل یکدیگرنـد. از یـک سـو، 
آن  در  معمـاران  کـه  اجتماعـی،  سـازمان  سـطح  در 
بـه کار مشـغول انـد، وظيفـه ای مـورد نظـر اسـت کـه 
بایـد مرغـوب تریـن کيفيـت را بـرای مشـتری تضمين 
کنـد. مفهـوم ایـن وظيفـه، در طـول تاریـخ، در طيفی 
از مالحظـات صـرف معمـاری تـا مدیریـت بهينـه فضا 
و پـول- همچنيـن انعـکاس روحيات جامعه در نوسـان 
بـوده اسـت. امـا از سـوی دیگـر، تعاليمـی اسـت کـه 
انسـانی، همچنـان  آگاهـی  در  آن  فرهنگـی  حيثيـت 
پابرجاسـت.آموزش بایـد در عيـن حال که شـاگردان را 
بـرای سـاختن بنـا و مدیریـت طـرح تربيـت مـی کند، 
دانـش دایما تکامل یابنده پيشـه ای فرهنگـی را نيز در 

اختيـار آنهـا بگـذارد« )پلـو، 1375، ص 32(.
در رابطـه بـا آمـوزش معمـاری سـنتی ایـران، »هـادی 
ندیمـی« در زمينـه »آمـوزش توامـان حکمـت نظری و 
حکمـت عملی بـر مبنای رابطه اسـتاد شـاگردی«، می 

آورد:
»آنچـه از آثار مکتوب در احواالت اهل سـلوک از بنایان 
و معماران تاکنون شـناخته شـده، بسـيار اندک است و 
آن نيـز اکثـرا در قالـب فتـوت نامـه هایـی اسـت که از 
اربـاب حـرف و صناعـت بـه جـای مانـده اسـت. آنچـه 
را کـه از سـير و سـفر در بوسـتان ایـن فتـوت نامـه ها 
در عرصـه صناعـت و هنـر مـی تـوان بـه ارمغـان آورد، 
عبارتنـد از: الـف- صناعـت و هنـری را کـه نـزد آنـان 
بـوده، امانتـی الهـی دانسـته و آن را به مشـایی قدسـی 
حوالـت داده انـد. ب- شـرط ورود بـه صناعت و پيشـه 
را آراسـتگی و ادب دانسـته و اهليـت یافتـن و تخلق به 
اخـالق جوانمـردی و پـا گردیـدن از هرگونـه رجـس و 

ناپاکی را شـرط حضور دانسـته اند. ج- حجاب منيت را 
دریـده اند و خویشـتن را در آتش لقـاء حق ذوب نموده 
و آمـاده اعطـاء ربانـی شـده و بـه حقيقـت »اذرميـت 
مارميـت« واصـل گردیـده انـد. د- سـاختن را از باتـدا 
تـا انتهـا بـا ذکـر ربانـی و قلبـی  بـه نحـوی تمثيلی با 
سـازندگی ایجـاد ممـزوج نمـوده و هدف همـه را قرب 
بـه حـق دانسـته انـد. ه- اعطـاء و اخـذ یـا بـه عبـارت 
دیگـر، تعليـم و تعلـم را در انتقال مهـارت و راز و رمزها 
کـه از اسـتاد به شـاگرد به انجام می رسـد، نيـز در گرو 
یافتـن »اهليـت« بـوده، شـاگرد در اوليـن قـدم ها می 
بایسـت در توقف در عادات بد، خودبينی، خودپسـندی 
هـا و غـرور و دنيـا طلبـی پرهيز نمـوده و وجود خویش 
را آمـاده بـرای درک حقایـق و رموز نماید. و- اسـتادان 
ارشـد و پيـش کسـوتان علـم و عمـل مقامـی واال و 
اعتبـاری پابرجـا در تمامـی مراحل کار و پيشـه داشـته 
و حضـور معنـوی اسـتاد و پيـر همـواره در کار ملحوظ 

بـوده اسـت )ندیمـی، 1375، ص 21-6(.
نظریه هاي خالقيت معماري و طراحي شهري

در زمينـه شـناخت خاّلقّيـت مکتبهـای و نظریـه های 
زیـادی وجـود دارد که در ادامه به آنها اشـاره می شـود:

و  اجتماعـی  نظریه هـای  و  معمـاري  خاّلقّيـت 
ختی  شـنا یست  ز

»هارینگُتـون« )1990( بـر مبنـای شـناخت »محيـط 
»نظریـه  زیست شناسـی،  در  )اِکولُـوژی(  زیسـت« 
ریـزی  پایـه  »خاّلقّيـت«  از  را  خویـش  اجتماعـی« 
مـی کنـد. او معتقـد اسـت: »خاّلقّيـت محصـول فـرد 
واحـدی، در یـک زمـان واحـد، در جای خاص نيسـت؛ 
بلکـه عبـارت از یک زیسـت بـوم )اِکوسيسـتم( اسـت، 
همانگونـه کـه در زیسـت بوم )اکوسيسـتم( در زیسـت 
شناسـی موجودهـای زنـده بـا یکدیگر و با اکوسيسـتم 
انـد، در اکوسيسـتم خـاّلق نيـز همـه  شـان مرتبـط 
اعضـاء و همـه جنبـه هـای محيطـی در حـال تعامـل 
می باشـند. البته بين »اکوسيسـتم در زیست شناسی« 
بـا »اکوسيسـتم در خاّلقّيـت« تفاوتهایـی وجـود دارد؛ 
هرچنـد در مقـوالت سيسـتمی، نـگاه بـه آنهـا مشـابه 
ارزیابی شـده اسـت«. سـه مفهوم زیسـت شـناختی در 
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ایـن »اسـتعاره قياسـی«، قابـل توجـه اسـت:
1. »بعضـی خصوصيـات اُرگانيسـم در یـک جـا نقشـی 
حياتـی دارد و در محيطـی دیگـر بی تاثيـر و غير مفيد 
اسـت«. همچنيـن خصوصيـات محيطـی که بـرای یک 
اُرگانيـزم زیانبخـش اسـت بـرای دیگـری عامل رشـد و 
توسـعه به حسـاب می رود. این مسـأله در اُکوسيسـتم 
خاّلقّيـت قابـل تعميـم اسـت. عوامـل محيطـی که در 
یـک جـا موثر اسـت، در جـای دیگـر تاثير منفـی دارد. 
در تحقيقی که »آمابيل« داشـته )1984(، دانشـمندان 
فشـار و اضطـرار زمانـی و رقابـت را مانعـی در خاّلقّيت 
دانسـته انـد، در حالی کـه در تحقيق دیگر دانشـمندان 
ایـن عوامـل را محـرک خاّلقّيـت خویـش دانسـته انـد. 
ویژگيهـای  بـا  خـاّلق  کار  در  شـخصيتی  ویژگيهـای 

اکوسيسـتم در ارتباط اسـت. 
2.»موجـودات زنـده، شـکل دهنـدگان و جسـتجوگران 
فعـال محيـط شـان هسـتند«. زیست شناسـها توجـه 
زیـادی بـه فرآینـد فعاليـت موجـود زنـده دارنـد کـه 
طـی آن چيزهـا را تغييـر داده و جـای طبيعـی اشـان 
را جسـتجو مـی کنـد. در اکوسيسـتم خاّلقّيـت نيـز 
فرآینـدی کـه افـراد خـاّلق بـه طـور فعالـی محيـط 
شـان را انتخـاب کـرده و شـکل مـی دهنـد، توجه می 
شـود. این عمل موجب تسـهيل رشـد خاّلقّيـت افراد و 

پيشـرفت کارهایشـان مـی گـردد.
محيطـی«:  عامـِل  متصـِل  و  غيرخطـی  3.»ارتبـاِط 
همانطـور کـه در بيولُـوژی عوامـل محيطی بـا یکدیگر 
ارتبـاط غيـر خطـی دارنـد، در اِکوسيسـتم خاّلقّيـت 
نيـز همـه عناصـر با یکدیگـر ارتبـاط غير خطـی دارند؛ 
بـرای مثـال در یـک گلخانـه نيـاز بـه مقـداری آب، نور 
خورشـيد اسـت تا گياه رشـد کنـد، مقدار آبـی که الزم 
اسـت نيز وابسـته بـه عوامل دیگـری ماننـد ميزانی که 
گيـاه، نـور خورشـيد را جـذب کـرده اسـت، می باشـد. 

خاّلقّيت معماري و نظریه های تداعی گرایی
گيلفـورد، خاّلقّيت را شـکل دادن بـه عناصر متداعی به 
صـورت ترکيبـات تـازه مـی داند که بـا اِلزامـات خاصی 
مطابقت داشـته باشـد یا به شـکلی مفيد باشـد و هرچه 
عناصـر ترکيب جدیـد ناهمگون تر باشـند، فرآیند حل 

کـردن، خـاّلق تر خواهد بـود )صمدآقائـی، 1385، ص 
14(. بـر طبـق نظریـه تداعـی گرایـی، ارتبـاط دو ایده 
ر می گـردد؛ وقتی ایـده ای در  اسـت کـه منجر بـه تفکُّ
ذهـن باشـد، ایـده مشـابه آن نيز بـه دنبـال آن خواهد 
آمـد. بنابرایـن وقتـی فرد بـا مسـأله ای روبرو گـردد، با 
تداعـی اطالعـات قبلـی که در ذهـن دارد، به ایـده تازه 
ای بـرای حـل مسـأله دسـت مـی یابـد. پس مـی توان 
گفـت خاّلقّيـت عبـارت از هر چه فعال نمـودن تداعيها 
و ارتباطـات ذهنـی اسـت؛ چنانچه تداعی بيشـتر منجر 
بـه خاّلقّيـت بيشـتر مـی گـردد. »مدنيـک« )1962( 
ـر خاّلق عبارت اسـت از: »شـکل  معتقـد اسـت که تفکُّ
دادن بـه تداعيهـا بـه صـورت ترکيبات تـازه و مفيد که 
پاسـخگوی الزامـات خاصـی باشـد« )حسـينی، 1383، 
ص 37(. »مدنيک« بر اسـاس نظریه تداعی، سـه روش 
بـرای »حـل خاّلق مسـأله«، ارائـه می دهـد: 1. »اتفاق 
و تصـادف«: ترکيـب جدیـد به طـور تصادفـی و اتفاقی 
بـه وجـود آمده اسـت. به عبارتـی دیگـر، ترکيب جدید 
بـه طـور اتفاقـی از عناصر مربوطه ترکيب شـده اسـت. 
2. »شـباهت و تجانـس«: در این حالت شـباهت عناصر 
موجـب ترکيـب جدیـد مـی شـود. 3. »وسـاطت«: بـا 
وسـاطت عناصـر مشـترک، ترکيـب جدیـد حاصل می 

شود.
خاّلقّيت معماري و نظريه های رفتارگرايی

اسـاس نظریـات »مکتب رفتارگرایی« نيز نشـآت گرفته 
از »تداعی گرایـی« اسـت. اِسـکينر و سـایر رفتارگراهـا، 
از جملـه »ُوودَمـن« )1981( »رفتـار خـاّلق« را عبارت 
از رفتـاری مـی داننـد کـه از طریق تقویتهـای محيطی 
فراگرفتـه شـده اسـت. »رفتـار گرایـان« بـرای فـرد در 
توليـد خاّلق، حداقـل نقش را قائلند. آنها بـر این باورند 
کـه محصول خـاّلق، معموال از راه »تغييـرات تصادفی« 
بـه دسـت می آیـد که بـه خاطـر پيامدهای مثبتشـان 
انتخـاب می گردند )حسـينی، 1383، ص 38(. هرچند 
ممکن اسـت گاهـی تداعی منشـأ ایده های تازه باشـد، 
یـا گاهـی بتوانـد جزیـی از مرحله ایـده یابی باشـد؛ اما 
ـر خـاّلق از تداعـی نشـأت مـی  نمـی تـوان گفـت تفکُّ
ر خـاّلق، بدون  گيـرد، چنـان کـه بسـياری از مواقع تفکُّ
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هيـچ گونـه تداعی شـکل مـی گيرد.
خاّلقّيت معماري و نظريه های گشتالت گرايی

مبتنـی  ِگشـتالت،  دیـدگاه  از  خـاّلق  ـر  تفکُّ بنيـان 
پایـه  بـر  را  هـا  پدیـده  کـه  اسـت  »ُکل گرایـی«  بـر 
ویژگی هـای کلـی آن تبيين می کند. نظریات اساسـی 
ایـن مکتـب پيرامون خاّلقّيت، توسـط »ورتيِمر« مطرح 
ـر پيرامـون »حل  شـده اسـت، او معتقـد اسـت که تفکُّ
مسـأله« باید شـکل کلی داشـته باشـد، یعنی موقعيت، 
بـه عنـوان یـک کل در نظـر گرفتـه شـود. مهـم ایـن 
اسـت کـه وقتی اسـاس و مـاده اصلی حل مسـاله درک 
شـود، می تـوان آن را بـه شـرایط دیگـری انتقـال داد و 
ـر خاّلق« اسـت. »روشـهای سـنتِی  ایـن تنهـا راه »تفکُّ
آمـوزش« کـه مبتنـی بر حفـظ و تکرار اسـت، منجر به 
»رفتـارِ مکانيکـی« مـی گردد کـه هرگز مولـد نخواهد 
»ورتيِمـر«  دیـدگاه  از  خـاّلق«  ـر  تفکُّ »مراحـل  بـود. 

از: اسـت  عبارت 
1. »گروه بنـدی، سـاختار بندی و سـازمان دهی 
بـه کلهـای  تقسـيم یـک کل  مجـدد« در عمليـات 
کوچکتـر دیـده مـی شـود کـه برغـم آن هنـوز ایـن 
ُکل هـای کوچکتـر در ارتبـاط بـا هـم و بـا کل، مسـاله 

اِدراک مـی شـوند.
2. »فرآينـد حل مسـاله بـا تالش برای رسـيدن 
بـه ارتباطـات درونی آن شـروع می شـود«. فرد 
تـالش می کنـد، طبيعت وابسـتگی متقابـل درونی آن 

را کشـف کند.
ر خاّلق روابط برجسـته و مشـخص در ساختار  3.در تفکُّ

درونـی موقعيت نقش مهمی بـه عهده دارد.
معنـای  دربـاره  خاصـی  ویژگـی  خـاّلق،  ـر  تفکُّ 4.در 
عملکردی بخشـها وجـود دارد که همانـا قطعيت روابط 

بـرای حـل مسـاله و درک فهـم فرمـول اسـت.
5.کل فرآینـد عبارتسـت از یـک خـط مسـتمر فکـری 
و نـه جمـع عـددی عمليـات مجـزا و خـرد شـده، هيچ 
گامـی بـه طـور مطلـق بـا عملکرد خـود فهميـده نمی 
شـود، بلکـه بر عکس، هـر گام در ارتباط با کل موقعيت 

معنـی پيدا مـی کنـد )حسـينی، 1383، ص 40(.
خاّلقّيت معماري و نظريه های شناخت گرايی

شـناخت گرایان معتقدند آموزش خـاّلق، زمانی محقق 
می گـردد کـه معلـم بـه دانـش آمـوز کمک کنـد تا در 
یادگيـری مطلـب تـازه، تجربه-هایـی که قبـاًل آموخته 
اسـت را بـه موضـوع جدیـد منتقـل نمایـد. بنابرایـن 
علـی رغم اشـتراکات زیـادی کـه »شـناخت گرایی« با 
»نظریـه ِگشـتالت« دارد، در این زمينـه، موضعی کامال 
متضـاد دارنـد. تاکيـد شـناخت گرایی بـر »اسـتفاده از 
تجربه هـای قبلـی در یادگيـری« اسـت در حالـی کـه 
رد می کنـد. »ِمه یِـر«  کامـال  را  آن  نظریـه گشـتالت 
»روش هـای  روی  معـروف،  شـناخت گرای   )1984(
آمـوزش خاّلقّيـت« تحقيقـی انجـام داد و ایـن نکتـه 
را پيشـنهاد نمـود: 1. »آمـوزش مطالـب بایـد معنـی 
دار باشـد«. 2. »آمـوزش بایـد مبتنـی بـر دانـش قبلی 
دانـش آمـوزان باشـد«. 3. »روشـهای آمـوزش بایـد بر 
اسـاس فرآیندهـای یادگيـری فعـال انجـام گيـرد«. 4. 
»ارزیابـی نتایـج بایـد خاّلقّيـت دانـش آمـوزان را اندازه 
بگيـرد و آزمون هـا مبتنی بر حل مسـاله خاّلق باشـد« 

)حسـينی، 1383، ص 42(.
خاّلقّيت معماري و نظريه های انسان گرايی

انسـان گرایی از جملـه مکاتبـی اسـت کـه بـه خاّلقّيت 
توجـه خاصـی داشـته اسـت. انسـان گرایـان، خاّلقّيت 
را تنهـا بـه امـور خـارق العـاده نسـبت نمـی دهنـد و 
معتقدنـد همـه افـراد مـی توانند قـوای خـاّلق خویش 
بهـره بگيرنـد. آن هـا عقيده دارنـد که خاّلقّيـت نه تنها 
دسـتاوردها بلکه فعاليتها، فرآیندها و نگرشـها را هم در 
بر مـی گيرد، چنان که »راِجـرز« در تعریف »خاّلقّيت« 
مـی گویـد: »ظهور یـک فـرآورده ارتباطی نـو ظهور در 
علـم کـه از یـک سـو از بـی همتایـی فـرد سرچشـمه 
مـی گيـرد و از دیگـر سـو از مـرادف رویدادهـا، مـردم 
یـا اوضـاع و احـوال زندگی.« بـر مبنای نظریات انسـان 
گرایـان، شـرایط درونـی خاّلقّيت را نمی تـوان تحميل 
کـرد؛ همـان گونه که نمی توان بذر کاشـته شـده را به 
زور رشـد داد. انسـان گرایـان تاکيـد خاصـی بـر ارتباط 
و  »خودشـکوفایی«  روانـی«،  »سـالمت  بـا  خاّلقّيـت 
»کمـال انسـان« دارند؛ چنانکه »مازلُـو« اعتقاد دارد که 
ایـن رابطـه بـه قدری عميق اسـت کـه می تـوان گفت 
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ایـن واژه هـا مفهـوم واحـدی دارنـد. وی بـرای تحقـق 
خاّلقّيت سـه شـرط اصلی را دارای اهميت می داند: 1. 
»بـاز بودن بـه تجربه و انعطاف در برابـر پندارها، باورها، 
اسـاس  درونـی،  »ارزیابـی   .2 فرضيه هـا«.  و  ادراکهـا 
ارزش یابـی فـرد خـاّلق در درون خـودش هسـت، هـر 
چنـد بـه نظریـات دیگران نيـز توجـه دارد«. 3. »قدرت 
بـازی با عناصـر و مفاهيم، قـرار دادن ماهرانه عناصر در 
کنـار ناممکن هـا، طراحـی فرضيه هـای نامعقـول، بيان 
مسـائل خنـده دار و انـواع بازی ها که منجـر به نوآوری 

گـردد« )حسـينی، 1383، ص 45(.
خاّلقّيت معماري و نظريه های روان سنجی گرايی

»مکتـب روان سـنجی«، به خاّلقّيـت از »زاویه آزمونها« 
مـی نگـرد و تالش مـی کند بـا »مقياس هـای کمی«، 
خاّلقّيـت را در افـراد اندازه گيری کنـد. بنابراین تعریف 
خاّلقّيـت بـر حسـب چگونگی عملکـرد روی مـواد یک 
دسـت بيـان مـی گـردد. »گليُفـورد« از پيشـروان ایـن 
ـر واگـرا« مـی  مکتـب، »خاّلقّيـت« را عبـارت از »تفکُّ
ـر واگـرا یـک جسـتجوی ذهنی اسـت که به  دانـد. تفکُّ
دنبـال  تمـام راه حلهای ممکن برای یک مسـأله اسـت 
ـر همگرایـی قـرار دارد کـه بـه دنبـال  و در مقابـل تفکُّ
یـک جـواب صحيح برای مسـأله مـی گردد، قـرار دارد. 
ـر خـاّلق ویژگی هایـی قائـل اسـت کـه  وی بـرای تفکُّ

از: عبارتند 
1- »سـّيالّيت )روانـی(«: توليـد تعدادی اندیشـه در 

زمان.  یـک 
2-»انعطـاف پذيری )نرمـش(«: توليد اندیشـه های 
متنـوع و غيـر معمـول و راه حـل مختلـف بـرای یـک 

 . مسئله
تعييـن  و  جزئيـات  توليـد  )بسـط(«:  3-»تازگـی 

کاربردهـا. و  تلویحـات 
هـای  اندیشـه  قـراردادن  هـم  کنـار  4-»تركيـب«: 

ناهمخـوان.
5-»تحليل«: شکسـتن سـاختارهای نمادین به عناصر 

دهنده.  تشکيل 
6-»سـازمان دادن«: تغييـر شـکل دادن طـرح هـا، 

کارکردهـا و مـوارد اسـتفاده.

7-»پيچيدگـی«: توانایـی برخـورد کـردن بـا تعدادی 
اندیشـه مختلـف و مرتبـط بـا طـور همزمان. 
 خاّلقّيت معماري و نظریه های عصب شناختی

از  یکـی  بتـوان  شـاید  را  عصب شـناختی«  »نظریـه 
جدیدتریـن دیدگاه ها دربـاره خاّلقّيت دانسـت. در این 
دیـدگاه رابطـه خاّلقّيـت بـا مغـز و امـواج مغـزی مورد 
بررسـی قـرار می گيـرد. پژوهش هـای زیـادی راجع به 
نقـش »نيمکره هـای مغز« در زمينه هـای فکری انجام 
گرفتـه اسـت تحقيقاتـی کـه وظيفه مغز چپ و راسـت 
را جسـتجو مـی کننـد، دو فرآینـد فکـری را مشـخص 
کـرده انـد. نيمکـره چپ بـا اطالعات شـفاهی سـروکار 
ـر انتقـادی را تنظيـم مـی کند و مسـئول  داشـته و تفکُّ
رمـوز خواندن، زبـان، ریاضی به شـيوه منطقی، تحليلی 
و متوالـی اسـت. نيمکره راسـت بـا اطالعـات تصویری، 
شـنوایی سـروکار داشـته و مسـائل و عقایـد قدیمـی را 
بـه شـيوه جدیـد دوبـاره تنظيـم مـی کند. مغز راسـت 
بـا اسـتعاره، شـکل، شـهود و تحليـل عمـل مـی کنـد 
)حسـينی، 1383، ص 49(. افـراد خاّلق هـر دو فرآیند 
فکـری را بـا هـم ترکيـب مـی کننـد، زیـرا در خاّلقّيت 
بـه هـر دو جنبـه فکـری نيـاز اسـت. هرچنـد بعضی از 
راسـت  نيمکـره  ـر خـاّلق  تفکُّ در  معتقدنـد  محققـان 
نقـش اصلـی را دارد و ادغـام وظایـف دو نيمکره لزومی 
نـدارد و حتـی مـی توانـد اثـر منفی داشـته باشـد، زیرا 
ـر خـاّلق« و »منطقی« بطور همزمـان نمی توانند  »تفکُّ
در باالتریـن سـطح عمـل کننـد؛ بنابرایـن خاّلقّيـت با 
توجـه و تقویـت نيمکـره راسـت مغز شـکوفا می شـود 

)حسـينی، 1383، ص 49(.

الگوها و روشـهاي خالقيـت در معماري و طراحي 
ي شهر

الگوی تعاملی آموزش آفرينشگری در معماری 
سـابقه ورود تفکـر خـالق در ادبيـات روان شناسـی را 
بایـد در اوایـل قـرن نوزدهـم ميـالدی و بـا مـروری بـر 
سـير تحول مکاتـب آن زمـان همچون: ارتبـاط گرایی، 
مدرسـه ووزبـرگ، جنبـش گشـتالت، و روان شناسـی 
رفتـار گرایـی جسـتجو نمـود. در واقـع ابتـدا در اوج 
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دوران شـکوفایی روان شناسـی رفتـار گرایـی در دهـه 
»آمـاده  بـه  معـروف  مرحلـه  چهـار  کـه  بـود   1921
سـازی«، »نهفتگـی«، »روشـن گـری« و »اثبـات« در 
حيـن یـک مسـاله معرفـی گردید. تحـوالت فکـری بر 
اسـاس مراحـل چهارگانـه در حيـن حـل مسـاله را می 
تـوان در ارتبـاط بـا یـک پـروژه طراحـی بـه شـرح زیر 

نمود: تقسـيم 
1. »مرحلـه آمـاده سـازی«: در ایـن مرحلـه طـراح 
بایـد بـرای ایجـاد شـناخت کافـی از موضـوع و آگاهـی 
از ویژگـی هـای موضوع، اقـدام به جمـع اوری اطالعات 
نمـوده و سـپس ایـن اطالعـات خـام را بـه اطالعـات 
کاربـردی تبدیل مـی نماید تا در حيـن فرآیند طراحی 

مـورد اسـتفاده قـرار گيرد.
بـا  طـراح  مرحلـه  ایـن  در  نهفتگـی«:  2.»مرحلـه 
اسـتفاده از فرآیندهـای فکری )که بعضـا در پروژه های 
متنـوع، متغير هسـتند(، اقدام به جسـتجو بـرای یافتن 
راه حـل مـی نمایـد. از آنجـه کـه راه حـل مناسـب و 
ایـده هـای طراحـی براحتی بدسـت نمـی آینـد، اغلب 
طراحـان در ایـن مرحلـه احسـاس می کنند کـه به بن 
بسـت برخـورده اند و شـکل گيـری ایده هـای طراحی، 
خـوب پيـش نمـی رود. در صورتيکـه ایـن کنـدی در 
تصميـم گيـری خـود بخشـی از فرآینـد فکـر کـردن و 
تجزیـه و تحليـل اطالعـات می باشـد که نياز بـه زمان 

و آرامـش دارد.
از  گيـری  بهـره  بـا  روشـنگری«:  3.»مرحلـه 
ایـده پـردازی )مثـل سـناریو نویسـی(،  تکنيک هـای 
در ایـن مرحلـه مـی تـوان بـه ایـده هایـی دسـت پيدا 
نمـود کـه ایـن ایده ها بـرای شـروع فرآیند فکـر کردن 
بسـيار مفيـد می باشـند. در این مرحله، ایـده هایی که 
در ذهـن طـراح شـکل گرفتـه بـه او امکان بهـره گيری 
از بينشـی در طراحـی را مـی دهـد تـا بـه حل مسـاله 

طراحـی بپـردازد.
4. »مرحلـه اثبات«: در ایـن رمحله طراح به بررسـی 
گزینـه هـای طراحی می پـردازد و قابليـت اجرایی ایده 
هـای خـود را شناسـایی می کند. سـپس با اسـتفاده از 
تکنيـک هـای ارزیابـی به مقایسـه ایـده هـا پرداخته و 
نهایتـا پاسـخ نهایی را شناسـایی می نمایـد )محمودی، 

1383، ص 30(.
ویژگـی های اسـتراتژی هـای فکر کـردن در طراحی را 

مـی تـوان در چهـار گروه دسـته بنـدی و معرفی کرد:
1.»تفكـر واگـرا  در مقابـل تفكـر همگـرا«: تفکر 
واگـرا در واقـع نوعـی کثـرت گرایـی را یاجـاد می کند. 
ایـن نـوع تفکـر بـا تعـدد گزینـه هـا و ایـده هـا همراه 
اسـت و آن را مـی تـوان بعنـوان »تفکـر افقـی« معرفی 
نمـود کـه در آن ایـده هـای گوناگـون در کنـار یکدیگر 
دارای اولویتی نمی باشـند و در مسـير تحليل، تعدادی 

نمودار 1: سلسله مراتب روش شناسی طراحی؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.
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از راهکارهـا حـذف و یـا بـا یکدیگـر ادغـام مـی گردند. 
در مقابـل یـان تفکـر، تفکـر همگـرا مطرح اسـت که بر 
اسـاس مراحـل منطقی پيـش مـی رود و در واقع دارای 
سـاختار و فرآینـدی اسـت کـه بـه صـورت روش هـای 
سيسـتماتيک تدویـن مـی گـردد. در تفکـر واگـرا یـا 
عمـودی، سلسـله مراتـب تصميـم هـا و ایـده هـا بـر 
اسـاس فرآینـد سـعی و خطـا بـه پاسـخ نهایـی نزدیک 

شـود. می 
2.»تفكـر آنـی  در مقابـل تفكر واكنشـی«: تفکر 
آنـی بـر احسـاس درونـی و حکمـت تکيـه دارد. در این 
نـوع تفکـر، بـه جزیيـات کمتـر توجـه و تصميمـات 
معمـوال کلـی و در مقيـاس کالن اتخـاذ مـی گردند. در 
مقابـل آن، تفکـر واکنشـی مطرح اسـت کـه تصميمات 
بـر اسـاس رویکردهـای علمی و آزمایشـی و با اسـتفاده 
از اطالعـات جمـع اوری شـده و تجزیـه و تحليـل آنهـا 
اتخـاذ مـی گـردد. در ایـن رویکرد، بـا توجه به شـرایط 
و ویژگـی هـای مطـرح، به یک یـک مطالب اندیشـيده 
شـده و پاسـخی متناسـب کـه انعـکاس دهنـده نيازها 

باشـد، ایجـاد مـی گردد.
3.»تفكـر غيـر وابسـته بـه زمينـه  در مقابـل 
تفكـر وابسـته بـه زمينـه«: در تفکـر غير وابسـته 
بـه زمينـه، طـراح بـا اسـتفاده از رویکردی غير وابسـته 
بـه شـرایط موجـود بـه بسـتر، فعاليـت ذهنی خـود را 
متوجـه ظرفيـت عظيـم تـری از اطالعـات نمـوده و به 
نحـوی بـا اسـتفاده از روحيه گشـتالت، به دنبـال درک 
جهـان فيزیکـی اطـراف خود می گـردد و بـه جزیياتی 
همچـون مـکان توجه نمی نمایـد. در مقابـل این تفکر، 
تفکـر وابسـته بـه زمينـه وجـود دارد که توجـه و تاکيد 
آن بـر شـرایط مـکان و بسـتر معرفـی مـی گـردد. در 
مقابـل تفکـر وابسـته بـه زمينـه، طـراح بـا طـی یـک 
فرآینـد منطقـی به دنبال ایجاد پاسـخی مناسـب برای 
زمينـه ای خاص که مسـاله در آن قـرار دارد، یه فعاليت 

طراحـی می پـردازد.
4.»تفکـر یکجـا  در مقابـل تفکـر مرحلـه ای«: در تفکر 
یکجـا، فعاليت ذهنی طراح به مطالب و مسـائل بصورت 

یکجـا و همزمان مشـغول می گـردد و تصميم گيری او 
اغلـب در ابعـاد کالن انجـام می گيـرد. در مقابل آن، در 
تفکـر مرحلـه ای، مراحـل فکـر کـردن باعث می شـود 
تـا طـراح بـر اسـاس نوبـت و برنامـه زمانـی و تکميـل 
فعاليتهـا، بـه تصميـم گيـری نهایی دسـت پيـدا نماید 

)همو، همـان، ص 32-31(.
در ادامه به این سه نوع تفکر اشاره شده است:

1.»تفكـر محتوايی«: این نوع تفکر در واقع بر اسـاس 
ذهنيت شـکل گرفته در شخص و آگاهی پذیرفته شده، 
معرفـی می شـود. در ایـن تفکر اطالعاتی کـه از محيط 
و در طـی دوران در ذهـن فـرد جمـع آوری مـی شـود، 
بـه او امـکان بهره گيری از آرشـيو اطالعاتـی موجود در 
ذهـن را مـی دهـد؛ برای مثـال نقش هـا و رنگهایی که 
برای یک طراح ارزشـمند هسـتند، مطمئنـا تحت تاثير 
ارزش هـای قومـی، نژادی، اجتماعی و فرهنگياو شـکل 
گرفتـه و این فرد بطور ناخـوداگاه از آنها در کار طراحی 

اش اشـتفاده می کند.
2.»تفكـر نقادانه«: این نوع تفکر بيشـتر بـا نوع تفکر 
منطقـی و بـا تجزیـه و تحليـل اطالعات و بهـره گيری 
از آگاهـی پذیرفتـه شـده، مطرح می باشـد. بـرای مثال 
در فرآینـد طراحـی، کليـه فعاليتهـای مربـوط به جمع 
آوری اطالعـات، و هـدف گـذاری هـا تحـت تاثيـر ایـن 

نـوع تفکر شـکل مـی گيرد.
3.»تفكـر خالقانـه«: این نـوع تفکر بـا آگاهـی توليد 
شـده و ایجـاد پاسـخ خهيـا بدیـع بـرای حـل مسـاله 
همـراه مـی باشـد. طـراح از تفکـر خالقانـه در فرآینـد 
طراحـی بـرای ایجـاد ایـده ها و دسـتيابی به کانسـپت 

طـرح، اسـتفاده بعمـل مـی آورد. 
الگوی آموزش خالق هادی نديمی

»هـادی ندیمـی« در مقالـه »مدخلـی بـر روش هـای 
آمـوزش معمـاری« در کتاب »کلک دوسـت« در رابطه 
بـا مقولـه طراحـی معمـاری و امـوزش آن مـی آورد: 
»طراحـی، از پيچيـده تریـن فرآیندهـای ذهـن خـالق 
اسـت. ذهن خـالق طـراح در معماری، با جـوالن خود، 
از موچـک تریـن مقيـاس عناصـر و جزئيات تـا مفاهيم 
کلـی را در یـک لحظـه سـير مـی کنـد. بدیـن جهـت، 
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پيـدا کـردن قالب و الگویـی خاص برای ایـن روند تفکر 
خالقـه طـراح را مـی تـوان از زوایـای گوناگونـی نـگاه 
کـرده و دسـته بندی هـای متفاوتی را اختيـار نمود. به 
نظـر نگارنـده، سـه مرحلـه ذیـل، در روند شـکل گيری 
ذهنـی کار طراح قابل تشـخيص اسـت؛ بـا تاکيد بر این 
نکتـه که همـواره روابط رفت و برگشـت و تاثير متقابل 
بيـن ایـن سـه مرحله برقـرار اسـت: 1. سـاخت مفاهيم 
هاهنـگ؛ 2. سـاخت طـرح هـای متعـدد تصـوری؛ 3. 
انتخـاب طـرح اصلی و گسـترش آن. این سـه مرحله را 

مـی تـوان بـه مراحـل ریزتـری نيز تقسـيم کرد:
هماهنـگ، جمـع  مفاهيـم  سـاخت  از  منظـور  الـف- 
اداراکاتـی اسـت کـه از داده ها و احـکام برنامه برآمده با 
گزینشـگری هـای درونـی و شـخصی طراح بـه صورت 
مجموعـه ای معنـی دار از مفاهيـم کـه بـه تدریـج در 
ذهـن معمـار تجسـم مجمـل و حجمـی می یابـد. ب- 
طـرح هـای حجمـی مجمـل مرحلـه قبـل، بـه صورت 
سـه بعـدی در طـرح هـای متفاوتـی بـا مقيـاس بزرگ 
تـر تجلـی و گسـترش مـی یابـد. به ایـن طرح هـا، می 
تـوان نـام طـرح تصـوری داد. ج- در این مرحلـه، طراح 
بـا گزینـش یـک طـرح از ميـان طـرح ها، به گسـترش 
آن تـا مرحلـه جزئيـات مـی پـردازد. در صـورت قبـول 
اجمالـی سـير ذهنی هميـن مراحل می تواننـد در روند 
کار کارگاه هـا مـورد نظر قرار گيرنـد و برنامه ریزی نيز 
مـی توانـد خـود را بـا ایـن نظـر هماهنـگ کنـد. بدین 
ترتيـب، هـر مرحلـه از کار مـی توانـد یـک دور کامـل 
از طـرح و حـل مسـاله و آزمـون و تصحيـح را در خـود 

داشـته باشـد )ندیمـی، 1386، ص 155-154(.
الگوی پرورش و آموزش آفرينشگری 

تعاریـف معتبـری از خالقيت و آفرینشـگری ارایه شـده 
اسـت را مـی توان بر اسـاس نوع رویکـرد و نتایج عملی 

آنهـا در چهـار گروه اصلی تقسـيم کرد:
1.»آفرينشـگری بـا محوريـت شـخص خـالق«: 
در ایـن رویکـرد خصوصيـات فردی شـخص خـالق در 
کانـون توجـه قرار می گيـرد. در این رویکرد، گرایشـها، 
مشـخصات فـردی، و مختصـات ذهنـی مـورد توجـه و 
برنامـه ریزی اسـت و مربيان می کوشـند تا با اسـتفاده 

از آنهـا موقعيـت های مناسـب تری در جریـان آموزش 
فـردی ایجـاد نماید.

2.»آفرينشـگری با محوريت فرآينـد ذهنی«: در 
ایـن رویکـرد، فرآینـد ذهنـی شـخص خالق کـه منجر 
به آفرینشـگری شـده اسـت، مورد توجه قرار می گيرد. 
معتقـدان ایـن رویه بـه پدیده با عنـوان »کنش خالق« 
معتقدنـد و می کوشـند با آموزش این شـيوه و نهادینه 
سـازی این فرآیند در ذهن دانشـجویان، ایشـان را برای 
آفرینشـگری خالقانـه و ارتبـاط ميـان یادگيـری، تفکر 
و ادراک محوریـت برنامـه هـای آموزشـی و پرورشـی 

مربيـان و اسـاتيد را تشـکيل می دهد.
3.»آفرينشـگری بـا محوريـت محيـط«: در ایـن 
رویکـرد، محيـط، شـرایط و فضـای شـکل گيـری اثـر 
هنـری در کانـون توجـه قـرار مـی گيـرد. عالقمنـدان 
بـه ایـن نگـرش معتقدنـد که محيـط مهم تریـن عامل 
شـکل گيـری اندیشـه هـای خالقانـه در فرد به شـمار 
مـی آیـد و بـدون یـک محيـط مناسـب امـکان شـکل 
گيـری عملـی اندیشـه هـای خـالق و ارتقـاء آنهـا بـه 

آفرینشـگری موثـر وجـود نـدارد.
4.»آفرينشـگری بـا محوريـت انجام عمـل«: در 
ایـن رویکـرد انجام مـداوم، مکـرر و توام با اصرار مسـير 
شـکل گيـری اثـر بـرای دسـتيابی بـه خالقيـت مـورد 
توجـه قـرار می گيرد. اندیشـمندان این نحلـه معتقدند 
کـه زمانـی کـه انسـان عملـی را بـرای چندیـن بـار به 
انجـام رسـاند، به نـاگاه بـه روش هایی بهتر بـرای انجام 
آنهـا دسـت مـی یابـد کـه در هـر مرحلـه مـی تواند به 

شـکل گيـری نتيجـه ای نوظهـور بيانجامد.
تکنيکهاي خالقيت در معماري و طراحي شهري

بایـد گفت کـه تاکنون روشـهای زیـادی بـرای پرورش 
خالقيـت معرفـی شـده اسـت. از ميـان ایـن روشـها، 
سـه روش شـهرت و اعتبـار بيشـتری بـه دسـت آورده 
»ارتبـاط  1966(؛  )اسـبورن،  فکـری«  »بـارش  انـد: 
»سـينکتيکس«  و  1958(؛  )وایتينـگ،  اجبـاری« 
)گـوردون، 1961(. در عيـن حـال، روشـها و تکنيـک 
هـای خالقيـت بـه عنوان ابـزاری بـرای رشـد خالقيت 
و افزایـش تـوان حـل خـالق مسـئله، کمک شـایانی به 
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تـوان فـرد در تمام مراحـل »خالقيـت« و »فرآیند حل 
خـالق مسـئله« مـی نماید. به عبـارت دیگر هـر یک از 
تکنيـک هـای خالقيـت، مرحلـه یـا مراحلـی از فرآیند 
خالقيـت را تقویـت مـی کننـد. ایـن تکنيک هـا فردی 
و گروهـی مـی باشـند کـه تکنيک هـای فردی شـامل: 
»توهـم خـالق و DOIT و تکنيک های گروهی شـامل 
طوفـان فکـری، دلفـی، سـينکتيکس« و تکنيـک های 
مشـترک شامل: »اسـکمپر، در هم شکستن مفروضات، 
چـرا، مورفولوژیـک« اسـت. محـور اصلـی تمـام ایـن 
روش هـا و تکنيـک هـا، »شکسـتن قالب هـای ذهنی« 
اسـت. در ادامـه پيـش از بحـث در رابطـه بـا روشـهای 
خالقيـت بـه مهارتهایـی کـه در این روشـها بایـد مورد 
توجـه جهـت هدایت، کنترل و سـازماندهی قـرار گيرد، 
مـی شـود. شـایان ذکر اسـت که ایـن مهارتها بـه عين، 
بایـد معمـاران خـالق دیـده شـده و لـذا الزم اسـت تـا 
امـکان آمـوزش داده شـود. خالقيـت و فرآینـد  حـد 
آفرینشـگری شـامل انواع مختلفی از مهارتها می شـود 

کـه در ادامـه بـه اهـم آنها اشـاره می شـود:
1.»مهـارت مربـوط به موضـوع«: این عنصر شـامل 
شـناخت موضـوع و حقایـق، اصول و نظریـات نهفته در 
یـک موضـوع اسـت. مهارتهـای مربوط بـه منزلـه مواد 
اوليـه شـامل اسـتعداد، تجربـه و آموزش اسـت که فرد 
در یـک زمينـه خـاص دارد. البتـه توانایـی داشـتن در 
یـک زمينـه نمی توانـد به خالقيـت در سـایر زمينه ها 
بينجامـد، بنابرایـن یـک شـخص نمـی توانـد بـه طـور 

مطلـق خالق باشـد.
2.»مهـارت مربـوط بـه تفكر )خـالق(«: بـا وجود 
باالتریـن حـد  از  فـردی  اگـر  قبلـی،  اهميـت عنصـر 
اسـتعداد و تجربـه برخـوردار باشـد، امـا از مهارتهـای 
مربـوط بـه تفکـر بی بهره باشـد، هرگـز نمـی تواند کار 
خالقانـه انجـام دهـد. مهارتهـای خالقيـت با شکسـتن 
قالب هـا، مهارتهـای موضوعـی را در راهـی جدیـد بـه 
کار مـی گيرنـد، یعنـی از مهارتهای موضوعی به شـکل 
بـا  جدیـد اسـتفاده مـی کننـد. مهارتهـای خالقيـت 
ارزشـهای فکـری زیر توام اسـت: »شکسـتن عادتها«؛ و 
»تاخيـز ارزیابـی در مـورد ایـده ها؛ و »توجه به مسـائل 

پيچيـده« و »متفـاوت دیـدن چيزها«؛ و »تفکر وسـيع 
)برقـراری ارتبـاط ميان ایـده های متفاوت( )قاسـمی و 

اقليـدس، 1384، ص 63(.
3.»انگيـزه«: اگـر فـردی دارای هر دو مهـارت مربوط 
بـه موضـوع و خالقيـت باشـد، آیـا مـی توانـد موفق به 
انجام دادن کاری خالق شـود؟ اکثر شـواهد نشـان می 
دهـد که پاسـخ این پرسـش منفی اسـت. اگـر انگيزه از 
درون بجوشـد )انگيـزه درونـی( کار برای افـراد جالب و 
لذتبخـش اسـت؛ در حالی که انگيـزه بيرونی مثل بردن 
جایـزه یا اجرای دسـتورات اغلب همراه بـا رضایتمندی 

درونی نيسـت.
روش هـای فـردی برانگيختن خالقيـت در افراد عباتند 

از:
»تكنيـك توهم خـالق«: خيلی اوقـات آنچـه را که 
فکـر می کنيـم واقعيت اسـت، واقعيت نيسـت. واقعيت 
هـا بـا پنج حس انسـان درک مـی شـوند. چيزهایی که 
چشـم مـی بينـد و طـوری کـه مغـز آن را تفسـير می 
کنـد باعـث ایـن خطا می شـود. چشـم مـی بينـد، اما 
وظيفـه ی ذهـن چيـز دیگـری اسـت. کار ذهـن مرتب 
کـردن، دسـته بنـدی و قابـل فهم کـردن جرقـه هایی 
اسـت کـه پـس از دیـدن، مغـز آن را ایجـاد مـی کنـد 
بنابرایـن تصاویـری کـه در ذهن اسـت، کپی مسـتقيم 
اشـياء نيسـت بلکـه کدهـای خالصـه ای اسـت کـه از 
طریـق شـبکه ی عصبی مغز می رسـد. منظـور و هدف 
ایـن تکنيک این اسـت که شـما بتوانيد با قـدرت توهم 
بعضـی از اوقـات بـا خطاهـای عمـدی طور دیگـری به 
مسـائل نـگاه کـرده تـا بدیـن وسـيله اصـل و واقعيـت 
موضـوع را دریابيـد. این سـعی باعث می شـود مقداری 
اطالعات از شـکاف هـای موجود در بافـت های عصبی، 
آزاد شـده و بـه وسـيله پيوند بـا اطالعات قبلـی، الگوی 
ذهنـی جدیـدی سـاخته شـود و یـا موضـوع از الگـوی 

ذهنـی قبلـی بـه الگوی دیگـری انتقـال یابد. 
تکنيـک »چـرا؟«: تکنيک »چـرا« دقيقا مثـل چراهای 
مکـرر کودکی اسـت کـه کـودکان برای گسـترش فهم 
خـود از دنيـای اطرافشـان از والدیـن می پرسـند. اما با 
ایـن تفاوت که در بزرگسـالی باید یاد گرفتـه هایمان را 
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زیر سـوال ببریم سـادگی این تکنيک باعث شـده است، 
بسـياری از مـردم متوجـه اهميـت و نقش آن نشـوند و 
ایـن تکنيـک برای ایده یابـی و ایده پـردازی به کار می 
رود. بـه عنـوان مثـال برای شناسـایی و تعریف درسـت 
و کامـل مسـئله می تـوان از این تکنيک اسـتفاده کرد. 
بلکـه اسـتفاده از ایـن تکنيک بـه ما کمک مـی کند تا 
موقعيـت و وضعيت را بهتر و روشـن تر مشـخص کنيم 

و در فرآینـد آن بـه ایـده های جدیدی دسـت یابيم. 
»تکنيـک پـی. ام.آی )P.M.I(«: یکی از ارزش های این 
تکنيـک آن اسـت کـه انسـان را مجبـور مـی سـازد تـا 
دقایقـی بـر خـالف قالـب هـای ذهنـی اش تفکـر کند 
و بـه مـرور نسـبت بـه قالـب های ذهنـی خـود آگاه تر 
و مسـلط تـر شـود، لـذا آمادگی ذهنـی بيشـتری برای 
خالقيـت پيـدا مـی کنـد. نـام ایـن تکنيـک بـر گرفته 
از حـروف اول سـه کلمـه بـه معنـی افـزودن، کاسـتن 
و جالـب مـی باشـد. روش کار چنيـن اسـت کـه ابتـدا 
فـرد توجهـش را به نـکات مثبت موضوع یا پيشـنهاد و 
سـپس بـه نکات منفـی و نهایتا بـه نکات جالـب و تازه 
ی آن کـه نـه مثبـت اسـت و نـه منفـی، معطـوف می 
کنـد و در پایان نسـبت به تهيه ليسـت نـکات مثبت یا 
مزایـای موضـوع، ليسـت موانـع، محدودیت هـا و نکات 
منفـی موضوع و ليسـت نـکات جالب و تـازه ی موضوع 
اقـدام مـی کنـد. یکـی از مهـم تریـن کاربردهـای ایـن 
تکنيک زمانی اسـت که نسـبت به یـک قضيه اطمينان 
داریـم نـه مواردی که نسـبت به آن شـک و ابهام داریم. 
بـه عبـارت دیگـر هـر چه نسـبت بـه موضوعی بيشـتر 
بدبين یا خوش بين باشـيم اسـتفاده از این تکنيک کار 
گشـاتر و اثـر بخـش تـر خواهد بـود. برای یافتـن نکات 
جالـب کافی اسـت کـه جمله »چقـدر جالب می شـود 

اگـر......« را کامـل کنيم. 
»فهرسـت كـردن ويژگی هـا«: روش فـردی دیگر 
»فهرسـت كـردن ويژگـی هـا« نـام دارد. در ایـن 
شـيوه، تصميم گيرنـده ابتدا ویژگی هـای اصلی مربوط 
بـه راه حـل های مرسـوم را می یابد و سـپس هر یک از 
ویژگـی هـای اصلی را جدا جدا بررسـی می کند و آنگاه 
تـا جایـی که ممکن اسـت نسـبت به تغيير هـر کدام از 

آنهـا، همـت می گمـارد و در راسـتای هميـن تغيير هر 
طرحـی را ولـو آنکـه خنـده دار نيز باشـد، بدون چشـم 
پوشـی فهرسـت می کنـد و وقتی که فهرسـت جامعی 
تهيـه کـرد و اشـکاالت را مشـخص نمـود گزینـه های 
مؤثـر و سـودمند را انتخـاب و بقيـه را حـذف می کند. 
»تكنيـك DO IT«: نـام ایـن تکنيـک از حـروف اول 
 Open بـه معنـی تعریف کـردن Define چهـار کلمـه
بـه معنـی بـاز کـردن Identify بـه معنـی شناسـایی 
Transform بـه معنـی تبدیـل کـردن، تشـکيل شـده 

اسـت. منظـور از انتخـاب ایـن واژگان ایـن اسـت کـه 
بـرای حل مشـکل الزم اسـت ابتدا موضوع و مسـئله را 
دقيـق تعریف و مشـخص نمود. و سـپس ذهـن را برای 
راه حـل هـای مختلـف بـاز نگه داشـته تـا بهتریـن راه 
حـل شناسـایی و در نهایـت آن را به عمـل تبدیل کرد. 
»تکنيـک شـکوفه نيلوفـر آبـی«: ایـن تکنيـک توسـط 
»یاسوآماتسـومورا« طراحـی و ارائـه شـده اسـت. طـرح 
ایـن ایـده بـر گرفتـه از شـکوفه نيلوفـر آبـی می باشـد 
بدیـن صـورت کـه گلبـرگ هـای شـکوفه نيلوفـر آبـی 
بـه دور یـک هسـته مرکـزی خوشـه مـی زننـد و از آن 
نقطـه گسـترش می یابنـد. با ایجاد پنجره هایی مشـابه 
بـا پنجـره هـای مـورد اسـتفاده در برنامـه کامپيوتری، 
بخـش هایـی از یـک تابلـوی ایـده را مـی تـوان بـه 
صورتـی تقسـيم بنـدی کـرد کـه یـک موضـوع اصلـی 
بـرای اسـتخراج ایـده در پنجـره هـای جانبـی، مـورد 
اسـتفاده قـرار گيـرد به نوبه خـود مراکـز مجموعه های 

جدیـد پنجـره را تشـکيل مـی دهد. 
»تكنيـك چـه مـی شـود اگـر؟«: بـه طـور کلـی 
بـرای خالقيـت بایـد فکـر، از قالب های ذهنی، شـرایط 
موجود، پيش فرض ها، عادات و اسـتانداردها آزاد شـود 
تـا بتواند موضـوع را از زوایای مختلف رویت و ایده های 
جدیـدی را تداعـی کند. بـر همين اسـاس این تکنيک 
کمـک شـایانی بـه آزاد سـازی فکـر بـرای جمـع آوری 
ایـده هـای جدیـد مـی کنـد. در ایـن روش توصيه می 
شـود برای یافتـن ایده های جدید از سـواالت »چه می 
شـود اگـر...؟« اسـتفاده کنيـد و آن را بـه قـدری تکرار 
و تمریـن کنيـد کـه برایتـان یـک عـادت شـود. از این 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

342

تکنيـک مـی توان بـرای یافتن افزایش قـدرت خالقيت 
بـدون داشـتن موضوع به خصوصی اسـتفاده کرد،ضمن 
اینکـه بـه عنوان یـک تفریح یا شـوخی و سـرگرمی در 

همـه ی اوقات قابل اسـتفاده اسـت. 
»تکنيک اسـکمپر SCAMPER«: این تکنيک کاربرد 
اصلـی آن بـر پایـه ایده یابی فردی طراحی شـده اسـت 
کـه مـی توانـد بـه نحو بسـيار اثـر بخشـی بـرای گروه 
هـا نيـز مفيـد باشـد. هـدف اصلی ایـن تکنيـک قدرت 
تصور اسـت تـا آن را در جهات و بعـد مختلف وضروری 
بـه حرکـت درآورد. ایـن تحریک به وسـيله یک سـری 
سـواالت تيـپ و ایـده بـر انگيـز صـورت می گيـرد که 
شـخص در رابطه با مسـئله مورد نظرش از خود سـوال 
مـی کنـد و در نهایـت بـا افزایـش ایـده هـا، کيفيـت 
 SCAMPER ایده هـا تضميـن و ارتقـاء مـی یابـد. واژه
از ابتـدای حـروف واژه هـای سـوال برانگيز گرفته شـده 
کـه در دسـتيابی ایده های نو بسـيار موثر اسـت: حرف 
S بـر گرفتـه از کلمـه Substitution به معنی جانشـين 
 Combine بـر گرفته از کلمـه C سـازی اسـت؛ حرف
بـه معنـی ترکيـب کردن اسـت؛ حـرف A بـر گرفته از 
کلمـه Adapt به معنی رفاه، سـازگاری و تعدیل کردن 
اسـت؛ حرف M بر گرفته از کلمـه Magnify به معنی 
 Put بـر گرفتـه از کلمه P بزرگ سـازی اسـت؛ حـرف
to other uses بـه معنـی اسـتفاده در سـایر مـوارد 
اسـت؛ حرف E بـر گرفته از کلمـه Eliminations به 
معنـی حذف کردن اسـت؛ حـرف R بر گرفتـه از کلمه 

Reverse بـه معنی معکوس سـازی اسـت. 
»تکنيـک در هـم شکسـتن مفروضـات«: یکـی از موانع 
مهـم خالقيـت، مفروضـات قبلی اسـت که نا خـودآگاه 
اجـازه نمـی دهـد فکـر در همـه جهـات به حرکـت در 
آیـد بسـياری از مفروضـات قبلی ممکن اسـت در اصل 
همـان زمانـی کـه در ذهـن مـا ایجـاد شـده انـد، غلط 
باشـند، مثـل خطر نـاک بودن دوچرخه در ذهن کسـی 
کـه خـواب تصادف شـدید بـا دوچرخـه را دیده اسـت. 
بسـياری از آنهـا بـه مـرور زمان اعتبارشـان را از دسـت 
داده انـد یـا بسـياری از آنها بـه دليل تغيير شـرایط بی 
اعتبـار شـده انـد. اما مسـئله این اسـت که فـرد متوجه 

ایـن تغييرات و اشـتباهات نيسـت و هنوز بـا مفروضات 
قبلـی به مسـئله نگاه می کند. از آنجائـی که مفروضات 
مربـوط به قسـمت درونی ذهـن می شـوند و به عبارت 
دیگـر چـون آنها امری درونی هسـتند نمـی توانيم آنها 
را بـه تنهایـی فسـخ یـا از فکـر خود جـدا سـازیم. مثل 
آن چاقـو کـه نمـی تواند دسـته اش را ببرد. شناسـایی 
مفروضـات خـود و دیگـران، اوليـن قـدم بـرای تغييـر 

مفروضات اسـت. 
»تكنيك تجزيه و تحليـل مورفولوژيك«: تکنيک 
تجزیـه و تحليـل مورفولوژیـک یـا ریخت شناسـانه که 
توسـط فریتززویکـی ابـداع شـد، فنـی اسـت کـه بـر 
اسـاس آن پدیـده ی مـورد نظـر از جهت سـاختار کلی 
و ابعـاد مختلـف مـورد تجزیـه و تحليل قرار مـی گيرد. 
بـه ایـن منظـور ابتـدا سـطوح و ابعـاد مختلـف موضوع 
را شناسـایی و فهرسـت مـی کنيـم. بـرای مثـال اگـر 
بخواهيـم در مـورد بازاریابـی یـک کاال راه های جدید و 
بدیعـی بيابيـم ابتدا بایـد ابعاد مختلف کاال مثل شـکل 
ظاهـری، کاربردهـای آن، خـواص و فوایـد آن، وضعيت 
مشـتریان و بـازار کاال تبييـن و تدویـن نمائيـم. در این 
مرحله بایسـتی سـعی کرد ابعاد کاال را بيشـتر مشخص 
کـرد. بـرای اینکـه بتـوان ابعـاد یـک موضـوع و اجزای 
متشـکله )متغيرهای( آن را با یکدیگر مقایسـه و مرتبط 
نمـود، مـی تـوان ابعـاد اصلـی و اجـزای آنها را بـر روی 
دایـره ای متحـد المرکـز نوشـته و بـا چرخانـدن دایره 
هـای مختلـف، ابعـاد و اجـزای آنهـا را با هم مقایسـه و 

ارتبـاط آنها را حـدس زد. 
خالقيـت«  برانگيختـن  بـرای  گروهـی  هـای  »روش 

از: عبارتنـد 
بيشـترین تالش در زمينه پـرورش خالقيت را می توان 
در حوزه کارهای گروهی مشـاهده کرد. برجسـته ترین 
شـيوه هـای گروهی برای پـرورش خالقيـت عبارتند از: 
»روش طوفـان فکـری« )سـيال سـازی ذهـن(، »روش 

گـوردن« و »روش تلفيقـی نامتجانس ها«.
»روش طوفـان فكـری«: »بـارش فکـری« تکنيکـی 
اسـت بـرای پدیـد آوردن ایـده هایـی در ذهـن اعضای 
گـروه اسـت که شـامل یک مرحلـه ازادی مطلـق برای 
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ابـراز ایـده هـا و یـک مرحله بعـدی برای بحـث، طبقه 
بنـدی و حـذف گزینه ها و تصميم بـه انجام یک گزینه 
آزمایشـی اسـت )کرسـينی، 1999؛ بنقل از شـریفی و 
داوری، 1388، ص 58(. »تفـاوت هـای طوفـان ذهنـی 
فـردی و گروهـی«: طوفـان ذهنی فردی بـا توليد طيف 
گسـترده تـری از ایده هـا همراه اسـت و کمتر منجر به 
ایـده هایی کارا و عملی می شـود. نکتـه ی جالب توجه 
ایـن اسـت که فـرد به هنگام انـزوا از گروه دیگر ترسـی 
از انتقـاد نـدارد و بـدون هيچ گونـه محدودیتی از طرف 
اعضـا بـرای تجزیـه ایـده هـا آزاد می باشـد. امـا مزیت 
طوفـان گروهـی ایـن اسـت که مشـکالت ایـده ی فرد 
بـه وسـيله تجربـه و خالقيت افـراد دیگر حل می شـود 
و از بيـن مـی رود. اگـر بخواهيـم نتيجـه مطلـوب تری 
از طوفـان ذهنـی داشـته باشـيم می توانيم ایـن دو نوع 

طوفـان ذهنی را ترکيـب کنيم. 
 1964 سـال  در  تکنيـک  ایـن  دلفـی«:  »تكنيـك 
توسـط »داکلـی« و »هلمر« معرفی شـد. بسـيار شـبيه 
بـه تکنيک طوفان ذهنی اسـت بـا این تفـاوت که افراد 
هيـچ گاه بـه صـورت گـروه در یـک جلسـه و دور یـک 
ميـز جمع نمی شـوند و در واقع رویارویی مسـتقيم رخ 
نمـی دهد. اسـاس و فلسـفه ایـن تکنيک این اسـت که 
افـراد در تکنيـک طوفان فکری به علت شـرم و خجالت 
نمی توانسـتند بعضی از ایده هایشـان را مطرح نمایند، 
لـذا در ایـن روش افـراد بـه صـورت کالمـی و رو در رو 
درگيـر بحـث نمـی شـوند. بلکـه رئيـس گـروه موضوع 
را بـه همـه اعـالم مـی کند و سـپس هریک از افـراد به 
طـور جداگانـه ایده هایشـان را به صـورت کتبی )حتی 
مـی توانـد بـدون ذکـر نـام باشـد( بـرای رئيـس گـروه 
ارسـال مـی کنند. سـپس رئيس گـروه تمام ایـده های 
پيشـنهادی را بـرای تـک تـک اعضا ارسـال مـی کند و 
از آنهـا مـی خواهد که نسـبت به ایده های پيشـنهادی 
دیگـران فکـر کنند و اگر ایـده ی جدیدی به نظرشـان 
مـی رسـد به آنهـا اضافـه کنند. ایـن عمل چندیـن بار 
تکـرار مـی شـود تـا درنهایـت اتفـاق آرا به دسـت آید. 
فـن دلفـی شـامل دعـوت بـه مشـورت و مقایسـه ی 
قضـاوت هـای بـی نام چنـد نوبتی اعضا ی یـک تيم در 

بـاره تصميـم یا مسـئله می شـود. 
»روش گـوردن«: روش گـوردن، بر خـالف روش طوفان 
فکـری، فرصـت هـای بيشـتری را بـرای ارائـه راه حـل 
هـای واقعـاً بدیـع و تـازه مهيا مـی کند. چـون که فقط 
رئيس جلسـه از ماهيت دقيق مشـکل آگاه اسـت، او به 
جای اینکه مشـکل را به روشـنی برای گـروه بيان کند، 
فقـط به طـور غيرمسـتقيم بدان اشـاره می کنـد. برای 
مثال رئيس جلسـه در روش طوفان فکری ممکن اسـت 
مشـکل را بدیـن صـورت بيـان کند: »مدرسـه ما سـال 
آینـده فضـای آموزشـی کافی بـرای ثبت نـام کنندگان 
احتمالـی نـدارد.« امـا رئيـس جلسـه در شـيوه گوردن 
ممکـن اسـت فقـط عبـارت هـای »فضـای آموزشـی« 
یـا »زیـادی تعـداد ثبـت نـام کننـدگان« را بگویـد. هر 
چنـد در روش گـوردن، اتـالف وقت، بسـيار زیاد اسـت 
و کمتـر ناظـر بـر هـدف اسـت، ولـی فرصتـی را بـرای 
شـرکت کننـدگان فراهم مـی کند تا راه هایـی را بدون 
دخالـت فلج کننـده راه حل های سـنتی کشـف کنند. 
»تكنيـك اسـتخوان ماهـی  )علت و معلـول(«: 
یکـی از روش هـای بسـيار سـودمند بـرای شناسـایی 
مسـائل نمودار اسـتخوان ماهی اسـت. نمودار استخوان 
ماهـی کـه گاهی به آن نمودار ایشـيکاوا نيـز می گویند 
توسـط پرفسـور »کائـور ایشـکاوا« از دانشـگاه توکيـو 
طراحـی شـد. هـدف اصلی ایـن تکنيـک، شناسـایی و 
تهيـه فهرسـتی از کليه علل احتمالی مسـئله مورد نظر 
اسـت. ایـن تکنيـک در درجه اول یـک تکنيک گروهی 
شناسـایی مسـئله اسـت اما توسـط افراد قابل اسـتفاده 

است. 
»روش تلفيـق نامتجانـس هـا«: یکـی از مفيدترین 
راه های رشـد قـوه خالقيـت، تلفيق نامتجانس هاسـت 
و آن شـيوه ای اسـت کـه سـعی دارد عناصـر متفـاوت 
و بـی ربـط را بـا هـم تلفيق کنـد تـا از این رهگـذر راه 
حـل هـای تـازه ای بـرای مشـکل پيـدا کنـد. بدیهـی 
اسـت کـه خيلـی از مشـکالتی کـه حـادث می شـوند، 
تازگـی ندارنـد. آنچـه محـل بحـث اسـت، ایـن اسـت 
کـه مشـکل را بایـد بـه شـيوه ای تـازه نگریسـت. ایـن 
دیـدگاه در جـای خـود، ظرفيـت و امکانـی را بـرای 
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عرضـه راه حل هـای اساسـاً نـو فراهـم مـی کنـد. برای 
یافتـن نگـرش هـای نـو در مورد مشـکالتی که سـابقه 
وقـوع دارنـد، ضـروری اسـت کـه شـيوه هـای آشـنای 
نـگاه کـردن بـه مسـائل را کنـار بگذاریـم. روش تلفيق 
نامتجانـس ها به نحو گسـترده ای از تمثيـل، برای پيدا 
کردن شـباهت هـا و همانندی های موجـود در کارکرد 
پدیـده هـا و روابـط ميـان آنها اسـتفاده می کنـد. برای 
نمونـه، تمثيـل مسـتقيم، مـی توانـد بـا مقایسـه وجوه 
شـباهت در واقعيـات، علم و فنـاوری، راه حل های تازه 
ای را کشـف کنـد. »الکسـاندر گراهام بل« بـا فهميدن 
سـازوکار عناصـر موجود در گـوش و به کار بسـتن آنها 
در »جعبـه سـخنگوی« خـود بـه پدیـده ای شـگفت 
انگيـز دسـت یافـت. او بعـد از اینکـه پی برد اسـتخوان 
هـای برجسـته ای در گـوش بـا غشـای نازکـی کار می 
کننـد، از خود پرسـيد چرا قطعـه ای محکم و ضخيم از 
غشـا نباید تکه ای از اسـتيل را حرکت دهد. او از درون 

هميـن قيـاس، تلفـن را طراحـی کرد. 
»تكنيك بازگشـت به مشـتری«: می تـوان با روی 
برگردانـدن از مسـائل مربوط به توليـد و روی آوردن به 
مسـائل مربـوط بـه بازاریابـی، رابطـه بيـن فعاليت های 
خـود و مشـتریان را به لحـاظ محصول، قيمـت، تبليغ، 

توزیـع و بازار مـورد نظر، بررسـی کرد. 
»تکنيـک گـروه اسـمی«: فن گـروه اسـمی جنبه های 
رای دادن بـدون بحـث هـای محـدود ترکيـب می کند 
کـه توافـق بـه دسـت مـی آیـد و شـما بتوانيد بـه یک 
تصميـم گروهی برسـيد. چه موقع از فـن تکنيک گروه 

اسـمی اسـتفاده می شود؟ 
1.بـا موضوعـی بحـث انگيـز، حسـاس، دارای موافـق و 
مخالـف یـا بسـياری برجسـته مواجـه هسـتيد و تصور 
مـی کنيـد عقيـده هـای ضـد و نقيـض و ده هـا دليـل 

جزئـی و تفصيلـی ممکـن اسـت بحـث را فلـج سـازد.
2.می خواهيد مشـارکت مسـاوی همه اعضـا را تضمين 

کنيد.
3.علـت اساسـی و ریشـه ای یـک مسـئله را شـناخته، 
ولـی شـناخت نحـوه ی اقـدام و انتخـاب یـک گزینه از 

ميـان گزینـه های بسـيار مشـکل اسـت. 

»تكنيك گشـت و گـذار«: »تکنيک گشـت و گذار« 
یکـی از روش هـای گروهـی بـرای ایجـاد خالقيـت در 
ایـده پـردازی اسـت. این تکنيـک هنگامی مفيد اسـت 
کـه بعـد از اسـتفاده از دیگـر فرایندهـای ایده پـردازی 
دیـواری،  نویسـی  داسـتان  یـا  فکـری  ماننـد طوفـان 
نتوانسـته باشـيم بـه راه حلی دسـت پيدا کنيـم. از این 
تکنيـک مـی تـوان هـم برای مسـائل محـدود و سـاده 
و هـم بـرای مسـائل پيچيـده اسـتفاده کـرد. در فرایند 
اصلـی وجـود دارد:  »گشـت و گـذار« چهـار مرحلـه 
»گشـت و گـذار تخيلـی«؛ و »مقایسـه صـورت مسـئله 
و رویدادهـای گشـت و گـذار.«؛ و »تجزیـه و تحليـل 
مقایسـه هـا بـرای رسـيدن بـه راه حـل های خـالق.«؛ 

و »سـهيم شـدن در تجـارب گـروه.« 
»روش رول پالينـگ«: ایـن تکنيـک بر اسـاس یکی 
از اصـول مذهب ذن  بودایی شـکل گرفته اسـت. اصلی 
کـه مـی گوید: »من« انسـان هر چه بيشـتر سـعی کند 
در جایـی نباشـد، بيشـتر در سـعی خود حضـور خواهد 
داشـت. بـه عبـارت دیگـر در بنـد آنی کـه در پـی آنی. 
در ایـن تکنيـک هنـگام بازی، چـه اینکه هویـت بازیگر 
بـا هویـت اصلـی او کامـال متفـاوت باشـد و چـه اینکه 
بـا هویـت واقعـی او منطبـق و سـازگار باشـد، کمـک 
مـی کنـد تـا قالب هـای ذهنـی غلـط بازیگر شکسـته 
شـود . هنرمنـد در ایفـای نقـش خـود باید اجـازه دهد 
تصـورات، خيـاالت و اطالعات قبلـی اش فراتر از »من« 
طبيعـی و محـدودش حرکـت کنـد. اجـرای نقش های 
متنـوع و متضـاد باعـث مـی شـود پيـش فـرض هـا و 
الگوهـای ذهنـی پنهـان و غلـط فـرد، کـم رنـگ تـر و 
نهایتا شکسـته گـردد. یکی از بهتریـن تمرین های این 
تکنيـک، تکنيـک شـش کاله فکـری اسـت کـه در آن 
افـراد شـش نوع نقـش را بـازی می کننـد. تمرین های 
بسـيار متنوعی دیگـری نيز در این رابطه طراحی شـده 
اسـت امـا در ین قسـمت به یکـی از آنها که بـه منظور 
باالبردن ظرفيت )تحمل اشـتباه( مدیران طراحی شـده 
اسـت، اکتفـا مـی کنيم. در ایـن تمریـن از بازیی که در 
دوران کودکـی انجـام مـی دادیم اسـتفاده شـده اسـت. 
بازیـی کـه جوینـده بـرای یافتـن شـی مخفی شـده، از 
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شـدت و ضعف صدای ضربات شـخص راهنما اسـتفاده 
مـی کنـد. )هر وقت جوینده به شـی مـورد نظر نزدیک 
شـود صدای ضربـات قوی تر و هر وقت از آن دور شـود 
صـدای ضربـات ضعيـف تـر مـی شـود( در ایـن تمرین 
مدیـران سـازمان در سـالنی جمـع شـده و از یکـی از 
آنهـا خواسـته مـی شـود )هـر بـار یک نفـر از آنهـا( که 
بـه وضعيت قرار گرفتن اشـياء در سـالن بـه دقت توجه 
کنـد سـپس او را بيرون فرسـتاده و چيزی را در سـالن 
تغيير می دهند. پس از ورود، شـخص جوینده بایسـتی 
بـا راهنمایـی سـایر مدیـران سـازمان در سـالنی جمع 
شـده و از یکـی از آنهـا خواسـته می شـود )هـر بار یک 
نفـر از آنهـا( به وضعيت قرار گرفتن اشـياء در سـالن به 
دقـت توجـه کند سـپس او را بيرون فرسـتاده و چيزی 
را در سـالن تغييـر مـی دهنـد.  پـس از ورود شـخص 
جوینـده بایسـتی با راهنمایی سـایر مدیـران به موضوع 
پـی ببـرد. امـا راهنمایی دسـته جمعی مدیـران به این 
ترتيـب اسـت که هـر وقت جوینـده به موضـوع نزدیک 
مـی شـود بایـد همـه بلنـد بگوینـد: »بلـه، بلـه« و هـر 
وقـت از موضـوع دور می شـود بـه آرامی بگوینـد: »بله، 
بلـه«. در ایـن تمرین مدیران باید اشـتباهات جوینده را 
بـدون هـر گونه توضيحـی تحمل کـرده و فقط با گفتن 
بلـه او را هدایـت نماینـد. درسـت همان عکـس العملی 
کـه باید در محيـط های واقعی انجام دهـد. در حقيقت 
در ایـن بـازی، هویـت »مـن« نقـش، کامـال بـا هویـت 
»مـن« واقعـی مدیـران متفـاوت اسـت. از طـرف دیگر 
شـخص جوینـده کـه خـود یـک مدیر اسـت بـه خوبی 
حـس می کنـد که تحمـل اشـتباهات کارکنـان چقدر 
باعـث دلگرمی، پشـتکار و افزایش اعتمـاد به نفس آنان 

می شـود.
»روش سـينتيكس«: یک »رویکرد آموزشـی« اسـت 
کـه بـر روش »مسـاله گشـایی خـالق« و روش هایـی 
کـه خالقيـت افـراد را افزایـش می دهنـد، تاکيـد دارد. 
واژه »سـينکتيکس«  از ریشـه یونانی االصـل، به معنی 
فشـار دادن دو چيـز به یکدگير و یـا متصل کردن چند 
چيـز مختلف گرفته شـده اسـت ایـن واژه بـه این دليل 
انتخاب شـده اسـت کـه خالقيت نيـز نوعـی هماهنگ 

کـردن چيزهای مختلف در یک قالب یا سـاختار جدید 
اسـت و هر اندیشـه خالقی از »تفکر سـينکتيکس« بی 
بهـره نمـی باشـد؛ ایـن تکنيک روشـی اسـت بـرای بر 
انگيختـن »تفکـر خالق« در ميـان گروهـی از افراد که 
گـرد هم می آینـد )گوردون، 1962؛ بنقل از شـریفی و 

داوری، 1388، ص 58(. 
روش حـل مسـاله بـه روش ابداعـی: »تریـز« روشـی 
نظـام یافتـه برای پـرورش »خالقيت« اسـت. این روش 
توسـط »آلتشـولر« کـه در اداره ثبت اختراعات روسـيه 
کار مـی کـرد، از مطالعه بيش از بيسـت هـزار اختراع و 
دسـته بندی نکات مشـترک آنها به دسـت آمده اسـت. 
بـا چـک کـردن اصـول زیـر در حـل هـر مسـأله ای، تا 
حـدودی اطمينـان حاصـل می شـود کـه تمـام نکاتی 
کـه ممکن اسـت باعـث ایجـاد خالقيت در حل مسـأله 

شـوند، مورد بررسـی قـرار گرفتـه اند. 
نتيجه گيري و جمعبندي

اهـداف دیگـری کـه در فضاهـای شـهری خـالق دنبال 
می شـود، پروژه قدرت خالقيت سـاکنين شـهرها است 
و اینکـه چگونـه مـی تـوان با کمـک مردم مکانـی بهتر 
بـرای زندگـی، کار، بـازی و یادگيـری ایجـاد کـرد. در 
واقـع خالقيـت زمانی شـکل خواهد گرفت کـه مردم با 
عقيـده هـای گوناگون توانایی این را داشـته باشـند که 
بـا یکدیگـر در یک شـرایط محيطی آرام تعامل داشـته 
و گفتگـو کننـد و ایـن تعامـل و گفتگـوی ایـده هـای 
مختلف اسـت که زمينه رشـد خالقيت بيشـتر را فراهم 
می کنـد. خالقيـت پدیده ای اسـت که برای توسـعه در 
شـهر هـا، ما به آن نيـاز داریم. این توسـعه، توسـعه ای 
اسـت کـه از ترکيـب فعاليت هـای مختلـف فرهنگی و 
اجتماعـی بـه دسـت می آیـد. بـه همين دليـل فضایي 
کـه تامين کننـده یک فضـای عمومی و پتانسـيل خلق 
مولفه هـای همچـون سـرزندگی، تنوع، هویت بخشـی، 
اجتماعـی  مشـارکت  و  اقتصـادی  ارزش  جذابيـت، 
و  اهميـت  اسـت.  شـده  اسـتفاده  دارد  را  شـهروندان 
ضـرورت انجام تحقيق شـهر ها خواسـتگاه خالقيت اند. 
آنهـا از گذشـته های دور ابـزاری برای تحـرک، تمرکز و 
بـه عنوان مجـرای انتقـال انـرژی خالقيت انسـان بوده 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

346

انـد.  ارتبـاط بيـن عوامـل موثـر بـر خالقيـت در یـک 
شـهر ارتباطـی رفـت و برگشـتی اسـت کـه از وجـود 
انسـان هایـی متفکـر نشـات مـی گيـرد و بدیـن لحاظ 
شـهر بـدون عامل انسـانی مفهوم نـدارد. وقتی از شـهر 
صحبـت مـی کنيم صحبـت از تعامالت انسـانی اسـت: 
تعامالت انسـان با انسـان، انسـان با طبيعت و انسـان با 
شـهر. بـه همين دليـل عوامل تشـکيل دهنـده مادی و 
معنوی یک شـهر، هویت انسـان شـهر نشـين را شـکل 
می دهـد. یکـی از عناصـری کـه انسـان بـا آن تعریـف 
مـی شـود قـوه خالقيـت و نـوآوری اسـت. اگر شـهری 
فاقـد این دو خصيصه انسـانی باشـد، نمی تـوان هویت 

شـخصی را بـرای آن متصور شـد. 
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جوهـره(.« 2. »ارتبـاط دادن جوهـره بـه دسـت آمده با 
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هـای مشـابه(«؛ و 4. »تـالش برای تبدیـل راه حل های 
بـه دسـت آمـده بـه راه حـل هـای نهایی برای مشـکل 

اصلی.«
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زمان پذيرش نهايي: 1394/12/11زمان دريافت مقاله: 1394/7/13

ارزيابي پرديس هاي درون شهري بر اساس نيازهاي بانوان شهروند، نمونه 
موردي: مناطق شهرداري كرمان

الهام سليقه* - مربي گروه معماري دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.

چکيده
مفهومي  سبز  فضاي  گسترش  شهري،  طراحي  و  برنامه ريزي  ديدگاه  از 
وسيع تر از توسعه پوشش گياهي و بهبود شرايط محيط طبيعي شهر دارد 
و منظور از آن در واقع نوعي ساماندهي و نظم بخشي به فضاهاي پراكنده و 
متنوع سبز است. در عين حال، برخورداري از عدالت فضايي در بهره مندي 
از فضاها و پاركهاي درون شهري از موضوعاتي اساسي در برنامه ريزي و 
مديريت شهرهاي امروز است. بر اين اساس، در اين مقاله موضوع نيازهاي 
ميزان خدمات  از  آنها  ارزيابي  و  سبز شهري  فضاهاي  و  پاركها  از  بانوان 
متناسب با نيازها مورد توجه بوده است. روش اين پژوهش در مرحله نظري 
توصيفي- تحليلي و در مرحله ارزيابي روش پيمايشي بوده است نتايج اين 
نامناسب، كمبود  از موارد طراحی  تحقيق نشان مي دهد كه در بسياری 
تجهيزات استاندارد و الزم جهت رفاه و آسايش استفاده كنندگان، و غيره 
موجبات تشديد عدم كارآيی مناسب بسياری از پارک های شهری را براي 
زنان شهر كرمان فراهم نموده و بر همين اساس تجهيز، ارتقای كيفی و  
بازنگری در اصول طراحی  و خلق فضاهای سبز جديد در جهت همسو 
شدن با استانداردهای روز و اصول و ضوابط طراحی پايدار از الزامات اصلی 
مولفه  شاخص هاي  اولويت  شوند.  می  قلمداد  كرمان  شهر  فعلی  شرايط 
اثربخشي مطلوبتر  براي  به طوري كه  است؛  متفاوت  يکديگر  با  اجتماعي 
خدمات حوزه هاي اجتماعي اولويت اقدامات به شرح زير مي باشد: 1. نياز 
به امنيت؛ 2. نياز به حمايت و مشاوره؛ 3. نياز به مشاركت و تعامل؛ 4. نياز 

به آگاهي و اطالعات.«
واژگان كليدي: پاركها و پرديس هاي درون شهري، نيازهاي بانوان، شهر 

كرمان.

Evaluation of urban parks based on the needs 
of women citizens, Case Study: Municipality 
of Kerman
Abstract
From the perspective of planning and urban design, landscape 
spread wider context of the development of vegetation and im-
prove the natural environment of the city and it’s actually kind of 
organizing and regulating the diverse and scattered green spaces. 
At the same time, having a spatial equity in utilization of urban 
spaces and parks planning and management of vital matters in 
today’s cities. Accordingly, in this paper, the issue of women 
needs for parks, green spaces and their assessment of the level 
of services fitting the needs have been considered. The research 
is descriptive-analytic and theoretical stage in the evaluation sur-
vey. The results shows that in many cases poor design, lack of 
equipment and for the welfare of consumers, and so exacerbate 
the performance of many urban parks has provided for women 
in Kerman. And accordingly equipped, quality improvement and 
review of design principles and the creation of new green spaces 
in line with the standards and principles and criteria for sustain-
able design of the main requirements are considered the current 
situation in Kerman. Preference social component are different; 
the area of social services so as to better effectiveness of priority 
measures is as follows: 1. The need for security; 2. the need for 
support and advice; 3. need for participation and interaction; 4. 
the need for knowledge and information. 
Keywords: urban parks, the needs of women, Kerman.
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مقدمه
هدر تاريخ معماری و شهرسـازی جهان می توان سـراغ 
نمونه هـای متعـّددی را گرفـت كـه در آن هـا فضاها به 
داليـل مختلفـی بر مبنـای حضور يک جنسـّيت عموماً 
مـردان دسـته بندی شـده اند؛ فضاهايـی كـه در آنهـا 
ورود و حضـور جنسـّيت ديگـر به طـور كلـی ممنـوع 
يـا بـا محدوديّـت و سلسـله مراتب خاصـی همـراه بوده 
اسـت )شـاهرودي و ديگـران، 1393، ص 40(. حضـور 
مـردم فـارغ از سـن، جنسـيت، نـژاد و طبقـه اجتماعي 
در عرصـه اجتماعي نشـاندهنده مدنيت و كيفيت باالي 
زندگي شـهري اسـت. بااينکه نيمي از جمعيت شـهرها 
را زنـان تشـکيل مي دهنـد و بـه صورت طبيعـي داراي 
حقـوق شـهروندي در اسـتفاده از فضاهـا مي باشـند اما 
تحقيقـات و تجربيات بشـری نشـان داده اسـت كه اين 
گـروه از شـرايط نامسـاعد محيط هـای سـاخته شـده 
رنـج می برنـد )هاشـمي و ديگـران، 1393، ص 50(. 
بسـياری از كسـانی كـه ابعـاد رشـد انسـانی را بررسـی 
كرده انـد، بـا صراحـت يـا تلويـح می گوينـد مـردان و 
زنـان متفـاوت هسـتند )آقابابايـی و فراهانـی، 1388، 
ص 147(. روانشناسـان ايـن تفاوتهـا را در دو دسـتة 
»فيزيکـی« و »روانـی« طبقه بنـدی می كننـد. برخـی 
از ايـن تفاوتهـا در نـوع نگـرش و ادراک زنـان و مـردان 
از زندگی و پيرامونشـان تأثير بسـزايی دارد. بسـياری از 
تفاوتهـای بيـن زن و مـرد، فيزيکي و بسـياری روحی و 
روانی هسـتند. روانشناسـان محيطی تفاوتهای فيزيکی 
و روانـی را در طّراحـی فضاهـا توأمـان دارای اهمّيـت 
می دانند. از يک-سـو، فيزيولـوژی بدن زن از جنبه های 
متعـّددی با بـدن مرد متفاوت اسـت )كريمـی، 1388، 
ص 126(. و از سـوی ديگـر تفاوتهـای روانـی ايـن دو را 

در نـوع نگرش بـه زندگی، عاليق و سـليقه ها نمی توان 
ناديـده گرفـت. در هـر جامعـه اي از جملـه ايـران براي 
فعال سـازي و توانمندسـازي زنـان در جامعـه ضـروري 
اسـت تـا بـه ايجـاد دگرگونـي در نگـرش اجتماعـي 
برنامه ريزي هـا و  بـه زنـان و تفکـر حاكـم بـر نظـام 
تحقـق  و  شـود  پرداختـه  كالن  سياسـت گذاري هاي 
داشـتن  بـه  دسترسـي  نيازمنـد  نيـز  هدفـي  چنيـن 
اطالعـات فراگيـر و واقع گرايانـه از نيازمندي هـاي زن 
ايرانـي- اسـالمي و تعييـن اولويت هـاي نيازهـاي آنان 
بـا توجـه به طبقـات مختلـف جامعه، سـطوح فرهنگي 
و ميـزان دسترسـي بـه امکانـات در جامعـه مـي باشـد 

)مارجـوري، 1374، ص 4(. 
طراحـي  و  برنامه ريـزي  ديـدگاه  از  ديگـر،  سـويي  از 
شـهري، گسـترش فضـاي سـبز مفهومـي وسـيع تر از 
توسـعه پوشـش گياهي و بهبود شـرايط محيط طبيعي 
شـهر دارد1. و منظـور از آن در واقع نوعي سـاماندهي و 
نظم بخشـي بـه فضاهاي پراكنده و متنوع سـبز اسـت. 
و از ايـن نظـر شـبکه فضـاي سـبز يکـي از محورهـاي 
اصلـي الگـوي كاربـري زميـن را- در مقيـاس شـهر- 
تشـکيل مي دهـد )مهديـزاده، 1379(. در واقـع ايـن 
عملکردهـا تحـت تاثيـر عاملهـای طبيعـی، اقتصادی و 
اجتماعـی هسـتند و بـرای اينکـه فضـای سـبز بتوانـد 
نقشـها و عملکردهـای خـود را بـه خوبـی بـازی كنـد، 
مناسـب  مکان هـای  تعييـن  گام  مهمتريـن  و  اوليـن 
بـرای فضـای سـبز و بررسـي ميـزان اسـتفاده گـروه 
آسـيب پذير  اقشـار  خاصـه  اجتماعـي  محتلـف  هـاي 
از ايـن فضاهاسـت )رضويـان، 1381(؛ زيـرا معمـاری 
فضـای سـبز فعاليتـی هدفـدار اسـت و جهت رسـيدن 
مکانيابـی  ريـزی،  برنامـه  نيازمنـد  خـود  اهـداف  بـه 
1. نگاهـي كوتـاه بـه رونـد توسـعه شـهري در ايـران در سـده هاي اخيـر، بويـژه در طـول برنامه صنعتي شـدن كشـور، به خوبي نشـان 
مي دهـد كـه چگونـه پديده هايي نظير »توسـعه نامتـوازن صنعت و خدمـات« مي توانند با تغييـرات جغرافيايي جمعيـت، رواج فرهنگ 
شهرنشـيني و مصرفـي، بـروز جريانهـاي اكولوژيکـي انسـاني، نظير مهاجرت روسـتائيان به شـهرها و تهاجم شهرنشـينان بـه پايتخت و 
مراكـز صنعتـي، در مدتـي كمتـر از نيـم قـرن، باعـث رشـد بي رويه شـهرها و بـروز مشـکالت مختلف اجتماعـي و زيسـت محيطی در 
آن شـود. از ايـن رو، »توسـعه فضـاي سـبز در داخل و حاشـيه شـهرها« از جملـه بهترين راهکارهاي بهسـازي محيط زيست شـهري به 
شـمار مـي رود كـه در صـورت برنامه ريـزي دراز مـدت و منسـجم مي تواند نقش مهمـي در رفع معضـالت زيسـت محيطي و اجتماعي 

كالنشهرها داشـته باشد.
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و طراحـی متناسـب بـا اهـداف مـورد نظـر مـی باشـد. 
از ايـن رو آنچـه امـروزه روز در مکانيابی هـای شـهری 
بـه عنـوان مکانيابی هـای اتفاقـی رخ ميدهـد، اقدامـی 
كامـاًل غيرمنطقی محسـوب می شـود )بهرام سـلطانی، 
1371(. باتوجـه بـه اين محدوديتها بـراي حضور راحت 
و ايمـن زنـان در فضاهاي شـهري و افزايش سـرزندگي 
زنـان در برخـی كشـورها نظيـر ايران فضاهـای مختص 
اسـتفاده زنـان مانند پاركهـای بانوان پيشـنهاد گرديده 
اسـت. هـدف اصلي حاميـان ايـن گونه فضاها اسـتفاده 
از همـه ظرفيتهـاي جامعـه بـراي حضـور زنـان عنوان 
گرديـده اسـت و نـه جداسـازی زنـان از مـردان؛ امـا با 
ايـن حـال بسـياري از فعـاالن حقـوق زنـان بـه چنين 
طـرح هايـي خوشـبين نيسـتند و تمايـز ايـن پارک ها 
را نوعـی تبعيـض می داننـد؛ بـه عنـوان مثـال كاظمی 
نمونـه اي  را  بانـوان  پـارک  احـداث  )1383، ص 23( 
از رفتارهـای سـليقه اي و اقدامـي از ناحيـه كارفرمـا- 
شـهرداري ها- دانسـته كـه با هـدف ارائه راه حـل براي 
مشـکالت موجـود در پاركهـا انجـام گرفته اسـت1. اين 
محدوديتهـا بـر اسـاس مشـخصه هاي مختلف نـژادي- 
قومـي، طبقـه اجتماعـي، وضعيـت تأهل، سـن، دين و 
توانايـي فيزيکـي بـه طـور متفاوتـي تجربـه مي شـوند 
)رفيعيـان و سـيفايی، 1384(. برطـرف كـردن نيازهاي 
اجتماعـي و فرهنگـي زنـان شـهر ماننـد نياز بـه اماكن 
بـراي اوغـات فراغـت، نيـاز بـه مکانهـا و برنامـه هـاي 
و  برنامه هـا  بـه  نيـاز  زنـان،  بـه  فرهنگـي مخصـوص 
مکانهـاي مخصـوص ورزش زنـان، برگـزاري دوره هـاي 
مـورد نيـاز زندگـي اجتماعـي زنـان، نيـاز بـه مکانهاي 

مشـاوره در زمينه هـاي مخصوص زنـان، و ارايه خدمات 
مشـاوره اي مـورد نيـاز آنـان همـواره يکـي از دغدغـه 
كـردن  برطـرف  در  شـهرداري  عالـي  مديـران  هـاي 
نيازهـاي اجتماعـي و فرهنگـي زنـان شـهر بوده اسـت. 
اطـالع دقيـق از مجموعـه نيازهـا و همچنيـن بررسـي 
وضـع موجـود خواهـد توانسـت مديـران شـهرداري را 
كـه نقشـي مسـتقيم در جهت مرتفـع سـازي نيازهاي 
شـهروندان و باالخـص زنـان دارنـد را بـا جنبـه هـاي 
مختلـف نياز و همچنيـن ميزان رفع نيازها در راسـتاي 
اقداماتشـان هدايـت و آشـنا نماينـد. بـر اين اسـاس در 
ايـن مقالـه به مقولـه نيازهاي بانوان شـهروند و پاركها و 
پرديسـهاي درون شهري پرداخته شـده و در اين رابطه 

بـه مـواردي چنـد اشـاره مي شـود.
مواد و روشها

اول  مرحلـه  در  پژوهـش  ايـن  رويکـرد  كـه  آنجـا  از 
»تبيينـي« و در مرحلـه دوم »اكتشـافي« اسـت، لذا در 
مرحله مباني نظـري از روش »توصيفي- تحليلي« و در 
مرحلـه بعـدي از روش »پيمايشـي« بهره گرفته اسـت. 
روش پيمايـش توصيفـي بـه منظور شناسـايي نيازهاي 
اجتماعـي و فرهنگـي زنـان، روش پيمايـش تحليلي به 
منظـور بدسـت آوردن رابطـه ميان متغيرهـاي عمومي 
تحقيـق و نيازهـاي مختلـف جامعـه مـورد بررسـي و 
روش پيمايـش مقطعي اسـتفاده شـده اسـت )سـرمد، 
ايـن  و همـکاران، 1383، ص 36(. روش تحقيـق در 
پژوهـش توصيفـی- تحليلـی و ابـزار گـردآوری داده ها 
مشـاهده  اسـنادی،  و  اينترنتـی  ای،  كتابخانـه  منابـع 
ميدانـی، تهيه پرسشـنامه و مصاحبه می-باشـد. جهت 

1. ضـرورت توجـه به فضای سـبز شـهری در طرح های توسـعه شـهری در سـال های اخير در كشـور بيش از هرچيـز در بخش مديريت 
فضـای سـبز شـهرداری ها مطـرح بـوده و تفکـر حاكـم در اين زمينه بيشـتر در راسـتای ايجاد فضاهای سـبز جديـد و توسـعه آنها بوده 
اسـت. در مطالعـات بسـياری بـر اهميت پارک ها بعنوان فضاهای سـبز شـهری اشـاره شـده، و كاركردهـای عمده ای نظيـر كاركردهاي 
 Balram ;2004 ,Germann-Chiari and Seeland( كاركردهاي اجتماعی- فرهنگی ، )1998,Flores and et al(محيط-زيستی
 Kaplan and Kaplan( ؛ كاركردهـاي روانشـناختی)2004 ,Chisura( ؛ كاركردهـاي زيبايی شـناختی)2005 ,and  Dragi cevic

1989( وكاركردهـاي اقتصـادی )Morancho, 2003( را بـرای ايـن فضاهـا متصـور بوده انـد. از اينرو توسـعه و تدارک فضاهـای آزاد و 
سـبز مناسـب بـرای پاسـخ گويی بـه نيازهای اجتماعـي- روانی شـهروندان خاصه زنان شـهروند با نگرشـی پايـدار امری ضـروری تلقی 

می شـود.
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تهيـه اطالعـات مربـوط بـه پيشـينه تحقيـق و مبانـی 
نظـری از روش مطالعـه كتابخانـه ای، فيـش بـرداری 
و ترجمـه متـون مـورد نيـاز كمـک گرفتـه می شـود. 
بصـورت  اول  دسـته  تکميلـی  داده هـای  جمـع آوری 
ميدانـی و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و مصاحبـه انجـام 
می گيـرد. پرسشـنامه مـورد نظـر بـرای هـر شـاخص 
شـامل چنـد گويـه يـا سـوال بسـته مـی باشـد كـه به 
وسـيله طيف ليکرت )رتبه ای( از پنج قسـمت مسـاوی 
تشـکيل شـده تا پاسـخگو گرايش خـود را در سـواالت 
مشـخص نمايد. جامعـه آماري اين تحقيق شـامل زنان 
سـاكن شـهر كرمـان بـر اسـاس بـرآورد جمعيت سـال 
1390 مـي باشـد كـه بـه عنـوان نمونـه مـورد مطالعه 
»نمونه گيـري  روش  از  نمونـه  تعـداد  گرفتنـد.  قـرار 
تصادفـي سـاده«  اسـتفاده شـده اسـت. بـا اسـتفاده از 
روش »آلفاي كرونباخ«  پايداري پرسشـنامه در بررسـي 
مقدماتـي مـورد ارزيابـي قـرار گرفـت كه عـدد آن برابر 
0/876 بـوده كـه نشـان دهنده پايداري پرسشـنامه مي 

باشد. 
بعـد از جمـع آوري داده هـا از طريـق روش جمع آوري 
»اطالعـات پرسشـنامه اي« از آنجا كه هـدف از تحقيق 
زنـان  فرهنگـي  و  اجتماعـي  نيازهـاي  اولويت بنـدي 
و شناسـايي عوامـل عمومـي موثـر بـر نيازهـاي زنـان 
مي باشـد، از روش تحليـل آمـاري توصيفـي در قالـب 
جـدول و نمودارهـا براي بيـان فاصله مطلـوب تا فاصله 
موجـود و از روش تحليـل همبسـتگي بـراي شناسـايي 
اثـر متغيرهـاي عمومـي تحقيق بـر روي ميـزان تحقق 
 20 داراي  پرسشـنامه  اسـت.  شـده  اسـتفاده  نيازهـا 
سـوال مي باشـد كـه هـر يـک بـا اسـتفاده از »روش 
متغيرهـا دسـته بندي  يکسـري  بـه  عاملـي«  تحليـل 
بـه  ايـن پژوهـش  انـد. متغيرهـاي موجـود در  شـده 
سه دسـته »متغيرهاي وابسـته« يـا »متغيرهاي هدف«  
»متغيرهـاي مسـتقل يـا تاثيرگـذار«  و »متغيرهـاي 
كمکـي يـا واسـطه اي«  تقسـيم مي شـوند. بـه منظور 
آزمـون فرضيـات تحقيـق و پاسـخگويي بـه سـواالت 
تحقيـق از يک پرسشـنامه كه توسـط محقق سـاخته و 
آزمون شـده اسـتفاده شـده اسـت كه ميان زنان ساكن 

شـهر كرمـان در سـطوح مختلـف سـني، تحصيـالت و 
غيـره، توزيع و تکميل شـد. سـواالت پرسشـنامه در دو 
قالـب وضـع موجـود و وضـع مطلـوب بيـان شـده انـد. 
مقيـاس مورد اسـتفاده در پرسشـنامه، از نـوع ترتيبي و 

طيـف ليکـرت 5 گانـه مي باشـد. 
در تجزيـه و تحليـل يافته هـاي تحقيـق، از روشـهاي 
اسـتفاده    SPSS افـزار  نـرم  از  اسـتفاده  بـا  آمـاري 
شـده اسـت. چنانچـه گفتـه شـد، در ايـن پژوهـش از 
روش »نمونـه گيـري تصادفـي سـاده«  بـا تخصيـص 
متناسـب بـا حجـم هـر يـک از طبقـات بـراي گرفتـن 
نمونه اسـتفاده شـده اسـت. سـپس نمونه انتخاب شده 
بـا روش تخصيـص نمونـه به صـورت ذيل تعميـم داده 

)ادواردز، 1379، ص 48(: اسـت  شـده 
مباني نظري تحقيق

نيمـی از افـراد هـر جامعـه را تشـکيل  زنـان تقريبـاً 
می دهنـد و سـازندگان و پرورش دهنـدگان نسـل های 
آينـده محسـوب می شـوند. آنهـا منبـع انسـانی بالقـوه 
مهمی در توسـعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشـور 
هسـتند. بقا در شـرايط توسـعه يافتگی، ارتقای كيفيت 
زندگی، توانمندسـازی انسانها و تحقق عدالت اجتماعی 
پايـداری توسـعه و هدفـی  لـوازم  از مهمتريـن  يکـی 
اسـت كـه همـه كشـورها بـرای رسـيدن بـه آن تالش 
می كننـد؛ لـذا يکی از مـواردی كـه توسـعه نيافتگی را 
تحـت تأثيـر قـرار می دهـد، وجـود فرصت هـای برابـر 
متفـاوت  و  مـردان  و  زنـان  توانمنـدی  توسـعه  بـرای 
بـودن عوامـل موثر در ميـزان نيازهاي آنـان از فضاهاي 
شـهري خاصه پاركها و پرديسـهاي درون شـهري است. 
»منابع انسـاني اساسـي ترين نقش را در توسـعه جوامع 
ايفـا مي كنـد و نقـش توسـعه انسـاني در شـکل گيري 
توسـعه پايـدار بـي بديل بـوده و قابـل مقايسـه با هيچ 
يـک از مولفـه هاي ايجاد توسـعه پايدار نيسـت. انسـان 
امـروزه نه تنها محور توسـعه محسـوب مي-شـود؛ بلکه 
مغـز متفکـر فرايند حركت به سـمت توسـعه پايدار نيز 
تلقـي مي گـردد. در ايـن ميان زنـان به عنـوان نيمي از 
جمعيـت جامعـه ولـي بـا ضـرورت و اهميت بيشـتر به 
عنـوان سـازندگان و پرورش دهندگان نسـل هاي آينده 
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اجتماعـی( نگران-كننـده اسـت و يکـی از تبعـات آن 
مـورد تهديـد واقـع شـدن و عـدم پايـداری در كيفيت 
زندگـی شـهری اسـت )جعفريـان و عبدالحسـين پـور، 
1385(. راه رسـيدن بـه جهـان پايدار، همانا دسـتيابی 
بـه شـهرهای پايدار اسـت با وجـود فرصت هـای نهفته 
درشـهرها می تـوان راههايـی را بـرای نيـل بـه پايداری 
شـهرها و در نتيجـه پايـداری جهـان پيدا كـرد )دهقان 

منشـادی، 1385، ص 14(. 
امـروزه بـه علـت افزايش بيـش از حد جمعيت، توسـعه 
و گسـترش شهرنشـينی،و بـه تبـع آن رشـد كالبـدی- 
زيسـت  آلودگيهـای  انـواع  بـروز  و  شـهرها،  فضايـی 
محيطـی در شـهرها، توجـه بـه مقولـه فضای سـبز در 
شـهرها به موضوعی حياتی و مبرم تبديل شـده اسـت. 
كمـک فضاهای سـبز به بهبود آب و هـوا، هيدرولوژی و 
كيفيت زندگی در شـهرها كاماًل به اثبات رسـيده اسـت 
فضـای   .)1986,Rowntree  ;1982,Bernatzky(
سـبز بـه عنـوان يکـي از  كاربري هـای مهـم شـهری 
و يکـي از شـاخص هاي شـهر پايـدار مـی باشـدكه از 
نظـر فرهنگـي- اجتماعـي و بيوفيزيکـي نقـش مهمـي 

كشـور منبع انسـاني مهمي در پيشـرفت و توسعه همه 
جانبه مي باشـند« )گزارش سـاالنه امور بانوان رياسـت 

جمهـوری، 1383، ص 21(. 
پاركها و پرديس هاي درون شهري

امـروزه گسـترش شـهرها و بويـژه شـهرهای بـزرگ در 
جهـان سـوم، موجـب تشـديد عـوارض منفـی توسـعه 
از  محيـط  آلودگی هـای  تشـديد  كـه  اسـت  شـهری 
مهمتريـن آنهـا بـه شـمار مـی رود. توسـعه بی رويـه و 
ناپايدار شـهری، باعث تخريب نواحی سـبز شـهری می 
گـردد )بهمـن پـور و محـرم نـژاد، 1386(. بـا توجه به 
مسـائل و مشـکالتی كه شـهرها دارند، بايسـتی به ابعاد 
و اصـول توسـعه پايـداری شـهری و اسـتفاده برابر همه 
اقشـار اجتماعي خاصه زنـان توجه نمود. هـدف فرآيند 
توسـعه پايـدار شـهری ايجـاد يـا تقويـت ويژگيهـای 
پايـداری در زندگـی اقتصـادی، اجتماعـی- فرهنگـی 
و زيسـت محيطـی شـهر اسـت. آثـار منفـی زيسـت 
محيطی شـهر تا آن انـدازه افزايش يافتـه كه بزرگترين 
تهديـد در مقابـل اين زيسـت بوم ها شـمرده می شـود. 
مصـرف بـی رويـه منابـع )بـوم شـناختی، اقتصـادی و 

نمودار 1. تشريح قسمتهاي طيف ليکرت و اساس امتيازبندي براي هر يک از آنها؛ ماخذ: نگارنده.

جدول 1. شرايط فضاهاي شهري مطلوب
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در افزايـش كيفيـت زندگي و توانمندسـازي شـهرها به 
منظـور طـرح ريـزي يک منظـر جـذاب و رقابـت پذير 
G.L.;2001,Santamouris;1998,Givoni( دارنـد 

 .)2007,Andrade&Vieira;2001,A
منظور از فضاهاي سـبز شهري، نوعي از سطوح كاربري 
زميـن شـهري بـا پوشـش هاي گياهـي انسان سـاخت 
مي باشـد كه هـم واجـد بازدهـي اجتماعـي و هم واجد 
بازدهـي اكولوژيـک هسـتند. در اين ميـان باغهاي ميوه 
در شـهر مي تواننـد هـم واجـد »بازدهـي اكولوژيـک« 
باشـند و هـم واجـد »بازدهـي اقتصـادي«، امـا به علت 
عـدم امـکان بهره بـرداري عمومـي، فضـاي خصوصـي 
تلقـي شـده و نمي تواننـد واجـد »بازدهـي اجتماعـي« 
باشـند. منظـور از»بازدهـي اكولوژيکـي« عبارت اسـت 
از: زيباسـازي بخشـهاي شـهري، كاهش دمـاي محيط، 
توليـد اكسـيژن، افزايـش نفوذپذيـري خـاک در مقابل 
انـواع بـارش و مانند اينهـا و از ديـدگاه حفاظت محيط 
زيسـت فضـاي سـبز شـهري بخـش جانـدار سـاخت 
كالبـدي شـهر را تشـکيل مي دهـد )سـعيدنيا، 1379، 
ص 29(. در واقـع وقتـی صحبـت از كاربـری فضـای 
سـبز می شـود منظـور فضاهاي سـبز عمومي هسـتند. 
فضاهـاي سـبز عمومي،فضاهاي سـبز شـهري هسـتند 
كـه واجـد بازدهـي اجتماعـي مـي باشـند. ايـن فضاها 
بـرای عمـوم مـردم در گـذران اوقـات فراغـت، تفريح و 
مصاحبـت بـا دوسـتان و گردهمايـي هـاي اجتماعي و 
فرهنگـي اسـتفاده مـي گردد، فضاهاي يادشـده اساسـاً 
بـراي ايـن منظـور طراحـي يـا تجهيز شـده انـد. وجود 
نيمکـت، روشـنايي، آبخوري، دستشـويي، كف سـازي، 
معابر و دسترسـي از مؤلفه هاي فضاهاي سـبز اجتماعي 
)عمومـي( بـه شـمار مـی رونـد. از ايـن فضاهاي سـبز، 
معمـوالً بـا عنوان »پـارک« نام بـرده مي شـود. درواقع 
فضاهـاي سـبز اجتماعـي شـامل همـه فضاهـاي سـبز 

عمومـي مجهـز به خدمـات و تسـهيالت مي شـود.
انواع مباني طبقه بندي نيازهاي زنان

در بـاب سـنجش نيازهـاي فرهنگـي و اجتماعـي زنان 
از تئوري هـاي جامعه شناسـاني چـون »والتن« )تعريف 
وي از مفهـوم نيـاز و نيـاز سـنجي(، »آبراهـام مازلـو«  

»الکسـاندر  انسـاني(،  نيازهـاي  طبقه بنـدي  )نظريـه 
مـاري«  )نظريـه نيازهـاي روانـزا(، »پارسـونز«  )نظريه 
خرده نظامهـاي سيسـتم در نظام فرهنگـي اجتماعي(، 
»مرتون«  )سـاختار فرهنگي- اجتماعـي(، »نظريه هاي 
فمنيسـتي فرهنـگ و زنـان« اسـتناد گرديـده اسـت. 
مفهـوم نيـاز از جمله مفاهيمي مي باشـد كـه به معاني 
مختلفـي در علـوم اجتماعـي بـه كار رفتـه اسـت. بـه 
مي تـوان  اجتماعـي  منظـر  از  گونه شناسـي،  لحـاظ 
برداشـت ها و تعاريـف ارائـه شـده را بـه چهـار دسـته 

طبقه بنـدي كـرد )فتحـي، 1375، صـص 10-7(.
نظريه هاي نيازسنجي زنان

در شـاخه هاي مختلـف علوم انسـاني تعاريف متعددي 
از نيـاز بخصـوص در حـوزه علـوم رفتـاري و جامعـه 
از  تعـدادي  ذيـل  در  اسـت.  شـده  مطـرح  شناسـي 

مهمتريـن نظريه هـاي نيـاز بيـان شـده اسـت:
1.»نيـاز از منظـر مازلـو«: مازلـو ديـدگاه مثبـت و 
او  دارد.  انسـان  ماهيـت  بـه  نسـبت  خوش بينانـه اي 
معتقـد اسـت، انسـان اسـتعداد فطـري بـراي مهرباني، 
محبـت، و گذشـت دارد. بـا ايـن حـال ايـن ويژگـي ها 
بايـد توسـط محيـط و جامعـه پـرورش يابـد. در يـک 
جامعـه بـا فرهنـگ نادرسـت ايـن گرايش ها مـي تواند 
تحـت الشـعاع قـرار گرفتـه و محـو شـوند. يـک محيط 
بيمارگونـه، جلـوي رشـد مثبت ايـن اسـتعدادها را مي 
گيـرد و مي توانـد موجـب پرخاشـگري و خودشـکني 

 .)320  :1997  ،Postlethwaite( شـود  زيـاد 
بيـان  مرتـن  از منظـر مرتـن«:  نيـاز  2.»مفهـوم 
مـي دارد، در هر سيسـتم اهداف تعريف شـده اي وجود 
دارد )نيـاز( كـه اولويـت هـاي افـراد آن جامعـه ناميده 
مي شـوند. بنابرايـن افراد براي رسـيدن به ايـن اولويتها 
و اهـداف يـا سـائقه ها نيازمند وسـايل الزم مي باشـند. 
وسـايل پذيرفته شـده اي كه از طـرف فرهنگ و جامعه 
تعريـف شـده باشـد تـا با بهـره جويـي از آن وسـايل به 
ارضـاي نيازهـاي خـود برسـند. اسـاس بحـث مورتـون 
ايـن اسـت كـه هـر جامعـه اي داراي يـک سـاختار 
فرهنگـي- اجتماعـي اسـت؛ بطوري كـه ايـن سـاختار 
اجتماعـي و فرهنگـي يک سـري از وسـايل و اهـداف را 
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مشـخص مي كند. اگر بين وسـايل و اهـداف هماهنگي 
وجـود داشـته باشـد، يعني افراد با وسـايلي كـه جامعه 
آنهـا گذاشـته بـه سـوي اهـداف حركـت  در اختيـار 
كننـد هماهنگـي در جامعـه پيـش مي آيـد، زماني كه 
گسـيختگي بيـن وسـيله و هـدف بوجود آيـد وضعيت 
آنوميـک يا نابسـاماني اجتماعي شـکل خواهـد گرفت، 
لـذا افـراد سـعي مي كننـد يـا وسـيله را دور بزننـد يـا 
اهـداف را، بـه ايـن ترتيب اهداف مي بايسـت با وسـايل 
تناسـب پيـدا كند )مرتـن، به نقل از ملکـي،1380، ص 

.)66

3.»مفهـوم نياز از منظـر فونکسيوناليسـتها«: از 
نظـر فونکسيوناليسـتها كاركـردي بـودن فرهنـگ بـه 
منزله آن اسـت كـه فرهنگ در خدمـت نيازها و اهداف 
اسـت، نـه اهـداف نـه در خدمـت ابـزار. پس بايـد مانع 
از تابـو شـدن عناصـر فرهنگـي شـد. بلکه بايـد به طور 
مسـتمر در سـنجش هـاي اجتماعـي نسـبت بـه تاثير 
عناصـر فرهنـگ در تأميـن خواسـته و نيازهـاي متنوع 
جامعـه، ارزيابـي و توجـه نمـود )نجـات ثابـت، 1374، 

ص 44(.
4.»نظريـه نيـاز از نظر تيلمـن«: تيلمن بـا توجه به 

 . معناي نياز از ديدگاه زنان شهروند؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.2جدول 
 صاحبنظران توضيحات معناي نياز

ت
ظرا

و ن
ها 

ته 
اس

خو
 

شده از مفهوم نياز تعريف آن به خواست و ترين تعاريف ارائه شايد يكي از متداول
هاي گوناگون نيازهاي هاي افراد در زمينهبه عبارت روشنتر خواسته .ترجيحات افراد است

ترين كساني كه از اين برداشت از نياز حمايت مي از جمله مهم د.آنان را تشكيل مي ده
ترين انتقاد وارده به اين است. اولين و مهم »پالنت«و  »استافيل بيم«كنند، افرادي نظير 

برداشت از نياز به مسئله ذهني بودن نياز به عنوان خواست و ترجيح مربوط است و به 
عبارت روشن تر از آنجا كه نياز در اين ديدگاه با خواست و نظرات افراد يكسان فرض مي 

 شود نظرات افراد از عينيت كافي برخوردار نيست و چه بسا بر حقيقت نيز نباشد. 

Stufflebeam ، 1985 :
17  

15Fميلر

و  79، ص 1976 ،1
 .142، ص 1371توسلي، 

ي
يز

 چ
ت

ور
ضر

يا 
 و 

ان
قد

ف
 

ها) كه ضروري يا مفيد هستند تعريف مي ت(وضعي در اين ديدگاه نياز به عنوان برخي چيزها
از  قبول و معقول مدنظر است. برخيالبته ضرورت مفيدبودن در رابطه با اهداف قابل .شود

يك واقعيت  نياز تصور آنان نيزبه .كنندنظران استافيل بيم از اين ديدگاه حمايت ميصاحب
هاي افراد و تعامالت موجود در يك بلكه حامل ارزشها و قضاوت ؛عيني و علمي نيست

نظر نياز چيزي نيست كه بصورت يك حقيقت تجربي مورد از اين نقطه .زمينه خاص است
توان آنچه كه يك فرد يا جامعه نياز دارد را مورد مشاهده و بنابراين نمي .بررسي قرار گيرد

 .بررسي قرار داد

Barrow ،1995  :114 

ف
كا

 ش
 يا

صله
فا

 

كه متكي بر نوعي  يفيراز تعاست  متداولترين تعريف نياز در مطالعات نيازسنجي عبارت
ه مثابه نوعي فاصله يا فاصله يا شكاف است. اگرچه در بسياري از فنون از تعريف نياز ب

اما براي اولين بار اين برداشت از نياز توسط راجر كافمن ارائه شده  ،شودشكاف استفاده مي
. از نظر وي نياز در قلمروي وجود دارد كه در آن موقعيت واقعي با موقعيت مطلوب يا است
به عنوان يك ر فاصله دارد. بسياري از صاحبنظران اين حوزه از تعريف اخير نياز نظمورد

 تعريف عيني و قابل سنجش ياد مي كنند.

، 1377فتحي واجارگاه،
، Suarez(و  7-11صص 
1991:74( 

كل
ش

ا م
ص ي

نق
 

يكي ديگر از تعاريف ارائه شده براي مفهوم نياز تعريف آن به عنوان نوعي نقص، مشكل 
جدي و نيز  . برخالف تعريف قبلي اين برداشت از نياز فاقد حمايت هايمي باشد يا مسئله

 دقت الزم مي باشد. چنين وضعيتي نيز مسئله با نيازي داراي اولويت مترادف است

Kuafman ،1991  :
21 

 
 هاي نيازسنجي زناننظريه

علوم انساني تعاريف متعددي از نياز بخصوص در حوزه علوم رفتاري و جامعه شناسي مطرح شده است. در  مختلفدر شاخه هاي 
 هاي نياز بيان شده است:ذيل تعدادي از مهمترين نظريه

اي نسبت به ماهيت انسان دارد. او معتقد است، انسان بينانهمازلو ديدگاه مثبت و خوش :»نياز از منظر مازلو«.1
ي براي مهرباني، محبت، و گذشت دارد. با اين حال اين ويژگي ها بايد توسط محيط و جامعه پرورش يابد. استعداد فطر

در يك جامعه با فرهنگ نادرست اين گرايش ها مي تواند تحت الشعاع قرار گرفته و محو شوند. يك محيط بيمارگونه، 
، Postlethwaite(شگري و خودشكني زياد شود تواند موجب پرخاجلوي رشد مثبت اين استعدادها را مي گيرد و مي

1997 :320.(  
                                                            
1 Miller 

جدول 2. معناي نياز از ديدگاه زنان شهروند؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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تئـوري مازلـو و مقوله بنـدي انـواع گوناگـون نيازهـاي 
تعييـن  بـراي  او  اعتقـاد  بـه  كـه  را  نيـاز  ده  انسـان، 
»نيازهـاي فراغـت« مـردم مهم اند شناسـايي كـرده كه 
عبارتنـد از )Postlethwaite، 1997: 116(: »1. نيـاز 
بـه تجربه هـاي نيـاز بـه اسـتراحت و تفريـح؛ 2. نياز به 
فعاليـت جسـمي و سـالمتي؛ 3. نيـاز به كسـب هويت؛ 
4. شـناخت چيسـتي و كيسـتي؛ 5. نيـاز بـه امنيـت 
)ايمني از تشـنگي، گرسـنگي(؛ 6. نياز بـه برتري )توان 
كنتـرل ديگـران در محيـط(؛ 7. نياز به تعامـل و ارتباط 
بـا ديگـران؛ 8. نيـاز بـه فعاليـت ذهنـي و خالقيـت؛ 9. 
نيـاز بـه خدمت بـه ديگـران يعني نيـاز بـه مفيدبودن؛ 

10. نيازهـاي فراغـت«.
5. »مفهـوم نيـاز از منظر مـوري«: مـوري نيازها را 
 ،1998 ، Rossett( بـر دو دسـته تقسـيم كـرده اسـت
20(: »1. »نيازهـاي اوليـه«: بر پايـه نيازهاي بيولوژيک 
و 2.  آب.  و  غـذا  اكسـيژن،  بـه  نيـاز  ماننـد  هسـتند، 
»نيازهـاي ثانويـه«: نيازهاي ثانويه عموماً روان شناسـانه 
هسـتند، ماننـد نيـاز بـه پـرورش، اسـتقالل و موفقيت. 
براسـاس نظريـه موري، تمـام انسـان ها نيازهـاي روانزا 
را دارنـد؛ امـا سـطح هـر نيـاز در افراد مختلـف متفاوت 
اسـت: الف- نيازهـاي جاه طلبانـه؛ ب- نيازهـاي ماّدي؛ 
ج- نيازهـاي قدرتـي؛ د- نيازهـاي عاطفـي؛ ه- نيازهاي 

اطالعاتي«.
»تالکـوت  پارسـونز«:  منظـر  از  نيـاز  6.»مفهـوم 
پارسـونز« يکـي از جامعه شناسـان برجسـته در تبيين 
نيازهـا مي باشـد. پارسـونز، جامعه شـناس كاركردگراي 
سـاختي، انـواع نيازهاي اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي 

او، محـور  بـه زعـم  متمايـز مي سـازد.  يکديگـر  از  را 
نيازهـاي اقتصـادي »پـول«، محور نيازهـاي فرهنگي و 
اجتماعـي »نفـوذ در تعامـالت و انديشـه و پاي بنـدي 
نيازهـاي سياسـي »قـدرت«  ارزش هـا« و محـور  بـه 
مي باشـد. وي كسـب پول و قـدرت و نفوذ بـه ارزش ها 
جامعـه  يـک  مطلـوب  خواسـته-هاي  مهم تريـن  را 
مي دانـد )روشـه ، 1376، ص 135(. پارسـونز بـر ايـن 
بـاور اسـت كـه بقـاي جامعـه در برطـرف كـردن چهار 
نيـاز اصلـي اسـت: الـف- انطبـاق بـا محيط-نيازهـاي 
اقتصـادي؛ ب- دسـتيابي بـه هدف-نيازهـاي سياسـي؛ 
الگـو-  اجتماعـي؛ د-حفـظ  نيازهـاي  ج-يکپارچگـي- 

نيازهـاي فرهنگـي. 
به عنـوان  از سـويي ديگـر، فضـای عمومـی شـهری   
فضـای متقابـل بـا عرصـة خصوصـی نقـش مهّمـی در 
شـکل گيری زندگـی روزمـرة  مـردم دارد. در ايـن فضا 
برابـر و همگانـی  عوامـل متعـّددی ماننـد دسترسـی 
بـه عرصـة عمومـی و عـدم تمايـز و جدايـی و توّجـه 
بـه نيازهـای گروه-هـای مختلـف اجتماعـی همچـون 
معلـوالن، كودكان و زنـان اهميّت ويـژه ای دارد. عرصة 

عمومـی مطابـق بـا نظريه هـای
مفهـوم  بـا   )1958( ارنـت  و  هابرمـاس)1389( 
دسترسـي پذيری بی قيد و شـرط برای همـگان تعريف 
به صـورت  هـا  محيـط  برخـی  حاليکـه  در  می شـود، 
عمـدی و يا غيرعمـدی دسترسـی پذيری كمتری برای 
بخشـی از جامعـه دارنـد )فالحتـي، 1394، ص 21(.

»نظريه توانمندسـازي زنان«: آمارتياسـن يکي از نظريه 
پـردازان بحـث توسـعه زنـان معتقـد اسـت »توانمنـد 
سـازي زنـان از طريـق فراهـم آوري فرصتهـاي شـغلي، 

نمودار 2. نيازهاي زنان در فضاي عمومي شهري ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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حقـوق مالکيـت و از ايـن قبيـل اقدامـات مي توانـد به 
زنـان آزادي بيشـتري بـراي تاثيرگـذاري برموضوعـات 
گوناگونـي از قبيـل تقسـيم درون خانوادگـي، مراقبـت 
بهداشـتي، غـذا وسـاير كاالهـا، مناسـبات كار و نيـز 
بـاروري بدهـد« )سـن ،1381، ص 392(. البتـه از نظر 
سـن اسـتفاده از ايـن آزادي ها نيـز بايـد آزادانه صورت 
قـدرت  ايجـاد  زنـان،  توانمندسـازي  بنابرايـن  بگيـرد، 
تصميـم گيـري از طريـق نيـل بـه فرصتهاي ارزشـمند 

ست.  ا
»سـارا النگـه« )1372( مسـاوات بيـن زنـان و مـردان 

را محـور تعريـف توسـعه امـور زنـان دانسـته و فراينـد 
توسـعة امـور زنان را در پنـج مرحله از برابـري می داند. 
او تأكيـد مي كنـد كـه توانمندسـازي نـه تنهـا ناشـي 
از كسـب برابـري اسـت، بلکـه بـه همـان ميـزان بـراي 
تعقيـب اهـداف برابري ضـرورت دارد. مراحـل برابري از 
نظـر او عبارتنـد از: رفاه، دسترسـی، آگاهی، مشـاركت، 
كنتـرل. ايـن مراحل نشـان مي-دهند كه مـدارج باالي 
برابـري خـود به خـود به عنـوان مدارج باالي توسـعه و 

توانمندسـازی بـه شـمار می آيند. 
در رابطـه بـا سـازگاري زنـان و فضاهـاي پاركهـا بايـد 

نمودار 3. بررسي رويکردهاي مرتبط با حضور زنان در فضاهاي شهري؛ ماخذ: رضازاده و محمدي، 1391، ص 21.

جدول 3. كاركرد فضاهاي پارك و پرديس درون شهري؛ ماخذ: كشاورز، 1380.
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گفـت كـه؛ يـک پـارک مناسـب كـه سـازگاری بااليی 
افزايـش  در  می توانـد  دارد  اطرافـش  كاربری هـای  بـا 
كيفيـت زندگی و بهبود وضع اقتصادی شـهرها اثرگذار 
بـوده )Lotfi et al; 2011( و ضمـن ايجـاد خدمـات و 
تسـهيالت اكوسيسـتمی و فرآيندهای زيسـت محيطی 
توليـد  موجـب   ،)2009  ,Tzoulasn and James(
كاال و خدمـات بـه واسـطه سـرمايه گذاری و اشـتغال و 
آمـوزش می شـود )Rabare et al; 2009(. از طرفـی 
از ضروريـات  ارتباطـی  راه هـای  بـا  پـارک  دسترسـي 
 .)2011 ;Lotfi et al( يـک پـارک محلـه اي می باشـد
از فضـای سـبز و پـارک شـهری بـه عنـوان يکـی از 
 Balram( می شـود  يـاد  توسـعه يافتگی  شـاخص های 
 ,Mcpherson  ;  2005  ,and Dragicevic
1994(. همچنيـن، توزيـع مکانـی فضـای سـبز بايـد 
به-گونـه ای باشـد كـه دسـت يابی بـه آن بـه آسـانی 
صـورت گيـرد. برخی، دسترسـي به پارک در شـهرهاي 
اروپايـي از جملـه گالسـکو، مادريـد، پاريـس و ميـالن 
بـراي مشـاهده كنندگان را برابـر 15 دقيقـه مي داننـد 
پارک هـای   .)1995  ,Stanners and Bourdeau(
شـهری بـا اهـداف مختلفی سـاخته می شـوند، ازجمله 
پارک هـای شـهری واقـع در مناطـق مسـکونی، بـرای 

هسـتند،  مناسـب  همسـايگی  واحد هـای  سـاكنين 
درحالـي كـه پارک هـای نزديـک بـه مراكـز تجـاری، 
بـرای كاركنـان و بازديدكنندگان و كسـانی كه به مركز 
 Oh and( شـهر رفت آمد می كننـد، جذاب می باشـند

.)2007  ;Jeong
همچـون  اجتماعـی  عمومـی  فضـای  آوردن  فراهـم 
پارک هـا بعلـت افزايـش تراكم جمعيت شـهری و تغيير 
شـتابان كاربـری زميـن به سـاختار فيزيکی )سـاخت و 
سـاز( مشـکل شـده اسـت)Caula et al, 2009(؛ بـا 
افزايـش شهرنشـينی، بـه ويـژه در كشـورهای درحـال 
توسـعه )Thaiutsa et al, 2008( و افزايـش جمعيت 
 Kong( شـهری و تمركـز جمعيـت در نقـاط شـهری
سـبز  فضاهـاي  اهميـت   )2006 ,and Nakagoshi

بويـژه پارک  هـا دوچنـدان شـده اسـت. 
 بيان يافته هاي تحقيق

كرمان )نام منطقه ای در پارسـی باسـتان: كارمانيا( يکی 
از كالنشـهرهای ايران و مركز استان كرمان پهناورترين 
اسـتان ايـران درجنـوب شـرقی اين كشـور واقع اسـت. 
ايـن شـهر طبـق سرشـماری سـال 1390  جمعيـت 
برابـر بـا 534441 نفـر بوده اسـت. جمعيت كالن شـهر 
كرمـان بـه دليـل عدم رسـمی شـدن سـکونت گاه های 

نمودار 4. مدل اصالح شده مولفه هاي كيفيت پارك از 
ديدگاه بانوان؛ ماخذ: هاشمي، ميرغالمي و رفيعيان، 1393، 

ص 60.

نمودار 5. فرايند مشاركت پذيري زنان در طرح هاي 
شهري؛ ماخذ: ماجدي و ديگران، 1394، ص 7.
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غيررسـمی از سـوی دولت و اسـتفاده حاشـيه نشين ها 
از امکانـات شـهری و عـدم تناسـب بودجـه تخصيـص 
يافتـه بـا جمعيت واقعی تـا 712000 نفر هم می رسـد. 
كرمـان يکـی از پنج شـهر تاريخی ايران اسـت. وسـعت 
شـهر كرمـان حـدود 13000 هکتـار اسـت و بـه دليل 
وسـعت شـهری و جمعيت كرمان، اين شـهر جزو كالن 
 شـهرهای ايـران طبقه بنـدی شده اسـت. شـهر كرمـان، 
يـک مركـز جمعيتـی و بزرگتريـن شـهر در منطقـه 
جنـوب شـرق ايـران اسـت. كرمان بـه لحـاظ صنعتی، 
سياسـی، فرهنگی و علمی مهمترين شـهر جنوب شرق 

كشور اسـت. حاشيه نشـينی مهمترين مشکل كالنشهر 
كرمـان اسـت. كرمان در حال تبديل شـدن به شـهری 
الکترونيکی اسـت و اين شـهر بـه عنوان پايلـوت دولت 
الکترونيـک انتخـاب شده اسـت و در برنامه های توسـعه 
كشـور بايـد به شـهری الکترونيکی تبديل شـود. شـهر 
كرمـان بـا 1756 متـر ارتفـاع از سـطح دريـا، سـومين 
مركـز اسـتان بلنـد و مرتفـع ايران محسـوب می شـود. 
و هميـن امـر باعـث اعتـدال نسـبی هوای شـهر كرمان 
اسـتان كرمـان در جنـوب  تابسـتان شـده اسـت.  در 
شـرقی فـالت مركـزی و بيـن 53 درجـه و 26 دقيقـه 

جدول 5. محدوديتهاي زنان در فضاهاي پاركها، ماخذ: يافته هاي تحقيق.

2009 ;Rabare et al :نمودار 6. مدل مفهومی اهميت پارك های شهری؛  ماخذ
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تـا 59 درجـه و 29 دقيقـه طـول شـرقی و 25 درجـه 
و 55 دقيقـه تـا 32 درجـه عـرض شـمالی قـرار دارد. 
اين اسـتان از شـمال به اسـتان های خراسـان جنوبی و 
اسـتان يزد، از شـرق به اسـتان سيسـتان و بلوچستان، 
از غـرب به اسـتان اسـتان فـارس و از جنوب به اسـتان 
هرمـزگان محدود می شـود. مسـاحت اسـتان كرمان در 
سـال 1388 معـادل 183193 كيلومتـر مربـع بـوده و 
اسـتان  پهناورتريـن  و  بزرگ تريـن  وسـعت  لحـاظ  از 
كشـور بـه حسـاب می آيـد. ايـن اسـتان در تقسـيمات 
كشـوری سـابق ايـران اسـتان شـماره 8 كشـور بـود. 
در شـهر كرمـان پاركهـا و مراكـز تفريحـي سـبز زيـر 
بـه عنـوان محـل تکميـل پرسشـنامه لحـاظ گرديـد: 
»آسـياب بادی كرمان؛  پرديسـان جنگلی قائم؛ پيسـت 
اسـکی سـيرچ؛ پيسـت كارتينگ؛ پيسـت موتور كراس؛ 
پـارک جنگلـی شـهيد باهنر؛ شـهربازی بـزرگ كرمان؛ 
بـاغ وحـش كرمـان؛ بوسـتان شـهيد مطهری؛ بوسـتان 
شـورا )پارامونت(؛ پارک مشـاهيركرمان؛ بوسـتان مادر؛ 

و بوسـتان رياضيات.«
 مقوله فضای سـبز شـهری، يک مقوله  نسـبتاً جديد در 
مديريت شـهری ايران اسـت؛ بطوريکه در سـال 1345 

هجری شمسـی، سـرانه فضای سـبز در شـهر تهـران با 
جمعيـت 2,7 ميليـون نفـر حـدود 73/. متـر مربع بوده 
اسـت. عمـده نيـاز شـهروندان بـه فضای سـبز از طريق 
دسترسـی بـه محيط هـای طبيعـی، باغـات و مـزارع 
كشـاورزی داخل و خارج از شـهر تأمين می شـده است. 
با گسـترده شـدن سـطح شـهر و متمركز شـدن فضای 
داخلـی آن خـالء ضـرورت دسترسـی بـه محيط هـای 
طبيعـی و سـبز بيشـتر نمايان می شـود. بر اين اسـاس 
توسـعه كمـی و كيفـی فضـای سـبز طـی نيـم قـرن 
گذشـته بـه يکـی از غدغه هـای مهم مصلحان شـهری 
ايـن پرسشـنامه، گويه هـاي  تبديـل شـده اسـت. در 
عمومـي كـه از پاسـخ دهندگان خواسـته شـد نسـبت 
بـه تکميـل آن اقـدام نمايند، عبـارت بوده انـد از: ناحيه 
محـل زندگي، رده سـني، تحصيالت. شـاخصهاي مدل 
تحقيـق، مشـتمل بـر شـاخصهاي نيازهـاي آموزشـي، 
شـاخص نيازهـاي مذهبـي، شـاخص نيازهـاي هنـري، 
شـاخص نيازهـاي تفريحي، شـاخص نيازهاي ورزشـي، 
شـاخص نيـاز بـه آگاهـي و اطالعات، شـاخص نيـاز به 
مشـاركت و تعامل، شـاخص نيـاز به حمايت و مشـاوره 

و شـاخص نيـاز بـه امنيت مي باشـد.

نمودار 7. الگوهاي پيشنهادي در تقويت هويت محله اي زنان در ايران، ماخذ: سلطاني و ديگران، 1390، ص 34.
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همانطـور كـه مشـخص اسـت، شـهروندان، بيشـترين 
رضايـت را از خدمـات تفريحـي شـهرداري داشـته انـد 
و ايـن در حالـي اسـت كه خدمات آموزشـي شـهرداري 
كمتريـن رضايـت شـهروندان را كسـب نمـوده اسـت. 
همانطـور كـه مشـخص اسـت، شـهروندان زن كرمـان، 
بيشـترين اهميـت را بـه خدمـات امنيتي در بوسـتانها 
مي دهنـد كـه بـا توجه به وضعيـت امنيت در اسـتان و 
سـاختار سـنتي زندگـي در آن امري منطقي مي باشـد 
كمتريـن  كرمانـي  زن  شـهروندان  حـال،  عيـن  در  و 
اهميـت را بـه خدمـات آموزشـي شـهرداري مي دهند. 
همچنيـن بيشـترين مقدار شـاخص اثربخشـي خدمات 
بوسـتانها و پاركها از نظر شـهروندان زن كرماني مربوط 
بـه خدمـات تفريحـي و كمتريـن مقـدار آن مربـوط به 

خدمـات هنري اسـت. 

نتيجه گيري و جمعبندي
امـروزه بوسـتان ها بعنـوان فضـای سـبز عمومـی نقش 
مهمـی در كاهـش مشـکالتی هماننـد آلودگـی هـوا، 
آلودگـی آب، مشـکالت روحـی و روانـی دنيـای مـدرن 
دارنـد. وجـود بوسـتان ها در شـهرها بـه لطافـت هوای 
شـهر كمـک می كنـد. در اغلـب شـهرهای بـزرگ اروپا 
و آمريـکا وجـود ايـن فضاها كمـک بزرگی به سـاكنين 
نمـوده و با علم به اينکه ميزان و مقدار نزوالت آسـمانی 
در اين نقاط فراوان اسـت، ولی بصـورت كاماًل نظام مند 
بـه ايجـاد فضای سـبز در شـهرها می پردازنـد. بنابراين 
ايجـاد بوسـتان ها بـرای شـهرهای عظيم كشـور، امری 
كامـاًل ضـروری به نظر می رسـد. خشـکی هـوای داخل 
شـهرها و عـدم وجـود پوشـش گياهـی در روحيه مردم 
شهرنشـين اثر می گـذارد. در سـاختن سـاختمان های 

جدول 4. عوامل محدود كننده مشاركت زنان در طرح هاي شهري؛ ماخذ: ماجدي و ديگران، 1394، ص 9.

تصاوير 1 الي 3. پرديسان جنگلی كرمان، بزرگترين پارك جنگلی دست كاشت ايران و نمايی از جنگل قائم در شهر 
كرمان و نمايی از پارك مشاهيركرمان؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.
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می شـوند، بايـد عوامـل متعـددی را در نظـر بگيرنـد و 
در اصـول شهرسـازی ايجـاد فضای سـبز شـهری را در 
رأس امـور قـرار دهنـد. فضاي سـبز شـهري همـواره به 
عنـوان عنصـري براي نظم بخشـي و هماهنـگ نمودن 
كاربريهـاي گوناگـون در كالبد شـهر و عاملي در زيبايي 
محيـط و دلپذيرتر شـدن فضـاي زندگي مطـرح بوده و 
هسـت. بررسـي نيازهاي زنان شـهر كرمـان از فضاهاي 
پاركها و پرديسـهاي درون شـهري داراي نتايج بسياري 
بـوده كـه مهمتريـن آنهـا عبارتنـد از: 1. ميـان سـطح 
انتظـارات زنـان شـهر كرمـان از خدمـات شـهرداري با 
وضعيـت موجـود فاصلـه و شـکاف معنـي داري وجـود 
برنيازهـاي  فرهنگـي  مولفه هـاي  نيازهـاي   .2 دارد؛ 
مولفه هـاي اجتماعـي خدمات شـهرداري از منظر زنان 
ارجحيـت دارد. اولويـت شـاخص هاي مولفـه فرهنگـي 
بـا يکديگـر متفاوت اسـت به طـوري كه از منظـر زنان 

عبارتنـد از: »1. نيازهـاي ورزشـي؛ 2. نيازهاي تفريحي؛ 
3. نيازهـاي هنـري؛ 4. نيازهـاي مذهبـي؛ 5. نيازهـاي 
آموزشـي.« به منظور توسـعه و سـامان دهي فضاي سبز 
شـهري كرمان، جهت بهبـود وضعيت اين نـوع كاربري 
در سـطح مناطـق 3 گانـه شـهرداري پيشـنهادات زيـر 

مي گردد: ارائـه 
1. توزيـع عادالنـه كاربري ها در سـطح يک شـهر، يکي 
از مباحـث مطـرح در علم برنامه ريزي شـهري به  شـمار 
مي آيـد، بـه همين جهـت پرداختـن به مسـئله عدالت 
اجتماعـي در توزيـع و مکان يابـي كاربري هـاي شـهري 
خاصـه بـراي زنـان شـهروند كرمانـي از جملـه فضـاي 

سـبز مسـئله اي ضـروري به نظر مي رسـد.   
2. محله هـاي متراكـم از نظر جمعيت در سـطح منطقه 
را مي تـوان اولويـت اول در احـداث پارک هـاي محله اي 

دانست.
3. انجـام مطالعـات جهت تهيه طرح جامع فضاي سـبز 

متوسط شاخص 
شاخصوضع موجودميزان اهميتاثربخشي )درصد(

متوسط امتياز شاخص امنيت80,577,676,18

متوسط امتياز شاخص نيازهاي 92,627,526,97
تفريحي

متوسط امتياز شاخص آگاهي و 74,367,065,25
اطالعات

متوسط امتياز شاخص حمايت و 74,977,315,48
مشاوره

متوسط امتياز شاخص مشاركت و 82,527,215,95
تعامل

متوسط امتياز شاخص نيازهاي ورزشي76,467,695,88

متوسط امتياز شاخص نيازهاي 73,157,045,15
آموزشي

متوسط امتياز شاخص نيازهاي مذهبي75,467,055,32
متوسط امتياز شاخص نيازهاي هنري73,017,525,49

جدول 5. متوسط وضع موجود )از 10(، متوسط ميزان اهميت )از 10( و شاخص اثربخشي هر يک از 
شاخصهاي مورد بررسي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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شـهر كرمـان و برنامه ريـزي يکپارچه اين نـوع كاربري، 
بـه طوری كـه هرگونـه برنامه ريزي جهـت ايجاد فضاي 
سـبز و بخصوص پارک هـاي محله اي در سـطح مناطق 
شـهري و بخصـوص منطقـه 2 كرمـان، مي بايسـتي در 

چارچـوب مطالعات و پيشـنهادات طرح فوق باشـد.
4. شـهرداري مي توانـد بـا در اختيارگرفتـن زمين هـاي 
بايـر و بافت هاي فرسـوده اقـدام به جانمايـي پارک هاي 
محلـه اي بـه منظـور ايجاد محيطي سـرزنده در سـطح 
محالت نمايد تا امکان حداكثر اسـتفاده از عملکردهاي 
زيسـت محيطـی، اجتماعی، فرهنگـی و كالبدي حاصل 

گردد. 
اشـاره  مي تـوان  كرمانـي  زن  شـهروندان  ديـدگاه  از 
نامناسـب،  مـوارد طراحـی  از  بسـياری  در  كـه:  كـرد 
و  رفـاه  جهـت  الزم  و  اسـتاندارد  تجهيـزات  كمبـود 
آسـايش اسـتفاده كنندگان، و غيـره موجبـات تشـديد 
عدم كارآيـی مناسـب بسـياری از پارک های شـهری را 
براي زنان شـهر كرمان فراهم نموده و بر همين اسـاس 

تجهيـز، ارتقـای كيفـی و  بازنگری در اصـول طراحی  و 
خلـق فضاهـای سـبز جديـد در جهت همسـو شـدن با 
اسـتانداردهای روز و اصـول و ضوابـط طراحـی پايـدار 
از الزامـات اصلـی شـرايط فعلـی شـهر كرمـان قلمـداد 
مـی شـوند. اولويـت شـاخص هاي مولفـه اجتماعـي بـا 
يکديگـر متفـاوت اسـت؛ به طوري كـه براي اثربخشـي 
مطلوبتـر خدمات حوزه هاي اجتماعـي اولويت اقدامات 
بـه شـرح زيـر مي باشـد: 1. نيـاز بـه امنيـت؛ 2. نياز به 
حمايت و مشـاوره؛ 3. نياز به مشـاركت و تعامل؛ 4. نياز 
بـه آگاهـي و اطالعـات.« بررسـي اولويت هـاي خدمات 
اجتماعـي و فرهنگـي شـهرداري كرمـان در دو مولفـه 
اجتماعـي وفرهنگـي رويکرد نيـاز به اسـتفاده فردي از 
امکانات شـهرداري كرمان را نشـان مي دهـد به طوري 
كـه در مولفـه خدمـات فرهنگي خدماتي كه بيشـتر به 
صـورت گروهـي ارائه مي شـوند نظير خدمـات مذهبي 
و خدمـات آموزشـي و همچنيـن در مولفـه خدمـات 
خدمـات  و  تعامـل  و  مشـاركت  خدمـات  اجتماعـي 

نمودار 9. مدل مفهومي تاثيرگذار بر حضورپذيري زنان در پاركها و پرديسهاي درون شهري؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

هاي پرتردد به هاي ثابت و سيار خصوصاً در زماناستقرار مراكز مشاوره و مددكاري و سالمت رايگان در سطح بوستان.4
هاي سيبها خاصه براي زنان شهروند كرماني و دختران نوجوان جهت آگاهي از مسائل و آمنظور آموزش خانواده

اجتماعي جهت كاهش معضالت اجتماعي (اختالف سني باالي والدين با فرزندان و عدم درك و محبت كه موجب 
 .گرايش به جنس مخالف جهت ارضاي نياز)

ها و بررسي مشكالت و برگزاري ديدارهاي مردمي مسئولين منطقه با شهروندان زن كرماني محالت در بوستان .5
 تقويت اعتماد اجتماعي.

 

 
 . مدل مفهومي تاثيرگذار بر حضورپذيري زنان در پاركها و پرديسهاي درون شهري؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.9نمودار 

 
 منابع و ماخذ

 دين، انتشارات منظر از جنسيت همايش مقاالت جنسيت، مجموعه و ) معنويت1388(اهللا  حجت فراهاني، و ناصر آقابابايي،
 قم. خميني، امام پژوهشي و موسسه آموزشي

هاي تعيين كننده مفاهيم فضايي و بررسي شاخص )1388( ي.، موزيسين .ف، ظرفشچي شيرازي ر.. ا ر.كشتكار قالتي،.بمانيان،م
 .24شماره ،فصلنامه مديريت شهري ،س محلي با تاكيد بر پارك شفقعملكردي پاركهاي درون شهري در مقيا

 مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي. ، تهران:هاي شهرسازيمجموعه مباحث و روش )1371(بهرام سلطاني، ك. 
همايش مجموعه مقاالت اولين  توسعه پايدار فضاهاي سبز شهري در شهر تهران، )1386( هومن؛ ناصر محرم نژاد بهمن پور،

 .مناسب سازي محيط شهر
 .چاپ سوم ،انتشارات سمت ،تهران ،هاي جامعه شناسينظريه)، 1371( باس، غالمعتوسلي

 نيازهاي زنان درپاركها

 جامعه

تمركز و عدم  ،پيچيدگي
نوع حكومت ،تمركز  

ــاي  نيازهــــ

ــتي،  زيســــ
امنيتـــــــي، 
ــاعي،  اجتمـــ
احتـــــرام و 

خودشــــكوفا
 يي

 انگيزش

ــل  عوامــــ
، فــــــردي

ــل  عوامــــ
ــاعي ، اجتمـ

ــل  عوامــــ
ــي ، محيطــ

ــل  عوامــــ
 معيشتي

رضايت 

 اجتماعي

ــي،   ــاي ذاتــ نيازهــ

ــمي،   ــاي جسـ نيازهـ
 نيازهــاي فرهنگــي و 

 نيازهاي هنري
 

هاي نياز

 فردي

ــارك،  ــت در پــ امنيــ
ــا و   ــي پاركهــ ايمنــ
ــور  ــزان حضـــ ميـــ

 پذيري در فضا
 امنيت
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اطـالع رسـاني در رتبـه هـاي پائيـن اهميـت توسـط 
زنـان عنـوان شـده انـد. حـال، بـا توجـه بـه يافته هاي 
تحقيـق، پيشـنهادهاي اين تحقيق را مي تـوان در قالب 
عملـی«  »پيشـنهادهای  و  تعديلـی«  »پيشـنهادهای 

بصـورت زيـر ارائـه نمود؛
شـهروند  زنـان  بـراي  بوسـتان ها  امنيـت  تأميـن   .1
كرمانـي جهـت اسـتفاده مفيـد و مؤثـر شـهروندان و 

بزهـکاران.  توسـط  تخريـب  كاهـش 
2. آمـوزش همگانـی بـرای تمامـی قشـرها و سـنين 
خاصـه بـراي زنـان شـهروند كرمانـي  جهت بـاال بردن 
آگاهـی اجتماعـی- فرهنگـی و بـاال بـردن تعلـق محله 
اجتماعـی  مشـاركت های  اداره  توسـط  منطقـه ای  و 
شـهرداری كرمـان و معاونت اجتماعـی و فرهنگی، اداره 

سـالمت، مراكـز مشـاوره، و مـدارس.
3. پـر بـار نمـودن ورزش هـای همگانـی )مربـی جهت 
آموزش اسـتفاده درست از سـت های ورزشی و تفکيک 
و يـا حصاربنـدی مـکان ورزش بانـوان جهـت اسـتفاده 
مفيـد تمامـی اقشـار( و ايجـاد و برگـزاری سـامانه های 

نشـاط در بوسـتان ها بـراي زنـان شـهروند كرماني.
سـالمت  و  مـددكاری  و  مشـاوره  مراكـز  اسـتقرار   .4
رايـگان در سـطح بوسـتان هاي ثابـت و سـيار خصوصاً 
در زمان هـای پرتـردد بـه منظـور آمـوزش خانواده هـا 
خاصـه براي زنـان شـهروند كرماني و دختـران نوجوان 
جهـت آگاهی از مسـائل و آسـيب های اجتماعی جهت 
بـاالی  )اختـالف سـنی  اجتماعـی  كاهـش معضـالت 
والديـن بـا فرزنـدان و عـدم درک و محبت كـه موجب 

گرايـش بـه جنـس مخالـف جهـت ارضای نيـاز(.
5.   برگـزاری ديدارهـای مردمـی مسـئولين منطقـه با 
شـهروندان زن كرماني محالت در بوسـتان ها و بررسی 

مشـکالت و تقويت اعتمـاد اجتماعی.
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چکيده
طبیعت  و  فرهنگي  تنوع  با  ايران  جنوب  اقلیم 
براي  فوق العاده ای  الهام  منبع  دارد،  که  خاصی 
فضاسازي در داستان است. وجود نخلستان، شط و 
دريا، نفت و صنعت، و حتی گرما که از زمینه هاي 
بر  را  خطه  اين  نويسندگان  است،  جنوب  بومي 
نعمات  اين  از  خود  آثار  در  که  است  داشته  آن 
خدادادی بهره ببرند و با اين شیوه نوعي تشخص 
سبكي به آثار خويش بدهند. در واقع خوزستان به 
عنوان مهم ترين قطب ادبیات اقلیمی ايران، بعد از 
انقالب و جنگ و به دلیل مهاجرت نويسندگانش 
ضربات بسیاری متحمل شد. همچنین با توجه به 
و  و سیاسی  اقتصادی  اجتماعی،  تحوالت  شتاب 
به تبع آن تحوالت فرهنگی در دهه های اخیر، 
در  به خصوص  تحوالت،  اين  بررسی  ضرورت 
ما  هدف  شود.  می  پیش حس  از  بیش  ادبیات، 
داستان های  تحلیل  و  بررسی  حاضر،  پژوهش  از 
کوتاه بهرام حیدری يكی از نويسندگان اقلیم گرای 
خوزستان و بررسی نقش جغرافیا و محیط زندگی 

شهري در آثار اوست.
نويسندگان  جنوب،  ادبیات  کليدی:  واژگان 
بهرام  کوتاه،  داستان  اقلیم گرايی،  خوزستان، 

حیدری.

holosi28@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09143107221، رايانامه *

The impact of natural geography 
and climate, urban-oriented short 
story writers Khuzestan
Abstract
Climate south of Iran with cultural diversity and 
the specific nature inspired extraordinary atmo-
sphere in the story. There are palm trees, river and 
sea, oil and industry, and even the heat coming from 
the south is the domestic context, have prompted the 
authors of the territory in which their works benefit 
from the blessings of God; And by doing this kind 
of individuation give lightness to his works; In fact, 
as the most important hub for literature Khuzestan 
climate of Iran, after the revolution and war and 
because of the migration of many blows suffered au-
thors. Also, due to the acceleration of developments 
in social, economic, political and cultural change in 
recent decades as a result, investigation of these de-
velopments, especially in literature, can be felt more 
than ever. The aim of the present study, an analy-
sis of short stories B. Heidari one of the authors of 
Khuzestan and the role of geography, climate and 
environment-oriented urban life in his works.
Keywords: Southern literature, the authors of 
Khuzestan, climate-oriented, short stories, B. 
Heidari.
Keywords: Social Entrepreneurship, Organizational 
Performance, Transformational Leadership, NGO

369-384

شماره 44 پاييز 95
No.44  Automn 2016 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

370

مقدمه
ادبیـات اقلیمـی زايیـده شـرايط اقلیمـی و جغرافیايـی 
اسـت و در حقیقـت مبیـن نوعـی ادبیـات اسـت کـه 
و  اجتماعـی  فرهنگـی،  جغرافیايـی،  شـاخصه های 
اقتصـادی منطقـه ای معیـن را نشـان مـی دهـد، بـه 
گونـه ای کـه ايـن شـاخص ها نشـانه ويژگی هـای ايـن 
منطقـه در مقايسـه بـا سـاير مناطـق باشـد. محیـط 
جنـوب غربـی ايـران، بـه ويژه بخـش صنعتـی آن،  که 
تضادهـای جهـان معاصـر را يک جـا کنـار هـم دارد، 
بهتريـن آزمايشـگاه بـرای آزمـون سـبک نويسـندگان 
رئالیسـت آمريكايـی در شـكل بومـی و ايرانـی بـوده 
اسـت کـه برخـی از نويسـندگان معاصر فرصـت يافتند 
تـا مكتـب خوزسـتان را بـه وجـود بیاورنـد، می تـوان 
گفـت جغرافیـا سـبک آفريـده اسـت )انوشـه، 1375(. 
در  اقلیمـی  يـا  بومـی  ادبیـات  شـكل گیری  سـرآغاز 
ايـران بـه دهـه سـی بـاز می گـردد. در ايـن دهـه بـه 
سـبب تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی، اين 
نـوع  ادبـی گسـترش يافـت و در دهـه چهـل بـه اوج 
اقلیمـی،  ادبیـات  دسـتاورد  مهم تريـن  رسـید.  خـود 
حاصـل تالش هـای نويسـندگان جنـوب کشـور اسـت 
کـه داسـتان های ايـن نويسـندگان در زمینـه فرهنـگ 
و طبیعـت متنـوع جنـوب نوشـته شـده اسـت.  زبـان 
مـردم، لهجه هـا، گويش هـا، آداب و رسـوم، باورهـا و 
خرافه هـا، شـاخصه های جغرافیايـی و آب و هوايـی، در 
جای جـای ادبیات داسـتانی نويسـندگان اقلیم جنوب، 
قابـل بررسـی و شناسـايی اسـت. هـدف از نـگارش اين 
مقالـه نیـز بررسـی و تحلیـل شـیوه های انعـكاس ايـن 
نمودهـای جغرافیايـی در آثـار داسـتانی بهـرام حیدری 
يكی از نويسـندگان شـاخص در حـوزه اقلیم گرايی می 

. شد با
تعريف ادبيات اقليمی

اسـت  آثـاری  مبیـن  حقیقـت  در  اقلیمـی  ادبیـات 
اجتماعـی،  فرهنگـی،  جغرافیايـی،  شـاخصه های  کـه 
نشـان  را  معیـن  منطقـه ای  طبیعـی  و  اقتصـادی 
می دهنـد، بـه گونـه ای کـه اين شـاخصه ها نشـانه ی 
ويژگی هـای متفاوت اين منطقه با سـاير مناطق باشـد. 

هـر نويسـنده ای به سـبب تعلـق به منطقـه جغرافیايی 
خـاص بـه طـور ناخـودآگاه در آثـار هنـری خويـش، 
کنشـهای مشـابهی با ديگر نويسـندگان هم اقلیم خود 
بـروز می دهـد، بـه گونه ای کـه فراوانی اين مشـترکات 
می توانـد سـبک ايـن اقلیـم را از اقلیـم ديگـر متمايـز 

. کند
نقـش صنعـت نفـت در شـکل گيـری ادبيـات 

جنـوب
ورود نفـت و صنايـع وابسـته به آن در ايـران با تغییرات 
بسـیاری همراه بوده اسـت. نـه تنهـا در مباحث مربوط 
به اقتصاد و پیشـرفت های صنعتی نقش اساسـی داشت 
بلكـه در عرصـه ی ادبیـات و مدرنیته هم دسـتاوردهای 
بسـیاری داشـت. صنعـت نفـت از ديربـاز کـم و بیـش 
پیشـتازدر عرصه ی قلم و پیوسته کانون فعالیت بزرگان 
و مشـاهیر ادبـی بـوده اسـت؛ بیشـتر افـراد نويسـنده و 
مشـاهیری کـه از آن هـا يـاد می شـود و آثـار گرانبها و 
ارزشـمندی در ايـن راسـتا عرضـه کرده انـد، همگی به 
نسـل گذشـته ی ايـن صنعـت جهانـی متعلـق بوده اند 
کـه بـا رويارويـی بـا ايـن تغییـرات جهانـی، انقالبی در 
زمینه هـای مختلـف فلسـفه، حقـوق، سیاسـت، تاريخ، 
عرفـان، دين، ادبیات، شـعر، موسـیقی، داسـتان، رمان، 
علـوم اجتماعـی، و معمـاری به وجود آوردند )راسـخی، 
1391، ص 16(. عـالوه بـر ايـن، ايـران مهم ترين منبع 
نفتی برای انگلسـتان محسـوب می شـد و اين وابستگی 
بـه نفـت ايـران بر توسـعه ی صنعـت نفـت و به تبع آن 
بـر تسـريع روند مهاجـرت، تحـول جمعیـت و اختالط 
فرهنگ هـای مختلـف در مناطـق نفتـی جنـوب ايران 
تاثیـر بسـیاری گذاشـت. سـرانجام بـا کشـف نفـت در 
تاسـیس  نظیـر  اقداماتـی  جنـوب،  مختلـف  مناطـق 
احـداث شـرکت-  شـهرهايی  و  نفـت  پااليشـگاه های 
در بافـت سـنتی ايرانـی آغـاز شـد و اسـتخدام عشـاير 
و روسـتايیان و افـراد ورزيـده در برنامـه  کار قرار گرفت 
)معتقـدی و ديگـران،  1392، ص 122(. به طـور کلـی 
با کشـف نفـت در خوزسـتان، شـرکت نفـت انگلیس و 
ايـران کـه از مانـدگاری در منطقـه  و ادامـه ی فعالیـت 
پیرامـون توسـعه ی صنعت نفت اطمینـان حاصل کرده 
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بـود، برنامه ريـزی برای سـاخت شـهرک  شـهری برای 
سـكونت کارگـران و کارکنـان کارگاه هـای نفتـی را در 
نزديكـی چاه هـا و تاسیسـات نفتـی آغـاز کـرد. همین 
تغییـرات، زمینه را برای تغییرات گسـترده در زمینه ی 
ادبیـات منطقه و پرورش نسـل نويسـندگان جنوب نیز 
مسـاعد کـرد. نويسـندگانی که ماهیـت آثارشـان، بیان 
کار و زحمـت اسـت. به طـور  کلـی صنعـت نفـت يكی 
از موثرتريـن عوامـل در شـكل گیری ادبیات خوزسـتان 
بـوم  و  مـرز  ايـن  قلمـی  آثـار  گسـترده ی  ارائـه ی  و 

می باشـد.
صنعـت نفـت نقش بسـیار پر رنگـی در مناطـق جنوبی 
کشـور بـه خصـوص اسـتان خوزسـتان داشـته اسـت؛ 
و  سیاسـی  اجتماعـی،  تحـوالت  منشـا  نفـت  چراکـه 
اقتصـادی در ايـن ناحیه بـود. با پیدايش ايـن صنعت و 
شـروع مدرنیته، چه از لحـاظ اجتماعی و چه اقتصادی، 
تمـام ارکان زندگـی ايـن بخـش از کشـور تحـت تاثیـر 
قـرار گرفـت و تغییـرات کلـی در ايـن منطقـه شـروع 
شـد. بنابراين خوزسـتان يكـی از مهم-ترين بخش های 
سیاسـی- اقتصادی کشور به شـمار آمد. با پیدايش اين 
نـوع جديد از کار و صنعت ملی، بسـیاری ازفرصت های 
شـغلی، کسـب و کار و شـیوه های جديـد زندگـی برای 
مردمـان بومـی اين منطقـه به وجود آمد کـه باعث وارد 
شـدن زندگـی مـردم ايـن خطـه بـه مرحلـه ا ی جديد 
شـد. اين صنعت ملی بـر بسـیاری از جنبه های زندگی 
مـردم، اعـم از  شهرنشـینان و روسـتايیان، تاثیر بسـیار 
گذاشـت و خـواه ناخواه همراه با تمـام پروژه های جديد 
نفتـی، کارخانه هـا، فرودگاه ها و بازار های کسـب و کار 
نیـز رشـد کردند؛ ايـن تغییرات بـه حدی ناگهانـی و با 
سـرعت رخ داد کـه بـر تمـام وجـوه زندگـی، حتـی نام 
شـهر ها هـم تاثیر گذاشـت. بـا ايجاد چاه هـای نفت در 
بخش هـای مختلف اسـتان خوزسـتان و ايجاد مشـاغل 
جديـد و رونـد رو بـه تحول اقتصـاد در آن، افـرادی که 
نیازمنـد کار بودنـد همگـی روانه ی اين اسـتان شـدند. 
بنابرايـن سیاسـت های جديـدی برای ايجاد شـرکت ها 

و حتـی فـرودگاه ها اتخـاذ گرديد. 
اساسـاً کشـف نفت، نوع جديدی از سـاختار اقتصادی- 

اجتماعـی را ارائـه کـرد کـه تمـام سـاختار های مـدرن 
وابسـته بـه اقتصـاد، بـر پايـه ی نفت شـروع بـه تحول 
از  نیـز  اجتماعـی  سـاخت های  نتیجـه  در  کردنـد؛ 
تاثیر پذيـری از ايـن حـوزه بی بهـره نماندنـد. در ايـن 
دوران ودر بحبوحه ی ملی شـدن صنعت نفت و دسـت 
و پنجـه نـرم کـردن مردم با ايـن پديـده ی نو ظهور، به 
خصـوص مردمـان مناطـق بومـی و شهرسـتان ها مثل 
خوزسـتان، نفت تبديـل به هويت اصلی سـاخت ايرانی 
گرديـد. در واقـع زندگـی روزمـره ی مـردم بـه نوعـی با 
نفـت گـره خـورد و در پـی آن تحـوالت عظیمـی در 
تمامـی حـوزه ها به وقوع پیوسـت. در پـی پذيرش اين 
مهـم کـه نفت شـاخص اصلـی اقتصادی کشـور اسـت 
و همچنیـن سـاختار ايرانـی در حـال پیونـد بـا ايـن 
پديـده ی اقتصـادی اسـت، زندگـی مـردم در تكاپـوی 
همسـويی بـا اين رونـد تغییراتی را از سـر گذراند؛ البته 
همگامـی بـا ايـن تحـول اساسـی کـه پیـش از ايـن در 
زندگـی سـاده ی خوزسـتان سـابقه ای نداشـت بسـیار 
سـخت بود. در واقع جـا ماندن از کاروان پیشـرفت های 
عظیـم صنعتـی نوعی عقب ماندگی محسـوب می شـد. 
بـه بیانـی ديگـر بايـد همزمـان بـا ايـن تغییـرات جلـو 
می رفـت و گام را از سـنت ها فراتـر می گذاشـت و بـا 

دنیـای مـدرن هم سـو می شـد. 
شـايد اين تغییرات از ديد اقتصـادی حائز اهمیت  بود و 
در راس توجـه قـرار می گرفت، اما اينكه بومی نشـینان 
منطقـه نیـز شـرايط را درک می کردنـد و خـود را بـا 
آن وفـق می دادنـد يـا خیر، مسـئله ای بسـیار اساسـی 
و مهـم بـود کـه از مرکزيـت توجـه دور مانده بـود. بايد 
يـادآوری کـرد کـه همیـن تغییـرات  و وفـق دادن يـا 
همسـو نشـدن با ايـن تحـوالت باعث ايجـاد جنبه های 
نماديـن و نوينـی در ادبیـات  و داستان-نويسـی گرديد. 
بـه  سـنت  از  گـذر  زندگـی،  سـبک  ناگهانـی  تغییـر 
مدرنیتـه، همگـی بـر اسـاس تحـوالت اقتصـادی ايـن 
منطقـه، بـر پايه ی نفت ايجـاد گرديـد. ابزار های قدرت 
اقتصـادی بـر مبنـای نفت به قـدری محكـم و قوی بود 
کـه ايسـتادگی زندگـی بومـی در برابرش ناممكـن بود. 
افـراد بايـد زندگـی خـود را بـر پايـه ی مبانـی مدرنیته 
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و اقتصـاد منطقـه ای تطبیـق می دادنـد. دشـواری های 
همگامی و همسـويی بـا اين قدرت اقتصـادی عظیم به 
قـدری بـود کـه نمود هـا و بازتاب هـای آن را در ادبیات 

داسـتانی اين منطقه شـاهد هسـتیم.
تاريخچه  ادبی استان خوزستان

خوزسـتان يكی از مناطق خاص ايران است که بسیاری 
از ويژگی هـای فرهنگـی، اجتماعـی و جغرافیايـی ايران 
را در خـود جمـع کـرده اسـت؛ ويژگی هايـی کـه در 
شـكل دهی بـه ادبیـات و پیشـینه  ادبـی اين سـرزمین 
بی تاثیـر نبـوده اسـت. يكـی از دوره هـای پـر تحـول، 
دهـه ی  ايـران،  جامعـه ی  در  تاثیر گـذار  و  متفـاوت 
1340 می باشـد که در اين دوره بسـیاری از مناسـبات 
گرديـد؛  اساسـی  تغییـرات  دسـتخوش  اجتماعـی 
ادبیـات فارسـی  بـر پیكـره ی زبـان و  تغییراتـی کـه 
تاثیراتی شـگرف گذاشـت. در عرصه ی گسترده ی زبان 
و ادبیات فارسـی، داستان نويسـی از تغییرات و تحوالت 
اقتصـادی ناشـی از نفـت بـه شـدت تاثیر گرفـت و آثار 
بسـزايی از اين دسـت در اين حوزه به رشـته-ی تحرير 
درآمدنـد. خوزسـتان در طـی گـذار از دنیـای سـنتی و 
ورود نفـت بـه سـاختار های اجتماعی، سـپس رسـیدن 
بـه مدرنیتـه، يكـی از بزرگتريـن بخش هـای ادبیـات 
داسـتانی بـه نام ادبیـات بومی خوزسـتان را شـكل داد 
و عرصه ی هنرنمايی بسـیاری از نويسـندگان بومی اين 
منطقـه شـد. در واقـع داسـتان کـه يكـی از انـواع مهم 
ادبـی بـه شـمار می رود و در دسـت نويسـندگان و اهل 
قلـم خوزسـتان حـال و هوايـی متفاوت يافـت و ادبیات 

خاص خـود را شـكل داد. 
فضـای  نیـز   معاصـر  داسـتانی  ادبیـات  حـوزه  در 
آکنـده بـا تضاد هـای موجـوددر سـاختار اجتماعـی و 
اقتصـادی خطـه جنـوب زمینه سـاز شـكل-گیری نوع 
خاصـی ازادبیـات داسـتانی شـد. ادبیاتـی کـه مختـص 
خـود مردمـان ايـن ناحیـه می باشـد و بـا ويژگی هـا 
و خصیصه هـای منحصـر بـه فـرد خـود تمايـز بزرگـی 
بیـن داستان نويسـی اين منطقه با سـاير نواحـی ايجاد 
کـرده اسـت. ايـن ويژگی هـا کـه ناشـی از تغییـرات 
منطقـه ای و ورود مظاهـر مدرنیتـه بـه خوزسـتان بـود 

بـه وضـوح در آثـار نويسـندگان ايـن منطقـه مشـهود 
تمـام  و  مدرنیتـه  بیـن  کـه  کشـمكش هايی  اسـت؛ 
ويژگی هـای بومـی رخ می داد همـه در قالب مضامینی 
نـو بـه کمـک نويسـندگان اقلیمـی آمـد. تمـام دردهـا 
و مصائبـی کـه ناشـی از زندگـی جاهالنـه و بـه دور از 
ايـن مدرنیتـه  بـود در سـايه ی  دغدغه هـای شـهری 
روی  بـه  تنهـا  توجـه  مرکزيـت  و  بـود  شـده  پنهـان 
مدرنیتـه و صنعتـی شـدن و به طـور کلـی ملی شـدن 
صنعت نفـت معطوف بـود. به همین دلیل نويسـندگان 
ايـن  بـا  تقابـل  در  خوزسـتان  به خصـوص  جنـوب 
صنعت گرايـی بـه داستان سـرايی هايی پرداختنـد کـه 
تمـام عوامل سـنتی و بومی و اقلیمی خاص خوزسـتان 
در آن بـه تصويـر کشـیده شـده اسـت.  داسـتان هايی 
کـه دربـاره ی طبیعـت و فرهنـگ جنوب نوشـته شـده 
اسـت بیشـتر آثـار نويسـندگان برخاسـته از طبقـه ی 
تقوايـی،  ناصـر  قصه هـای  هسـتند.  شـهری  متوسـط 
احمـد محمـود، مسـعود مینـاوی، ناصر مـؤذن، محمد 
ايوبـی، پرويـز زاهدی، پرويز مسـجدی،  عدنـان غريفی، 
نسـیم خاکسـار و بهـرام حیـدری از ايـن دسـته اند که 
سـبک داستان نويسی شـان دنیای داسـتان های فاکنر، 
همینگـوی و کالـدول را پیـش چشـم مـا می گـذارد. 
در  واقـع نـگارش داسـتان های اقلیمـی جريانـی بـوده 
کـه بـر اسـاس ضرورت هـای اجتماعـی شـكل گرفتـه 
چهـره ی  جنـوب  داسـتان های  اقلیمـی  آثـار  اسـت. 
مشـخص و ممتـازی دارد. دلیـل آن اهمیـت منطقه ی 
جنـوب و نقـش آن در سیاسـت و اقتصاد جامعه اسـت 
و حوادثـی کـه در طـول تاريـخ بـر آن رفتـه اسـت. در 
بیـن مناطق جنوب اسـتان  خوزسـتان از اهمیت ويژه-

ای در ايـن زمینـه برخوردار اسـت. عناصر رو سـاختی، 
زبـان و لهجـه، پديده هـای طبیعـی، اسـامی آدم هـا و 
مكان هـا، نـوع لبـاس، غذا هـا، درخت هايـی کـه خـاص 
يـک منطقه اسـت و محصـوالت کشـاورزی همه و همه 
در تقابـل بـا مدرنیتـه پر رنگ تر از قبـل به خصوص در 
آثـار نويسـندگان، خودنمايی کرد. در خوزسـتان ذخاير 
و منابـع نفتـی بسـیاری وجـود دارد کـه سـبب ايجـاد 
تأسیسـات مرتبـط بـا آن و حضور کار شناسـان خارجی 
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شـده اسـت. ايـن امـر در داسـتان های خوزسـتان بـه 
شـكل های مختلـف بازتـاب يافتـه اسـت؛ فقـر مـردم 
بومـی در برابـر رفاه خارجیـان، بازتاب بی بنـد و باری ها 
ولنگاری هـای اخالقـی خارجی هـا و عواقـب آن در  و 
شـهر های خوزسـتان از جملـه مـواردی اسـت کـه بـا 
ورودمدرنیتـه و مظاهر آن به اين سـرزمین برجسـته تر 
از داسـتان های  گرديـد. مضمـون و پیرنـگ بسـیاری 
خوزسـتان مسـائلی اسـت کـه در بـاال يـادآوری شـد. 
جنـگ نیـز از تم هـای غالـب در آثـار خوزسـتان اسـت 
کـه نمونه هـای بسـیاری در ادبیـات داسـتانی از ايـن 
نـوع ادبـی و ژانر خـاص وجـود دارد. برخـی از عناصر و 
ويژگی هـای اقلیمـی خـاص کـه بـا ايجاد جـو مدرنیته 
و مكانیزم  هـای صنعتـی وارد جريـان داسـتان نويسـی 

خوزسـتان شـد عبارتنـد از:
- اسـامی: اولیـن عاملی کـه در آثار جنـوب به خصوص 
خوزسـتان شـاهد هستیم اسـامی می باشـد؛ آوردن نام 
منطقـه، اماکـن تاريخـی يا مذهبـی مشـهور و آدم های 
ادبیـات داستانی شـان  آثـار  سرشـناس خوزسـتان در 
داسـتان های  در  البتـه  می شـود.  ديـده  به وضـوح 
خوزسـتان اسـامی و القـاب عربی آدم هـای معمولی نیز 
معـرف منطقـه اسـت. اسـم هايی مثـل جابـر، جاسـم، 
 ام سـلمه و القابـی مثـل شـیخ و زايـر در بسـیاری از 
داسـتان ها نماينده ی بومی بودن اثر اسـت. در بسـیاری 
مواقـع اسـامی درختانـی کـه در ايـن منطقه نمـو پیدا 
می کنـد کامـل کننده ی تصويـر بومی در داسـتان های 
خوزسـتان اسـت. اين درختان که در اغلب داستان های 
جنـوب هسـت عبارتند از نخـل، کُنار، سپسـتان، گاروم 
زنگـی، باسـورک. در واقـع می تـوان گفت نويسـندگان 
بـا آوردن نام هـا و اسـامی سـعی در زنـده نگه داشـتن 
مدرنیتـه  ورود  برابـر  در  خوزسـتانی  اصیـل  فرهنـگ 

داشـته اند.
- لهجـه: عنصـر زبـان و لهجـه نیـز يكـی از عناصـر 
بومـی در داسـتان های خوزسـتانی اسـت. لهجه هـای 
بـه  خوزسـتان  عرب هـای  لهجه هـای  و  خوزسـتانی 

فراوانـی در آثـار مشـهود اسـت. 
 - شـغل:  مشـاغلی کـه در داسـتان های خوزسـتان 

بیشـتر بـه آن اشـاره شـده اسـت در نقـاط روسـتايی 
چوپانـی، دامـداری و کشـاورزی و در نقـاط شـهری، 
کارگـری کشـتی، ماهیگیـری، کارگـری يـا کارمنـدی 
شـرکت نفـت اسـت. توجـه بـه ايـن مشـاغل در هنگام 
ورود صنايـع مختلـف به خوزسـتان، در ادبیـات بیش از 

پیـش مـورد توجـه قـرار گرفت. 
دريـا، شـط، شـرجی  گرمـا،  پديده هـای طبیعـی:   -  
بـودن هـوا، نخـل و نخلسـتان و همـه ی چیزهايـی که 
بـه دريـا مربـوط می شـود اعـم از طبیعـی و مصنوعی، 
مثـل ماهـی و مرجـان و کشـتی و ناخـدا و جاشـو همه 

در داسـتان ها سـر برآوردنـد.
- نفـت: ايـن عنصـر کـه جـزء عناصـر محتوايـی و زير 
جـان  و  آفريـن  داسـتان  منبعـی  می باشـد  سـاختی 
می شـود. محسـوب  خوزسـتان  داسـتان های  مايـه ی 

- حضـور خارجی هـا:  حضـور بیگانگان در داسـتان های 
جنـوب نیـز به وفـور مشـاهده می شـود. در خوزسـتان 
کار شناسـان بـه تبع مسـأله ی نفت حضـور دارند و اين 
عوامـل خارجی زمینه سـاز بسـیاری از ماجراهای درون 

متنـی روايات و داسـتان ها در خوزسـتان شـد.
- جنـگ: اين عنصر به شـكل های گوناگـون، درگیری و 
ارتبـاط مسـتقیم با خـود جنگ يا عـوارض و پیامدهای 

آن در داسـتان های ايـن منطقه تجلی يافته اسـت. 
- مهاجـرت: ايـن مسـاله نیـز بـه دو شـكل مهاجـرت 
بـه شـهرهای  ديگـر  و شـهرهای  روسـتا ها  از  کارگـر 
سـاحلی و نفـت خیـز و ديگـر مهاجـرت کارگـران از 
شـهرهای جنوب به کشـورهای حاشـیه ی خلیج فارس 
داسـتان های  در  اسـت.  شـده  مطـرح  داسـتان ها  در 
از عناصـر رايـج می باشـد.  خوزسـتان هـم مهاجـرت 
مهاجـرت بـرای يافتن کار مناسـب در حیطه ی صنعت 

و يـا فـرار از آن بـه فراوانـی يافـت می شـود.
- قاچاق: قاچاق نیز در داسـتان های خوزسـتان بسـامد 
بااليـی دارد و بـه دوشـكل داخلـی و خارجـی ديـده 
نـه  قاچـاق کاالسـت  می شـود و در هـر دو صـورت، 
مـواد مخـدر. وارد کردن کاال ها به شـكل غیـر قانونی از 
کشـورهای همسـايه و انتقال کاال باز هم به شـكل غیر 
قانونـی از شـهرهای بنـدری به سـاير شـهر ها از تصاوير 
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رايـج و غالـب ايـن داستان هاسـت.
- سیاسـت: همـه ی مـواردی کـه ذکـر شـد را می توان 
گونه هايـی از اشـكال سیاسـت در داسـتان های جنـوب 
دانسـت. عـالوه بر آن مسـأله ی اصالحـات ارضی، خلع 
سـالح و يک جا نشـین کردن عشـاير سـیار که بسـامد 
آن در داسـتان های روسـتايی و عشـايری ايـن منطقـه 
سیاسـت  زيرمجموعـه ی  در  همـه  می شـود  ديـده 
جنـوب  داسـتان های  کلـی  به طـور  می گیرنـد.  قـرار 
به خصـوص داسـتان های خوزسـتان بیشـتر مضمـون 
سیاسـی دارنـد؛ نمـاد در آن هـا کاربـرد فراوانـی دارد. 
هـر چنـد نماد عنصـری بومی نیسـت و در هـر دوره ای 
کـه جو خفقـان بر جامعـه ای حاکم باشـد، بسـامد اين 
عنصـر در داسـتان بـاال مـی رود، با ايـن حـال، می توان 
اختصاصـی  غیـر  از شـاخصه های  يكـی  نیـز  را  نمـاد 

داسـتان های خوزسـتان بـه شـمار آورد.
باربـران  و  بـه زندگـی کارگـران غربـت زده  پرداختـن 
داسـتان هاي  در  آن هـا  محرومیـت  و  فقـر  اسـكله، 
جنوبـی نمـود خاصـی دارد؛ وجـود تأسیسـات نفتـی، 
و  شـهرها  از  را  بسـیاری  کارخانه هـا،  و  پااليشـگاه ها 
بـه سـمت خـود کشـید،  رانـد و  روسـتاهای اطـراف 
امـا ايـن کارگـران سـرگردان بـا بی مهـری کارفرمايـان 
در  سـرانجام  و  می شـدند  مواجـه  داخلـی  و  خارجـی 
در  را  خـود  طاقت فرسـای  زندگـی  جـان کاه  غربتـی 
کافه هـا و بارهـا سـپری می کردنـد. بیشـترين نمود اين 
گرايـش را در آثـار نويسـندگان مكتـب داستان نويسـی 
خوزسـتان می توانیـم ببینیـم. بـا توجه به داليـل تأثیر 
صنعـت نفـت و شـرکت ملّـي نفـت ايـران بـر ادبیـات 
داسـتاني کـه پیـش از ايـن اشـاره شـد، بايـد بپذيريـم 
کـه نويسـندگانی که در ارتباط مسـتقیم بـا اين صنايع 
بودنـد از ايـن تأثیـرات بـي نصیـب نبوده اند. نشـرياتي 
کـه شـرکت نفـت بـراي کارمندانـش منتشـر مـي کرد 
عمومـا ادبیـات داسـتاني آمريكا را بـه مخاطبان معرفي 
مي نمود. مسـلما اين نشـريات منبع مهمـي از الهامات 
اشـخاصي بـود که عالقه منـد به ادبیات بودند و دسـتي 
در داسـتان نويسـي داشـته اند. نمونـه ی اين افـراد که 
در شـرکت نفـت مناطـق جنوبـي بودنـد کسـاني چون 

گلسـتان،  ابراهیـم  فصیـح،  اسـماعیل  تقوايـي،  ناصـر 
صـادق چوبـک، نجف دريابنـدري، محمدعلـي صفريان 
و ...هسـتند. نويسـندگان ديگـری چون احمـد محمود، 
ناصـر مـؤذن، ناصر تقوايی، بیشـتر شخصیت هايشـان را 
کارگـران تشـكیل می دهند که اغلب شـان سـرانجام به 

آوارگـی و بی خانمانـی و بـی کاری تـن می دهنـد.
در  اقلیمـی(  گرايی )ادبیـات  اقلیـم  تاريخچـه ی 
داسـتان های معاصـر فارسـی و چگونگـی شـكل گیری 

خوزسـتان داسـتانی  ادبیـات  در  آن 
 مـراد از اقلیـم منطقـه و ناحیـه ای خـاص بـا آب و هوا 
و طبیعـت بومـی ويـژه ای اسـت که مشـخص و متمايز 
از ديگـر اقلیم هاسـت و دارای فرهنـگ و آداب و رسـوم 
خاصـی می باشـد. داسـتان اقلیمـی در زبـان التیـن به 
نـام  رمـان محلـه ای يـا ناحیـه ای خوانـده می شـود. 
در همـه ی فرهنگ هـا و دايره المعارف هـا بـر وجـود 
عناصر مشـترکی همچون فرهنـگ و معتقدات مردمی، 
آداب و رسـوم و ويژگی هـای محیـط طبیعـی و بومـی 
تاکیـد شـده اسـت. اصطـالح ديگـر در زبـان انگلیسـی 
بـرای داسـتان اقلیمـی نوشـته ی محلـی اسـت و در 
تعريـف آن گفتـه انـد داسـتانی اسـت کـه در صحنه و 
زمینـه ی آن آداب و رسـوم و سـنت ها، لهجـه و گفتـار 
محلـی، پوشـش ها، فولكلـور و حتـی شـیوه های تفكـر  
واحسـاس مـردم يک منطقـه نشـان داده می شـود؛ به 
گونـه ای کـه ايـن عناصـر، متمايز و مشـخص کننده ی 

يـک اقلیـم خاص انـد )شـهپر، 1389، ص 35(.
عناصـر  گسـترده ی  بازتـاب  اقلیمـی  داسـتان های   
اقلیمـی و محیطی- به دوشـكل تزيینـی و پويا- در طی 
حـوادث و ماجراهـا، رنگی محلی و بومـی دارد و متعلق 
بـه ناحیـه ای خـاص و متمايـز از ديگـر مناطق اسـت و 
ايـن عناصـر بومی و محیطی عبارتنـد از: فرهنگ مردم، 
شـامل معتقـدات و آداب و رسـوم، مشـاغل و حرفه هـا، 
شـكل معماری منطقـه، خوراک هـا، پوشـش ها و زبان 
محلـی )لهجـه و سـاختار زبانـی، واژگان و اصطالحـات 
معیشـتی،  شـیوه ی  سـرودها(،  و  ترانه هـا  محلـی، 
اقتصـادی و تولیـدی، مكان هـا و مناطـق بومی، محیط 
و  تحـوالت  اقلیمـی،  بومـی، صـور خیـال  و طبیعـت 
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جنبش هـای سیاسـی و اجتماعی منطقـه. به طور کلی 
منطقـه و ناحیـه ی زيسـت گاهی و موقعیت جغرافیايی 
محـل زندگـی يكـی از مهم تريـن عناصـر تاثیر گـذار 
از  در واقـع  می باشـد.  نويسـندگان  داسـتان های  در 
عناصـر سـازنده ی فضـای داسـتان اسـت؛ به گونـه ای 
کـه بـا حـذف عنصـر فضـا و موقعیـت جغرافیايـی در 
داسـتان های رئالیسـتی درک ماهیت داسـتان نا ممكن 
بـه موقعیـت جغرافیايـی  توجـه  از  می شـود. منظـور 
مدنظـر قـرار دادن صـرف منطقـه يـا ناحیـه  زندگـی و 
محـدوده ی جغرافیايی خاص نیسـت؛ بلكـه تمام ارکان 
آن يعنـی فرهنـگ، آداب و رسـوم، مسـائل اخالقـی، 
اجتماعـی، موقعیـت ها، اعقـادات و حتی زبـان انتخابی 
آن هـا وگويـش حمـل بـر زبـان آن هـا را نیـز شـامل 
می شـود. توجـه بـه تمـام ريز نـكات زير مجموعـه ی 
اقلیـم نويسـنده، نقش بسـیار اساسـی در آفرينش يک 
اثـر هنری خـاص دارد؛ به گونه ای کـه می تواند ادبیات 
اقلیمـی يـک ناحیه را شـكل دهد. در واقـع ويژگی های 
اقلیمـی هـر منطقـه )از جملـه خوزسـتان کـه بحث ما 
روی آن متمرکز اسـت( ادبیات آن را از سـاير مناطق و 

اقلیم هـای ديگـر متمايـز می کنـد.
تاثیـرات محیطـی و آب و هوايـی بی شـک بـر روحیات 
و خلقیـات و ويژگی هـای اخالقـی افـراد بومـی يـک 
سـرزمین نقـش مهمـی دارد. در-واقـع بايـد بـر ايـن 
امـر واقـف باشـیم کـه محیـط و تجربه هـای زندگـی 
در منطقـه ای خـاص در ذهـن و زبـان افـراد و پـرورش 
هنرمنـدان و افـراد بـا اسـتعداد بی تاثیـر نیسـت. در 
ادبیـات معاصـر ايـران بـه خصـوص ادبیـات داسـتانی 
می توانیـم ايـن تاثیر پذيـری از محیط اقلیمـی و بومی 
را شـاهد باشـیم. در واقع بهره گیـری از عناصر محیطی 
و نشـاندن آن در بطـن متـون و داسـتان ها می توانـد 
نوعـی تشـخص سـبكی ايجـاد کنـد کـه ادبیـات يـک 
منطقـه را از ديگـر مناطـق و نواحـی جـدا و متمايـز 
کنـد. به طـور کلـی بومی گرايی مولـود اوضـاع رقت بار 
اسـتعماری و فضـای پـر مشـقت دوران اسـتعمارزدايی 
پـس از جنـگ دوم جهانـی اسـت، اين مكتـب بیان گر 
واکنشـی فرهنگـی از سـوی بسـیاری از روشـنفكران 

تـا  گرفتـه  شـرقی  جنـوب  آسـیای  از  سـوم،  جهـان 
منطقـه ی کارائیـب بـود کـه مشـتاق آن بودنـد بر سـر 
اسـتقالل تازه يافتـه ی خويش تاکیـد ورزند. هـواداران 
بومی گرايـی مصـّر بودنـد تـا بـه بندگی فكـری خويش 
را کـه  زنجیـر حقارتـی  پايـان بخشـند و حلقه هـای 
بـرای سـالیان بـه گـردن آنهـا بسـته شـده بـود، بدرند 

)بروجـردی، 1378، صـص 203-210(.
 توجـه بـه بومی گرايی در داسـتان های دهـه ی 1320 
جـدی نیسـت. تاثیـرات جريـان روشـنفكری ملی گـرا 
و  مشـروطه  دوران  از  می تـوان  را  ريشـه هايش  کـه 
بعـد در حلقـه ی برلیـن مشـاهده کـرد، آشـفتگی های 
اولیـه ی حكومـت  به خصـوص در سـال های  موجـود 
تـوده،  حـزب  فـراوان  تاثیـر  پهلـوی،  محمدرضـا 
آزادی هايـی  گرفتـن  بـرای  روشـنفكران  دغدغه هـای 
کـه  شـد  باعـث  نبـود،  رضاخانـی  دوره ی  در  کـه 
نويسـندگان بیشـتر بـه مسـائل حزبـی و داخلـی توجه 
بايـد دهه هـی  را  و 50  درواقـع دهه هـای40  کننـد. 
نويسـندگان  دانسـت.  بومی گرايـی  بـه  توجـه  اوج 
ايـن دوره بیشـتر متاثـر از دو گفتمـان غرب سـتیزی 
آل احمـد و بازگشـت بـه خويشـتن دکتـر شـريعتی 
بومی گرايـی  اسـت کـه  البتـه شـايان ذکـر  هسـتند. 
در  و  می باشـد  اقلیم گرايـی  از  مقوله يـی گسـترده تر 
واقـع اقلیم گرايـی را می تـوان در دايـره ی بومی گرايی 
گنجانـد. در بومی گرايـی مولفه هايـی مطرح می باشـد 
کـه می تـوان آن را بـه اقلیم گرايـی هـم تعمیـم داد؛ 
سـتايش از وطـن، توجـه بـه فرهنـگ و هويـت ايرانی، 
ادبیـات  از  گونـه ای  اقلیمـی  ادبیـات  بیگانه سـتیزی، 
اسـت که بر مبنای شـرايط اقلیمی و جغرافیايی شـكل 
مـی گیـرد، درواقـع مبیـن و معـرف منطقـه ای خـاص 
از کشـور اسـت؛ تصويـری از چهـره ی منطقـه ی مورد 
نظـر، واژگان کاربـردی و ويژگی هـای محلـی. اصطالح 
ادبیـات اقلیمـی را اولیـن بـار حسـن میر عابدينـی بـه 
کار گرفـت. در صورتـی کـه قبـل از او ايـن ادبیـات بـه 
اسـم ادبیـات  محلـی يـا ناحیـه ای شـناخته شـده بود. 
ادبیـات ناحیـه ای ادبیاتـی موسـوم بـه رمـان ناحیه ای 
اسـت. رمانی اسـت کـه مختصـات جغرافیايـی، بومی و 
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ناحیـه ای خـاص را مد نظـر قرار می دهد و نويسـنده ی 
آن قلمـرو و محیـط مردمانـی کـه در زندگـی می کنند 
را اسـاس کار خويـش قرار می دهد. همچنیـن به آداب 
و رسـوم و فرهنـگ و اعتقـادات ايـن قلمـرو که شـامل 
شـهرک يـا روسـتا يـا ايالتـی اسـت توجـه می کنـد 
و فرهنـگ ايـن منطقـه را بـه صـورت خـاص در اثـر 
خويـش نشـان می دهـد. به طـور کلـی ادبیـات اقلیمی 
زيرمجموعـه ی ادبیـات بومـی اسـت و بايـد بدانیـم که 
اقلیم نويسـی شـیوه ای مسـتقل و دارای هويت اسـت. 
تغییـر نگـرش و توجـه به روسـتا و مردم روسـتايی، در 
عرصـه ی داستان نويسـی جريان منظمـی را در ادبیات 

آورد: به وجـود 
 »بـه مـرور ادبیاتـی پديـد آمـد کـه مضامیـن جديدی 
و  اقلیم هـا  در  مـردم  زندگی هـای  توصیـف  از 
مكان هـای ديگـر، کـه هیچ گاه توجـه داستان نويسـان 
از  جلوه هايـی  نويسـندگان  ايـن  بر نمی انگیختنـد.  را 
زندگـی را در مكان هـای مختلـف سـرزمین ايـران بـه 
تصويـر می کشـیدند. ايـن توجـه باعـث تنـوع مضامین 
)میرعابدينـی، 1377، ص  شـد«  داستان هايشـان  در 

.)508
در  پیدايـش ادبیـات اقلیمـي عواملـی دخیـل بوده انـد 
کـه برخـی عوامـل و شـرايط سیاسـي حاکم بـر جامعه 
و همچنیـن اوضـاع اجتماعـي و ادبـي آن دوران باعـث 
بـه وجـود آمـدن ادبیـات اقلیمـي شـد. دوره ی مصدق 
و وقايـع پـس از کودتـا نقشـی اساسـي در بـه وجـود 
آمـدن ادبیـات اقلیمـي داشـت. عواملي از قبیـل آزادي 
بـه دسـت آمده بـراي فعالیـت گروه هاي چپ و راسـت 
و شـكل گیري تعداي از احزاب و گسـترش محفل هاي 
ادبي و انتشـار نشـريات مختلف بود. يكي از محصوالت 
ايـن تفكـر و تالش هـا، کـه به طـور همـه جانبـه در 
فاصله ی سـال هـاي 40-60 در جامعـه ی ايران مطرح 
شـد موضـوع بازگشـت بـه خويشـتن و تـالش بـراي 
فراهـم آوردن زمینه هـاي خودآيـي و خودآگاهـي در 
عامـه ی مـردم بود )قهرمـان شـیري، 1377 ، ص 27(.

 تاريـخ واقعـی پیدايش داسـتان اقلیمی و روسـتايی در 
داسـتان نويسـی معاصر ايـران، همان طور که ذکر شـد 

دهـه ی سـی شمسـی و رشـد و شـكوفايی اش دهـه ی 
چهـل و پنجـاه اسـت که نويسـندگان بسـیاری به طور 
جـدی بـه نـگارش آن پرداختنـد. اولیـن و مهم تريـن 
»دختـر  سـی  دهـه ی  در  روسـتايی  اقلیمـی  رمـان 
رعیـت« از محمـد اعتمـادزاده )م.ا. به آزين( اسـت. يک 
سـال پیـش از او هـم بـزرگ علـوی دسـت بـه نگارش 
داسـتان گیلـه مـرد زده بـود. در همیـن سـال ها هـم 
صـادق چوبـک در داسـتان کوتـاه »چـرا دريـا طوفانی 
در  را  جنـوب  اقلیمـی  طبیعـت  پويايـی  بـود«  شـده 
پیشـبرد حـوادث داسـتان بـه نمايـش می گـذارد. امـا 
پیدايـش رمـان و داسـتان اقلیمـی را بايـد بـا داسـتان 
»روز سـیاه کارگـر« نوشـته ی احمـد خـدا داده ی کرد 

بدانیم. دينـوری 
يكـي از عوامـل مهـم رويكرد نويسـندگان داسـتاني به 
ادبیات روسـتايي، پـاره اي از عملكردهـاي دولت در آن 
دوران بـود .از جملـه انقـالب سـفید محمـد رضـا شـاه 
که باعث شـد نويسـندگان بیشـتري بـه زندگي مناطق 
روسـتايي توجـه نشـان دهند. بعضـي از اصـول انقالب 
الغـاي  و  ارضـي  اصالحـات  از:  بودنـد  عبـارت  سـفید 
نظـام اربـاب و رعیتـي، ايجـاد سـپاه دانـش بـه منظور 
سـوادآموزي و اشـاعة فرهنـگ در روسـتا، ايجـاد سـپاه 
ترويـج و آبادانـي بـه منظـور عمـران و آبادي روسـتاها 
و شـهرها، ايجاد سـپاه بهداشـت، از مشـموالن پزشـک 
و دنـدان پزشـک و پرسـتار بـه منظـور تأمیـن نیازهاي 
و  شـهرها  نوسـازي  روسـتاها،  درمانـي  و  بهداشـتي 
روسـتاها بـا همـكاري سـپاه ترويـج و آبادانـي. رشـد 
طبقه متوسـط منجر به شـكوفايي زندگي روشـنفكرانه 
در شهرسـتان ها شـد و همچنیـن جنـگ هـاي محلي 
اي بـه میـان آمـد. بـا انتشـار همین جنگ هـا »نهضت 
ادبیـات ناحیه اي« تشـكیل شـد کـه در آنها نخسـتین 
بـار سـخن از نويسـندگان جـوان شهرسـتاني شـد کـه 
اسـتعداد نويسـندگي خود را نشـان بدهنـد. اين جريان 
ادامـه پیـدا کرد تـا در دهه ی 1340 بـه جرياني منظم 
و قـوي تبديـل شـد. بـه مـرور ادبیاتـي پديـد آمـد که 
بـا ادبیـات مرسـوم متفاوت بـود. نويسـندگان جواني به 
ادبیـات محلـي پیوسـتند کـه طبیعـت، عقايـد و بـاور، 
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آداب و رسـوم مـردم مختلـف میهن را مـورد توجه قرار 
دادنـد و دور افتـاده تريـن منطقه هـا و فرهنگ هـا را 
وارد داستان هايشـان کردند )میـر عابديني، 1377، ص 

)508
بحـث دربـاره ی ادبیـات اقلیمـی و تقسـیم بندی آن به 
سـبک ها و مكاتـب گوناگون پیشـینه ی چنـدان دوری 
نـدارد، نخسـتین بـار محمد علی سـپانلو از تاثیـر اقلیم 
و جغرافیـای محیطـی بـر داسـتان های جنوبی سـخن 
بـه میـان آورده اسـت. وی در سـال 1358 در مقالـه ی 
انقـالب«  يک سـاله ی  داستان نويسـی  از  »گزارشـی 
وقتـی کـه بـه نـام بهـرام حیـدری و نسـیم خاکسـار 
می رسـد، اصطـالح »مكتـب خوزسـتان« را پیشـنهاد 

می نويسـد:  و  می کنـد 
»دو مجموعـه ی اللـی از بهـرام حیـدری و نـان و گل 
دسـتاوردهای  بهتريـن  احتمـاال  خاکسـار،  نسـیم  از 
قصه هـای کوتـاه مـا در يک سـاله ی انقالبنـد. از لحاظ 
سـبک هـر دو مجموعـه خصلتـی يگانه دارنـد، اينان به 
مكتبـی در داسـتان نويسـی ايـران متعلـق هسـتند که 
کـم کـم می توان به آن اسـمی داد؛ مكتب خوزسـتان« 

)سـپانلو، 1359، ص 238(.  
فـرد ديگـری کـه به بررسـی اقلیـم در داسـتان ها روی 
کتـاب  در  کـه  می باشـد  میرعابدينـی  حسـن  آورد، 
صـد سـال داستان نويسـی ايـران بـه مقولـه ی ادبیـات 
روسـتايی و اقلیمـی می پردازد. و به طور مشـخصی هم 
بـه جريان ادبیات اقلیمی جنوب اشـاره و آن را بررسـی 

می کنـد.
مناطـق جنوبی ايران به دلیل تنـوع فرهنگی و طبیعت 
متفـاوت نسـبت بـه جاهـای ديگـر، دارای جنبه هـا و 
زمینه هـای متفاوتـی بـرای داستان نويسـی به خصوص 
از نظـر فضـا و جـو داسـتان خواهـد بـود. از عناصـر 
بومـی تاثیـر گـذار در داسـتان ها، شـط ها و درياهـا، 
نفـت و صنعتـی شـدن بسـیاری از مشـاغل و به طـور 
کلـی هم زيسـتی بـا صنعـت نـو و بديـع در ايـن خطه، 
نخلسـتان ها و گرمـای آمیختـه بـا حـس و حال هـای 
از عوامـل فضا سـازی در  نوسـتالژيكی، همـه و همـه 
داسـتان های نويسـندگان جنوبـی کشـور اسـت. ايـن 

جـو حاکـم بـر منطقـه جنوبـی کشـور بـه حـدی برای 
داسـتان نويسـان جـذاب و نو می نمود کـه حتی برخی 
از نويسـندگان ديگـر کـه هیـچ سـنخیت و هـم ريشـه 
گـی بـا ايـن ناحیـه ندارند دسـت بـه فضاسـازی هايی 
از ايـن دسـت در نوشته هايشـان می زننـد کـه گويـی 
در آنجـا زيسـته و يـا اهـل جنوب انـد کـه اين گونـه 
در مكتـب  جنـوب قـد علـم کرده انـد؛ افـرادی مثـل 
سـاعدی«  »غالمحسـین  و  دولت آبـادی«  »محمـود 
ايـن دسـت هسـتند. در واقـع  مهم تريـن  عامـل  از 
جـذب نويسـندگان بـه قلم فرسـايی در فضـای جنوب 
تقابـل صنعـت و مدرنیتـه با سـنت اسـت؛ چـرا که اين 
تضادهـای جهانـی معاصـر را می توان به راحتـی در اين 

مناطـق شـاهد بود.
همیـن مهـم، عاملی برای شـكل گیری ادبیـات اقلیمی 
در حـوزه ی ادبیات داسـتانی جنوب کشـور به خصوص 
بخش خوزسـتان شـد. همیـن تغییرات زندگـی بومی و 
هجوم شهرنشـینی صنعتـی در خوزسـتان و وفق دادن 
و همسـو شـدن بـا ايـن تحـوالت جهانـی تضادهايی را 
شـكل مـی داد که حتـی با ريشـه و فرهنـگ و تمدن و 
سـنت ارتباط تنگاتنگ داشـت، گذار از سـنت و زندگی 
سـاده و بـی آاليـش و بی-دغدغـه بومـی خوزسـتان و 
وارد شـدن بـه حـوزه گسـترده و پیچیـده ی جهانـی 
صنعـت )صنعـت نفت( پديـده ی بـزرگ و تامل برانگیز 
مكتـب قصه نويسـی خوزسـتان را شـكل داد. در واقـع 
می تـوان گفـت کـه جغرافیـا و موقعیـت اسـتراتژيک 
صنعتـی خوزسـتان اين مكتـب را آفريـد. درواقع تقابل 
و رويارويـی صنعـت و اسـتعمار بـا طبیعـت جنـوب، 
فضايـی را در داسـتان ها ايجـاد کـرده اسـت کـه نوعی 
خشـونت را بـه خواننـده القـا می کنـد؛ نوعـی از درد و 
رنـج اجبـاری کـه پذيـرش آن بـرای بسـیاری از افـراد 
سـطح پائیـن بـا زندگی عـادی، بسـیار سـخت و نوعی 

جنـگ محسـوب می شـود.
در بسـیاری از آثـار نويسـندگان ايـن مكتـب شـاهد 
خشـونت و سـتیزهای شخصیت های داسـتانی هستیم. 
شـخصیت هايی کـه بـرای ايجـاد تعـادل در زندگـی و 
فـرار از همسـويی بـا ايـن پديـده ی بیگانـه دسـت بـه 
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اقدامـات خشـونت باری مـی زدنـد کـه پیـش از آن از 
آن شـخصیت سـر نـزده بـود، همان طـور کـه در قبـل 
ذکـر شـد صنعـت نفت عـالوه بـر دسـتاوردهای مهم و 
پیشـرفت های صنعتـی و اقتصـادی مشـكالتی هـم در 
پـی داشـت کـه البتـه در کنـار هیبـت عظیـم صنعـت 
و اسـتعمار بـه چشـم نمی آمـد. ايـن دردهـا که ناشـی 
تحقیر آمیـز  بی-پناهی هـای  محرومیـت  و  فقـر  از 
روسـتائیان و کارگـران جنوبی بود، نمونـه ی فراوانی در 
داسـتان ها دارد. به طـور کلـی گرايش به اقلیم نويسـی 
در ادبیـات جنـوب و مكتـب خوزسـتان بیشـتر سـمت 
و سـويی روسـتايی و کارگـری داشـت؛ چـرا کـه تمـام 
ايـن بدبختی هـا در قشـر پايیـن دسـت جامعـه کـه از 
تحمیـل  نمی بردنـد  چندانـی  بهـره ی  نفـت  صنعـت 
می شـد. رنـگ و بـوی محلـی و بومـی نشـینی به طـور 
کلـی اقلیم گرايـی و شناسـاندن آن محیـط در فضـای 
داسـتان در آثـار تمامـی نويسـندگان ايـن نـوع ادبـی 
بـه چشـم می خـورد. نمونـه ای از آن را می تـوان در 
داسـتان گیاهک نسـیم خاکسـار )1357( ديد و حال و 
هـوای جنوبـی فضـا را حس کـرد: »اتاقم همیشـه بوی 
چـوب خیـس، بـوی شـط، بوی فلـس، خرچنـگ، بوی 
پوسـت ماهـی صبـور، بوی گل، بوی ريشـه نخـل، بوی 
چیزايـی رو مـی داد کـه تا بـه حال حس نكـرده بودم.«

اقلیم گرايي و جغرافیاي شهري و طبیعي در ادبیات
داسـتان های  در  اقلیم گرايـی  شـد  ذکـر  کـه  چنـان 
شـد.  شـروع  شمسـی  دهـه 1330  از  ايـران  معاصـر 
منظـور از داسـتان های اقلیمـی داسـتان ها و متونـی 
اسـت کـه فرهنگ ها، سـنت ها، يادهـا و آداب و رسـوم 
يـک قومیـت خـاص را بازنمايـی می کنـد. اقلیم گرايی 
در داسـتان نويسـی معاصـر پنـج رويكـرد را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت کـه ما شـاخه ی اقلیمـی جنوب 
)مكتب خوزسـتان( را بررسـی خواهیم کرد. گفته شـد 
کـه مهمتريـن رمان اقلیمی روسـتايی در دهه ی سـی، 
اعتمـاد زاده  رمان»دختـر رعیـت« نوشـته ی محمـود 
)م.ا.بـه آذين( می باشـد. اين کتاب جـزء اولین گام های 
ادبیـات اقلیمی و بومی در داستان نويسـی معاصر ايران 
اسـت. به طور کلی گرايش به شـیوه ی داستان نويسـی 

اقلیمـی بـه عنـوان يـک مشـخصه ی ادبـی را بايـد در 
حـوزه ی  کـرد.  جسـتجو   1340 از  پـس  سـال های 
داسـتان نويسـی اقلیمـی جنـوب را می تـوان بـه چنـد 

دسـته تقسـیم کرد:
1( اقلیـم صنعتی و کارگری که نويسـندگانی مثل ناصر 
تقوايـی، احمـد محمـود، ناصـر مـوذن، جالل هاشـمی 
تنگسـتانی، حسـن کرمی، حسـین دولت آبـادی، پرويز 
مسـجدی و نجـف دريابنـدی در ايـن حـوزه دسـتی 

داشـته اند.
2( اقلیـم دريايـی که شـامل نويسـندگانی مثل نسـیم 
خاکسـار، صادق چوبـک، عظیم خلیلی، عدنـان غريفی 

و محمـود دولت آبـادی می باشـد.
3( اقلیـم روسـتايی هـم در برگیرنـده ی نويسـندگانی 
مثـل بهرام حیـدری، منوچهر شـفیانی، پرويـز زاهدی، 
حفیـظ اهلل ممبینـی، امیـن فقیـری، صـادق همايونـی، 

غالمحسـین سـاعدی می باشـد. 
توجـه بـه روستانشـینی و جنبه های زندگی روسـتايی 
و بـه دور از هیاهـوی شـهر، تصويـر ديگـری اسـت کـه 
در ادبیـات داسـتانی خوزسـتان شـاهد هسـتیم. چـرا 
کـه جهـل و فقـر حاکـم بـر زندگـی آنـان بـه قـدری 
تلـخ و گزنـده بـود کـه می توانسـت دسـت مايه ی کار 
نويسـندگان شـود تا بتواننـد مظلومیت ناشـی از جهل 
و نادانـی و درد، حتـی دردهـای حاصـل از صنعـت و 
اسـتعمار را بـه گونـه ای تلـخ بازگـو کننـد. توجـه بـه 
زندگی هـای ايلـی و قومـی و  خـان و خان باشـی های 
سـنتی در نوشـته ها رنـگ و بويی ديگـر دارد؛ نمونه ای 
از ايـن دسـت را می تـوان در نوشـته  ها و داسـتان های 
ايل نشـینان  کـه  بـود  شـاهد  شـفیانی  منوچهـر 
در  و  هسـتند  او  داسـتان های  اصلـی  شـخصیت های 
ايـن بیـن جسـته و گريختـه فضاهـای روسـتايی و جو 
زندگـی ايل تبـاری را نشـان می دهـد. هر کـدام از اين 
هـا بـه تنهايی توانسـتند در شـكل گیری ادبیـات مردم 
ايـن سـرزمین دخیـل باشـند. البتـه بايـد اذعـان کـرد 
کـه قبـل از هجـوم اسـتعمار و صنعت نفـت به خطه ی 
بومـی خوزسـتان، نويسـندگان همچنـان بـه بازنمايـی 
زندگـی مردمـان ايـن سـرزمین می پرداختنـد. زندگی 
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کارگـران غربـت زده و بی پناه، باربران اسـكله کـه از راه 
قاچـاق کاال نانـی کسـب می کردنـد، فقـر و محرومیت 
همیشـگی قشـری خاص کـه در هر سـرزمین می توان 
شـاهد بـود از جملـه عوامـل دخیـل در داسـتان های 

جنوبـی و خوزسـتانی هسـتند.
ورود کارخانـه هـا و تاسیسـات نفتـی بـه خوزسـتان 
بـه محرومیـت کارگـران بی پنـاه و سـاده دامـن زد و 
موضوعـی دردنـاک بـرای نوشـتن آثـار ادبـی و ادبیات 
در  می توانیـم  را  گرايـش  ايـن  نمـود  شـد.  داسـتانی 
مكتب داسـتان نويسـی خوزسـتان در آثار نويسـندگان 
بزرگـی چـون احمدمحمـود، ناصرموذن و ناصـر تقوايی 
ايـن  داسـتان های  هـای  شـخصیت  باشـیم.  شـاهد 
نويسـندگان آينـه ای تمام نمـا از مردمـان درگیـر فقـر 
نشـان داده می شـوند.  مـا  بـه  تلخـی  بـه  اسـت کـه 
ملمـوس  مسـائل  داستان نويسـی خوزسـتان،  مكتـب 
زندگـی را پیـش چشـم مـا می گـذارد. و لحظه هـای 
تلـخ و شـیرين زندگـی در اقلیمـی غريب را بـرای ما به 
تصويـر می کشـد. به طـور کلـی داسـتان های جنوبـی 
را مسـائل مربـوط بـه منطقه ی خوزسـتان مثـل تعداد 
زيـاد کارگـران و بیـكاران، اعتصاب کارگـران در مجامع 
صنعتـی، کشـتی ها و لنج هـا، قاچـاق کاال و مسـافر، 
تعقیـب و گريـز هـای پیاپـی، حضـور خارجی هـا در 
ايجـاد شـده در خوزسـتان،  مراکـز صنعتـی و نفتـی 
نخلسـتان ها و بیابان هـا و غروب هـای دم کـرده و ... 
شـكل داده انـد کـه همـه و همـه در پیدايـش ادبیـات 

داسـتان خوزسـتان نقـش داشـته انـد.
داستان کوتاه در ايران

پژوهشـگران مجموعـه »يكـی بود و يكی نبـود« محمد 
علـی جمالـزاده )1271-1376( را سـر آغـاز پیـداش 
»داسـتان کوتـاه« در ايـران مـی داننـد. »جمالـزاده« 
برخـی از سـاختار هـای داسـتان کوتـاه غربـی را عمال 
بـه عاريـت گرفتـه، ولـی بـه هیـچ روی سـنت کهـن 
داسـتان سـرايی در ايـراان را از دسـت ننهـاده اسـت. 
بخشـی از جذابیـت ويـژه »يكـی بـود و يكی نبـود« در 
همیـن آمیزش پنهان نهفته اسـت )بااليـی، 1378، ص 
129( جمالـزاده زبـان عامیانـه را وارد داسـتان کوتـاه 

ايرانـی کـرد. اسـتفاده از زبـان عامیانه ريشـه در ادبیات 
کهـن مـا دارد. آن بخـش از ادبیـات کهن کـه مورد بی 
مهـری هـای فـراوان قـرار گرفت و بـا وجـود اينكه نثر 
فارسـی را از يكسـره افتـادن در گـرداب »نثـر موضوع« 
بازداشـت؛ هنـوز هم جايگاهـی در مراکز آمـوزش عالی 
نـدارد. »تعدادی از پژوهشـگران اعتقـاد دارند که ارزش 
کار و اينكـه جمالـزاده آغـاز گـر فصلـی نـو در ادبیـات 
داسـتانی بـود بـر خـود او هـم روشـن و آشـكار نبـود« 

)میـر صادقـی، 1382، ص 160(.
درون مايه ادبيات اقليمي

فقر و ظلم وستم به رعيت )مولفه اقتصادي(
اقلیمـي اسـت و  ادبیـات  از مضامیـن عمـده ی  فقـر، 
ايـن موضـوع به ويـژه در داسـتان هاي مـرادي کرماني 
ديـده مي شـود. بــه علـت وجـود نظـام اربـاب رعیتي، 
کشـاورزان همواره مـورد ظلم و تحقیر اربـاب خود قرار 
مي گرفتنـد. فقر بر روســتايیان آنچنان فشـار مي آورد 
کـه آنـان بـراي تأمین مايحتـاج خود مجبور بـه فروش 
فرزنـدان خود مي شـوند )هاشـم پـور و پويـان، 1392، 

ص 1992(.
اصالحات ارضي )مولفه سياستي(

اصالحـات ارضـي يكـي از برنامه هـاي انقـالب سـفید 
بـود و بـه منظـور رفـاه کشـاورزان و بـاال بردن ســطح 
زندگـي آنــان پايه ريـزي شـد. ولـي نتیجـه آن به نفع 
مالكان و به ضرر کشـاورزان تمام شـد. اکثر روسـتائیان 
در پـي اجـراي طــرح اصالحـات ارضي نه تنها شـرايط 
زندگـي آنـان بهبـود نیافـت بلكـه بر فقـر آنـان افزوده 
شـد )عمید، 1381، ص 206(. درونمايه بسـیاري ازآثار 
داسـتان نويسان روسـتايي در رابطه با شرايط زنــدگي 
مــردم روستايي پــس از اصــالحات ارضي است. »آل 
احمـد در نفريـن زمین، بیـش از آنكه به فكـر آفرينش 
اثـر ادبـي باشـد. بـه پديـد آوردن بیان هاي افشـاگرانه 
دربـاره اصالحـات ارضـي و امحـاي کشـاورزي سـنتي 
ايـران مي انديشـد« )میرعابدينـي، جلـد دوم، 1377، 

ص 521(.

مبارزه با ماشینیسم )مولفه اقتصادي- سیاستي(
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 بـا اجـراي اصالحـات ارضـي، زمیـن داران بـزرگ بـا 
امتحـان کـردن روش هـاي جديـد کشـاورزي، هرچـه 
بیشـتر بـه سـمت مكانیـزه شـدن پیـش مي رفتنـد. 
و  روسـتائیان  از  بسـیاري  بیـكاري  باعـث  آن  نتیجـه 
مهاجـرت آنـان بـراي تأمیـن معـاش، بـه شـهرها بـود 

.)523 ص  )همـان، 
فولکور گرايي و فرهنگ عامه

 ابتدايـي تريـن شـكل داسـتان روسـتايي، پرداختن به 
فرهنـگ روسـتا و فولكـور منطقه اسـت. در اين گرايش 
کـه بـه مــردم شناسـي نزديـک تر اسـت تا بـه ادبیات 
مسـائل اساسـي زندگـي تحت الشـعاع توجه بـه لغات، 
آداب و رسـوم محلي قــرار مي گیرد و داسـتان تا سطح 
جمـع آوري فولكـور منطقـه نزول مي کنـد )همان، ص 

.)527
انتقاد از اوضاع اجتماعي 

درونمايـه بسـیاري از آثـار اقلیمـي دهـه چهـل، انتقاد 
از اوضـاع اجتماعـي آن زمـان اسـت. از فقـر وظلـم و 
سـتم هايي کـه بــه مـردم روسـتايي وارد بـود. کمبود 
امكانـات در روسـتاها و انعـكاس زندگـي آنـان در قالب 
داسـتان، يكي از شـیوه هاي انتقـاد از اوضـاع اجتماعي 

بـود )هاشـم پـور و پويـان، 1392، ص 1992(.
مهاجرت روستاييان به شهر

 بـه دلیـل اصالحـات ارضـي و همچنین مكانیزه شـدن 
کشاورزي بسـیاري از روستايیان بیكار شدند. آنان براي 
گذرانـدن زندگـي خـود بـه شـهرهاي بـزرگ مهاجرت 
کردنـد و در آن شـهرها بـراي تأمیـن مخارج خود بــه 
کار مشـغول شـدند. درونمايه بسـیاري از داسـتان هاي 
بـه  بیـان مهاجـرت روسـتايیان  اقلیمـي  نويسـندگان 
شـهرها و مشـكالت و سـختي هاي زندگـي آنـان در 
شـهر اسـت )هاشـم پـور و پويـان، 1392، ص 1993(.

ادبيات روستايی جنوب
بسـیاری از داسـتان نويسـان خوزسـتانی بـا توجـه بـه 
اصالـت روسـتايی خـود يـا عالقـه بـه بیـان مشـكالت 
روسـتايیان در داستانهايشـان ذيـل ايـن گـروه قرار می 
گیرنـد. از جملـه نويسـندگانی کـه بـه اين حـوزه تعلق 

خاطـر دارنـد بهـرام حیدری سـت.

بهرام حيدری
از  او  اسـت.  بختیاری تبـار  نويسـنده ای  حیـدری 
از  و   1360 و   1350 دهه هـای  نوگـرای  نويسـندگان 
بهـرام  اسـت.  شـكل دهندگان داستان نويسـی جنـوب 
حیدری را بايد از جمله نويسـندگان ادبیات روسـتايی- 
اقلیمـی ايـران به حسـاب آورد کـه به خاطر خاسـتگاه 
طبقاتـی و ذهنیـت خـاص و بی پروايـش- کـه صاحـب 
قدرتـان آن دوره آن را بـر نمـی تافتنـد-، نتوانسـت در 
اذهـان و قلـوب بسـیاری از روشـنفكران آن زمـان، راه 
يابـد. حتـی زمانی که کتـاب »اللی« او بـه همراه کتاب 
»نان و گل« نسـیم خاکسـار به عنوان بهترين مجموعه 
هنـوز  او  داسـتان های سـال 1358 شـناخته شـدند، 
گمنـام بـود و چـه بسـا ايـن بـه خاطـر نثـر و فضاهای 
داسـتانی جامعه ی ادبـی آن روزهـا باشـد که نتوانسـت 
داسـتان هـای مردمی حیدری را تاب بیـاورد و به خاطر 
بسـپارد. آثار وی، حكايت روزمرگی، فقر و سـتمی ا ست 
کـه مـردم ترحـم برانگیـز آن زمـان، در ظلمانی تريـن 
قسـمت دنیـا با آن دسـت و پنجـه نرم می کننـد. اللی، 
محصـول فقـر و درماندگی مردمی اسـت کـه به مرگ و 
جنون می رسـند. آدم هايی که خواسـته ها و توقعاتشـان 
از زندگـی آنقـدر ناچیـز و پیـش پا افتاده اسـت که هیچ 
حسـی را بـر نمی انگیزنـد. اما وقتی خود را در به دسـت 
آوردن آنچـه کـه مـی پندارند کوچكتريـن حق طبیعی 
آنهاسـت، ناتـوان و محروم می بینند، زبـان به کفرگويی 
بـاز می کننـد. کفری کـه نشـانگر بی ايمانی ذاتـی آنها 
نیسـت بلكـه نوعی اعتراض به مشـكالت اسـت که آنها 

را آرام می کنـد:
»گل محمـد بـا صـدای مهیب و خشـم و نفـرت گفت: 
هـای بابـا زاهـد! خـاب! بـرو! تو، پیـری؟ بـرو اون  طرف 
اقـاًل که گاو، که سـه پايه، چشـم خود تو در نیـاره! برو... 

پیر! بـرو، خدا!...« )حیـدری، 1358، الـف، ص 152(.
»بیسـت فوتـی هـا، سـه رديـف خانـه متروک شـرکت 
نفـت بـود. هـر رديف، سـه رديـف کوچک بـود با کمی 
فاصلـه و هـر رديـف کوچـک، شـش خانـه و هـر خانـه 
يـک اتـاق دراز و باريـک کـه بـا تیغـه ای دو اتـاق مـی 
شـد؛ تیغـه ای کـه راه دو اتـاق را بـاز مـی گذاشـت...« 
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)حیـدری، 1358، ص 5(.
»لبخنـد بـر لب هـای کلفـت مـادر پیدا شـد. حـاال که 
پـول داشـت و دو تومـان شـیرينی بـه همراه داشـت و 
کفـش السـتیكی بـرای ابراهیـم خريـده بود، پـس چرا 
بايـد بـا آغوش بـاز نمی پذيرفتشـان... صبح به مسـجد 
سـلیمان رفتـه بود اما انـگار بچه ها را چنـد روز نديده، 
نشسـت تـا رسـیدند، و خوچـول را بغل گرفـت و گفت: 
»پـس چـرا اينجور خاکـی؟ داخل اين گرمـا...« )همان، 

ص 6(.
»نـوک بـراق کفـش السـتیكی از داخـل کیسـه پیـدا 
شـد. ابراهیـم به هـوا پريد: »هـای بده، های بده شـون، 

خوبـن برا پـام؟« )همـان، ص 7(.
صحبـت از شـرکت نفـت، آمـد و رفـت از روسـتا بـه 
مسجدسـلیمان، گرمـا و... به خوبی نشـان گر حاکمیت 
اسـت و شـخصیت های  داسـتان  اقلیمـی در  ادبیـات 
داسـتان نیـز بـا لهجـه ی جنوبـی مكالمـه مـی کنند؛ 
همـان گونـه که در مثال های پیشـین از نظر گذشـت، 
مـادر خطاب بـه خوچول می گويـد: »پس چـرا اينجور 
خاکـی؟ داخل ايـن گرمـا...«؛ اين اصطـالح )داخل اين 

گرمـا(، مربـوط بـه لهجه ی خوزسـتانی می باشـد.
نويسـنده، مشـكالت روسـتائیان مسجدسـلیمان را در 
مجموعـه  همیـن  در  سـلیمانی«  »حسـین  داسـتان 
)اللـی(، در قالـب انشـاهای دانش آموزان مدرسـه بیان 

می کنـد:
»اينطـوری کـه پـدرم برايـم تعريـف کـرد، زندگی من 
ايـن طور گذشـت: من بچه بـودم، از گرسـنگی ِگل می 
خـوردم، آنقـدر گل خـوردم که مريـض شـدم...« آنچه 
در کالس مشـخص شـد، خنـده ی مـرادی بـود کـه از 
فشـردگی و کـش آمدن لبهايـش معلوم بـود خنده ای 
بـی اختیـار اسـت. چشـمها بـه مرادی بـود و چنـد نفر 
خنديدنـد و چنـد کلمـه بـه گوش رسـید: »ايـن... گل 
مـی خـورد! پس...«. مـرادی گفت: »جالبه! سـاکت بچه 

هـا بینم!«
سـلیمانی که سـر از دفتر برداشـته بود و از ناچاری می 
خنديـد، سـر بـه دفتـر بـرد و بـا مكـث و با اخمـی که 

نشـان دهد انشـاء برايـش اهمیـت دارد، خواند:

»پـدرم بـا چنـد تـن از اقواممـان، مـن را بـه زحمـت 
فـراوان از ده بـه مسـجد سـلیمان بـرد. يـک مـاه در 
بیمارسـتان شـیر و خورشـیدی بـودم و دکترهـا مـی 
دانسـتند کـه حـال مـن خیلـی خـراب اسـت ولـی بـه 
پـدرم نمی گفتنـد و بعد از چهل روز که در بیمارسـتان 
بـودم، روزی به پدرم گفتند که پسـر شـما بايد جراحی 

شـود...« )همـان، صـص 22-21(.
بـه جـز داسـتان های مجموعـه اللـی، داسـتان هـای 
مجموعـه » علـف که نمی شـكند« هـم با ايـن موضوع 
)بیـان مشـكالت روسـتائیان اللـی( مطـرح می شـوند؛ 
بـا خوانـدن پاراگراف هـای اول داسـتان هـای » گفتگو، 
قنـد، علـف که نمی شـكند و مرافعـه« از ايـن مجموعه 

بـه وضـوح می تـوان ايـن گفتـه را اثبـات کرد:
»آفتـاب نزديـک غـروب از نـوک کوه هـای اللـی دور 
نیسـت. بـاد نـرم مـی آيـد و بـه رطوبـت عرق پیشـانی 
هـا می خورد و دلشـادی و لبخند مـی آورد« )حیدری، 

.)7 ،1376
»زمین بیدار شـده و به دور از چشـم خورشـید، با سايه 
صبـح که به سـر و کـول گرفته، خـواب آلـود و مهربان 
اسـت. سـیاه چادرها، زنـده وار، مثل آنكه تـازه از خاک 
برخاسـته باشـند، هـر دو پـا را گشـاد نگه داشـته اند و 
سـر را کمـی بلنـد گرفته انـد و به حال انتظـار نگاه می 

کننـد« )همان، ص 61(.
»زيـر زور گرمـا و آفتـاب، در گـذر سـاعت های بعـد از 
ظهـر، سـرها کمتر از سـیاه چادرهـا در می آيند. سـیاه 
چادرهـا، خمیـده و پهـن و نزديـک بـه زمیـن، هیئـت 
هـای عـذاب آلـوده ای دارنـد. مرغ و خروسـها و سـگها 
در سـايه کنـار سـیاه چادرها و آغـل له له مـی زنند...« 

.)87 )همان: 
»شـكراهلل و بارانـی دارنـد َگلـه را از آغـل بیـرون مـی 
کننـد. آفتـاب بـاالی سـر سـیاه چادرهـا را گرفتـه و با 
وجـود نزديكـی پائیـز، داغ اسـت و مـی سـوزاند. علـی 
کـرم پـا شـد. ننـه علی کـرم گفت: »میـری ننـه؟ خدا! 

مـی سـوزی حـاال کـه...« )همـان: 121(.
از آبـادی هـای نزديكتـر- از » دوبلوطـان«، » دورآب«، 
» چگارمـان«، » چـزی« و » قلعـه خواجـه«- ريـش 
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سـفید و کدخـدا و بـزرگ آمـده بـود که به بسـته های 
رختخـواب و بالـش تكیـه داشـتند و کوچكترهـا، تكیه 
شـان بـه ديوار بـود يا ُرک و راسـت و چهارزانو نشسـته 
بودنـد يـا کـف دسـت را بـه فـرش تكیـه داده بودنـد« 

)حیـدری، 1358: ب، ص 7(.
»ظهـر تا عباسـقلی از کوه برگشـت، نقره گفـت: »واال- 
بدبختـی مـا- خـان پدرسـگ يكـی رو فرسـتاده بـود 
دنبالـت و گفتـه که عواسـقلی بايد امسـال چارپاها منو 
نگهـداری بكنـه. گفتـه خـودش و بـرادرش صـب بیان 

ببینم شـون«) همـان: 41(.
نتيجه گيري و جمعبندي

بـه  را  عمـرش  سـال های  از  بسـیاری  حیـدری 
عنـوان سـرباز سـپاهی دانـش و معلـم در روسـتاهای 
فراموش شـده جنـوب کشـور سـپری کـرد امـا پـس از 
انقـالب فرهنگـی و پاکسـازی در آموزش و پـرورش، به 
عنـواِن نويسـنده ای متعّهـد، بـرای شـهادت دادن به امِر 
واقعّیـت، از ايـران گريخت. حضـور او در عرصه ی ادبی 
بطـور رسـمی بـا چـاپ کتـاب »به خـدا کـه می ُکشـم 
هرکـس کـه ُکشـتم« در سـال 1356 شـكل گرفت. در 
سـال 1358 کتـاب »زنده پاهـا و مرده پاهـا« و در همان 
سـال مجموعـه داسـتان های کوتـاه »اللـی« را به چاپ 
رسـاند. البتـه او، نزديـک به بیسـت سـال، در نشـريات 
ادبـی آن زمان بسـیاری از داسـتان هايش را چاپ کرده 
بـود، امـا نه به آن صـورت که در يک کتاب چاپ شـده 
باشـند. به روايـت بسـیاری از نزديكانـش، او کتاب های 
ديگـری بـه نـام »شناسـنامه های باطل شـده« و »شـاِم 
کفتـار و چاشـِت پلنـگ« نیـز داشـته کـه در حملـه 
ی سـاواک بـه خانـه اش از بیـن رفتنـد. از آنجـا کـه 
منوچهـر شـفیانی اولیـن کسـی بود کـه از روسـتاهای 
جنـوب و مخصوصـاً مسـجد سـلیمان و اللـی نوشـت، 
حیـدری جـزو مقلـدان او محسـوب می شـد امـا خیلی 
زود نثـرش را پیراسـت و کارش از تقلیـد گذشـت و بـه 
خلـق رسـید. کتاب هـای اللـی، به خـدا کـه می کشـم 
هرکـس کـه کشـتم و زنده پاهـا و مرده پاهـا گـواه ايـن 
مدعاسـت. مخصوصـاً مجموعـه داسـتان »اللـی« کـه 
اقلیمـی  يكـی از درخشـان ترين مجموعه داسـتان های 

ايـن مـرز و بـوم اسـت. آنچـه کـه حیـدری در آثـارش 
بـه نمايـش مـی گـذارد، بیـان زوال  ايـل بختیـاری و 
تباهـی آن در اثـر نفوذ مدرنیسـم و زندگی شـبه مدرن 
اسـت؛ که با بیانی فولكلوريک)داسـتان زنـده پاها،مرده 
او  آثـار  در  کنـد.  مـی  تصويـر  را  آن  ماجـرای  پاهـا( 
حـس نوسـتالژيک، نسـبت به گذشـته پر عظمـت ايل 
بختیـاری بـه چشـم مـی خـورد؛ روزگاری که خـان ها 
در آن بـه نیكـی عمـل می کردنـد و ايـل در اوج قدرت 
و آسـودگی بـود امـا بـا آمـدن دوران جديـد بـه فقـر و 
تباهـی کشـیده شـده، زندگی سـختی را مـی گذراند و 
مورد تمسـخر شـهری هاسـت. ماجرای داسـتان »ناهار 
فـردا، کبـاب اسـت« از مجموعـه داسـتان اللـی ، کـه 
اوايل انقالب در روسـتايی از مسجدسـلیمان خوزسـتان 
اتفـاق مـی افتد، در مـورد مسـائل و مشـكالت خانواده 
هـای روسـتايی اسـت کـه فقر بـا زندگـی آنهـا عجین 
شـده و مـردم سـاده آن با سـادگی هـر چه تمـام تر به 
داشـته های کـم خود قانع و خوشـحالند- همـان گونه 
کـه دو تومـان شـیرينی و يـک جفت کفش السـتیكی 
موجبـات خوشـحالی آنهـا را فراهـم می کنـد- که اين 
امـر مـی توانـد بـه رغم بیـان مشـكالت روسـتائیان آن 
دوره، بیانگر غبطه و تمايل اين نويسـنده ی خوزسـتانی 
به زندگی سـاده روسـتايی باشـد. اين نويسـنده مردمی 
در مجموعـه داسـتان» زنـده پاهـا و مرده پاهـا« نیز به 
بیان مشـكالت و فقر روسـتائیان پرداخته اسـت: »ناهار 
عروسـی- برنِج ِگرده و خورشـی آبگوشـت مانند- آنقدر 
بـه دهـِن »پیوندی«هـا و غیره هـا مزه کرده بـود که از 
تـه-دل مـی خنديدند. خیلی ها بعد از سـی چهل روز- 
يعنـی آنهـم بعـد از عروسـی ی سـاتیار- بود کـه رنگ 
گوشـت را مـی ديدنـد... چـای مرکب ماننـد، پای آتش 
منقـل هـا، بـه مجلـس آمـده بـود... در مثـال هايی که 
گذشـت اسـامی بعضی از مناطق خوزستان و همچنین 

تیـره و طايفـه هـای بختیـاری بـه چشـم می خورد. 
منابع و ماخذ
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چکیده
هـدف از پژوهـش حاضـر، ارزيابـی فرهنگ محیط زيسـت در صنعت هسـته ای به 
منظـور دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پايـدار می باشـد. روش تحقیـق، توصیفي از 
نوع پیمايشـی و ابزار سـنجش، پرسشـنامه بوده اسـت. در اين تحقیـق مؤلفه های 
فرهنگ محیط زيسـتی بر اسـاس مطالعات کتابخانه ای، بررسـی اسـناد و مدارک، 
گزارش هـای رسـمی، منابـع ملـی و بین المللـی و نیـز مصاحبـه بـا متخصصـان 
محیـط  زيسـت تعییـن شـده اسـت. 260 نفـر از مديـران و کارشناسـان صنعـت 
هسـته ای کـه در حوزه هـای مرتبـط بـا مباحـث و موضوعـات محیـط زيسـتی 
فعالیـت داشـته اند، جامعـه آمـاری تحقیق را تشـکیل داده انـد. روايی پرسشـنامه 
محقق سـاخته، توسـط اسـاتید مربوطه اعتبارسـنجی و پايايی آن توسـط ضريب 
آلفای کرونبـاخ، 0/88 محاسـبه گرديـد. نتايـج تحقیـق نشـان می دهـد کـه نمره 
کلـی فرهنـگ محیـط زيسـتی در صنعـت هسـته ای مثبت ارزيابی شـده و سـهم 
افـراد بـا فرهنـگ محیـط زيسـت مثبـت، معـادل 71/7 درصـد و سـهم افـراد بـا 
فرهنـگ محیط زيسـت منفي، معـادل 28/3 درصد تعیین شـده اسـت. همچنین 
ايـن تحقیـق بیانگـر آن اسـت کـه بیـن فرهنـگ محیـط زيسـتی کارکنـان بـا 
جنسـیت تفـاوت معنـی داری وجـود نداشـته، ولیکـن میانگیـن فرهنـگ محیـط 
زيسـتی کارکنـان بـا افزايش سـطح تحصیالت، مرتبه شـغلی و سـابقه کار افزايش             
می يابـد. از طرفـی ديگـر، نتايـج تحقیـق بـا در نظـر گرفتـن هم زمـان 3 پارامتر 
سـطح تحصیالت، مرتبه شـغلی و سـابقه کار بر فرهنگ محیط زيسـتی نشان داده 
اسـت که تأثیر سـابقه کار و مرتبه شـغلی باالتر از تأثیر سـطح تحصیالت می باشد. 
ايـن امـر بـه دلیل تعامـالت صنعت هسـته ای کشـور با آژانـس بین المللـی انرژی 
اتمـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی مختلـف از سـوی آژانس بین المللـی انرژی 

اتمـی بـرای مديـران و کارکنانی بـا سـابقه کاری باالتر می باشـد. 
واژگان کلیـدي: فرهنگ محیط زيسـت، ارزيابی، توسـعه پايـدار، ايمنی، صنعت 

هسته ای.
pounehghaemi@yahoo.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 0217721071؛  رايانامه   *

Evaluating of Environmental Culture in the Sus-
tainable Development of the                               Na-
tional Nuclear Industry
Abstract
The objective of the current study is to evaluate the environmen-
tal culture in nuclear industry in order to achieve sustainable de-
velopment goals. The methodology of this study was descriptive 
of survey and the tool for survey consisted of a questionnaire. In 
this research, the components of environmental culture based on 
library study, review of documents, official reports, national and 
international sources as well as interviews with environmental ex-
perts was prepared; Statistical group involving 260 managers and 
experts of nuclear industry in field related to environmental issues. 
The validity of the questionnaire developed by the researcher was 
approved by the relevant academicians and its stability was calcu-
lated as equivalent to 0.88 using the Cronbach alpha formula. The 
results of the study showed that the total score of environmental 
culture in the nuclear industry has been positive and percent of 
employees with positive environment culture, equivalent to 71.7 
and percent of employees with negative environment culture, 
equivalent to 28.3. This research also indicates that there was no 
significant difference between environmental culture and gender 
of employees, but the average environmental culture of employees 
increased with the increasing level of education, job rating and 
work experience. Besides, the results taking into account the ef-
fects of three parameters level of education, job rating and work 
experience simultaneously on environmental culture have shown 
that the impact of work experience and job rating is higher than the 
impact of level of education. This due to the national nuclear in-
dustry interaction with the international atomic energy agency and 
various training courses held by the international atomic energy 
agency for managers and experts with higher work experience.
Keywords: Environmental Culture, Evaluation, Sustainable De-
velopment, Safety, Nuclear Industry
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مقدمه
توسـعه پايدار، توسـعه ای اسـت که نیازهای نسل حاضر را 
بـدون از بیـن بـردن توانايی نسـل های آينده در بـرآوردن 
نیازهايشـان برطـرف نمايـد )WCED, 1987(. در رونـد 
حرکـت جهانی به سـوی توسـعه پايـدار،  توجه بـه میزان 
انتشـار گازهای آالينـده و گلخانه ای ناشـی از بخش های 
مختلـف انرژی از منظر اثرات محلـی،  منطقه ای و جهانی 
از اهمیـت به سـزايی برخوردار اسـت. اگر انـرژی به نحوی 
تولید و مصرف شـود که توسـعه انسانی را در بلندمدت در 
تمامـی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زيسـتی تأمین 
نمايـد، مفهوم انـرژی پايدار تحقق خواهـد يافت )بريمانی 
و کعبی نژاديـان، 1393(. انـرژي هسـتهاي از عمدهترين 
مباحـث علـوم و تکنولـوژي اسـت کـه بـا کاهـش تولید 
گازهای گلخانه ای نقش بسـیار مهمی در گذار به سـمت 
اقتصـاد کم کربـن و تحقـق اهـداف توسـعه پايـدار ايفـاء 
می نمايـد )عبدلی و دريابیگی، 1385(. از سـويی در عصر 
جديـد همـراه با پیشـرفت صنعـت و فن آوری هسـته ای، 
نگرانی هـای بسـیاری در مـورد پیامدهـای سـوء مرتبـط 
بـا حـوادث ناشـی از آن زندگـی بشـر را تهديـد می کند. 
يکـی از پیامدهـای بـروز حوادث بـه خصـوص در صنايع 
فرآينـدی که با طیف وسـیعی از مـواد آالينده و خطرناک 
سـروکار دارنـد تخريـب غیر قابـل جبران محیط زيسـت 
می باشـد )محمدفـام و کیانفـر، 1389(. حادثـه چرنوبیل 
)روسـیه، 1986(، فوکوشـیما )ژاپن، 2012( و نظاير آن ها 
کـه منجـر به بـروز فجايـع انسـانی و آلودگی های محیط 
زيسـتی و به طورکلـی برهـم زدن اکوسیسـتم گرديده اند، 
سـبب تأمـل عمیق تـر بشـر در پیامدهـای عـدم رعايـت 
مسـائل محیـط زيسـتی در فعالیت های صنعتـی بوده اند 
)رحمانـی، 1393(. هزينه های محیط زيسـتی، انسـانی و 
اقتصادی وقوع ريسـک های محیطی در صنعت هسـته ای 
بـه دلیل اسـتفاده از فن آوری های پیچیـده، انعطاف ناپذير 
و گران قیمـت در بسـیاری از اوقات غیرقابل جبران اسـت. 
بـرای مثـال هزينه حادثـه چرنوبیل معـادل 400 میلیارد 
دالر بـرآورد گرديـده و همچنیـن زمـان الزم بـرای رفـع 
آلودگـی از مناطـق پرتوگرفتـه، 200 سـال تخمیـن زده 
شـده اسـت. بنابراين رعايت اصول ايمنـی در نیروگاه های 

هسـته ای جهـت دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پايـدار از 
 Pidgeon and( اسـت  برخـوردار  به سـزايی  اهمیـت 

.)2000 ,O’Leary
آنالیـز حوادث بـزرگ جهان با پیامدهاي بحرانی انسـاني، 
اقتصـادي و محیـط زيسـتي در صنايع فرآيندی، نشـانگر 
تأثیـر عوامـل مختلـف منجملـه خطاهـاي مديريتـي، 
فاکتورهـاي انسـاني، طراحـي نامناسـب تبـادل انسـان و 
ماشـین، ضعفهاي ايمني و طراحي نامناسب سیستم بوده 
اسـت و علیرغم بکارگیـري کلیه فاکتورهاي مهندسـي و 
حفاظت هاي شـديد، پتانسـیل بروز ريسک های محیطی 
در ايـن صنايـع به علـت خطای انسـانی همچنـان وجود 
دارد )Electrabel, 2014(. نکتـه قابـل توجـه اين اسـت 
کـه ايـن اشـتباهات صرفـاً بصـورت خطـاي يک فـرد رخ 
نمیدهـد بلکه اغلـب در قالب يک فرهنـگ رفتاري ناقص 
 .)2003 ,Aselage & Eisenberger( شـکل مي گیـرد
تجارب جهانی در تأسیسـات هسته ای نشـان می دهد که 
در کشـورهای پیشـرفته برای کنترل ريسک های محیط 
زيسـتی ناشی از فعالیت های هسـته-ای، تمرکز بیشتر بر 
پیشـگیری می باشـد. روش های پیشـگیری معموالً نقش 
عمـده ای در کاهـش احتمـال وقـوع اين گونه ريسـک ها 
و نهايتـاً کاهـش خطـرات احتمالـی حاصـل از آن را دارا 
می باشـند و از آنجائی کـه اسـتفاده از روش هـاي سـازه ای 
به تنهايی براي پیشـگیري و کنترل ريسک های محیطی 
کافـي نمی باشـند، اسـتفاده از روش هـای غیرسـازه ای و 
تعییـن عوامـل تأثیرگـذار بـر آن نقـش مهمـی خواهـد 
داشـت. از عمده-تريـن روش های غیرسـازه ای در کنترل 
ريسـک های محیط زيسـتی، افزايـش آگاهی های محیط 
زيسـتی و ارتقـاء فرهنـگ موثـر در ايـن زمینه می باشـد 

 .)1998  ,Reason(
از  عبـارت  زيسـتی  محیـط  آگاهی هـای  و  فرهنـگ 
بکارگیـري تمامـی قوانیـن و مقـررات محیط زيسـت در 
محیـط کار، اولويـت قـراردادن مالحظات محیط زيسـتی 
در فعالیت هـاي کاري و بکارگیـري روش هـاي تقلیل آثار 
سـوء محیط زيسـت در طرح هـا و پروژه هـا، اعمـال کلیـه 
ارزشـهاي الزم در زمینـه ايمنـی، نگرشـهاي مؤثر و مفید 
در ايـن زمینه، به کارگیري قوانین، سیسـتمها و روشـهاي 
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مديريتی و مشـارکت در جهت ايجاد محیط زيسـتی سالم 
 .)2002 ,Gherardi & Nicolini( پايـدار میباشـد  و 
اصـول و مبانـي تکويـن فرهنـگ و آگاهی هـای محیـط 
زيسـتی را میتوان در تشـکیل و نمود چهـار عامل مرتبط 
بـا هـم تصـور و آنهـا را در شـکل يـک هـرم هندسـي )با 
قاعـده مثلثـي( تجسـم کـرد. سـطح قاعـده ايـن هـرم، 
آمـوزش و سـطوح جانبـي آن ايجـاد زمینههـاي فیزيکي 
و روانـي، تبلیـغ و ترغیـب جهـت حفظ محیط زيسـت و 
حمايـت و نظـارت قانوني میباشـد )محمدفـام، 1387(.

پیشنیه تحقیق
از زمـان حادثـه چرنوبیـل مطالعات محـدودی در رابطه با 
خطای انسـانی و فرهنگ ايمنی صنعت هسـته ای صورت 
گرفته اسـت. جیمز ريسـون، در تحقیقی بیان کرده است 
کـه دو راه بـرای دسـتیابی بـه فرهنـگ ايمنی هسـته ای 
موثـر وجـود دارد 1- فرهنـگ فردی )اعتقـادات، نگرش و 
ارزش هـای فرد در زمینه ايمنی(؛ و 2- فرهنگ سـازمانی 
طراحـی  سیاسـت های  و  کنترل هـا  شـیوه ها،  )سـازه، 
شـده بـه منظـور افزايش ايمنی( کـه هر دو در اين راسـتا 
ضـروری می باشـند. بـا ايـن حـال، دومـی راحت تـر بوده 
زيـرا تغییـر نگرش ها و اعتقادات فردی بسـیار مشـکل تر 

.)1998 ,Reason( اسـت
آژانـس بین المللی انرژی اتمی در سـندی فنی روش های 
بررسـی فرهنگ ايمنی هسـته ای را مصاحبه، مشـاهده و 
پرسشـنامه عنوان نموده اسـت. هـر کدام از ايـن روش ها 
دارای نقاط قوت و ضعف می باشـند و برای درک درسـت 
فرهنـگ ايمنـی بايـد از ترکیـب روش ها اسـتفاده شـود 
)IAEA-TECDOC, 2002(. در تحقیـق ديگـری در 
سـال 2003 بـه روش آنالیـز تابعی بـرای ارزيابی فرهنگ 
ايمنی هسـته ای پرداخته شـده اسـت. آنالیز تابعی، درک 
درسـتی از توابع هر واحد سـازمانی است که شامل بررسی 
مدارک، بررسـی رفتار سـازمانی فرد که شامل هنجارهای 
فـردی، رعايـت اصـول و قوانین ايمنـی، تبـادل اطالعات 
)رسـمی و غیررسـمی و از باال به پايین و از پايین به باال(، 
هماهنگـی در کار )برنامه ريزی و اجـرای فعالیت های کار 
گروهـی و فردی(، تعییـن هدف/اولويت بنـدی )درک فرد 
نسـبت به شـرايط و هدف(، يادگیری سـازمانی )اسـتفاده 

از تجـارب گذشـته بـرای بهبود عملکـرد آينـده(، ارزيابی 
عملکـرد )بازخـورد منظـم بـا تاکیـد بـر بهبـود عملکرد 
آينـده(، کیفیت عملکرد و تعهد به سـازمان، شناسـايی و 
حل مشـکل )اسـتفاده از دانش، تجربه، اطالعات و جريان 
برای شناسـايی و حل مشـکالت(، نقش ها و مسئولیت ها 
)شـرح دقیـق از موقعیـت شـغلی پرسـنل( و آمـوزش 
می باشـد )S.H.A., 2003(. »کريسـتر ويکتورسـون« در 
تحقیقی نقش مديريت منابع انسـانی در ايمنی هسته ای 
را بررسـی کـرده اسـت. ايـن تحقیـق نشـان می دهد که 
سیسـتم مديريـت بايـد فرهنگ ايمنـی قـوی را از طريق 
يادگیـری در تمامی سـطوح سـازمان ترويج و پشـتیبانی 
نمايـد و الزم اسـت کـه بهتريـن روش آموزشـی انتخـاب 
و ارزشـیابی برنامه هـای آموزشـی تدوين شـده و آموزش 
 .)2007 ,Viktorsson( مدرسـان دائـم و جامـع باشـد
کمیته ايمنی تأسیسـات هسـته ای آژانس انرژی اتمی در 
سـال 2012 در گزارشـی بـه نقـش مديـران ارشـد، خود 
ارزيابـی فرهنـگ ايمنی، تجزيـه و تحلیل ريشـه حوادث، 
تشـويق روحیه مشـارکتی و آمـوزش در بهبـود يادگیری 
و ارتقـاء فرهنـگ ايمنـی هسـته ای پرداختـه و بر اهمیت 
آن هـا تأکیـد نمـوده اسـت )NEA/IAEA, 2012(. در 
تحقیق ديگری »توماس اسـمیت« ارتباط موثر، مشارکت 
فعـال کارکنـان، پرسـش و بحـث و گفتگـو را روش هـای 
ارتقـاء فرهنـگ ايمنـی هسـته ای عنـوان نمـوده اسـت. 
ارتبـاط بـا ديگـران می تواند سـبب به اشـتراک گذاشـتن 
مسـائل مرتبـط با موضوعات ايمنی شـود. بـا وجود اينکه 
اسـتراتژی جامع مديريت ايمنی امری عادی در بسـیاری 
از سـازمان ها می باشـد، مديريـت بايد اين سیاسـت را به 
همـه کارکنـان ابـالغ کرده باشـد. همچنین پرسـش يک 
فرآينـد دو طرفه اسـت کـه می تواند به طرح سـؤاالتی در 
 ,Smith( زمینـه ايمنی و يافتن پاسـخ به سـؤاالت باشـد

 .)2012
در گزارشـی کـه توسـط هیأت بازرسـی ايمنی هسـته ای 
سـوئیس در سـال 2014 ارائـه شـده اسـت، علـت اصلی 
حـوادث هسـته ای را ناشـی از خطـای انسـانی و کمبـود 
  .)2014 ,ENSI( فرهنـگ ايمنـی اعـالم نمـوده اسـت
در تحقیـق ديگـری به آگاهـی،  فرهنگ ايمنـی، امنیت و 
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حفاظت محیط زيسـت در تأسیسـات هسـته ای پرداخته 
شـده اسـت و ابـزار کنتـرل خطـرات در تمـام مراحـل 
طراحـی، سـاخت، بهره بـرداری و ازکارانـدازی را حـذف 
کـردن خطـر، تعديـل و تصحیـح ابـزارآالت و ماشـین ها، 
آمـوزش و آگاهی نسـبت به خطرات، سرپرسـتي، نظارت 
و راهنمايـي و رعايـت اصـول و قوانین عنوان نموده اسـت 
)Electrabel, 2014(. برخـی از تحقیقـات داخلـی کـه 
بـه بررسـی خطـای انسـانی و فرهنـگ محیـط زيسـت 

پرداخته انـد، بـه شـرح ذيل اسـت:
در تحقیـق محمدفام و نظام الدينـی، تأثیر مداخالت فنی 
در ارتقـاء فرهنـگ ايمنـی در يک صنعت فلـزکاری مورد 
بررسـی قرار گرفـت. نتايج تحقیق رابطه مسـتقیم ضعف 
فرهنگ ايمنی با افزايش نرخ حوادث و خسـارات انسـانی، 
اقتصـادي و محیط زيسـتی را نشـان می دهد و همچنین 
آموزش هاي بیشـتر و دانش باالتـر در خصوص مخاطرات 
محیط هـاي کار، از داليـل باال بودن نمـره فرهنگ ايمنی 
در میـان کارکنانـی با سـطح تحصیـالت باالتر برشـمرده 

شـده اند )محمدفام و نظام الدينـی، 1389(.
کاکايـی و همـکاران در تحقیقـی رفتارهـاي ناايمـن در 
کارگـران پااليشـگاه نفـت کرمانشـاه را مـورد ارزيابی قرار 
دادنـد. نتايـج تحقیـق نشـان داده اسـت کـه بیشـترين 
نـوع رفتـار ناايمـن بی احتیاطـی بـوده لـذا بـه منظـور 
کاهـش اين گونـه رفتارها، پايش مـداوم کارگـران، اجراي 
دوره هـاي آموزشـی بـر اسـاس اصـول ايمنـی مبتنـی بر 
رفتـار، ايجـاد فرهنـگ ايمنـی و جـو ايمنـی مناسـب و 
اسـتفاده از تجربیات علمی محققان دانشـگاهی پیشنهاد 

گرديـد )کاکايـی و همـکاران، 1391(.
فرهنـگ محیـط  بررسـی  بـه  تحقیقـی  در  حمیديـان 
زيسـتی دانشـجويان دانشـگاه تهران پرداخته است. نتايج 
تحقیـق بیانگـر آن  اسـت کـه دانشـجويان دختر نسـبت 
بـه دانشـجويان پسـر توجـه بیشـتری به محیط زيسـت 
داشـته و در گروه هـای حامـی محیـط زيسـت فعالیـت 
بیشـتری دارنـد و همچنیـن بـا افزايش مقطـع تحصیلي 
توجـه دانشـجويان بـه محیـط زيسـت افزايـش مي يابـد 

.)1390 )حمیديـان، 
صالحـی و پازوکی نـژاد در تحقیقـی بـه ارزيابـی دانـش 

محیط زيسـتی دانشجويان دانشـگاه های دولتی مازندران 
پرداختنـد. نتايج اين تحقیق نشـان می دهـد که بین طرز 
تلقی خانواده از محیط زيست، منابع اطالعاتی )تلويزيون( 
و پايـگاه اجتماعـی و اقتصادي دانشـجويان ارتباط مثبت 
و معنـی داري وجـود دارد و همچنین میزان دانش محیط 
زيسـتی دانشجويان بر حسب متغیرهاي مختلف متفاوت 
اسـت و براي آگاهی از میزان سـواد محیط زيسـتی آنان، 
الزم اسـت تا در هر منطقـه و محدوده جغرافیايی تحقیق 
مسـتقلی صورت پذيـرد )صالحی و پازوکی نـژاد، 1392(.                                       

مواد و روشها
از آنجائی کـه تاکنـون تحقیـق مسـتندی در خصـوص 
ارزيابـی فرهنـگ محیـط زيسـت در صنعـت هسـته ای 
کشـور صـورت نپذيرفته اسـت و بیشـتر تحقیقـات انجام 
شـده در خصوص ارزيابی فرهنگ ايمنی و محیط زيسـت 
در صنايـع و مراکـز تحقیقاتـی ديگری بوده اسـت، هدف 
اصلی در اين تحقیق، بررسـی فرهنگ محیط زيسـتی در 
صنعـت هسـته ای بـه منظور دسـتیابی به اهداف توسـعه 
پايـدار می باشـد که عـالوه بر آن، اهداف جانبـی زير را نیز 
مـورد توجه قرار می دهد: 1. بررسـی رابطه بین جنسـیت 
کارکنـان و فرهنـگ محیـط زيسـتی؛ 2. بررسـی رابطـه 
بین مرتبه شـغلی کارکنان و فرهنگ محیط زيسـتی؛ 3. 
بررسـی رابطه بین سـطح تحصیالت کارکنـان و فرهنگ 
محیط زيسـتی؛ 4. بررسـی رابطه بین سابقهکار کارکنان 

و فرهنگ محیط زيسـتی.
روش تحقیـق توصیفـي از نوع پیمايشـی و جامعه آماری 
شـامل 260 نفر از مديران و کارشناسـان صنعت هسته ای 
بـوده کـه در حوزه هـای مرتبـط بـا مباحـث و موضوعات 
محیط زيسـتی فعالیـت داشـته اند. جمـع آوری اطالعات 
ايـن  انجـام شـده اسـت.  از طريـق توزيـع پرسشـنامه 
پرسشـنامه که شـامل مؤلفه های فرهنگ محیط زيستی 
می باشـد، بر اسـاس مطالعات کتابخانه ای، بررسـی اسناد 
و مـدارک، منابع ملـی و بین المللی، گزارش های رسـمی 
و نیـز مصاحبـه از متخصصان محیط  زيسـت تهیه شـده 
اسـت که شـامل 26 سـؤال بوده و در مقیـاس پنج درجه 
لیکرت تنظیم گرديده اسـت. نحوه تکمیل پرسشـنامه از 
نـوع خـود اجرايـی نیمه نظارتی بوده اسـت. در جـدول 1، 
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گويه هارديف
اهمیت دادن به استقرار خط مشی محیط زيست 1
وجود مدارک، مستندات و الزامات پايه و اساسی آموزش محیط زيست به  شکل مشخص و شفاف2
آشنايی کارکنان به ضوابط و مقررات مربوط به محیط زيست در محیط کار3
عالقه کارکنان به اجرای ضوابط و مقررات مربوط به محیط زيست در محیط کار4
به کارگیری ضوابط و مقررات محیط زيست در محیط کار5
توجه مديران و برنامه ريزان به موضوعات محیط زيستی6
مناسب بودن ساختارهای سازمانی مناسب در زمینه محیط زيست7
اطالع کارکنان در ارتباط با شرح وظايف شغلی شان در زمینه محیط زيست8
پیگیری کارکنان در خصوص مسائل مربوط به محیط زيست9
سیستم های کنترلی برای سنجش و ارزيايی عملکرد محیط زيستی کارکنان و ارائه بازخورد به مديريت10
بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص محیط زيست 11
اولويت قرار دادن مالحظات محیط زيستی در انتخاب طرح ها و پروژه ها12
به کارگیری روش های تقلیل آثار سوء محیط زيستی در طرح ها و پروژه ها13
اهمیت دادن کارکنان به رعايت مباحث محیط زيستی14
انجام مطالعه، تحقیق و فعالیت های پژوهشی در زمینه مباحث محیط زيستی15
تمايل کارکنان به استفاده درست از مفاهیم و مبانی حفظ محیط زيست16
جذابیت موضوعات محیط زيستی برای کارکنان17
توجه به ارزش های محیط زيستی در بین کارکنان به دلیل وجود بینش ها و ارزش ها18
عالقه کارکنان به شرکت در دوره های آموزش محیط زيست19
میزان برنامه های آموزش محیط زيست در سطوح مختلف کاری20
اختصاص اعتبارات مالی جهت برگزاری دوره های آموزش محیط زيست21
زمان بندی منظم جهت برنامه های آموزش محیط زيست22
ارائه آموزش های عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی محیط زيست مربوط به شرح وظايف شغلی23
کاربردی بودن آموزش های محیط زيست ارائه شده24
در نظر گرفتن استانداردهای مناسب جهت آموزش محیط زيست25
به کارگیری روش های مناسب در زمینه افزايش اطالعات و دانش محیط زيستی26

جدول 1. مؤلفه های فرهنگ محیط زيستی؛ ماخذ: نگارندگان.
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مؤلفه هـای فرهنگ محیط زيسـتی ارائه شـده اسـت. 
روايی شـاخص های پرسشـنامه محقق سـاخته با استفاده 
از نظـرات اسـاتید و متخصصـان مربوطه اعتبارسـنجی و 
پايايی شـاخص ها بـا اسـتفاده از نرم افزار آمـاری SPSS و 
فرمول آلفای کرونباخ 0/88 محاسـبه گرديده اسـت. برای 
تجزيـه و تحلیـل اطالعـات و داده هـا از دو روش آمـاری 

استفاده شـده است:
الـف- آمـار توصیفـی: شـامل جـداول فراوانـی؛ و ب- آمار 
اسـتنباطی: ارزيابـی فرهنـگ محیـط زيسـتی و بررسـی 
رابطـه بیـن جنسـیت، مرتبه شـغلی، سـابقه  کار و مدرک 

تحصیلـی کارکنـان بـا فرهنـگ محیط زيسـتی. 
ارزيابـی فرهنگ محیط زيسـت با تعیین امتیـاز حاصل از 
پرسشنامه فرهنگ محیط زيسـت، صورت پذيرفته است. 
از آنجائی کـه امتیـاز کلـي فرهنـگ محیـط زيسـت براي 
آزمودنـي برابـر مجمـوع امتیازهايي اسـت که بـراي تمام 
سـؤاالت دريافت نموده و سـؤاالت پرسشـنامه در مقیاس 
پنـج درجه لیکـرت تنظیم شـده اسـت، بنابراين مجموع 
امتیـاز هـر پرسشـنامه بايد بـا میانگین مقیاس مقايسـه 
شـود. میانگین امتیازات پرسشـنامه در مقیاس لیکرت بر 
اسـاس فرمول 1 محاسـبه می شـود )محمدفام، 1387(.  

k: تعداد سؤاالت

بـا توجـه بـه رابطه فـوق و نظـر به اينکـه تعداد سـؤاالت 
پرسشـنامه 26 سـؤال می باشـد. بنابرايـن چنانچـه نمـره 
فرهنگ محیط زيسـت محاسبه شده بیشـتر از 78 باشد، 
فرهنگ محیط زيسـت مثبت و چنانچه کمتر از 78 باشد 

فرهنگ محیط زيسـت منفـي ارزيابي مي شـود.
تجزيه و تحلیل داده ها

الف- توصیف ويژگی های فردی و جمعیت شناسی
بـا توجـه بـه تعـداد و درصـد  اطالعـات گـروه نمونـه 
فراوانـی در هريـک از ويژگی هـای گـروه مـورد مطالعه بر 
حسـب ويژگی های جنسـیتی، میزان تحصیـالت، مرتبه 
شـغلی و سـابقه کار در جدول 2 نشـان داده شـده اسـت. 
اطالعـات جدول 2 نشـان می دهـد کـه 69/6 درصد افراد 
پاسـخ دهنده مـرد و 30/4 درصـد افـراد پاسـخ دهنده زن 
می باشـند. 12/3 درصـد پاسـخ دهندگان دارای مـدرک 
لیسـانس، 74/2 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 13/5 
درصـد دارای مـدرک دکتـری می باشـند. 71/2 درصـد 
پاسخ دهندگان کارشـناس و 28/8 درصد پاسخ دهندگان 
دارای  پاسـخ دهندگان  درصـد  می باشـند. 30/0  مديـر 
سـابقه کار 10 سـال و کمتـر، 57/3 درصـد دارای دارای 
سـابقه کار 20-11سـال و 12/7 درصـد دارای سـابقه کار 

30-21 سـال می باشـند.

درصدتعدادمتغیر فرعیمتغیر

جنسیت
18169/6مرد
 7930/4زن

سطح تحصیالت
3212/3لیسانس

19374/2فوق لیسانس
3513/5دکتری

مرتبه شغلی
18571/2کارشناس 

7528/8مدير

سابقه کار )به سال( 
0-107830/0
11-2014957/3
21-303312/7

جدول 2. فراوانی و درصد ويژگی های فردی گروه نمونه؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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ب- ارزيابی فرهنگ محیط زيستی 
نتايـج حاصـل از پرسشـنامه ارزيابـی فرهنـگ محیـط 
زيسـتی صنعـت هسـته ای در جدول 3 ارائه شـده اسـت.

نمـره  می دهـد  نشـان  جـدول 3  از  حاصـل  اطالعـات 
فرهنـگ محیـط زيسـت معـادل 86/5 بـا انحـراف معیار 
13/30 می باشـد. از آنجائی کـه نمـره فرهنـگ محیـط 
زيسـت حاصل )86/5( بزرگتر از میانگین )78( می باشـد، 
بنابرايـن نتیجه ارزيابی فرهنگ محیط زيسـت در صنعت 
هسـته ای مثبـت اسـت. بـا بررسـی درصد تجمعـي نمره 
فرهنـگ محیط زيسـت، سـهم افرادی بـا فرهنگ محیط 
زيسـت مثبـت )نمرات بـاالی 78(، معـادل 71/7 درصد و 

سـهم افـرادي بـا فرهنـگ محیط زيسـت منفـي )نمرات 
زيـر 78(، معـادل 28/3 درصـد تعیین شـده اسـت.

بررسـی رابطه جنسـیت کارکنان و فرهنگ محیط 
زيستی 

نتايـج بررسـی آمـاری از طريـق آزمـون T مسـتقل بین 
جنسـیت کارکنان و فرهنگ محیط زيسـتی در جدول 4، 
نشـان می دهـد که بین فرهنگ محیط زيسـتی کارکنان 
.)α ≤0/05( و جنسـیت تفاوت معنـی داری وجود نـدارد

و  کارکنـان  تحصیـات  سـطح  رابطـه  بررسـی 
زيسـتی  محیـط  فرهنـگ 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلپارامتر
62/00110/0086/513/30نمره فرهنگ محیط زيستی

جدول 3. نتايج ارزيابی فرهنگ محیط زيستی در صنعت هسته ای؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

متغیر
جنسیت

مقدار 
نتیجه گیری آماریخطا مردان- میانگین

 n=181
زنان- میانگین

n=79
فرهنگ 
محیط 
زيستی

 87/3 85/70/052≤0/05 **

جدول 4. نتیجه گیری آماری مربوط به جنسیت )** دارای تفاوت معنادار نمی باشد )α≤0/05(؛ 
ماخذ: يافته هاي تحقیق.

متغیر

سطح تحصیالت
مقدار 
خطا

نتیجه گیری 
آماری فوق لیسانس لیسانس )میانگین(

)میانگین(
دکتری              

)میانگین(
n=32n=193n=35

فرهنگ 
محیط 
زيستی

66/495/897/30/044>0/05**

جدول 5. نتیجه گیری آماری مربوط به سطح تحصیلی کارکنان )** دارای تفاوت معنادار می باشد 
)α>0.05(؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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نتايـج بررسـی آمـاری از طريـق آزمـون T مسـتقل بین 
سـطح تحصیلـی کارکنـان و فرهنـگ محیـط زيسـتی 
در جـدول 5، نشـان می دهـد کـه بیـن فرهنـگ محیط 
زيسـتی کارکنـان و سـطح تحصیـالت کارکنـان تفـاوت 
معنـی داری وجـود دارد )α >0/05(. مقايسـه میانگین ها 
نشـان می دهد کارکنانی که دارای مدرک فوق لیسـانس و 
دکتری می باشـند نسـبت به کارکنانی با مدرک لیسانس، 
از فرهنـگ محیـط زيسـت باالتـری برخوردار می باشـند. 
بررسـی رابطـه مرتبه شـغلی کارکنـان و فرهنگ 

محیط زيسـتی 
نتايـج بررسـی آمـاری از طريـق آزمـون T مسـتقل بین 
مرتبـه شـغلی کارکنـان و فرهنـگ محیـط زيسـتی در 
جـدول 6، نشـان می دهـد کـه بیـن فرهنـگ محیـط 
زيسـتی کارکنان و مرتبه شـغلی تفاوت معنی داری وجود 
دارد )α >0/05(. مقايسـه میانگین هـا نشـان می دهد که 
مديـران میانگیـن باالتري نسـبت بـه کارشناسـان دارند.
بررسی رابطه سـابقه  کار کارکنان و فرهنگ محیط 

زيستی 
نتايـج بررسـی آمـاری از طريـق آزمـون T مسـتقل بین 
سـطح تحصیلـی کارکنـان و فرهنـگ محیـط زيسـتی 
در جـدول 7، نشـان می دهـد کـه بیـن فرهنـگ محیط 
زيسـتی کارکنـان و سـابقه  کار کارکنـان تفـاوت  معنی-

داری وجـود دارد )α >0/05(. مقايسـه میانگین ها نشـان 
می دهد که افراد با سـابقه  کار بین 30-21 سـال میانگین 

باالتری نسـبت بـه دو گـروه ديگـر دارند. 
نتیجه گیری و جمعبندي

در ارزيابـی فرهنـگ محیـط زيسـتی صنعـت هسـته ای 

مشـخص گرديـد نمـره کلـی فرهنـگ محیـط زيسـتی 
در صنعـت هسـته ای مثبـت بـوده و سـهم قابـل توجهی 
از افـراد، دارای فرهنـگ محیط زيسـتی مثبت می باشـند 
کـه ايـن خـود منجـر بـه احسـاس مسـؤولیت پذيري و 
نگـرش محیط مداري يا حمايـت از منابع مختلف محیط 
زيسـتی می شـود. در بررسـی مرتبه شـغلی می توان علت 
میانگین باالتر فرهنگ محیط زيسـتی مديران نسـبت به 
کارشناسـان را اِشـراف بیشـتر آنـان به مباحـث و قوانین 
کشـور، باالخص قوانین محیط زيسـتی دانسـت، از طرفی 
مديـران ضمـن دسترسـی بـه قوانیـن و مقـررات محیط 
زيسـتی، سـعی می کنند تـا اين مباحـث را بیشـتر مورد 
توجـه قـرار دهند. علـت میانگین بیشـتر فرهنگ محیط 
زيسـتی با افزايش سابقه کار و سطح تحصیالت را می توان 
ناشـی از آموزش هـاي بیشـتر و دانش در میـان کارکنانی 
بـا تحصیالت و سـابقه کار باالتر برشـمرد. از طرفی ديگر، 
نتايـج تحقیـق بـا در نظـر گرفتـن هم زمـان 3 پارامتـر 
سـابقه کار، مرتبه شـغلی و سـطح تحصیالت بـر فرهنگ 
محیـط زيسـتی نشـان داده اسـت کـه تأثیر سـابقه کار و 
مرتبـه شـغلی باالتـر از تأثیر سـطح تحصیالت می باشـد. 
ايـن امـر بـه دلیـل تعامـالت  صنعت هسـته ای کشـور با 
آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی و برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی مختلف از سـوی آژانس بین المللـی انرژی اتمی 
بـه ويژه در زمینه مباحث محیط زيسـتی بـرای مديران و 

کارکنانـی با سـابقه کاری باالتر می باشـد. 
مقايسـه يافته هـای پژوهـش با تحقیقات قبلی نیز نشـان 
می دهـد تحقیقـات خارجـی انجام شـده، عمدتـاً فرهنگ 
ايمنـی را بـه  صـورت عـام بررسـی نمـوده و بیشـتر در 

متغیر

مرتبه شغلی
نتیجه گیری مقدار خطا

آماری کارشناس- 
مدير- میانگینمیانگین 

n=185n=75
فرهنگ محیط 

**0/05<72/9100/10/031 زيستی

جدول 6- نتیجه گیری آماری مربوط به مرتبه شغلی)** دارای تفاوت معنادار می باشد )α>0.05(؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقیق.
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خصـوص روش هـای ارزيابـی و چگونگـی ارتقـاء فرهنگ 
ايمنـی بوده اسـت و نتايج حاکـی از آن اسـت که آموزش 
و ارزشـیابی برنامه های آموزشـی نقش مهمـی را در ارتقاء 
فرهنـگ ايمنـی ايفـاء می نماينـد. در تحقیقـات داخلـی، 
محمدفـام و نظام الدينـی سـطح تحصیـالت باالتـر را از 
داليـل باال بـودن نمره فرهنـگ ايمنی در میـان کارکنان 
برشـمرده شـده اند که با تحقیق حاضر هم سـو بوده است. 
از ديگـر تحقیقات انجام شـده داخلـی، تحقیق حمیديان 
در خصـوص ارزيابی فرهنگ محیط زيسـتی دانشـجويان 
دانشـگاه تهران می باشـد کـه نتايج تحقیقات انجام شـده 
هماننـد تحقیـق حاضر، نشـان داده اسـت که بـا افزايش 
تحصیـالت، میانگیـن فرهنـگ محیـط زيسـت افزايـش 
می يابـد، از ديگـر نتايـج تحقیـق انجـام شـده، آن اسـت 
که دانشـجويان دختر نسـبت به دانشـجويان پسـر توجه 
بیشـتری به محیط زيسـت داشـته اند ولیکـن در تحقیق 
حاضر، بین فرهنگ محیط زيسـتی کارکنان و جنسـیت 
تفـاوت معنـی داری وجود ندارد. از ايـن رو، می توان نتیجه 
گرفت کـه فرهنگ محیط زيسـتی می تواند با متغیرهاي 
مختلفـی رابطـه برقـرار کند و لـذا، همبسـتگی احتمالی 
بـر حسـب متغیرهاي مختلـف متفـاوت اسـت. بنابراين، 
ادعـاي وجـود همبسـتگی میـان متغیرهـاي مختلـف و 
فرهنگ محیط زيسـتی نیز نیازمند تحقیق تجربی اسـت 
کـه بـا تحقیـق صالحـی و پازوکی نژاد هم سـو می باشـد. 
در يـک جمع بنـدی کلی می تـوان اذعـان نمـود، افرادی 
می تواننـد از محیـط زيسـت حمايت  کنند کـه اطالعات 
کافي از موضوعات محیطي داشـته باشـند، آگاهي محیط 
زيسـت يـک پیـش شـرط الزم اسـت تـا فـرد در زمینـة 

مسـائل خـاص به دلخـواه عمل نمايد. لـذا دانش به منزلة 
يـک ضـرورت براي انجـام  دادن موفقیـت آمیز فعالیت ها 
قلمداد مي-شـود و در سـطوح باالتر نیز مورد نیاز اسـت. 
در نتیجـه هـر چـه سـطح دانـش و اطالعات باالتر باشـد 
در چگونگـی حل مسـائل محیط زيسـتی بـه کار خواهد 
آمـد و کمبـود يا فقدان آن در حکم سـدي اساسـي براي 
رفتارهـاي مثبـت محیـط زيسـتي اسـت. از ايـن رو بـراي 
رسـیدن بـه درک و دانـش بـاالي محیط زيسـتی و ارتقاء 
فرهنـگ مؤثـر در اين زمینه، آموزش و توسـعه برنامه  های 
آمـوزش محیـط زيسـت از عوامل مهـم به شـمار می آيد.
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بررسی تاثیر پیگمالیون در رفتار شهروندی و سالمت سازمانی در اداره کل 
فنی و حرفه ای استان اردبیل

داريوش محمدی*  - عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور واحد اردبيل، اردبيل، ايران.
چکیده

هلدف کلی اين تحقيق بررسلی تاثير پيگماليون در رفتار شلهروندی و سلامت 
سلازمانی در اداره کل فنلی و حرفله ای اسلتان اردبيلل بلود. روش تحقيلق 
توصيفلی و از نوع همبسلتگی اسلت به لحاظ هلدف کاربردی بلوده و به صورت 
ميدانلی انجلام شلده اسلت. در ايلن تحقيلق جامعه آملاری کليه کارکنلان اداره 
کل فنلی و حرفله ای اسلتان اردبيلل درنظلر گرفته شلد کله تعلداد آن ها 284 
نفلر بلود. حجلم نمونه بر اسلاس فرملول نمونه بلرداری کوکلران 163 نفلر بود. 
برای  جمع آوری داده ها از پرسلش نامه پرسشلنامه رفتار شلهروندی سلازمانی 
 )OHI( و پرسشلنامه سلامت سلازمانی )1989()OCB( اورگان و کانوسلکی
هلوی و هملکاران )1996(  و پرسشلنامه محقلق سلاخته تاثيلر پيگماليلون که 
شلامل 20 گويله بلود، اسلتفاده شلد. همچنين بلرای تجزيله و تحليلل داده ها 
از روش آملار توصيفلی )جلداول فراوانلی  ميانگيلن و انحلراف معيلار( و آملار 
اسلتنباطی )ضريب همبسلتگی پيرسلون و رگرسليون چندگانه( اسلتفاده شده 
اسلت که در آن تاثير تاثير پيگماليون بر سلامت سلازمانی  و رفتار شلهروندی 
سلازماني بلا اسلتفاده از نرم افلزار SPSS19 ملورد تجزيه و تحليل قلرار گرفت. 
نتايلج نشلان داد کله بيلن مديريت بر مبنلای تعقل جلوه تاثيلر پيگماليون ری 
و رفتار شلهروندی سلازمانی رابطه معنلی داری وجلود دارد )P>0.05(. در بين 
ابعلاد رفتلار شلهروندی سلازمانی بعد وجلدان کارکنلان دارای بيشلترين ميزان 
همبسلتگی )0.408r =( با اثر پيگماليون دارد. همچنين بين سلامت سلازمانی 
و تاثيلر پيگماليون سلازمانی رابطه معنلی داری وجلود دارد )P>0.05(. در بين 
ابعاد سلامت سلازمانی بعد روحيه کارکنان دارای بيشلترين ميزان همبسلتگی 
)0.411r =( بلا تاثيلر پيگماليلون دارد )P>0.01(. ابعلاد ماحظه گری و تاکيد 
علملی رابطله معنلی داری بلا تاثيلر پيگماليلون در اداره کل فنلی و حرفله ای 
اسلتان اردبيلل نداشلتند )P<0/05(. همچنين ابعاد سلامت سلازمانی و رفتار 
شلهروندی بلا ضريلب تبيين به ترتيلب 77 و 82 درصد توانسلتد در پيش بينی 
ميزان تاثير پيگماليون نقش داشلته باشلند. بنابراين رفتار شلهروندی سلازمانی 

و سلامت سلازمانی در پيش بينلی تاثير پيگماليلون در سلازمان کارايی دارد.
واژگان کلیـدی: اثلر پيگماليلون، رفتار شلهروندی، سلامت سلازمانی، فنی و 

ای. حرفه 
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Pygmalion effect on organizational citizenship behav-
ior and health in the General Directorate of Technical 
and Vocational Ardabil
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of Pygma-
lion in organizational citizenship behavior and health in the Gen-
eral Directorate of Technical and Vocational Ardabil. The research 
was descriptive and correlational in terms of purpose and is con-
ducted in this field. The study population included all employees 
of the General Department of Vocational province was considered 
that their number was 284 people. Cochran sampling formula was 
based on a sample size of 163 people. To collect the data, organi-
zational citizenship behavior questionnaire Oregon and Kanvsky 
(OCB) (1989) and Organizational Health Inventory (OHI) Hui and 
colleagues (1996) and Pygmalion effect of self-made questionnaire 
containing 20 questions was used. To analyze the data, descrip-
tive statistics (frequency tables mean and standard deviation) and 
inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple 
regressions) are used in which the impact of the Pygmalion effect 
on organizational health and organizational citizenship behavior 
using SPSS19 software were analyzed. The results showed that 
the management of funds reasoning based on the Pygmalion effect 
there is a significant relationship between Ray and organizational 
citizenship behavior (0.05> P). In the dimensions of organization-
al citizenship behavior after staff conscience highest correlation 
(0.408r =) is the Pygmalion effect; Also a significant relationship 
between organizational health and organizational Pygmalion effect 
there (0.05> P). The dimensions of organizational health and citi-
zenship behavior is explained by a factor of 77% and 82% could 
have a role in predicting the Pygmalion effect. Thus organizational 
citizenship behavior and organizational health in predicting the 
Pygmalion effect on the efficiency.
Keywords: Pygmalion effect, citizenship behavior, organizational 
health, technical and professional.
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مقدمه
سلازمان فنی و حرفه ای به عنلللللوان اسلاس و زيربناي 
توسلعه حرفه ای، اجتماعلي و اقتصادي هر جامعه اسلت، 
املروزه در اغللب کشلورها فنلی و حرفه ای صنعت رشلد 
قلملداد مي شلود و پلس از املور دفاعي بيشلترين بودجه 
دولتلي را به خود اختصلاص مي دهد. از آنجايي که بخش 
قابلل توجهلي از آموزش فنلی و حرفله ای در کارگاههای 
عمللی صورت مي گيلرد، مراکز فنلی حرفه ای بله عنوان 
يلك نظلام آموزشلی کاربردی حسلاس و مهلم، از جايگاه 
خاصلي برخوردارنلد. مراکلز فنلی حرفله ای در صورتلي 
خواهند توانسلت وظيفه خطيري را که به دوش آنهاسلت 
بله نحواحسلن انجلام دهنلد کله سلازمان هاي سلالم و 
 Self-fulfilling( فراخلود«  »کاميابلی  باشلند.  پويايلي 
Prophecy( در کنلار نظريله اسلناد از کاربردهلای مهم 
فرآينلد ادراکلی در سلازمان و رفتلار سلازمانی اسلت. اين 
پديلده بلرای اوليلن بلار توسلط »رابلرت مرتلون« بلرای 
توضيلح عللت برشکسلتگی بانك هلای خوش نلام آمريکا 
در سلال های رکلود اقتصلادی مطلرح شلد. در آن زملان، 
بلاور غللط مرد باعث شلد تلا صاحبان سلپرده های بانکی 
تلاش  کننلد پس اندازهلای خلود را از بانلك بگيرنلد 
)P.Hersey and K.H. Blanchard. 1989(. بعدهلا، 
»اسلترلينگ ليوينگسلتون«، پس از مشلاهده نتيجه يك 
آزمايلش، اين پديلده را اثر پيگماليون ناميد. نتايجی که او 
مشلاهده کرده بود، ناشلی از يك علت مسلتقل نبود بلکه 
حاصل انتظاراتی بود که پژوهشلگر ناخلودآگاه به افراد القا 
کلرده بلود. بلا دانسلتن اين که قلرار اسلت افراد بله گونه 
ای خلاص رفتلار کنند، ايلن پيش ذهن موجب شلد آنان 
 .P.Loftus( بله گونه ای کله انتظار می رفت رفتار کننلد
1995(. »اثلر پيگماليون« )Pygmalion effect( اشلاره 
بله يلك پديلده روانشناسلی دارد کله بلر اسلاس آن افراد 
نسلبت به سلطح انتظارات ديگران واکنش های مسلتقيم 
نشلان می دهنلد. بلرای نمونله اگلر معلملی برايلن بلاور 
باشلد کله بچله ای کنلد ذهن اسلت، خلود بچه هلم باور 
می کنلد و واقعلاً ديلر يلاد می گيلرد در عين حلال عکس 
ايلن نيز صادق اسلت و اگر از کسلی انتظلارات بااليی برود 
او تلاش خلود را بلرای دسلت يافتن بله چنيلن انتظاری 

باالتلر می برد. اثر پيگماليون ابزار مهمی در اداره سلازمانها 
اسلت. ايلن نظريله مديلران را آگاه ملی کنلد کله عاملل 
موفقيلت کارمنلدان، تنها به شلرايط، کيفيت و صاحيت 
شلخص يا به محيط کار بسلتگی ندارد. مديران هميشله 
بايلد کارمندانشلان را باور داشلته باشلند و از آنلان انتظار 
موفقيلت بلا بهترين نتايج داشلته باشلند؛ زيلرا در چنين 
وضعيتلی، کارمنلدان هميشله اين بلاور را احسلاس کرده 
و بهترين مهارتها و توانايی هايشلان را نشلان خواهند داد 
 .Murphy.D. And Campbell. c. and Garavan(

.)1999
»جوهلره کاميابلي فراخلود« يلا »اثلر پيگماليلون« ايلن 
اسلت کله باورهلا و انتظلارات افلراد تعيين کننلده رفتار و 
عملکرد آن هاسلت. عملکلرد واقعي افراد تحقلق انتظارات 
آن هاسلت. انسلان بلر مبنلاي ادراك خلود از واقعيلت )نه 
خلود واقعيلت( عمل مي کنلد و تاش مي کند کله ادراك 
از واقعيتلش تحقق يابلد، چيزي که اهميت نلدارد فاصله 
ايلن ادراك از واقعيت اسلت. تحقيقات نشلان می دهد که 
اثلر پيگماليلون موضوعلی فراتر از يك تفکر مثبت اسلت. 
پيگماليلون علاوه بلر تفکر و بلاور قلبی به موفقيلت، نياز 
بله انجلام اقداملات عمللی هلم دارد. پيگماليلون تنها در 
ملورد زن ايده آللش فکر نمی کلرد. او بله آفرينش گاليتی 
)مجسلمه موردنظر( کمك کرد. پروفسلور هی جينز برای 
کملك بله اليلزا دوليتلل بلرای ارتقلا تلا سلطح انتظارش 
.)1995:83 .Loftus( سلعی کرد و سلرانجام موفق شلد

بله نظرمايللز سلامت سلازماني عبلارت اسلت از دوام و 
بقلاي سلازمان در محيلط خلود و سلازگاري بلا آن و ارتقا 
و گسلترش توانايلي خلود بلراي سلازگاري بيشلتر. ازنظر 
»اليدن و کلينگل« سلامت سلازماني يلك مفهوم تقريباً 
تازه اي اسلت و شلامل توانايي سلازمان براي انجام وظايف 
خلود بله طلور موثلر و رشلد و بهبود سلازمان مي گلردد. 
يك سلازمان سلالم جايي اسلت کله افلراد مي خواهند در 
آنجلا بماننلد و کار کننلد و خلود افرادي سلودمند و موثر 
باشند )عاقه بند، 1378(. سامت سازماني را »مايلز« در 
سلال 1969 تعريلف کلرد و ضمن پيشلنهاد طرحي براي 
سنجش سلامت سلازمانها، خاطرنشلان کرد که سازمان 
هميشله سلالم نخواهدبلود. بله نظر او سلامت سلازماني 
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اشلاره ملي کند بله دوام و بقلاي سلازمان در محيط خود 
و سلازگاري بلا آن و ارتقلا و گسلترش توانايلي خلود براي 
سلازش بيشلتر. »اليلدن و کلينلگل« در ملورد سلامت 
سلازماني مي نويسند؛ سامت سازماني مفهوم تقريباً تازه 
اي اسلت و تنها شامل توانايي سلازمان براي انجام وظايف 
بله طور موثر نيسلت بلکه شلللامل توانايي سلازمان براي 
رشلد و بهبود نيز مي گردد. ناظران در سلازمانهاي سلالم 
کارکناني متعهد و وظيفه شلناس، روحيه باال، کانال هاي 
ارتباطي باز و موفقيت باال مي يابند و يك سلازمان سلالم 
جايلي اسلت که افلراد مي خواهنلد در آنجا بماننلد و کار 
کنند و به آن افتخار کنند و خود افرادي سلودمند و موثر 
هسلتند )خشلوعی، و نوری، 1392(. از طرفی فاسفه آراء 
خلود را در خصلوص بلروز چنيلن رفتارهايی بله پايبندي 
بله فضيللت اخاقی، معطوف سلاخته اند. از ديلدگاه آنان 
پايبندي به فضائل اخاقی، نشلاندهنده سلامت سازمان 
بوده و مانع از افراط و تفريط در اعمال و احساساتميشلود. 
از ديلدگاه آنلان اين تعادل، قلب فضيلت مندي اسلت و به 
کارکنلان اجازه ميدهد عمل درسلت را به داليل درسلت، 
در زمان درسلت، به شليوهاي درسلت و به ميزان متعادل 

انجام دهند )آرجلون،2000 (. 
مفهوم رفتار شلهروندي سلازماني اولين بار توسط »باتمن 
وارگان« در اوايلل 1980 بله دنيلاي عللم ارائه شلد. ارگان 
)1988( معتقد اسلت که رفتار شلهروندي سازماني، رفتار 
فردي و داوطلبانه اسلت که مسلتقيماً بوسليله نظام هاي 
رسلمي پلاداش در سلازمان طراحلي نشلده، اما بلا وجود 
ايلن باعلث ارتقلاء اثربخشلي و کارآيي سلازمان مي شلود 
)زارعلي متيلن و هملکاران، 1388(. رفتلار شلهروندي در 
سله دهه اخيلر موضوع بسلياري از تحقيقات بوده اسلت. 
يلك دسلته از تحقيقلات بله علوام ايجلاد کننلده رفتلار 
شلهروندي سلازماني متمرکلز بوده اسلت. در ايلن زمينه 
عواملي از قبيل هويت سلازماني، عدالت سلازماني و رابطه 
رهبلر و پيلرو بعنوان عوامل ايجاد کننده رفتار شلهروندي 
سلازماني مطلرح شلده انلد. دسلته ديگلر روي مفهلوم 
رفتلار شلهروندي سلازماني متمرکز بلوده و تلاش کرده 
انلد تلا ابعاد آن را شناسلايي و مقيلاس هاي اسلتانداردي 
بلراي سلنجش آن ايجلاد کنند )بنيسلتوك و هملکاران، 

2003(. دسلته سلوم نيلز بلر پيامدهاي رفتار شلهروندي 
سلازماني از قبيل عملکرد سلازماني، اثربخشلي سازماني، 
موفقيلت سلازماني، رضايت مشلتري، وفاداري مشلتري و 
سلرمايه اجتماعي متمرکز شلده اند )ملي پور و پورعزت، 
1387(. محققان ضمن تأييد آثار مثبت رفتار شلهروندي 
سلازماني اعتقاد داشتند که مشلکل مديران فراهم سازي 
زمينله بلروز چنيلن رفتارهايي در سلازمان اسلت. چراکه 
اين رفتارها داوطلبانه و قراردادهاي کار و سيسلتم ارزيابي 
عملکرد رسلمي سلازمان قلرار نمي گيرند. ايلن رفتارها با 
وجلود اينکه در ارزيابي هاي سلنتي عملکرد شلغلي بطور 
ناقلص انلدازه گيلري مي شلدند و يلا حتي گاهلي اوقات 
ملورد غفللت قرار ملي گرفتنلد، املا در بهبود اثربخشلي 
سلازماني مؤثلر بودنلد )آقايلي، 1386(. رفتار شلهروندی 
سلازمانی بلرای هلر سلازمانی مطللوب اسلت، چلرا که با 
متغيرهايلی سلازمانی مهملی همچلون رضايلت شلغلی، 
نگهلداری سيسلتم و بهلره وری سلازمانی ارتبلاط دارد. 
نتايلج مطالعلات نشلان ملی دهد کله مديران ملی توانند 
رفتلار شلهروندی سلازمانی  را با ايجاد يلا بهبود محيطی 
کاری مثبلت پلرورش دهند. بجای آن که متوسلل به زور 
و اجبلار شلوند، بله فراينلد هلای انتخلاب يا اسلتخدام يا 
جامعله پذيری اتلکا نمايند تا اين رفتارهلا را ايجاد نمايند 
)اسلامی، 1387(. بررسلی رفتلار فلردی در محيلط کار 
توجله محققلان را در يلك دهه گذشلته به ميلزان زيادی 
بله خلود معطلوف سلاخته اسلت. زمانلی که ايلن مفهوم 
ملورد تجزيله و تحليل قلرار می گيلرد، انلواع مختلفی از 
رفتلار شلامل نلوع دوسلتی، وجلدان، جوانملردی، رفتلار 
مدنلی، ادب و ماحظله ملی گردد.هلدف مشلترك ايلن 
مطالعلات، تعريلف نوع رفتلار فردی اسلت که برايلن باور 
اسلت به موفقيت بلند مدت سلازمان کملك می کند که 
پيلش از اين در ارزيابی عملکلرد کارکنان و بهره وری آنان 
ناديلده گرفته می شلد )مايل افشلار و هملکاران، 1391(.

 )Robert Rosenthal( روزنتلال«  »رابلرت  مطالعلات 
سلال  در   )Lenore Jacobson( »لنورجاکوبسلن«  و 
1968 نشلان دادنلد کله انتظلار بلاالي معلملان از دانش 
آملوزان باعلث افزايش سلطح عملکلرد بچه ها، مي شلود. 
آزمايلش در ملورد کاميابلي فراخلود از ايلن قلرار بلود. در 
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يلك مدرسله ابتدايلي در کاليفرنيلا، آزملون بهره هوشلي 
دانش آملوزان  از   )IQ: Intelligence Quotient(
مدرسله صلورت گرفلت. پس از انجلام اين آزملون صوري 
و بي پايله، محققلان بله معلملان اطلاع دادنلد که بعضي 
برخلوردار  بااليلي  بسليار  اسلتعداد  از  دانش آملوزان  از 
هسلتند. در حاللي کله دانش آملوزان به طلور تصادفي به 
گلروه آزمايش »اسلتعدادهاي درخشلان« و گلروه کنترل 
»اسلتعداد متوسلط« تقسليم شلدند. پلس از چنلد ملاه، 
تحقيلق نشلان داد، دانش آموزانلي که تصادفي بله عنوان 
گلروه اسلتعداد درخشلان تعيين شلده بودند، نسلبت به 
گلروه کنتلرل نمرات بسليار بااليلي از آزمون هلاي واقعي 
کسلب کردنلد. معلملان گلروه اسلتعداد درخشلان )گروه 
آزمايلش( نتايلج بسليار بهتلري گرفتنلد. دليل ايلن امر، 
ايلن بلود که ايلن دانش آملوزان با انتظلارات بلاال، بازخورد 
زيلاد و تشلويق بلراي موفقيلت از جانلب معلملان مواجه 
بودنلد و عملکلرد بهتلري را از خلود نشلان دادنلد. املا، 
گروه اسلتعداد متوسلط )گلروه کنتلرل( عملکلرد بااليي 
نداشلت، چلون معلملان نتايج چشلمگير و فوق العلاده اي 
از آن هلا انتظلار نداشلتند. بعدهلا، مطالعات نشلان دادکه 
انتظلارات بلاالي مديلر بله انتظارات بلاال در خلود کارمند 
منجلر مي شلود. انتظلارات بلاالي کارمنلد، تلاش زيادي 
را در وي بلر می انگيزانلد و ايلن تلاش زيلاد بله عملکلرد 
بااليلي منجر مي شلود و انتظلارات مدير برآورده مي شلود 
و در نتيجله انتظلار از خلود کارمنلد نيلز بهبلود مي يابد. 
تحقيقلات مشلابه در حوزه هلا و فعاليت هاي ديگر نشلان 
داد کله انتظلارات بلاالي مديلران بله سلطح موفقيلت و 
بهره وري بيشلتر منجر مي شلود. از آنجا کله آزمودني هاي 
ايلن تحقيقلات در حوزه هلاي مختلف نظامي، ملرد بودند 
تحقيقلات ديگلر نمونه هلاي وسليع تري را مدنظلر قلرار 
دادنلد و هلر دوي زنلان و ملردان را ملورد مطالعله قلرار 
دادنلد و ماحظه کردنلد که اثر پيگماليلون در مورد زنان 
و ملردان عملل می کنلد وللي مديلران زن نتوانسلتند اثر 
پيگماليلون معنلا داري را ايجاد کنند. نتيجله اين مطالعه 
ايلن بلود که اثر پيگماليلون در زنان و ملردان زماني ايجاد 
مي شلود کله مديلر مرد اسلت وللي وقتي مدير زن اسلت 

چنيلن اثلري ايجاد نمي شلود.

انعلکاس انتظارهای مثبت از زيردسلتان، شلاگردان باعث 
ارتقای سلطح عملکرد کارکنان می شلود. نتايج پژوهشلها 
نشلان داده کله بلا انعلکاس ايلن انتظارهلای کارکنلان، 
زيردسلتان و افلراد تحلت تعليم، نله تنهلا دارای عملکرد 
و بلازده بهتلر و باالتری هسلتند، بلکه بلرای يادگيری نيز 
بله زملان کمتری نياز دارند و سلريع تر از بقيله، مطالب را 
فلرا می گيرنلد. افلراد با پتانسليل باالتر در ارزيابی توسلط 
همکاران شلان نيز عملکلرد باالتری را نشلان داده بودند و 
موجب بهبود رفتار سلازمانی و سلامت سازمانس خواهد 
شلد. بنابريلان در خصلوص تاثيلر پيگماليلون بلر رفتلار 
سلازمانی و سلامت سلازمانی در اداره کل فنلی و حرفله 
ای  اسلتان اردبيلل تحقيقلات ميدانلی الزم و ضلروری به 
نظلر ملی رسلد. تحقيلق حاضلر بلر اين اسلت کله نقش 
پيگماليون در سلامت سلازمان و رفتار سازمانی کارکنان 
اداره کل فنی و حرفه ای  استان اردبيل را بررسی نمايد. تا 
بتلوان با توجه به نتايج آن سلازمان ها بخصوص سلازمان 
هلای فنلی و حرفله ای را به اهميت تاثيلر پيگماليون  در 

سلازمان خود واقلف نمود.
مواد و روش ها

جامعله آملاري تحقيق حاضلر شلامل کارکنلان اداره کل 
فنلی و حرفه ای اسلتان اردبيلل )284 نفر( کله در مقطع 
زمانلی اجرای پژوهلش )1394( در ليسلت اداره کل فنی 
و حرفله ای اسلتان اردبيلل بله فعاليت مشلغول بودند. در 
ايلن پژوهلش به دليلل بزرگ بلودن حجم جامعله، تعداد 
163 نفلر از جامعله بصورت تصادفی با اسلتفاده از فرمول 
کوکران بعنوان نمونه انتخاب و مورد بررسلی قرار گرفتند. 
پرسشلنامه تحقيلق حاضلر از دو بخش تشلکيل يافته که 
سلعي داشلته تلا برخلي از ويژگي هلاي فلردي و شلغلي 
کارکنان نظير جنسليت، پسلت سلازماني، سابقه خدمت، 
ميلزان تحصيلات، وضعيت سلني  وضعيت اسلتخدامی 
را بسلنجد. پرسشنامه رفتار شهروندی سلازمانی اورگان و 
کانوسلکی )OCB( )1989( شامل سواالت 1 الی 15 می 
باشلد که شلامل متغيرهايی چلون نوع دوسلتی، وجدان، 
می باشلد.  ماحظله  و  ادب  مدنلی،  رفتلار  جوانملردی، 
پرسشلنامه سامت سازمانی: ويلسلون  )2001 ( سامت 
سلازمانی را بلا بهداشلت روانی محيط کار متلرادف گرفته 
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و سلازمان سلالم را سلازمانی می دانلد کله بتوانلد ميلزان 
افسلردگی، نااميلدی، نارضايتلی و غيره در کارکنلان را به 
حداقل برسلاند. سامت سلازمانی عبارت اسلت از توانايی 
سلازمان در حفلظ بقلاء و سلازش بلا محيط و بهبلود اين 
توانايلی. پرسشلنامه سلامت سلازمانی )OHI( هلوی و 
هملکاران )1996( که اين پرسشلنامه هفت بعد سلامت 
سلازمانی يعنلی: 1. يگانگلی نهلادی؛ 2. نفلوذ مديلر؛، 3. 
ماحظه گلری؛ 4. سلاخت دهی؛ 5. پشلتيبانی منابلع؛ 6. 
روحيله؛ 7. تاکيلد علمی را مورد سلنجش قلرار می دهد. 
پرسشلنامه دارای 44 گويله می باشلد. پورتلي )2001( 
براي اين پرسشلنامه ضريلب اعتبلار 90% و روايي %70 
را گلزارش نموده اسلت. پرسشلنامه اثر پيگماليون محقق 
سلاخته و دارای 20 گويله بلود. روايی آن توسلط اسلاتيد 
گلروه مديريلت و متخصصلان ملورد تاييلد قلرار گرفت و 
بعلد از بررسلی پايايلی بلا 30 نمونله )78 درصلد پايلا( از 
کارکنلان ملورد اسلتفاده قلرار گرفلت. تحقيلق حاضلر 
تحقيقلي توصيفلي، پيمايشلي، و همبسلتگي اسلت؛ لذا 
در تحليلل داده هلا سلعي شلده از آماره هلاي توصيلف، 
ضريلب پايايلی، آزملون کلموگروف-اسلميرنوف و ضريب 
همبسلتگي پيرسون و رگرسليون چندگانه با اسلتفاده از 
نرم افلزر SPSS19 براي بررسلي روابط بين متغيرها بهره 

گرفته شلد.
يافته تحقیق

تعلداد 163 نفلر از کارکنلان اداره فنی و حرفه ای اسلتان 
اردبيلل مورد بررسلی قلرار گرفتنلد. ميلزان 9.4 درصد از 
کارکنلان را زن و 90.6 درصلد را ملرد تشلکيل ملی داد. 
همچنيلن در ميان نوع شلغل کارکنلان 40.0 درصد )65 
نفر( داراي دارای عنوان کارشلناس هسلتند که بيشلترين 
تعلداد و 3.5 درصلد )6 نفلر( مدير ارشلد و دارای کمترين 
فراوانی بود. در توزيع سلابقه خدمت کارکنان 47.1 درصد 
)77 نفلر( داراي سلابقه 6 تلا 10 سلال دارای بيشلترين 
فراوانی و 4.7 درصد )8 نفر( داراي سلابقه 11 تا 15 سلال 
دارای کمتريلن فراوانلی ملي باشلند و ماحظه می شلود 
کله 0.0 درصلد )0 نفلر( از اعضلای نمونله آملاری دارای 
تحصيلات کمتر از ديپللم و همچنين تحصيات دکتری 
داشلتند و بدون فراوانی بودند، ولی 30.6 درصد )50 نفر( 

دارای تحصيات ليسانس و دارای باالتر فراوانی می باشند؛ 
لذا بيشلتری تعداد پاسلخگويان را افراد با مدرك ليسانس 
تشلکيل می دهد. در شلاخص سلن ماحظه می شود که 
23.5 درصلد )38 نفلر( از اعضای نمونه آماری دارای سلن 
20 تا 30سلال می باشلند در حالی که 36.5 درصد افراد 
31 تلا 40 سلاله و 30.6 درصلد نيلز افراد 41 تا 50 سلاله 
می باشلند، لذا بيشلترين تعداد افراد نمونه آملاری را افراد 
بيلن 31-40 سلال تشلکيل داده انلد. ميلان کارکنلان از 
نظر شلاخص وضعيت اسلتخدام 87.9 درصلد )143 نفر( 
داراي وضعيت اسلتخدام رسلمی و بيشلترين فراوانی مي 
باشلند؛ همچنيلن 12.1 درصلد )20 نفلر( داراي وضعيت 
اسلتخدام شلرکتی و کمتريلن فراوانلی را دارنلد. تحليلل 
آماره هلای توصيفلی هر يلك از عوامل مرتبط با سلامت 
سلازمان و رفتلار شلهروندی سلازمان و اثلر پيگماليون بر 
اسلاس ميانگين طيف به دسلت آمده، سلطح متوسطی را 
بلرای هلر يلك از ايتم های ملورد ارزيابی نشلان می دهد. 
نتايلج توصيفلی در کنلار وضعيلت ميانگيلن اختصاصلی 
يافتله بلرای هريك از عواملل در جدول شلماره 1 نمايش 
داده شلده اسلت. بيشلترين ميانگين مربوط بله بعد ادب 
و ماحظله در متغيلر رفتار شلهروندی سلازمانی )4.42( 
بلا کمتريلن انحلراف معيلار و کمتريلن ميزان مربلوط به 
بعد نوع دوسلتي )3.14( بلود. همچنين توزيع پراکندگی 
ميزان بعد سلامت سلازمان نشلان داد که بعد نفوذ مدير 
)4.2( دارای بيشلترين ميانگين و بعد تاکيد علمی)2.98( 
کمتريلن ميلزان ميانگيلن را داشلت. همچنيلن نتايلج 
توصيفلی نشلان داد کله ميلزان اثلر پيگماليلون اداره کل 
و  اردبيلل در حلدود 18.59  اسلتان  و حرفله ای  فنلی 

متوسلط به بلاال بود.
بلرای ارزيابلی پايايلی ابلزار اندازه گيلری از روش الفلای 
کرونباخ اسلتفاده شلده اسلت که در آن ايده اصلی به اين 
صلورت اسلت کله مقلدار آن بين صفلر و يك در نوسلان 
اسلت کله طبلق ايلن روش هلر انلدازه پايايلی گويه ها به 
سلمت يك ميلل کند و يا نزديك شلود ابلزار اندازه گيری 
دارای پايايلی بلاال و للذا ابلزار اندازه گيلری بلرای ادامله 
تحقيلق مناسلبتر خواهلد بلود. در پايلان تحقيلق بلرای 
پرسشلنامه هلا پايايی گرفته شلد. بررسلی نشلان داد که 
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۵ 
 

 ي مورد بررسيمتغيرهاآماره مربوط به  .1جدول 

تعداد  هاايتم متغير
 پاسخگويان

 چولگي واريانس انحراف معيار ميانگين

ي
ند

رو
شه

ار 
رفت

 

 0.87 0.055 0.234 3.14 163 نوع دوستي

 0.635 0.130 0.362 4.24 163 وجدان

 0.721 0.177 0.421 3.75 163 جوانمردي

 -1.04 0.385 0.621 3.61 163 رفتار مدني

 0.387 0.058 0.241 4.42 163 هظادب و مالح

ني
زما

سا
ت 

الم
س

 

 0.665 0.105 0.325 3.32 163 يگانگي نهادي    

 -1.05 0.425 0.652 4.12 163 نفوذ مدير

 -0.362 0.103 0.321 3.15 163 گريمالحظه

 -1.02 0.228 0.478 4.2 163 دهيساخت

 0.621 0.131 0.362 3.08 163 پشتيباني منابع 

 -0.311 0.057 0.244 3.26 163 هروحي

 -0.564 0.105 0.325 2.98 163 تاكيد علمي

 0.124 1.96 1.4 18.58 163 اثر پيگماليون 

 
گيري از روش الفاي كرونباخ استفاده شده است كه در آن ايده اصلي به اين صورت است كه براي ارزيابي پايايي ابزار اندازه

ها به سمت يك ميل كند و يا نزديك شود ن است كه طبق اين روش هر اندازه پايايي گويهمقدار آن بين صفر و يك در نوسا
گيري براي ادامه تحقيق مناسبتر خواهد بود. در پايان تحقيق براي پرسشنامه گيري داراي پايايي باال و لذا ابزار اندازهابزار اندازه

به ترتيب با پايايي  پيگماليوناثر و سالمت سازماني ، فتار شهرونديربررسي نشان داد كه پرسشنامه هاي  .شد هها پايايي گرفت
  باشند.درصد، پايا مي 87و  82و  79
 
 
 
 

 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.هانتايج تحليل پايايي گويه هاي مربوط به پرسشنامه .2جدول 

جدول 1. آماره مربوط به متغیرهای مورد بررسی

جدول 2. نتايج تحلیل پايايی گويه های مربوط به پرسشنامه ها؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

۶ 
 

تعداد  تعداد ايتم پرسشنامه
 پرسشنامه

 ضريب پايايي 

 الفاي كرونباخ)(

 0.795 163 15 ديرفتار شهرون

 0.824 163 48 سالمت سازماني

 0.876 163 20 اثر پيگماليون

 
در احتمال  05/0داري باالي اسميرنوف در جدول نشان داده شده است. سطح معني -نتايج آزمون نرمال بودن كلموگروف   

 ك براي آزمون فرض است. دهنده  نرمال بودن متغيرها و استفاده از آزمون پارامتريآماره در متغيرها نشان
 

 هاي مورد بررسي) توزيع دادهKolmogorow – Smirnow test( آزمون نرمال بودن .3جدول 
 ها   آماره

 متغيرها 
 K-Sاحتمال آماره K-Sآماره انحراف معيار ميانگين تعداد

 0.291 1.07 0.234 3.14 163 رفتار شهروندي
 0.256 1.021 0.362 4.24 163 نوع دوستي

 0.653 0.820 0.421 3.75 163 وجدان
 0.658 0.562 0.621 3.61 163 جوانمردي
 0.359 0.854 0.241 4.42 163 رفتار مدني

 0.425 0.781 0.234 3.14 163 ادب و مالحضه
 0.623 0.524 0.652 4.12 163 سالمت سازماني

 0.421 0.658 0.325 3.32 163 يگانگي نهادي    

 0.312 0.871 0.652 4.12 163 نفوذ مدير

 0.658 0.352 0.321 3.15 163 گريمالحظه

 0.462 0.622 0.478 4.2 163 دهيساخت

 0.504 0.398 0.362 3.08 163 پشتيباني منابع 

 0.211 0.911 0.244 3.26 163 روحيه

 0.743 0.482 0.325 2.98 163 تاكيد علمي

 0.362 0.618 1.4 18.58 163 اثر پيگماليون

دهد كه نشان ميسازماني  رفتار شهرونديو اثر پيگماليون ضريب همبستگي بين  4ق نتايج بدست آمده در جدول شماره طب
) ما بين متغيرها وجود دارد و همچنين مثبت بودن اين ضريب نشانگر تغييرات در جهت افزايش P>05/0دار (همبستگي معني

افزايش خواهد سازماني رفتار شهروندي متغير ابعاد اثر پيگماليون زايش هر واحد از يك متغير با افزايش متغير ديگر است. لذا با اف
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پرسشلنامه های رفتار شلهروندی، سامت سلازمانی و اثر 
پيگماليلون به ترتيب با پايايلی 79 و 82 و 87 درصد، پايا 

می باشلند. 
 نتايلج آزملون نرمال بلودن کلموگلروف- اسلميرنوف در 
جدول نشلان داده شلده اسلت. سلطح معنلی داری باالی 
0/05 در احتملال آملاره در متغيرها نشلان دهنده  نرمال 
بودن متغيرها و اسلتفاده از آزمون پارامتريك برای آزمون 

فرض اسلت. 
طبلق نتايلج بدسلت آملده در جلدول شلماره 4 ضريلب 
همبستگی بين اثر پيگماليون و رفتار شهروندی سازمانی 
نشلان می دهلد که همبسلتگی معنلی دار )P>0/05( ما 
بيلن متغيرهلا وجلود دارد و همچنيلن مثبت بلودن اين 
ضريلب نشلانگر تغييلرات در جهت افزايش يلك متغير با 
افزايلش متغيلر ديگر اسلت. لذا بلا افزايش هر واحلد از اثر 

پيگماليون ابعاد متغير رفتار شلهروندی سلازمانی افزايش 
خواهلد يافلت. به عبارت ديگر بين اثر پيگماليلون و رفتار 
شلهروندی سلازمانی در کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای 
اسلتان اردبيلل رابطه معنلی-دار وجود دارد. همبسلتگی 
باالی اثر پيگماليون با بعد وجدان دارای بيشلترين ميزان 
همبسلتگی بين ابعاد رفتار شهروندی سلازمانی می باشد 
و نشلان از اهميلت وجلدان کاری برای کارکنلان اداره کل 
فنلی و حرفله ای اسلتان اردبيلل دارد. بنابرايلن مديلران 
اداره کل فنلی و حرفله ای در کنلار فرآيندهلاي اداري 
می تواننلد به گونله اي جلدي و حسلاب شلده سلاير ابعاد 
کاری کارکنان را در سلطوح مختلف شناسايی و موجبات 
تاميلن تمام ابعاد مختلف رفتار شلهروندی سلازمانی آنها 
را فراهلم آورنلد. همچنين بعد رفتلار مدنی از ابعلاد رفتار 
شلهروندی سلازمانی کمترين ميزان همبستگی را نسبت 

جدول 3. آزمون نرمال بودن )Kolmogorow – Smirnow test( توزيع داده های مورد بررسی

۶ 
 

تعداد  تعداد ايتم پرسشنامه
 پرسشنامه

 ضريب پايايي 

 الفاي كرونباخ)(

 0.795 163 15 ديرفتار شهرون

 0.824 163 48 سالمت سازماني

 0.876 163 20 اثر پيگماليون

 
در احتمال  05/0داري باالي اسميرنوف در جدول نشان داده شده است. سطح معني -نتايج آزمون نرمال بودن كلموگروف   

 ك براي آزمون فرض است. دهنده  نرمال بودن متغيرها و استفاده از آزمون پارامتريآماره در متغيرها نشان
 

 هاي مورد بررسي) توزيع دادهKolmogorow – Smirnow test( آزمون نرمال بودن .3جدول 
 ها   آماره

 متغيرها 
 K-Sاحتمال آماره K-Sآماره انحراف معيار ميانگين تعداد

 0.291 1.07 0.234 3.14 163 رفتار شهروندي
 0.256 1.021 0.362 4.24 163 نوع دوستي

 0.653 0.820 0.421 3.75 163 وجدان
 0.658 0.562 0.621 3.61 163 جوانمردي
 0.359 0.854 0.241 4.42 163 رفتار مدني

 0.425 0.781 0.234 3.14 163 ادب و مالحضه
 0.623 0.524 0.652 4.12 163 سالمت سازماني

 0.421 0.658 0.325 3.32 163 يگانگي نهادي    

 0.312 0.871 0.652 4.12 163 نفوذ مدير

 0.658 0.352 0.321 3.15 163 گريمالحظه

 0.462 0.622 0.478 4.2 163 دهيساخت

 0.504 0.398 0.362 3.08 163 پشتيباني منابع 

 0.211 0.911 0.244 3.26 163 روحيه

 0.743 0.482 0.325 2.98 163 تاكيد علمي

 0.362 0.618 1.4 18.58 163 اثر پيگماليون

دهد كه نشان ميسازماني  رفتار شهرونديو اثر پيگماليون ضريب همبستگي بين  4ق نتايج بدست آمده در جدول شماره طب
) ما بين متغيرها وجود دارد و همچنين مثبت بودن اين ضريب نشانگر تغييرات در جهت افزايش P>05/0دار (همبستگي معني

افزايش خواهد سازماني رفتار شهروندي متغير ابعاد اثر پيگماليون زايش هر واحد از يك متغير با افزايش متغير ديگر است. لذا با اف



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

402

به سلاير ابعلاد با متغير اثر پيگماليون داشلت. و با افزايش 
سلطح اثر پيگماليون در سلازمان خود سلبب افزايش نوع 
دوسلتی، وجلدان، جوانملردی و رفتار مدنلی در کارکنان 

فنلی و حرفله ای  می گردد.
طبلق نتايلج بدسلت آملده در جلدول شلماره 5 ضريلب 
همبسلتگی بيلن اثلر پيگماليلون و سلامت سلازمانی 
نشلان می دهلد که همبسلتگی معنلی دار )P>0/05( ما 
بيلن متغيرهلا وجلود دارد و همچنيلن مثبت بلودن اين 
ضريلب نشلانگر تغييلرات در جهت افزايش يلك متغير با 
افزايلش متغيلر ديگر اسلت. لذا بلا افزايش هر واحلد از اثر 
پيگماليلون  ابعاد متغير سلامت سلازمانی افزايش يافت. 
بله عبلارت ديگلر بين اثر پيگماليون و سلامت سلازمانی 
در کارکنلان اداره کل فنی و حرفه ای اسلتان اردبيل رابطه 
معنلی دار وجود دارد. همبسلتگی بلاالی اثر پيگماليون با 
بعلد روحيه کارکنان دارای بيشلترين ميزان همبسلتگی 
بين ابعاد سلامت سلازمانی می باشلد و نشلان از اهميت 
روحيله بلرای کارکنلان اداره کل فنلی و حرفه ای اسلتان 
اردبيلل دارد. ابعلاد ماحظه گلری و تاکيلد علملی رابطله 
معنلی داری با اثر پيگماليلون در اداره کل فنی و حرفه ای 

.)P<0/05( اسلتان اردبيل نداشلتند
در جلدول شلماره 6 رگرسلون چندگانله نتايلج حاصلل 
از رگرسليون اثلر پيگماليلون بلر ابعلاد رفتلار شلهروندی 
سلازمانی کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای اسلتان اردبيل 
نشلان داده شلده اسلت. بلا توجله بله اينکه سلطح معنی 
داری آزمون فرضيۀ فرعی )خوشلبينی، اعتماد، همدردی، 

انسلجام و بخشلش( بر پيش بينلی ميزان اثلر پيگماليون 
در فنلی و حرفه ای تاثير معنلی داری دارد؛ لذا فرضيه های 
فرعلی تحقيلق رد نمی شلود. بلا توجه به ضريلب تعيين، 
مقلدار 0.823 از تغييرات متغير وابسلته مي تواند توسلط 
متغيرهاي توضيحي معني دار شلده در ملدل توضيح داده 

شود.
در جلدول شلماره 7 رگرسلون چندگانله نتايلج حاصل از 
رگرسليون عوامل اثر پيگماليون بر ابعاد سلامت سازمانی 
کارکنلان اداره کل فنلی و حرفه ای اسلتان اردبيل نشلان 
داده شلده اسلت. بلا توجله بله اينکه سلطح معنلی داری 
آزملون فرضيلۀ فرعلی )بله جلز ماحظه گلری و تاکيلد 
علملی( بلر پيش بينلی ميلزان اثلر پيگماليلون در فنی و 
حرفله ای تاثيلر معنلی داری دارد. للذا فرضيه هلای فرعی 
تحقيلق رد نمی شلود. بلا توجه بله ضريب تعييلن، مقدار 
0.769 از تغييلرات متغير وابسلته مي تواند توسلط متغير 
هاي توضيحي معني دار شلده در مدل توضيح داده شلود.

نتیجه گیری و جمعبندي
بلا توجله بله نتايلج بدسلت آملده در تحقيق حاضلر بين 
ابعاد مختلف رفتار شلهروندی سلازمانی بلا اثر پيگماليون 
رابطله معنلی دار وجلود دارد، به طلوری که رابطله وجدان 
کارکنلان بلا اثلر پيگماليلون معنلی دار مثبلت شلد؛ اين 
ميلزان در مقايسله با سلاير ابعلاد مورد مطالعه بيشلترين 
تاثير را داشلت. نتايج نشلان داد که عامل روحيه باالترين 
ميلزان ارتبلاط با  اثر پيگماليلون را در بين ابعاد سلامت 
سلامت سلازمان داشلت. در سلازمان ملورد بررسلی و 

۷ 
 

 استان اردبيل رابطهاي فني و حرفهدر كاركنان اداره كل سازماني رفتار شهروندي و  اثر پيگماليونيافت. به عبارت ديگر بين 
 رفتار شهرونديابعاد اي بيشترين ميزان همبستگي بين دار وجدانبا بعد اثر پيگماليون  باالي دار وجود دارد. همبستگيمعني

 اداره استان اردبيل دارد. بنابراين مديران ايفني و حرفهبراي كاركنان اداره كل  وجدان كاريباشد و نشان از اهميت مي سازماني
 سطوح در را كنانكار كاري ساير ابعاد حساب شده و جدي ايگونهبه توانندمي اداري فرآيندهاي كنار دراي فني و حرفه كل

از  رفتار مدني دهمچنين بع .آورند فراهم را آنها سازماني مختلف رفتار شهرونديتمام ابعاد  تامين موجبات و اييسشنا مختلف
و با افزايش سطح داشت.  اثر پيگماليونسازماني كمترين ميزان همبستگي را نسبت به ساير ابعاد با متغير رفتار شهروندي ابعاد 

 گردد.مي اي فني و حرفهكاركنان  رفتار مدني درو جوانمردي ، وجدان، نوع دوستي افزايشسازمان خود سبب در ثر پيگماليون ا
 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهسازماني رفتار شهرونديو اثر پيگماليون ارتباط بين  .4جدول 

 متغير ها اثر پيگماليون

  نضريب همبستگي پيرسو سطح معني داري تعداد

 نوع دوستي 332/0*  017/0 163

 وجدان 408/0**  000/0 163

 جوانمردي 315/0**  000/0 163

 رفتار مدني 242/0*  014/0 163

 هظادب و مالح 204/0*  042/0 163

 
ستگي دهد كه همبو سالمت سازماني نشان مياثر پيگماليون ضريب همبستگي بين  5طبق نتايج بدست آمده در جدول شماره 

) ما بين متغيرها وجود دارد و همچنين مثبت بودن اين ضريب نشانگر تغييرات در جهت افزايش يك متغير با P>05/0دار (معني
ابعاد متغير سالمت سازماني افزايش يافت. به عبارت ديگر بين   اثر پيگماليونافزايش متغير ديگر است. لذا با افزايش هر واحد از 

دار وجود دارد. همبستگي باالي استان اردبيل رابطه معنياي فني و حرفهكل مت سازماني در كاركنان ادارهو سالاثر پيگماليون 
باشد و نشان از اهميت روحيه سازماني مي سالمتبا بعد روحيه كاركنان داراي بيشترين ميزان همبستگي بين ابعاد  اثر پيگماليون

در اثر پيگماليون داري با گري و تاكيد علمي رابطه معنيهظابعاد مالحاردبيل دارد.  استان ايفني و حرفهكل براي كاركنان اداره
 ).P<05/0( استان اردبيل نداشتندفني و حرفه اي اداره كل 

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهو سالمت سازمانياثر پيگماليون ارتباط بين  .5جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 متغير ها اثر پيگماليون

جدول 4. ارتباط بین اثر پیگمالیون و رفتار شهروندی سازمانی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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پشلتيبانی منابع و روحيه کارکنان سلازمان تا حد زيادی 
بله اثر پيگماليلون در سلازمان بسلتگی دارد. بنابراين اگر 
کارکنلان اثلر پيگماليلون مناسلبی از مديلران و مديلران 
ميانلی خلود دريافت نمايند سلازمانی سلالمتر و بلا رفتار 
شهروندی مناسلبتری خواهد داشت. همچنين طرز تفکر 
مديلران و رويله فکری سلازمانی نيلز بر رفتار شلهروندی 
سلازمانی تاثيلر دارد. در ايلن مبحلث با اسلتفاده از مثالها 
و الگوهلای عينلی به بررسلی اثلر پيگماليلون و چگونگی 
انتقلال انتظارهلای ذهنی يلك فرد دربلاره چگونگی رفتار 
بلا ديگلران و تأثيلرات آن بر عملکرد سلايرين و سلامت 

سلازمان پرداختله شلده اسلت. عللواملی کله از ايلن راه 
می توانند باعث افزايش بهره وری افراد و سلامت سلازمان 
شلوند در تئوری چهلار عاملی روزنتال تحلت عوامل داده، 
ستلللاده، باز خور و جو مشلخص شلدند. مديرانی که در 
ارتباطلات روزملره خلود از ايلن علللوامل به گونله خوبی 
اسلتفاده می کننلد، باعلث افزايلش اعتملللاد بله نفلس 
افراد، سلطح عملکلرد و کارايی کارکنلان و در کل افزايش 
بهلره وری سلازمان خود می شلوند کله در نهايت موجبات 
رسلاندن سلازمان به سلمت تعالی خود را فراهم می کنند. 
برخلی تحقيقلات به اثلرات پديلده پيگماليلون در برخی 

۸ 
 

  همبستگي پيرسونضريب  سطح معني داري تعداد

 يگانگي نهادي     304/0* 002/0 163

 نفوذ مدير 327/0** 000/0 163

 مالحظه گري 121/0 098/0 163

 ساخت دهي 242/0* 024/0 163

 پشتيباني منابع  405/0* 000/0 163

 روحيه 411/0* 000/0 163

 تاكيد علمي 114/0   102/0 163

كاركنان اداره كل  سازماني رفتار شهرونديبر ابعاد اثر پيگماليون تايج حاصل از رگرسيون رگرسون چندگانه ن 6در جدول شماره 
خوشبيني، اعتماد، شده است. با توجه به اينكه سطح معني داري آزمون فرضية فرعي ( هنشان داد استان اردبيل ايفني و حرفه

هاي فرعي لذا فرضيه ؛داري داردتاثير معنياي و حرفه فنيدر  اثر پيگماليونبيني ميزان ) بر پيشهمدردي، انسجام و بخشش
دار  تواند توسط متغيرهاي توضيحي معني از تغييرات متغير وابسته مي 0.823شود. با توجه به ضريب تعيين، مقدار  تحقيق رد نمي

 شده در مدل توضيح داده شود.
 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهنديرفتار شهروبر ابعاد اثر پيگماليون نتايج رگرسيون متغير  .6جدول 

ضريب  B متغيرها
 رگرسيون

t sig نتيجه فرض 

 - 0.156 1.424 - 0.231 مقدار ثابت
 تاييد ميگردد 0.000 8.143 0.372 0.342 نوع دوستي

 تاييد ميگردد 0.000 6.97 0.309 0.285 وجدان
 تاييد ميگردد 0.000 5.362 0.298 0.265 جوانمردي
 تاييد ميگردد 0.000 7.741 0.324 0.308 رفتار مدني

 تاييد ميگردد 0.000 4.984 0.263 0.211 ادب و مالحضه
 R2( 0.823ضريب تبيين(

 
مت سازماني كاركنان اداره كل البر ابعاد ساثر پيگماليون رگرسون چندگانه نتايج حاصل از رگرسيون عوامل  7در جدول شماره 

گري و هظمالحداري آزمون فرضية فرعي (به جز شده است. با توجه به اينكه سطح معني هنشان داد استان اردبيلاي فني و حرفه
شود.  هاي فرعي تحقيق رد نميداري دارد. لذا فرضيهتاثير معنياي فني و حرفهدر  اثر پيگماليونبيني ميزان ) بر پيشتاكيد علمي

دار شده در مدل توضيح  تواند توسط متغير هاي توضيحي معني ه مياز تغييرات متغير وابست 0.769با توجه به ضريب تعيين، مقدار 
 داده شود.

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهبر ابعاد سالمت سازماني اثر پيگماليوننتايج رگرسيون متغير  .7جدول 
 نتيجه فرض t sigضريب  B متغيرها

جدول 5. ارتباط بین اثر پیگمالیون و سالمت سازمانی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

۸ 
 

  همبستگي پيرسونضريب  سطح معني داري تعداد

 يگانگي نهادي     304/0* 002/0 163

 نفوذ مدير 327/0** 000/0 163

 مالحظه گري 121/0 098/0 163

 ساخت دهي 242/0* 024/0 163

 پشتيباني منابع  405/0* 000/0 163

 روحيه 411/0* 000/0 163

 تاكيد علمي 114/0   102/0 163

كاركنان اداره كل  سازماني رفتار شهرونديبر ابعاد اثر پيگماليون تايج حاصل از رگرسيون رگرسون چندگانه ن 6در جدول شماره 
خوشبيني، اعتماد، شده است. با توجه به اينكه سطح معني داري آزمون فرضية فرعي ( هنشان داد استان اردبيل ايفني و حرفه

هاي فرعي لذا فرضيه ؛داري داردتاثير معنياي و حرفه فنيدر  اثر پيگماليونبيني ميزان ) بر پيشهمدردي، انسجام و بخشش
دار  تواند توسط متغيرهاي توضيحي معني از تغييرات متغير وابسته مي 0.823شود. با توجه به ضريب تعيين، مقدار  تحقيق رد نمي

 شده در مدل توضيح داده شود.
 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهنديرفتار شهروبر ابعاد اثر پيگماليون نتايج رگرسيون متغير  .6جدول 

ضريب  B متغيرها
 رگرسيون

t sig نتيجه فرض 

 - 0.156 1.424 - 0.231 مقدار ثابت
 تاييد ميگردد 0.000 8.143 0.372 0.342 نوع دوستي

 تاييد ميگردد 0.000 6.97 0.309 0.285 وجدان
 تاييد ميگردد 0.000 5.362 0.298 0.265 جوانمردي
 تاييد ميگردد 0.000 7.741 0.324 0.308 رفتار مدني

 تاييد ميگردد 0.000 4.984 0.263 0.211 ادب و مالحضه
 R2( 0.823ضريب تبيين(

 
مت سازماني كاركنان اداره كل البر ابعاد ساثر پيگماليون رگرسون چندگانه نتايج حاصل از رگرسيون عوامل  7در جدول شماره 

گري و هظمالحداري آزمون فرضية فرعي (به جز شده است. با توجه به اينكه سطح معني هنشان داد استان اردبيلاي فني و حرفه
شود.  هاي فرعي تحقيق رد نميداري دارد. لذا فرضيهتاثير معنياي فني و حرفهدر  اثر پيگماليونبيني ميزان ) بر پيشتاكيد علمي

دار شده در مدل توضيح  تواند توسط متغير هاي توضيحي معني ه مياز تغييرات متغير وابست 0.769با توجه به ضريب تعيين، مقدار 
 داده شود.

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهبر ابعاد سالمت سازماني اثر پيگماليوننتايج رگرسيون متغير  .7جدول 
 نتيجه فرض t sigضريب  B متغيرها

جدول 6. نتايج رگرسیون متغیر اثر پیگمالیون بر ابعاد رفتار شهروندی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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سلازمانها اشلاره کردنلد و شلاهد تأثيرات گاهلی غير قابل 
جبلران آن بلر سلازمان و جامعه بودنلد. از اينجلا می توان 
بله اهميلت توانايلی افراد و به ويلژه مديران در اسلتفاده از 
ايلن پديلده پی بلرد که اگلر مديلران از مهلارت کافی در 
ايلن املر برخلوردار نباشلند، می توانند آسليب های جدی 
بله کارکنان، سلازمان، جامعله و در کل کشلور وارد کنند. 
اثلر پيگماليلون را مي تلوان در سلطح سلازماني و حتلي 
مللي نيز فراگير کرد. تجربه شلرکت مايکروسلافت نهادي 
کلردن اين اثلر را در سلازمان به صورت موفق نشلان داده 
اسلت. در ايلن شلرکت انتظلارات در گروه و به تبلع آن در 
سلازمان مشلخص مي شلود و افزايش بهره وري گروهي به 
افزايش بهره وري سلازماني مي انجاملد. اين وضعيت عاوه 
بلر بهلره وري و موفقيت، جابجايي کارکنلان را نيز کاهش 
داده اسلت. محققلان عقيلده دارنلد که برای دسلتيابی به 
کارکنلان خوب و عالی که بتوانند در طلول مدت کاربرای 
سلازمان، از حداکثلر تلاش و اسلتعداد و تواناييهای خود 
بلرای نيلل سلازمان به اهلداف عاليله اش اسلتفاده کنند، 
نيلاز بله توجه مديران به عايق و اسلتعدادهای کارکنان و 
کارمنلدان موضلوع اصلی و مهم به شلمار می آيد که بايد 

در راس املور قلرار گيرد به خصلوص در مديريتهای نوين. 
عايلق کارمندان بسليار متفاوت اسلت. 

منابع و ماخذ
1. اسلامی، ح. )1387( رفتار شلهروندی سلازمانی، تدبير 
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و بررسلی ارتبلاط آن بلا عملکلرد سلازمانی، پايلان نامله 

کارشناسلی ارشلد دانشلگاه تهلران )پرديلس قم(.
3. حسلن زاده ثمرين، تورج  و سلفيدکار، سپيده )1393( 
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۸ 
 

  همبستگي پيرسونضريب  سطح معني داري تعداد

 يگانگي نهادي     304/0* 002/0 163

 نفوذ مدير 327/0** 000/0 163

 مالحظه گري 121/0 098/0 163

 ساخت دهي 242/0* 024/0 163

 پشتيباني منابع  405/0* 000/0 163

 روحيه 411/0* 000/0 163

 تاكيد علمي 114/0   102/0 163

كاركنان اداره كل  سازماني رفتار شهرونديبر ابعاد اثر پيگماليون تايج حاصل از رگرسيون رگرسون چندگانه ن 6در جدول شماره 
خوشبيني، اعتماد، شده است. با توجه به اينكه سطح معني داري آزمون فرضية فرعي ( هنشان داد استان اردبيل ايفني و حرفه

هاي فرعي لذا فرضيه ؛داري داردتاثير معنياي و حرفه فنيدر  اثر پيگماليونبيني ميزان ) بر پيشهمدردي، انسجام و بخشش
دار  تواند توسط متغيرهاي توضيحي معني از تغييرات متغير وابسته مي 0.823شود. با توجه به ضريب تعيين، مقدار  تحقيق رد نمي

 شده در مدل توضيح داده شود.
 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهنديرفتار شهروبر ابعاد اثر پيگماليون نتايج رگرسيون متغير  .6جدول 

ضريب  B متغيرها
 رگرسيون

t sig نتيجه فرض 

 - 0.156 1.424 - 0.231 مقدار ثابت
 تاييد ميگردد 0.000 8.143 0.372 0.342 نوع دوستي

 تاييد ميگردد 0.000 6.97 0.309 0.285 وجدان
 تاييد ميگردد 0.000 5.362 0.298 0.265 جوانمردي
 تاييد ميگردد 0.000 7.741 0.324 0.308 رفتار مدني

 تاييد ميگردد 0.000 4.984 0.263 0.211 ادب و مالحضه
 R2( 0.823ضريب تبيين(

 
مت سازماني كاركنان اداره كل البر ابعاد ساثر پيگماليون رگرسون چندگانه نتايج حاصل از رگرسيون عوامل  7در جدول شماره 

گري و هظمالحداري آزمون فرضية فرعي (به جز شده است. با توجه به اينكه سطح معني هنشان داد استان اردبيلاي فني و حرفه
شود.  هاي فرعي تحقيق رد نميداري دارد. لذا فرضيهتاثير معنياي فني و حرفهدر  اثر پيگماليونبيني ميزان ) بر پيشتاكيد علمي

دار شده در مدل توضيح  تواند توسط متغير هاي توضيحي معني ه مياز تغييرات متغير وابست 0.769با توجه به ضريب تعيين، مقدار 
 داده شود.

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهبر ابعاد سالمت سازماني اثر پيگماليوننتايج رگرسيون متغير  .7جدول 
 نتيجه فرض t sigضريب  B متغيرها

۹ 
 

 رگرسيون
 - 0.298 1.325 - 0.265 مقدار ثابت

 تاييد ميگردد 0.000 9.143 0.342 0.301 يگانگي نهادي    

 تاييد ميگردد 0.000 8.971 0.394 0.362 نفوذ مدير

 ميگرددنتاييد  0.124 1.421 0.076 0.052 مالحظه گري

 تاييد ميگردد 0.000 4.741 0.276 0.240 ساخت دهي

 تاييد ميگردد 0.000 9.362 0.411 0.405 پشتيباني منابع 

 تاييد ميگردد 0.000 9.741 0.432 0.412 روحيه

 تاييد نميگردد 0.231 1.362 0.014 0.011 تاكيد علمي

 R2( 0.769ضريب تبيين(
 

 و جمعبندينتيجه گيري 
دار وجود رابطه معني اثر پيگماليونبا  سازماني رفتار شهرونديبا توجه به نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر بين ابعاد مختلف 

مورد مطالعه  اين ميزان در مقايسه با ساير ابعاد ؛دار مثبت شدمعنياثر پيگماليون با  كاركنان نوجداطوري كه رابطه به ،دارد
سالمت  سالمتدر بين ابعاد  رااثر پيگماليون باالترين ميزان ارتباط با   روحيهنتايج نشان داد كه عامل . تاثير را داشت بيشترين
 سازماندر اثر پيگماليون سازمان تا حد زيادي به  كاركنان و روحيه منابعپشتيباني داشت. در سازمان مورد بررسي و سازمان 

بنابراين اگر كاركنان اثر پيگماليون مناسبي از مديران و مديران مياني خود دريافت نمايند سازماني سالمتر و با رفتار بستگي دارد. 
سازماني تاثير دارد.  رفتار شهرونديازماني نيز بر س فكري طرز تفكر مديران و رويههمچنين  شهروندي مناسبتري خواهد داشت.

با استفاده از مثالها و الگوهاي عيني به بررسي اثر پيگماليون و چگونگي انتقال انتظارهاي ذهني يك فرد درباره  مبحثدر اين 
توانند  كه از اين راه مي چگونگي رفتار با ديگران و تأثيرات آن بر عملكرد سايرين و سالمت سازمان پرداخته شده است. عـواملي

وري افراد و سالمت سازمان شوند در تئوري چهار عاملي روزنتال تحت عوامل داده، ستــاده، باز خور و جو  باعث افزايش بهره
كنند، باعث افزايش اعتمــاد به  مشخص شدند. مديراني كه در ارتباطات روزمره خود از اين عــوامل به گونه خوبي استفاده مي

شوند كه در نهايت موجبات رساندن  وري سازمان خود مي افراد، سطح عملكرد و كارايي كاركنان و در كل افزايش بهرهنفس 
كنند. برخي تحقيقات به اثرات پديده پيگماليون در برخي سازمانها اشاره كردند و شاهد  سازمان به سمت تعالي خود را فراهم مي

توان به اهميت توانايي افراد و به ويژه مديران در استفاده  زمان و جامعه بودند. از اينجا ميقابل جبران آن بر سا تأثيرات گاهي غير
هاي جدي به كاركنان، سازمان،  توانند آسيب از اين پديده پي برد كه اگر مديران از مهارت كافي در اين امر برخوردار نباشند، مي

كرد. تجربه شركت  توان در سطح سازماني و حتي ملي نيز فراگير اثر پيگماليون را مي جامعه و در كل كشور وارد كنند.
مايكروسافت نهادي كردن اين اثر را در سازمان به صورت موفق نشان داده است. در اين شركت انتظارات در گروه و به تبع آن 

وري  ن وضعيت عالوه بر بهرهاي انجامد. سازماني مي وري وري گروهي به افزايش بهره شود و افزايش بهره در سازمان مشخص مي
براي دستيابي به كاركنان خوب و عالي كه بتوانند  كه دارند محققان عقيده و موفقيت، جابجايي كاركنان را نيز كاهش داده است.

د، در طول مدت كاربراي سازمان، از حداكثر تالش و استعداد و تواناييهاي خود براي نيل سازمان به اهداف عاليه اش استفاده كنن
آيد كه بايد در راس امور قرار نياز به توجه مديران به عاليق و استعدادهاي كاركنان و كارمندان موضوع اصلي و مهم به شمار مي

 گيرد به خصوص در مديريتهاي نوين. عاليق كارمندان بسيار متفاوت است. 

جدول 7. نتايج رگرسیون متغیر اثر پیگمالیون بر ابعاد سالمت سازمانی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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تحليل جايگاه محله گرايي در كنترل رفتارهاي نابهنجار شهروندي 
با تاكيد بر مفهوم هويت سازي محالت شهر
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چکيده
از  ادبيـات جامعه شناسـي و جغرافيـاي شـهري معاصـر يكـي 
ويژگي هـاي عمده كالن شـهرهاي كنوني را كاهـش نگران كننده 
پيوندهـاي اجتماعـي و اخالقـي شـهروندان و كنتـرل رفتارهاي 
نابهنجـار شـهري مي دانـد. در واقـع در كنـار معيارهـاي متعدد 
تعييـن كننـده جغرافيايـي، اقتصـادي، اداري، فني و شـبكه اي، 
كالن شـهر كانون اجتماعي- فضايي اسـت كه به تناسـب افزايش 
جمعيـت، توسـعه نظـام كار فني و نيز باال رفتـن حجم انتظارات 
سـاكنين آن، پيوسـته در معرض اشـكال مختلـف از كاهش و يا 
گسسـت در پيوندهـاي اجتماعـي و اخالقـي قـرار دارد. بـر ايـن 
اسـاس پرداختـن بـه مفهوم محله محـوري و تحليـل جايگاه ان 
در كنتـرل رفتارهـاي اجتماعـي از مووضعـات مهمـي اسـت كه 
الزم اسـت در حـوزه نظـري مـورد بررسـي قـرار گيـرد. در ايـن 
مقالـه بـا روش توصيفـي- تحليلـي و روش اسـتدالل منطقـي و 
ابزار گرداوري داده مشـتمل بر مطالعات كتابخانه اي و اسـنادي 
بـه ايـن مقولـه پرداخته مـي شـود. در پايـان نيز جايـگاه محله 
محـوري و برنامـه ريزي محله محور در كنترل رفتارهاي ناسـالم 

و نابهنجـار شـهري مـورد تحليـل قرار خواهـد گرفت.
واژگان كليـدي: محله گرايـي، رفتارهاي نابهنجار شـهروندي، 
هويت سـازي محلـه اي، كنترل اجتماعي، نظريه هـا و راهكارها.
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Analyzing the role of neighborhood control ab-
normal behavior with an emphasis on the concept 
of citizenship identity Neighborhoods
Abstract
Contemporary literature, sociology and urban geography 
are one of the major characteristics of the current metropo-
lises reduced social ties and moral concern of citizens and 
city views abnormal behavior control. In fact, in addition to 
numerous criteria to determine the geographic, economic, 
administrative, technical, network, metropolitan community 
center - a place in which to fit the increasing population, de-
velopment of technical work and also raise the expectations 
of its inhabitants, continuously exposed to various forms of 
reduced or rupture in the social and moral ties. Accordingly, 
the concept of neighborhood oriented and analysis of its role 
in controlling social behavior is an important topic in the 
field of theoretical is examined. The analytical method and 
the method of logical reasoning, and the data, including li-
brary and documentary studies have examined this issue is. 
In the end, a central neighborhood and neighborhood plan-
ning axis position control unhealthy and abnormal behaviors 
city will be analyzed.
Key words: community-oriented, abnormal behavior, citi-
zenship, community identity, social control theories and so-
lutions.
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مقدمه
محققـان اجتماعـی عوامـل مختلفـی را بـرای توجيه باال 
رفتـن ميـزان و نيـز تنـوع يافتـن انحرافـات اجتماعی در 
شـهرها ذكـر می كنند كه پرداختـن به هر يـک از آنها در 
جـای خود بسـيار مغتنم اسـت، امـا آنچه امـروزه اهميت 
بسـيار دارد و كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه، پرداختن 
بـه بسـترهايی اسـت كـه زمينه هـای بـروز انحرافـات و 
آسـيب های اجتماعی در شهرهای بزرگ را فراهم می آورد 
و آن كاهش همبستگی های اجتماعی و در پی آن، كاهش 
كنترل اجتماعی غيررسـمی در اين شهرهاسـت. از سويي 
ديگـر، در گذشـته نه چنـدان دور محله به عنوان بخشـی 
از فضـای شـهری، بـا نقش هـا و كاركردهـای اجتماعـی 
اساسـی كه در زندگی اجتماعی شـهری داشت بسياری از 
ايـن مشـكالت را حل می كـرد. از جملـه ويژگي هاي قابل 
توجـه در سـاختار پيشـين شـهري حضـور شـبكه روابط 
محله اي و نقش هويت محله ا ي در پيشـگيري از بسـياري 
آسـيب ها و ناهنجاري هـاي محيطـي بـوده اسـت. بويـژه 
محالت شـهري به دليل نزديكي مكاني اعضاء و احسـاس 
عميـق تعلـق مكاني آنهـا سـبب مي گرديد تا گذشـته از 
ايفـاي نقش هـاي فـراوان اجتماعـي، فضاي موجـود بين 
سـاكنين آنهـا تـوان تاميـن پـاره اي از نيازهـاي عاطفي و 
روانـي سـاكنين را نيـز داشـته باشـند. روابـط اجتماعـي 
پيوسـته بيـن اهالـي محـل، حر خـرده فرهنـگ تعامل و 
همياري، حفظ حريم و حرمت ها، احسـاس مسـئوليت در 
قبال سـالمت و بهداشـت فرهنگـي و اجتماعي محيط بر 
حسـب سنن و ارزش هاي موجود و بسياري از خصوصيات 
كاركـردي ديگـر، نشـانه اي اسـت از اين بـاور كه محالت 
شـهري در حكـم الگوهـاي موفـق تعامـالت انسـاني در 
شـهرهاي بـزرگ پيشـين بوده اند. امروز بـا تضعيف محله 
در زندگی شـهری بسـياری از ايـن كاركردهای اجتماعی، 
نقـش خـود را در زندگی اجتماعی از دسـت داده اسـت و 
باعث بر هم خوردن تناسـب محيـط فيزيكی و اجتماعی، 
بی هويتی شـهری، رواج بی شـخصيتی، كاهش دوستی ها 
و روابـط متقابـل صادقانه و عدم شـناخت افراد نسـبت به 
يكديگـر شـده اسـت. در اين شـرايط، سـرزنش كه نوعی 
كنترل غيررسـمی اسـت عمالً از بين رفتـه و زمينه برای 

هنجارشـكنی در شـهر فراهم آمده اسـت. در همين راستا 
می تـوان گفـت، در برنامه ريـزي شـهري كشـور، توجه به 
موضـوع توسـعه ي اجتماعـي نـوع محلـه اي - گذشـته از 
هـدف كاركـردي كالبـدي كـه همانا سـاماندهي فيزيكي 
محـالت شـهري در بعـد محدودتر و تخصيـص يافته تر از 
لحـاظ منابـع مـادي و تجهيـزات اسـت - داراي جهات و 
ملزومات اساسـي فراواني مي باشـد كه همـان فراهم كردن 
اصـول سياسـت گذاري اجتماعـي و فرهنگي در شـهر، در 
قالب زندگي محله اي سـنتي مي باشـد. توسـعه  شـهر در 
كشـور مـا در دهه هـاي اخير، با خود مسـايل و مشـكالت 
فراوانـي را در ابعاد زيسـت محيطـي و مخصوصاً فرهنگي 
به همراه داشـته اسـت. در واقع رشـد فعاليت هاي عمومي 
از يک سـو و فقدان سـازوكار فرهنگي و اجتماعي مطلوب، 
به منظور سـامان دهي شـرايط جديد از سوي ديگر سبب 
گرديـده اسـت تا فضاي مـورد نيـاز حيـات و بالندگي در 
شهرها، پيوسـته با تهديدات پي درپي مواجه گردد. در اين 
بين، كاهش همبسـتگی های اجتماعی و رشـد و توسـعه 
زندگـی موزاييكـی از مهمتريـن اين تهديدات به حسـاب 
می آيـد كـه بـا خـود پيامدهـای ناگـواری را به شـهرها و 
سـاكنين آنها تحميل كرده اسـت. به اسـتناد گزارشـهای 
آمـاري و غيرآماري، بروز رفتارهاي ضـد قانون و ضدارزش  
و در مجمـوع افزايـش ناهنجاري ها از مهمترين پيامدهای 
ناشـی از فرآينـد گسسـت هاي اجتماعي در شهرهاسـت. 
مهمتريـن مصـداق ايـن ادعـا، گـزارش روزنامه هـا و نيـز 
آمار منتشـر شـده توسـط سـازمان ها و نهادهـای قضايی 
و انتظامـی اسـت كـه در آن شكسـتن نظـم اجتماعـی و 
انحراف از هنجارهای جامعه در شـهرهای بزرگ نسبت به 
شـهرهای كوچک بيشـتر به چشـم می خورد. در شـرايط 
بوجود آمده فشـار گروهی و نظارت اجتماعی غيررسـمی، 
كـه نقـش بسـزايی در كنتـرل نابهنجاری ها دارد كاسـته 
شـده و افـراد بـه راحتی هنجارهـای گروهـی و اجتماعی 
را زيـر پـا می گذارنـد. بـه هميـن دليـل می بينيـم كـه 
فراوانـی، تنوع و شـدت آسـيب های اجتماعی در شـهرها 
باالخـص در شـهرهای بزرگ همـواره رو بـه افزايش بوده 
اسـت و تالش هـای انجـام شـده بـرای كاهـش انحرافات 
و بزهكاری هـای اجتماعـی نيـز، كار چندانـی را از پيـش 
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نبـرده و آمـار آسـيب های اجتماعـی در اينگونـه شـهرها 
همچنـان از رونـد رو به رشـدی برخوردار اسـت. از همين 
روی جامعه شناسـان، روانشناسـان و حتـی جرم شناسـان 
سـعی در ارائـه نظريه هـای جديدتـر بـرای مواجهـه بـا 
نابهنجاری هـا داشـته اند كـه اكنـون شـاهد بـر جسـته 
شـدن ديدگاهـی بـه نام نظـارت و كنتـرل اجتماعـی در 
راسـتای كاهش آسـيب ها هسـتيم بطوريكـه ديدگاه های 
مربـوط بـه آن )كنتـرل اجتماعـی(، امـروز در صـدر تمام 
برنامه هـای آسيب شناسـی و پيشـگيری قـرار گرفتـه و 
جامعه شناسـان كانـون توجه خـود را از مطالعـه كجروی 
و كجـروان بـه فرآيندهـای كنتـرل اجتماعـی و مباحـث 
پيرامـون آن معطـوف سـاخته اند« )سـليمی  و همـكاران، 
1385(. در پـی برجسته شـدن رويكـرد مذكور، محققين 
فراوانـي در سـال هاي اخيـر، موضوع سـاماندهي شـهر در 
ابعـاد كوچک تر و محدودتر را در سياسـت گذاري فرهنگي 
و اجتماعـي شـهر مفيـد و مؤثر قلمـداد كرده انـد. به زعم 
اكثـر آنها محله هاي شـهري از جايـگاه و كاركـرد ويژه اي 
از لحـاظ حفظ و توسـعه ي تنظيمـات اجتماعي بـه ويژه 
در كالن شـهرها برخوردارنـد. چـرا كه در دهه هـای اخير، 

شهرنشـينان در واحدهـاي اجتماعـي فوق طـي تجربه ي 
طوالنـي قـادر بوده انـد پاسـخ گوي بسـياري از نيازهـا و 
ضرورت هـاي روزمـره ي خـود باشـند و از شـكل گيري 
پـاره اي عوارض كه امروزه گريبانگير بسـياري از سـاكنين 
شـهرها مي باشـد جلوگيری كنند )موسـوی، 1382(؛ كه 
در انطبـاق با نيازهاي بنيادي بشـر و هرم مازلو مي باشـد 

)نمودار شـماره 1(.
 از همين روی پرداختن به مسـاله انحرافات و آسـيب های 
اجتماعـی با رويكـرد نظارت اجتماعی و يافتن بسـترهای 
از  شـهری،  بـزرگ  جوامـع  در  آن  تقويـت  بـرای  الزم 
ضرورياتی اسـت كه همواره در جامعه شـهری امروز دنبال 
می شـود و به نظر می رسـد با مطرح شـدن سياسـت های 
محله گرايـی و تقويـت هويـت محلـه ای از سـوی مديران 
شـهری، بتوان زمينه ای برای بكارگيـری ديدگاه نظارت و 
كنتـرل اجتماعی و به تبـع آن كنترل رفتارهای اجتماعی 
و  آسـيب ها  كاهـش  و  شـهروندان  همگانـی(  )نظـارت 
انحرافـات اجتماعـی فراهـم آورد. در اين مقاله با بررسـي 
جايـگاه محـالت و برنامـه ريزي محلـه محـور در كنترل 

رفتارهـاي نابهنجار شـهروندي پرداخته مي شـود.
مباني نظري

امـروزه توسـعه شـهري و مسـائل مربـوط بـه آن از جمله 
و  نظريه هـا  مشـترك  نقطـه  بعنـوان  »محله گرايـی«، 
روش هـاي مطـرح ، فرآينـدي چندجانبـه و جامـع اسـت 
كـه در آن تالقـي ديدگاه هـا و روش هاي مذكور بسترسـاز 
نگرشـي شـده اسـت كـه در حال حاضـر الزمـه مديريت 
در  )موسـوی، 1382(.  مي شـود  تلقـي  پايـدار  شـهري 
رابطـه بـا نـكات الگـو دربـاره محالت شـهر و انطبـاق انها 
با سـاختار توسعه شـهري پايدار نيز مجموعه اصولي الزم 
اسـت رعايـت شـود تا يـک محلـه پايـدار در شـهر خلق 

شـود )جـدول شـماره 1(.
هويت و هويت محله اي

نمودار 1. نيازهاي محتلف در سطوح انساني و نياز به 
امنيت و ايمني براي انسان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 

لنگ، 1386، ص 96.
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جدول 1. نکات الگو در رابطه با سازگارمندي محله با طراحي شهري، ماخذ: حبيبي، 1381، ص 38.
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نمودار 1. مراحل ادراك رضايت يا نارضايتي شخصي از محالت مسکوني؛ ماخذ: گيفورد، 1378، ص 78.

نمودار 2. مولفه هاي شکل گيري توسعه پايدار محلي و محله محوري؛ ماخذ: نگارنده.
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در لغتنامـه دهخدا در بيان ريشـه و اصل كلمه »هويت«1 
لفـظ »هـو« آورده شـده اسـت و در كنـار معانـی مختلف 
بـه واژه ای بـه نام »تشـخص« اشـاره شـده اسـت كـه در 
واقـع بـه آن بـه عنـوان معـادل فارسـی هويت نگريسـته 
می شـود. تشـّخص، جدايی و ممتاز شـدن، تعّيـن يافتن، 
انفـراد، شـخصيت و بزرگـی و آنچـه بـدان چيـزی از غير 
خود ممتاز شـود. چنانچه غير، ديگر در آن چيز مشـارك 
نباشـد، تعريف شـده اسـت )دهخـدا، 1372، ص 5908(. 
در فرهنـگ فارسـی معيـن نيـز در كنـار سـه معنـی عام 
بـا معانی چـون: 1- ذات بـاری  تعالی، 2- هسـتی، وجود؛ 
و 3- آنچـه موجب شناسـايی شـخص باشـد )مثـل ورقه 
هويت، شناسـنامه(، به يک معنی خاص )فلسـفی( اشـاره 
شـده اسـت؛ در فلسـفه، هويت به حقيقت جزئيه تعريف 
شـده اسـت. يعنـی هـر گاه ماهيـت با تشـخص لحـاظ و 
اعتبـار شـود، هويـت گوينـد و گاه هويت به معنـی وجود 
خارجی اسـت و مراد تشـخيص اسـت )معين، 1371، ص 
5228(. در فرهنـگ آكسـفورد )1989، ص620( نيـز دو 

دسـته معنـی در تعريف واژه هويت آورده شـده اسـت؛
1- الـف( كيفيـت يـا شـرايط )وضعيت( يكسـان )همان( 
بـودن در مـواد، تركيـب، طبيعـت، خصوصيـات يـا در 
كيفيات ويژه؛ )ب( يكسـانی مطلق و اساسـی؛ و )ج( يكی 

بـودن، يگانگی؛
2- )الـف( هماننـدی و تشـابه شـخص يا چيـزی در همه 
زمان هـا يـا همـه شـرايط و اوضـاع؛ )ب( وضعيـت يـا 
واقعيتـی كـه يک شـخص يـا چيزی خـودش باشـد و نه 

چيـز ديگـری؛ )ج( فرديت، شـخصيت، وجود شـخصی و 
فردی، خود همان چيز بودن )د( شـرايط شـناخته شـدن 

در احساسـات و عاليـق )بهزادفـر، 1386(.
از نظـر آنتونـي گيدنـز “هويـت مربـوط بـه فهم افـراد در 
مـورد ايـن كه چه كسـي هسـتند؟” و “چه چيـزي براي 
آنها مهم اسـت” تبيين مي شـود. اين فهم هويتي، منتزع 
از منابع معناسـاز مهمي مثل دين، مليت، نژاد، جنسـيت، 
طبقـه اجتماعي و تمايالت گروهـي و قومي و حتی محل 
سـكونت مي باشـد. بـه عقيـده »گيدنـز« هويت شـخص 
چيـزی نيسـت كه در نتيجـه تداوم كنش هـای اجتماعی 
فـرد بـه او تفويـض شـده باشـد، بلكـه چيـزی اسـت كه 
فـرد بايـد آن را بطـور مـداوم و روزمـره ايجـاد كنـد و در 
فعاليت هـای بازتابـی خويـش مورد حفاظت و پشـتيبانی 
قـرار دهـد )گيدنـز، 1378، 83-82(. در روان شناسـی نيز 
يكی از مشـخصات شخصيت را احساس هويت می دانند و 
آن عبارت اسـت از احساسـی كه انسان نسبت به استمرار 
حيـات روانی خـود دارد و يگانگـی و وحدتی كه در مقابل 
اوضـاع و احـوال متغيـر در خارج همـواره در حالـت روانی 
خـود احسـاس می كنـد )كاليـن بـرگ، 1355، ج 2، ص 

11 بـه نقـل از پاكنژاد(. 
در مقابـل ايـن ديـدگاه كـه هئيـت شـخص را بازتابـی از 
خودآگاهی شـخص به خود تعريف می كنـد. عده ای ديگر 
از جملـه جامعه شناسـان نظريـه كنـش متقابـل نمادی، 
اعتقـاد دارنـد كه هويت قبل از آنكه پديده ای فردی باشـد 
امـری اجتماعـی اسـت. هويت جمعی تالشـی اسـت كه 

1. از نظـر اسـتوارت هـال )1991الـف:47(، بـا نـگاه هگلـي، هويـت يـک رونـد در حال شـدن اسـت و از طرفـي يک شناسـنامه و عامل 
شناخته شـدن محسـوب مي شـود، هويـت همـواره از طريـق تقسـيم شـدن، معنـا پيـدا مي كنـد، تقسـيم بين اينكـه من چه هسـتم و 
ديگـري چـه هسـت؟ )حقيقـی، 1386(. اساسـاً هويـت مربـوط بـه ذهنيت مشـابهي اسـت كه فـرد بـا ديگـری دارد، به قول اسـتوارت 
هـال)1991 الـف:49( هويـت مربـوط بـه افـرادي اسـت كه مشـابه هم حـرف مي زنند، مشـابه هم فكـر مي كنند، از احساسـات مشـابه 
برخـوردار هسـتند. لـذا هويـت همواره از جايـگاه ديگري تعريف مي شـود. هويت همواره يک مفهوم ارتباطي بوده اسـت )بـارت، 1969(، 
بـه ايـن معنـا كـه ما بوسـيلة تشـابه ها و تفاوت هايـي كه با ديگـران داريـم شـناخته مي شـويم )مينـاگال و همـكاران، 2003، ص 61(. 
هويـت بـه ريشـه هاي زندگـي، روش هـا و منش هايي كه بـا آن زندگي  مي كنيم، گره خورده اسـت. منظـور از روش های زندگـي،  اموري 
اسـت كـه خصيصه هـاي خـاص زندگي مـا را منعكس مي كنـد. اموري مثـل آداب و رسـوم اجتماعي، مذهـب، نوع لباس پوشـيدن، غذا 
خـوردن، گـذران اوقـات فراغـت و خلـق  و خوي هـاي مربـوط بـه روابـط اجتماعـي، نمونه هايي اسـت كه هويت يـک جامعـه را از جامعة 

ديگـر و يـا حتـي هويـت يک فـرد را از فـرد ديگر متمايـز مي كند )حقيقـی، 1386(.
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جمعـی از انسـان ها به منظـور تداوم و تمايـز حيات مادی 
و معنـوی خـود بروز می دهـد و بر معيارهـای گوناگونی از 
قبيل خانواده، خويشـاوندی و مقـوالت انتزاعی چون دين 
مشـترك، قوميـت و ديدگاه های سياسـی اسـتوار اسـت. 
هويـت ملـی- قومـی و هويـت دينـی بـر اسـاس هميـن 

تعريف شـكل می گيـرد )افـروغ، 1377، ص 221(. 
 

سازوكار هويت سازي و مفهوم مکان و فضا
جريـان  در  فضـا«  و  »مـكان  تمايـز  وجـه  نخسـتين 

6

 
 محوري؛ ماخذ: نگارنده.گيري توسعه پايدار محلي و محله. مولفه هاي شكل2نمودار 

 
 شناسان اي ديگر از جمله جامعه كند. عده در مقابل اين ديدگاه كه هئيت شخص را بازتابي از خودآگاهي شخص به خود تعريف مي

اي فردي باشد امري اجتماعي است. هويت جمعي تالشي  نظريه كنش متقابل نمادي، اعتقاد دارند كه هويت قبل از آنكه پديده
دهد و بر معيارهاي گوناگوني از قبيل  ها به منظور تداوم و تمايز حيات مادي و معنوي خود بروز مي است كه جمعي از انسان

قومي و  -عي چون دين مشترك، قوميت و ديدگاه هاي سياسي استوار است. هويت مليخانواده، خويشاوندي و مقوالت انتزا
  .)221 ، ص1377(افروغ،  گيرد هويت ديني بر اساس همين تعريف شكل مي

 
 . فضا و شاخصه هاي آميختگي آن و تطبيق آن در ديدگاه هاي مختلف؛2جدول 

شاخصـــــــه 
ــه   ــاي آميخت ه

 با فضا

ديــــــــدگاه  ديدگاه لفور
 سوجا

ديــــــــدگاه  ديدگاه پانتر 
 كانتر

اشـــــــتراك 
 تعاريف

 ظرف فضايي كالبد كالبد فضاي فيزيكي فضاي فيزيكي ظرف
ــاي  محتوا فضــــــــــ

 اجتماعي
ــاي  فضــــــــــ

 اجتماعي
 رفتار و تعامل فعاليت فعاليت

ــي  فضاي ذهني تصور ــاي ادراكـ فضـ
 و بازنمايي

 هويت مفهومي تصورات معنا

 
 
 
 
 
 
 

جدول 2. فضا و شاخصه هاي آميختگي آن و تطبيق آن در ديدگاه هاي مختلف؛

جدول 3. شناخت مفهوم محله از ديدگاه نظريه پردازان مختلف؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مطالعات نظري.

جدول 4. مفهوم محله از ديدگاه علوم مختلف و مطالعات ميان رشته اي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مطالعات نظري.
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هم سـنجی ايـن دو مفهوم وجـه انتزاعی آنهاسـت. تقريباً 
هـر انسـان دارای عقل سـليمی مـكان را آسـان تر درك و 
تجربـه می كنـد و در مقايسـه با فضا، ضـرورت مكان برای 
زندگی فردی و اجتماعی را به سـادگی احسـاس می كند. 
انسـان ها حتی فضا را هم به واسـطه مكان درك می كنند 
و فضايـی جـدا از مـكان را غيرقابـل تصـور می داننـد. اين 
تفـاوت در درك مـكان و فضا از آن رو ناشـی می شـود كه 
فضـا، در واقـع انتزاعی تـر از مكان اسـت. بی گمـان هويت 
داشـتن در درجه نخسـت به معنای خاص و متمايز بودن 
ثابـت و پايـدار مانـدن و به جمع تعلق داشـتن اسـت، هر 
فـرد هنگامـی خـود را دارای هويـت می داند كـه از تمايز، 
پايـداری و در جمـع بـودن خـود اطمينـان حاصـل كند. 
مـكان و فضـا مهم ترين عواملی هسـتند كه ايـن نيازهای 
هويتـی انسـان را تأميـن می كننـد. بـه بيـان روشـن تر، 
مرزپذيـری و قابـل تحديـد بـودن مكان و به تبـع آن فضا 
ايـن امـكان را بـرای آنهـا فراهـم می كنـد كه انسـان ها با 

احسـاس متمايـز بـودن، ثبـات داشـتن و تعلق بـه گروه، 
امنيـت و آرامـش الزم بـرای زندگی را كسـب كننـد. اين 
موضـوع باعـث تفـاوت ديـدگاه بـه مفهـوم سـرمايه هاي 
كالبدي و اجتماعي در سـاختار محالت شـهري مي شود 

)نمودار شـماره 5(.
 »بـر خـالف جوامـع مـدرن و متأثـر از فرآينـد جهانـی 
شـدن، در جوامع سـنتی فضا كامال زير سـلطه و وابسـته 
بـه مـكان بـود. از ايـن رو فضـای سـنتی با قلمـرو مكانی 
انطبـاق داشـت و بـا عاليم و نشـانه های مكان پر می شـد. 
اعمـال و كردارهايـی هـم كـه ايـن فضـا را پـر می كردند، 
جملگـی مكان منـد بودنـد. ايـن فضـا، فضايـی محـدود 
بـود. البتـه برای زندگـی كـردن در چارچـوب آن نه برای 
حركـت كـردن در گسـتره آن. فرآينـد جهانـی شـدن به 
واسـطه پيشـرفت شـگفت آور فن آوری های ارتباطی، روند 
گسسـت مـكان و فضا را شـتاب می بخشـد و رشـته های 
پيوند زننده فضای اجتماعی با مكان و سـرزمين معين را 
بيـش از پيش پـاره می كند. بدين ترتيـب امر اجتماعی از 
دايـره تنـگ و محـدود مـكان رهايی می يابـد و در فضايی 
بسـيار فراخ گسـترش پيدا می كند« )بهزادفر، 1386، ص 

.)30
سازوكار هويت سازي و مفهوم زمان

زمان يكی ديگر از عوامل هويت سـاز اسـت. تقريباً بيشـتر 
نظريه پـردازان ايـن نكتـه را می پذيرند كه »زمـان و فضا« 
شـرط الزم هويت يابـی هسـتند و بـدون آنهـا سـاخت و 
نگهـداری هويـت ناممكـن اسـت. بـه عبارتـی چنـان كه 
اسـتوارت هـال بيـان می كنـد، اگر هويـت را نوعـی نظام 
بازنمايـی بدانيـم، زمـان و فضا مختصات اصلـی اين نظام 

جدول 5. نقاط اشتراك و انفصال مفهوم جامعه و اجتماع؛ ماخذ: نگارنده بر اساس مطالعات نظري.

نمودار 3. جابجايي مسئوليت بين دولت و حکومتهاي محلي در 
حوزه برنامه ريزي شهري؛ ماخذ: حاجي پور، 1385، ص 43.
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بـه شـمار می آيند، همـه هويت ها در فضـا و زمان نمادين 
قـرار می گيرنـد و بـه قـول ادوارد سـعيد، جغرافی هـای 
خيالـی خـود را می طلبنـد. بـه بيـان ديگر فـرد هنگامی 
می توانـد مدعـی داشـتن هويت باشـد كـه از تـداوم خود 
اطمينـان حاصـل كنـد. اين تـداوم چيزی مگر احسـاس 
ثبات شـخصيت در طول زمان نيسـت. در جوامع سـنتی 
گذشـته، زمـان بـه خوبـی از عهـده انجـام ايـن كار ويـژه 
هويتـی خـود برمی آمـد، چـون مكان منـد بـود. بـه زعـم 
گيدنز در چنين جوامعی محاسـبه و گسـتره زمان بسـيار 
محـدود بـود، زيـرا زمان با مـكان پيوند داشـت. در چنين 

شـرايطی انسـانها بـه راحتی می توانسـتند گذشـته خود 
را بازشناسـی كننـد و بـا حـال پيونـد زننـد تـا بـه نوعی 
احسـاس تـداوم و ثبـات فـردی و جمعـی در طـول زمان 
دسـت يابند. زمـان مكان منـد، زمانی بود خطـی، كه فرد 
همـراه بـا ديگـر اعضـای جامعـه، گذشـت آن را آگاهانه و 
مشـترك تجربـه می كردنـد. بنابرايـن در جوامـع سـنتی 
بـه واسـطه زمـان مكان منـد، اطمينـان از تـداوم و وجود 
گذشـته ای مشـترك چندان دشـوار نبود و زمـان كارويژه 
هويت سـازی خـود را بـه خوبـی انجـام مـی داد )بهزادفر، 

 .)1386

نمودار 4. دگرگوني در نقش دولتها در برنامه ريزي؛ 1385، ص 42.

نمودار 5. تفاوت سرمايه هاي كالبدي و هويت اجتماعي؛  ماخذ: نگارنده.

جدول 6. شاخصهاي پايداري محله از ديد صاحبنظران، ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.
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سازوكار هويت سازي و مفهوم فرهنگ
فرهنـگ را بايـد مهمتريـن و غنی تريـن منبـع هويـت 
دانسـت. افـراد و گروه هـا همـواره بـا توسـل بـه اجـزا و 
عناصـر فرهنگی گوناگون هويـت می يابند، زيـرا اين اجزا 
و عناصـر توانايـی چشـم گيری در تأمين نياز انسـان ها به 
متمايـز بودن و ادغام شـدن در جمع دارنـد. به بيان ديگر 
فرهنگ هم تفاوت آفرين و هم انسـجام بخش اسـت. از اين 
منظـر فرهنگ مقوله ای تفاوت مدار اسـت و شـيوه زندگی 
خاصـی را می سـازد. ايـن تفاوت و خاصيت نـه تنها امكان 
هويت يابـی را فراهـم می كنـد، بلكـه بـه زندگی انسـان ها 
نيـز معنـا می بخشـد. بنابرايـن هنگامـی كـه از فرهنـگ 
صحبـت می كنيم به روش هايی اشـاره داريم كه انسـان ها 
بـه صـورت فـردی و جمعـی، از طريـق ارتباط بـا ديگران 
زندگـی خود را معنـادار می كنند. البته ايـن ارتباط زمانی 
معنابخـش می شـود كـه در چارچـوب مرزهـای هويتـی 
برقـرار شـود و در عيـن حال بـه تقويـت و تحكيم چنين 
مرزهايـی كمـک كنـد. »در جوامـع سـنتی، اسـتحكام و 
كارايـی باالی مرزهـا، فضای انحصاری بـرای فرهنگ های 
خـاص فراهم می كـرد. بنابرايـن فرهنگ ها می توانسـتند 
بـا بهره گيـری از مصونيـت مبتنـی بـر چنان انحصـاری، 
جايـگاه مطلـق پيدا كننـد. از آنجا كـه فرهنگ های بديل 
و رقيبـی وجـود نداشـت و دگرگونی های فرهنگی بسـيار 
ناچيـز بـود، نيـاز هويتـی انسـان ها بـه مرجع هـای ثابت 
و مطلـق بـه خوبـی تأميـن می شـد. امـا در حـال حاضـر 
فرآينـد جهانی شـدن بـا برهم ريختن فضـای انحصاری و 
از بيـن بردن مصونيت فرهنگ ها، قابليـت و توانايی آنها را 
در زمينه هويت سـازی سـنتی بسـيار كاهش داده است« 

.)1386 )بهزادفر، 
سازوكار هويت سازي و مفهوم هويت انساني

تنهـا پديـده ای كـه دغدغه هويـت دارد انسـان اسـت؛ به 
گفتـه سـارتر، در مورد انسـان وجود بر ماهيت تقـدم دارد 
)قاسـمی، 1380(. انسـان بـا حضـور در جمـع و رابطـه با 
ديگـران به هسـتی خود و انسـان های ديگـر و امور جزيی 
و كلـی واقـف می شـود. انسـان بـه عنـوان يـک موجـود 
اجتماعـی نمی تواند بـدون كمک اطالعات ديگـران، خود 
را بيابـد و بـه هويـت خـود دسـت يابـد. فـرد با حضـور و 

رشـد يافتن در جمـع عالوه بر آن كـه دارای هويت فردی 
يعنـی نام و روابط مشـخص با ديگـران می گردد با گرفتن 
عناصـر مشـتركی كـه فرهنـگ خوانـده می شـود هويت 
جمعـی می يابـد و بـا مجموعـه ايـن مسـائل دارای تاريخ 
مشـترك می شـود. بـه ايـن ترتيـب ايجـاد هويـت فردی 
يک فرآيند اجتماعی اسـت. انسـان قابليـت آن را دارد كه 
مـن خـود را تبديـل به جزيـی از ما بكند. بـه همين علت 
مـا تبديـل به يـک ذهنيت در كنار من مشـخص شـده و 
وجـدان گروهـی را به وجود مـی آود ) پاكـزاد، 1375، ص 

 .)102
سازوكار هويت سازي و مفهوم هويت شهر

هويـت شـهري حامل تعامل ميـان عينيت  )فـرم ، فضا و 
فعاليت( و ذهنيت )انسـان( اسـت. در واقع هويت شـهري 
فراينـدي پوياسـت كـه از تعامـل ميـان انسـان و محيـط 
شـهري شـكل مي گيـرد. در شـكل گيري اين فرايند سـه 
عنصر اساسـي متن، محتوا و احسـاس تعلق و دلبسـتگي 
نقش دارند. زماني كه صحبت از هويت شـهري مي  شـود، 
انگاشـتن شـهر به مثابه متـن مطرح مي گردد كـه در اين 
رويكرد هريک از عناصر شهري و كليت شهر واجد معناي 
خاصي اسـت. در اين حالت شـهر به مجموعـه اي ازعالئم 
و نشـانه ها تقليـل مي يابـد كه دائما ازسـوي سـاكنان آن 
خوانده مي شـود. سـاكنان شـهر پيوسـته با اين نشـانه ها 
روبه  روينـد، آنهـا را مي خواننـد، معنـا و تفسـير مي كننـد 
و در نهايـت بـه ذهـن مي  سـپارند. معانـي نيز احسـاس و 
هيجانـات انسـان را تحريـک مي كنـد. از ايـن رو، ممكـن 
اسـت در انسـان احسـاس رضايت مندي و يا ناخوشايندي 
حاصل شـود. رضايت مندي موجب دلبسـتگي و وابستگي 
انسـان بـه محيـط مي شـود. بنابرايـن، تعلـق خاطـر در 

سـاكنان را تقويـت مي كند )غـراب، 1384(.
هويـت شـهري در ايـن معنا آنجـا به وقـوع مي پيوندد كه 
انسـان بتوانـد از رهگـذر ارتباط محيط متشـكل از عناصر 
و فضاهـاي شـهري بـه لحـاظ وجـودي حاضر، بـه لحاظ 
ذهنـي خـالق و بالنـده، بـه لحـاظ روحي بـا نشـاط و به 
لحـاظ اجتماعـي اخالق گـرا باشـد. در چنيـن رويكردي، 
هويـت شـهري نقـش بسـيار حياتي و ضـروري در رشـد 
معنـوي و ذهنـي فرد و جامعـه دارد. به گونـه اي در غياب 
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آن فـرد و جامعـه از خود بيگانه مي شـوند؛ چرا كه يكي از 
وجـوه از خود بيگانگي، بيگانگي نسـبت به محيط اسـت. 
ازخـود بيگانگي نسـبت به محيط به شـكل هاي متفاوتي 
ماننـد ناتوانـي در برابرمحيـط، بي معنايي نسـبت بـه آن، 
بي مسـئوليتي و غريبگي نسـبت بـه آن و عناصر سـازنده 

آن ظاهر مي شـود.
 هويـت شـهري ارتبـاط نزديكي بـا تجربه ذهنـي و رواني 
هـر فـرد دارد. هويـت شـهري مجموعـه اي از خاطـرات و 
آمادگي هـاي ذهنـي در زيسـت جهـان سـاكنان شـهري 
اسـت. زيست جهان ساكنان شـهري در رابطه ديالكتيكي 
ميان فرد و محيط شـهري شـكل مي گيرد. در اين ارتباط 
بي هويتـي به معناي عـدم وجود رويدادهـاي خاطره انگيز 
اسـت. رويـدادي كـه موجب تمايـز مكاني از مـكان ديگر 
اسـت. هويت شـهري، نقطه تالقـي ميان هويـت فردي و 
هويت جمعي اسـت كه تعين مادي يافته اسـت. لينچ هر 
يـک از ايـن معيارها را با معيارهای ريزتـری توضيح داده و 
سـنجش می كنـد. به عنـوان مثال معيار يا سـنجه معنی 
شـامل پنج زير عنوان اسـت: سـاختار، هويت، شـفافيت، 
سـازگاری و خوانايـی. در بيـن ايـن معيارهـا يا سـنجه ها، 
هويت و سـاختار از اجزای شـكلی و ريخت شناسانه معنی 
هسـتند. ايـن دو جنبـه، جنبه هايـی از شـكل را توضيـح 
می دهنـد كـه بـه مـا امـكان می دهنـد فضـا و زمـان را 
شـناخته و در قالب الگوهای خـود معرفی كنيم )بهزادفر، 
1386(. معنـی يعنـی اين كه شـهر تا چه انـدازه می تواند 
به وضوح درك شـده و از نظر ذهنی قابل شناسـايی باشد 
و سـاكنانش، آن را در زمان و مكان به تجسـم درآورند و تا 
چـه اندازه آن سـاختار ذهنی بـا ارزش ها و مفاهيم جامعه 
در ارتبـاط اسـت. يعنـی انطبـاق محيـط بـا توانايی هـای 
احساسـی و ذهنی و سـاختارهای فرهنگی )لينچ، 1374، 

ص 152(.
طـي يـک مطالعـه ميدانـي كـه در محـالت محموديـه، 
زعفرانيـه و شـهرآرا در تهـران از طريـق پرسشـنامه انجام 
گرفته، روشـن شـده اسـت كه يادآوري گذشـته و مباني 
شـكل گيري محلـه اكثـراً با حـس دلتنگي فـراوان همراه 
بـوده اسـت. بـه دليـل تغييرات سـريع و وسـيعي كـه در 
دو دهـه گذشـته در ايـن محـالت صـورت گرفتـه، چهره 

محـالت  در  اسـت.  شـده  تغييـر  دسـتخوش  محـالت 
محموديـه و زعفرانيه يادآوري گذشـته آرامش و آسـايش 
فضـا را بـه خاطـر مـي آورد. جاذبه هـاي اصلـي محـل در 
فضـاي سـبز آن بيـان شـده اسـت. حياط هـاي وسـيع و 
خانه هـا و باغ هـاي بـزرگ اجـزاي اصلـي هويـت بخـش 
محلـه بوده انـد. اهالـي محله كه سـابقه زندگي بيشـتر از 
ده سـال در محـل داشـته اند، عقيـده دارنـد كـه كيفيـت 
محيطـي در محلـه به شـدت رو بـه زوال اسـت. در محله 
شـهرآرا، آرامـش محلـه و كيفيـت خوب هوا كـه به دليل 
وجـود پارك هـا و فضاي سـبز وسـيع و مسـتقر در محله 
حاصـل شـده اسـت از عناصـر هويـت آن بخش شـمرده 
مي شـدند. در ايـن محلـه پارك بـه عنوان بهترين نشـانه 
و نماد از سـوي اهالي مطرح شـده اسـت )قرايـي، 1384، 

ص 35(.
سازوكار هويت سازي و مفهوم محله

محلـه بزرگتريـن و در عيـن حـال صميمی تريـن گـروه 
اجتماعـی در يـک جامعه شـهری اسـت. اصطـالح محله 
چندين معنی دارد كه در اينجا اشـاره دارد به يک گروه از 
مردم در يک مكان مشـترك مسـتقر. اغلب اين اصطالح، 
بـرای كيفيـت روابـط نيز بكار بـرده می شـود و همچنين 
بـرای مواقعـی كـه تعامـل روزمـره مـردم با يكديگـر زياد 
اسـت؛ بنابراين اندازه محيط اجتماعی، اشـتراك در محل 
اقامـت و كيفيت روابط اجتماعی از عناصر مهم در تعريف 
محله محسوب می شـوند ) ,fisher 1976,102(. از سوی 
سـاير صاحبنظـران، مفهـوم محلـه شـهري در برخـورد 
نخسـت تداعي كننده حوزه جغرافيايي پيچيده در شبكه 
فضايي شـهر مي باشـد كه داراي كاربري در درجه نخست 
مسـكوني و آنگاه انواع ديگر از كاربري هـاي اداري، تجاري، 
خدماتـي و ماننـد آن مي باشـد. ايـن در حالـی اسـت كـه 
واقعيت جامعه شـناختي محله به مراتب پيچيده تر اسـت. 
به نظر جامعه شناسـان، معرف هاي سـنتي محلـه با واحد 
حيات جمعـي و جامعه پذيري در ارتباط اسـت )موسـوی، 
1382(. در واقـع مطالعـة محـالت شـهري نتيجـة تفكـر 
بوم شـناختي اسـت كه حاصل تالش هاي مكتب شيكاگو 
به شـمار مي آيد. حوزة اجتماعي در شهرها سابقاً به عنوان 
حوزه هـاي طبيعـي شـناخته مي شـدند و از آن تعريفـي 
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بدين سـان ارائه مي شـد: »حـوزة طبيعي در شـهرها، يک 
حوزة جغرافيايي اسـت كه به وسـيلة مشـخصات طبيعي 
محـل و حيطه هـاي فرهنگـي مـردم از سـاير بخش هاي 
شـهري كامالً تميز داده مي شـود« )شـكوهي، 1372(. در 
سـاده ترين تعريـف از محلـه مي توان گفـت: محله عبارت 
اسـت از خانه هـاي مجـاور هـم در يک فضـاي جغرافيايي 
خـاص كه سـاكنان ايـن خانه ها بـا هم روابط شـخصي و 
تعامـل رودررو دارنـد و ميزاني از همبسـتگي اجتماعي در 
بيـن آنهـا وجـود دارد. به عبـارت ديگر، محلـه يک فضاي 
اجتماعي ـ جغرافيايي اسـت كه محـدود و مبتني بر روابط 
اجتماعـي گرم و تعامالت رودرروي همسـايگان اسـت. در 
محـالت بـه افـرادي كـه در خانه هـاي مجاور هـم زندگي 
مي كننـد، همسـايه مي گوينـد. ارتبـاط همسـايگان در 
محالت شـهري به هنگام نياز و عمران بيشـتر مي شـود و 
تعـاون و هميـاري آنها افزايـش مي يابد )قجـری، 1385(.

در تبييـن خصوصيات محله هاي شـهري نظـرات ديگري 
نيـز مطـرح مـي باشـند كـه در آنهـا بـه برجسـته بـودن 
سـهم پـاره اي از عناصـر اجتماعـي بيـش از عوامـل ديگر 
تكيـه شـده اسـت. مثـاًل در برخـي از محـالت شـهري 
بويـژه در كالن شـهرهاي امريكايـي، آنچـه  كـه  يک  محله  
را از محلـه اي  ديگر متمايز مي كنـد خصوصيات  مذهبي - 
نـژادي  سـاكنين  آن  اسـت  نـه  سـيما و پيكـره  محلـه . در 
مجمـوع بافـت محالت شـهري در تمـام كشـورها از يک 
فراينـد مشـابه پيـروي مي كنـد. بنابر آنچه  كه  گفته  شـد 

چنيـن  اسـتنباط  مي شـود كـه  يـک  محله:
1.   اوالً داراي  يک  فضاي  جغرافيايي  است؛

2. ثانيـاً گروه هـاي  انسـاني  بـا خصيصـه  اجتماعـي  يـا 
و  مي باشـند  سـاكن  آن  در  مشـابه   و...  فرهنگـي  

3. ثالثـاً روابـط  اجتماعـي  ميان  گروه هاي  انسـاني  سـاكن  
در هـر محلـه ، يک  رابطه  صميمـي  و داراي  انسـجام  واحد  
اسـت . تصوير جامعه  شـناختي از توسعه محله اي متفاوت 
از طـرح محلـه در نظـام برنامه ريزي اداري شـهري اسـت. 
بديـن  صـورت  كـه  محلـه  بـه  لحـاظ  وسـعت  و جمعيـت  
كوچكتريـن  تقسـيم بندي  شـهر از نظـر ارائـه  خدمـات  و 
مديريت  شـهر اسـت ، و وجود دبسـتان ، مدرسه  راهنمائي ، 
دسترسـي  سـهل  بـه  خدمـات  مـورد نيـاز روزمـره  مانند 

مراكـز دادوسـتد مايحتـاج  روزانـه ، فضـاي  سـبز محلـي ، 
مركـز مذهبـي  و تأسيسـاتي  چـون  گرمابـه ، مركز پسـت  
و زمين هـاي  بـازي، محـدوده  جمعيتـي ، و سـطح  تحـت  

پوشـش  يک  محلـه  را مشـخص  مي سـازد.
سازوكار هويت سازي و مفهوم اجتماع محله ای 

اجتماعـات محلـه ای مجموعه هايـی هسـتند مركـب از 
بـودن  دارا  ضمـن  كـه  بخش هايـی  و  اعضـاء  تک تـک 
خصلت هـای متمايـز، دارای روابـط متقابـل بـا يكديگـر 
می باشـند، آنهـا می تواننـد بـه وسـيله ويژگی هـای افـراد 
سـاكن در يـک محـل، مرزهـای جغرافيايـی، ارزش هـای 
مشـترك، منافـع، پيشـينه و يـا تـوان و نيـروی پويايـی 
)سـازماندهی( تعريـف شـوند ) CDC,1998بـه نقـل از 

پـور(. حاجی 
بنـا بـه تعريـف، يـک اجتمـاع محلـه ای بايسـتی ايجـاد 
تعامـالت شـبكه ای و بيـن فـردی را در درون يـک واحـد 

مـورد مالحظـه قـرار دهـد..
البتـه در يـک اجتمـاع محلـه ای زندگـی مـردم در كنـار 
هـم لزومـاً به معنـی انجام تعامـالت و ارتباطات دوسـويه 
بيـن آنها نيسـت و اين امكان هسـت كه تعامـالت اندكی 
ميان همسـايگان در يک محل وجود داشـته باشـد و اين 
ماهيـت ارتباطـات »متقابل« ميان افراد هسـت كه منجر 
بـه شـكل گيری »شـبكه های اجتماعـی« شـده و اغلـب 
بـه عنـوان مهمترين جنبه يـک اجتماع محلـه ای مدنظر 

است.
نگاهـی بـه تعاريـف نشـان می دهد كـه در اكثـر تعاريف، 
وجـود روابـط متقابـل و شـبكه های اجتماعی ميـان آنها، 
ارزش هـا و منافـع مشـترك و واقـع بـودن در يـک محله 
بـا مرزهای جغرافيايی مشـخص به عنـوان خصائل اصلی 
يـک اجتمـاع محلـه ای می توانـد تعريف شـود. عـالوه بر 
ايـن در اكثـر تعاريـف مفهوم اجتمـاع محلـه ای دارای بار 
ذهنـی و اجتماعی خاصی اسـت كه از آن احسـاس تعلق 
و عضويـت در يـک اجتمـاع )مجموعـه بـه هم پيوسـته( 
بـا يـک محـدوده مشـخص جغرافيايـی را بـه ذهـن افراد 
متبـادر می كند و در همين رابطه اسـت كه مفهـوم و واژه 
»شـهروند« نيـز می تواند معنا يابد؛ شـهروندی كه متعلق 
بـه اين اجتماع تعريف شـده و معين بـه لحاظ جغرافيايی 
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اسـت و دارای روابط متقابل و مشـترك بوده و هويت خود 
را از آن می گيـرد. در ايـران بـه زعم برخی از صاحب نظران 
و بـه علت شـرايط تاريخی اين سـرزمين، هويـت افراد در 
ايـن اجتماعـات تعريـف نشـده بلكـه از زاويـه پيوندهای 
خويشـاوندی و خانوادگی )سـببی و نسـبی(، مذهبـی و... 
تعريـف می گـردد و اصوالً فرد )به معنای شـهروند صاحب 
حقـوق و متعلـق بـه يـک اجتمـاع( وجـود نداشـته و بـه 
هميـن علت اسـت كه در شـرايط تصميم گيـری و عمل، 
قضاوت هـا بـر مبنـای اولويت هـا و منافعـی اسـت كـه بر 
هويت خويشـاوندی، قومـی و قبيله ای اسـتوار می گردد و 
نـه بر اسـاس احسـاس تعلـق و عضويت در يـک محدوده 
جغرافيايـی به نام شـهر، اجتماع محلـی و... كه پيامد اين 
نـوع عمـل و نگرش، عـدم اعتبـار عرصه عمومـی خواهد 
بـود )پيـران، 1384(؛ بـه همين دليـل در اسـتفاده از واژه 
اجتماع محله ای برای محله های شـهری در ايران بايسـتی 

بـا احتياط عمـل كرد.
سازوكار هويت سازي و مفهوم محله گرايي

محله گرايـي بـدور از احياء كاركردهاي سـنتي آن، عبارت 
اسـت از پرداختن به سـازوكارهاي نوين شـهري به منظور 
سـامان دهي فيزيكـي و اجتماعـي نيازهـا و امكانـات و 

در مجمـوع زندگـي شـهروندان و روابـط آنهـا بـا در نظـر 
گرفتن ابعاد جغرافيايی اسـت )موسـوی، 1382(؛ بنابراين 
در يـک جمع بنـدی می تـوان گفـت بـا توجـه بـه پيوند 
نزديـک ميـان هويـت مـكان و هويت فـرد مقولـه هويت 
محيـط مصنوع بـه موضوعاتی چون حـس و معنی مكان 
در روانشناسـی اجتماعـی مربوط می شـود بـه بيان ديگر 
مـی تـوان هويـت مكانـی را زيـر سـاخت هويـت خـود 
شـخص تلفـی كـرد كـه از شـناخت هـای ذهنی فـرد از 
دنيـای كالبـدی كـه در آن زندگـی می كند تشـكيل می 
شـود. ايـن هويت )مـكان( به عنـوان يک نظام شـناختی 
از مكانهـا و محيـط هـای شـهری به فرد كمـک می كند 
رفتـار و زندگـی خـود در محيـط های شـهری را سـامان 

دهـد و توصيـف كند.
نظريه های مربوط به محله گرايی

در ادامـه بـه بررسـي نظريه ها و مدلهـاي مربوط به محله 
گرايي پرداخته مي شـود.

نظريه های اجتماعی شهر
كاهـش روزافـزون همبسـتگي هاي شـهري و شـهروندي 
خـود ممكـن اسـت در نهايت به ظهـور اشـكال گوناگون 
از ناهنجاري هـا و بيماري هاي رفتاري و حتي در سـطحي 

جدول 7. ويژگيهاي مورد نظر محله بر اساس رويکردهاي و معيارهاي پايه متخلف؛ ماخذ: نگارنده بر اساس عبدالهي و ديگران، 
1389، ص 95.
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فراتر، شـكل گيري جرائم شـهري منجر و اختالل در نظام 
روابـط جمعي و كاركردهـاي آن را موجب گـردد. افزايش 
آمـار جرايم شـهري، فزوني ميـزان ناهنجاري هاي رفتاري 
و رواني، تشـديد خـرده فرهنگ هاي گروه هـاي اجتماعي 
ناهمگن، تغيير كاركرد روابط خانوادگي، كاهش احسـاس 
مسـئوليت مشـترك اجتماعـي، رواج فرهنـگ فردگرايانه 
منفـي و موارد متعدد مشـابه ديگـر، موضوع خطر كاهش 
همبسـتگي هاي اجتماعـي و اخالقي را بعنـوان يک نقطه 
تهديد كننده براي سالمت و توسعه پايدار در كالن شهرها 
تبديـل نمـوده اسـت )موسـوی، 1380(؛ چنانچـه ديكنز 
جامعه شـناس شهری معاصر معتقد اسـت، برجسته ترين 
واقعيـت جامعه نوين، رشـد شـهرهای بزرگ اسـت1. »در 
هيـچ جـای ديگـر، دگرگونی هـای شـگفت انگيزی كـه 
صنعت ماشـينی در زندگـی اجتماعی ما به وجـود آورده، 
بـا ايـن وضوح كه در شـهر ديده می شـود، آشـكار نشـده 
اسـت« )ديكنـز، 1377، ص 61(. رونـد مذكور كه ناشـی 
از دگرگوني سـاختار سـاده گذشـته به سـازمان اجتماعي 
و   )Content(محتـوي بعـد  دو  در  می باشـد  جديـد 

شـكل)Form( قابل تحليل اسـت:
1. از نظر ريخت شناسي بنيادهاي فيزيكي، تاسيسات راه و 
جاده، مجتمع هاي بزرگ سـاختماني، معمـاري و طراحي 
كالبـدي، نمـاي بيرونـي شـهرها را دسـتخوش تغييـرات 
بديهـي اسـت دگرگوني هـاي  اسـت.  قـرار داده  وسـيع 
فـوق بـا خود اشـكال جديـد از فضـاي ارتباطـي را همراه 

داشـته اسـت. اگـر چـه مرفولـوژي شـهري تحـت نفـوذ 
شـديد برآمـدن نيازها و آرمان هاي جديـد در صدد تحقق 
بخشـيدن بـه آنها توسـعه متنـوع پذيرفته و تجسـم هاي 
فيزيكـي خيره كننـده اي را به ارمغـان آورده اسـت، اما در 
مرحلـه بعـد خود بـه متغيـر اساسـي در تعييـن نيازها و 
ضرورت هـاي زندگـي اجتماعـي از جمله در حـوزه روابط 

انسـاني تحول يافته اسـت. 
2. از نظـر محتواشناسـي نيـز فرآيند توسـعه اجتماعي و 
اقتصـادي و دگرگوني هـاي فـوق الگوي ديگري از اسـكان 
اجتماعي را براي انسـان كالنشهرنشـين توليد كرده است. 
تحـول در نظـام فرهنگـي و اقتصـادي، تعميـم فلسـفه 
اجتماعي جديد در تبيين و تشريح زندگي و نيز گسترش 
فرهنـگ سـوداگري سـبب تشـديد نيازهاي جديد شـده 
اسـت. آنچه كه مضمون زندگي در كالن شـهرهاي جديد 
تلقـي مي گردد عبـارت از تمايل بـه فرديت طلبي منفعت 
جويانـه و نيـز رقابت هـاي اجتماعـي متراكـم بـه منظـور 
دسـتيابي بـه امكانـات و خدمـات بيشـتر اسـت. در ايـن 
ميان كيفيت روابط افراد شهرنشـين تحت الشـعاع سـاير 
انگيزه هـا و در نتيجـه آمادگـي براي آسـيب پذيري را پيدا 
كـرده اسـت. بر همين اسـاس نظريه هـاي اجتماعي نوين 
شـهري، شكل گيري نظام اجتماعي كالن شهرها در دوران 
اخيـر را بـر مبنـاي روابـط اجتماعي عقالنـي و هدفمند و 
بعنوان بخش انكارناپذير از پيكره دروني سـازمان شـهري 
مـورد توجـه قـرار مي دهنـد. امـا عقالنيت مـورد توصيف 

1. از لحـاظ تاريخچـه ي توجـه به واحدهاي فضايي-اجتماعي در شـهرها و كاركرد روبه تغيير آنها در دوران جديد، تونيس جامعه شـناس 
قـرن نوزدهـم آلمـان، بـراي نخسـتين بار با تفكيـک انواع مختلـف پيوندهـاي اجتماعي، متوجـه زوال اشـكال طبيعي پيونـد اجتماعي 
و تغييـر صـورت و محتـواي زندگـي جمعـي در شـهرهاي بـزرگ صنعتـي بوده اسـت. به نظـر تونيس، توسـعه ي اجتماعي در گذشـته 
فراينـد طوالنـي و تدريجـي را طـي كـرده اسـت. شـهرها در حكـم مراكز اجتماعـي بوده اند كـه علي رغم سـادگي و محدوديـت از لحاظ 
روابـط و فعاليت هـا، اجـزاء و عناصـر محلـه اي متعـددي را بـا خـود بـه همراه داشـته اند. شـهر از نظر تونيـس محصول تراكـم واحدهاي 
متنـوع اجتماعـي اسـت. ابداع اصطالحـات دوگانـه و متمايـز گزل شـافت)Geselshaft( و گماين شـافت)Gemienshaft( و يا اجتماع 
)Community( و جامعـه )Society( بـراي مدت هـا ابـزار شـناختي مهمـي در تفكيـک واحدهـاي اجتماعـي سـاده از نـوع پيچيده و 
مـدرن تلقـي و از آن اسـتفاده مي شـده اسـت. تونيـس در اين تفكيـک به ماهيت تغيير نظام اجتماعي در شـكل كوچک و سـاده زندگي 
گروهـي در گذشـته و توسـعه نـوع بزرگ و انبـوه آن در دوران جديـد توجه دارد. در واقـع تونيس با ارائه الگـوي دوگانه زندگي اجتماعي 
بصـورت گزل شـافت )اجتمـاع( و گماين شـافت )جامعـه(، برنامه ريزان شـهري را متوجه آينده اي نمود كه در آن هويت انسـاني در شـهر 
زيـر چرخ دنده هـاي صنعتگرايـي نويـن نابـود و ارزش ها و منزلت هـاي اخالقي در پاي توسـعه غني و اقتصادي به مسـلخ آورده شـده اند. 
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تاكنـون قـادر بـه ايجاد سـامان اخالقـي درحـوزه روابط و 
مناسـبات اجتماعي نبوده اسـت )موسـوی، 1380(.

فريدمـن )1973( شهرنشـيني را در دو شـكل مختلـف 
تعريـف مي كنـد: 

1. نخسـت بـه مـكان اقتصـادي اي مربـوط مي گـردد كه 
طـي آن شهرنشـيني بـه مركزيت جغرافيايـي جمعيت و 
فعاليـت غيركشـاورزي در محيط هـاي شـهري در حـد و 

انـدازه متنـوع اطالق مي گـردد. 
ارزش هـاي  جغرافيايـي  توزيـع  بـه  دوم  معنـي  در   .2
مي شـود  گفتـه  نهادهـا  و  سـازمان  رفتـار،  اخالقـي، 
و  انبـوه  جامعـه   چنيـن  در   .)1993,johnston,R.J(
متراكمي، بيشـتر افراد بسـيار كم همديگر را مي شناسند 
و رابطـه چهـره بـه چهره با يكديگـر ندارند و تنها بـا افراد 
اطراف خودشـان ارتباط نزديک و شـخصي پيدا مي كنند. 
ايـن وضعيـت زمينه سـاز بي اعتمادي متقابـل و نارضايتي 

كلـي از زندگـي شـهري مي شـود )موسـوی، 1380(.
در پـي طـرح اهميـت نقـش فضـا در مطالعـات شـهري، 
صاحبنظـران ديـدگاه سـاختار بندی بويـژه كسـاني كـه 
متاثـر از ديدگاه گيدنـز بوده اند متوجه توانايـي بالقوه اين 
مفهـوم در ارائـه شـناخت كامـل از بازسـازي اقتصـادي و 
تركيـب اجتماعـي شـده اند. خـود گيدنـز بر ايـن موضوع 
تاكيد داشـته است كه “روند سـاختاربندي در چهارچوب 
فضـا- مـكان شـناخته مي شـود. از نظـر او بويـژه مكان ها 
بـه مسـأله اسـتفاده از فضـا بـه منظـور تمهيـد جايـگاه 
اجتماعـي بـراي تعامـل باز مي گـردد. در نهايت شـناخت 
جايـگاه تعامـل در تعييـن زمينـه اجتماعـي آن بسـيار 
اساسـي اسـت”)p 1984 Giddens.118(. در مجمـوع 
ورث اسـتدالل می كنـد كه نـوع متمايزی از »شـخصيت 
شـهری« در شـهر جديـد بـه ظهـور پيوسـته اسـت كـه 
اسـتثمار  بزرگنمايـی،  رقابـت،  آن  متمايزكننـده  وجـه 
متقابـل و جدايـی از طبيعـت اسـت. عـالوه بر ايـن، افراد 
بوسـيله طيـف گسـترده نقش هايی كـه ايفـا می كنند يا 
در ديگـران تجربـه می كنند، دچـار بيماری روانـی »انزوا« 
)اسـكيزوئيد( می شـوند. در يک چنين فضايی »برای فرد 
هيچ گونـه فرصتـی وجود نـدارد تا درك همه جانبـه ای از 
جايـگاه خـود در محيط كلـی به دسـت آورد و آنـرا مورد 

بررسـی قـرار دهـد« )ديكنـز، 1377، ص 71(. »تقريبـاً 
در ايـن مـورد اتفـاق نظـر وجـود دارد كـه آسـيب ها در 
اشـكال شـديد، اصـوالً از مكان شـهرها بر می خيزنـد. در 
سـال 1976 بالـغ بـر 3/5 جرم در 7 اسـتان فرانسـه روی 
داده بـود. اين هـا تمامـاً اسـتان هايی بودنـد كـه بيـش از 
سـاير نقـاط جمعيـت شهرنشـين داشـتند. در داخل اين 
اسـتان های پرجمعيت، بخـش اعظم مجرمين را شـهرها 
بخـود اختصاص می دهند. از آن جمله مارسـی 70 درصد 
و ليـون بيـش از 80 درصد مناطق جرم خيـز را دارا بودند. 
بدينسـان همواره مالحظه می شـود با تراكـم جمعيت در 
شـهرها وضـع مجرميت نيـز افزايش می يابـد. از همين رو 
گفتـه می شـود، به هـر صورت شهرنشـينی جرم زاسـت« 

)شـيخاوندی، 1379، ص 297(.
نظريه های فضايی- اجتماعی

ديدگاه فضايی پيترساندرز
فضـا هماننـد زمـان مقوله ای بـا اهميت اسـت و نمی توان 
بـه دنبـال علـم اجتماعی نافضايی يـا غيرتاريخی بـود. به 
زعـم وی، جامعه شناسـی شـهری مثـل تمام شـاخه های 
جامعه شناسـی، اساسـاً به روابـط و فرآيندهـای اجتماعی 
ديگـر  شـاخه  هـر  هماننـد  می شـود.  مربـوط  خـاص 
جامعه شناسـی بايـد بـه هنـگام تحليـل ايـن روابـط و 
فرآيندهـا توجـه بـه اسـتقرار فضايـی آنها داشـته باشـد. 
در  افـراد  غيـاب  و  حضـور  خـاص  تركيب هـای  چـون 
مكان هـای خـاص تأثيـری روی چگونگـی و رخـداد ايـن 
فرآيندهـا دارد. آنچـه در مـورد جامعه شناسـی شـهری، 
ويـژه می باشـد، توجـه خاص به فضا نيسـت بلكـه تمركز 
خـاص بر جنبـه ای از سـازمان اجتماعی اسـت كه محاط 

در فضاسـت.
ديدگاه فضايی جورج زيمل

اسـتفاده از اسـتعاره های هندسـی و مقـوالت فضايـی از 
جملـه فاصلـه و تأثيـرش بـر روابـط اجتماعـی، زيمـل را 
در قلمـرو معدود جامعه شناسـانی قـرار داده اسـت كه در 
نظريه پردازی هـای خـود به فضا توجه داشـته اند. بطوريكه 
بـا جـرأت می تـوان گفـت زيمـل در مقايسـه بـا سـاير 
پيشـگامان جامعه شناسـی بيشـترين اسـتفاده از مقوالت 
فضايـی را بـه خود اختصاص داده اسـت. زيمـل جامعه را 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

422

كنـش متقابـل بين افـراد تعريـف می كنـد و وظيفه علم 
جامعـه را توصيـف صورت هايـی می دانـد كـه كنش های 
مختلـف به خـود می گيرنـد. زيمل بـرای فضـا و مقوالت 
فضايـی، جوهـری مسـتقل قائـل نيسـت و تصريـح دارد: 
اسـتقرار حـوادث، فضايی اسـت، امـا حـوادث معلول فضا 
نيسـتند. در انديشـه وی سـه وجه اساسـی ابعـاد فضايی 
جهـان فيزيكی كه می توانـد در نظريه پردازی های سـطح 

خـرد مؤثـر باشـد، عبارت اسـت از: 
1. منحصر به فرد بودن فضای جغرافيايی؛

2. تحـرك يا بی تحركی اشـيا و مصنوعات موجـود در اين 
فضا؛

3. نزديكـی يـا فاصله عامالن از يكديگر و از اشـياء سـاكن 
و بی تحـرك.

بـه زعـم زيمـل موقعيـت تعريـف شـدة فضايـی اشـياء 
مـادی بی تحـرك نيـز محـور اجتماعی بـا اهميتـی برای 
تعامالت انسـانی اسـت. ايـن موقعيت مشـخص و تعريف 
شـده می توانـد يـک سـاختمان، يک روسـتا، يـک محله 
و يـا يـک شـهر خـاص باشـد. به تعبيـر زيمل، ايـن نقاط 
ثابـت از محتوايـی نمادين نيز برخوردار اسـت و می توانند 
هماننـد ديـن، نيـروی خاصـی اعمـال كننـد و احسـاس 
تعلـق و آگاهی نسـبت بـه آن را در افـراد به وجـود آورند. 
مقولـه ديگـر زيمل، ريشـه در مقولـه مواضـع منحصر به 
فـرد اشـياء در جهـان فيزيكـی دارد. كانون توجـه زيمل، 
فاصلـه بيـن عامـالن بويـژه تغييراتی اسـت كه بـه دليل 
فاصلـه جغرافيايی بيـن عامالن در روابـط اجتماعی ايجاد 
می شـود. »ماهيـت روابـط اجتماعـی بـر حسـب آنكـه 

مشـاركت كنندگان بـه لحـاظ فضايـی مجـاور يكديگر يا 
جـدا از يكديگـر باشـند، تغيير می كنـد« )افـروغ، 1377، 

ص 32(.
ديدگاه پديدارشناختی از فضا

از سـنت ها و مكاتـب جامعه شناسـی كـه بـا تأكيـد بـر 
زمينه منـد بودن كنش ها و اعمال، نقشـی عمـده در حوزه 
مـورد مطالعه ايفا كرده اسـت، سـنت پديدارشـناختی به 
معنـای عام اسـت. سـنت مزبور بر ايـن نكته تأكيـد دارد 
كـه مـردم، زندگـی را در زمينه هـای انتزاعـی »جامعـه 
تـوده وار« تجربـه نمی كنند. شـناخت آنهـا در زمينه های 
اجتماعـی ای بـه دسـت می آيـد كـه در آن معنـا از طريق 
ارتباطـات و تعامـل با افرادی معدود بـه كنش ها و حوادث 

نسـبت داده می شـود.
ديدگاه فضايی ديويد هاروی

ديويـد هـاروی در اثـر معـروف خـود، شـهر و عدالـت 
اجتماعـی، فرآيندهـای اجتماعـی و اشـكال فضايـی را 
واقعيـات الينفـک از يكديگـر می دانـد كه تنها بـه لحاظ 
تحليلـی قابل تفكيک از يكديگرند. به اعتقاد وی، اشـكال 
فضايـی بـه مثابة محيـط و اشـيای بی جانی نيسـتند كه 
درون آن فرآيندهـای اجتماعـی رخ بدهنـد بلكـه ايـن 
اشـكال، خـود، سرشـار از فرآيندهـای اجتماعی اند همان 
گونـه كـه فرآيندهـای اجتماعـی، به يک معنـا، فضاييند. 
بـه عقيـدة وی، هرگونـه نظرية عامـی در مورد شـهر بايد 
بتوانـد فرآيندهـای اجتماعی در شـهر را به شـكل فضايی 
شـهر ارتبـاط دهـد. بايـد بين بينـش جامعه شـناختی و 
بينـش جغرافيايی پُلـی ايجاد كـرد. به زعم هـاروی، فهم 

نمودار 6. محله و احساس طرد اجتماعي از آن؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر اساس مطالعات نظري.
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فضا با همه پيچيدگی هايش وابسـته بـه درك فرآيندهای 
اجتماعی اسـت. فهم فرآيندهای اجتماعی نيز وابسـته به 

دركـی از شـكل فضايی اسـت.
ديدگاه فضايی گيدنز

جايگاه فضا در انديشـه گيدنز عمدتاً در نظريه سـاختيابی 
اوسـت. همان گونـه كـه اكثـر شـارحان گيدنـز از جملـه 
سـاندرز )1989(، گريگـوری )1993(، ديكنـز )1990( 
معتقدنـد، فهـم طـرح گيدنـز از ادغـام »زمان و مـكان در 
مركـز نظريـه اجتماعـی« و آرای او دربـارة فضـا، محليت 
و بطـور كلـی نظـرات جامعه شناسـی فضايـی و شـهری، 
بدون فهم نظريه سـاختيابی او امكان پذير نيسـت. مفهوم 
سـاختيابی، ناظر به دوگانگی موجود بين كنش و ساختار 
در نظريـه اجتماعـی اسـت. در نظريه سـاختيابی، عناصر 
سـاختار يعنی قواعد و منابع مادی هر دو از شـرايط كنش 
محسـوب گرديـده، آن را ايجـاد يـا محدود می سـازند. به 
تعبير گيدنـز، ويژگی های سـاختاری نظام های اجتماعی، 
هم محمل و هم بازده اعمال و رفتارهای اجتماعی اسـت. 
مـردم از محيـط فضايی و اجتماعـی خود، دركـی دارند و 
بـه طور فعال ايـن محيط را در ايجاد زندگـی خود و نظام 
اجتماعـی كـه جزيـی از آن هسـتند، بـه كار می گيرنـد. 
گيدنـز بـا طرح مفهوم محـل و ناحيه بندی دنبـال تدوين 
طرحـی اسـت كـه بتواند بـه مقوله بنـدی زمينه بندی كه 
ماهيتـاً حلقه اتصـال نظام های اجتماعی بـا دامنه كوچک 
بـا دامنه بـزرگ اسـت، ياری رسـاند. گيدنز معتقد اسـت 
كـه تجلـی روابـط زمانی- مكانـی در نظام هـای اجتماعی 
بايد در رابطه با ايجاد قدرت، درون سـاختارهای سـلطه و 
از طريـق باز توليد آن مورد بررسـی قـرار گيرد. »گيدنز بر 
ايـن باور اسـت كه اگر به دنبـال ارائه فهمی رضايت بخش 
از روابـط اجتماعـی، فرآيندهای اجتماعی و روابط شـان با 
مـردم به مثابه انسـان های فعال هسـتيم، نبايـد با فضا به 
مثابـه يـک زايده اختيـاری برخـورد كنيم. از ديـد گيدنز، 
مفهـوم محل، »منطقه ای فيزيكـی و زمينه ای برای تعامل 
اسـت كه برخوردار از مرزهای مشـخص بوده و به گونه ای 
بـه تمركـز تعامل يـاری می رسـاند«؛ بنابرايـن يک محل 
عمدتـاً يـک محيـط فيزيكـی اسـت كـه درون آن تعامل 

انسـانی رخ می دهـد« )ديكنز، 1377، صـص 10-11(.

نظـر ارنسـت كاسـيرر را می تـوان بـه عنـوان جمع بنـدی 
ديدگاه هـای فضايـی- اجتماعـی بـكار بـرد. هر پديـده  از 
پيونـد و وقـوع  حـوادث  و اتفاقـات  در بسـتر مـكان  بوجود 
مي آيـد و در بعـد زمـان  رشـد و تكامـل  مي يابـد و اين  دو 
بـه  منزلـه  چارچوبـي  هسـتند كـه  پديده ها در آن  شـكل  
مي گيرنـد و هيـچ  پديده اي  را نمي تـوان  يافت  كه  مقيد به  
شـرايط  زمانـي  و مكاني  نباشـد. بنا بر اين اصل، شـناخت  
پديده هـاي  انسـاني  نيز بـدون  درك  و فهـم  دو عامل  زمان  
و مـكان  كه  مشـخص  كننـده  ظـرف  و مظـروف  پديده ها  
هسـتند، بي شـک  شـناختي  كامـل  و دقيق  نخواهـد بود. 
نكتـه  مهمي  كه  تقريبـاً همه  بر آن  تأكيد دارند اين  اسـت  
كه  مكان  و زمان  از اجزاء تشـكيل  دهنده  و ويژگي  بسـيار 
مهـم  پديده ها و ماهيت ها هسـتند. بنابرايـن  مي توان  اين  
دو را بخشـي  مهـم  از هويـت  هـر وجـود عينـي  و ذهنـي  

دانست .
نظريه های مربوط به توسعه محله ای

رهـا شـدن افـراد در مقيـاس بـزرگ جغرافيايي بـا عنوان 
شـهر مشـكالت فراوانـي را بـا خـود همراه داشـته اسـت. 
در چنيـن وضعيتـی آنچه كه مـورد اتفاق نظر بسـياري از 
سياسـت گذاران و مديران شـهري اسـت، اعمال روش ها و 
ديدگاه هايـي اسـت كـه بتواند رشـد كيفي و كمي شـهر 
را تـدارك و در كنـار زيباسـازي فضايي و كالبـدي، رابطه 
پايـدار اجتماعـي، امنيـت و رفـاه عمومـي را نيـز تاميـن 
نمايد. در اين وضعيت محله هاي شـهري، اسـاس توسـعه 
روابط اجتماعي و بنياد سـازمان دهي نظام شـهري تلقي 
مي گردنـد. ديكنـز در تعريـف مفهـوم محـل و محليـت 
كـه عنصـر محـوری نظريه پردازی شـهری وی محسـوب 
می شـود، می نويسـد: نكتـه محـوری در مـورد محله  های 
مختلف اين اسـت كه آنها فراهم كننده زمينه ای هسـتند 
كه در آنجا تركيبات مختلف فرآيندهای اجتماعی محقق 
می شـود و مـردم در نتيجه ايـن تركيب ها عمل می كنند. 
بـا ايـن تعريـف بـه نظـر می رسـد وی در واقـع بـه دنبال 
ارائـه فهمـی از نقش محل و محليـت در تغييرات اجتماع 
در سـطوح مختلـف تحليل های فضايی اسـت. »در دنياي  
غـرب ، مطالعـه  محلـه  بـه  عنـوان  يـک  واحـد اجتماعـي ، 
ابتـدا بـه  وسـيله  رابـرت  پـارك  و رودويـک  مكنـزي  از 
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پيشـگامان  اكولـوژي  شـهري  مكتـب  شـيكاگو در سـال  
1926 آغـاز مي شـود. اين  محققين  شـايد بـراي  اولين  بار 
در يـک  محـدوده  فيزيكـي  )محله ( در شـناخت  گروه هاي  
اجتماعـي ، روي  كيفيت  زندگي  گروه هـا، كيفيت  رفتارها، 
انـواع  بزهكاري هـا، پراكندگـي  مبتاليـان  بـه  بحران هـاي 
 روانـي  تأكيـد مي كنند. بعدها، در طـرح  اصول  برنامه ريزي  
شـهري ، ارتبـاط  اكولوژيكـي  در محـالت  مورد توجـه  قرار 
مي گيـرد. از ايـن  رو هر محله اي  مشـخصاتي  جدا از سـاير 
محـالت  شـهري  دارد. از طرفـي  هر يک  از محـالت  داراي  
منطقـه  نفـوذي  اسـت  كـه  در آن  مغازه هـا، داروخانه هـا، 
مدارس ، باشـگاه ها، شـعبه  بانک  و شـعبه  پست ، تجهيزات  
عمومـي  و عبادتگاه هـا قـرار دارنـد كـه  تنهـا مـردم  محله  
مي تواننـد بـه  آسـانی در همـه  روزهـا از آنهـا بهره منـد 

شوند« )شـكوهي ، 1372(.
آنچـه كه مـورد نظر اين دسـته از نظريه پردازان مي باشـد 
عبـارت اسـت از طـرح ايـن موضوع بعنـوان يـک نمونه از 
شـكل زندگي جمعي در شـهر كه در آن ارتباط مهم بين 
سـاختار و كارگـزار و نيز رابطـه بين مردم و محيط مدنظر 
مي باشـد. كوك در كتـاب خود تحت عنوان “محله گرايي” 
)Localism( كه در سال 1980 منتشر كرده است نمونه 
خود را از كشـور انگلسـتان، شهرها و محله هاي شهري در 
ايـن كشـور انتخاب كرده اسـت. محله هـا را از اين نظر كه 
داراي بافـت اجتماعي- اقتصـادي و نيز كاركردي متفاوت 
مي باشـند مـورد مطالعه قـرار داده اسـت. طبق نظر كوك 
ويژه گي هـاي محيطـي در سـطح محله هـا نقش اساسـي 
در سـازمان دهي رفتـار مردم و نيز سـازمان هاي اجتماعي 
دارد. كـوك بـه ايـن نتيجه مي رسـد كـه: “محلـه عبارت 
اسـت از فضايـي كـه در آن بخش مهمـي از كار و مصرف 
شـهروندان در آن وجـود دارد. محلـه بنيـاد مهمـي بـراي 
شـناخت وسـيع افراد و تجهيز اجتماعي افـراد براي فعال 
كـردن، توسـعه و يـا دفاع از آندسـته از حقوقي اسـت كه 
نـه در حوزه سياسـي بلكه بيشـتر از نوع مـاده و انرژي در 
حـوزه فرهنـگ، اقتصـاد و زندگي اجتماعي مي باشـند. از 
ايـن روی، محلـه نهـادي اسـت كـه از طريـق آن افـراد و 
موضوعـات مي تواننـد توانايي براي فعاليت اوليه، بوسـيله 
يـک تعامـل مؤثـر فـردي و جمعـي را در درون آن و يـا از 

 Cooke (وراي آن بـه اجـرا درآورند”. )به نقل از موسـوی
.)12:p )1980

در كنـار صاحبنظـران توسـعه محلـه ای، ممفـورد بر اين 
عقيده اسـت كه هيچ كوشـش اساسـي براي تعريف نظام 
محلـه انجـام نگرفتـه اسـت؛ چرا كـه تاكيد به روي شـهر 
در مجمـوع، پيوسـته بعنوان واحد مسـتقل بوده اسـت. با 
ايـن وجـود از نظـر وی»نخسـتين تالش هاي نويـن براي 
شـناخت محالت شـهري در دو جهت تداوم يافته اسـت: 
اول در بعـد علمي، كه از كارهاي هورتن كولي سرچشـمه 
مي گيـرد. كولـي موضـوع محله را تحـت عنوان سـازمان 
اجتماعـي و رونـد اجتماعـي شـدن و اجتمـاع چهـره بـه 
چهـره بـر اسـاس بنيـاد خانواده مـورد بررسـي قـرار داده 
ديگـر  جهـت   .)259  .p  1954  Mumford( اسـت« 
عبـارت بـوده از: “هويـت محلـه بعنـوان واحد نظـام يافته 
مهـم در زندگي شـهري كه در بردارنده دو بخش اساسـي 
در ارتبـاط بـا حركـت اجتماعي و يگانگـي اجتماعي بوده 

 .)5 :p 1984 Banerjee& Bare( اسـت
»لينچ«  معيارهـاي  هفت گانه اي  را جهت  وضعيت  مطلوب  
يک  شهر ارائه  داده  و محله  را چنين  تعريف  مي كند: محله 
شـهری، به  سـاده ترين  صورت  خود جايي  اسـت  كه  در آن  
پاره اي  خصوصيات  مشـابه  موجود باشند. خصوصياتي  كه  
سـيما و پيكـر محلـه  را مشـخص  مي كننـد عوامل خاص  
آن  محلـه  هسـتند. كه  در اجـزاء پنجگانه به  گره ، مسـير، 
نشـانه ، لبه  و حوزه  خالصه  مي شـوند. همچنين  او هشـت  
ويژگـي  يـک  محله  را برشـمرده  كه  هشـتمين  ويژگي  آن  
معنـي  مي باشـد. “معنـاي  يک سـكونتگاه ، وضـوح  درك  و 
شـناخت  آن  و سـهولت  برقراري  پيوند بين  عناصـر و اجزا 
آن  بـا سـاير رويدادهـا و مكان هـا در يـک  تجلي  منسـجم  
و ذهنـي  از زمـان  و مـكان  و ارتبـاط  اين  تجلـي  با مفاهيم  
غيرفضايـي  و ارزش هاسـت ”. همـه عوامـل مـورد توصيف 
فـوق مي تواننـد در طراحي محله هاي شـهري زمينه سـاز 

حفظ هويت آنها باشـند1 )موسـوی، 1382(.
بنابـر نظريـة تاجفـل، هويت اجتماعـی به عنـوان آگاهِی 
فـرد از عضويـت در و تعلـق بـه يـک گـروه اجتماعـِی 
معيـن و ارزش و اهميـت عاطفـی اين عضويت بـرای فرد، 
 Deschamps & Devos( مفهوم سـازی شـده اسـت



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

425

1998: 5(. در نتيجـه سـه مولفـه را می تـوان بـه عنـوان 
الگويـی جامع و مانع برای هويت اجتماعی برشـمرد: الف( 
باورهای درهم تنيدة مشـترك، ب( جذب بـه درون گروه، و 
ج( درك زمينـه رقابت بيِن گروهـی )دوران 1380، صص 
83-78(. مولفة نخسـت مشـتمل اسـت بر كليه باورهای 
مشـترك درباره گذشـته، حال و آينده. در نتيجه به همان 
اندازه كه پيشـينة )خاطراِت( مشترك جزو عناصر هويتی 
محسـوب می شـود كه باورهای مشـترك در حـال )مثال 
بارز آن زبان مشـترك و يا حدودی از نمادها و نشـانه  های 
مشـترك(؛ و بـه همـان اندازه كه سرنوشـت مشـترك در 
آينـده. بديـن ترتيب يـک بعد از تعلق به يـک اجتماع، به 
معنی اشـتراك در عقايد و ويژگی های مشـترك اسـت تا 
خـود را در »ما« بازشناسـيم )ما دانشـگاهيان، ما ايرانيان، 
مـا مـردان، مـا بچه های محلـة فـالن(. هويت يابی بـا اين 
»ما«سـت كـه امـكان می دهـد هويـِت خـاِص روانـی و 
جمعی خود را تا حدی دريابيم )روشـه،1370، ص 151(. 
ايـن مجموعـه هم فكری )نمادهـا و اطالعات مشـترك( و 
هم بختـی )نفـع و اقبـال مشـترك( را بـه اجتمـاع اعطـا 
می كنـد كـه برای حفـظ »مـا«، الزمة هر نظـم اجتماعی 
اسـت )چلبـی، 1375، صـص 18-21(. اما برخی اسـاس 
هويـت را بـر مبنـای عاطفـه دانسـته اند و چنانكه اشـاره 
شـد دومين مولفه هويـت جذب به درون گروه محسـوب 
می شـود. منظـور از جذب بـه درون گروه، احسـاس تعهد 
رابطـه ای اسـت. يعنـی نوعی احسـاس تعلـق و وظيفه به 

ديگـران )بـه ويـژه ديگراِن مهـم( و وفـاداری بـه ارزش ها، 
اهـداف، انتظـارات و ظرفيت هـای آنـان )حبيبـی 1376، 
ص 71؛ چلبـی 1375، ص 102(. ايـن وابسـتگی عاطفی 
و روابـط گـرم اسـت كـه پايـه اجتمـاع و هرگونـه تعهد و 
احسـاس مسئوليت اجتماعی محسـوب می شود )حبيبی 
1376: 129(. بـه ديگر سـخن، همدلی يا احسـاس تعلق 
مشـترك، خميرمايـه اصلی »مـا« و فقدان حداقلـی از آن 
بـه معنی اضمحالل »ما« به »من«ها محسـوب می شـود 

)چلبـی، 1375، ص20(. 
ديدگاه های كنش متقابل و محله گرايی

بـر اسـاس تعريـف گيدنـز از مـكان محلـی می تـوان از 
زاويـه ای ديگـر نيز به اهميت فضا و مـكان محلی پی برد. 
مـكان محلی در نزد گيدنـز يک منطقه فيزيكی به عنوان 
صحنـه كنـش متقابـل كـه دارای مرزهای معينی اسـت 
تعريـف می شـود، بطوريكـه امـكان تمركز كنـش متقابل 
را بـه هـر شـيوه يا شـيوه ديگر ميسـر می سـازد؛ بنابراين 
»مـكان محلـی از نظـر گيدنز تا حدود زيـاد يک مجموعه 
فيزيكـی اسـت كـه كنـش متقابـل انسـانی درون آن رخ 
می دهـد« )ديكنـز، 1377، ص 10(. در كنـش متقابـل 
اجتماعـی، فـرد تـالش می كنـد تا به شـخصيت خـود از 
ديـدگاه ديگـران پی ببرد. يعنی خود را در مقابل چگونگی 
قضـاوت ديگـران می شناسـد، چـون بـرای هر كـس اين 
مسـأله حائز كمال اهميت اسـت كه نظر ديگـران را راجع 
بـه چگونگـی رفتـار و كردار خـود بدانـد. »ميـد« يكی از 

1. بارتـن  هويـت  محلـه اي  را در سـه  بعد مطـرح  مي نمايد: فيزيكي ، سياسـي  و اجتماعي . هويت  اجتماعي  يک  محله  به  وجود شـبكه هاي  
اجتماعي  و محيط هاي  حمايتي  اشـاره  دارد چرا كه  اين  شـبكه ها در سـالمت  رواني  انسـان  اهميت  بسـزايي  دارند. مطالعات  نشـان  داده  
اسـت  كـه  هـر چـه  تمركز گـروه  در سـطح  محله  )هويـت  محلـه اي ( افزايش  يابـد، ميـزان  بيماري هـاي  رواني  آن  گـروه  كاهـش  مي يابد. 
از طرفـي  ابعـاد گوناگـون  هويـت  شـهري  را مي تـوان  چنيـن  طبقه بندي  كـرد: طبيعـي ، جغرافيايـی ، كالبدي ، بصـري ، علمـي ، تاريخي ، 
اقتصـادي ، سياسـي  و اجتماعـي . مي تـوان  ايـن  ابعاد را در يكديگر ادغام  نمود و در سـطح  محله  به  كار گرفـت . هويت  طبيعي - جغرافيايي  
يـک  محلـه  بـه  مناظـر طبيعـي  و ويژگي هـاي  اقليمـي  و آب  و هوايـي  آن  اشـاره  دارد. هـر چه  يـک  محلـه  از صفات  طبيعـي  جغرافيايي  
مطلوب تري  برخوردار باشـد، زندگي  در آن  محله  با رضايت  بيشـتري  همراه  بوده  و سـاكنان  احسـاس  تعلق  خاطر بيشـتري  نسـبت  بدان  
خواهنـد داشـت . قدمـت  و سـابقه  تاريخـي  يک  محله  نيـز در ايجاد حس  غـرور و افتخـار آفريني  سـاكنين  مؤثر اسـت . تأثيرخصوصيات  
كالبـدي  محلـه  مسـكوني  در ايجـاد ويژگي هـاي  خـاص  رفتاري  و رواني  سـاكنان  نيز امري  اثبات  شـده  محسـوب  مي شـود. ايـن  كه  يک  
مركـز علمـي  )دانشـگاه (، اقتصـادي  )بازار( و يا سياسـي )ادارات  حكومتـي ( در داخل  و يا حتي  در كنار يک  محله اي  اسـتقرار يافته  باشـد، 

بطـور حتـم  بـر روابط  محلـه  تأثير مي گـذارد و در تكويـن  هويت  افراد مؤثر اسـت .
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بنيانگـذاران مكتب كنش متقابـل نمادی، دربـاره زندگی 
اجتماعی، بر اهميت فهم و درك مردم و تفسـيرهای آنان 
از خـود و ديگـران در دگرگونی اجتماعی و نظم اجتماعی 
تأكيـد دارد.  شـايد بـر اسـاس چنين تعبيری بيشـترين 
تأثيـر را جـورج هربـرت ميد بر مكتب شـيكاگو گذاشـته 
اسـت. وی بطـور ويـژه بـر اهميت نظـم نمايشـی در فهم 
فرآيندهـای اجتماعـی و روابـط اجتماعـی تأكيد می كند. 
او عمدتـاً توجـه خود را به شـكل گيری »خـود« در دنيای 
اجتماعـی معطـوف می سـازد. در ايـن كار وی بـه فرآيند 
دو مرحلـه ای كـه هويـت افـراد در آنهـا شـكل می گيـرد 
توجـه می كند. در مرحلـه اول، »خـود« در رابطه با تجربه 
كـودك، بويـژه رابطه اش بـا ديگر كودكان در بازی، شـكل 
می گيـرد، ليكن تحقـق واقعی »خود« از طريق مشـاركت 
در جامعـه بزرگتـر صورت می گيـرد و مرحلـه دوم را ميد 
»ديگـری عـام« می نامد. منظـور ميد از ديگـری عام يک 
نـوع گـروه مرجع اسـت كـه بوسـيله آن افـراد هنجارها و 
ارزش هـا را در ارتبـاط بـا نيروهای مقتـدر خارجی ارزيابی 

می كننـد )ديكنـز، 1377، ص 55(.
 نظريه های كنترل اجتماعی

نظريه هـای كنتـرل، فـرض را بـر ايـن قـرار می دهنـد كه 
رفتـار افراد، رفتـاری ضداجتماعی خواهد بـود، مگر اينكه 
ديگـران، آنهـا را در جهـت تـرك آن هدايت كننـد. افزون 
بـر ايـن، در تبيين هـای كنترل، ادعا می شـود كـه برخی 

افـراد، هيـچ گاه ديگران مهم را، در خـود درونی نمی كنند. 
بدين گونـه به نظر می رسـد كـه می توان پرسـش اصلی را 
در ايـن تبيين ها آن دانسـت كه چرا اصـاًل مردم همنوايی 
می كننـد؟ چنانچـه مالحظـه می شـود در ايـن تبيين ها، 
برخـالف تبيين هـای ديگر، تمايلـی به يافتـن انگيزه ها و 
علـل رفتـار كجروانه وجـود نـدارد، و عمدتاً بـه موقعيتی 
توجـه می شـود كـه در آن، افـراد بـرای انجـام اينگونـه 
رفتارهـا آزادی بيشـتری بدسـت می آورند. به بيـان ديگر، 
ايـن نحوه تبيين، وقوع كجروی را بر حسـب وجود ضعف 
در فرآينـد كنتـرل اجتماعـی در جامعـه و ناكارآمدی آن 
در هـر دو بعـد درونـی و بيرونـی تبيين می كنـد و مدعی 
اسـت هنگامی كـه كنترل اجتماعـی به انـدازه كافی قوت 
داشـته باشـد، از وقـوع كجـروی جلوگيـری می شـود، اما 
وقتـی كنترل هـای داخلـی يـا خارجـی ضعيـف بـوده، يا 
از هـم پاشـيده باشـد، رفتـار كجروانـه ظاهـر می گـردد 
)wardak,1995(. دوركيـم بـر ايـن بـاور بـود كـه اگر در 
جامعه ای همبسـتگی اجتماعی- نيروی كششـی كه افراد 
يـک جامعه را بـه هم پيونـد می زند- قوی باشـد، اعضای 
آن احتمـاالً بـا ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی همنـوا 
می شـوند؛ ولـی اگـر در جامعـه ای همبسـتگی اجتماعی 
ضعيف باشـد، ممكن اسـت مردم به سـوی رفتار مجرمانه 
كشـيده شـوند. به بيان ديگـر، افرادی كه بـا اجتماع خود 
همبسـتگی دارنـد تمايل به تبعيـت از مقـررات آن دارند 
در حالـی كـه كسـانی كـه از اجتمـاع بريده انـد، ممكـن 
اسـت. تمايل به نقض آن مقررات داشـته باشـند )ستوده، 

.)1383
الگوی كنترل اجتماعی تراِوِِس ِهرشی

در هـر حـال در ميـان روايت هـای متعـدد ايـن حـوزه، 
می تـوان بـه تعابيـر متفاوتـی دربـاره ماهيـت كجـروی 
دسـت يافـت؛ ازجمله، الگـوی كنتـرل اجتماعی تـراوِِِس 
ِهرشـی كـه از سـويی بـا پذيـرش ديـدگاه دوركيـم، بـه 
نقـش ضعيـف بـودن ابزارهـای بيرونـی و جمعـی كنترل 
بـر  و  اشـاره می كنـد؛  رفتـار در شـكل گيری كجـروی 
نوعـی  را  ماهيـت كجـروی  او  اسـاس هماننـد  هميـن 
غلبـه خواسـته های فـردی در زمـان ضعـف اقتـدار جمع 
می دانـد و از سـوی ديگـر با مطـرح كردن نقـش ابزارهای 

نمودار 7. جايگاه ناهنجاريهاي كالبدي در پيدايش جرم در 
فضاهاي شهري؛ ماخذ: صالحي، 1387.
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درونـی كنترل، بر عنصـر جامعه پذيـری و يادگيری تكيه 
كاسـتی های  پيامـد  را  بدين گونـه كجـروی  و  می كنـد 
ايـن دو فرآينـد، و ماهيـت آن را از نـوع آموخته هـای آنها 
می داند )رابرتسـون، 1372(. تراوِِِس ِهرشـی در دو تحقيق 
خـود نوعی الگـوی كنتـرل اجتماعـی را ارائه داده اسـت: 
الگويـی كـه گاه با نـام نظريه پيونـد از آن ياد می شـود؛ و 
پيدايش كجروی را معلول ضعف همبسـتگی در گروه ها و 
نهادهـای اجتماعی و تضعيف اعتقـادات و باورهای موجود 
در جامعه می شـمرد. در اين الگو، ِهرشـی از يک سـو خود 
را از ايـن تحليـل دوركيـم متأثر می بيند كه مدعی اسـت 
»كجـروی يـا خودكشـی ناشـی از ضعـف يـا گسسـتگی 
تعلـق فـرد به جامعه اسـت«. اما از سـوی ديگـر، برخالف 
دوركيـم و همفكران او، انسـان را بـه خودی خود، متكی و 
پايبنـد بـه اصول اخـالق و مانند آن نمی دانـد. پس فرض 
را بـر قطعـی بـودن تحقق كجـروی در جامعه می گـذارد؛ 
و بـه ريشـه يابی وقـوع همنوايـی در جامعـه می پـردازد. 
نتيجـه ای كـه ِهرشـی از تحليـل خويـش می گيـرد آن 

اسـت كـه جامعـه يـا گروهـی كـه در ميـان اعضـای آن 
وابسـتگی های متقابل و قومی  وجود داشـته باشـد، بيش 
از جامعـه يـا گروهـی قـادر بـه اعمـال كنترل بـر اعضای 
خـود خواهـد بود كه اعضای آن بسـتگی محكمـی  با هم 
نداشـته باشـند. بـرای مثـال، او بـر آن اسـت كـه: هر چه 
همبسـتگی ميان جوانان، والدين، بزرگسـاالن و همساالن 
بيشـتر باشـد، جوانان بيشـتر عالقمند و درگير مدرسـه و 
ديگـر فعاليت هـای مقبول اجتماعـی می شـوند؛ و هرچه 
بيشـتر اعتقـادات و جهان بينی مرسـوم و مطلوب محيط 
اجتماعـی را قبـول كننـد و بـه آن معتقـد باشـند، كمتر 

ممكن اسـت كجـرو و مجرم شـوند.
بـه عقيـده هيرشـي بزهـكاري بـه عنـوان يـک مسـأله 
مدرسـه،  محلـه،  خانـواده،  عرصـه  در  بايـد  اجتماعـي 
همسـاالن و ساير ارگان ها يا مؤسسـات اجتماعي كه افراد 
بـه نوعـي در آنهـا عضويـت دارد، بررسـي گردد. هيرشـي 
معتقـد اسـت كه بزهكاري وقتـي اتفاق مي افتـد كه قيود 
فـرد نسـبت بـه اجتمـاع ضعيـف شـوند يـا به طـور كلي 

20

 
 
 

  هاي كنترل اجتماعيهاي كنترل اجتماعي  نظريهنظريه

دهند كه رفتار افراد، رفتاري ضداجتماعي خواهد بود، مگر اينكه ديگران، آنها را در  هاي كنترل، فرض را بر اين قرار مي نظريه
گاه ديگران مهم را، در خود  شود كه برخي افراد، هيچ ميهاي كنترل، ادعا  جهت ترك آن هدايت كنند. افزون بر اين، در تبيين

ها آن دانست كه چرا اصالً مردم همنوايي  توان پرسش اصلي را در اين تبيين رسد كه مي گونه به نظر مي كنند. بدين دروني نمي
ها و علل رفتار كجروانه  يزههاي ديگر، تمايلي به يافتن انگ ها، برخالف تبيين شود در اين تبيين چنانچه مالحظه مي كنند؟ مي

آورند. به بيان  شود كه در آن، افراد براي انجام اينگونه رفتارها آزادي بيشتري بدست مي وجود ندارد، و عمدتاً به موقعيتي توجه مي
دو بعد ديگر، اين نحوه تبيين، وقوع كجروي را بر حسب وجود ضعف در فرآيند كنترل اجتماعي در جامعه و ناكارآمدي آن در هر 

كه كنترل اجتماعي به اندازه كافي قوت داشته باشد، از وقوع كجروي  كند و مدعي است هنگامي دروني و بيروني تبيين مي
 گردد هاي داخلي يا خارجي ضعيف بوده، يا از هم پاشيده باشد، رفتار كجروانه ظاهر مي شود، اما وقتي كنترل جلوگيري مي

)wardak,1995(. نيروي كششي كه افراد يك جامعه را به  -اي همبستگي اجتماعي ور بود كه اگر در جامعهدوركيم بر اين با
اي  شوند؛ ولي اگر در جامعه ها و هنجارهاي اجتماعي همنوا مي قوي باشد، اعضاي آن احتماالً با ارزش -زند هم پيوند مي

شوند. به بيان ديگر، افرادي كه با اجتماع خود همبستگي اجتماعي ضعيف باشد، ممكن است مردم به سوي رفتار مجرمانه كشيده 

تعلق مكاني
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امكانات رفاهي

حافظه جمعي و خاطره

 ي محلهاعتماد به نهادها  

 

 وجود هنجارهاي غير رسمي

 اعتماد بين فردي     

 

نمودار 8. مدل مفهومی عوامل موثر بر هويت محله ای
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از بيـن برونـد. وی ايـن قيـود را تحـت چهـار مفهوم كلي 
خالصـه مي كنـد: 

1. »وابسـتگي«: اين عنصر بيانگر ميزان وابسـتگی فرد به 
اشـخاص ديگـر در خانـواده، محيط و نهادهـای اجتماعی 
اسـت. بـه نظر ِهرشـی، كسـانی كـه بـه ديگـران عالقه و 
توجـه دارند، رفاه و احساسـات آنـان را در نظر می گيرند و 
با احسـاس مسـئوليت نسـبت به اين افراد و حفظ ارتباط 
بـا آنها عمـل می كنند. بـر همين اسـاس يادآور می شـود 
كـه افـراد فاقـد ايـن دلبسـتگی، نگـران آن نخواهنـد بود 
كـه روابـط اجتماعـی آنان به خطـر افتد. بنابراين بيشـتر 

احتمـال دارد كـه به كجـروی رو آورند.
2. »تعهـد«: بيانگـر ميـزان پذيـرش هدف هـای مرسـوم 
جامعـه و احسـاس ِدينی اسـت كه فرد نسـبت به جامعه 
در خـود احسـاس می كنـد. بـه تعبيـر ديگـر، ِهرشـی بر 
آن اسـت كـه هر قـدر فـرد در محيط هايـی مانند محيط 
تحصيل، اشـتغال، خانـه، محله و مانند آن، نياز بيشـتری 
به سـرمايه گذاری در خصوص كنش هـای موافق با جامعه 
احسـاس كنـد، دليـل بيشـتری خواهد داشـت كـه برای 
حفاظـت از دسـتاوردهای خـود، با ديگران همنـوا بماند و 
در مقابل، كسـانی كـه نياز كمتری به اين سـرمايه گذاری 
احسـاس می كننـد، خطـر و ضـرر كمتـری را در ارتـكاب 
جـرم می بيننـد و حتـی ممكـن اسـت در پـی به دسـت 
آوردن فرصتـی بـرای سـود بـردن از آن برآيند )سـليمی، 

1385، ص 392(.
3. »مشـاركت«: ايـن عنصـر بيانگـر ميـزان درگيـری و 
مشـاركت در نقش هـا و فعاليت هـای اجتماعی اسـت، به 
نظر ِهرشـی، همين مشـاركت ها فرد را در معرض انواعی 
از اهرم هـای كنتـرل اجتماعـی قـرار می دهـد كـه افـراد 
مرتبـط بـا او، بـر او اعمال می كنند. به همين نحو، آشـكار 
اسـت كه كسـانی كـه در فعاليت هـای مرسـوم و متعارف 
جامعـه مشـاركت ندارنـد، فرصت و آزادی عمل بيشـتری 

بـرای دسـت يازيدن بـه رفتارهـای كجروانـه می يابند.
4. »باورهـا«: عنصـر بـاور، بيانگـر ميـزان اعتقـاد فـرد به 
اعتبـار قواعـد اخالقـی و اجتماعـی، بـاور او نسـبت بـه 
ارزشـها و هنجارهای اخالقی جامعه و وفاداری وی نسـبت 
بـه آنهاسـت. بـه نظـر ِهرشـی، اگر فـردی جـداً ايـن باور 

را داشـته باشـد كـه درگيـر شـدن در گونه هايـی خـاص 
از رفتارهـا كار درسـتی نيسـت، مشـاركت در آن رفتارهـا 
بـرای او دور از تصـور خواهـد بـود. در مقابـل كسـانيكه 
اعتقـاد و وفاداری ضعيفی نسـبت به هنجارهـای اخالقی 
و اجتماعی دارند ممكن اسـت تماس بيشـتری به ناديده 
گرفتـن آنها داشـته و بيشـتر به كجـروی مبـادرت ورزند 

)محسـنی تبريـزی، 1383(.
نظريه مهار والتر ركلس

روايتـی ديگـر از انـواع نظريه هـای كنتـرل، نظريـه مهـار 
اسـت كـه والتـر ركلـس آن را در كتـاب خويـش تحـت 
عنوان مسـأله جرم مطرح سـاخته اسـت. تبيينی كه گاه 
از آن بـا نام هايـی ماننـد نظريـه موانـع داخلـی و خارجی 
و نظريـه كف نفـس يـاد شـده و از نظـر زمانـی مقـدم بـر 
نظريـه كنترل ِهرشـی اسـت. در هر حال بـه نظر ركلس، 
همنوايـی فرد با گـروه و جامعه امری طبيعی و بر اسـاس 
تمايـل درونـی او نيسـت؛ و صرفاً از فشـار و كنتـرل گروه 
سرچشـمه می گيـرد. بـه ديگر سـخن، او همرنگـی فرد با 
گـروه را بـه معنـای همنوايـی وی و رفتار ناشـی از درونی 
شـدن هنجارها و ارزش های در او نمی داند و مدعی اسـت 
كـه اين رفتار نوعی پاسـخ به نفـوذ گروه، و همـواره از نوع 
اجابت )متابعت( اسـت؛ و هرگاه فشـار گروه وجود نداشته 
باشـد، يـا كـم باشـد، فـرد عصيـان كـرده و بـه كجـروی 
روی خواهـد آورد )سـليمی، 1385، ص 395(. او كنتـرل 
اجتماعـی را خط دفاعـی دوگانـه ای می داند كـه جامعه را 

عليـه كژرفتـاری حاد محافظـت می كند.
مانـع اول حفاظتـی، جامعه پذير شـدن هر يـک از اعضای 
جامعـه اسـت كـه شـامل ويژگی هـای شـخصی ماننـد: 
خودكنترلی )خويشـتن داری(، خودپنـداره و درونی كردن 
را  دفاعـی  مانـع  ايـن  می شـود.  اجتماعـی  هنجارهـای 
بازدارندگـی درونی می گويد كه شـخص را بـرای مقاومت 
در برابر وسوسـه های انحرافی توانايی می بخشـد و موجب 
پيـروی از هنجارها می شـود. اين تـوان بازدارندگی درونی 
هر شـخص با شـخص ديگر فـرق دارد. خـط دفاعی ديگر 
را گـروه يـا جامعـه ای تدارك می بيند كه فـرد به آن تعلق 
دارد، امـا ايـن مانـع كژرفتـاری حـاد، خـارج از فـرد قـرار 
دارد و بازدارندگـی بيرونـی ناميـده می شـود. بازدارندگـی 
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بيرونـی شـامل مجموعـه چشـمگيری از خواسـته های 
قانونـی و ممنوعيت هايـی اسـت كـه بسـياری از مـردم را 
در پيوندهـای رفتـاری بـا جامعه شـان قرار می دهـد. توان 
قوانيـن رسـمی  كـه شـامل بازدارندگـی بيرونـی كنتـرل 
رفتـاری می شـوند نيـز از فـردی بـه فـرد ديگـر متفـاوت 
اسـت. زمانـی كـه اين خط دفاعـی دوگانه به انـدازه كافی 
بـا هـم، كاركردی بـرای كنترل فـرد و حفاظـت جامعه از 
كژرفتـاری و يـا رفتار ضداجتماعی داشـته باشـند، نظريه 

بازدارندگـی ناميده می شـوند )سـتوده، 1383(.
الگوی نظارت اجتماعی فرايدی و هيگ

تئـوری  نظريه پـردازان  ديگـر  از  كـه  و هيـگ  فرايـدی 
كنتـرل و متاثـر از آراء ِهرشـی در بـاب نظـارت اجتماعی 
می باشـند، مدعی انـد جرم هـا، غيراخالقـی هسـتند، چرا 
كـه شكسـته شـدن جوامـع و زوال اجتماعـات را رقـم 
می زننـد. آنـان معتقدنـد ِهرشـی بـر مهمتريـن الزامـات 
ميـان جـرم و نظـم اجتماعـی تأكيـد نمـوده اسـت. بـر 
اسـاس يافته هـا و تاكيدات ِهرشـی مبنی بـر چهار عنصر 
معنـادار كـه الزاماتـی را بيـن نوجوانان منحـرف و جامعه 
ايجـاد می كننـد )وابسـتگی و تعلـق؛ تعهد؛ مشـغوليت يا 
درگيـری؛ عقيـده يا باور(. فرايدی و هيگ سـعی می كنند 
در راسـتای تكميـل تئوری ِهرشـی قدم بردارنـد و در اين 
راه بـه جزئيـات عناصـر مورد نظـر ِهرشـی می پردازند. به 
عنـوان نمونـه از نظر آنها صميميت بوسـيله چهـار عامل 
سـاخته می شـود: 1- تعـداد ارتباط 2- فضـا و محيط 3- 

انتخـاب 4- اشـتراكات و همپوشـانی ها:
1- »تعـداد«: بـه تعـداد تماس يک فرد با فرد ديگر اشـاره 

می كند.

2- »دوره و مـدت«: مـدت، مبيـن طـول زمـان ارتبـاط و 
روابـط ميـان فـرد با فـرد ديگر اسـت.

3- »خودآشـكاری«: بـه ميـزان و درجه صميميتی كه در 
اثـر كنش هـای متقابـل ميان افـراد پديـد می آيد، اشـاره 

. می كند
4- »جاذبـه و روابط عاطفی«: به تأثيرات نيروی پتانسـيل 
كـه ميـان يـک فـرد و ديگـران يـا موضوع جهـت جذب 
وجـود دارد داللـت داشـته و آن انـرژی پتانسـيل مطمئناً 
بايـد در ارزش هـای روحـی روانـی يـا احساسـاتی ميـان 

كنشـگران صرف شـود.
5- »هماننـدی و تجانس هنجارها«: بـه درجه ای از توزيع 
مالكيـت روح هنجاری گوينـد كه بر جريان كنش متقابل 
احاطه دارد. هنجارها بوسـيله توقعـات و انتظارات رفتاری 
تعريـف می شـوند و تأثيـرات آن معمـوالً بـر مردم بسـيار 
قـوی اسـت بطوريكـه از ضمانت های رسـمی، قويتر عمل 

می كند.
6- »اشـتراك و همپوشـانی«: به درجه ای از كنش متقابل 
ميـان فضاهای متفـاوت داللت دارد. تعداد زيـادی از مردم 
در حوزه وسـيع اشـتراك جای می گيرند. جايی كه روابط 

متناظر بر همين اسـاس افزايـش می يابد.
مطمئنـاً هرچـه حـوزه اشـتراك وسـيعتر باشـد روابـط 
متناظـر افزايـش بيشـتری يافته و بديهی اسـت، همگنی 
رفتارهـای ناشـی از حـوزه اشـتراكات راه را بـر بـروز جرم 

می بنـدد.
»فرايـدی« شـروط مذكـور را سـپس تحـت سـه گـروه 

می كنـد: طبقه بنـدی  كلی تـر 
1- »شـرايط مشـاركت«: شـرايط مشـاركت ناظر به تعدد 

22

وفاداري ضعيفي نسبت به هنجارهاي اخالقي و اجتماعي دارند ممكن است تماس بيشتري به ناديده گرفتن آنها داشته و بيشتر به 
 .)1383رزند (محسني تبريزي، كجروي مبادرت و

  والتر ركلسوالتر ركلس  نظريه مهارنظريه مهار
هاي كنترل، نظريه مهار است كه والتر ركلس آن را در كتاب خويش تحت عنوان مسأله جرم مطرح  روايتي ديگر از انواع نظريه

شده و از نظر زماني مقدم نفس ياد  هايي مانند نظريه موانع داخلي و خارجي و نظريه كف ساخته است. تبييني كه گاه از آن با نام
بر نظريه كنترل هرشي است. در هر حال به نظر ركلس، همنوايي فرد با گروه و جامعه امري طبيعي و بر اساس تمايل دروني او 

گيرد. به ديگر سخن، او همرنگي فرد با گروه را به معناي همنوايي وي و  نيست؛ و صرفاً از فشار و كنترل گروه سرچشمه مي
داند و مدعي است كه اين رفتار نوعي پاسخ به نفوذ گروه، و همواره از  هاي در او نمي شي از دروني شدن هنجارها و ارزشرفتار نا

 نوع اجابت (متابعت) است؛ و هرگاه فشار گروه وجود نداشته باشد، يا كم باشد، فرد عصيان كرده و به كجروي روي خواهد آورد
 كند. داند كه جامعه را عليه كژرفتاري حاد محافظت مي اي مي دفاعي دوگانه تماعي را خطاو كنترل اج .)395، ص 1385(سليمي، 

هاي شخصي مانند: خودكنترلي  پذير شدن هر يك از اعضاي جامعه است كه شامل ويژگي مانع اول حفاظتي، جامعه
گويد كه شخص  را بازدارندگي دروني ميشود. اين مانع دفاعي  كردن هنجارهاي اجتماعي مي داري)، خودپنداره و دروني (خويشتن

شود. اين توان بازدارندگي دروني  بخشد و موجب پيروي از هنجارها مي هاي انحرافي توانايي مي را براي مقاومت در برابر وسوسه
اين مانع بيند كه فرد به آن تعلق دارد، اما  اي تدارك مي خط دفاعي ديگر را گروه يا جامعه هر شخص با شخص ديگر فرق دارد.

شود. بازدارندگي بيروني شامل مجموعه چشمگيري از  كژرفتاري حاد، خارج از فرد قرار دارد و بازدارندگي بيروني ناميده مي
دهد. توان قوانين  شان قرار مي هايي است كه بسياري از مردم را در پيوندهاي رفتاري با جامعه هاي قانوني و ممنوعيت خواسته
زماني كه اين خط دفاعي  شوند نيز از فردي به فرد ديگر متفاوت است. ندگي بيروني كنترل رفتاري ميكه شامل بازدار  رسمي

دوگانه به اندازه كافي با هم، كاركردي براي كنترل فرد و حفاظت جامعه از كژرفتاري و يا رفتار ضداجتماعي داشته باشند، نظريه 
 .)1383(ستوده،  شوند بازدارندگي ناميده مي

 هاي اساسي نظريه بازدارندگي اجتماعي فرضيه . 9 نمودار
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  الگوي نظارت اجتماعي فرايدي و هيگالگوي نظارت اجتماعي فرايدي و هيگ
اند  باشند، مدعي پردازان تئوري كنترل و متاثر از آراء هرشي در باب نظارت اجتماعي مي نظريهفرايدي و هيگ كه از ديگر 

آنان معتقدند هرشي بر مهمترين  زنند. ها، غيراخالقي هستند، چرا كه شكسته شدن جوامع و زوال اجتماعات را رقم مي جرم
ها و تاكيدات هرشي مبني بر چهار عنصر معنادار كه الزاماتي  فتهالزامات ميان جرم و نظم اجتماعي تأكيد نموده است. بر اساس يا

عقيده يا باور). فرايدي و هيگ  ؛مشغوليت يا درگيري ؛تعهد ؛وابستگي و تعلق( كنند ن منحرف و جامعه ايجاد ميرا بين نوجوانا
پردازند. به عنوان  كنند در راستاي تكميل تئوري هرشي قدم بردارند و در اين راه به جزئيات عناصر مورد نظر هرشي مي سعي مي

 اشتراكات و -4انتخاب  -3فضا و محيط  -2تعداد ارتباط  -1 شود: نمونه از نظر آنها صميميت بوسيله چهار عامل ساخته مي
 :ها همپوشاني

 كند. : به تعداد تماس يك فرد با فرد ديگر اشاره مي»تعداد«-1

احتمال كاهش 

بزهكاري

نظارت و افزايش 
كنترل اجتماعي

يكپارچگي اجتماعي اقتدار ناشي از يكپارچگي
توانايي براي پيشگيري 

از ارتكاب بزهكاري

نمودار 9.  فرضيه های اساسی نظريه بازدارندگی اجتماعی
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مناسـبات )تعـداد( و دوره و مـدت روابـط اسـت، از ايـن 
طريـق فرصت هايـی برای افراد آماده می شـود تا براسـاس 

مهـارت خاص بـا ديگـران درآميزند.
2- »شـرايط مبادله«: خودآشكارسـازی و وضعيت عاطفی 
را شـامل می شـود و از عناصر مهم ايجاد ارتباط با ديگران 

تلقی می شـود.
3- »جريان كنترل و نظارت«: وابسـتگی، تشـابه هنجاری 
و اشـتراكات مجموعـاً تشـكيل دهنـده جريـان كنترل و 
نظـارت ميان افراد هسـتند )محسـنی تبريـزی، 1383(.

نتيجه گيري و جمعبندي
در يک جامعه باثبات، تمامی  افراد به ارزش هايی معتقدند 
كـه آنـان را از طريق انتظـارات متقابل، قادر به همسـازی 
رفتارهـا با يكديگر می سـازد. چنين اعتمـادی )كه ويژگی 
اجتماع هـای مبتنی بر اصول اخالقی اسـت( افـراد را قادر 
می سـازد تـا به كـردار و رفتارشـان وسـعت بخشـند زيرا 
در ايـن شـرايط نيـاز بـه رجوع مكـرر به حكمرانـان برای 
اتخـاذ تصميمـات جزئـی از بين مـی رود. بدين گونـه، در 
اجتماع هـای اخالقـی، غالـب مسـايل اساسـی مربـوط به 
سـازمان دادن حركت هـا و اعمـال اجتماعـی قبـاًل حل و 
فصل می شـود و اين وضعيت، دسـت كـم در كوتاه مدت، 
فـرد را قـادر می سـازد تـا در چارچـوب الگوهـای از پيش 

تعيين شـده، بـه زندگی ادامـه دهد.
در يـک جمع بنـدی می توان گفـت امروزه بحـث از محله 
و محله گرايـی به عنوان كوچكترين واحد فضايی شـهری، 
بـا در نظـر گرفتن فضا در تعامالت اجتماعـی، مورد توجه 
قـرار می گيـرد تا زمينـه ای برای كنش متقابـل اجتماعی 
فراهـم شـود و مـردم در يـک رابطـه منطقـی بـا مقياس 

فضايـی در كنش هـای متقابل به شـخصيت خـود از نگاه 
ديگـران بپردازنـد. يعنی همواره خـود را در مقابل قضاوت 
ديگـران ببينند تـا همانطور كـه گافمن اشـاره می كند از 
طريـق ايـن ارزيابی های اخالقی به سلسـله مراتـب ارتقاء 
اخالقـی در جامعـه كمـک كنند. ايـن رونـد از يک طرف 
افزايش مشـاركت سـاكنين شهرها و از سـوی ديگر ارتقاء 
كنتـرل اجتماعـی و كاهـش ناهنجاری هـا را مدنظـر قرار 
می دهـد و در نهايـت سـرمايه اجتماعـی كـه زيـر بنـای 
هـر گونه مشـاركت جمعـی و زندگـی اجتماعی اسـت را 
فراهـم می سـازد. در الگـوی كنتـرل اجتماعـی، كجـروی 
را بيـش از هـر چيـز، معلـول ضعـف يا گسسـتگی تعلق 
فـرد بـه جامعه و تضعيف اعتقـادات و باورهـای موجود در 
جامعه می شـمرد. و براسـاس آن »دلبسـتگی«، »تعهد«، 
»مشـاركت« و »بـاور« را كـه هـم از ابزارهـای اقنـاع در 
كنتـرل اجتماعی انـد- بـه عنـوان چهـار متغيـر عمـده 
كنتـرل رفتـار معرفـی می كنـد؛ و بـرای نمونـه می گويد؛ 
»اگـر فـردی قويـاً باور داشـته باشـد كه برخـی رفتارهای 
انحرافـی درسـت نيسـت، مشـاركت در آن رفتار بـرای او 
دور از تصـور اسـت« يـا آنكه جامعه يـا گروهی كه اعضای 
آن وابسـتگی هايی متقابـل و قـوی با هم داشـته باشـند، 
كنتـرل اجتماعـی را بهتر اعمال می كنـد. در اين مباحث، 
بُعـدی در جامعه شناسـی شـهری يـا فضايـی وجـود دارد 
كـه تاكنـون بطـور عمده مـورد غفلت قـرار گرفته اسـت 
و آن عبـارت اسـت از »نظـم نمايشـی« يعنـی ايـن كـه 
چگونـه مـردم در جريـان تماس چهـره به چهـره، جامعه 
و خودشـان را درك می كننـد و احساسـات خـود را بـه 
ديگـران نشـان می دهنـد. بـرای بهبود بخشـيدن بـه اين 

نمودار 10. الگوی كنترل و نظارت فرايدی و هيگ
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 مدت، مبين طول زمان ارتباط و روابط ميان فرد با فرد ديگر است. :»دوره و مدت«-2
 كند. آيد، اشاره مي هاي متقابل ميان افراد پديد مي به ميزان و درجه صميميتي كه در اثر كنش :»خودآشكاري«-3
به تأثيرات نيروي پتانسيل كه ميان يك فرد و ديگران يا موضوع جهت جذب وجود دارد  :»روابط عاطفيجاذبه و «-4

 هاي روحي رواني يا احساساتي ميان كنشگران صرف شود. داللت داشته و آن انرژي پتانسيل مطمئناً بايد در ارزش
اي از توزيع مالكيت روح هنجاري گويند كه بر جريان كنش متقابل احاطه  به درجه :»همانندي و تجانس هنجارها«-5

شوند و تأثيرات آن معموالً بر مردم بسيار قوي است بطوريكه از  دارد. هنجارها بوسيله توقعات و انتظارات رفتاري تعريف مي
 كند. هاي رسمي، قويتر عمل مي ضمانت

كنش متقابل ميان فضاهاي متفاوت داللت دارد. تعداد زيادي از مردم در حوزه  اي از به درجه :»اشتراك و همپوشاني«-6
 يابد. گيرند. جايي كه روابط متناظر بر همين اساس افزايش مي وسيع اشتراك جاي مي

ه مطمئناً هرچه حوزه اشتراك وسيعتر باشد روابط متناظر افزايش بيشتري يافته و بديهي است، همگني رفتارهاي ناشي از حوز
 بندد. اشتراكات راه را بر بروز جرم مي

 كند: بندي مي تر طبقه شروط مذكور را سپس تحت سه گروه كلي »فرايدي«
: شرايط مشاركت ناظر به تعدد مناسبات (تعداد) و دوره و مدت روابط است، از اين طريق »شرايط مشاركت«-1

 گران درآميزند.شود تا براساس مهارت خاص با دي هايي براي افراد آماده مي فرصت
شود و از عناصر مهم ايجاد ارتباط با ديگران تلقي  : خودآشكارسازي و وضعيت عاطفي را شامل مي»شرايط مبادله«-2

 شود. مي
: وابستگي، تشابه هنجاري و اشتراكات مجموعاً تشكيل دهنده جريان كنترل و نظارت ميان »جريان كنترل و نظارت«-3

 .)1383افراد هستند (محسني تبريزي، 
 الگوي كنترل و نظارت فرايدي و هيگ .10نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 نتيجه گيري و جمعبندي
طريق انتظارات متقابل، قادر به همسازي رفتارها با هايي معتقدند كه آنان را از  افراد به ارزش در يك جامعه باثبات، تمامي 

سازد تا به كردار و  هاي مبتني بر اصول اخالقي است) افراد را قادر مي سازد. چنين اعتمادي (كه ويژگي اجتماع يكديگر مي
بدين  رود. ين ميرفتارشان وسعت بخشند زيرا در اين شرايط نياز به رجوع مكرر به حكمرانان براي اتخاذ تصميمات جزئي از ب

شود  ها و اعمال اجتماعي قبالً حل و فصل مي هاي اخالقي، غالب مسايل اساسي مربوط به سازمان دادن حركت گونه، در اجتماع
 سازد تا در چارچوب الگوهاي از پيش تعيين شده، به زندگي ادامه دهد. و اين وضعيت، دست كم در كوتاه مدت، فرد را قادر مي

گرايي به عنوان كوچكترين واحد فضايي شهري، با در نظر گرفتن  توان گفت امروزه بحث از محله و محله ميبندي  در يك جمع
اي براي كنش متقابل اجتماعي فراهم شود و مردم در يك رابطه  گيرد تا زمينه فضا در تعامالت اجتماعي، مورد توجه قرار مي

ود از نگاه ديگران بپردازند. يعني همواره خود را در مقابل قضاوت هاي متقابل به شخصيت خ منطقي با مقياس فضايي در كنش
هاي اخالقي به سلسله مراتب ارتقاء اخالقي در جامعه  كند از طريق اين ارزيابي ديگران ببينند تا همانطور كه گافمن اشاره مي

ها  نترل اجتماعي و كاهش ناهنجاريكمك كنند. اين روند از يك طرف افزايش مشاركت ساكنين شهرها و از سوي ديگر ارتقاء ك
دهد و در نهايت سرمايه اجتماعي كه زير بناي هر گونه مشاركت جمعي و زندگي اجتماعي است را فراهم  را مدنظر قرار مي

در الگوي كنترل اجتماعي، كجروي را بيش از هر چيز، معلول ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه و تضعيف  سازد. مي

گيري بر عليه يكديگرجهتارتكاب بزه

كاهش تعامالت اجتماعي

  كاهش همبستگي
فضاي كامل

افزايش فردگرايي
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وضعيت، تصور از »منطقه جلو صحنه« و »منطقه پشـت 
صحنه« و اشـاره به شـيوه های تعريف شـده اجتماعی كه 
فعاليت هـا و مكان هـا بوسـيله آنهـا ادراك می شـوند مورد 
توجـه واقـع شـده اسـت. به نظـر می رسـد ايـن وضعيت 
نيازمنـد بسـترهايی اسـت و بافـت فيزيكـی و اجتماعـی 
محله هـا در گذشـته نـه چندان دور بسـتر مناسـبی برای 

آن محسـوب می شـد. 

مبانـي  موردنظر در كنترل نابهنجاري در محالت از طريق 
برنامـه ريزي شـهري در زمينه های زير عنوان می شـود:

1. »آرامـش  محيطـي«: 1- دوري  از سـرو صـدا؛ 2- دور 
بـودن  محـالت  از فضاي  عمومـي  و پرتحرك  مركز شـهر؛ 
3- عبـوري  نبـودن  معابـر محلـي  و وجود سلسـله  مراتب  
دسترسـي؛  4- عدم  حضور مشـاغل  توليدكننده  سروصدا؛ 
5- تسـلط  حركـت  پياده  با توجـه  به  نوع  وسـايل  حمل  و 

25

 
 

 :شود هاي زير عنوان مي در زمينه موردنظر در كنترل نابهنجاري در محالت از طريق برنامه ريزي شهري  مباني

  عبوري -3 ؛مركز شهر  و پرتحرك  عمومي  از فضاي  محالت  دور بودن -2 ؛از سرو صدا  دوري -1: »محيطي  آرامش«.1
  با توجه  پياده  حركت  تسلط -5 ؛سروصدا  توليدكننده  حضور مشاغل  عدم -4  ؛دسترسي  مراتب  و وجود سلسله  معابر محلي  نبودن

   .در گذشته  نقل و  حمل  وسايل  نوع  به
  كنترل  و قابل  بودن  محسوس -2 ؛ديگر  هاي محله  براي  هر محله  داخلي  فضاهاي  داشتن  عمومي  نيمه  جنبه -1 :» امنيت«.2

  در حفظ  مردم  و هوشياري  مراقبت -4 ؛ها و حريم  و فضايي  عملكردي  مراتب  وجود سلسله -3  ؛ها در محل حضور غريبه  بودن

 ميزان استفاده از فضاهاي عمومي

دلبستگي
قدمت سكونت

 روابط همسايگي

هانمادها و نشانه

فضاهاي عمومي

حافظه جمعي و خاطره

 ي محلهاعتماد به نهادها  

 

 وجود هنجارهاي غيررسمي

 فردياعتماد بين      

 

تعلق مكاني اجتماعي هايسرمايه  هاي كالبديسرمايه

آسايش و آرامش 
 

مرزبندي مشخص

امكانات رفاهي

 ايهويت محله

 مشاركت

 گرايش منفي به نابهنجاري

 احساس كنترل و نظارت اجتماعي

 وابستگي تعهد

بعد عيني 
 نابهنجاري

بعد ذهني 
نابهنجاري

نمودار 11. مدل مفهومی كنترل اجتماعی و محله گرايی
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نقل  در گذشـته.  
2. »امنيـت »: 1- جنبـه  نيمـه  عمومـي  داشـتن  فضاهاي  
داخلـي  هـر محله  بـراي  محله هـاي  ديگر؛ 2- محسـوس  
بـودن  و قابـل  كنتـرل  بـودن  حضـور غريبه هـا در محـل؛  
3- وجـود سلسـله  مراتب  عملكردي  و فضايـي  و حريم ها؛ 
4- مراقبـت  و هوشـياري  مردم  در حفـظ  امنيت  محدوده  
فضـاي  مشـترك  خـود در بن بسـت ها و هشـتي ها بـه  
لحـاظ  داشـتن  احسـاس  تملـک  نسـبت  بـه  ايـن  فضاها؛ 
5- اسـتفاده  از پيـچ  و خـم  معابـر، كم بـودن  عـرض  معبر، 
پوشـش  بن  بسـت ها و طاق هـا، اختـالف  سـطح  معابـر در 
بـه  دام  انداختـن  مهاجميـن ؛ 6- درون گرايـي  كل  بافـت  و 
واحدهـاي  مسـكوني؛  7- يكدسـت  بـودن  نمـاي  بيرونـي  
واحدهـاي  مسـكوني  در معابر و در نتيجه  قابل  تشـخيص  
نبـودن  وضـع  اقتصـادي  خانوارهـا از بيـرون  از خانـه؛   8- 

بسـته  بـودن  بافـت  محـالت؛  9- وجود آسـايش.  
3. »اقليـم« : 1- تأثيرپذيري  مجموعه هاي  كالبدي  محالت  
از طبيعـت  و اقليـم؛  2- جهت گيـري  معابـر بـا توجـه  بـه  
جهـت  بادهـاي  مطلـوب  و نامطلـوب  و تابـش  خورشـيد؛ 
3- اسـتفاده  مناسـب  از نـور خورشـيد در زمسـتان  بـراي  
گرم  كردن  و روشـن  كردن  فضاهاي  مسـكوني  و سـايه  در 

تابسـتان  بـراي  ايجاد فضاهـاي  دلپذير.
4. »خودكفايـي«: 1- وجـود خدمـات  مورد نيـاز اهالي  در 
محله ها و در مركز محله  يا در مسـيرگذر اصلي ؛ 2- وجود 

حـس  مـكان ؛ 3- شـكل  گرفتن  سـاختار محله  بر اسـاس  
رفتارهـاي  اجتماعـي  و رفتارهاي  غالب  بر پايه  سـنت هاي  
معقـول  همبسـتگي  اجتماعي  و احسـاس  تعلق  بـه  فضا و 
مشـاركت  مردمـي؛   4- سـرزندگي؛  5- وجـود حركـت  و 
جريـان  داشـتن  زندگـي  در فضاهاي  محلـه  اي؛  6- صرف  
قسـمتي  از وقـت  مـردم  در معابر جهت  برقـراري  ارتباط  با 
هـم  و تبادل  اطالعات  و اخبار؛ 7- فرآيند اجتماعي  شـدن  

بچه هـا بـا بازي  كـردن  در بن  بسـت ها و معابـر فرعي.  
5. »همبسـتگي  اجتماعـي« : 1- وجـود روابـط  اجتماعـي  
بسـيار قـوي  ميـان  مـردم  و تأكيـد بـر ارزش  اجتماعـي  و 
همسـايگي؛ 2- تأثيـر برگزاري  مراسـم  مختلـف  در تكايا، 
حسـينيه ها و فضاهـاي  بـاز محلـه اي  در تشـديد پيونـد 
اجتماعي ؛ 3- تأثير مثبت  همبستگي  اجتماعي  در كاهش  
تضـاد ميان  اقشـار ثروتمنـد و كم  درآمد در سـطح  محله؛  
4- همـكاري  و تعـاون  در اداره  محله ؛ 4- جايگزين  شـدن  
اصـل  همـكاري  و تعاون  تـوأم  با مقررات  بـراي  اداره  محله؛  
5- برخـوردار شـدن  اهالـي  از حمايـت  هـم  محله اي ها در 
برابـر مشـكالت؛  6- وجـود تعـاون  و هميـاري  در انجـام  
فعاليت هاي  مشـترك  چـون  برگزاري  مراسـم هاي  خاص ، 
تأمين امنيـت  مالـي  و جانـي  اهالـي؛  7- احسـاس  تملـک  
سـاكنين  بن بسـت ها و معابر فرعي  نسـبت  به  فضاي  معبر 

و در نتيجـه  همـكاري  با هـم  براي  نگهـداري  آن. 
6. »مقيـاس« : 1- توجـه  بـه  انسـان  در طراحـي  فضاها به  

نمودار 12. بهره گيري از مشاركت محلي و محله محور در كنترل اجتماعي و طرحهاي 
پيشگيري از جرم، ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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عنـوان  مهمتريـن  ركـن  فضا؛ 2- به  چشـم  آمـدن  حضور 
اهالـي  در فضاهـاي  باز محلـه اي  به  لحـاظ  رعايت  مقياس  
انسـاني؛  3- وجود امكان  شناخته  شدن  اهالي  در فضاهاي  
بـاز توسـط  يكديگـر و برخـورد آنها با هم  بـه  لحاظ  عرض  

كـم  معابر فرعي  و سلسـله  مراتب  دسترسـي . 
7. »درون گرايي« : 1- ميل  به  پوشـش  و محصوريت  فضاي  
خصوصـي  و نيمه  خصوصـي ؛ 2- وجـود حريم هاي  مريي  

و نامريـي  در محله هـا؛ 3- ديد به  درون  و عدم  اشـراف.  
8. »حرمـت  قبلـه«: 1. توجه  به  جهت  قبله  در جهت گيري  
كل  بافت  و واحدهاي  مسـكوني  )با توجه  به  مشـخصه هاي 
 اقليمـي (؛ 2. دلچسـب  و خودمانـي  بـودن  فضاهـا )خودي  
بـودن  فضاها( پاسـخگويي  فضاها به  عملكردهـاي  مادي  و 

تأميـن  آسـايش  و نيازهاي  روحـي  و رواني  اهالي.  
9. »وحـدت« : 1. تركيـب  و آميختگـي  فضاهـاي  محله اي  
بـا عملكردهـاي  منطقي  بـه  صورتي  مطلـوب،  هماهنگي  
كل  و جـزء كاربري هـا وفعاليت هـا، توده  و فضـا )فضاهاي  
پـر و خالـي(، وجود نظـم  در محله هـا علي رغم  پيچيدگي  
كالبـدي  و وجـود ارتبـاط  مناسـب  ميـان  عناصـر واجـزاء 

محلـه  از طريـق  معابر.
10. »تشـخيص« : همجـواري  خانه هـا، كوچه هـا، وجـود 
عناصـري  چون  مسـجد، آب  انبـار، مزار، تكيه ، حسـينيه ، 
سـقاخانه ، درختـان  كهـن ، فـرم  مركـز محلـه  بـه  عنـوان 
عوامـل  بوجـود آورنـده  هويـت  و تشـخص  براي محله هـا.

11. »تنـوع« : در بافت هـاي  مسـكوني  عمومـی بـه  جـاي  
تنـوع  يـا اغتشـاش  در شـكل ها، مصالـح ، رنـگ ، احجـام ، 

بازشـوها، جزئيات  سـاختماني .
12. »خوانايي« : به  لحاظ  شـبكه  شـطرنجي ، بافت  روشـن  
و واضـح، ولـي  عواملـي  كـه  سـبب  خوانايـي  و تشـخيص  

بافت هـاي  مسـكوني  از هـم  بشـود ديده  نمي شـود.

13. »تـداوم »:  تنهـا چيـزي  كـه  در بافت هـاي  مسـكوني  
خالـي   فضـاي   نـوار  و  شـطرنجي   معابـر  دارد  تـداوم  

مي باشـد. معابـر  شـبكه   مـوازات   در  حياط خانه هـا 
14. »انـس«: 1- مأنـوس  بـودن  اهالـي  محلـه  بـا هـم  بـه  
لحـاظ  وجـود پيوندهـاي  خويشـاوندي ، قومي  يـا مذهبي  
ميـان  آنهـا؛ 2- ثبـات  حضـور اهالـي  در محلـه  و تأثيـر 
مسـتقيم  آن  در انس  گرفتن  اهالـي  به  محل  و به  يكديگر؛ 
3- وجود احسـاس  تعلق  و تملک  ضمني  نسـبت  به  محله  
و فضاهـاي  آن  و تأثيـر آن  در مأنـوس  شـدن  و دلبسـتگي  

اهالي  بـا محله.  
15. »تأثيـر مذهـب« : 1- آئين هـاي  مذهبـي  و عبـادات؛  
2- وجـود مسـجد، حسـينيه  و تكيه  بـراي  انجام  مراسـم  
عبـادي ، مذهبـي  و برگـزاري  مراسـم؛  3- در ارتبـاط  قرار 
داشـتن  فضـاي  بـاز حسـينيه ها و تكيه هـا با فضاهـاي  باز 
و معابـر؛ 4- تسـلط  مكانـي  و شـكلي  مسـجد در بافـت  و 
خـط  آسـمان  محله هـا؛ 5- گنبد و منار مسـجد به  عنوان  
نشـانه  مذهبي  و اعتقادي  و به  عنوان  راهنماي  تشـخيص  

مسـيرها و جهـت  حركت . 
منابع و ماخذ

بهمـن )1380( داليـل كاهـش همبسـتگي  احسـاني، 
اجتماعي و ديني در شـهر تهران، سـازمان فرهنگي هنري 
پژوهش هـاي  و  مطالعـات  دفتـر  تهـران،  شـهرداري 

راهبـردي، 
احمدي، حسـن )1380( نگرشـي بر الگوهاي برنامه ريزي 
شـهري در جهان، انتشـارات مركز مطالعات و برنامه ريزي 

تهران. شهري 
 اسـالمي، سـيد غالمرضا )1383( تقابل و تعامل توسـعه 
درون زا و برون زا در مفاهيم محله و شهر، همايش علمی 
كاربردی توسـعه محله ای، چشـم انداز توسعه پايدار شهر 

 نمودار 13. رابطه ساختار محله اي، كنترل اجتماعي و ترس از جرم؛ ماخذ: نگارنده براساس يافته هاي تحقيق.
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تهران، 
 اشـرف، احمد، )1353( ويژگی های تاريخی شهرنشـينی 
در ايـرانـ  دورة اسـالمی، نامـة علـوم اجتماعـی، دورة 1، 

شـمارة 4، صص 7-49، 
 افـروغ، عماد )1377( فضا و نابرابری اجتماعی، انتشـارات 

دانشـگاه تربيت مدرس، 
 امانت، حميد )1373( بررسـی عوامل اجتماعی بزهكاری 
نوجوانـان در شـهر تهـران، پايان نامـه كارشناسـی ارشـد، 

دانشـگاه تربيت مدرس، 
  آزاد ارمكـی، تقـی )1386( محلـه گرايـی و روند توسـعه 
شـهر تهـران، ارائـه شـده در همايـش محـالت تهـران، 
چالش هـا و راهبردهـا، مركـز مطالعـات فرهنگـی شـهر 

ن  تهرا
 بهزادفـر، مصطفی  )1386( هويت شـهر، موسسـه نشـر 

 ، شهر
 بيـات، بهـرام )1380( بررسـي علـل افزايـش جرايـم و 
ناهنجـاري هـاي روانـي و اجتماعـي، مركـز مطالعـات 

فرهنگـی شـهر تهـران، 
پاتنـام، رابـرت )1380( دموكراسـي و سـنت هاي مدنـي، 
مترجـم، دلفروز،محمدتقـي، تهـران، انتشـارات روزنامـه 

م سال
 پاكـزاد، جهانشـاه )1375( هويـت، ايـن همانـی بـا فضا، 

مجلـه صفـه، سـال ششـم، ش 21-22، 
 پيران، پرويز )1384( هويت شـهرها؛ غوغاي بسـيار براي 

مفهومي پيچيده، مجله آبـادي ش 13 دوره جديد،
 توسـلی، محمـود )1367( طراحـی دسترسـی)اصول و 
روشـهای طراحی شـهری و فضاهای مسـكونی در ايران(. 
تهـران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسـازی و معماری 

ايران.  
 چلبـي، مسـعود )1372( وفاق اجتماعي. مجله نامه علوم 

اجتماعي، شـماره3 دانشگاه تهران.ص: 17
 چلبي، مسـعود، )1375( جامعه شناسـي نظم. انتشارات 

ني.
  حاجـی پـور، خليـل  )1385(  برنامـه ريزی محله مبنا- 
رهيافتـی كارامد در ايجاد مديريت شـهری پايدار، نشـريه 

هنرهای زيبا، شـماره 26

حاجـي پـور، خليـل )1385( برنامـه ريـزي محلـه مبنـا 
پايـدار،  مديريـت شـهري  ايجـاد  در  كارامـد  رهيافتـي 

هنرهـاي زيبـا، شـماره 26.
 حبيبـی، محمـد  )1376(  بررسـی اخـالق كار در ايران، 
جلـد اول، موسسـه فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات، ]منتشـر 

نشده[
حبيبـي، سـيد محسـن )1382( الگوپذيـري و تجديـد 
سـازمان اسـتخوانبندي محله، هنرهاي زيبا، شـماره 13.

 حقيقـی، عبدالحميـد )1386( عوامل اجتماعـی موثر بر 
مدگرايـی جوانان، پايان نامه كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه 

تهران، دانشـكده علـوم اجتماعی، 
 دانشـپور، سـيد عبدالهـادی )1379( بازشناسـی مفهـوم 
هويـت در فضـای عمومـی شـهری)خيابان( پايـان نامـه 

دكتـرا، دانشـگاه تهـران, دانشـكده هنرهـای زيبا، 
 داودپـور، زهـره، )1384( »سـرعت تحـوالت شـهري و 

مسـأله هويـت«، مجلـه آبـادي، ش 13، دوره جديـد،
 دوران، بهـزاد )1380( شـهروندی و هويـت محلـه ای، 
سـازمان فرهنگي هنري شـهرداري تهـران، دفتر مطالعات 

و پژوهش هـاي راهبـردي، 
 دهخـدا، علـی اكبـر )1372( لغتنامـه، تهـران، دانشـگاه 

تهران، 
ديكنـز، پيتـر )1377( جامعـه شناسـی شـهری، ترجمه 

حسـين بهـروان، انتشـارات به نشـر، 
 رابرتسـون، يـان )1372(  درآمـدی بـر جامعـه، ترجمـه 

حسـين بهـروان، انتشـارات آسـتان قـدس رضوی
 رباني، رسـول )1381( جامعه شناسـي شهري، انتشارات 

اصفهان دانشگاه 
روشـه، گـی، )1370( كنـش اجتماعـی، ترجمـه همـا 

انتشـارات دانشـگاه فردوسـی زنجانـی زاده، مشـهد، 
در  تاريخـي  ارزشـمند  مراكـز   )1384( فـرخ  زنـوزي،   
كالن شـهرهاي ايـران، چالش هـا و راهكارهـا؛« فصلنامـه 

ش12. شهرسـازي،  جسـتارهاي 
 سـاوج مايک، )1384( »جامعه شناسي شهري«، ترجمة 

ابوالقاسم پوررضا، انتشارات سمت
 سـتوده، هدايـت ا..، )1383( آسـيب شناسـی اجتماعی، 

تهـران، آوای نور
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 سـعيدي  رضوانـي ، عبـاس )1368(  بينـش  اسـالمي  و 
پديده هـاي  جغرافيايـي ، آسـتان  قـدس  رضـوي  مشـهد، 
 سـليمی، علـی )1385( جامعـه شناسـی كجـروی، قـم، 

پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه
 شـكوهي ، حسـين  )1372( جغرافياي  اجتماعي  شـهرها، 

اكولوژي  اجتماعي  شـهر، جهاد دانشـگاهي  
 شـيخاوندی، داور )1379( جامعـه شناسـی انحرافـات، 

انتشـارات مرنديـز، 
 شـيخاوندی، داور )1380( فضاهـاي شـهري و روابـط 
اجتماعـي، مركـز مطالعـات فرهنگـی شـهرداری تهـران، 
 شـيراوند، مهـران )1380( بررسـي تاثير فضايي شـهري 
در افزايـش و كاهـش جرايـم، سـازمان فرهنگي هنـري 
پژوهش هـاي  و  مطالعـات  دفتـر  تهـران،  شـهرداري 

راهبـردي.
صالحـي، اسـماعيل )1387( ويژگيهاي فضاهاي شـهري 
امـن، مركـز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسـازي.

 صديـق سروسـتاني، رحمت الـه )1381( »بررسـي روابط 
تهـران«،  شـهر  بلندمرتبه نشـيني هاي  در  همسـايگي 
موسسـه مطالعات و تحقيقـات اجتماعي دانشـگاه تهران

 صديـق سروسـتاني، رحمت الـه )1381( »بررسـي روابط 
همسـايگي در شهر تهران«، موسسه مطالعات و تحقيقات 

اجتماعي دانشـگاه تهران 
 صديـق سروسـتاني، رحمت اله، )1372(، »بررسـي روابط 
همسـايگي در شهر تهران«، موسسه مطالعات و تحقيقات 

اجتماعي دانشگاه تهران
 صرافي، مظفر، )1380( بنيادهاي توسـعه پايدار كالنشهر 
تهـران، سـازمان فرهنگي  هنري شـهرداري تهـران، دفتر 

مطالعات و پژوهش هـاي راهبردي، 
عبـد الهـي، مجيـد و ديگـران )1389( بررسـي مفهـوم 
نظـري محلـه و بازتعريـف آن بـا تاكيـد بر شـرايط محله 
هـاي شـهري ايـران؛ پژوهـش هـاي جغرافيـاي انسـاني، 

شـماره 79. 
 غـراب، ناصرالديـن )1384( »برنامه ريـزي فرهنگـي و 
شـهر«، پـروژه تحقيقاتـي مركـز پژوهش هـاي شـهري و 

روستايي
 فكوهـی، ناصر )1385( انسـان شناسـی شـهری، تهران، 

انتشـارات نی
 فوكوياما، فرانسيس )1379(  پايان نظم سرمايه اجتماعي 
و حفـظ آن، مترجم توسـلي، غالمعباس، جامعـه ايرانيان، 

تهران
  فيروزآبـادي، سـيد احمـد )1380( وضعيـت سـرمايه 
اجتماعـي در مناطق بيسـت و دوگانه شـهر تهـران، مركز 

مطالعـات فرهنگـی شـهر تهران.
  قاسـمی، مرواريـد، )1380( هويت بخشـی به بافت های 
مسـكونی، فصلنامه مديريت شهری، سـال دوم، شماره 8( 
  قائمـي، علـي )1366( آسـيب ها و عـوارض اجتماعـي، 

ريشـه يابـي، پيشـگيري و درمـان، انتشـارات اميري، 
  قجـری، حسـينعلی، )1385( داللت هـای فرهنگـی و 
اجتماعـی سـازمان های محلـه ای بـرای نظـم اجتماعـی، 

فصلنامـه شـماره 2، پژوهشـكده فرهنـگ و هنـر
  قرايـي، فريبـا )1384( »طبيعـت، هويـت و محـالت 

آبـادي، ش 13. دوره جديـد،. شـهري«، مجلـه 
 گومـز بوانديـا، هرناندو )1380( جرايم شـهري، گرايش ها 
و روش هـاي مقابلـه بـا آن، ترجمـه فاطمـه گيـوه چيان، 

دفتر پژوهشـهاي فرهنگي.
 گيدنـز، آنتونی  )1378(  تجدد و تشـخص، ترجمه ناصر 

موفقيان، تهران، نشـر نی. 
گيفـورد )1378( روانشناسـي محيـط هـاي مسـكوني، 
ترجمـه وحيـد قباديـان، تهـران، فصلنامـه معمـاري و 

فرهنـگ، شـماره 2 و 3.
لنـگ، جـان )1383( آفرينـش نظريـه هـاي معمـاري، 
ترجمـه: عينـي فـر، عليرضا؛ تهـران، انتشـارات دانشـگاه 

تهران.
 لينـچ، كويـن )1374( سـيمای شـهر، ترجمـه منوچهر 

مزينـی، دانشـگاه تهران. 
 محسـنی تبريـزی، عليرضـا )1383( ونداليسـم، تهـران: 

انتشـارات آن. 
 معين، محمد )1381( فرهنگ فارسی، تهران، سرايش، 
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پديدارشناخِت يوهاني پاالسما در تفاوت جايگاه ادراکات حسی معمارِی 
بافتهاي شهري و روستايي 
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چكیده
فضاهـای ساخته شـدة امـروزی محصول سـازوکارهایی هسـتند که 
کمتـر واجـد آرامـش، احسـاس تعلق به مـکان، گرمـی و صمیمیت 
و احسـاس امنیت انـد. اگـر فضـای ساخته شـده را به مثابـه پدیده ای 
چندوجهـی و واجـد معانـی ضمنـی، مبتنی بـر ذهنیت هـا و تجربة 
زیسـته مردمـان بدانیـم کـه حقیقتـی پنهـان در الیه هـای مختلف 
آنـگاه  دارد،  سیاسـی  و  اقتصـادی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  انسـانی، 
پدیده شناسـی آن رویکـردی قلمـداد خواهد شـد که شـاید بیش از 
هـر روش علمی دیگری متضمن موفقیت در شـناخت آن باشـد. لذا 
داشـتن تجربـه ای چندحسـی کـه همـة راه هـای ارتباطی انسـان با 
فضـا را تحـت تأثیـر قرار دهـد بر کیفیـت و غنای فضای خلق شـده 
می افزایـد. امـا آنچه امـروزه در شـهرهای معاصر در حال فراموشـی 
اسـت تبدیـل معمـاری از فضـای انسـانی بـه فضـای بینایـی، زیبـا 
و چشـم نواز اسـت. معمـاری کـه بـرای انسـان و آرامـش و تأمیـن 
نیازهـای ادراکـی و شـناختی او سـاخته می شـد در حـال تبدیل به 
معمـاری تبلیغاتـی، لـذت و مصرف گرایـی بـرای مردم شـده اسـت 
تنهـا آنچـه به چشـم زیبـا بیاید مـورد توجه قـرار می گیـرد. در این 
مقاله به بررسـي ابعاد پدیدارشـناختي فضاهاي معماري و شـهري از 
دیـدگاه یوهانـي پاالسـما پرداخته شـده و به تفاوت جایـگاه تحلیل 

شـناختي ایـن دو در حـوزه نظـري پرداخته مي شـود.
ادراک، احسـاس، حـواس پنج گانـه، معمـاري،  واژگان کلیـدی: 

یوهانـي پاالسـما.

aidin.voskah@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 0912105127؛  رایانامه   *

Johan Pallasmaa reading phenomenological 
analysis of the differences in the perceptions 
of architecture and urban and rural area
Abstract
Built spaces that are less qualified product training 
mechanisms relaxation, a sense of belonging to the 
place, the warmth and intimacy and feel Amnytand. If 
the space is constructed as a multi-faceted phenomenon 
and have implications, based on the lived experience 
of people know the truth of subjectivity and the dif-
ferent layers of human, social, cultural, economic and 
political, then it will be considered phenomenological 
approach, perhaps more than any other method in rec-
ognition of its scientific success is guaranteed. Having 
fun multi-sensory experience that every human relation 
with space ways to affect the quality and richness of 
creative space adds. But what is now being forgotten in 
contemporary cities is becoming the architecture of the 
human space to visual space, elegant and eye-catching. 
In this paper, the phenomenological aspects of architec-
ture and urban spaces from the perspective of Johann 
Pallasmaa been studied and analyzed to recognize these 
two different positions in the field of theory.
Key words: perception, feeling, senses, architecture, 
Johan Pallasmaa.
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مقدمه
»از آنجاکه تنها راه ارتباطی انسـان با جهان خارج، حواس 
پنج گانة اوسـت، پرسـش از سـازوکارهای حواس پنج گانه 
می گـردد.  تلقـی  مهـم  محیـط  ساخته شـده  ادراک  در 
اهمیـت موضـوع آنجـا دوچنـدان می شـود که آدمـی در 
آسـتانة ورود بـه دورانـی اسـت کـه واقعیـت و مجـاز در 
هم آمیختـه و فریفتـن حـواس پنج گانه به دسـت فناوری 
دیجیتـال امکان پذیـر شـده اسـت. در ایـن میان سـاخت 
فضـای مجـازی یا واقعـی، و مرتبة واقعیـت هر یک محل 
محـل مکث و پرسـش اسـت. با فروکاسـت شـأن حواس 
پنج گانـه و تمرکـز افراطـی بـر حـس بینایـی در دنیـای 
تصویـری امـروز، نقـش سـایر حـواس در ادراک محیـط 
انسان سـاخت چـه خواهد بود؟ معمـاری در ایـن میان رو 
بـه کـدام سـمت خواهد گذاشـت و یـا رو به کدام سـمت 
بایـد بگـذارد؟ »از آنجاکه تنها راه ارتباطی انسـان با جهان 
خـارج، حـواس پنج گانة اوسـت، پرسـش از سـازوکارهای 
حـواس پنج گانـه در ادراک محیط ساخته شـده مهم تلقی 
می گـردد. درحقیقـت، آمیختن ادراکات حسـی ناشـی از 
عوامـل موجـود در محیـط بـا یکدیگـر و به وجـود آوردن 
مفهومـی بـه نام فضاسـت. فضـا بایـد دارای هویتـی قابل 
ادراک و شناسـایی، بـه یادماندنـی و واضـح باشـد. حواس 
تقریبـاً هیچ گاه به تنهایـی و در انزوا عمل نمی کنند؛ آنها 
بـه یکدیگر یاری می رسـانند، بـا هم درمی-آمیزنـد و گاه 
نیـز یکدیگـر را نفـی می کنند. همـه این اطالعـات به ما 
کمـک می کنند تا فرآیندهـای پیچیده تری چـون ادراک 
و شـناخت را داشـته باشـیم«1 )آیوازیان، 1392، ص 30(. 

و  بحـث  شـامل  طرفـی  از  ادراک  و  احسـاس  موضـوع 
بررسـی خصوصیـات فیزیکی محـرک و چگونگی پاسـخ 
فیزیولوژیکـی موجـود زنده یا احسـاس اسـت و از سـوی 
و  تجربه هـا  یادگیری هـا،  روانـی،  خصوصیـات  دیگـر 
انگیزه هـای فـرد در موقعیت هـای اجتماعی و برداشـت او 
را شـامل می شـود. در روان شناسـی احسـاس و ادراک در 
گام اول بـا چندیـن مفهوم که هر چند مقـارن و همزمان 
یکدیگـر محقق می شـوند ولی بـا دقت متمایزنـد، روبه رو 
می شـویم؛ این مفاهیم عبارتند از: »احسـاس «، »ادراک«، 
»حافظـه«، »مفهوم سـازی« و »شـناخت«. اگـر احسـاس 
تابعـی از محـرک اسـت، ادراک نیـز تابعـی از محرک های 
خاصـی همچـون یادگیری های قبلـی، انتظـارات، حاالت 
انگیزشـی، متغیـر عاطفـی یـا شـناختی و نهایتـاً اتخـاذ 
پـردازش  اسـت.  کننـده  ادراک  فـرد  اراده  و  تصمیـم 
حس هـای بصـری و ادراک محیط اطـراف، حاصل تعامل 
پیچیـدة چشـم و مغـز اسـت. ویژگی هـای فردی انسـان 
بـه گونه ای اسـت که بیـش از دو سـوم بافت های عصبی 
ورودی بـه سـامانة اعصـاب مرکـزی، از چشـم ها می آیند 
و حـس بصـری بـر مجموعـة بقیـه ادراکات غالبنـد. بـه 
همیـن دلیـل در فرهنگـی با غلبـة حس بصـری زندگی 
می  کنیـم و درک فضـا از طریـق احسـاس صـدا، مـزه و 
لمـس به آسـانی به فراموشـی سـپرده می شـود. در واقع 
ادراک چیـزی بیـش از احسـاس صـرف اسـت. »ادراک، 
رونـدی فعال اسـت کـه از طریق آن دنیای اطـراف خود را 
می فهمیـم. برای درک محیط به احسـاس اتکا می کنیم، 
ولـی بـه طور معمول تجربة تمام حس هـا را بدون تحلیل 

1. حـواس پنج گانـه همـواره فعـال هسـتند؛ حتی زمانی که مسـتقیماً  به حـس خاصی توجه نمی کنیـم، آن حس مشـغول تأثیرپذیری 
و دریافـت داده هـای مربـوط به خود اسـت. درحقیقت، آمیختن ادراکات حسـی ناشـی از عوامـل موجود در محیط با یکدیگـر و به وجود 
آوردن مفهومـی بـه نـام فضاسـت. برخـی از فضاهایـی کـه در زندگی امـروزی با آنها سـرو کار داریم علی رغـم خوانایی فضایـی، ناتوان از 
انتقـال احساسـی عمیـق بـه مخاطب و کاربر فضا هسـتند. فضا بایـد دارای هویتی قابل ادراک و شناسـایی، به یاد ماندنی و واضح باشـد. 
حـواس تقریبـاً هیـچ گاه بـه تنهایـی و در انزوا عمل نمی کننـد؛ آنها به یکدیگر یاری می رسـانند، با هـم درمی آمیزنـد و گاه نیز یکدیگر 
را نفـی می کننـد. از سـوی دیگـر، فضاهای ساخته شـدة امروزی محصول سـازوکارهایی هسـتند کـه کمتر واجد آرامش، احسـاس تعلق 
بـه مـکان، گرمـی و صمیمیـت و احسـاس امنیت انـد. اگـر فضـای ساخته شـده را به مثابه پدیـده ای چندوجهـی و واجد معانـی ضمنی، 
مبتنـی بـر ذهنیت هـا و تجربة زیسـته مردمـان بدانیم که حقیقتـی پنهان در الیه هـای مختلف انسـانی، اجتماعی، فرهنگـی، اقتصادی 
و سیاسـی دارد، آنـگاه پدیده شناسـی آن رویکـردی قلمـداد خواهد شـد که شـاید بیش از هـر روش علمی دیگری متضمـن موفقیت در 

شـناخت آن باشد. 
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خـودآگاه، تلفیـق می کنیم. تنها زمانی کـه چیزی، حالت 
غیـر معمول داشـته باشـد یـا از مـکان اصلی خـود خارج 
باشـد، از احساسـات متمایـز و توجه ناهمسـان بـه آنها و 
هر ناسـازگاری دیگر، آگاهی می یابیم« )الوسـون، 1391، 
ص 45(. داشـتن تجربـه ای چندحسـی که همـة راه های 
ارتباطـی انسـان با فضا را تحت تأثیر قـرار دهد بر کیفیت 
و غنـای فضـای خلق شـده می افزاید. امـا آنچه امـروزه در 
شـهرهای معاصر در حال فراموشـی است تبدیل معماری 
از فضای انسـانی به فضای بینایی، زیبا و چشـم نواز اسـت. 
معمـاری کـه بـرای انسـان و آرامـش و تأمیـن نیازهـای 
ادراکی و شـناختی او سـاخته می شـد در حـال تبدیل به 
معماری تبلیغاتـی، لذت و مصرف گرایی برای مردم شـده 
اسـت تنهـا آنچـه به چشـم زیبـا بیاید مـورد توجـه قرار 
می گیرد )قبادیـان، 1392(. محصول این فرایند، فضاهای 
معمـاری و شـهری خالـی از روح خیال اسـت و در نتیجه 
منجر به شـکل گیری بسـتر خاطرات انسـانی نشده است. 
»انسـان بـا محیط بیگانه شـده و بـه درون خـود فرو رفته 
اسـت. از ایـن رو، با هدف نیل به بررسـی جایـگاه ادراکات 
و احساسـات در معمـاری و پرداختـن بـه فضایی که همة 
وجـوه ادراکـی انسـان را درگیـر خـود نمایـد، ضـرورت 
می یابـد. بـه این نکتـه باید توجه داشـت که اسـاس تمام 
ادراکات بشـر اوالً از درک بـی واسـطه و حضـوری خـود و 
ثانیـاً حاصـل ارتبـاط این خود بـا دنیای خارج اسـت .کما 
اینکـه آنچه ما با عنوان معقوالت در انسـان می شناسـیم، 
ریشـه در حواس انسـانی دارند« )ابراهیمیـان، 1381، ص 

11(. معمـاری سـاده و روسـتایی در قالب سـنتها ادراکی 
از جهـان اسـت کـه بـه وضـوح دیده مـی شـود. معماری 
ارتباطـی مسـتقیم،  دارای خطـوط  بومـی  و  روسـتایی 
بالواسـطه و محکمـی بـا فرهنـگ توده هـا و بـا زندگـی 
روزمـره آنهاسـت. در این مقاله به بررسـي تفـاوت رویکرد 
پدیدارشناسـي یوهانـي پاالسـما1 در خوانـش معمـاري و 
بافت شـهرها و روسـتاها پرداخته شـده و نکاتـي چند در 

ایـن رابطه مـورد اشـاره قـرار مي گیرد.

ادبیات و پیشینه تحقیق
در فراینـد ارتبـاط، گام نخسـت احسـاس اسـت. در ایـن 
مرحلـه، اطالعـات محیـط از طریـق حواس پنج گانـه و بر 
اسـاس آسـتانه های ظرفیت حسـی هـر کـدام از حس ها 
دریافـت شـده و بـه شـکلی در می آیـد کـه قابل انتقال به 
مغـز باشـد. به عبـارت دیگـر، مرحلـه احسـاس از ابتدای 
دریافـت اطالعـات تا انتقال آن به مغز را شـامل می شـود، 
بـدون اینکـه دربردارنـدة تحلیل و اعمال بعـدی مغز روی 
ایـن اطالعـات باشـد )پاکـزاد، 1391، ص ۶1(. بـه گفتـة 
مرلوپونتـی، احسـاس در زبـان عـادی کلمـه ای مأنوس و 
آشناسـت، و این مفهوم در نظر اول »بی واسـط و بدیهی« 
می نمایـد. بـا ایـن حـال، وقتـی از جـا کنـده می شـود و 
بـه حیطة نظریة روان شناسـانه انتقال پیـدا می کند، واقع 
هیـچ چیـز ممکـن نیسـت مهم تـر از آن باشـد )کارمن، 
1388، ص 7۶(. بشـر در طـول تاریخ اهمیت این موضوع 
را دریافتـه کـه حـواس، مـا را در مرکز دنیا قـرار می دهد. 

1.روش پدیده شناسـانی هـم چنـان کـه از نامش پیداسـت، پدیده را مدنظر دارد. پدیده شناسـی بـدون هرگونه قضـاوت و ارزش گذاری از 
جانـب محقـق اسـت. از آنجـا کـه هـر چیـزی که ظاهـر می شـود و قابـل رؤیت اسـت، پدیده اسـت، می توان گفـت که در عمـل قلمرو 
پدیدارشناسـی نامحدود اسـت. به طور کلی اسـاس پدیدارشناسـی شـک دکارتی اسـت و بر همین مبنا شـناخت حقیقت را هدف اصلی 
خـود قـرار داده، امـا در ایـن میـان برخی از مفاهیـم را بعضاً به صورت التقاطـی در نظر گرفته و به همین دلیل شـناخت را با ابهام همراه 
نمـوده اسـت، در مـوارد متعـددی دو مفهـوم »فهـم« و »علـم«  توسـط اصحاب مکتب پدیده شناسـی به یـک معنا در نظر گرفته شـده 
و ذات متفـاوت آن دور از نظـر دور نگـه داشـته اسـت، حال آنکـه علـم اگرچـه می تواند از عوارض فهم باشـد، امـا الزاماً نمی تـوان فهم را 
نتیجـه علـم دانسـت؛ همین التقاط معنایی پدیده شناسـی را گاهی از روش هرمونتیـک دور نموده و هـدف و روش آن را دچار ابهام کرده 
اسـت، بـا ایـن وجـود پدیده شناسـی هـم چنان بـه عنوان یـک روش صحیح هم به لحاظ فلسـفی و هـم به لحاظ علمی جهت شـناخت 

حقیقـت مطرح اسـت و توسـط بزرگان علم و فلسـفه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
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حـواس بـه ما ایـن امـکان را می دهد که توصیفـی از خود 
و آنچـه پیرامون مـان قـرار دارد داشـته باشـیم. حـواس 
انسـانی از زمان یونان باسـتان مورد توجه فالسـفه بوده و 
حس بینایـی به عنوان مهم ترین دریچة ادراک انسـانی در 
باالتریـن مرتبـه قرار گرفته اسـت. این اهمیـت را می توان 
در نظرات اندیشـمندان و معماری آن دوره مشـاهده کرد. 
افالطـون ادراک بینایی را به عنـوان بزرگ ترین هدیة اعطا 
شـده بـه انسـان معرفـی کـرد )Jay,1994:27( و بـر این 
نکتـه تأکیـد داشـت که جهـان اخـالق باید در دسـترس 
چشـمان ذهـن باشـد. ارسـطو بینایـی را باشـکوه ترین 
احسـاس می دانسـت زیرا این احسـاس، به سبب فضیلت 
معنـوی حاصـل از معرفتـش بیشـترین نزدیکـی را با قوه 

ادراک دارد )پاالسـما،1390، ص 25(.
پديدار شناسی و جايگاه حواس در خوانش مكان

 اصطـالح پدیدارشناسـی بـا ادمونـد هوسـرل )1859-
1938( تبدیـل بـه رویـه ای توصیفی می گـردد که براین 
اسـاس، نظمواره ای اسـت که در صـدد توصیف چگونگی 
تکویـن جهـان و تجربـه منـدی آن از طریـق آگاهـی 
می باشـد )ون مانـن، 2000(.  پدیـدار را نیـز می تـوان 
چیزی دانسـت که به خـودی خود ظاهر اسـت، یعنی آن 
چـه خود را نشــان می دهــد: نـه از آن جهت کـه از چیز 
دیگـری حکایـت می کنـد یـا مدلـول چیز دیگری اسـت 

)آنـدره دارتیـک1، 137۶( . 
Phenomenology از ریشـه یونانـی phainein گرفته 
شـده که به معنای نمایش دادن و نشـان دادن اسـت وآن 
را »پدیدارشناسـی« ترجمـه کرده انـد )لیوتـار،  1375(. 
پدیده شناسـی از نظـر لغـوی، عبـارت اسـت از مطالعـه 
پدیده هـا از هـر نـوع و توصیـف آنـان بـا در نظـر گرفتـن 
نحـوة بروز تجلی آنها، قبل از هرگونـه ارزش گذاری، تأویل 
و یا قضاوت ارزش. این واژه در اصطالح فلسـفی در معانی 

گوناگونـی بـه کار مـی رود. از نظـر هـگل، پدیده شـناس 
اندیشـه، پدیده شناسـی عبـارت اسـت از دانـش ایده ها، از 
آغـاز تکویـن آنان در ادراک حسـی تا وصول شـان به خرد 
جهانی )ساک لوفسـکی، 1384، ص 5۶(. پدیدارشناسـی 
فضـا، رابطـة آدمـی بـا مکان هـا و از راه مکانها بـا فضاها و 
نحوة هسـت بودن اوسـت. رابطة انسـان با فضا، چیزی جز 
باشـیدن، به معنای گوهرین آن نیسـت )هایدگر، 1379، 
صـص 7۶-77(. پدیده شناسـی، گاه ماننـد تحقیقی ناظر 
بـه واقعیـت دربـارة ذوات منطقی یا معانـی به نظر می آید، 
به عنوان روش و مجموعة وسـائل برای حصول  شـناختی 
اسـت بـه نحـو انضمامـی از هسـت بـودن بدان سـان کـه 
آدمـی آن را در خـود احسـاس و ادراک می کنـد، و گاه 
نیـز، چنان که سـارتر و مرلو-پونتـی آن را تعبیر می کنند، 
با اگزیستانسیالیسـم مشتبه می شـود )ورنو- وال، 1372، 
ص 13(. بر این اسـاس از دیدگاه پدیدارشناسی، پدیداری 
جهـان بـه میزان و چگونگـی ادراک و التفات ذهن انسـان 
و پدیدارشناسی به مراتب بازگشت بـه خــود اشیـا برمی 
گـردد و پدیدارشـناس نظریه پـردازی نمی کنـد )لیوتـار، 
1375(، بلکه بر مالحظه دقیق پدیدارها و سپس توصیف  
می پـردازد، آن گونـه کـه در نظـر عـاری از پیـش داوری 
حضـور می یابنـد )1999Michael,Inwood(. از دیـد 
هوسـرل ابزار شـناخت پدیدار شناسانه، شـهود و بصیرت 
اسـت که شـهود حسـی، بـه امـور واقـع و شـهود مثالی، 
بـه ذوات می پردازد )ریخته گران، 1380(. پدیده شناسـی 
بـر طبیعـت و واقعیـت تمرکـز دارد، نه به عنـوان وجودی 
مطلـق کـه صرفـاً در خارج از مـا قرار دارد، بلکـه به عنوان 
وجـودی مشـروط بـه بررسـی و بازرسـی دقیـق انسـان، 
تعامـل و مشـارکت خالق او بـا محیط می پـردازد. به طور 
کلی در پدیدار شناسـی محیط و مکان سـه موضوع اصلی 

مـورد آزمون و بررسـی قـرار می گیرد:

1.  پدیده شناسـی برطبعیـت و واقعیـت تمرکـز دارد، نـه بـه عنـوان وجـودی مطلـق که صرفـاً در خـارج از ما قـرار دارد، بلکـه به عنوان 
وجـودی مشـروط بـه بررسـی و بازرسـی دقیق انسـان، تعامل و مشـارکت خـالق او با محیـط می پـردازد. به طورکلی در پدیدار شناسـی 
محیـط و مـکان سـه موضـوع اصلـی مـورد آزمـون و بررسـی قـرار می گیـرد: )1( اول، خصوصیـات اساسـی و ارتباطـات درونـی تجربـة 
محیطـی؛ )2( دوم، خصوصیـات اصلـی محیـط، نظیـر صـدا، توپوگرافـی، نور و کیفیـات فضایی که موجـب ارتقای کاراکتـر خاص مکان 
و چشـم انـداز می شـود؛ )3( سـوم، زمینه هـای ارتبـاط انسـان با محیـط و ارتقـای بصیرت هـا و دیدگاه هـا در زمینة نوعـی از طراحی و 

برنامه ریـزی کـه بیشـتر بـا روح مـکان در تماس اسـت )پرتـوی، 1387، ص 1۶5(.
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1. اول، خصوصیـات اساسـی و ارتباطـات درونـی تجربـة 
؛  محیطی

2. دوم، خصوصیـات اصلی محیط، نظیر صدا، توپوگرافی، 
نـور و کیفیـات فضایی که موجـب ارتقـای کاراکتر خاص 

مکان و چشـم انداز می شـود؛ 
3. سـوم، زمینه هـای ارتبـاط انسـان بـا محیـط و ارتقای 
بصیرت هـا و دیدگاه هـا در زمینـة نوعـی از طراحـی و 
برنامه ریـزی کـه بیشـتر بـا روح مـکان در تمـاس اسـت 

)پرتـوی، 1387، ص 1۶5(. 
»مرلوپونتـی« ادراک حسـی را نقطـه عزیمت خـود برای 
دریافـت الیـه اصلـی تجربه مـا از عالـم قـرار می دهد، که 
بر هر تفسـیر علمی تقـدم دارد. در پدیدارشناسـی ادراک 
حسـی، عالـم به منزله مـدرک مورد التفات قـرار می گیرد 
و فعـل ادراک مدنظر نیسـت. مرلوپونتی فعـل ادراک را با 
نقاشـی مقایسـه می کنـد؛ نقاشـی، در نظـر او، تمثل یک 
تجربه حسـی بنیادین اسـت، تجربه ای آزاد که بر مفاهیم 
انتزاعـی و علمـی تقـدام دارد. نقـاش مواجهـه خـود را بـا 
جهـان بیـان می کنـد، و ترکیـب رنگ هـا در یـک تابلـو 
گویـای نحـوه مواجهـه نقاش با جهـان و چگونگـی دیدار 
او بـا آن اسـت. معمـای نقاشـی، در اصـل، همـان معمای 
ادراک حسـی اسـت؛ زیـرا نقاشـی و ادراک حسـی هـر 
دو تماسـی تـازه بـا جهاننـد و همان گونـه که در نقاشـی 
موقعیـت بدن را نمی توان نادیده گرفت، در ادراک حسـی 
نیز نقش اساسـی بـدن را نمی توان کم اهمیـت تلقی کرد 
)مرلوپونتی، 1948(. در روش پدیدار شناسـی مرلوپونتی، 
به پیروی از هوسـرل، احساس به وسیله علم فیزیولوژیکی 
یـا فیزیک قابل تبیین نیسـت بلکـه ادراک بمـا هو فعلی 
اسـت که یکبـاره دریافت اشـیا را برای ما مقـدور می کند 
و در ایـن واقعـه گام اول همـان مواجهـه حـواس با جهان 
اسـت: اینکه هر حسـی باید یک عالم کوچـک درون عالم 
بـزرگ بسـازد، نه تنافی دربـردارد و نه ناممکن اسـت و به 
واسـطه جزیـی بودنـش بـرای کل ضروری اسـت و به کل 

می شود. گشـوده 
مهم تریـن و برجسـته ترین وجـه پدیده شناسـی فضـای 
ساخته شـده ایـده ی »معمـاری چنـد حسـی« اسـت که 
توسـط معماران پدیده شناسـی همچون یوهانی پاالسـما 

و پیتـر زومتـور مطـرح شـده اسـت. توجـه غالب آنـان به 
تفـوق بینایـی بر دیگرحواس در فلسـفه و معمـاری غرب 
بـه واقـع پرداختن به یکی از مسـأله دارترین وجـوه تاریخ 
دریافـت و ادراک فضـا اسـت. بـه واقـع طـرح حضـور و 
مشـارکت حواسـی کـه اغلب مـورد غفلت قـرار گرفته اند 
در فراینـد دریافـت، بـه فهـم او از پدیده شناسـی خصلتی 

ویـژه می بخشـد. بـه زعم پاالسـما: 
»تجربـة معمـاری، مـوردی چنـد حسـی اسـت؛ کیفیات 
مـاده، فضـا و مقیـاس بـه گونه ای برابر به وسـیلة چشـم، 
گـوش، دماغ، پوسـت، زبان، اسـکلت و عضالت سـنجیده 
می شـوند. معمـاری تجربه ی وجـودی و حـس در جهان 
بـودن فـرد را تقویت می-کند، و ایـن در اصل به تجربه ای 
غنـی از خود می انجامـد« )پاالسـما، 1393، صص 111-

112(. بـه گفتـة وی: »مـا معمـاری را از طریـق همـه ی 
حـواس تجربـه می کنیم )همـان، صـص 3۶-32(. 

بـه گمان پاالسـما معماری قویاً ریشـه در »احسـاس های 
و  مبنایـی  »واژگان  شـکل دهندة  کـه  دارد  نخسـتین« 
اصیـل« معماری انـد. تنهـا معمـاری راسـتین قادر اسـت 
تـا شـرایط و وضعیت هـای پایـه، احسـاس ها و هیجانات، 
و وجـوه وجـودی انسـان را تمـام و کمـال پوشـش دهـد؛ 
در غیـر ایـن صـورت معمـاری به یـک تندیـس عظیم و 
می یابـد  تقلیـل  یـا صحنه نـگاری ای صـرف  غول آسـا 

)پاالسـما 1393، صـص 54- 55(. 
درک انسـان معاصـر از فضـا به صـورت عنصـری خالی و 
تهـی جایگزیـن ویژگی هایـی چـون سـرزندگی، خاطـره 
تنـوع و شـگفتی مـکان شـده  انگیـزی، تصورپذیـری، 
اسـت. روش پدیدارشناسـي ایـن تـوان را دارد تـا به ایجاد 
محیط هـاي واجـد معنـا و فراخوانـي حـس مـکان و روح 
مـکان و معنـاي مکان بپـردازد که مولفه هاي اساسـي در 
هویت مکاني به شـمار مـي روند. دکتر فالحت در رسـاله 

خـود حـس مـکان را اینگونـه تعریـف می کند: 
حـس مـکان، به معنـای ادراک ذهنـی مـردم از محیط و 
احساسـات کـم و بیش آگاهانـه آنها از محیط خود اسـت 
کـه شـخص را در ارتباطـی درونـی با محیط قـرار میدهد 
بـه طـوری کـه فهـم و احساسـات فرد بـا زمینـه معنایی 
محیـط پیونـد خـورده و یکپارچـه میشـود. ایـن حـس 
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عاملـی اسـت کـه موجـب تبدیـل یک فضـا بـه مکانی با 
خصوصیـات حسـی و رفتـاری ویـژه بـرای افـراد خـاص 
میشـود. حـس مـکان عـالوه بـر اینکـه باعـث احسـاس 
راحتـی از یـک محیط میشـود، از مفاهیـم فرهنگی مورد 
نظـر مـردم، روابـط اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه در یک 
مـکان مشـخص حمایت کـرده و باعـث یـادآوری تجارب 
گذشـته و دسـتیابی به هویت برای افراد میشود )فالحت، 

1385، ص 57(
ادراک و احساس

فراینـد  از  انگلیسـی Perception  عبـارت  بـه  ادراک 
پیچیـده آگاهـی یافتـن از اطالعـات حسـی و فهـم آن ها 
اسـت. ادراک، فراینـدي اسـت کـه مـا بـا اسـتفاده از آن 
محرکهـاي محیطـي را بـراي دسـتیابي بـه تجربه هـاي 
معنـي دار بـر مي گزینیـم و آنها را سـازماندهي و تفسـیر 
مـي کنیـم ادراک در لغـت بـه معنـی دریافتـن اشـیا 
غیرمحسـوس، فهـم، تعقل، فهمیـدن، بر رسـیدن، درک 
کردن در رسـیدن به، در رسـیدن کسـی را، بالغ گردیدن، 
دیـدن آمـده اسـت )دهخـدا، 1378(. ادراک، آگاهـي از 
رخدادهـا، مـردم، اشـیاء و موقعیتها را شـامل مي شـود و 
مسـتلزم جسـتجو، به دسـت آوردن و پـردازش اطالعات 
اسـت. واژه هاي اصلي در مفهوم ادراک عبارتند از: انتخاب، 
سـازماندهي و تعبیر و تفسـیر. ما محیط خود را از طریق 
فراینـدي فعـال تجربـه مي کنیم. محـرک محیطـي را از 
طریق حس هاي خود )بینایي، شـنوایي، بویایي، چشـایي 
و بسـاوایي( دریافـت مي کنیـم، بـه جنبه هـاي مختلـف 
محیـط خـود به گونه اي گزینشـي توجـه کـرده، آنچه را 
که مي بینیم بر حسـب تجربه هاي گذشـته خـود ارزیابي 
مي کنیـم. چـون اغلب نیازهـا و تجربه هاي ما بـا نیازها و 
تجربـه هـاي دیگـران متفاوت اسـت، پـي بردن بـه اینکه 
ادراکهـاي مـا از محیط و از یکدیگـر نیز با دیگران متفاوت 
اسـت نباید مایة شـگفتي مـا شـود )ایروانـی، 1371(. در 
توضیـح واژه حـس نیـز در فرهنـگ معیـن اشـاره شـده 
اسـت که حـس: دریافتـن، ادراک کـردن، قوتی کـه بدان 
محسوسـات ادراک می گردد و عملیات فکری  و عقلی به 
دنبـال آن انجـام میگیرد )فرهنـگ لغت معیـن، 1812(.

بـه بیان دیگر پدیـده ادراک، فرایندي ذهني اسـت که در 

طـي آن تجارب حسـي معني دار مي شـود و از این طریق 
انسـان روابـط امـور و معانـي اشـیا را در مي یابـد )ایرواني 
و خداپناهـي، 1371، ص (. احسـاس یعنـی گرفتـن اثـر 
محـرک توسـط گیرنده حسـی و بردن آن به آن قسـمت 
از دسـتگاه عصبـی مرکزی که به این کار اختصـاص دارد. 
بـه عنـوان مثـال نوری کـه از صـورت یک فـرد )محرک( 
وارد چشـم )گیرنده حسـی( و از آنجا وارد دستگاه عصبی 
مرکـزی مـا می شـود )لـوب پس سـری و گیجگاهـی(. 
تـا اینجـا احسـاس اسـت امـا ادراکی اتفـاق نیفتـاده مگر 
اینکـه اسـم صاحـب چهـره را بـه خاطـر آوریم. بـا توجه 
بـه آنکـه در پدیده شناسـی محیـط ساخته شـده، دریافت 
داده هـای حسـی و تبدیـل آن هـا در فرایندهـای پردازش 
ذهنـی و بازنمایـی، و تداعـی بـه معانـی، مهم ترین نقش 
را ایفـا می کنـد، پرداختن به ادراک محیط و احسـاس آن 
اهیمـت می یابـد. ادراک، اطالعات دسـتگاه های حسـی را 
تفسـیر کـرده و بـه آنها معنا می بخشـد. بـه همین دلیل 
ادراک، )فرآینـد سـازمان دهی و تفسـیر اطالعـات حسـی 
جهـت معنـادار کـردن آن هـا( تعریـف می شـود. بیـن 
احسـاس و ادراک نمی-تـوان فاصلـه ای تصـور کرد. عمل 
ادراک به قـدری سـریع صـورت می گیـرد کـه همزمـان 
بـا احسـاس بـه نظـر می  رسـد. در فراینـد ادراک، مغز ما 
اطالعـات بینایـی، شـنوایی، بویایـی و حتـی المسـه را با 
هـم ترکیـب می کنـد تا بـه دریافـت یکپارچـه ای که مد 
نظـر فراینـد ادراک اسـت برسـد. حاصل یکپارچه سـازی 
اطالعـات محیطـی در واقـع همـان چیـزی اسـت کـه 
»گـوردون کالـن« تحـت عنـوان منظـر شـهری مطـرح 
می کنـد. گرچـه منظـر بصـری در ادراک غالـب اسـت، 
امـا منظر شـهری ترکیبی اسـت از منظر صوتـی، بویایی، 
المسـه و غیره )پاکزاد، 1391، صص 105 -109(. بینایی 
و المسـه بـه عنوان ادراکات حسـی برتر مطرح می شـوند 
در حالی که سـه حـس دیگر به عنوان ادراکات منسـوخی 
در نظـر گرفتـه شـده اند کـه کاربـرد آنهـا کامـأ محدود 
توسـط فرهنگـی سـرکوب می شـوند  بـوده و معمـوالً 

)پاالسـما، 1391، صـص 2۶- 13(.
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روانشناسی ادراک و احساس
روان شناسـی احسـاس و ادراک یکـی از مباحـث عمـده 
روان شناسـی امـروز اسـت. ادراک به طور اعـم، به معنای 
علـم و آگاهـی انسـان از جهـان بیـرون و دنیـای درون 
اوسـت و از دیرباز به عنوان اسـاس شـناخت و شناسـایی 
انسـان بوده اسـت. ادراک انسـان از جهان بیـرون وحاالت 
نفسـانیش، از دیربـاز مـورد مطالعـه و بحث فالسـفه بوده 
اسـت )ایروانی، 1371(. هدف هر علمی تشـریح و بررسی 
چگونگـی واقعیت هـا و پدیده هـای عینـی اسـت. منظور 
از عینـی ایـن اسـت کـه واقعیـت هـای قابـل تشـریح از 
ذهـن مشـاهده کننـده مسـتقل و بـرای هم قابـل تجربه 
و مشـاهده باشـد. بدون شـک انسـان واقعیات محسـوس 
را کـه علـم بـا آنهـا سـروکار دارد از راه ادراک حسـی 
شناسـایی می کننـد اگرچه مشـاهده آشـکار در بعضی از 
رشـته های علوم جدید غیرمسـتقیم اسـت و یا با وسایل 
و ابـزار خاصـی صـورت مـی گیـرد. انسـان یـا حیـوان به 
کمک گیرنده های حسـی خـود از وجـود واقعیات دنیای 
خـارج یـا داخـل مطلـع می گـردد. این احسـاس پـس از 

تفسـیر و تعبیر بـه ادراک می انجامد و تکامـل این ادراک 
بـه شـناخت برخـی پدیده هـای عالـم هسـتی ختم می 

گـردد. )ایروانی، پناهـی1371(. 
از دیـدگاه  روان شـناختی احسـاس را می تـوان به عنوان 
پدیـده ای اصلـی و اولیه تنها در ارتباط بـا یک راه عصبی 
مرکزرسـان در نظر گرفت. بدین ترتیب به تعـداد راه های 
عصبـی، احسـاس های متفـاوت وجود خواهد داشـت. در 
روان شناسـی احسـاس و ادراک در گام اول بـا چندیـن 
مفهـوم کـه هـر چند مقـارن و همزمـان یکدیگـر محقق 
می شـوند ولـی با دقـت متمایزنـد، روبه رو می شـویم؛ این 
مفاهیـم عبارتنـد از: »احسـاس «، »ادراک«، »حافظـه«، 
»مفهوم سـازی« و »شـناخت«. اگـر احسـاس تابعـی از 
محـرک اسـت، ادراک نیـز تابعـی از محرک هـای خاصی 
همچون یادگیری های قبلی، انتظارات، حاالت انگیزشـی، 
متغیـر عاطفی یا شـناختی و نهایتاً اتخاذ تصمیـم و اراده 
فـرد ادراک کننـده اسـت. پـردازش حس هـای بصـری و 
ادراک محیـط اطـراف، حاصـل تعامـل پیچیـدة چشـم و 
مغـز اسـت. ویژگی هـای فـردی انسـان به گونه ای اسـت 

نمودار 2. مدل مفهمومی ادراک و شناخت؛ ماخذ: نگارندگان.
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کـه بیـش از دو سـوم بافت های عصبی ورودی به سـامانة 
اعصـاب مرکـزی، از چشـم ها می آینـد و حـس بصری بر 
مجموعة بقیه ادراکات غالبند. به همین دلیل در فرهنگی 
بـا غلبـة حـس بصـری زندگـی می  کنیـم و درک فضا از 
طریق احسـاس صدا، مزه و لمس به آسـانی به فراموشـی 
سـپرده می شـود. در واقع ادراک چیزی بیش از احسـاس 
صـرف اسـت. ادراک، رونـدی فعال اسـت کـه از طریق آن 
دنیـای اطـراف خـود را می فهمیـم. بـرای درک محیط به 
احسـاس اتکا می کنیـم، ولی به طور معمـول تجربة تمام 
حس هـا را بـدون تحلیل خودآگاه، تلفیـق می کنیم. تنها 
زمانـی کـه چیـزی، حالـت غیرمعمول داشـته باشـد یا از 
مـکان اصلـی خـود خـارج باشـد، از احساسـات متمایز و 
توجـه ناهمسـان بـه آنهـا و هر ناسـازگاری دیگـر، آگاهی 

می یابیـم )الوسـون، 1391، ص 45(.
مهمتریــن  پیرامـون  محیـط  محیـط،  روانشناسـی  در 

سرچشـمه دریافت هـای بیرونـی و منبع اصلـی آگاهی و 
شـناخت انسـان از دنیای اطراف اسـت )کرمونـا و تیزدل، 
1390، الـــف، ص 1۶9( و فراینـد بنیادین رفتار انسـانی 
بـر اسـاس گام هـای متوالـی احــاس، ادراک، شـناخت و 
رفتارشـکل می گیـرد. در روانشناسـي محــیط برمرتبط 
و درهـم تنیـده بودن ادراک، شـناخت و شـرایط محیطي 
تأکید میشـود و این پیوسـتگي به ویژه هنگامي آشــکار 
مـي شــود کــه ادراک اشـیاء را از ادراک محیط تفکیک 
بـه طـور خالصـه  )مرتــضوي،1380، ص 7۶(.  کنیـم 
مي تـوان گفت که نظریه بـوم شـناختي ادراک، اطالعات 
دریافتي ازمحیط توسط حواس پنجگانه و نیز ویژگیهـاي 
نظامهـاي جهـت دهنـده و حرکتـي اصلـي در محیـط را 
مبنـاي اصلـي نظـام ادراکـي انسـان مي دانـد. بـه بیانـي 
دیگـر رویکـرد بــوم شــناختي ادراک فـرض میکنـد که 
تمـام اسـتفاده هاي بالقـوه معانـي احتمالي یک شـیئ به 
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معناي علم و آگاهي انسان از شناسي احساس و ادراك يكي از مباحث عمده روان شناسي امروز است. ادراك به طور اعم، به روان
جهان بيرون و دنياي درون اوست و از ديرباز به عنوان اساس شناخت و شناسايي انسان بوده است. ادراك انسان از جهان بيرون 

هدف هر علمي تشريح و بررسي چگونگي . )1371 ،وحاالت نفسانيش، از ديرباز مورد مطالعه و بحث فالسفه بوده است (ايرواني
هاي عيني است. منظور از عيني اين است كه واقعيت هاي قابل تشريح از ذهن مشاهده كننده مستقل و براي ها و پديدهواقعيت

هم قابل تجربه و مشاهده باشد. بدون شك انسان واقعيات محسوس را كه علم با آنها سروكار دارد از راه ادراك حسي شناسايي 
رشته هاي علوم جديد غيرمستقيم است و يا با وسايل و ابزار خاصي صورت مي گيرد. كنند اگرچه مشاهده آشكار در بعضي از مي

انسان يا حيوان به كمك گيرنده هاي حسي خود از وجود واقعيات دنياي خارج يا داخل مطلع مي گردد. اين احساس پس از 
 الم هستي ختم مي گردد. (ايرواني،تفسير و تعبير به ادراك مي انجامد و تكامل اين ادراك به شناخت برخي پديده هاي ع

  ).1371پناهي
از ديدگاه  روان شناختي احساس را مي توان به عنوان پديده اي اصلي و اوليه تنها در ارتباط با يك راه عصبي مركزرسان در نظر 

و ادراك در گام شناسى احساس  در روان گرفت. بدين ترتيب به تعداد راه هاي عصبي، احساس هاي متفاوت وجود خواهد داشت.
شويم؛ اين مفاهيم  رو مى شوند ولى با دقت متمايزند، روبه اول با چندين مفهوم كه هر چند مقارن و همزمان يكديگر محقق مى

اگر احساس تابعى از محرك است، ادراك نيز تابعى ». شناخت«و » سازى مفهوم«، »حافظه«، »ادراك«، »احساس «عبارتند از: 
هاى قبلى، انتظارات، حاالت انگيزشى، متغير عاطفى يا شناختى و نهايتاً اتخاذ تصميم و  چون يادگيرىهاى خاصى هم از محرك

-هاي بصري و ادراك محيط اطراف، حاصل تعامل پيچيدة چشم و مغز است. ويژگياراده فرد ادراك كننده است. پردازش حس
آيند و ها ميبي ورودي به سامانة اعصاب مركزي، از چشمهاي عصاي است كه بيش از دو سوم بافتهاي فردي انسان به گونه

كنيم و درك فضا از حس بصري بر مجموعة بقيه ادراكات غالبند. به همين دليل در فرهنگي با غلبة حس بصري زندگي مي

انگيزه فرد و مـوقعيتي كـه    بخشي
ــي صــدر آن ادراك  ورت م

 گيرد
ــبط، آگاهانه بهفمروز ــير  ض ــيابي و تفس  ارزش

واجد نقش اساسي در شـكل  
گيري تصاوير و نقشـه هـاي   

 ذهني 

عوامل گروهي و فرهنگـي   -
و و قــــومي اشــــخاص   
و  خصوصيات ساختار فردي

 عملكرد خصوصيات نقشـي 
 (وظيفه اي)

 
ــد، )1390كرمونا( ــدم  فرآينــ عــ

 شفافيت در مرزها
ســازماندهي و  جمــع آوري،

 فهم اطالعات محيطي
ــع   ــين جم ــايز ب تم
آوري و تفســـــير 
ــات و  اطالعــــــ

 محركات محيطي

- 

 عاطفي-تاثيريبعد  همزماني )1976ايتلسون(
 بعد شناختي
 بعد تفسيري

 بعد ارزش گذاري

 - همزمان

ــال و   )1977نيسر( ــد فعـ فرآينـ
 هدفمند

ــناخت و   - كسب اطالعات از محيط ــيدن ش نقطــه رس
 واقعيت
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تحت عنوان منظر  »گوردون كالن«سازي اطالعات محيطي در واقع همان چيزي است كه ادراك است برسد. حاصل يكپارچه
ز منظر صوتي، بويايي، المسه و كند. گرچه منظر بصري در ادراك غالب است، اما منظر شهري تركيبي است اشهري مطرح مي

كه سه حس ديگر  شوند در حاليبينايي و المسه به عنوان ادراكات حسي برتر مطرح مي. )109- 105 ، صص1391، (پاكزادغيره 
 شونداند كه كاربرد آنها كامأل محدود بوده و معموالً توسط فرهنگي سركوب ميبه عنوان ادراكات منسوخي در نظر گرفته شده

 .)13 -26 ، صص1391 (پاالسما،
 ؛ ماخذ: نگارندگان.مدل مفهمومي ادراك و شناخت. 2 نمودار

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.ادراك از منظر روانشناسان محيط. 1 لوجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل موثر مراحل كاركرد نوع كاركرد نوع و محتوا نظريه پرداز
ــازماندهي   فعاالنه و ذهني ) 1383( ايرواني ــزينش و ســ گــ

معني  حسي و نهايتاً اطالعات
همزمان با احساس 

 به نظر مي رسد
تجـــارب حســـي،مفاهيم و 
 تصـــورات ناشــــي از آن، 

جدول 1. ادراک از منظر روانشناسان محیط؛ ماخذ: نگارندگان.
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طورمستقیم در شعاع دیدگان و یا درســاختار اطالعــات 
غیربصـري و قابل دریافت توسـط نظامهاي دیگـر ادراکي 
قابـل درک هسـتند. فـرد بایـد بدانـد و در بیشـتر مـوارد 
مـي آمــوزد کــه بــه دنبال چه چیز باشـد، ادراک معنا 
مبتنـي بر طرح واره هاي ذهني اسـت )لنـگ، 1987، ص 

108(.از ادراک و احسـاس تـا معنا
از دیـدگاه »مارتیـن هایدگـر« معنـا از نظـر وی چیـزی 
نیسـت کـه کسـی بـر چیـزی تحمیـل کنـد، همچنین 
موضـوع متمایـز ادراک، یـا حلقـة واسـطه میـان ذهـن 
و عیـن نیسـت. بـه عبـارت دقیق تـر، هایدگـر می گویـد 
آنچـه درک و فهـم می شـود معنـا نیسـت، بلکـه موجود 
اسـت. بـه نظـر او ما موجـودات را بـه عنوان موجـودات و 
در شـبکه ی مناسبات شـان بـا دیگـر موجـودات، و نـه به 
عنـوان تـوده ای از کیفیت هـای ادراکـی، درک می کنیـم. 
از دیـدگاه هوسـرل گونـة کلـی ادراک در هـوا، در هـوای 
تخیل هـای مطلقـاً خالـص، معلـق شـده اسـت. چنیـن 
ادراکـی، فـارغ از هـر نسـبتی بـا امـر واقـع، به»ایـدوس« 
ماهیـت ادراک تبدیـل می شـود، و گسـترة »مثالـی«اش 
کلیـة ادراکاتـی را کـه بـه نحو مثالـی ممکن اند بـه مثابه 
متخیـالت محـض در برمی گیـرد. بنابرایـن تحلیل هـای 
ادراک »تحلیل هـای ماهیت«انـد و هـر آن چـه دربـارة 
»سـنتزها« ، دربـارة» افق هـای امکان های بالقـوه« و غیره 
مربـوط بـه گونـة ادراک گفتیـم، همان طور که به آسـانی 
پیداسـت، »ماهیتـأ« بـرای هرچـه که می توانـد به کمک 
چنیـن تعدیـل آزادانه ای سـاخته شـود، و بنابرایـن برای 
همـة ادراکات قابـل تخیـل به طـور کلی صادق اسـت؛ به 
عبـارت دیگـر حقیقتـی بـا »کلیتـی ماهـوی« و مطلق و 
ماهیتـاً ضـروری را بـرای هـر مورد خـاص و نتیجتـاً برای 
هـر ادراک واقعـاً داده شـده، تا جایی که هـر امر واقع فقط 
مصداقـی از امکانی محض لحاظ شـود، تشـکیل می دهد 

)هوسـرل، 1381، ص 120 -122(.
از دیربـاز حکمـا بـر اهمیت حواس در شــناخت حقیقت 
انگشـت نهـاده و آنهـا را مجـاري علـم دانسـته اند. ادراک 
انسـان از محیط از محوري ترین مقوالت در روان شناسـی 
محیطـی اسـت. ادراک محیطـی فرآینـدي اسـت کـه از 
طریـق آن انسـان داده هـاي الزم را بـر اسـاس نیـازش از 
محیـط پیرامـون خـود بر مـی گزینـد. دکارت بـه ادراک 
هـای متفاوتـی در انسـان معتقد اسـت؛ به نظـر او برخی 
از ایـن ادراکات معلـول نفسـند کـه بـا فعالیـت ارادی و یا 
خیالـی ذهن ما در ارتباط هسـتند. دسـته دیگر یا معلول 
بدن هسـتند یا در اثر جریان مایع لطیفی که آن را »دم« 
یـا »روح حیوانـی« می نامـد بـه وجـود مـی آینـد. برخی 
نیـز به محرک هـای خارجی یا داخلی مربوطنـد؛ ادراکات 
دیگـری از قبیـل شـادی و خشـم و ماننـد آن بـه نفس و 
انفعـاالت واقعـی آن مربوط می شـوند )مولـر، 13۶7، ص 
22۶(. مکتـب گشـتالت- کـه رویکـردی بـه ادراک فرم و 
رابطه شـکل- زمینه در فرآیند ادراک دارد )گروتر، 1375، 
ص 31(، بـر ایـن عقیده اسـت کـه ادراک کلـی در همان 
لحظـه نخسـت، در مـورد منظـری خـاص )مثالًیک گل( 
در مغـز شـکل می گیـرد. زیـرا در عالـم، اشـکال اولیهای 
وجـود دارنـد که با اشـکال موجود در عقل )ذهن( انسـان 
متناسـب هسـتند. لـذا ادراک فرآیندي هدفمند اسـت و 
بـه فرهنگ، نگـرش و ارزش حاکم بر تفکـر ادراک کننده 
بسـتگی دارد. از ایـن رو فرآینـد ادارک همواره با شـناخت 
انسـان از محیـط همراه اسـت. افالطون عالـم ظاهر یعنی 
محسوسات را که تمام مردم آن را درک می کنند، مجازی 
و عالـم معقـول  را حقیقـی می دانـد و از آن به ُمُثل تعبیر 
می کنـد؛ بدیـن معنـی که هـر امـری در عالم چـه مادی 
باشـد ماننـد حیـوان، نبـات و جمـاد، چـه معنـوی مانند 
شـجاعت، عدالت و نظیر آن، حقیقتی دارد که سرمشـق و 

نمودار 3. فرآيند کلی ادراک و شناخت، ماخذ: نگارندگان.
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نمونـه کامـل اوسـت و از بدو تولد در وجود انسـان موجود 
اسـت و به حـواس درنمی آید؛ بلکه به کمـک عقل ادراک 
مـی شـود و نمونه کامـل آن را »مثال« یـا »ایده« و جمع 

آن مثل گوینـد )فروغـی، 13۶1، ص 81(. 
در حقیقـت ادراک محیطـی از تعامـل ادارک حسـی و 
شـناخت کـه در ذهن انسـان تجربه شـده اند حـادث می 
شـوند. مـروری بر نوشـته هـا و تحقیقات چنـد دهه اخیر 
و بعد از پسـت مدرنیسـم نشـان دهنـده توجه دوبـاره به 
ادراکات و حـواس انسـان در فضـای معمـاری می باشـد و 
در ایـن راسـتا کتـاب یوهانـی پالسـما با عنوان چشـمان 
پوسـت معماری و ادراکات حسـی )199۶( برایان الوسون 
در زبـان فضـا)1391(، پاالسـما بـا عنـوان دسـت متفکر 
)193۶(، اشـاراتی بـه موضـوع داشـته اند. در ایـن فرآیند 
نقش محیط به عنوان عاملی اساسـی در رشـد توسـعه و 
در نهایـت در یادگیـري مـورد توجه قرار می گیـرد. ادراک 
نـزد بیشـتر فالسـفه دارای دو گونـه اصلی ادراک حسـی 
)حاصل دریافت از حواس ظاهری( و ادراک عقلی )حاصل 
دریافتهـای باطنی در تکمیل داده های حسـی( می باشـد 
)فاخـوری، 1373، ص 479(. مرلوپونتـی می کوشـد بـا 
تحلیل ادراک حسـی، شـیوه مواجهه ما را با عالم روشـن 
سـازد؛ به عقیـده او، ادراک پنجره ای به سـوی اشـیا، عالم 
و حقیقت می گشـاید، چنان که در پدیدارشناسـی ادراک 
می گویـد: »ادراک دانـش جهـان نیسـت، حتـی فعل نیز 
نیسـت یا اخذ دلبخـواه یک موضوع، بلکه زمینه ای اسـت 
کـه همـه افعـال از آن پدیـد می آیند و پیـش زمینه همه 

آنهاسـت« )مرلوپونتی، 1948(.

تجربة معماری چندحسی
مهم تریـن و برجسـته ترین وجـه پدیده شناسـی فضـای 
ساخته شـده ایـده ی »معمـاری چنـد حسـی« اسـت که 
توسـط معماران پدیده شناسـی همچون یوهانی پاالسما و 
پیتر زومتور مطرح شـده اسـت. توجه غالب آنان به تفوق 
بینایـی بر دیگرحواس در فلسـفه و معمـاری غرب به واقع 
پرداختن به یکی از مسـأله دارترین وجـوه تاریخ دریافت و 
ادراک فضا اسـت. به واقع طرح حضور و مشـارکت حواسی 
کـه اغلب مـورد غفلت قـرار گرفته اند در فراینـد دریافت، 
بـه فهـم او از پدیده شناسـی خصلتی ویژه می بخشـد. به 
زعم پاالسـما: »تجربة معماری، موردی چند حسی است؛ 
کیفیـات مـاده، فضا و مقیاس بـه گونه ای برابر به وسـیلة 
چشـم، گـوش، دمـاغ، پوسـت، زبـان، اسـکلت و عضالت 
سـنجیده می شـوند. معمـاری تجربه ی وجـودی و حس 
در جهـان بـودن فـرد را تقویـت می کنـد، و ایـن در اصل 
بـه تجربـه ای غنی از خـود می انجامد« )پاالسـما، 1393، 
صـص 111-112(. بـه گفتة وی: »ما معمـاری را از طریق 
همه ی حـواس تجربه می کنیـم )همان، صـص 3۶-32( 
بـه گمان پاالسـما معماری قویاً ریشـه در »احسـاس های 
و  مبنایـی  »واژگان  شـکل دهندة  کـه  دارد  نخسـتین« 
اصیـل« معماری-انـد. تنهـا معماری راسـتین قادر اسـت 
تـا شـرایط و وضعیت هـای پایـه، احسـاس ها و هیجانات، 
و وجـوه وجـودی انسـان را تمـام و کمـال پوشـش دهـد؛ 
در غیـر ایـن صـورت معمـاری به یـک تندیـس عظیم و 
می یابـد  تقلیـل  یـا صحنه نـگاری ای صـرف  غول آسـا 

)پاالسـما، 1393؛ 54- 55(.
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گيرد. زيرا در عالم، اشكال اوليهاي در مغز شكل مي )مثالًيك گل(ادراك كلي در همان لحظه نخست، در مورد منظري خاص 
لذا ادراك فرآيندي هدفمند است و به فرهنگ، نگرش و  .انسان متناسب هستند )ذهن(وجود دارند كه با اشكال موجود در عقل 

 نافالطو شناخت انسان از محيط همراه است.ارزش حاكم بر تفكر ادراك كننده بستگي دارد. از اين رو فرآيند ادارك همواره با 
داند و از آن به مثُل تعبير را حقيقي مي كنند، مجازي و عالم معقول عالم ظاهر يعني محسوسات را كه تمام مردم آن را درك مي

چه معنوي مانند شجاعت، عدالت و نظير آن، كند؛ بدين معني كه هر امري در عالم چه مادي باشد مانند حيوان، نبات و جماد، مي
آيد؛ بلكه به كمك و نمونه كامل اوست و از بدو تولد در وجود انسان موجود است و به حواس درنميحقيقتي دارد كه سرمشق 

 ). 81، ص 1361و جمع آن مثل گويند (فروغي، » ايده«يا » مثال«عقل ادراك مي شود و نمونه كامل آن را 
اند حادث مي شوند. مروري بر نوشته  در حقيقت ادراك محيطي از تعامل ادارك حسي و شناخت كه در ذهن انسان تجربه شده

ها و تحقيقات چند دهه اخير و بعد از پست مدرنيسم نشان دهنده توجه دوباره به ادراكات و حواس انسان در فضاي معماري مي 
) برايان الوسون در زبان 1996باشد و در اين راستا كتاب يوهاني پالسما با عنوان چشمان پوست معماري و ادراكات حسي (

اند. در اين فرآيند نقش محيط به عنوان عاملي اشاراتي به موضوع داشته )،1936( پاالسما با عنوان دست متفكر )،1391ضا(ف
ادراك نزد بيشتر فالسفه داراي دو گونه اصلي ادراك . گيرددر يادگيري مورد توجه قرار مي اساسي در رشد توسعه و در نهايت

، (فاخوري باشدهاي حسي) ميهاي باطني در تكميل داده(حاصل دريافت و ادراك عقلي (حاصل دريافت از حواس ظاهري) حسي
كوشد با تحليل ادراك حسي، شيوه مواجهه ما را با عالم روشن سازد؛ به عقيده او، ادراك  ). مرلوپونتي مي479، ص 1373
ادراك دانش جهان نيست، حتي «: گويد مي ه در پديدارشناسي ادراكگشايد، چنان ك اي به سوي اشيا، عالم و حقيقت مي پنجره

 »آيند و پيش زمينه همه آنهاست اي است كه همه افعال از آن پديد مي فعل نيز نيست يا اخذ دلبخواه يك موضوع، بلكه زمينه
 ).1948، (مرلوپونتي

 
 
 
 

 تجربة معماري چندحسي
 
 

شناسي  است كه توسط معماران پديده» معماري چند حسي«ي شده ايده شناسي فضاي ساخته ترين وجه پديدهترين و برجستهمهم
بر ديگرحواس در فلسفه و معماري همچون يوهاني پاالسما و پيتر زومتور مطرح شده است. توجه غالب آنان به تفوق بينايي 

دارترين وجوه تاريخ دريافت و ادراك فضا است. به واقع طرح حضور و مشاركت حواسي غرب به واقع پرداختن به يكي از مسأله

مكاتب  
 ادراكي

 يافته ها نظريات ابزار شناخت

 
 
 

ــي  ادارك حس
ــر  از منظــــ
مكاتــــــب 

 مختلف

 
ــب  مكتــــــ

 گشتالت

 
 عقل و ذهن

زمينه در فرآينـد   -كه رويكردي به ادراك فرم و رابطه شكل -مكتب گشتالت
)، بر اين عقيـده اسـت كـه ادراك كلـي در     31 ، ص1375ادراك دارد (گروتر، 

-همان لحظه نخست، در مورد منظري خاص مثالً يك گل در مغز شكل مـي 
 گيرد. 

ــاي   ــي ه  چين
 باستان

ــس+ ــهود و  ح  ش
 استقرا

اي از حقيقت و چيزي جز ابزار بـه شـمار نمـي    الزمه رسيدن به جلوهاحساس 
 .شودساز دريافت جلوه هايي حقيقت از طريق شهود ميايند، و راه

 متـــون هنـــد 
 باستان

 
 عقــل+ +حــس

 نفس

اتحاد) حواس در فكر فـرو مـي رود و فكـر در علـم     ( با پيروي از دستور يوگ 
نـدد و نفـس اعظـم در حضـرت     منحل مي شود و علم به نفس اعظم مـي پيو 

 وجود مطلق فاني مي شود
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معماری حواس در تجربه معماری 
بـا توجـه به آنکـه در پدیده شناسـی محیط ساخته شـده، 
دریافـت داده هـای حسـی و تبدیـل آن هـا در فرایندهای 
پـردازش ذهنـی و بازنمایی، و تداعی بـه معانی، مهم ترین 
نقش را ایفا می کند، پرداختن به ادراک محیط و احسـاس 
آن اهیمـت می یابد. ادراک، اطالعات دسـتگاه های حسـی 

را تفسـیر کـرده و به آنها معنا می بخشـد. به همین دلیل 
ادراک، )فرآینـد سـازمان دهی و تفسـیر اطالعـات حسـی 
جهـت معنـادار کـردن آن هـا( تعریـف می شـود. بیـن 
احسـاس و ادراک نمی تـوان فاصلـه ای تصـور کـرد. عمل 
ادراک به قـدری سـریع صـورت می گیـرد کـه همزمـان 
بـا احسـاس بـه نظـر می  رسـد. در فراینـد ادراک، مغز ما 
اطالعات بینایی، شـنوایی، بویایی و حتی المسـه را با هم 
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 معماري حواس در تجربه معماري 

 ادراك

 
ادراك حسي از 
ــر  منظـــــــ
ــمندان  انديشـ

 اسالمي

 حواس+عقل ابن سينا

در اين زمينه حواس ظاهري، مكانيسم حصول ادراكات حسـي، را بـه طـور    
عميق و بـا اسـتفاده از تمـام علوم مربوط از قبيل هندسـه، فيزيــك، علـم    

كنـد و بـيش از همـه، نفـس را بـه      مي فيزيك بررسي ، طب ومرايامناظر و 
 عنوان رباط تمام قوا و ادراكات مورد تامل قرار داده است

 حواس+شهود مالصدار
  و ادراك  خيـالي   ، ادراك حسـي   ادراك  ـ شامل   ادراك  مالصدرا درباره  نظريه
بنـا    آن  آغـاز و بـر اسـاس     موجودات  و اعيان  اشياء خارجي  ـ از همان   عقلي

 شود. مي

عالمــــــــه 
 طباطبايي

ادراك حضــوري 
 و حصولي

ادراك و مفهوم آن در نزد ما يك امر بديهي اسـت و تعريفـي كـه از ادراك    
عالمه در همان ابتدا بـه  . ارائه مي دهد يك تعريف وجودي است نه ماهوي

 تقسيم ادراك به حضوري و حصولي مي پردازد.

 شهود قلبي سهروردي

دانسـته و بـاتبيين گونـــه اي    » يري قـواي ذهنـي  اثرپذ« حقيقت ادراك را
بـه علـم حضـوري     ازآگاهــي كه حاصل كشــف وشــهود باطني اســت و

دانـد   ادراك شـهودي را تنهـا راه دريافـت حقـايق هسـتي مـي      «مي انجامد
 ).1376، فعالي ســهروردي بــه نقل از(

 
ادراك حسي از 
ــر  منظـــــــ

 روانشناسي

 حواس پنج گانه جيمز گيبسون

دارد كه اگـر مـااين دو رابـه    او اظهار مي. مرتبط مي داند بينايي را با المسه
عنوان كانالهاي ارتباطي در نظر بگيريم در اين حالـت اشـياء بـا اسـتفاده از     

بصورت جدي مقطع برداري مي شود وجريـان تـأثيرات حسـي     هردو حس،
 .تقويت مي شود

يوهــــــــاني 
 پاالسما

ــايي و  حــس بين
 ادراك بصري

به نقد تفوق ديد و بينايي بر حواس ديگر در عرصـه فلسـفه و معمـاري    وي 
غرب پرداخته و معتقد است كه در تـاريخ غـرب همـواره بينـايي در فراينـد      
ادراك نقش اول را ايفا نموده است، تـا آنجـا كـه ادراك منطبـق بـر ادراك      

 .بصري انگاشته شده است

ادراك از منظــر 
 فالسفه

 افالطون
وجود عالم مثـل  
ــا  و درك آن بــ

 شهود

ين هديـة اعطـا شـده بـه انسـان      تر عنوان بزرگ افالطون ادراك بينايي را به
و بر اين نكته تأكيد داشت كه جهـان اخـالق بايـد در دسـترس      كردمعرفي 

 .چشمان ذهن باشد

حواس + (حـس   ارسطو
 و استنتاج عقلي)

به سـبب  دانست زيرا اين احساس،  ترين احساس مي ارسطو بينايي را باشكوه
فضيلت معنوي حاصل از معرفتش بيشترين نزديكـي را بـا قـوه ادراك دارد.    
ارسطو منشادريافت را انتزاع از موجودات جهان طبيعـت ميدانسـت و معتقـد    

 بود تشكيل مفهوم كلي مبتني بر درك ما از امور عيني است.

 دكارت -كانت
(تحليــل  عقــل

ت المعقــــــــو
 فطري)

جهان است براي كشـف حقيقـت و در زنـدگي    تجربه حسي وسيله ارتباط با 
برداشت  استفاده ميشود. دكارت شناخت در دو مرحله متمايز صورت ميگيرد.

 .برعكس و كندانسان نخست عيني و سپس بار ذهني پيدا مي

جدول 2. ادراک از منظر مكاتب مختلف؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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حواس پـنج  
 گانه

 روستا شهر  مولفه ها

 
 
 
 

 بينايي

 با وسايل نقليـه و گاهـاً   حركت صرفاً حركت
 پياده روي صورت مي گيرد

ــاد    ــامي ابع ــت در تم ــس حرك ــاي ح الق
وجودي روستا تحقق مي يابد كه اي امـر  

 به درك خوانايي محيط موثر است
متمركز كردن ديـد و ايجـاد توجـه بـه        پراكندگي ديد افق ديد

 مناظر خاص
متمايل شدن بـه رنگهـاي محـدود و     رنگ 

 بدون تنوع
رنگ مصالح طبيعي و تنوع رنگ پوشـش  

 مختلفگياهي در فصول 
ــاظر  منــــ

 عمومي
كيفيـت هـاي    وجود عناصر مصـنوع، 

بصري ضعيف ناشي از آلودگي هـاي  
 زيست محيطي

 

وجود آب وهـواي مناسـب، فضـاي سـبز     
نظير درختـان و پـارك، وجـود محيطـي     

 چشم انداز و اقليم چشم انداز زيبا
 
 

صــــداهاي  شنوايي
 زمينه

 اصوات ناشي از فعاليت هاي انسـاني، 
 حركت وسائل نقليهاصوات ناشي از 

صداي ناشي از ابزار و وسايل روسـتاييان  
 در كشاورزي

صــــداهاي 
 سمبليك

فضا با جريان  ايجاد مرز صوتي و تلطيف  -
صداهاي موجـود در   ،صداي حيوانات آب،

 جنگل
ــوش ها،مصــالح   بافت المسه ــوع كــف پ عــدم تن

ماشيني امروز جام هاي بزرگ شيشه 
سـطوح  فلزات لعاب دار تمايل دارنـد  

ــان   ــدون بي ــل انعطــاف را ب ــر قاب غي
جوهره و قدمت آنها براي چشـم بـه   

 .نمايش بگذارند

بافت زمـين را از طريـق كـف پاهايمـان     
مصالح طبيعـي قـدمت و   . حس مي كنيم

تاريخچه خودشان و همچنـين داسـتان و   
سرچشمه و تاريخچـه اسـتفاده انسـان از    

 .كنند انها را بيان مي

ــتي  پســــ
 بلندي

رو ها داراي سطحي صاف  اكثرا پياده
هستند و خطوط توپوگرافي به نـدرت  

 در سطح شهر ديده مي شوند

هماهنگي شكل و اختالف ارتفـاع مرزهـا   
بــا خطــوط توپــوگرافي يــا بوجــود آوردن 
اختالف ارتفاع الزم به داليل عملكـردي  

 (جريان آب)
 حركت

 
حركت هاي سريع و نزديكـي كـه از   

جابجـايي  كنار انسان عبور مي كند و 
 سريع هوا را سبب مي شود

حركت هوا موجب ايجاد نسيم خنكـي در  
 برخورد با سطح پوست ما مي شود.

ميزان سرما و گرما در فصول مختلف  دما
 متفاوت است

در روستا به دليل استفاده از مصالح بومي 
ــيم   ــا اقل ــي مناســب ب ــا ظرفيــت حرارت ب
روستايي گرما و سرما در فصول مختلـف  

 محسوس است
ــا مشــكل   كيفيت بو بويايي اتفاقـاتي از   احساس وجـود فضـاي سـبز،   هــواي تــازه و آب پــاك ب

جدول 3. مقايسه تطبیقی حواس در روستا و شهر؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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ترکیـب می کنـد تا بـه دریافـت یکپارچه ای کـه مد نظر 
فرایند ادراک اسـت برسد. حاصل یکپارچه سازی اطالعات 
محیطـی در واقـع همـان چیزی اسـت که گـوردون کالن 
تحـت عنوان منظر شـهری مطرح می کنـد. گرچه منظر 
بصـری در ادراک غالـب اسـت، اما منظر شـهری ترکیبی 
اسـت از منظـر صوتـی، بویایـی، المسـه و غیـره )پاکـزاد، 

1391، صـص 105 -109(.
معمـاری امـروز به جای انعطاف وجـودی و تجربه فضایی، 
خود را بر استراتژی روان شناختی تبلیغات و تحریک های 
لحظـه ای منطبـق کند. ایـن موضـوع معمـاران و فرآیند 
طراحـی آنـان را نیـز از خـود متأثـر کرده اسـت. گاهی به 
نظر می رسـد معمـاری معاصر بـه هنر تصویرهـای چاپی 
بـدل گشـته اسـت کـه بـا چشـمان شـتاب زده دوربیـن 
عکاسـی تثبیـت شـده اند، صرفـاً بـرای آن که نوعـی لذت 
بصـری را بـه واسـطه مجله، کتـاب و نمایشـگر کامپیوتر 
بـه ارمغـان ببرند به همیـن ترتیب هم هسـت که تصویر 
نمی توانـد درک کاملـی از کیفیـت فضایـی روسـتا را بـه 
بیننـده انتقـال دهـد )پاالسـما، 1994، ص 42(. اما آوای 
روسـتاها، رایحه آن، طعم آن و لمس آن اسـت که تجربه 
بـودن در آن را کامـل می کنـد. بـودن در روسـتا موجـب 
ادراک فضـای آن و تجربـه حـس مـکان می شـود. محیط 
روسـتا و معماری حواس آن اسـت که ذهن آگاه باشـنده 
در خـود را هـم محصـور و هـم محسـور خـود می گرداند. 
تمامی حـواس انسـان را مملـو از نشـاط می کنـد. وقتـی 
می گوییـم »تمامی  حواس انسـان« صرفـاً منظورمان پنج 
حس مشـهور یا شـش حـس انسـان  و یـا دوازده حس و 

یـا حتـی تمامی هجـده نوع حـس انسـان کـه )تاکنون( 
شـناخته شـده است، نیست بلکه گشـتالتی از آن ها است 
بـا این کـه در طبیعـت بِکر و دسـت نخـورده نیـز حواس 
وی به کارگرفتـه می شـود )گیبسـون(، اما در روسـتا، این 
تحـت تأثیـر قـرار دادن ِحـواس بینایی، شـنوایی، بویایی، 
المسـه و چشـایی، براسـاس خواسـت انسـان، بـه صورت 
هدف منـد و بـا به کارگیـری تکنیک هـای مشـخص، بـه 
طـرز متمایـز و تشـدید یافتـه ای نسـبت بـه طبیعت بکر 
به کارگرفتـه می شـود. بـه بیـان دیگر این موضـوع نه تنها 
اتفاقی و یا فقط برخاسـته از ویژگی های طبیعت نیسـت، 
بلکـه براسـاس آن چه در این نوشـتار توضیـح داده خواهد 
شـد، در روسـتا، عناصرطبیعی و مصنوعی به طرز ویژه ای 
متناسـب بـا حـواس انسـان طراحـی و مستقرشـده اند. 

درواقـع حواس انسـانی در روسـتا، پیکره مند اسـت. 
حالت ادراک در محیط 

سـوژه ای کـه ادراک می کنـد بایـد در جهـان قرار داشـته 
باشـد، بایـد در مـکان و زمانی خاص متَقَرر باشـد. تجارب 
مـدرِک از جهـان، از چشـم  انداز یـا منظری خاص اسـت. 
در جهـان بـودن، ابـژه بودن اسـت و مانند همه اشـیاء در 
جهـان، عیـن مـادی یـا فیزیکـی اسـت. به لحاظ حسـی 
»درک«  فیزیکـی  اعیـان  انـواع  همـه  گفـت  می تـوان 
می شـوند، بـا وجـود ایـن، تنها آنهایـی که مجهز بـه انواع 
مختلـف اندام هـای حسـی هسـتند بـه ُطرقی خـاص به 
انـواع محرک هایـی خاص پاسـخ می گویند- نـور، صداها، 
و ماننـد اینهـا از اعیـان اطـراف آنهـا دریافـت می شـوند. 
)ماتیوس، 1389، ص 75(. ادراک منظر در محیط روسـتا 
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 و ماخذ منابع
، مطالعة موردي: شهرستان زرنديه رابطة كيفيت زندگي و حس تعلق مكاني در روستاهاي درحال توسعه) 1393( مسعود مهدوي، احمدي، علي؛

 .848-827، صفحة 4، شمارة 5پژوهشهاي روستايي، دورة 
، اسالمي با رويكرد ادراكات حسي و روانشناسي محيطي -شهرسازي ايرانيخوانش معماري و ) 1393( مينا تفكر، مرتضي؛ علي آبادي، محمد؛ باقري،

 .تبريز كنفرانس بين المللي معماري مهندسي عمران و توسعه پايدار شهري،
دهستان  سنجش شاخصهاي ذهني كيفيت زندگي در نواحي روستايي مطالعه موردي:) 1392( بدري، سيدعلي؛ رضواني، محمدرضا؛ قرنجيك، مجيد

 .74-53صفحات  ،2، شـماره 50، جغرافيا و برنامه ريـزي محيطي، سال بيست و چهارم، پياپي ي جنوبي شهرستان تركمنجعفربا
(مطالعة  نواحي روستايي از ديدگاه ساكنان ارزيابي كيفيت محيط زندگي در) 1393( محمد نوري، محمد رضا؛ بسحاق، حمزه؛ رحيمي، حميد؛ برقي،

 .24-13صفحات  ،8مجلّة پژوهش و برنامه ريزي روستايي، سال سوم، شمارة  ،شهرستان فسا)موردي: دهستان مياندة 
، نشريه اسالمي شهر اصفهان -معماري ايراني ادراك در معماري مطالعه موردي سنجش ادراك گردشگران اروپايي از) 1391( ريحانه بهبودي،

 .48-41 ، صفحات3شماره ،17معماري و شهرسازي، دوره  -هنرهاي زيبا 
 ، تهران: انتشارات آرمانشهر.الفباي روانشناسي محيط براي طراحان) 1391پاكزاد، جهانشاه و بزرگ، حميده (

 داد نو. ، نوشتة محمدرضا شيرازي، تهران: نشر رخپديدارشناسي من، در: معماري حواس و پديدارشناسي ظريف يوهاني پاالسما) 1391پاالسما، يوهاني (
 ، ترجمه علي اكبري، تهران: انتشارات پرهام نقش.دست متفكر؛ حكمت وجود متجسد در معماري) 1392پاالسما، يوهاني (
 نقش. ، ترجمة رامين قدس، تصحيح: علي اكبري، تهران: انتشارات پرهامچشمان پوست، معماري و ادراكات حسي) 1393پاالسما، يوهاني (
 علي اكبري، تهران: انتشارات پرهام نقش. ، ترجمة رامين قدس، تصحيح:ت، معماري و ادراكات حسيچشمان پوس) 1393( پاالسما، يوهاني
 ، چاپ دوم، تهران: موسسة تأليف، تدوين و نشر آثار هنري متن.پديدارشناسي مكان) 1392پرتوي، پروين (

، كنفرانس نابينايان در تعريف فضايي مكان اثير ادراكات حسيبررسي اهميت ت) 1392( بهار صبا؛ سلطان قرايي، شيرين؛ سلطان قرايي، پور افكاري،
 شهري. بين المللي مهندسي عمران معماري و توسعه پايدار

 ، ترجمة: محمدرضا ابوالقاسمي، تهران: نشر مركز.مرلوپونتي فلسفه و معنا) 1388پريموزيك، دنيل(تامس
همايش ،انسانها در فضاي معماري با توجه به تجلي مفهوم حركت در معماري بازارهاي ايرانادراك  )1392( الهه؛ سيديان، سيدعلي جلودار كريمي،

 گرا، قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين.ملي معماري و شهرسازي انسان
محدوده ( ر پايتخت معنوي ايرانهاي ادراكي معماري شهري ايراني اسالمي دتحليل اليه) 1393(براتعلي؛ پورعماد، مژگان؛ مسگراني، نونا  خاكپور،

 آبان 22و21 ريزي و مديريت شهري،ششمين كنفرانس ملي برنامه ،)بدنه باال خيابان و پايين خيابان در شهر مشهد: مورد مطالعه
در محيط انسان ساخت متأثر از ادراك طبيعت  پذيري محيط كالبديتحليل اجتماع) 1390( عليرضا دانشگرمقدم، گلرخ؛ بحريني، سيد حسين؛ عيني فر،

 .36-25صفحات  ،45شماره معماري و شهرسازي، نشريه هنرهاي زيبا ،مطالعه موردي نمونه هاي مسكوني شهر همدان
(نمونه موردي: روستاي  مبتني بر تحليل منظر روستايي شناسايي الگوهاي زيبايي شناسي منظر بومي گيالن) 1393( معصومه ليواني، رمضاني، مريم؛

 .52-39صفحات  ،2دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر، سال اول، شماره  پس چپر)،
 نو.، ترجمة محمدرضا قرباني، تهران، نشر: گامدرآمدي بر پديدارشناسي) 1384ساك لوفسكي، رابرت(

، 5شهر، سال سوم، شماره ، نشريه هويت روانشناسي بوم شناختي تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني براساس نظريه) 1388( شاهچراغي، آزاده
 .84-71صفحات

 ، تهران: رخدادنو.معماري حواس و پديدارشناسي ظريف يوهاني پاالسما) 1391شيرازي، محمدرضا(

مواجه است. محيط با گردوغبار، دود،  
زباله و گازهاي دي اكسيد كارخانه ها 

 آلوده شده است

 جمله بارندگي و آب پاشي روي محيط)ب
وي رطوبت ومصالح مصرفي توسط حس 

 .گردد بوياي ادراك مي
ــابي  بازيـــ
 خاطره با بو

تنوع در بو يـاد اوري خـاطره خـاص    
تقريبا در فضاي شهري غيـر ممكـن   

 است

بوي نم و خاك و گل به بازيـابي خـاطره   
 كمك مي كند

صنعتي شدن مواد خوراكي در نتيجـه   مزه چشايي
از بين رفتن خاصيت ارگانيـك بـودن   

 آن ها

تازگي و خلوص مزه غذاها را بـه راحتـي   
 كرددر روستا مي توان حس 
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از دیده شـدن مناظر متعدد درون روستا و عناصر کالبدی 
سـازنده این مناظر حاصـل می گردد. ایـن ادراک به دلیل 
وجـود کریدورهـای بصری مرتبط باهم در روسـتا، به طور 
همزمـان دربرگیرنـده همزمـان اینجـا و آنجـا بـوده و هر 
منظـر شـامل پیش زمینـه، زمینه و پس زمینه می باشـد 
کـه ناظـر را پیوسـته از یـک منظر بـه منظری دیگـر فرا 
مـی خوانـد و حـواس او را کامـاًل درگیر می سـازد. عناصر 
کالبـدی سـازنده ایـن مناظـر، در ابتـدا بـه لحـاظ فرمی 
)شـامل: رنـگ، ابعـاد و تناسـبات( مـورد توجه ناظـر قرار 
گرفتـه و سـپس با توجه به داشـته های ذهنـی وی، مورد 
دسـته بندی و کشـف الگوهای موجود در آنها واقع شده و 
مورد ارزشـگذاری قـرار می گیرد. نکته مهـم و قابل توجه 
در ادراک ایـن مناظـر وجود نفوذپذیری کالبـدی در کنار 
نفوذپذیری بصری اسـت که موجبات دسترسـی را فراهم 
نموده و پرسه زدن در محیط را ممکن سازد. به این دلیل، 
راه ّهای و مسـیرهای روسـتا در درجه اهمیت باالیی قرار 
میگیرنـد. چرا کـه ابتدایی ترین عنصر مـورد درک بوده و 
هـر راهی که راحتتر ادراک شـود، موجبـات نفوذپذیری و 
جهـت حرکت میان مناظر را بهتـر فراهم می نماید. نکته 
قابـل توجـه در مورد مسـیرهای روسـتا آن اسـت که یک 
مسـیر روسـتایی بیش از آنی که خود عنصری مسـتقل از 
سـایر عناصر باشـد، به واسـطه رسـیدن مرزهای مالکیت 
بـه یکدیگـر و بصورت حدفاصـل و جداکننـده مرزها بروز 
یافتـه اسـت. این مرز نیز خـود دارای انواع مختلفی اسـت 
و سلسـله مراتبی دارد. به همین دلیل شـناختن مرزهای 
کالبدی روسـتا از جمله مهمترین موارد مورد بررسـی در 

ادراک منظر محیط روستاسـت.
پديدارشناسي معماري و ادراک چشم 

حسـی مـا را بـه نظـم درآورده و آشـکارا از یکدیگـر مجزا 
سـاخته اسـت. بینایی و المسـه به عنوان ادراکات حسـی 
برتـر مطـرح می شـوند در حالی کـه سـه حـس دیگـر 
بـه عنـوان ادراکات منسـوخی درنظـر گرفتـه شـده اند 
کـه کاربـرد آنهـا کامـأ محـدود بـوده و معمـوالً توسـط 
فرهنگـی سـرکوب می شـوند )پاالسـما، 1391، صـص 
2۶- 13(. تأثیـر حـس بینایی بر فلسـفه به خوبی توسـط 

»پیتر اسـلوتردیک« جمع بنـدی شـده اسـت: »چشـم ها 
اجـزای اصلی فلسـفه هسـتند. راز مبهم چشـم ها در این 
اسـت که نـه تنهـا می توانند ببینند بلکـه قادر بـه دیدن 
مشـاهدات خودشـان نیز هسـتند«. این امر برتری چشـم 
را نسـب بـه سـایر اندام هـای ادراکـی بـدن در دیـدگاه 
او نشـان می دهـد. »در فرهنـگ غـرب بـه طـور تاریخـی 
بـه بینایـی همـواره بـه عنـوان اصیل ترین ادراک حسـی 
نگریسـته شـده و تفکـر نیـز همـواره در ارتباط بـا بینایی 
شـکل گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن نیـز تفکـر کالسـیک 
یونـان بر مبنای بینایی شـکل گرفته بود. افالطـون ادراک 
بینایـی را به عنـوان بزرگترین هدیه اعطا شـده به انسـان 
معرفـی کـرد و بر این نکته تاکید داشـت که جهان اخالق 
 .)1994:27,Jay( »باید در دسـترس چشـمان ذهن باشـد
ارسـطو نیز بینایی را باشـکوه ترین احسـاس می دانسـت 
معرفتـش  از  حاصـل  معنـوی  فضیلـت  به سـبب  کـه 
بیشـترین نزدیکـی را با قـوه ادراک دارد )پاالسـما،1390، 
ص 25(. موضـوع اصلـی شـکل دهنده بـه روسـتا دیدن و 

نظـر کردن اسـت. 
پديدارشناسي معماري و ادراک شنیدن 

بـه نظر »لوسـین فور« انسـان در قرن 11 بـا دیدن تجربه 
نمی کـرد: بلکـه او می شـنید و استشـمام میکرد- هـوا را 
استشـمام میکـرد و صـدا ها را میشـنید. کمی بعـد از ان 
بـود کـه وی به طور جدی و فعال با هندسـه در گیر شـد 
و توجـه اش را بـر دنیـای فرمهای کپلـر  )1171-1182( 
و هندسـه تصویری دوسـرژو )1112-1118( متمرکزکرد 
)پالسـما، 1833، ص 81(. در شـهرهای معاصـر پـژواک 
هاجـذب و سانسـور می شـود موسـیقی طنیـن انـداز در 
مراکـز خریـد و فضاهـای عمومـی امکان فهـم حجم صدا 
را از بیـن می بـرد. در واقع درشـهر های معاصر گوشـهای 
مـا کور شـده اند. هـر فضا یا سـاختمانی صـدای منحصر 
بـه خـود را از نظر صمیمیـت یا عظمت دعـوت کنندگی 
یـا وازنی و شـفقت یا خصومت دارد. امـروزه تجربه زندگی 
روزمـره افـراد، بـه شـکل فزاینـده ای از خـالل صداهـای 
ترکیبـی و مکانیکـی شـکل می گیـرد. بیـدار شـدن، کار 
کـردن، راه رفتـن و خوابیـدن و بسـیاری از فعالیت هـای 
انسـان در زندگـی روزمـره توسـط و یا با همراهـی صداها 
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صـورت مـی پذیـرد. بنابراین مـی توان نتیجـه گرفت که 
ایـن صداهـا )البتـه نـه فقـط صداهـای شـهر کـه تمامی 
صداهـای اطـراف انسـان(، بخـش عظیمـی از شـناخت 
انسـان از محیط پیرامونش را تشکیل می دهند. در روستا 
صداهـای طبیعـی )صـدای وزش بـاد، صـدای حیوانات و 
پرنـدگان، صـدای برخورد آب با سـنگ ها و...( که انسـان 
در بـه وجـود آوردن ان نقشـی نداشـته و صداهـای غیـر 
طبیعـی )صدای ابزار و ادوات کشـاورزی، و ...( امکان بودن 
در یـک محیـط طبیعـی را بـه مـا می دهد و ایـن خود به 
درگیـر کـردن حس شـنوایی با سـایر حـواس بدن کمک 
مـی کنـد تـا انسـان حس تعلـق به فضـا را بیشـتر حس 

 . کند
پديدارشناسي معماري و ادراک المسه 

اما نظریة اشـلی مونتاگو بر مبنای مشـاهدات پزشکی نیز 
در تأیید برتری حس المسـه اسـت: »پوست دیرینه ترین 
و حسـاس ترین اندام بدن ما اسـت. اولین واسطه برقراری 
ارتبـاط و موثرترین محافظ ما؛ حتی قرنیه شـفاف چشـم 
نیز از یک الیه تغییر یافته پوسـت تشـکیل شـده اسـت. 
حس المسـه، احساسـی متمایز از سـایر ادراکات، و منشأ 
ادراک حـواس بینایی، شـنوایی، بویایی و چشـایی اسـت. 
نظـر می-رسـد در ارزیابی گذشـته از این حـس به عنوان 
»مـادر تمامی حس هـا« مورد توجه بوده اسـت«. مجموع 
حـس المسـه و حـواس وضعـی- عضالنـی را حـواس 
جسـمی- احشـایی یا تنـی می نامند. گیبسـون المسـه 
فعـال )لمس کردن( و المسـه غیر فعال )لمس شـدن( را 
متمایـز مـی دانـد. او بیان می کند که المسـه فعـال افراد 
را قـادر مـی سـازد تا اشـیای انتزاعـی و مطلقـی که قبال 
دیـده بودنـد، با 95 درصـد دقت دو مرتبه بـه خاطر آورده 
شـوند در مـورد المسـه غیرفعـال ایـن امکان تنهـا به 45 
درصـد دقـت می رسـد )ادوارد توئیچـل، 1384(؛ بنابراین 
حـس المسـه با درجـات گوناگونـی می تواند متناسـب با 
چگونگـی دریافـت اطالعـات از محیـط بـه ادراک محیط 
تاثیـر گذارد.البته باید در نظر داشـت که حس المسـه در 
حقیقت تشـخیص رابطه میان ناظر و شـی اسـت و حس 
بینایـی بر تشـخیص چگونگی رابطـه اشـیا از یکدیگر در 
محیط و نیز نسـبت به ناظر تاکید دارد )شاهچراغی، بندر 

آبـاد، 2494، ص 152(. حـس المسـه نقش مهمـی را در 
تجربـه معماری روسـتایی بـازی می کند، وجـود رودخانه 
هـا بـا ایجاد رطوبـت موجب خنکـی هوا می شـود، وجود 
درختـان مختلـف بـا ایجاد سـایه وزش بـاد را جهـت دار 
مـی کنند، ترکیـب سـایه و رطوبت با هم هـوای خنک و 
مطلوبـی به انسـان می رسـاند و بـه حس المسـه او لذت 
می بخشـد. در روسـتا کفسـازی محـور هـای حرکتی که 
بـا خـاک کوبیـده شـده اسـت و رطوبـت حاصل از بـاران 
بـر روی آن، محـور حرکتـی نـرم و مطلوبـی برای انسـان 
بـه وجـود مـی آورد. ابنیـه نیـز با مصالـح صیقلـی و یا با 
بافـت هـای متنوع سـاخته شـده اسـت. بافـت ویژگی ای 
از مصالـح اسـت کـه از لحـاظ بصـری نیـز قابـل دریافت 
و احسـاس می باشـد. می تـوان نـام آن را المسـه بصـری 
گذاشـت. در واقـع بافـت موقعی هم که به صـورت بصری 
معرفـی می شـود، بـه طـور عمده به وسـیله حس المسـه 
احسـاس می گـردد. و این بسـته به خاطره هـای حاصل از 
حس المسـه در گذشـته می باشـد که ما را قـادر به درک 

و ارزیابـی بافـت می کنـد )هـال، 1390، ص 83(.
پديدارشناسي معماري و ادراک رايحه 

حرکـت از یـک حیطه بویایی به حیطـه ای دیگر در طول 
بـازار بسـیار لـذت بخش اسـت یـک بـوی ویژه ندانسـته 
باعـث مـی شـود دوبـاره وارد فضایـی شـویم کـه حافظه 
بصـری بـه کل آن را فرامـوش کـرده اسـت. سـوراخ های 
بینـی تصاویـر فرامـوش شـده را بیـدار کـرده و مـا را بـه 
خیال پـردازی در گذشـته وا میـدارد اتفاقاتـی از جملـه 
بارندگـی و آب پاشـی روی محیط )بـوی رطوبت ومصالح 
مصرفی( توسـط حس بویـای ادراک می گـردد. میوه های 
خـوش بـو مانند نارنـج و پرتغـال و لیمـو و.... بـوی مزارع 
برنـج و شـالیکاری، بـوی مـزارع چـای، همـه و همه نظام 

بویایـی مطلوبـی را در روسـتا بـه وجود مـی آورد.
پديدارشناسي معماري و ادراک چشايي 

تجربـه حسـی مـا از جهـان از احسـاس شـکل گرفته در 
داخـل دهـان سرچشـمه می گیـرد و همچنیـن جهـان 
تمایـل دارد بـه سرچشـمه  های چشـایی خـود بازگردد. 
منشـا و کهن تریـن فضاهای معماری فضـای خالی داخل 
دهـان اسـت )پاالسـما، 1388، ص 78(. حس چشـایی و 
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حـس بویایـی دو حس مرتبـط و تکمیل کننـده یکدیگر 
معرفـی شـده اند، زیـرا محرک هـای بویایـی بـر حـس 
چشـایی انسـان تاثیر می-گذارنـد. بوی خوش میـوه ها و 
مـزارع برنـج و چـای نیز تاثیر مشـابهی بر حس چشـایی 

دارند. 
نتیجه گیری و جمعبندي

در  ساخت وسـاز  کـه  اسـت  معتقـد  پاالسـما  یوهانـی 
فرهنگ هـای سـنتی بیشـتر تـن- بنیـاد بوده انـد، مثـل 
پرنـده ای کـه النـه اش را حـرکات تـن اش می سـازد. بـه 
واقـع، »سـازه های گلی و خاکـِی بومی به نظر می رسـند 
کـه بیشـتر بـه حـواس بسـاوایی و عضالنـی، و نـه صرفـاً 
حـس بینایـی سـاخته می شـوند.« اشـاره پاالسـما بـه 
معماری هایـی اسـت کـه در آن هـا بیشـتر هندسـه ای 
توپولوژیـک و موضع شـناختی حاکم اسـت، و چهرة بناها 
صورتی انسـان گونه انگارانه دارد. پاالسـما شـهر معاصر را 
شـهری می انـگارد کـه »هـر چه بیشـتر در حـال تبدیل 
شـدن به شـهر چشـم اسـت، شـهری که حرکت سـریع 
ماشـین ها آن را از تـن جدا سـاخته اسـت«. تصویری که 
پاالسـما از شـهر و معمـاری معاصـر ارائـه می دهد شـرِح 
سـلطه ی تفکر بصرمحور بر شـهر است؛ شـهری که تن را 
واپـس می زند و دریافِت چندحسـی را ناممکن می سـازد. 
همـه چیـز تنها دیـده می شـود و امـکان لمس کـردن و 
بوییـدن به حداقل می رسـد. این جاسـت که تن انسـانی 
کـه  ماشـین هایی  دیگـر  همچـون  می شـود  ماشـینی 
در شـهر ایـن سـوو آن سـو می رونـد. بـه اعتقـاد او مـواد 
سـبیعی ای مثـل سـنگ، آجـر و چـوب بـه دیـد مـا این 
امـکان را می بخشـند تا در سـطوح آن ها نفوذ کـرده و به 
مـا از صداقت، قدمت و تاریخ شـان بگویند. مصالح جدید، 
در پـس خـود چیزی نهفتـه ندارند، عمیق نسـیتند، تک 
بعدی انـد، و جـذب نمی کننـد. بـه عبـارت دیگـر، آن ها 
گنـگ وخاموش انـد، و از مادیـت و زمـان هیـچ نمـی-

گوینـد. ایـن پژوهـش در پی اهمیـت ادراکات حسـی در 
خوانش معماری روسـتایی ایران اسـت نتایج تحقیق بیان 
می کنـد کـه در روسـتا ایـن معمـاری حـواس اسـت که 
زیبایـی و کیفیـت محیطی آفریده اسـت اگر باور داشـته 
باشـیم که معمـاری قلمـروی چندگانه از تجارب حسـی 

اسـت کـه متقابـال بـر روی یکدیگـر تاثیـر مـی گذارند و 
درون هـم آمیختـه مـی شـود. بر این اسـاس روسـتاهای 
مناطـق شـمال ایـران  عرصـه ای غنـی از ایـن تجـارب 
حسـی اسـت بنابراین ادراک سـاکنان از کیفیات محیط و 
آشـنایي دروني آنان بـا روش هاي ارضـاي نیازها و تطابق 
بـا محیـــط، مقولـه اي کامالً تدریجـي بـوده و مبتني بر 
تجربیات سـالیان آنهاست که نسـل به نسل - هر چند به 

طـور ناخـودآگاه - بـه ایشـان منتقل گردیده اسـت. 
به گفتة پاالسـما تجربه، حافظه و تخیـل، از لحاظ کیفی، 
در خـودآگاه مـا ارزش های کیفـِی برابر دارنـد. در مواجهه 
بـا فضـای مصنـوع و یا هر اثر هنـری دیگر، هنـْر تصورات 
و عواطفـی خلق می کند که هماننـد رویارویی های واقعی 
زندگـی، حقیقـی اسـت. اساسـاً، در هـر اثر هنری مـا، به 
نحوی تشدیدشـده، با خویشـتن مان، با عواطـف خودمان 
و بـا بودن مـان- در- جهـان مواجهه ایم. هـر تجربة هنری 
و معمارانة حقیقی اصوالً آگاهی شـدید از خویشتن است. 
هر اثر هنری یا سـاختمانی که هزاران سـال پیش ساخته 
شـده، یا در فرهنگی کامالً ناشـناخته تولید شده است، ما 
را لمـس می کنـد چراکه نمـودی جاودانه از بودن انسـان، 
و در نتیجـه، اکتشـاف دوبـارة واقعیـت بودن مـان- در- 
جهـان اسـت. به این ترتیـب، بایـد اذعان کـرد روش های 
علمی شـناخت، تحقیـق و مطالعة پدیده هـا که متکی بر 
داده هـای کمـی و روش هـای اثبات گـرا هسـتند آنجا که 
موضـوع مـورد پژوهـش کیفیت هـای موجـود در حـوزة 
معنایـِی هندسـِی خاصی از فضاسـت که توسـط آدمیان 
ساخته شـده اسـت، یعنی همان آثار معماری و شـهرهای 
عـددی  داده هـای  بـر  متکـی  روش هـای  دیگـر  آنـان، 
کافـی نیسـت. در اینجـا حضـور آدمـی در فضـا، داده ها و 
دریافت هـای حسـی او، تجربـة او از فضـا، خیال پردازی ها 
و تخیـل او، پیش ذهنیت هـا و پیش فرض هـای او و حتـی 
افسـانه ها و اسـطوره های ذهنـی اش مطـرح اسـت. از این 
رو، همـة ایـن عوامل می بایسـت در پژوهش هـای مرتبط 
مـورد تعمـق و تأمل قرار گیرد و وجـود روش هایی که این 
مهـم را ممکـن سـازند، ضـرورت می یابد. در زیـر جدولی 
از مقایسـه تطبیقی حواس در روسـتا و شـهر جمع آوری 

شـده است.
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در پایـان بایـد گفـت کـه ایـن موضـوع بـرای مـا ایرانیان 
کـه بـه دنبال شـناخت معماری گذشـتة خود هسـتیم و 
بـه قـول شـایگان )1392: 109( خاطرة سایه سـار خنک 
فضایـی در خـود فرورفتـه، صمیمـت لطیـف منزل گاهی 
کـه در آن اسـتکانی چای می نوشـیدیم، رقص خیال انگیز 
رشـته های نـور کـه از ورای پنجره های مشـبک بـه دورن 
می ریـزد و حضـور افسـون کنندة گنبـد فیـروزه ای که به 
ناگاه از پس و پشـت دیوارهای کاهگلی سربرمی کشـد، در 
ذهـن و ضمیرمان رسـوب کرده اسـت و در فکـر آنیم که 
ارزش هـای نهفتـه در آن را شـناخته و بازآفرینـی نماییم، 
گریـزی از تغییـر رویکردمـان بـه پژوهـش در فضـای بـه 
ارث رسـیده مان نیسـت و این مسـتلزم حضـور در فضا آن 
گونـه که بوده اسـت، و تجربة آن به همـان نحو اصیل اش 
اسـت، آن گونه که خلق شـده و مورد اسـتفاده قرار گرفته 

است.
منابع و ماخذ
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چکیده
شـهرداريها از جمله مهمترين نهادهای جامعه مدنی هسـتند 
کـه در قانـون اساسـی در چهارچـوب حاکمیـت قـرار دارند و 
در عرصه هـای اجتماعـی، محلی و شـهری جزء سـاختارهای 
مهـم مشـارکتی و توسـعه محسـوب می شـوند. شـهرداريها 
از جملـه مهمتريـن ضرورت هـای نظـام اجتماعی محسـوب 
می شـوند کـه الزامـاً با سـاختاری که تنهـا از طريـق مداخله 
مـردم امکان پذيـر اسـت نمايـان می گـردد و به دلیـل وجود 
ايـن روابـط گسـترده و نزديـک بـا جامعه و اشـخاص، بسـتر 
مناسـبی بـرای ورود خسـارات و عدم رعايت تـوازن قدرتی از 
يکسـو و اخـالل در عملکرد شـهرداريها از سـوی ديگر فراهم 
مـی گـردد. کـه بايد بـا تعیین مبنايـی حقوقی و متناسـب با 
شـرايط و اوضـاع و احوال خـااص اين سـازمان، حتی المقدور 
از ورود خسـارات جلوگیـری نمـود يا تدابیری انديشـید تا در 
صـورت ورود خسـارت بـه بهترين نحـو جبران شـوند. لذا در 
ايـن پژوهش با توسـل بـه روش تحلیلی - توصیفـی و نظريه 
پـردازی سـعی دارد کـه موضـوع مبانـی مسـئولیت مدنـی 
در موضـوع خسـارات وارده از سـوی شـهرداريها و همچنیـن 
موضوع مسـئول جبران خسـارات در روابط میان شـهرداريها 

و کارکنـان و مسـتخدمان را بیـان کند.
واژگان کلیـدي: مسـوولیت مدنی، دولت، شـهرداريها، مبنا، 

تقصیر، خسـارت، کارکنان.
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Foundations of municipal civil liability in re-
spect of the staff and employees
Abstract
Municipalities are among the most important institutions 
of civil society within the framework of the rule of the 
constitution and in the areas of social, local and municipal 
participation and development are important components 
of structures. Municipalities are among the most important 
needs of society. Not necessarily with a structure that is 
possible only through the intervention of people is shown. 
There is an extensive and close tie with the community and 
suitable persons for damages and failure to observe the bal-
ance of power on the one hand and disruption in the func-
tioning of municipalities is provided. Must determine the 
legal basis and in accordance with the terms and conditions 
the organization as much as possible be prevented from en-
tering damage. Or measures thought to be compensated for 
damages to the fullest;  this study, analytical - descriptive 
attempts, The subject matter of the fundamental principles 
of civil liability in damages from the municipalities and the 
issue of relations between municipalities and employees’ 
compensation.
Keywords: civil liability, government, municipalities, 
foundations, guilt, loss of employees.
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مقدمه
ماصـل حاکمیـت و اقتدار دولتها نسـبت به مـردم جامعه 
و برتـری نهادهـای حکومتی در سـطوح مختلـف زندگی، 
از پذيـرش مسـوولیت و  منجـر بـه خـودداری دولتهـا 
پاسـخگويی در قبـال مردم جامعه شـده بود؛ بـه گونه ای 
کـه اصـل مصونیـت دولـت، بـه طـور ناعادالنـه، مـورد 
پذيـرش مـردم قـرار گرفتـه بـود. تا اينکـه با درخواسـت 
های ضمنی و مسـتقیم مردم جامعه، از طريق اجتماعات، 
انقالبها و حرکتها، مسـوولیت دولتها بتدريج مورد پذيرش 
دولتمـردان قرار گرفت. يکی  از مهمترين موضوعات قابل 
بحث، موضوع مبنای مسـئولیت مدنی دولتهاست. چراکه 
بـا توجه به برتری قوای حکومتی نسـبت بـه مردم جامعه 
و امکان عدم جبران خسـارات وارده از سـوی آنها و حفظ 
حقـوق اشـخاص، از اهمیت بسـزايی برخوردار اسـت. اين 
موضـوع در رابطـه با شـهرداريها به دلیل وجـود ارتباطات 
گسـترده میـان اين نهاد و اهاد مردم جامعـه از اهمیت دو 
چندانی برخوردار اسـت و توسـعه روابط میان اشـخاص و 
شـهرداريها در سـطوح مختلف جامعه بسـتر مناسـبی را 
بـرای ورود خسـارات از جانب اين نهـاد دولتی و اجتماعی 
فراهـم مـی سـازد و امـکان عـدم اعمـال تـوازن قدرتی را 
در ورود و جبـران خسـارات بـاال مـی بـرد. شهرنشـینی و 
توسـعه  شـهری يکـی از پديده های مهم و قابـل توجه در 
دوران معاصـر اسـت کـه در راس ايـن پديـده شـهرداريها 
قراردارنـد و همانگونـه کـه قـرن گذشـته را  قـرن انقالب 
صنعتـی نامیده انـد، از قرن حاضر به عنـوان قرن »انقالب 
شـهری« يـاد می کننـد و بـه همیـن دلیـل مطالعـات 
علمـی- کاربـردی در ايـن زمینـه از اهمیـت بسـزايی 

برخوردار اسـت.
موضـوع مبانـی مسـئولیت مدنـی شـهرداريها در رابطه با 
کارکنان و مسـتخدمان عالوه بر تعیین مبنای مسـئولیت 
مدنـی در روابـط میـان شـهرداريها و اشـخاص جامـه بـه 
روابـط میـان اين سـازمان و کارکنان و مسـتخدمان خود 
نیـز می پـردازد چراکـه در قانون مسـئولیت مدنی سـال 
1339، مـوادی از جملـه مـاده 11 ايـن قانـون، دولـت و 
سـازمانهای دولتـی را به نحـوی محدود و مشـروط نموده 
اسـت. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سـال 1339، مقرر 

می دارد:
»کارمنـدان دولت و شـهرداری ها و موسسـات وابسـته به 
آنهـا کـه به مناسـبت انجـام وظیفـه عمـداً يـا در نتیجه 
بی احتیاطـی خسـاراتی به اشـخاص وارد نمايند شـخصاً 
مسـئول جبـران خسـارات وارده می باشـند ولـی هـرگاه 
خسـارات وارده مسـتند بـه عمل آنـان نبـوده و مربوط به 
نقـص وسـائل ادارات و موسسـات مزبـور باشـند. در ايـن 
صورت جبران خسـارت بر عهده اداره يا موسسـه مربوطه 
اسـت ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی 
که برحسـب ضرورت بـرای تامین منافـع اجتماعی طبق 
قانونـی بـه عمل آيـد و موجب ضـرر ديگری شـود دولت 

مجبـور بـه پرداخت خسـارت نخواهـد بود«.
بـا توجـه بـه نواقـص و ابهامـات مـاده 11 ق.م.م، اليحـه 
جديـدی از سـوی دولـت وقـت ارائه گرديـد که هماهنگ 
بـا نظريـه های جديـد علمی و منطبق بـا نیازهای جامعه 
ايرانـی اسـت برآمد و با اسـتفاده از مطالعـات تطبیقی و با 
توجـه بـه نیازهای اجتماعی بوسـیله گروهـی از محققان 
اداره کل پژوهـش و اطالع رسـانی نهاد رياسـت جمهوری 
فراهـم آمد که پس از بررسـی و اصالحات الزم به مجلس 
شـورای اسـالمی تقديـم شـد. ايـن اليحـه مشـتمل بر 8 
مـاده و 4 تبصـره و دارای قواعـد مهمـی اسـت کـه جای 
بحـث و تحلیـل و نقد علمـی دارد. مـاده 1 اليحه مذکور، 

مقـرر  مـی دارد که:
»کلیه وزارتخانه ها، سـازمان ها و موسسـات و شرکت های 
دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای 
مسـلح و قـوه قضايیـه، کلیـه دسـتگاه هايی کـه شـمول 
قوانیـن و مقـررات عمومی نسـبت به آن ها مسـتلزم ذکر 
يـا تصريـح نـام اسـت و در اين قانـون موسسـات عمومی 
خوانـده مـی شـوند جبـران خسـارات مـادی، معنـوی و 
بدنـی هسـتند که مسـتخدمان و کارکنان آنهـا در نتیجه 
بـی احتیاطـی، بی مباالتـی، عدم مهـارت يا عـدم رعايت 
غیرعمـدی قوانیـن، مقررات يـا نظامات مربـوط در حین 
انجـام وظیفـه يا بـه مناسـبت آن به اشـخاص حقیقی يا 

حقوقی خصوصـی وارد مـی آورند«.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ايـن پژوهـش بـا توجـه بـه 
اختالفـات موجـود در تعريـف شـهرداريها و دولتـی بودن 
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يـا نبـودن آنهـا، دولـت را در معنای عـام آن درنظر گرفته 
و شـهرداريها و سـازمانهای وابسـته بـه آن را نیـز شـامل 
می شـود. لـذا در ايـن پژوهش بـا توجه و بررسـی قوانین 
مذکور سـعی بر تبیین و تشـريح روابط میان شـهرداريها 
بـه عنـوان يـک شـخصیت حقوقـی بـا اشـخاص جامه و 
روابط میان شـهرداريها با کارکنان و مسـتخدمان خود در 
ورود و جبران خسـارات شـده اسـت. تا مشخص گردد که 
سـازمان مذکـور به عنـوان يک شـخصیت حقوقی دولتی 
و کارکنـان اين سـازمان در شـخصیت حقیقـی و حقوقی 
خود دارای چه مسـئولیتهای مسـتقل و مرتبط با يکديگر 

می باشـند.
بـه همیـن لحـاظ بـه دلیـل اختـالف نظـرات بسـیار در 
رابطـه بـا موضـوع مبانـی مسـئولیت مدنـی در نظامهای 
حقوقـی از جملـه نظام حقوقی ايـران، در ابتدا به بررسـی 
مختصـر و کلی مبنای مسـئولیت مدنـی در نظام حقوقی 
ايـران می پردازيـم و سـپس به سـراغ تعیین ايـن مبنا در 
خصوص شـهرداريها و سـازمانهای وابسـته خواهیم رفت. 
تا مشـخص گـردد که مبنای مسـئولیت مدنـی در هر دو 
حوزه يکسـان اسـت يا اينکه بايـد در رابطه با شـهرداريها 
بـر خـالف نظـام کلـی، قائـل بـه مبنـای ديگـری بـود. 
چراکه بر اسـاس »نظريه نسـبی«، که از جملـه ابداعات و 
نوآوريهـای اين پژوهش اسـت مبنای مسـئولیت مدنی را 
بايـد بـا توجه به شـرايط و اوضـاع و احوال موضـوع، مورد 
بررسـی قرار داد و به نسـبت آن شـرايط، مبنايی متناسب 

و حقوقی تعییـن نمود.
1- نظريه تقصیر

پیـروان اين نظريه، در باره ی مفهوم تقصیر يکسـان نمی 
انديشـند. پاره ای از آنان، معنای اخالقی و شخصی تقصیر 
را در نظرمـی گیرنـد و گروهـی ديگـر، جنبـه اجتماعی و 
نوعی تقصیر را درنظر دارند )کاتوزيـان، 1387، ص 171(.  
همچنیـن بـه نظر می رسـد از لحاظ حقوقـی، در رابطه با 
مبانی مسـئولیت سـازمانها و موسسـات عمومی و دولتی 
و بررسـی نظريـه تقصیر، جنبـه نوعی تقصیر، مـورد نظر 

اسـت )حسـین پور، 1392، ص 62(. 
نکتـه ای که در اين بخش قابل بیان اسـت، اين اسـت که 
آيا مبنای مسـئولیت مدنی، به طور کلی در نظام حقوقی 

ايـران مبتنـی بر نظريـه ی تقصیر می باشـد؟ و آيا مبنای 
مسـئولیت مدنـی شـهرداريها نیـز همسـو با آن اسـت يا 
اينکه به دلیل شـرايط و اوضاع و احوال خاص شـهرداری، 
بايسـتی مبنای ديگری برای مسـئولیت مدنی شـهرداری 
در در رابطـه بـا کارکنان و مسـتخدمان در نظر گرفت؟ به 
همیـن دلیل برای پاسـخ به سـواالت فوق الذکـر، در ابتدا 
بطور مختصر به بررسـی مبنای مسـئولیت مدنی در نظام 

حقوقی ايران و بررسـی نظريه تقصیـر می پردازيم:
1-1-نظريه تقصیر در نظام حقوقی ايران

در رابطـه بـا مبنـای مسـئولیت مدنـی در نظـام حقوقی 
ايـران، نظـرات مختلفـی بیـان شـده اسـت کـه بـه بیان 

مهمتريـن آنهـا مـی پردازيم:
1- بـا اسـتناد بـه مـوادی از قانـون مدنـی، از جملـه مواد 
333 و 334 و بويـژه مـاده 335 قانـون مدنـی کـه بیـان 
مـی دارد: »درصـورت تصـادم بین دو کشـتی يـا دو قطار 
راه آهـن يـا دو اتومبیل و امثال آن ها، مسـئولیت متوجه 
طرفـی خواهد بـود که تصادم در نتیجه عمد يا مسـامحه 
او حاصـل شـده باشـد. و اگـر طرفین تقصیر يا مسـامحه 
کـرده باشـند، هـردو مسـئول خواهند بـود«؛ بـه نظر می 
رسـد کـه: در نظـام حقوقـی ايـران، مسـئولیت مبتنی بر 
تقصیـر اسـت؛ چـرا کـه در ايـن مـاده بـه صراحـت بیان 
داشـته که: اگر يکـی از عوامل مقصـر و ديگری غیرمقصر 
باشـد، عامـل مقصـر مسـئول اسـت. و اگـر هـردو عامـل 
مقصـر باشـند، هـردو عامـل مسـئولند و سـخنی دربـاره 

مسـئولیت غیرمقصر نزده اسـت.
در ايـن مـورد، اگـر بگويیـم کـه قانونگـذار در مقـام بیان 
را مطـرح نکـرده  مسـئولیت غیرمقصـر  بـوده و عمـداً 
اسـت، بـه خوبی دانسـته می شـود کـه در نظـام حقوقی 
مـا، مسـئولیت مبتنی بر تقصیر اسـت و هـدف قانونگذار 
هـم، از عدم ذکر مسـئولیت غیرمقصر همین بوده اسـت. 
همچنیـن، بـا توجه بـه مـواد 8 و 10 از قانون مسـئولیت 
مدنـی 1339، بـه نظرمی رسـد، هرچند که مـواد مذکور، 
در رابطـه بـا خسـارات معنـوی و لطمـه وارد کـردن بـه 
حیثیـت و اعتبـارات اشـخاص در کنـار خسـارات مـادی 
اسـت، لیکـن بـا صراحـت به لـزوم اثبـات عنصـر تقصیر 
اشـاره کـرده که دلیلی بر صحت نظريه تقصیـر، به عنوان 
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مبنای مسـئولیت مدنی اسـت و در نهايت ماده 1 از قانون 
مذکـور که به عنـوان يه قاعده ی عـام نظريه ی تقصیر را 

مبنـای مسـوولیت مدنی مـی داند.
2-نظـر ديگـری هـم، در ايـن رابطـه موجـود اسـت کـه 

برخـالف نظـر مذکـور بیـان مـی دارد کـه:
هرچند که قانونگذار مسـئولیت غیرمقصر را در ماده 335 
قانـون مدنـی، به سـکوت برگزار کرده اسـت، ولـی به اين 
معنا نیسـت که اگر هردوعامل مقصـر نبودند، هیچ يک از 
آن ها مسـئول نیسـت. و نکته ای که در اين جا بايد مورد 
توجـه قـرار داد، اين اسـت که اگـر يکـی از عوامل، مقصر 
و ديگـری غیـر مقصـر باشـد، خـوب قطعـا عامـل مقصر 
مسـئول اسـت و بحث درجايی اسـت که هردو عامل غیر 
مقصـر باشـند. و می افزاينـد کـه: در نظام حقوقـی ايران، 
تقصیـر مبنـای مسـئولیت مدنی نمی باشـد، چـرا که در 
قوانیـن، مواردی را داريم که شـخص غیرمقصر، مسـئول، 

خوانده شـده است.
از جملـه ايـن مـواد قانونـی، مـاده 336 قانـون مجـازات 

اسـالمی اسـت کـه بیـان مـی دارد:
»... در صورتـی کـه تصادم و برخورد به هردو نسـبت داده 
شـود و هـردو مقصر باشـند، يا هیچ کدام مقصر نباشـند، 
هرکـدام نصف خسـارت وسـیله نقلیـه ديگـری را ضامن 

خواهد بـود...«.
همچنیـن، درصـورت قبـول نظريـه تقصیـر، بـار اثبـات 
تقصیـر عامـل زيـان، بـر دوش زيان ديـده می افتـد و در 
نظـام حقوقـی ما کـه مبتنی بر حقوق اسـالم می باشـد، 
اصـل بـر حمايـت از زيـان ديـده مـی باشـد کـه نظريـه 
تقصیـر، مطابـق با ايـن اصل نیسـت و مشـکالتی را برای 

زيـان ديـده به وجـود مـی آورد.
3- قانونگذار با وضع ماده نخسـت قانون مسـئولیت مدنی 
مصوب سـال 1339، و به تقلید از حقوق خارجی، تقصیر 
را مبنـای مسـئولیت قـرار داد و بديـن سـان بـه اختالف 
نظرهـای شـديد بین حقوقدانان و اسـتادان دامـن زد. چه 
حکـم اين ماده بـه ظاهر با مقررات اتـالف در قانون مدنی 
مصوب سـال 1307 )ماده 328 به بعد( و ديگر مسـئولیت 
هـای بدون تقصیر نظیر مـاده 1216 قانون مدنی مغايرت 
دارد و جمـع حکم آن با اين گونه مقـررات از اهمیت ويژه 

ای برخوردار است. 
4-بـا توجـه بـه مـاده 1 از قانون مسـئولیت مدنی مصوب 
سـال 1339، بـه عنـوان يـک قاعـده کلـی و عـام، مبنای 
مسـئولیت مدنی در نظام حقوقی ايـران، مبتنی بر نظريه 
تقصیـر اسـت. منتهـا ايـن بیـان و نظـر، بـه عنـوان يـک 
قاعـده کلـی، مطرح و قابل قبول اسـت و در مـوارد خاص 
و اسـتثنايی، با توجه به شـرايط و اوضاع و احوال موضوع، 
می توان بطور اسـتثنايی، مبنای ديگـری را درنظر گرفت. 
و ايـن نظريـه را تحت عنـوان »نظريه نسـبی« در رابطه با 
مبنای مسـئولیت مدنی نامیـده ايم. بعـد از بیان نظريات 
فوق الذکر بايد به بررسـی نظريه ی تقصیر در شـهرداريها 
و در رابطه با کارکنان و مسـتخدمان شـهرداريها بپردازيم:

2-1- نظريه تقصیر در شهرداريها
تحـول  کـه  مصـوب 1339  مدنـی  مسـئولیت  قانـون 
چشـمگیری در حقوق مسـئولیت مدنی ايران ايجاد کرده 
بطـور کلـی تقصیر را مبنای مسـئولیت قـرار داده اسـت. 

مـاده 1 قانـون مزبـور مقرر مـی دارد: 
»هرکـس بـدون مجـوز قانونی عمـدا يا در نتیجـه ی بی 
احتیاطـی به جان يا سـالمتی يا مال يـا آزادی يا حیثیت 
يـا شـهرت تجارتـی يا بـه هر حـق ديگری که بـه موجب 
قانـون بـرای افراد ايجاد گرديـده لطمـه ای وارد نمايد که 
موجـب خسـارت مادی يا معنوی ديگری شـود، مسـئول 

جبران خسـارات ناشـی از عمل خود می باشـد«.
ايـن مـاده با عبـارت »عمـداً يـا در نتیجـه بی احتیاطی« 
بـه وضـوح مبنای تقصیر را پذيرفته اسـت و مـواد ديگری 
از ايـن قانـون نیـز به مبنـای تقصیـر اشـارت دارد. ماده 1 
قانون مسـئولیت مدنی که مبنای تقصیـر را پذيرفته يک 
قاعده عام اسـت که بیشـتر موارد مسـئولیت مدنـی را در 
برمـی گیـرد، ولـی در مواردی، مسـئولیت نوعی يـا بدون 
تقصیـر در قوانیـن ما پذيرفته شـده که اسـتثنا بـر قاعده 
عـام مذکـور و در واقـع مخصـص آن بـه شـمار مـی آيد . 
براسـاس اين نظريـه که آن را »نظريه نسـبی« می نامیم، 
مبنـای مسـئولیت مدنی در نظـام حقوقی ايـران، تقصیر 
اسـت، منتهـا بـرای تعییـن مبنای مسـئولیت مدنـی در 
مـوارد و عناويـن خاص و اسـتثنايی، بايـد قوانین مربوطه 
و اوضـاع و احـوال آن مـورد، بطـور جداگانه مورد بررسـی 
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قـرار گیـرد و در صورت لـزوم، بدنبال مبنـای ديگری بود. 
از جمله اين موارد، مسـئولیت مدنی شـهرداريها می باشد 
کـه به دلیل حساسـیت اين نهـاد و نبود تـوازن قدرتی در 
ورود و تحمـل خسـارت در بیـن ايـن نهاد و افـراد جامعه 
بايسـتی به بررسـی مواد قانونـی موجود و اوضـاع و احوال 

خاص آن هـا پرداخت.
1-2-2- مـاده ی 11 از قانـون مسـئولیت مدنـی 

1339
از جملـه مهمتريـن مـواد قانونی مصوب و موجـود در اين 
رابطـه مـاده 11 قانون مسـئولیت مدنی 1339 می باشـد 

که مقرر مـی دارد: 
»کارمنـدان دولت و شـهرداری ها و موسسـات وابسـته به 
آن هـا کـه به مناسـبت انجـام وظیفه عمـداً يـا در نتیجه 
بی احتیاطـی خسـاراتی به اشـخاص وارد نمايند شـخصا 
مسـئول جبـران خسـارات وارده مـی باشـند ولـی هرگاه 
خسـارات وارده مسـتند بـه عمـل آنـان نبـوده و مربـوط 
بـه نقص وسـائل ادارات و موسسـات مزبور باشـند در اين 
صورت جبران خسـارت بر عهده اداره يا موسسـه مربوطه 
اسـت ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی 
که برحسـب ضرورت بـرای تامین منافـع اجتماعی طبق 
قانونـی بـه عمل آيـد و موجب ضـرر ديگری شـود دولت 
مجبـور به پرداخت خسـارت نخواهـد بود«. قانونگـذار در 
مـاده مزبـور بـا بـکار بردن عبـارت »بـه مناسـبت انجام« 
شـهرداری ها  دولـت،  کارمنـدان  حقوقـی  شـخصیت 
و موسسـات را در نظـر داشـته اسـت چـرا کـه در مـوارد 
شـخصی و اعمـال شـخصیت حقیقـی بايد به قاعـده عام 
يـا همـان مـاده 9 از ق. م. م رجـوع کـرد و مبنـا را تقصیر 
دانسـت کـه از موضوع اين مـاده خارج اسـت. در اين ماده 
بـه دنبـال مبنـای مسـئولیت مدنی ناشـی از شـخصیت 
حقوقـی کارکنـان شـهرداری يا شـخصیت حقوقـی خود 

اين سـازمان می باشـیم.
مـاده 11 قانـون مذکـور در بخـش اول بـه ورود ضـرر از 
سـوی شـخصیت حقوقی کارکنـان پرداختـه و به تبعیت 
از مـاده 9 قانـون مزبـور و بـا بکار بـردن عبارت »عمـداً يا 
در نتیجـه بی احتیاطـی«، در رابطه با ايـن بخش، صراحتاً 
تقصیـر را مبنـای مسـئولیت مدنـی کارکنـان دولتـی و 

موسسـات عمومـی دانسـته اسـت. منتهـا در بخـش دوم 
از مـاده مزبـور بـه ورود ضرر از سـوی شـخصیت حقوقی 
دولـت و موسسـات عمومـی پرداخته و مقرر مـی دارد که:

 »ولـی هرگاه خسـارات وارده مسـتند به عمـل آنان نبوده 
و مربوط به نقص وسـائل ادارات و موسسـات مزبور باشـد، 
در ايـن صـورت جبران خسـارت برعهده اداره يا موسسـه 

است...«  مربوطه 
در بخـش دوم از ايـن مـاده، ايـن سـوال مطرح اسـت که 
آيـا نقـص وسـائل ادارات و موسسـات عمومـی و دولتی را 
می توان از مصاديق تقصیر شـمرد؟ و پاسـخ به اين سـوال 
نقش موثری در تعیین مبنای مسـئولیت مدنی ناشـی از 

شـخصیت حقوقی خود شـهرداريها دارد.
 در پاسـخ بـه ايـن سـوال و اسـتدالل بخـش دوم از مـاده 
ی مزبـور، دو نظـر مطـرح اسـت کـه بـه تبییـن آنها می 

پردازيم:
1-»قانونگـذار در بخـش دوم از مـاده مزبـور در مقام بیان 
مصاديقـی از تقصیر نبوده و عبارت »نقص در وسـائل« به 
منزله تقصیر از سـوی شـهرداريها محسـوب نمی شـود و 
ايـن عبـارت در بخـش دوم از مـاده 11 قانون مسـئولیت 
مدنـی، بصـورت مطلـق بکار رفتـه و قانونگـذار هیچ قیدو 
شـرطی بـرای اين عبارت بکار نبرده اسـت، لـذا درصورت 
وجـود نقـص در وسـائل حتـی بـدون عنصـر تقصیـر، 
مسـئولت جبران خسـارات، متوجه شـهرداريها می باشد. 
پـس بخـش دوم از ماده ی مزبور در مقام بیان مسـئولیت 

بدون تقصیر اسـت«.
بـا توجـه بـه نظر بیان شـده، مـاده مزبور شـامل 3 بخش 
متفـاوت مـی باشـد، کـه در بخـش اول بـه مسـئولیت 
مدنی شـخصیت حقوقی کارکنان و کارمندان شـهرداريها 
پرداختـه و دو شـرط وجـود عنصـر تقصیر و به مناسـبت 
انجـام وظیفـه را برای تحقق اين مسـئولیت الزم دانسـته 
اسـت و درواقـع مبنـای مسـئولیت مدنـی ايـن دسـته را 
مبتنـی بـر نظريـه تقصیر دانسـته اسـت. در بخـش دوم 
به مسـئولیت مدنـی خود سـازمان پرداخته و مسـئولیت 
مطلـق و بـدون تقصیر را بـرای آن در نظر گرفته و مبنای 
مسـئولیت مدنی را مبتنی بر نظريه خطر دانسـته اسـت 
کـه بـا توجـه بـه نبـود تـوازن قدرتـی در تحمـل و ورود 
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خسـارات در میان آن سـازمان و افـراد جامعه و همچنین 
تـوان بیشـتر شـهرداريها در جبـران خسـارات نسـبت به 
کارکنـان خود، پذيرش مسـئولیت بدون تقصیر سـازمان 
و مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر کارکنـان، مـورد توجـه 
مـی باشـد. ايـن عـدم تـوازن و برتری بخشـی نسـبت به 
از  خـارج  و  قـراردادی  مسـئولیت های  و  ديگـر  بخـش 
قـرارداد و حمايـت از طبقـات خـاص و ضعیف تـر، اخیـراً 
مـورد حمايـت اسـت. چنانچـه ردپايـی از آن را مـی توان 
در حقـوق قراردادهـای انگلسـتان مشـاهده نمـود.  در 
نظـام حقوقـی ايـران نیـز نمونـه هايـی از ايـن حمايت را 
می تـوان مشـاهده نمود کـه از آن جمله می تـوان به ماده 
12  قانون مسـئولیت مدنـی 1339 و حمايت از طبقه ی 

ضعیـف کارگـران اشـاره نمود.
2-مـاده 953 قانـون مدنـی ايران مقرر مـی دارد: »تقصیر 
اعم اسـت از تفريط و تعدی«. و ماده ی 952 قانون مزبور 
نیـز تفريـط را اينگونـه تعريف مـی کند: »تفريـط عبارت 
اسـت از تـرک عملـی کـه بـه موجب قـرارداد يـا متعارف 
بـرای حفـظ مـال غیـر، الزم اسـت.« بنابرايـن می تـوان 
گفـت: تقصیـر عبـارت اسـت از انجـام دادن عملـی کـه 
شـخص نبايـد مرتکب شـود )تعـدی( با تـرک عملی که 

شـخص بايد انجـام دهـد )تفريط( .
بـا توجـه بـه مـواد قانونـی و نظريـات فـوق الذکـر بنظـر 
می رسـد که بتوان نقص وسـائل ادارات و موسسـات را در 
زمـره مصاديقی از تقصیر شـمرد و قانونگذار نیز در بخش 
دوم از مـاده 11 قانـون مسـئولیت مدنـی 1339، در مقام 
بیـان مصداق بـارز تقصیر کارمندان دولت و شـهرداری ها 
و موسسـات وابسـته بـه آن هـا بوده اسـت و اين بیـان در 

مقـام انحصار نبوده اسـت.
بـا توجـه بـه اين نظريـه می تـوان گفت کـه مـاده 11 از 
قانـون مزبـور، چـه در بخـش اول و چـه در بخـش دوم، 
مبنای مسـئولیت شـهرداريها را مبتنی بـر نظريه تقصیر 
می دانـد بـا ايـن تفـاوت کـه در قسـم اول از مـاده مزبور، 
تقصیر شـخصیت حقوقـی کارکنان و کارمنـدان )صفايی 
و رحیمـی، پیشـین، ص 151( و در قسـم دوم، تقصیـر 
شـخصیت حقوقی خود شـهرداری مورد نظر بوده اسـت.

2-2-2- اليحه جديد دولت

از جملـه مهمتريـن مواد ايـن اليحه، ماده 1و 2 اسـت که 
در رابطـه بـا موضـوع مـورد پژوهـش از اهمیـت بسـزايی 
برخـوردار اسـت. و بـه ترتیـب مـورد بحث و تحلیـل قرار 

می گیـرد.
1-2-2-2-ماده يکم از اليحه ی جديد دولت

مهمتريـن و اصلی تريـن ماده اليحه مذکور همانند سـاير 
قوانیـن، ماده 1 اسـت که سـازمان ها و موسسـات دولتی 
را در برابر خسـارات ناشـی از اعمال تقصیـر آمیز کارکنان 
و بـدون تفکیـک بیـن اعمال حاکمیـت و اعمـال تصدی 
مسـئول مـی دانـد. مـاده 1 از اليحـه مزبـور چنیـن بیان 

مـی دارد که:
»کلیه وزارتخانه ها، سـازمان ها و موسسات و شرکت های 
دولتی، موسسـات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای 
مسـلح و قـوه قضايیـه، کلیـه دسـتگاه هايی کـه شـمول 
قوانیـن و مقـررات عمومی نسـبت به آن ها مسـتلزم ذکر 
يـا تصريـح نـام اسـت و در اين قانـون موسسـات عمومی 
خوانـده می شـوند جبـران خسـارات مـادی، معنـوی و 
بدنـی هسـتند که مسـتخدمان و کارکنان آنهـا در نتیجه 
بـی احتیاطـی، بی مباالتـی، عدم مهـارت يا عـدم رعايت 
غیرعمـدی قوانیـن، مقررات يـا نظامات مربـوط در حین 
انجـام وظیفـه يا بـه مناسـبت آن به اشـخاص حقیقی يا 

حقوقـی خصوصـی وارد مـی آورند«.
چنانکه مالحظه می شـود با اسـتناد به اين ماده می توان 
اصـل مسـئولیت مدنـی شـهرداری را مبتنـی بـر نظريـه 
تقصیـر دانسـت و بدون تفکیـک بین اعمـال حاکمیت و 
اعمـال تصـدی پذيرفـت، در حالی کـه از مـاده 11 ق.م.م. 
اصـل عـدم مسـئولیت، قابـل اسـتنباط اسـت و پذيـرش 
مسـئولیت در اعمال تصـدی، جنبه اسـتثنايی دارد. ماده 
يـک اليحه از لحاظ قلمروء اجرا و مبنای مسـئولیت قابل 

توجه اسـت.
منتهـا در رابطـه بـا پذيـرش اصـل مسـئولیت مدنـی 
شـهرداريها بـر مبنای نظريـه تقصیر، بیان ايـن نکته الزم 
و ضـروری اسـت کـه اصل مذکـور يک اصل کلی اسـت و 
شـهرداری در ايـن اصـل در معنای عام بکار رفته اسـت و 
اعـم از شـخصیت حقوقی کارکنان و خود سـازمان اسـت 
و همانطـور کـه در مباحـث قبلی بیان شـد، تفکیک بین 
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شـخصیت حقیقـی کارکنـان، شـخصیت حقوقـی آن ها 
و شـخصیت حقوقـی دولـت و موسسـات عمومـی الزم و 
ضـروری اسـت. منتها تحلیل و بررسـی خسـارات ناشـی 
از شـخصیت حقوقـی کارکنـان و خود سـازمان و تفکیک 
بین اين دو شـخصیت در تعیین مبنای مسـئولیت مدنی 
ناشـی از هريک از آن ها از اهمیت بسـزايی برخوردار است 
کـه تا حـدودی مورد توجـه قانونگذار نیز بوده اسـت و در 
قسـمت های مختلف ماده ی 11 قانون مسـئولیت مدنی 

1339 اعمال شـده اسـت.
 لـذا بايسـتی مبنـای مسـئولیت مدنـی شـهرداريها را در 
هريـک از مـوارد مذکـور و بـا توجـه بـه مـاده 1 از اليحه، 

بطـور جداگانـه مورد بررسـی قـرار داد.
1-1-2-2-2- شخصیت حقوقی کارکنان

در رابطـه بـا خسـارات ناشـی از کارکنـان شـهرداريها و 
تعییـن مبنای مسـئولیت مدنی بـرای اين دسـته، بخش 
دوم از مـاده 1 از اليحـه مقرر می دارد: »...که مسـتخدمان 
و کارکنـان آن هـا در نتیجـه بی احتیاطـی، بـی مباالتی، 
عـدم مهارت يا عـدم رعايـت غیرعمدی قوانیـن، مقررات 
يـا نظامـات مربـوط درحین انجـام وظیفه يا به مناسـبت 
آن بـه اشـخاص حقیقـی يـا حقوقـی خصوصـی وارد می 

آورند«.
چنـان که مالحظه می شـود، بخش دوم از مـاده ی مزبور 
صـرف نظر از ارتباط آن با بخش اول و موضوع مسـئولیت 
مدنـی دولت و موسسـات، به تبعیت از قاعـده ی عام ماده 
1 از قانـون مسـئولیت مدنـی 1339، مبنـای مسـئولیت 
مدنـی کارکنـان را مبتنـی بر نظريه ی تقصیر مـی داند و 
بـا آوردن عبـارت »....... در نتیجه بی احتیاطی، بی مباالتی 
و......« صراحتـاً بـه لـزوم وجود عنصر تقصیر بـرای جبران 
خسـارات وارده تاکیـد دارد. منتهـا نکتـه مهمـی کـه در 
رابطـه با مـاده 1 اليحه مسـئولیت مدنی کارکنـان وجود 
دارد ايـن اسـت که علی رغـم صراحت ماده بر لـزوم وجود 
عنصـر تقصیر کارکنـان، اين مسـئولیت را متوجه دولت و 
موسسـات سـاخته اسـت و در رابطـه بالـزوم اثبات عنصر 
تقصیـر بـرای مطالبه خسـارات نیز سـکوت نموده اسـت 

کـه بايسـتی مورد بحـث و تحلیل واقع شـود.
2-1-2-2-2- شهرداريها و سازمانهای وابسته

دررابطـه بـا مسـئولیت مدنـی شـهرداريها و سـازمانهای 
وابسـته بـه آن، بخش اول از ماده 1 اليحـه، مقرر می دارد: 
»کلیه وزارتخانه ها، سـازمانها،..... و در اين قانون موسسات 
عمومـی خوانـده می شـوند مسـئول جبـران خسـارات 
مادی، معنوی و بدنی هسـتند که مسـتخدمان و کارکنان 

آن ها درنتیجـه بی احتیاطـی، بی مباالتـی.............«.
چنـان کـه مالحظـه می شـود، در ايـن بخـش از مـاده 
مسـئولیت جبران خسـارات وارده از سوی کارکنان مقصر 
را بـر دوش سـازمان شـهرداری  قـرار می دهـد. لـذا در 
تعییـن مبنـای اين مسـئولیت و بررسـی نظريـه تقصیر، 
نظـرات متفاوتـی قابـل طـرح اسـت کـه بـه بیـان آن ها 

می پردازيـم:
1-2-1-2-2-2- » نظريه ی حمايتی«

مسـئولیت دولت و سـازمانهای دولتی و وابسـته از جمله 
شـهرداريها در ماده 1 اليحه جديد دولت، يک مسـئولیت 
حمايتـی و در راسـتای نظـام حقـوق اسـالمی و اصـل 
حمايـت از زيـان ديـده می باشـد و قانونگـذار بـه منظـور 
تسـهیل جبـران خسـارات و اجـرای اصـل باقـی نماندن 
خسـارات جبـران نشـده، بـرای روبرو نشـدن زيـان ديده 
بـا اعسـار کارکنـان دولتـی و بدلیـل عـدم تـوازن قدرتی 
در تحمـل و ورود خسـارات در بیـن دولـت و افراد جامعه 
اين مسـئولیت حمايتی را پايه نهاده اسـت. لذا مسئولیت 
مذکـور در بخـش اول از مـاده 1 اليحه از زمره مسـئولیت 
مدنـی مـورد بحث و الزمات خـارج از قرارداد، خارج اسـت 
و مبنـای ايـن مسـئولیت حمايـت از کارکنان می باشـد. 
و ايـن نظريـه مبنايی را تحـت عنوان »نظريـه حمايتی« 

نامگـذاری مـی نمايیم.
چنانکـه مالحظـه شـد مبنـای مسـئولیت دولـت در اين 
بخـش، مبتنـی بـر نظريـه ی حمايتـی اسـت و نظريـه 
تقصیـر در اين مورد جايگاهی ندارد. لذا براسـاس »نظريه 
حمايتـی«، زيـان ديده بايسـتی در ابتدا بـر علیه کارکنان 
مقصـر شـهرداريها، اقامـه دعوای جبـران خسـارت نمايد 
و پـس از اثبـات عنصـر تقصیـر و رابطه سـببیت و تحقق 
مسـئولیت مدنی، جبـران آن ها را از سـازمان شـهرداری 
مطالبـه نمايد. و سـازمان مذکور  بعد از جبران خسـارات، 
حـق رجـوع بـه کارکنـان يـا مسـتخدمان مقصر خـود را 
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خواهد داشـت.
2-2-1-2-2-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر

چنانکـه اشـاره شـد مبنـای مسـئولیت در اليحـه، بنـا 
بـر آنچـه از مـاده 1 برمـی آيـد تقصیر اسـت و ايـن مبنا 
درحقـوق تطبیقـی بیشـتر پذيرفتـه شـده و طرفـداران 
زيادتـری دارد. درحقیقـت قبول مسـئولیت بدون تقصیر 
برای دولت و موسسـات عمومی، مسـتلزم پرداخت مبالغ 
هنگفت به عنوان خسـارت اسـت و بودجه سـنگینی را بر 
موسسـات عمومـی تحمیل می کند که بـا منافع عمومی 
سـازگار نیسـت. از اين رو در بیشـتر کشـورها مسـئولیت 
موسسـات عمومی و سازمانهای دولتی از جمله شهرداريها 
مبتنـی بر تقصیر اسـت.  ماده 1 اليحـه از »بی احتیاطی، 
بـی مواالتـی، عـدم مهـارت يـا عـدم رعايت غیـر عمدی 
قوانیـن، مقررات يـا نظامات مربوط« سـخن می گويد که 
گونه هـای تقصیـر غیرعمدی اسـت. کلمه بـی احتیاطی 
بـه معنـای عـام کـه در قانـون مسـئولیت مدنـی بـه کار 
رفتـه شـامل همه انـواع تقصیر غیرعمدی اسـت و به ذکر 
انـواع ديگـر، نیـازی نبـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد که 
نويسـندگان اليحـه در ذکـر مصاديق تقصیـر غیرعمدی 
تحـت تاثیر تبصـره ماده 336 ق.م.ا. سـابق ) کـه مفاد آن 
در تبصـره مـاده 145 ق.ج.م.ا. تکرار شـده ( واقع شـده اند 
. لـذا بـا توجـه بـه نظـر فـوق الذکر، بـرای تعییـن مبنای 
مسـئولیت، شـهرداريها به همراه کارکنان و مسـتخدمان 
خـود از يـک منظر و در يک مجموعـه و تحت يک عنوان 
در نظـر گرفتـه مـی شـوند و بـا توجه بـه مـاده 1 اليحه، 

مبنـای اين مسـئولیت، نظريه تقصیر اسـت. 
 بـا توجـه به اين تحلیل، نظريه حمايتی جنبه اسـتثنايی 
پیـدا کـرده و در مـوارد خاص و به شـرط تصريح از سـوی 
قانونگـذار اعمال می شـود و اصـل 171 قانون اساسـی  و 
مسـئولیت قاضـی و حمايـت دولـت از آن را می تـوان به 
دلیـل شـرايط خاص و اسـتثنائی منسـب قضـا، از جمله 

مـوارد اسـتثنايی و اعمال نظريه ی حمايتی دانسـت.
2-2-2-2- ماده ی دوم از اليحه جديد دولت

در مـاده ی 2 از اليحـه جديـد دولـت، بـه تقصیـر عمدی  
مسـتخدمان و کارمنـدان اشـاره شـده اسـت. نمونـه اين 
تقصیـر عمـدی را می توان در اصل 171 از قانون اساسـی 

و در مورد مسـئولیت مدنی قاضی مشـاهده نمود . ماده 2 
از اليحـه مقرر مـی دارد:

»چنانچه مسـتخدمان و کارکنان مشـمول ماده 1 قانون، 
بـدون مجـوز قانونی، در حین انجام وظیفه يا به مناسـبت 
آن، عمـدا سـبب خسـارت به ديگـری شـوند، متضامنا با 
موسسـه عمومـی کـه آنان را اسـتخدام کرده يـا به عنوان 
مامـور پذيرفته اسـت مسـئول جبـران خسـارت خواهند 
بـود. چنانچـه زيـان ديـده ابتدائـا بـه موسسـه عمومـی 
مراجعـه کنـد، موسسـه نیز پـس از جبران خسـارت بايد 

بـه مسـتخدم يـا کارمند رجـوع نمايد. 
تبصـره، در صورتـی کـه ورود خسـارت عمـدی بـوده و 
در مقـام انجـام وظیفـه نباشـد موسسـه مسـئول جبران 

خسـارت نخواهـد بـود«
چنـان کـه مالحظه می شـود، ماده 2 اليحه بـا بکار بردن 
عبارت »عمدا سـبب خسـارت به ديگری شوند«، صراحتاً 
بـه لـزوم وجـود عنصـر تقصیر بـرای دعـوای مسـئولیت 
مدنـی اشـاره نمـوده اسـت. اصطـالح تقصیـر در حـوزه 
حقـوق مدنی و با توجه به قانون مسـئولیت مدنی 1339، 
برخـالف حقوق اداری اعـم از تقصیر عمدی و غیر عمدی 
اسـت. چراکه در حقـوق اداری مابین تقصیر عمدی و غیر 
عمدی قائل به تفکیک شـده و تقصیر غیرعمدی را تحت 
عنـوان قصـور مـی نامنـد. لـذا بـه طـور کلـی در رابطه با 
لـزوم وجـود عنصر تقصیر برای دعوی مسـئولیت مدنی و 
مبنـا بـودن آن در اين ماده، ترديدی نیسـت. منتهـا از آن 
جايـی کـه اين تقصیر شـخصی و عمـدی، صرفـا متوجه 
مسـتخدمان و کارکنـان شـهرداريها مـی شـود، بايـد در 
رابطـه بـا تعیین مبنای مسـئولیت مدنـی در ايـن حوزه، 
قائـل بـه تفکیک شـد و هريـک از کارکنـان و سـازمان را 

بطـور جداگانه مورد بررسـی قـرار داد.
1-2-2-2-2- مسـتخدمان و کارکنان شـهرداری 

مشـمول ماده
همانطـور کـه بیـان شـد مـاده 2 از اليحه جديـد دولت با 
بـکار بردن عبارت »عمـدا«، صراحتا به لـزوم وجود عنصر 
تقصیر عمدی برای مسـئولیت مدنی اشـاره نموده است و 
مبنای مسئولیت مدنی کارکنان و مستخدمین شهرداری 
را مبتنی بر نظريه تقصیر دانسـته اسـت و آنها را مسـئول 
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جبـران خسـارات می داند. اثبات تقصیر عمـدی کارکنان 
و مسـتخدمان شـهرداری در مقايسـه بـا مـاده 1 اليحـه، 
از اهمیـت دوچندانـی برخوردار اسـت. چراکـه در صورت 
ارتـکاب تقصیـر عمدی، مسـئولیت متوجه خـود آنان نیز 
خواهـد بـود. در صورتی کـه در ماده 1 اليحه، مسـئولیت 
بـه طور کلی متوجه دولت و موسسـات عمومـی و دولتی 
از جملـه شـهرداريها بود. لذا با توجه به مـواد 1 و2 اليحه، 
تعییـن و تشـخیص تقصیر عمـدی از تقصیـر غیرعمدی 
و اثبـات آن از اهمیـت بسـزايی برخـوردار اسـت. مـاده 2  
اليحـه جديد دولـت در رابطـه با مسـتخدمان و کارکنان 
دولتی از جمله شـهرداريها دارای اقسـام متفاوتی است که 
از جملـه مهمتريـن آن ها شـرايط زمانـی و مکانی اعمال 
تقصیـر و نوع تقصیر می باشـد که بررسـی هريـک از اين 

مـواد، بطـور جداگانه از اهمیت بسـزايی برخوردار اسـت.
1-1-2-2-2-2- شرايط اعمال تقصیر

از جملـه مباحثـی کـه در رابطه بـا مـاده 2 از اليحه قابل 
بررسـی اسـت، شـرايط ارتـکاب و اعمـال عنصـر تقصیـر 
می باشـد و قانونگذار بـرای اجرای مفاد اين مـاده در مورد 
مسـتخدمین و کارکنـان شـهرداريها و سـاير سـازمانهای 
دولتـی، بـه دو شـرط مهـم اشـاره نمـوده اسـت کـه بـا 
توجـه بـه بکاربـردن لغـت ارتباطـی »يـا«، از نظـر اليحه 
وجـود هريـک از آن هـا به تنهايی برای مسـئول دانسـتن 
کارکنـان و مسـتخدمین شـهرداريها براسـاس نظريـه ی 

تقصیـر کافیسـت و مورد بررسـی قـرار مـی گیرد:
از جملـه مهمتريـن مباحـث در رابطـه بـا مـاده 1 و2  
اليحه و مبنای مسـئولیت مدنی کارکنان و مسـتخدمین 
شـهرداريها تفکیک بین شخصیت حقوقی و حقیقی آنان 
اسـت؛ چـرا که ارتکاب تقصیر در هريـک از دو مورد دارای 
آثـار متفاوتـی می باشـد. چنان که حوزه شـمول مـواد 1 
و 2 اليحـه مربـوط به تقصیر ناشـی از شـخصیت حقوقی 
کارکنـان و مسـتخدمان شـهرداريها مـی باشـد که تحت 
عنـوان تقصیـر اداری مطـرح اسـت و چنانچـه کارکنان و 
مسـتخدمان مرتکب تقصیر شـخصی بشـوند که ناشی از 
شـخصیت حقیقـی آن هـا بوده باشـد مبنای مسـئولیت 
مدنـی براسـاس قاعـده عـام و يـا همـان مـاده 1 از قانون 

مسـئولیت مدنـی 1339 تعیین مـی گردد. 

يکـی از معیارهـای تفکیـک بیـن تقصیـر اداری و تقصیر 
شـخصی، زمـان، موقعیت و شـرايط ارتکاب تقصیر اسـت 
و از جملـه شـرايط تحقـق تقصیر اداری، بمناسـبت انجام 
وظیفـه و يـا در مقـام انجام وظیفـه بودن يا نبودن اسـت. 
که متفاوت از عبارت  »در حین انجام وظیفه«، می باشـد؛ 
چراکـه کارکنان و مسـتخدمان شـهرداريها درحین انجام 
وظايـف هم می تواننـد مرتکب تقصیر اداری شـوند و هم 
مرتکـب تقصیر شـخصی و بـه عبارت ديگر اين اشـخاص 
درحیـن انجام وظیفـه می توانند عمـدا مرتکب تقصیری 
شـوند که به مناسـبت انجام وظیفـه و در مقـام آن نبوده 
و تحـت عنـوان » تقصیر شـخصی«، بیان شـود. لـذا بکار 
بـردن عبـارت » درحین انجـام وظیفه يا بمناسـبت آن«، 
بايـد بـا توجـه به نـوع تقصیـر بررسـی شـود. و چنان چه 
تقصیـر موضـوع مـاده 2 اليحـه از نوع تقصیر شـخصی و 
يـا اعـم از تقصیـر شـخصی و اداری باشـد بکاربـردن اين 
عبـارت صحیـح بنظـر می رسـد و در غیـر اين صـورت و 
شـمول مـاده بـه تقصیـر اداری، بايد يا عبـارت » در حین 
انجـام وظیفـه«، حذف گـردد يا اينکـه بجای اسـتفاده از 
لفظ ارتباطی »يا« از واژه ی ارتباطی »و«، اسـتفاده گردد. 
چنـان کـه مالحظه می شـود قانونگذار در تبصـره ماده 2 
اليحـه بـه اين نکته توجه نمـوده و ورود خسـارت عمدی 
که در مقام انجام وظیفه نباشـد را از شـمول ماده 2 خارج 
نمـوده اسـت و ديگر از عبـارت »در حین انجـام وظیفه يا 
به مناسـبت آن«، اسـتفاده نکرده اسـت و تنها عبارت »در 
مقـام انجام وظیفه« را آورده اسـت که مـی تواند حاکی از 
شـمول ماده 2 به تقصیر اداری باشـد که مورد ايراد اسـت 
و در بخـش بعـدی پژوهش مورد بررسـی قـرار می گیرد.

2-2-2-2-2- شهرداريها و سازمانهای وابسته
تقصیـر بیـان شـده در مـاده 2 اليحـه، يک تقصیـر کامال 
شـخصی اسـت؛ چـرا کـه تقصیـر عمومـی هرچنـد کـه 
در حیـن انجـام وظیفـه يـا بمناسـبت آن صـورت پذيرد 
يـک تقصیـر شـخصی محسـوب می شـود کـه ناشـی از 
شـخصیت حقیقـی کارکنـان و مسـتخدمان شـهرداری 
اسـت و تقصیر شـخصی نیز قائم به اشـخاص می باشـد و 
مطابـق با مـاده 1 قانون مسـئولیت مدنی 1339 بررسـی 
میشـود. لـذا در صورت پذيرش تقصیر شـخصی کارکنان 
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و مسـتخدمان شـهرداريها در مـاده 2 اليحـه، مسـئولیت 
تضامنی شـهرداريها در کنار کارکنان و مسـتخدمان آنها، 
دچار چالش و ترديد می شـود و بررسـی و تعیین مبنای 
اين مسـئولیت، دارای اهمیت دوچندانـی می گردد که به 

تبییـن آن مـی پردازيم:
چنانکـه مالحظه شـد تقصیر مذکـور در مـاده 2 اليحه از 
نوع تقصیر شـخصی اسـت و رابطه ای که بیـن کارکنان و 
مسـتخدمان بـا دولت در مـاده ی 11 از قانون مسـئولیت 
مدنـی 1339 و مـاده 1 اليحـه وجـود داشـت در ايـن 
مـاده وجـود نـدارد. لـذا بـرای تعییـن مبنای مسـئولیت 
تضامنـی موضـوع اين مـاده، نمی تـوان به سـراغ نظريات 
مشـهور در بـاب مبانی مسـئولیت مدنی رفـت. منتها اين 
مسـئولیت تضامنـی را مـی تـوان بـا توجه بـه مصلحت و 
اصـل حمايـت از زيان ديـده و مسـئولیت و حمايت کلی 
دولـت و سـازمانهای وابسـته از جمله شـهرداريها نسـبت 
بـه اشـخاص جامعـه توجیه نمـود. ايـن حمايـت نیز می 
تواند به سـبب منافعی که شـهرداريها از ملت و اشـخاص 
جامعـه دريافـت مـی نماينـد باشـد. يـا بـه عبـارت ديگر 
»دولـت به سـبب منافعـی )از قبیـل زکات، خمس، جزيه 
و...( کـه از ملـت دريافـت می نمايـد، ضامـن اداره ی امور 
جامعـه و رفـع نیازهای ملت اسـت «، و اين معنا و مفهوم 
را می تـوان از ترجمـه قاعـده فقهـی »الخـراج بالضمان«، 
نیـز اسـتخراج نمـود و هرچند کـه اين قاعده يـک قاعده 
فقهـی عـام اسـت و از لحـاظ سـند و مـدرک دچار ضعف 
اسـت منتهـا می توانـد موکـدی بر ايـن مطلب باشـد. لذا 
مبنای مسـئولیت تضامنی شـهرداريها را می توان مبتنی 
برنظريه ای دانسـت کـه آن را »نظريه حمايتی« می نامیم 
و تفـاوت اعمـال نظريه حمايتی در  مـاده 2 اليحه با ماده 
11 قانـون مسـئولیت مدنـی 1339 و مـاده 1 اليحـه در 
ايـن اسـت کـه در مـاده 2، حمايـت شـهرداريها به صرف 
وجـود يـک رابطـه سـازمانی و از بـاب حمايـت اشـخاص 
جامعه می باشـد. در صورتی که در مواد ديگر، مسـئولیت 
سازمانهای دولتی و موسسات عمومی از جمله شهرداريها، 
بواسـطه تقصیر اداری در ارتباط با آن مسـئولیت )هرچند 

بصورت غیرمسـتقیم(، می باشـد.
بـا توجه به اسـتدالل فـوق، تبصره مـاده 2 اليحه بـا ايراد 

اساسـی مواجه است چرا که ارتکاب ورود خسارت عمومی 
از سـوی کارکنان و مسـتخدمان شـهرداريها چه در مقام 
انجـام وظیفه باشـند و چه نباشـند، يک تقصیر شـخصی 
بـه حسـاب می آيـد و مشـمول مـاده 1 قانون مسـئولیت 
مدنـی 1339 می شـود و مسـئولیت تضامنـی دولت نیز، 
مبتـی بر نظريه »حمايتی« می باشـد. لـذا دلیل و مبنايی 

بـرای تبصره مذکـور وجود نخواهد داشـت.
2- نظريه خطر

نظريـه خطـر، در بعضـی از کتابهـای حقوقـی بـا عنـوان 
مسـئولیت بدون تقصیر، بیان شـده اسـت. اين به معنای 
آن اسـت کـه وقتی شـخصی، به خاطـر منافع و مصلحت 
خـود، محیطـی را خطرنـاک مـی کند که سـود ناشـی از 
ايـن خطـر بـه جیب خـود او بـرود، بايد خسـارات ناشـی 
از ايـن محیـط را نیـز جبران نمايـد. پیـروان نظريه خطر 
در ايـن امـر اتفـاق نظر دارنـد که تقصیـر در زمـره ارکان 
ايجـاد مسـئولیت نیسـت و بـه گفتـه آنـان، همیـن کـه 
شـخص زيانـی بـه بـار آورد، بايـد آن را جبران کنـد خواه 
کاری کـه سـبب ايجاد ضرر شـده اسـت، صواب باشـد يا 
خطـا )کاتوزيـان، پیشـین، ص 185(. طبـق نظريه خطر، 
زيـان ديـده کافـی اسـت ورود ضـرر و رابطـه علیـت بین 
ضـرر و فعـل خوانـده دعـوی را ثابـت نمايـد و نیـازی بـه 
اثبـات تقصیـر عامل زيـان نیسـت و چنانچه عامـل زيان 
مدعـی هرگونـه تعـدی و تفريـط و يـا ايجاد خسـارات بر 
اثـر قـوای قاهره باشـد، خودش بايـد اثبات نمايـد. نظريه 
ی ايجـاد خطـر تا حـدود زيـادی مطابـق با اهـداف نظام 
حقـوق اسـالمی و در راسـتای حمايـت از زيـان ديده می 
باشـد و با توجـه به برتری قوای حکومتی و دولت نسـبت 
بـه مـردم جامعه، می تواند مبنايی برای مسـئولیت مدنی 
نهـاد هـا و سـازمانهای دولتـی باشـد. در رابطـه بـا اينکه 
مبنـای مسـئولیت مدنی شـهرداريها را مبتنـی بر نظريه 
خطـر بدانیـم، نظريـات متفاوتی قابـل طرح اسـت که به 

تبییـن و تشـريح آن ها مـی پردازيم:
1-2- نظريـه تفکیـک کارکنان و مسـتخدمان از 

شـهرداری ها
در صورتـی کـه در مـورد شـخصیت حقوقـی کارکنـان و 
مسـتخدمان شهرداريها با شـخصیت حقوقی اين سازمان 
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قائـل بـه تفکیـک شـويم و آثـار مسـئولیت مدنـی را در 
هريـک بطـور جداگانـه مـورد بررسـی قـرار دهیـم، بايـد 
مبنـای مسـئولیت مدنی را نیـز بطور جداگانـه در هريک 
تعییـن نمـود. يـا به عبـارت ديگـر در صورتی کـه مفهوم 
شـخصیت حقوقی وجود داشـته باشد تفکیک مسئولیت 
بیـن دسـتگاه اداری و کارمنـدان موضوعیت پیدا می کند 
و بـه همین لحـاظ درماده ی 11 ق.م.م. مسـئولیت مدنی 
مسـتخدم از مسـئولیت مدنی دولت تفکیک شـده اسـت 
)امامـی و استوارسـنگی، پیشـین(. و بـه همیـن خاطر در 
ابتـدا بـه بررسـی نظريـه خطـر در رابطـه بـا کارکنـان و 
مسـتخدمان مـی پردازيـم و در ادامـه بـه سـراغ سـازمان 

شـهرداری خواهیـم رفت:
1-1-2- کارکنان و مستخدمان

همان طور که در گذشـته بیان شـد، قانونگذار در رابطه با 
مبنای مسـئولیت مدنی کارکنان و مسـتخدمین سازمان 
شـهرداری-ها، از قاعـده عـام پیـروی نمـوده و مبنـای 
مسـئولیت مدنـی ايـن دسـته از اشـخاص را در مـاده 11  
قانون مسـئولیت مدنـی 1339 و همچنین در مـواد 1 و2 
از اليحـه جديـد دولـت، مبتنـی بر نظريه تقصیر دانسـته 
اسـت و مسـئولیت بدون تقصیر آن ها را نپذيرفته اسـت 
کـه در رابطـه بـا ايـن مبنـا و عـدم پذيرش نظريـه خطر، 
ايـراد مهم و اساسـی عدم تـوازن قدرتی، مطرح اسـت که 

به بیـان آن مـی پردازيم:
کارکنـان و مسـتخدمان دولتـی بـه دلیل جايـگاه خاص 
و ويـژه ای کـه از بـاب دولتـی بـودن و حاکمیـت به خود 
دارنـد از قدرت بیشـتری بـرای ورود ضرر بـه افراد جامعه 
برخوردارنـد و حتـی در صـورت ورود خسـارات بـا توجـه 
بـه مـواد قانونـی مذکـور، از حمايـت دولـت متبـوع خود 
برخوردارنـد. بـا توجـه بـه ايـن برتـری فاحـش در ورود و 
تحمـل خسـارات، صحیـح نیسـت که بـار اثبـات تقصیر 
کارکنـان و مسـتخدمان دولتی را هم بـر دوش زيان ديده 
قـرار داد. اصـل حمايـت از زيـان ديـده در نظـام حقوقـی 

اسـالم نیـز، ايـراد فـوق الذکـر را تقويت مـی نمايد.
2-1-2- شهرداريها و سازمانهای وابسته

در رابطه با مبنای مسـئولت مدنی شـهرداريها در تفکیک 

بـا کارکنـان و مسـتخدمین، نظريات متفاوتـی قابل طرح 
اسـت که بـه تبیین و تشـريح آن هـا می پردازيم:

1-يکی از نظريات قابل توجه و موثر در مبنای مسـئولیت 
مدنـی دولـت و موسسـات عمومـی، نظريـه خطـر اسـت 
و نظريـه خطـر تـا حـدود زيـادی مطابق بـا اهـداف نظام 
حقـوق اسـالمی و در راسـتای حمايـت از زيـان ديده می 
باشـد و براسـاس ايـن نظريـه به صـرف اثبـات ورود ضرر 
و رابطـه سـببیت، عامـل زيان مسـئول جبران خسـارات 
مـی باشـد و ديگـر نیازی بـه اثبات عنصر تقصیر نیسـت. 
بـا توجـه بـه تفکیـک شـخصیت حقوقـی شـهرداريها از 
کارکنان و مسـتخدمان، می توان ردپايی از اين مسئولیت 
بـدون تقصیـر را در مواد 1 و 2 اليحه جديد نیز مشـاهده 
نمـود؛ چرا که در مواد مذکور شـهرداريها مسـئول جبران 
خسـاراتی شـده اند کـه از سـوی کارکنان و مسـتخدمان 
خود وارد شـده اسـت و هرچند که مبنـای موردنظر برای 
کارکنان و مستخدمان نظريه تقصیر است، منتها در رابطه 
با مسـئولیت شـهرداريها نمی توان قائل به اين نظر شـد و 
از جملـه داليلـی که اين مسـئولیت بدون تقصیـر را قوت 
مـی بخشـد، موضـوع برتری شـهرداريها نسـبت بـه افراد 
جامعـه اسـت. که اين برتـری در رابطه با خود شـهرداريها 
از میـزان بیشـتری برخوردار اسـت تا جايی کـه قانونگذار 
در بخش پايانی از ماده 11 قانون مسـئولیت مدنی 1339 
صراحتـاً ايـن برتـری قدرتـی و اعمـال حاکمیـت را مورد 
تايیـد قـرار می دهـد، که مورد ايراد اساسـی اسـت، چنان 

چـه بخش پايانـی از مـاده مزبور مقرر مـی دارد:
».... ولـی در مـورد اعمال حاکمیت دولـت هرگاه اقداماتی 
که برحسـب ضرورت بـرای تامین منافـع اجتماعی طبق 
قانـون بـه عمـل آيد و موجـب ضـرر ديگری شـود دولت 

مجبـور به پرداخت خسـارت نخواهـد بود«.
لـذا بـا توجه به ايـن برتری فاحـش و نابرابـری قدرتی در 
تحمـل ورود خسـارات، نمی توان بـار اثبات عنصر تقصیر 
را هـم بـر دوش زيـان ديـده قـرارداد، بنابراين مسـئولیت 

بـدون تقصیـر شـهرداريها قابل دفاع می باشـد. 
2-هرچند کـه نظريه خطر، يکی از مهمترين و موثرترين 
نظريات قابل بررسـی در رابطه با مبنای مسـئولیت مدنی 
ايـن نظريـه درصـورت عـدم  شهرداری هاسـت، منتهـا 
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تفکیـک بین شـخصیت حقوقی اين سـازمان بـا کارکنان 
و مسـتخدمان مـی باشـد. چـرا کـه در روابط بیـن دولت 
و موسسـات بـا کارکنـان و مسـتخدمین موضوع مـواد 1 
و2 از اليحـه جديددولـت، مسـئولیت دولت و موسسـات 
در جبـران خسـارات، يـک مسـئولیت مصلحتی اسـت و 
مسـئولیت مدنـی متوجه کارکنان و مسـتخدمین اسـت 
و شـخص زيـان ديـده بايـد براسـاس مـواد 11 از قانـون 
مسـئولیت مدنـی 1339 يـا مـواد 1 و2 از اليحـه جديـد 
دولـت و مطابـق بـا قاعـده عـام مـاده 1 قانون مسـئولیت 
مدنـی مزبـور، بر مبنـای نظريه تقصیر، مسـئولیت مدنی 
کارکنـان و مسـتخدمان را احـراز و اثبـات نمايـد و پس از 
احراز مسـئولیت مذکور، با مراجعه به سـازمان شهرداريها 
جبـران خسـارات را مطالبـه نمايـد و بـه همیـن دلیـل، 
شـهرداريها می توانند بعد از جبران خسـارات، به مسـئول 
واقعـی کـه درواقع همان مسـتخدمان يـا کارکنان مقصر 
هسـتند رجـوع کنند. لـذا مسـئولیت شـهرداريها در اين 
موارد، از شـمول مباحث مسـئولیت مدنـی حقوقی خارج 
اسـت و صرفـاً يـک مسـئولیت مصلحتـی و حمايتی می 
باشـد و مبنـای آن نیـز مبتنی بر »نظريـه حمايتی«، می 

باشد.
2-2- نظريه عدم تفکیک کارکنان و مسـتخدمان 

از شهرداريها
شـخصیت حقوقـی کارکنـان و مسـتخدمین جـدای از 
واقـع  در  و  نمی باشـد  شـهرداری  حقوقـی  شـخصیت 
مجموعـه از کارکنان و مسـتخدمین هسـتند کـه نهادی 
تحـت عنوان شـهرداری را تشـکیل مـی دهنـد و در واقع 
براسـاس ايـن نظـر، دولـت در معنای عـام خود بـکار می 
رود و براين اسـاس با توجه به مواد 11  قانون مسـئولیت 
مدنـی و مـواد 1 و 2 از اليحـه جديـد دولـت، مسـئولیت 
بـدون تقصیـر دولـت منتفـی می گـردد و مبنـای ايـن 
مسـئولیت همسـو و مطابـق بـا قاعده عـام مـاده 1 قانون 
مسـئولیت مدنـی 1339، مبتنـی بـر نظريـه ی تقصیـر 
مـی باشـد. در حقیقـت، قبـول مسـئولیت بـدون تقصیر 
بـرای دولت و موسسـات عمومی مسـتلزم پرداخت مبالغ 
هنگفت به عنوان خسـارت اسـت و بودجه سـنگینی را بر 
موسسـات عمومـی تحمیل می کند که بـا منافع عمومی 

سـازگار نیسـت و از اين رو در بیشـتر کشـورها مسئولیت 
دولـت مبتنـی بـر تقصیـر اسـت . منتهـا ايـرادی کـه به 
نظريـه ی مذکـور وارد اسـت بديـن بیان اسـت که شـايد 
بتـوان در رابطـه با مـاده ی 11 از قانون مسـئولیت مدنی 
1339، مسئولیت شـهرداريها را از مستولیت مستخدمان 
و کارکنـان تفکیـک ننمـود و به دلیـل ورود خسـارات در 
نتیجـه عمداً يا بـی احتیاطی يا نقص در وسـايل، دولت و 
موسسـه را مسئول دانسـت و مبنای اين مسئولیت را هم 
مبتنـی بر نظريه تقصیر دانسـت منتهـا در رابطـه با مواد 
1 و 2 از اليحـه جديـد دولـت نمـی توان اين اسـتدالل را 
پذيرفـت چـرا که مبنـای مسـئولیت شـهرداريها در مواد 
مذکـور مبتنـی بر مصلحت و بـرای حمايـت از زيان ديده 
و تسـهیل جبـران خسـارات اسـت و مبتنـی بـر نظريـه 

حمايتی می باشـد.
 نتیجه گیری و جمعبندي

نتايـج حاصـل از ايـن پژوهـش را در چهـار بنـد بیان می 
نمايیـم که عبارتنـد از:

1. شـخصیت حقوقـی کارکنان و مسـتخدمین، متمايز از 
شـخصیت حقوقی شـهرداريها می باشـد.

2. مبنـای مسـئولیت مدنـی کارکنـان و مسـتخدمین با 
اسـتناد بـه مـاده 11 از قانون مسـئولیت مدنـی 1339 و 
مـواد 1 و 2 از اليحـه جديـد دولت در اين مورد و همسـو 
بـا قاعـده عـام مـاده 1 از قانون مسـئولیت مدنـی 1339، 

مبتنـی بـر »نظريـه تقصیر« می باشـد.
3. مبنـای مسـئولیت مدنی شـهرداريها با اسـتناد به ماده 
11 از قانـون مسـئولیت مدنـی 1399 و بـا توجه به اينکه 
نقـص وسـايل ادارات نیز در زمره موارد تقصیر می باشـد، 

مبتنی بر»نظريه تقصیر« اسـت.
4. مبنای مسـئولیت مدنی شـهرداريها براسـاس مواد 1 و 
2 از اليحـه جديـد دولـت، مبتنـی بر »نظريـه حمايتی« 
می-باشـد کـه از باب مصلحـت و تامین منافـع اجتماعی 
و بـه منظـور حمايـت از زيان ديـده و تسـهیل در جبران 
خسـارات اعمـال شـده اسـت و درواقـع مسـئول واقعی و 
حقوقـی جبران خسـارات، همان کارکنان و مسـتخدمان 

مقصر هسـتند.
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چکیده
گردشـگری بـه عنـوان يک فعالیـت بازرگانـی، نقـش و اهمیت 
ويـژه  بـه  کشـورها  اقتصـادی  توسـعه   و  رشـد  در  به سـزايی 
نظیـر  متعـددی  عوامـل  دارد.  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 
امکانـات، تسـهیالت، وسـايل ارتبـاط جمعـی، حمـل و نقـل، 
جاذبه هـای تاريخـی، زيارتـی، اطالعـات فنـی و ماننـد آنهـا بـر 
فعالیت گردشـگری تأثیرگذار اسـت. اين امر نشـان می دهد که 
ايـن بخش دارای  ارتبـاط تنگاتنگی با ديگر بخشـهای اقتصادی 
کشـور بوده و به شـدت از روابط خارجی و مناسـبات بین المللی 
متأثـر اسـت. از سـويی گسـترش گردشـگری بـر درآمـد ملـی، 
ارزی، اشـتغال و ديگـر شـاخصهای کالن اقتصـادی کشـور نیـز 
تأثیرگـذار اسـت. در ايـن مقالـه با نگـرش به اهمیـت اقتصادی 
گردشـگری، بـه بررسـی جايـگاه اين فعالیـت در اقتصاد کشـور 
پرداختـه می شـود. ابتـدا عملکـرد بخـش گردشـگری از طريق 
بررسـی تأثیـر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی طی برنامه سـوم 
توسـعه را مـورد بحث قـرار می دهیـم. در ادامه، نظـری اجمالی 
بـه سیاسـتهای گردشـگری در برنامـه چهارم توسـعه داشـته و 
چگونگـی تـداوم رونـد توسـعه ايـن بخـش در طول ايـن برنامه 
بررسـی می شـود. در پايـان بـا جمع بنـدی و نتیجه گیـری، بـه  
جايـگاه ايـن بخـش در روند توسـعه اقتصـادی کشـور پرداخته 
خواهـد شـد. همچنیـن ارتبـاط بیـن گردشـگری و  پايـداری 
اقتصـادی شـهرها بررسـي شـده و راهکارهايـي در ايـن رابطـه 

مـورد اشـاره قـرار مـي گیرد.
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Evaluate the impact of tourism on economic 
stability and economic growth of cities, case 
study: the city of Mashhad
Abstract
Tourism as a commercial activity, and the role of great 
importance in the economic development of countries, 
especially developing countries; Several factors such as 
amenities, facilities, communications, transportation, his-
torical attractions, tours, technical information, and so on 
tourism activities involved; This indicates that this sector 
has a close relationship with the country’s other econom-
ic sectors and intensity of foreign affairs and international 
relations is affected. On the one hand the development of 
tourism on national income, foreign exchange, employ-
ment and other macroeconomic indicators also impres-
sive. In this paper, view of the economic importance of 
tourism, to review the status of these activities will be 
discussed in the national economy. The performance of 
the tourism sector through their effect on macroeconom-
ic variables during the Third Development Plan will be 
discussed. Then, a glimpse into the policies of tourism 
in the Fourth Development Plan and the continuing de-
velopment of the sector during the review program; At 
the end of the summary, the position of the sector in the 
country’s economic development will be discussed. Also, 
the relationship between tourism and economic stability 
of cities studied and solutions will be mentioned in this 
connection.
Key words: tourism, economic growth, economic stabil-
ity.
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مقدمه
مدر بسـیاری از کشورهای توسـعه يافته و در حال توسعه، 
صنعـت گردشـگری به دلیـل داشـتن مزايـای  رقابتی  به 
يکـی از مهمتريـن بخش هـای حیاتـی، محـرك و موتور 
رشـد و توسـعۀ اقتصـاد تبديـل شـده اسـت و در رقابتـی 
تــنگاتنگ بــا بزرگتريـن کسـب  و کارهای جهـان مانند 
صنعت خودروسـازی و نفت قرار دارد. صنعت  گردشـگری  
آثـار  اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی،سیاسـی و امنیتـی  
بسـیاری  دارد .ايـن صنعـت می توانـد بـه عوامـل محیطی 
منافع و مزايای مثبت برساند و از سوی ديگــر در حــفظ 
طبیعت و نیز منابع سـاخت دسـت بشـر  مفید  واقع  شود، 
همچنیـن از نظـر فرهنگـی و اجتماعی فايده هـای زيادی  
دارد ،ايـن صنعـت نـه تنهـا بـه هـدف تفريح و سـرگرمی 
بلکـه به ابزار شـناخت جهان پیرامون، آشـنايی بــا آداب 
و ســنن مــلل  مختلف  و تبـادل  فرهنگ ها تبدل شــده 
اســت. از جــمله آثـار اقتصـادی آن نیـز  می تـوان بـه 
درآمدزايـی، اشـتغال زايی و ارزآوری اشـاره نمـود. عالوه بر 
اين گردشـگری سـبب افزايـش درآمد دولـت و همچنین 
رشد بخش  خصوصی  می شود  و بــا تــنوع بــخشیدن به 
منابـع درآمدی کشـور به رهايی از اقتصاد  تــک محصولی  
کمــک می کنـد. ايـن صنعت عـالوه بر ايجاد يک سـری 
فعالیـت جديد، موجـب افزايش فعالیـت ديگر بخش های  
اقتصـادی  می شـود  و از طريق ايجاد شـغل های مــختلف 
بــیکاری را کاهـش داده و فقر در جوامع  را  از  بین می برد.

مبانی نظری
تعاريـف مختلفـی از گردشـگر ارائـه شـده اسـت، طبـق 
تعريـف سـازمان جهانـی گردشگری،گردشـگر شـخصی 
اسـت کـه بـه کشـور  يـا  شـهری  غیـر از محیـط زيسـت 
عـادی خـود بـرای مــدتی  کـه  کمتـر از ۲4 ســاعت 
و بیش تـر از يـک سـال نباشـد، سـفر کنـد و قصـد او از 
سـفر، تفريـح، اسـتراحت، ورزش، ديـدار  اقوام  و دوسـتان ، 
مأموريـت، شـرکت در سـمینار، کنفرانـس يـا اجـالس، 
مــعالجه، مطالعـه و تحقیق  يا فعالیت های مذهبی باشـد 
و کسی که کشور محل دائمی اقامت خــود را بــه قــصد 
اشـتغال، اقامـت دائـم، پناهندگـی ، تحصیـل  و مأموريت  
در نمايندگی هـای سیاسـی خـارج از کشـور تـرك نمايد، 

غیرگردشـگر محسـوب  می شـود .
از  گسـترده ای  طیـف  گــردشگری    شــامل  صنعـت 
فعالیت هـای اقتصـادی اسـت کـه محصـوالت و خدمات 
مختلفـی را بـرای گردشـگران  تولیـد  و عرضه  مــی کنند. 
بــنگاه های گــردشگری شامل شبکه حمل ونقل، تأمین 
اقامتـگاه و عرضـه جاذبه های گردشـگری، مراکز  اطالعات  
گردشـگری ، دفاتـر مسـافرتی، تولیدکنندگان کاالهــای 
سـوغات و صنايع دسـتی، خرده فروشـان و عمده فروشـان 
اسـت. همان طور که گفته شـد  گردشـگری  آثار  اقتصادی 
بــسیاری بر کشورها می گذارد که تــعیین اين اثـرات بر 
سیسـتم اقتصـادی ايـن امـکان  را  فراهـم می سـازد که به 
نقـش بسـیار مهـم آن در پیشـرفت وضـع اقتصـادی پی  
بـرد . از  جمله مهمتريـن ابعاد اثرات اقتصادی گردشـگری 
درآمدزايـی، اشـتغال زايی، ايجـاد درآمد مالیاتـی، اثرات بر 
تـراز  پرداخت هـا  و بهبود ســاختار اقتصـادی يک منطقه 
و  آن  بـزرگ  مقیـاس  در  گردشـگری  می باشد.توسـعۀ 
برپايـۀ  گردشـگری  انبـوه ، صرفه جويی هـای خارجـی بـه 
همـراه دارد و سـبب رشـد در زمینه هايـی ماننـد خدمات 
بهداشـتی، پلیس، بانکداری، تجارت  و حتی  ساخت وسـاز 

و تولیـد می شـود:
۱.صنعـت گردشـگری منجـر بــه اثــرات تکاثری بـاال و 
افزايـش  ارتباطـات  بین بخشـی  در اقتصـاد می شـود و از 
طريـق ايـن ارتباطـات بین بخشـی، در کنـار بخش هايـی 
که به طور مسـتقیم با  گردشـگری  مرتبط  هسـتند، تقريباً 
بـر همـه بخش هـای اقتصـادی اثـر می گـذارد. توسـعۀ 
جاذبه های بخش گردشـگری  مــزايای  نــسبی بسـیاری 
نسـبت به سـاير بخش هـا بـرای اقتصـاد کشـورها فراهم 
می کنـد. اولیـن مزيـت نسـبی مسـتقیما بـه  جاذبه های  
طبیعی )مثـل دريا، سـاحل، کوهسـتان و...( و جاذبه های 
فرهنگـی )مثـل مسـاجد، قلعه هـا، موزه هـا و...( مربـوط  
می گردد . بسـیاری از مــنابعی که در اين صــنعت  به  کار  
گرفته می شـوند، در واقع بدون هزينه به  آن  وارد شـده اند 
و از جملـه سـرمايه های ايـن صنعـت بـه شـمار می روند، 
بنابرايـن ايـن  ادعـا  کـه هزينـۀ سـرانه سـرمايه گذاری در  
گردشـگری  از بسـیاری  فعالیت هـای  ديگـر  کمتر اسـت، 
چــندان دور از انــتظار  نــیست . اين جاذبه ها مواد خامی 
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هستند که مــی توانند بــا هــزينۀ محدود به جاذبه های 
سـودآوری  تبديل  شـوند.

۲. دومیـن مزيـت نسـبی گردشـگری میـزان  واردات آن 
می باشـد، به طوری که  گردشـگری  به طور متوسـط میزان 
واردات کمتری  نسبت  به ديگــر بــخش های اقــتصادی 
دارد، بـه ايـن دلیل که گردشـگران خدماتـی را می رخند  
کـه  کشـور می توانـد در حــجم بــااليی  تولیـد  نمايـد . 
در کشـورهايی کـه  صنعـت  گردشـگری آنهـا وابسـتگی 
زيـادی  بـه  واردات دارد »میـزان نشـت« بـاال می باشـد. 
نشـت، اصطالحی اسـت کـه بـرای توصیف درصــدی از  
قـیمت های  پرداخـتی که روزانه توسط گردشگران از  يک  
مقصـد خارج  می شـوند  )از  نظـر واردات يا منافـع  خارج از 
کشــور( و يـا هرگز به مقصد نمی رسـند بـه کار می رود و 
به سـه دسته نشت  داخلی ،نشـت خارجی و نشت نامرئی  
طبقه بندی می شود .بـسیاری  از  کشـورها  تـالش  می کنند 
از طريـق  برقـراری  ارتباطات  قوی بین بخش گردشـگری 
و سـاير بخش ها در اقــتصاد مــیزان اين نشـت مخارج از 
بخـش گردشـگری  را  کاهـش  دهنـد. در اين زمینـه آمار 
موجـود و تحقیقـات  نشـان  می دهد  کـه  میـزان  واردات  و 
انــدازه ضــرايب گــردشگری با يکديگـر رابطه معکوس 
دارنـد، يعنـی کشـورهايی بـا نرخ نشـت بـاال در نــهايت 
ضــرايب گــردشگری کوچک و  نسبتاً ناچیزی دارند، به 
ايـن دلیل که اقتصادهای کوچک ظرفیـت تولید کاالها و 
خدماتی که برای تأمین تـقاضای صـنعت الزم هـستند را 

ندارنـد و تـوان تولیـد داخلـی آنها محدود اسـت.
3. سومین مزيت نــسبی گـردشگری ماهیت کاربر بودن 
آن اسـت.از نقطه نظر  آثار  گردشـگری بر اشـتغال،صنعت  
گــردشگری  گـسترده ترين صـنعت خدماتی و مهمترين 
صنعت اشـتغال زا در دنیا محسـوب می شـود، به طوری که 
نـرخ بیـکاری در شـهرها و کشـورهای توريسـتی کمتر از 
ســاير کشــورها اســت.درآمد حاصـل از گردشـگری به 
اشـتغال و درآمـد اولیـه  محـدود  نمی گـردد و بسـته بـه 
اينــکه درآمــد اولیه چگونه کسب شده باشـد )دستمزد 
و حقـوق، اجـاره و سـود سـرمايه و مالیـات( می توانـد از 
طريـق اثر فزاينـده، درآمد و اشــتغال ثــانويه ايجاد کند 
و منجـر بـه افزايـش اشـتغال  عوامـل  تولید از  جملـه کار، 

سرمايه، زمین و مــديريت شــود. گردشگری فرصت های 
شغلی بسیاری برای نیروی کار ســاده بــدون تـخصص و 

کارگـران  نیمه ماهـر و ماهـر ايجـاد می کند. 
اهمیت گردشـگری در  اقــتصاد  ايــران  با  توجـه  به وجود 
جاذبه هـای  متنـوع  تاريخی، جغرافیايـی، مذهبی و تالش 
دولتمردان در راستای دســت يابی بـه درآمد ارزی بیشتر 
و طراحـی سیاسـتهای اقتصـادی  بــا  هدف  اتـکاء نکردن 
بــه اقــتصاد تک محصولی روشـن است. توسـعه  فعالیت  
گــردشگری  در  ايــران  از سـال ۱3۷۰ بـا تجديـد نظر در 
تشـکیالت ايـن فعالیت در دسـتور کار دولت قـرار گرفت 
و در برنامه های تــوسعه اقــتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشـور به آن توجه  شــد. در ايــن رابــطه شـورای عالی 
مــیراث فــرهنگی و گردشـگری بـه عنوان عــالی ترين 
مــرجع تصمیم گیـری بـا هـدف سیاسـتگذاری و فراهم 
کردن زمینه توسـعه گردشـگری ايران تشـکیل شـد ولی 
توجه بــه جــايگاه  اين  فعالیت در اقتصاد کشـور، از آغاز 
بــرنامه سـوم توسعه از اهـمیت بـیشتری بـرخوردار شد.

بررسی آثـار اولیه و ثـانويۀ گردشگری بر  اقتصاد
اقـتصاددانان، آثـار اقتصادی گردشگری را به آثار مستقیم، 

غیرمستقیم و القايی تقسیم بندی می کنند:
»اثرات غیرمسـتقیم و القــايی در مــجموع اثـرات ثانويه 
نامیده می شوند و آثـار اقـتصادی کل گردشگری حـاصل 
جــمع  اثــرات  مستقیم، غیر مستقیم و القـايی می باشد. 
هريـک از ايـن اثـرات می تواننـد بـه عنوان ضرايـب تولید 
ناخالـص يـا فـروش، درآمـد، اشـتغال و يـا ارزش افـزوده 

اندازه گیری شــوند.«
اثــرات مسـتقیم شـامل مخارجـی اسـت کـه  تــوسط  
گـردشگر بـرای کاالهـا و خـدمات در هتل ها، رستوران ها، 
خــرده فروشی ها و مــراکز توريسـتی ديگر که صرفاً برای 
صادرات به گردشـگر ايجاد شـده اسـت صـورت می گیرد، 
اثرات مسـتقیم همچنین شــامل تــغییرات در درآمــد ، 
تولید ، اشـتغال و درآمد دولت توسـط بنگاه هايی است که 
مـستقیما مـخارج گـردشگر را دريافـت مـی کنند که از آن 
جــمله می توان به بخش هـای اقامتی، خرده فروشـی ها و 
بخش حمل ونقل اشـاره نمود. دوره هـای متوالی مبادالت  
بین  کسـب وکارها  که ناشـی از مخارج مسـتقیم  گردشگر  
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اسـت  اثـرات غیر مسـتقیم را ايجاد می نمايـد، مثل خريد 
هــتل دارها از خرده فروشـان محلی و خريد خرده فروشان 
از عمده فروشـان. بـه عبـارت ديگر،زمانـی که  گردشـگران  
بیـن  المللـی پـول خـود را در بخش های مرتبـط با  بخش  
گردشـگری خـرج می کنند، تزريـق پول، آثار مسـتقیم را 
در اقتصاد ايجاد می کند و به علت ارتــباط بــین بخشی 
گردشـگری با  بخش هاس  ديگر  اقتصاد آثار غیر مسـتقیم 
ايجـاد می شـود. در نهايـت، اثـرات القايـی  عبـارت اسـت 
از افزايـش مخـارج مصرفـی خانوارهـا که ناشـی از درآمد 
اضافـی ايجاد شـده به سـبب اثرات مسـتقیم مــی باشد ، 
بــرای  مثـال  کارگران هتل دسـتمزد خود را بـرای خريد 
کاال و خدمـات خـرج می کنند . در  نتیجه آثار القايی يا آثار 
القايـی مصرف،زمانـی ايجـاد می شـوند کـه دريافتی های 
کارکنـان و يا کارآفرينان مــؤسساتی  که  به طور  مسـتقیم 
و يا غیر مسـتقیم بــا گــردشگری مرتبط هسـتند مانند 
حقوق، دسـتمزد، اجاره ، سـود ، سود  سـهام برای خريد در 

اقتصـاد محلی خرج بشـوند.
مبداء و منشاء پايداری و مفهوم  آن

پیدايـش  مفهوم پايـداری در دهه ۱۹۷۰ را می توان نتیجه 
رشـد منطقـی آگاهی تـازه ای نسـبت به مسـايل جهانی 
محیط  زيسـت و توسـعه دانسـت که به نوبه خــود تحت 
تأثیـر عواملی  همچـون  نهضت های  زيسـت محیطی دهه 
۶۰، انتشـار کتاب هايـی نظیـر محدوديت هـای رشـد و 
اولیـن کنفرانـس سـازمان ملـل در مـورد محیط زيسـت 
و   توسـعه  کـه در سـال ۱۹۷۲ اسـتکهلم برگـزار گرديـد 
قـرار گرفتـه بـود )بحرينـی و مکنـون،۱38۰، ص 4۲(. 
اولیــن  اســتناد  به  واژه پايـداری به طور خـاص در کتاب 
محدوديت های رشـد در سـال ۱۹۷۲ صورت گرفته است.  
در ايـن کتـاب بـه پیش بینـی مدل هـای کامپیوتـری و 
فروپاشـی سیسـتم های جهانی پرداخته است  و به تبیین 
تغییـر  روند  رشـد و پايــداری اقــتصادی و اکولوژيکی در 
آينـده ای دور پرداختـه اسـت. تعاريف مختلفی از توسـعه 
پايـدار شـده اسـت.به گفته وينتـر در عمل بیـش از ۲۰۰ 
تعريـف وجـود دارد )بارتـون و ديگـران، ۱3۷۹، ص ۱۶(. 
رايج ترين تعريف  از توسعه پايدار مربوط بــه کــمیسیون 
جهانـی محیـط زيسـت و توسـعه )WCED( در ســال 

 )Brundtland( ۱۹8۷ مــعروف به کمیسیون برانت لند
می باشـد کـه  »توسـعه پايـدار را توسـعه ای دانسـت کـه 
انداختـن  نیازهـای زمـان حـال را  بـدون  بـه مخاطـره 
قابلیت هـا و پتانسـیل ها بـرای نسـل های آينـده بـرآورده 
سـازد« )p,۱۹8۷,WCED.43(، يــا بــه عبـارت ديگر 
عمـل امــروز مــا در توالی نسـل های آينده بـرای تأمین 

نیازهايشـان اثر جـدی دارد. 
 Haughton and( هانتـر  و  هاگتـون  نظـر  از  
Hunter,۱۹۹4( ايـن تعريـف از توسـعه پايدار مفاهیمی 
چون برابری درون نسـلی و بین نسـلی و به همان نسـبت 
آگاهـی زيسـت محیطی را در بـر می گیـرد. همچنیـن 
داللـت بـر آن  دارد  کـه وجــود يــک چارچـوب جهانـی 
ضـروری بـوده و تأثیـرات فرامحـدوده ای نیز بايـد در نظر 
 .)۱۹۹4,Haughton and Hunter( شـود  گرفتـه 
بانـک جهانـی، توسـعه پايـدار را چنیـن تعريـف می کند: 
 Leman( »توسـعه ای که پايدار باشـد«. »لمن  و  ککس«
and Cox,۱۹۹۱( نیـز توسـعه پايـدار  را  چنیـن  تعريـف 
می کند: »توسعه پايدار روندی است کــه بــهبود شرايط 
اقــتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فن آوری به سـوی عدالت 
اجتماعی باشـد و در جهت آلودگی اکوسیسـتم  و تخريب  
منابع طبیعی نباشـد« )عزيـزی،۱38۰، ص ۲۲(. پايداری 
در مفهـوم گــسترده  آن  بـه معنـی اداره و بهره بـرداری 
صحیح و کارا از منابع پايه، طبیعی، مالی و نیروی انسـانی 
بــرای دســتیابی بــه الگوی مصرف  مطلوب  است  که با 
به کارگیری امکانات فنی و سـاختار و تشـکیالت مناسـب  
بـرای رفـع نیـاز نسـل امــروز    و آيــنده به طور مسـتمر 
و رضايت بخـش امکان پذيـر می شـود )زيـاری،۱38۰، ص 
3؛ بحرينـی، ۱3۷8، ص ۲8۰؛ مکنـون، ۱3۷4، ص ۵؛ 
بحرينـی، ۱3۷۶، ص  ۲8؛ صدوق،  ۱38۰، ص ۱3( .تعريف 
ســازمان مــلل مــتحد از پايداری چنین است )لقايی و 
محمدزاده، ۱3۷8، ص  34(. سیاسـت  توسعه پايدار چنان 
سیاسـتی اسـت کـه در نتیجه اعمـال آن مــنافع مثبت 
حاصـل از مصـرف منابـع  طبیعی  بتوانـد  بـرای زمان های 
قابـل پیش بینـی در آينـده ادامـه و دوام داشــته باشـد.

انديشـه جديد  پايداری  مــبنی  بــر آن اسـت کـه بر پايه 
تفکـر سیسـتماتیک و نظـام يافتـه همه چیـز در پیوند  با  
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يکديگر  در نظر گرفته شـود )رحیمـی، ۱38۰، ص ۱4۰(. 
از ايـن رو الزم اسـت هرپديده توسـعه در ابعـاد اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و زيسـت محیطی  متأثـر از هم مورد 
بــرنامه های  بررسـی قـرار گیرد.گرچـه اجـرای واقعـی 
پايداری امری مشـکل  به  نظر  می رسـد، لیکن اسـتمرار و 
گسـترش ايـن مفهوم طی بیش از سـه دهه حاکـی از آن  
اسـت  کـه پايـداری مفهومی اسـت که همـواره بر اهمیت 
آن افـزوده شـده و ابعاد  گسـترده تری  پیدا  کــرده اسـت.

روش تحقیق 
روش تحقیـق در ايــن مــقاله تــرکیبی از روش هـای  
مـوردی-  »روش  و  تحلیلـی«  و  توصیفـی،  »تاريخـی، 
میدانـی« يــا »مــوردی-ژرفانگر« اسـت کـه در زمینـه 
مــباحث نــظری و نظريه های موجود و نیز پیشینه شهر  
از  روش تاريخـی و توصیفـی مبتنی بر اطالعات ارايه شـده 
در اسـناد و مـدارك کــتابخانه ای ســازمان های مختلف 
انتخاب شده است. سپس، بر اساس تــحقیقات نــظری و 
تجربی  بـا  تـجزيه و تـحلیل اطالعات جمعیتی،کاربری ها  
و ويژگی هـای کــالبدی شـهر و بـا توجـه به مسـاله بعد 
مکانی- فضايی يعنی شـهر مشـهد از روش های موردی و 
زمین های استفاده شــده اســت. تکنیک گردآوری آمار و 
اطالعات  با اسـتفاده از روشـ های  کــتابخانه ای  و مطالعات 
میدانـی مــی باشد. همچنیـن بــرای تــجزيه و تحلیـل 
داده هـا از روشــ ها و تــکنیک های آمـاری در برنامه ريزی 
شـهری از جمله روش تحلیل عاملی، تحلیل همبسـتگی، 
 )Dispersion Coefficient( پراکندگـی  ضريـب  و 
ايـن  در  اسـتفاده   مـورد   اسـت.ابزارهای  اسـتفاده شـده 
  Stat graphics و SPSS پژوهـش نـرم افزارهای رايـانه ای
می باشـد. نوع تحقیـق در اين مقاله کاربردی - توسـعه ای 
اســت کـه جــامعه آمــاری پژوهش حاظر دانشجويان و 
اسـاتید گردشگری شهر مشـهد می باشد. فرضیه تحقیق 

عبارت اسـت از: 
۱. بیـن گردشـگری و  پايـداری اقتصادی شـهرها ارتباط 

معناداری وجـود دارد. 
۲. بیـن گردشـگری و رشـد اقتصـادی شـهرها ارتبـاط 

دارد.   وجـود  معنـاداری 
نمونه و روش نمونه گیری

اگـر چـه روش هـاي متعددي بـراي انتخـاب نمونه مطرح 
مي باشـد ولي عمده ترين مسـاًله در نمونه گیري، انتخاب 
نمونـه اي اسـت کـه اوالً واقعي وثانیـاً: تصادفي باشـد. اما 
در معنـاي متعـارف ودسـتوري کلمـه، در هر جامعـه،  به 
آن جزئـي، نمونـه گفته مي شـود که معرف جامعه باشـد. 
منظـور از شـرط معـرف بـودن آن اسـت که همـه صفات 
جامعـه،  خاصـه آن صفاتي کـه از لحـاظ موضوع تحقیق 
داراي اهمیـت اسـت، به تناسـب در نمونـه وجـود داشـته 
باشـد وبتـوان نتايج حاصـل از آن را بـه کل جامعه آماري 
تعمیـم داد )سـاروخاني، ۱3۷۷، ص ۱۵۶(. در اين مطالعه 
بـه روش نمونه گیری احتمالی و به شـیوه تصادفی سـاده 
نمونه گیـری بـه عمـل آمد. جهت شناسـايي نمونـه ها از 
طريق اطالعاتي که پژوهشـگر داشـته نمونه ها شناسـايي 
و سـپس بـا انتخاب آنان امر پرسشـگري از آنـان به عمل 

مـی آيد.
تعیین حجم نمونه

 تعمیـم يافته هـاي تحقیـق از نمونـه بـه جامعه همیشـه 
رضايـت بخـش نیسـت، زيـرا نمي تـوان در همـه مـوارد 
اطمینـان داشـت کـه نمونه،  معـرف جامعه اسـت.  بلکه 
در خیلـي مـوارد،  بیـن نمونـه وجامعـه اختـالف وجـود 
دارد. سـئوالي کـه محقـق،  ديـر يـا زود بايد به آن پاسـخ 
مـي داد ايـن بـود که حجـم نمونه چقدر باشـد؟ پاسـخ به 
ايـن سـئوال حائـز اهمیـت فراواني اسـت. زيـرا اگر حجم 
نمونـه خیلـي بـزرگ باشـد،  امکانـات تلـف مي شـود. از 
سـوي، ديگـر اگـر نمونـه خیلـي کوچـک باشـد،  دقـت 
نتايـج کـم اسـت وممکن اسـت نتايـج،  بیانگـر حقايق و 
واقعیت هـاي جامعـه نباشـد. امـا در صورتـي کـه نمونـه 
بـه صـورت تصادفـي انتخـاب شـود و انـدازه آن نیز کافي 
باشـد، اختـالف بین نمونـه وجامعه کاهـش خواهد يافت. 
به منظـور انتخـاب حجـم نمونـه مناسـب باتوجه بـه نوع 
وهدف تحقیق فرمول هاي متفاوتي از سـوي صاحبنظران 
مطرح شـده اسـت. حجم نمونه را مي توان از روي محدود 
ونامحـدود بـودن جامعـه آمـاري بدسـت آورد. باتوجه به 
ايـن کـه جامعـه آمـاري ايـن تحقیق کلیـه خريـداران از 
فروشـگاه هاي زنجیره اي شـهروند در سـطح شـهر تهران 
مي باشـد،  مي تـوان تعـداد نمونـه را از فرمـول محاسـبه 
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تعـداد نمونـه آمـاري از جامعه نامحـدود،  بدسـت آورد. از 
آن جـا که حجـم جامعه آمـاري نا محدود مي باشـد، بنابر 
ايـن از فرمـول زير جهت تعیین حجم نمونه اسـتفاده مي 

شود:                                         
باتوجه به اين كه ود بودن جامعه آماري بدست آورد. توان از روي محدود ونامحد حجم نمونه را ميصاحبنظران مطرح شده است. 

توان تعداد نمونه  باشد،  مي شهروند در سطح شهر تهران مي ايجامعه آماري اين تحقيق كليه خريداران از فروشگاه هاي زنجيره
باشد، بنابر  جا كه حجم جامعه آماري نا محدود ميرا از فرمول محاسبه تعداد نمونه آماري از جامعه نامحدود،  بدست آورد. از آن

            شود:                               اين از فرمول زير جهت تعيين حجم نمونه استفاده مي
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 كه در آن:

Z  مقدار متغير استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمينان = 
p برآورد صفت مشهود متغير در جامعه = 
q مقدار اشتباه مجاز در اندازه گيري مشاهدات متغير در جامعه = 

 باشد.  نفر مي 150درصد، تعداد  8درصد و خطاي  95حداقل حجم نمونه به دست آمده با سطح اطمينان 
 روش تجزيه و تحليل اطالعات

 .Std)، انحراف استاندارد (Meanدر آمار توصيفي، اطالعات دموگرافيك و جمعيت شناختي و آمار مربوط به ميانگين (
Deviation) ميانگين خطاي استاندار  ،(Std. Error Mean كشيدگي و چولگي و حداقل و حداكثر متغيرهاي تحقيق ،(

استيودنت و آزمون  -اسميرنوف،  آزمون تي -طور كه بيان شد از  آزمون نرماليتي كولموگروفهمچنين همان استفاده خواهد شد.
متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده اي فريدمن و ضريب همبستگي پيرسون بمنظور تاييد يا رد فرضيات و تبيين رابطه رتبه

 خواهد شد.
 مدل مفهومي پژوهش و پرسشنامه

در اين پژوهش براي به دست آوردن داده هاي الزم براي آزمون فرضيات پژوهش از  پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده شده 
مربوط به فرضيه  31الي  15سوال و  مربوط به فرضيه اول 15الي  1سواالت كه  سوال مي باشد  31است. اين پرسشنامه داراي 

 مي باشد.دوم 
 مدل مفهومي پژوهش. 1جدول 

 متغير وابسته متغير مستقل شرح  فرضيه

 پايداري اقتصادي شهر    .بين  گردشگريها ارتباط معناداري وجود دارد )1فرضيه اصلي شماره (

 رشد اقتصادي شهر ها  .بين  گردشگريها ارتباط معناداري وجود دارد )2فرضيه اصلي شماره (

 روايي پرسش نامه
الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري  2F3»روايي«و  1F2»پايايي«ابزار سنجش مي بايست از 

دقيق  نامه، بطور). منظور از روايي اينست كه محتواي ابزار و يا سواالت مندرج در پرسش137، ص1377نمايد (حافظ نيا، 
مي گيريم، واقعا اندازه كنيم اندازه ميسنجد يا نه؟ بعبارت ديگر آيا آنچه را كه فكر ميمتغيرها و موضوع مورد مطالعه را مي

نامه، از استعالم نظرات خبرگان و بمنظور برآورد و تامين روايي ابزار تحقيق و پرسش). 28ص  ،1386گيريم؟ (مومني، 
 شد.كارشناسان، استفاده خواهد 

                                                            
۲ Reliability 
۳Validity 

که در آن:
Z = مقـدار متغیـر اسـتاندارد شـده در واحـد متناظـر بـا 

اطمینان  سـطح 
p = برآورد صفت مشهود متغیر در جامعه

q = مقدار اشـتباه مجاز در اندازه گیري مشـاهدات متغیر 
در جامعه

حداقـل حجـم نمونـه به دسـت آمـده با سـطح اطمینان 
۹۵ درصـد و خطـاي 8 درصـد، تعداد ۱۵۰ نفر مي باشـد. 

روش تجزيه و تحلیل اطالعات
آمـار توصیفـی، اطالعـات دموگرافیـک و جمعیـت  در 
شـناختی و آمـار مربـوط بـه میانگیـن )Mean(، انحراف 
اسـتاندارد )Std. Deviation(،  میانگین خطای استاندار 
)Std. Error Mean(، کشـیدگی و چولگـی و حداقـل 
و حداکثـر متغیرهـای تحقیـق اسـتفاده خواهـد شـد. 
همچنیـن همان طـور که بیـان شـد از  آزمـون نرمالیتی 
کولموگـروف- اسـمیرنوف،  آزمـون تـی- اسـتیودنت و 
آزمـون رتبـه ای فريدمـن و ضريب همبسـتگی پیرسـون 
بمنظـور تايیـد يا رد فرضیـات و تبیین رابطـه متغیرهای 

مسـتقل و وابسـته اسـتفاده خواهد شـد.
مدل مفهومی پژوهش و پرسشنامه

در ايـن پژوهـش بـرای بـه دسـت آوردن داده هـای الزم 
بـرای آزمـون فرضیات پژوهش از  پرسـش نامه ی محقق 
سـاخته اسـتفاده شـده اسـت. اين پرسشـنامه دارای 3۱  
سـوال می باشـد که سـواالت ۱ الی ۱۵ مربوط به فرضیه 
اول و سـوال ۱۵ الی 3۱ مربوط به فرضیه دوم مي باشـد.

روايی پرسش نامه
ابـزار سـنجش می بايسـت از »پايايـی«  و »روايـی«  الزم 
برخـوردار باشـد تـا محقـق بتوانـد داده های متناسـب با 
تحقیـق را گردآوری نمايـد )حافظ نیـا، ۱3۷۷، ص۱3۷(. 
منظـور از روايـی اينسـت کـه محتوای ابـزار و يا سـواالت 
منـدرج در پرسـش نامه، بطـور دقیـق متغیرهـا و موضوع 
مـورد مطالعه را می سـنجد يـا نه؟ بعبارت ديگـر آيا آنچه 
را کـه فکـر می کنیـم انـدازه می گیريـم، واقعا انـدازه می 
گیريـم؟ )مومنی، ۱38۶، ص ۲8(. بمنظور برآورد و تامین 
روايـی ابـزار تحقیـق و پرسـش نامه، از اسـتعالم نظـرات 

خبرگان و کارشناسـان، اسـتفاده خواهد شـد.
پايايی پرسشنامه

منظـور از اعتبـار يـا پايايی ابـزار اندازه گیری نیز اينسـت 
که اگر سـنجش، تحت شـرايط مشـابه مجددا تکرار شود، 
نتايـج حاصـل تا چـه حد، مشـابه و قابـل اعتماد اسـت؟ 
)حافـظ نیـا، ۱3۷۷، ص ۱3۶(. در ايـن تحقیق.  به منظور 
تعییـن پايايی پرسـش نامه نیـز از ضريب آلفـای کرونباخ 
اسـتفاده خواهد شـد. برای محاسـبه آلفای کرونباخ، ابتدا 
مـی بايسـت واريانـس نمـرات هر زيـر مجموعه سـواالت 
پرسـش نامـه و واريانـس کل را محاسـبه نمـود. سـپس 
 SPSS می تـوان بـا اسـتفاده از فرمـول زيـر و نـرم افـزار

مقـدار ضريـب آلفا را محاسـبه کرد:

 

باتوجه به اين كه ود بودن جامعه آماري بدست آورد. توان از روي محدود ونامحد حجم نمونه را ميصاحبنظران مطرح شده است. 
توان تعداد نمونه  باشد،  مي شهروند در سطح شهر تهران مي ايجامعه آماري اين تحقيق كليه خريداران از فروشگاه هاي زنجيره

باشد، بنابر  جا كه حجم جامعه آماري نا محدود ميرا از فرمول محاسبه تعداد نمونه آماري از جامعه نامحدود،  بدست آورد. از آن
            شود:                               اين از فرمول زير جهت تعيين حجم نمونه استفاده مي
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 كه در آن:

Z  مقدار متغير استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمينان = 
p برآورد صفت مشهود متغير در جامعه = 
q مقدار اشتباه مجاز در اندازه گيري مشاهدات متغير در جامعه = 

 باشد.  نفر مي 150درصد، تعداد  8درصد و خطاي  95حداقل حجم نمونه به دست آمده با سطح اطمينان 
 روش تجزيه و تحليل اطالعات

 .Std)، انحراف استاندارد (Meanدر آمار توصيفي، اطالعات دموگرافيك و جمعيت شناختي و آمار مربوط به ميانگين (
Deviation) ميانگين خطاي استاندار  ،(Std. Error Mean كشيدگي و چولگي و حداقل و حداكثر متغيرهاي تحقيق ،(

استيودنت و آزمون  -اسميرنوف،  آزمون تي -طور كه بيان شد از  آزمون نرماليتي كولموگروفهمچنين همان استفاده خواهد شد.
متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده اي فريدمن و ضريب همبستگي پيرسون بمنظور تاييد يا رد فرضيات و تبيين رابطه رتبه

 خواهد شد.
 مدل مفهومي پژوهش و پرسشنامه

در اين پژوهش براي به دست آوردن داده هاي الزم براي آزمون فرضيات پژوهش از  پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده شده 
مربوط به فرضيه  31الي  15سوال و  مربوط به فرضيه اول 15الي  1سواالت كه  سوال مي باشد  31است. اين پرسشنامه داراي 

 مي باشد.دوم 
 مدل مفهومي پژوهش. 1جدول 

 متغير وابسته متغير مستقل شرح  فرضيه

 پايداري اقتصادي شهر    .بين  گردشگريها ارتباط معناداري وجود دارد )1فرضيه اصلي شماره (

 رشد اقتصادي شهر ها  .بين  گردشگريها ارتباط معناداري وجود دارد )2فرضيه اصلي شماره (

 روايي پرسش نامه
الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري  2F3»روايي«و  1F2»پايايي«ابزار سنجش مي بايست از 

دقيق  نامه، بطور). منظور از روايي اينست كه محتواي ابزار و يا سواالت مندرج در پرسش137، ص1377نمايد (حافظ نيا، 
مي گيريم، واقعا اندازه كنيم اندازه ميسنجد يا نه؟ بعبارت ديگر آيا آنچه را كه فكر ميمتغيرها و موضوع مورد مطالعه را مي

نامه، از استعالم نظرات خبرگان و بمنظور برآورد و تامين روايي ابزار تحقيق و پرسش). 28ص  ،1386گيريم؟ (مومني، 
 شد.كارشناسان، استفاده خواهد 
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جدول 1. مدل مفهومی پژوهش



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

4۷۹

کـه در فرمـول فـوق، α بـرآورد اعتبـار تسـت، j تعـداد 
سـواالت تسـت، S۲j واريانـس زير مجموعـه j ام و S۲ نیز 
واريانس کل آزمون اسـت )سـرمد و همکاران، ۱3۷۶، ص 

.)8۱
آزمون نرمال بودن داده ها 

  در ايـن پژوهـش بـرای بررسـی نرمـال بـودن داده هـا از 
آزمون کولموگروف- اسـمینرف اسـتفاده شـده اسـت که 
بـا توجـه بـه باال بـودن آمـاره های آزمـون و پايیـن بودن 
مقـدار سـطح معنـاداری آزمـون فـرض نرمال بـودن داده 
هـا مـورد تايیـد قرار گرفته اسـت .بر اسـاس مقاديـر ارائه 
شـده، از آنجايي که مقادير سـطح معنـاداري، متغیر های 
 .)P- value ۰۵/۰ يا <Sig ( پژوهش کمتر  از ۵% اسـت
بنابرايـن فـرض صفر يعني نرمال بودن متغیـر ها رد نمي 
شـود. لذا فـرض نرمال بـودن داده ها مورد تائیـد قرار می 

گیرد.
آزمون فرضیات تحقیق

فرضیه اول: بین گردشـگری و  پايداری اقتصادی شـهرها 
ارتباط معنـاداری وجود دارد. 

فرضیه۰H : بین گردشـگری و  پايداری اقتصادی شـهرها 

ارتباط معنـا داری وجود ندارد.
فرضیه۱H : بین گردشـگری و  پايداری اقتصادی شـهرها 
ارتبـاط معنا داری وجـود دارد. برای آزمـون اين فرضیه از 
يک مدل رگرسـیونی اسـتفاده شـده اسـت. براي تجزيه و 
تحلیـل اين فرضیه و مشـخص شـدن اختـالف معناداری 
میان متغییر مسـتقل و وابسـته از آزمون تحلیل واريانس 
يکطرفـه ANOVA  اسـتفاده می گـردد کـه آمـاره اين 
آزمـون آماره فیشـر)F( می باشـد. اين آماره نبايـد از آماره 
فیشرمحاسـبه شـده از طريق جدول کمتر باشـد تا بتوان 

معنـادار بـودن مدل رگرسـیوني را تايید کرد .
لـذا بـا توجـه بـه پايیـن بـودن سـطح معنـا داری آزمون 
فرضیـه مـورد نظـر بیانگر تايیـد اختـالف معنـادار میان 
متغییر مستقل و متغییر وابسـته  می باشد؛ يعنی ارتباط 
معنـا داری بیـن گردشـگری و پايداری اقتصادی شـهر ها 

دارد. وجود 
فرضیه دوم

بین گردشـگری و رشد اقتصادی شهرها ارتباط معناداری 
وجود دارد.  

فرضیـه۰H: بیـن گردشـگری و رشـد اقتصـادی شـهرها 
ارتبـاط معنـاداری وجود نـدارد.  

 پايايي پرسشنامه
منظور از اعتبار يا پايايي ابزار اندازه گيري نيز اينست كه اگر سنجش، تحت شرايط مشابه مجددا تكرار شود، نتايج حاصل تا چه 

). در اين تحقيق.  به منظور تعيين پايايي پرسش نامه نيز از ضريب 136، ص 1377حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ (حافظ نيا، 
كرونباخ استفاده خواهد شد. براي محاسبه آلفاي كرونباخ، ابتدا مي بايست واريانس نمرات هر زير مجموعه سواالت پرسش آلفاي 

 :مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد SPSSتوان با استفاده از فرمول زير و نرم افزار نامه و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس مي

 
نيز واريانس كل آزمون  S2 ام و jواريانس زير مجموعه  S2jتعداد سواالت تست،  jبرآورد اعتبار تست،  αكه در فرمول فوق، 

 ).81، ص 1376است (سرمد و همكاران، 
 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛آزمون الفاي كرنباخ پرسشنامه .2جدول 

 آزمون الفاي كرنباخ
 تعداد متغيير ها الفاي كرنباخ

0.855 30 

 ها نرمال بودن دادهآزمون 
اسمينرف استفاده شده است كه با توجه به باال بودن  -در اين پژوهش براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف  

آماره هاي آزمون و پايين بودن مقدار سطح معناداري آزمون فرض نرمال بودن داده ها مورد تاييد قرار گرفته است .بر اساس 
). P- valueيا  Sig> 0/05 ( % است5از آنجايي كه مقادير سطح معناداري، متغير هاي پژوهش كمتر  از  ،ه شدهمقادير ارائ

 بنابراين فرض صفر يعني نرمال بودن متغير ها رد نمي شود. لذا فرض نرمال بودن داده ها مورد تائيد قرار مي گيرد.
 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  ؛اسمينرف -آزمون كولموگروف. 3جدول 

 ازمون كلوموگرف اسمينرف

 متغيير ها  
 150 تعداد

 2.908 آماره آزمون
 000. سطح معنا داري

 آزمون فرضيات تحقيق
  .داري وجود داردشهرها ارتباط معنابين گردشگري و  پايداري اقتصادي فرضيه اول: 

 .ارتباط معنا داري وجود نداردها شهربين گردشگري و  پايداري اقتصادي :  0Hفرضيه
ي آزمون اين فرضيه از يك مدل برا .ها ارتباط معنا داري وجود داردشهربين گردشگري و  پايداري اقتصادي :  1Hفرضيه

داري ميان متغيير مستقل و وابسته و مشخص شدن اختالف معناسيوني استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اين فرضيه رگر
باشد. اين آماره نبايد از مي )F(گردد كه آماره اين آزمون آماره فيشراستفاده مي  ANOVAاز آزمون تحليل واريانس يكطرفه 

 .آماره فيشرمحاسبه شده از طريق جدول كمتر باشد تا بتوان معنادار بودن مدل رگرسيوني را تاييد كرد
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 پايايي پرسشنامه
منظور از اعتبار يا پايايي ابزار اندازه گيري نيز اينست كه اگر سنجش، تحت شرايط مشابه مجددا تكرار شود، نتايج حاصل تا چه 

). در اين تحقيق.  به منظور تعيين پايايي پرسش نامه نيز از ضريب 136، ص 1377حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ (حافظ نيا، 
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 :مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد SPSSتوان با استفاده از فرمول زير و نرم افزار نامه و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس مي
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اختالف معنادار ميان متغيير مستقل و متغيير معنا داري آزمون فرضيه مورد نظر بيانگر تاييد لذا با توجه به پايين بودن سطح 
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ـ  داري وجود دارد.بين گردشگري و رشد اقتصادي شهرها ارتباط معنا: 1Hفرضيه ن فرضـيه  و مشـخص   براي تجزيه و تحليل اي

ايـن آزمـون آمـاره    گـردد كـه آمـاره    اسـتفاده مـي    ANOVAداري ميان متغيير مستقل و وابسته از آزمون شدن اختالف معنا
محاسبه شده از طريق جدول كمتر باشد تا بتوان معنادار بودن مدل رگرسـيوني را   آماره فيشر از باشد. اين آماره نبايدمي )F(فيشر
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13802.225 47 293.664 69.896 0.000 
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لذا با توجه به پايين بودن سطح معناداري آزمون فرضيه موردنظر بيانگر تاييد اختالف معنادار ميان متغيير مستقل و متغيير وابسته 

 بين گردشگري  و رشد اقتصادي شهرها وجود دارد.  يعني ارتباط معناداري ميان  ؛باشدمي
 و جمعبندينتيجه گيري 

وخـروج از اقـتصاد نفتي كه گاه از آن بـه عنـوان عامـل      نـفت  درآمدهاي  تالش براي يافتن راهي جهت كاهش اتكاي كشور به
 همـواره  ديرين كارشناسان اقـتصادي بوده و دغدغه حالين معضـل،  آرزوي شود، اقتصادي ياد مي  و بسياري از مشكالت سياسي

 امـروزه  .چرخش در بـر همـان پاشــنه اسـت     شود، اكنون مـشاهده ميآنچه كه هم  اما است.  مسووالن عيان و روشن  در سخنان
 از بعنـوان يكـي   همچنـين  و رودمـي  شـمار  به ويكم بيست سده در انسانها فعاليتهاي ترين رونق پر از يكي گردشگري صنعت
 مـي  ايجـاد  ايـران  مادرشـهرهاي  و شـهرها كـالن  بـراي  اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، بزرگ هاي فرصت پايدار، توسعه صنايع

صـعود   پلـه  4 كشـورها  ميان رتبه در و آورد دست به را توجهي قابل سهم ملي اقتصاد در نتوانسته ايران گردشگري اگرچه.كند
را   زيـادي  گردشـگران  و آورده دسـت  بـه  راه اين از مناسبي درآمد اندتوانسته كه اندكرده عمل آنچان كشور اين رقباي اما كند
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فرضیـه۱H: بیـن گردشـگری و رشـد اقتصـادی شـهرها 
ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد. بـراي تجزيـه و تحلیـل 
ايـن فرضیه  و مشـخص شـدن اختـالف معنـاداری میان 
متغییر مسـتقل و وابسـته از آزمون ANOVA  استفاده 
می گـردد کـه آمـاره ايـن آزمـون آمـاره فیشـر)F( مـی-

باشـد. ايـن آمـاره نبايـد از آماره فیشـر محاسـبه شـده از 
طريـق جـدول کمتر باشـد تـا بتوان معنـادار بـودن مدل 

رگرسـیوني را تايیـد کرد.
لـذا بـا توجـه بـه پايیـن بـودن سـطح معنـاداری آزمون 
فرضیـه موردنظـر بیانگـر تايیـد اختـالف معنـادار میـان 
متغییر مسـتقل و متغییر وابسته می باشـد؛ يعنی ارتباط 
معناداری میان بین گردشـگری  و رشـد اقتصادی شهرها 

وجـود دارد.  
نتیجه گیری و جمعبندي

تـالش بـرای يافتـن راهی جهـت کاهش اتکای کشـور به  
درآمدهای  نــفت  وخــروج از اقــتصاد نفتی که گاه از آن 
به عنوان عامل بسـیاری از مشـکالت سیاسـی و  اقتصادی 
يـاد می شـود، آرزوی ديرين کارشناسـان اقــتصادی بوده 
و دغدغـه حاليـن معضـل، همواره در سـخنان  مسـووالن 
عیـان و روشـن  اسـت. امـا  آنچه کـه هم اکنون مــشاهده 
می شـود، چرخـش در بـر همـان پاشــنه اسـت. امـروزه 
صنعـت گردشـگری يکـی از پـر رونـق تريـن فعالیتهای 
انسـانها در سده بیسـت ويکم به شمار می رود و همچنین 
بعنـوان يکی از صنايع توسـعه پايدار، فرصـت های بزرگ 
و  کالن شـهرها  بـرای  اجتماعـی  فرهنگـی،  اقتصـادی، 
مادرشـهرهای ايـران ايجـاد مـی کند.اگرچه گردشـگری 

ايـران نتوانسـته در اقتصاد ملی سـهم قابل توجهـی را به 
دسـت آورد و در رتبه میان کشـورها 4 پله صعود کند اما 
رقبـای اين کشـور آنچـان عمـل کرده اند که توانسـته اند 
درآمـد مناسـبی از ايـن راه به دسـت آورده و گردشـگران 
زيـادی را  جذب کنند. به طور مسـلم حضور گردشـگران 
در شـهر، سـبب افزايش درآمد شـهر و ايجاد اشـتغال می 
شـود، زيـرا هزينه های گردشـگران بـرای افـراد جامعه به 
عنـوان درآمـد تلقـی می شـود. بـا تغییـر درآمـد حاصل 
از گردشـگری، طبیعـی اسـت کـه درآمـد سـرانه حاصل 
از گردشـگری هـم تغیـر می کنـد؛ سیاسـت گذاری هايی 
کـه در شـکل دهی و حفـظ فضاهـای شـهری موجـود و 
جديـد اعمال میشـوند، می تواند موجب رونق يا کسـادی 

صنعت گردشـگری شـهرها شوند.
منابع و ماخذ

اپنــهايم، نوربرت )۱3۷۹(، مدل های کــاربری در  تحلیل  
مسايل شهری و منطقه ای، تــرجمه مــنوچهر طبیبیان، 

دانشـگاه تهران، چـاپ اول.
ارجمندنیـا، اصغـر )۱3۷۹(، بـوم شـهر، تبلـور پايـداری  
شـهری، فصلنامه  مديريت  شـهری، شـماره 4، سـال اول.

بارتـون، الیزابـت، کیتـی ويلیامـز و مايک جنـز )۱3۷۹(، 
شـهر متراکـم و پايـداری شـهری، ترجمه فريـده  باروقی، 

فصلنامـه  مديريت  شـهری، سـال اول، شـماره 4.
بــحرينی، سـید حــسین و رضا مکنون )۱38۰(، توسعه 
شـهری پايــدار، از فــکر تا  عمل، مجله  محیط شناسـی، 

سـال ۲۷، شـماره ۲۷ )تابستان(.
بحرينـی، سـید حسـین )۱3۷8(، تجدد، فراتجـدد و پس 
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 همـواره  ديرين كارشناسان اقـتصادي بوده و دغدغه حالين معضـل،  آرزوي شود، اقتصادي ياد مي  و بسياري از مشكالت سياسي

 امـروزه  .چرخش در بـر همـان پاشــنه اسـت     شود، اكنون مـشاهده ميآنچه كه هم  اما است.  مسووالن عيان و روشن  در سخنان
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از آن در شهرسـازی، چاپ اول، تهران: انتشـارات دانشـگاه 
تهران.

بحرينـی، سـید حسـین )۱3۷۶(، شهرسـازی  و توسـعه 
پايـدار، مجلـه رهیافـت، شـماره ۱۷)زمسـتان(.

برنامـه عمران سـازمان ملل متحـد )۱3۷۷(، دسـتور کار 
۲۱ )ترجمـه(، چـاپ اول، انتشـارات  سـازمان  حفاظـت 
محیط زيسـت با همکاری برنامه عمران  ســازمان  مــلل  

. متحد
بوچانـی، محمـد حسـین )۱383(، اسـکان غیـر رسـمی 
ايالم، پاسـخی به  بی برنامگی  مسـکن، مجله شهرداری ها، 

سـال ۶، شـماره ۶۶)آبان(.
پـاگ، سـدريک )۱383(، شـهرهای پايدار در کشـورهای 
در حـال توسـعه )ترجمـه(، چـاپ اول، مرکـز  مطالعاتی  و 

تحقیقاتـی شهرسـازی و معمـاری  ايران.
تلفیـق   و  عاملـی   تحلیـل   ،)۱3۷۲( فیـروز  توقیـق، 
شـاخص های منطقـه ای، مجلـه آبـادی، سـال 3، شـماره 

۱۰)پايیـز(.
حکمتی  فـريد، صمد )۱38۲(، رتبه بندی  شـهرستان های 
اسـتان آذربــايجان شـرقی از نظر توسـعه، تبريز: سازمان 
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طراحی فضای شهری خودمانی با تاکید بر خاطره انگیزی 
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چکیده
فضـای خودمانـی فضايـی اسـت کـه فرد سـاکن محلـه در آن احسـاس تعلق 
می کنـد، فضـا را از آن خـود دانسـته و خـود را نیـز جزئـی از فضـا می دانـد. 
چنانچـه  انسـان در فضـا احسـاس راحتـی و تعلق داشـته باشـد، حضـور وی 
در فضـا پررنگ تـر شـده و زمینـه خاطره سـازی بـرای وی فراهـم می شـود. 
گـذر گلچینـان کـه در بافت تاريخی شـهر يـزد قـرار دارد به دلیـل مداخالت 
صـورت گرفتـه، بخشـی از خودمانـی بودنـش را از دسـت داده اسـت. امـا بـه 
دلیـل قدمـت تاريخی هنـوز قابلیت درس گرفتـن از آموزه هـای نهفته در آن 
وجـود دارد. لـذا ايـن پژوهـش با مـرور بـر ادبیات فضـای خودمانـی و خاطره 
انگیـز و تدويـن مبانـی طراحـی چنیـن فضاهايی، در پـی بازگردانـدن فضای 
مانـوس و خودمانـی گذشـته در بافـت هـای تاريخـی بـوده اسـت تـا بتوانـد 
فضايـی خاطـره انگیز را برای اسـتفاده کنندگان ايجاد کنـد. روش به کار برده 
شـده توصیفـی و تحلیلـی بـوده و پژوهش از نـوع کاربردی می باشـد. در اين 
راسـتا از تکنیک های برداشـت میدانی و مصاحبه با اهالی سـاکن، عکاسـی و 
فیلمبرداری اسـتفاده شـده اسـت. نتايج حاکی از آن اسـت که وجود کاربری 
هـای قديمـی )زورخانه قديمی، حسـینیه هـا، مسـاجد، گاراژهـا و...( هرچند 
کمتـر از گذشـته امـا بهانـه ای بـرای حضـور، گردهمايـی و خاطـره انگیـزی 
مـی باشـند. وجـود عناصر شـاخص کالبـدی )بادگیرها، سـاباط هـا، گنبدها، 
رواق هـا و...(، هويتمنـدی فضـا را رقـم مـی زنـد و بـه آشـنا بـودن فضـا در 
جهـت خودمانـی شـدنش کمک می کنـد. در کنـار اين ها فضاهای گمشـده 
و پنهـان، مخروبه و متروکه شـدن بناهای ارزشـمند تاريخـی، خودمانی بودن 
فضـا را خدشـه دار مـی کنـد. بـاز طراحـی انجـام شـده در اين گـذر تاريخی 
مـواردی را کـه منجـر بـه از بین رفتـن فضای خودمانی شـده اسـت، با درس 
گرفتن از خود بافت، برطرف سـاخته اسـت. اسـتفاده از نتايج اين پژوهش در 
بافـت تاريخـی يـزد و موارد مشـابه جهت ايجـاد فضاهای خودمانـی و خاطره 

انگیـز، توصیه می شـود.
واژگان کلیـدی: خودمانـی، حـس تعلـق، خاطـره جمعـی، خاطـره انگیزی، 

تاريخی. بافـت 

momeni.phd21@yahoo.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 88213012؛ رايانامه   *

Intimate urban space designed with an emphasis 
on memorable anthology of Yazd in History
Abstract
Space intimate space that the individual is resident in that sense 
that it is also part of your space and your knowledge of space 
knows; if you feel comfortable and have a man in space, high-
lighted by his presence in space and the context makes it memo-
rable for him. Anthology pass Yazd is located in the historical 
context of interventions; part of theirs is being lost. But because 
of the history still lies in its ability to learn from the teachings 
of there. This study literature intimate and evocative atmosphere 
and formulation design principles such space, seeks to restore the 
familiar and friendly atmosphere in the historical context of the 
past. Space for users to create more memories. The method used 
is analytical and applied research. In this context, field observa-
tion and interview techniques populations, photography and vid-
eography is used. Results indicate that the old user (the old gym-
nasium, mosques, garages, etc.), although less than in the past, 
but excuse to attend a gathering and are memorable. There are el-
ements of physical parameters (wind towers lean, domes, porch, 
etc.),space and the familiar marks of the space in order to help 
theirs. In addition to the lost and hidden spaces, dilapidated and 
abandoned buildings of historical value, to undermine intimate 
space. Open design of this historic transition that led to the loss of 
such intimate space, with its lessons of tissue, has been resolved. 
Results of this research in historical context Yazd and the like to 
create intimate spaces and evocative, it is recommended.
Key words: intimacy, a sense of belonging, collective memory, 
memorable, historical context.memorable, historical context.
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مقدمه
انسـان پـس از خـروج از خانـه خـود را در فضـای شـهر 
می بینـد. وقتـی فضايـی خودمانـی اسـت، فرد احسـاس 
می کنـد کـه مقهور آن نمـی باشـد و می توانـد در تغییر 
و سـاماندهی آن نقـش داشـته باشـد و به عبارتـی در آن 
دخـل و تصـرف نمايـد. در صـورت نیـاز بـه مبلمـان آن 
را تغییـر دهـد يـا متناسـب بـا کارکـردی که در شـرايط 
خـاص از آن انتظـار دارد، فضـا را آرايـش نمايـد و حتـی 
بـرای انجـام مراسـم خـاص که میـان تمام سـاکنین يک 
محله مشـترک اسـت، تجهیز نمايـد. برای مثـال در اعیاد 
آن را چراغانی کند يا در فصول مناسـب، مراسـم عزاداری 
مذهبـی در آن برگـزار کنـد. ايـن تجهیـز فضـا می توانـد 
بسـیار محدودتـر و موقتی تـر هـم باشـد. برای مثـال فرد 
می توانـد بـرای مـدت کوتاهـی صندلـی ای از خانـه اش 
بیـاورد و در کنـار ورودی واحدش مسـتقر کنـد و دقايقی 
را در کنـار همسـايگانش بگذرانـد. همین امـکان تغییر و 
تجهیـز موقـت و آسـان احسـاس خودمانـی بـودن را در 
فضـا تقويـت مـی کنـد. چنانچه حـس تعلـق و مالکیت، 
امنیت و مشـارکت، مقیاس انسـانی، دسترسـی مناسـب 
و...در فضـای شـهری بـه خوبـی لحـاظ شـده باشـد، فرد 
اسـتفاده کننـده در صدد زدن مهر خويـش بر فضا برآمده 
و فضـا را خودمانـی تلقـی می کنـد )پاکـزاد، 1390، ص 
223(. محیط، اعم از شـرايط کالبـدی، معنايی و معنوی، 
عامـل مهمـی در احـراز هويتی خاص برای انسـان اسـت. 
محیـط از آن جهت که تجلی کالبـدی باورها و ارزش های 
فرهنگـی جامعـه اسـت، می توانـد در احسـاس هويـت يا 
بی هويتـی تأثیرگـذار باشـد )حبیـب، 1387، ص 14(. 
محیـط شـهری بـرای سـاکن آن نقـش ظـرف تمامـی 
تجربیـات فـردی و جمعـی را دارد و در ايـن میـان ارتباط 
تجمـع خاطره هـای شهرنشـینان و عامـل زمـان، موجب 
ايجـاد خوانش هـای متفـاوت و پژوهش های گسـترده ای 
در زمینـة ارتبـاط مداخالت و توسـعه های جديد در متن 
شـهر و تعامل نسـل های متفاوت کالبد و محتـوا در کنار 
يکديگر اسـت )سـلطانی، 1392، ص 88(. از آن جايی که 
وجـود فضاهايی بـرای ديدار و اجتماع مردم، همبسـتگی 
بـه آن هـا امـری اجتناب ناپذير اسـت. چنانچه انسـان در 

فضا احسـاس خودمانی بودن نداشته باشـد خود را بیگانه 
بـه حسـاب مـی آورد و نـه تنها نسـبت به آن بـی تفاوت 
اسـت بلکه تمايلی به حضور در فضا نداشـته و سـرزندگی 
فضـا کـه تاثیر بسـزايی در ايجاد خاطـره و خاطره انگیزی 
دارد از بیـن خواهـد رفـت. در ايـن پژوهـش با اسـتفاده از 
روش توصیفـی و تحلیلـی و انجام برداشـت هـای میدانی 
و مصاحبـه بـا اهالـی سـاکن و اسـتفاده از ابزار عکاسـی و 
فیلمبـرداری، قلـم و کاغـذ بـه بررسـی عوامـل کالبـدی، 
عملکـردی، اجتماعی، معنايی و زيبايی شـناختی موجود 
در گذر گلچینان پرداخته شـده اسـت. هدف از انجام اين 
پژوهـش بازگردانـدن حـس خاطـره انگیـزی و خودمانی 
بـودن  بـه ايـن گذر می باشـد. که با پاسـخ به اين سـوال 
که چگونه می شـود يک فضا را طراحی کرد که اسـتفاده 
کنندگان در آن احسـاس خودمانی بودن داشـته باشـند و 
برايشـان خاطـره انگیز باشـد، به هدف پژوهـش نايل می 

شويم.
مواد و روشها

روش بـه کار بـرده شـده در ايـن پژوهـش، »توصیفـی و 
تحلیلیـن بـوده و پژوهـش از نـوع »کاربردی« می باشـد. 
فراينـد انجـام کار شـامل چهـار مرحلـه اصلی می باشـد 
کـه هرکـدام از آن هـا دارای ريزکارکردهايـی می باشـد. 
در مرحلـه اول بـا مطالعه و بررسـی مبانی نظـری مربوط 
بـه فضاهـای خودمانـی و خاطـره انگیـز و دسـتیابی بـه 
ويژگی هـا و عوامـل موثـر بـر چنیـن فضاهايـی، زمینـه 
الزم جهـت برقـراری رابطه بیـن اين دو مفهـوم و تحلیل 
آن هـا فراهم شـده اسـت کـه در مرحلـه سـوم چارچوب 
مفهومـی پژوهش جهت مداخلـه در نمونه مـورد مطالعه 
)تجهیز برای مداخله( تدوين گرديده اسـت. در اين راسـتا 
از مطالعـات کتابخانـه ای، بررسـی پژوهش های مشـابه و 
جسـتجو در منابع اينترنتی جامـع، به عنوان تکنیک های 
مرحلـه  در  اسـت.  استفاده شـده  اطالعـات  گـردآوری 
چهـارم و آخـر، بـا اسـتفاده از چارچـوب مفهومـی و نیـز 
روش توصیفی و اسـتفاده از تکنیکهای برداشـت میدانی، 
مصاحبـه بـا اهالـی سـاکن و پرکـردن 252پرسشـنامه، 
)جامعـه آماری سـاکنین محـدوده بالفصـل 730 نفر که 
بـا اسـتفاده از فرمـول کوکران بـا درصد خطـای 5 درصد 
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حجم نمونه آماری 252 محاسـبه شـده است(، معیارهای 
خودمانـی بودن فضا و خاطره انگیزی آن مورد سـوال قرار 
گرفـت تا اولويت بنـدی آن هـا از نظر اسـتفاده-کنندگان 
مشـخص شـود. الزم بـه ذکـر اسـت جهـت تايیـد روايی 
پرسشـنامه، از آن پیش نويسـی بـه صـورت سـواالت بـاز 
تهیـه شـده و با مشـارکت اسـاتید شهرسـازی و معماری 
به انجام رسـیده اسـت. سـپس پرسشـنامه ها بـه صورت 
تصادفـی همراه بـا مصاحبه تکمیلی، در سـاعات مختلف 
شـبانه روز در بیـن سـاکنین محدوده طراحی توزيع شـد 
و در نهايـت داده هـای بـه دسـت آمـده از آنها با اسـتفاده 
از نـرم افـزار SPSS مـورد تجزيه و تحلیل قـرار گرفت. در 

ادامـه نتايـج داده ها آورده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه مطالعات صـورت گرفتـه در منابـع مختلف، 
ارتبـاط بیـن دو مفهوم خاطـره انگیـزی و خودمانی بودن 
را می تـوان از طريـق نمـودار شـماره )2( دنبـال کـرد. بـا 
قـرار دادن سـه بعـد فعالیتی، کالبدی و معنايـی به عنوان 
زمینه هـای شـکل گیری خاطـره و خاطره انگیزی، سـیر 
رسـیدن آن ها بـه معیارهای موردنظر فضاهـای خودمانی 

در نمـودار بـا رنگ متمايز نشـان داده شـده اسـت.

2مبانی نظری 
فضای خودمانی و راهکارها

کلمـه خودمانـی در لغت نامـه دهخـدا بـه معنـی »)ص 
نسـبی( محرم، مقابل بیگانه، خودی«، در فرهنگ فارسـی 
معیـن معادل »)ص نسـب( خودی، خصوصـی، بی تعارف 
و تکلـف« و در فرهنـگ لغـت عمید به معنـی »]عامیانه[ 
ماننـد خـودی؛ بی تکلف، )قید( با حالتی بـه دور از تکلف« 

آورده شـده است. 
فضـای خودمانـی فضايی اسـت کـه فرد سـاکن محله در 
آن احسـاس تعلـق می کنـد. فضـا را از آن خود دانسـته و 
خـود را نیـز جزئـی از فضـا می دانـد. در ايـن فضاهـا فرد 
دنبال يافتـن بهانـه ای بـرای حضـور در فضـا نمی گـردد 
زيـرا فضای شـهری جزئی بالواسـطه از مجموعه فضاهای 
زندگـی اوسـت و حیـاط دوم او محسـوب می شـود. برای 
القـای ايـن حـس، فـرد بايـد بتوانـد به سـهولت بـه فضا 
دسترسـی داشـته باشـد. اينکه فرد بتوانـد از راحت ترين 
مسـیر و در کمتريـن زمـان بـه فضا دسترسـی يابـد، اين 
احسـاس کـه فضـا دنبالـه ی فضـای زندگـی اوسـت را 
تشـديد می کند. بعالوه فضا بايد جاذب باشـد و سـاکنان 

نمودار 1. مراحل انجام پژوهش، ماخذ: نگارندگان.
 

 
 . مراحل انجام پژوهش، ماخذ: نگارندگان.1نمودار 

 
 مباني نظري 2

 و راهكارها فضاي خودماني
(ص «، در فرهنگ فارسي معين معادل »(ص نسبي) محرم، مقابل بيگانه، خودي«نامه دهخدا به معني در لغت كلمه خودماني

تكلف، (قيد) با حالتي  [عاميانه] مانند خودي؛ بي«و در فرهنگ لغت عميد به معني  »تعارف و تكلفخودي، خصوصي، بي نسب)
  آورده شده است. »به دور از تكلف
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را ترغیـب بـه حضـور در خـود نمايـد و از آن مهم تـر اين 
حضـور را بـه عبـور تـوام بـا مکـث تبديـل کنـد. بـرای 
ايـن منظـور وجـود محلهايـی بـرای انجـام فعالیت هـای 
غیرحرکتـی مثـل گردهـم ايسـتادن، نشسـتن و... همراه 
بـا مبلمـان مناسـب آن هـا کمـک موثـری خواهـد بـود. 
ايـن امکانـات بـه گونـه ای بايـد باشـد تـا فضا را در شـب 
نیـز قابـل اسـتفاده سـازد. به اين ترتیـب با افزايـش زمان 
امـکان حضـور در فضـا، امـکان توقـف در آن نیـز باال می 
رود )پاکـزاد، 1390، ص 223(. عـالوه بـر ايـن کالبد فضا 
نیـز بايـد به گونه ای باشـد کـه فضاهای مکـث الزم برای 
انجـام فعالیـت های فوق فراهم باشـد. از طـرف ديگر فضا 
بايـد بـه گونه ای باشـد کـه تمام سـاکنان محله نسـبت 
بـه آن احسـاس تعلق نماينـد و در آن حضـور يابند. پس 
همـه گروه های اجتماعـی اعم از سـالخوردگان، کودکان، 
زنـان، مـردان و جوانـان و... بايـد امکانـات مورد نیـاز برای 
فعالیـت هـای خـود و مشـارکت در فعالیت هـای ديگران 
را در اختیـار داشـته باشـند. بـرای مثال کنتـرل کودکان 
توسـط والديـن مقـدور باشـد و در عیـن حـال کـودکان 
احسـاس آزادی نماينـد و بزرگسـاالن امـکان برقـراری 
ارتبـاط با هم داشـته باشـند. کالبد فضـا بايد همچنین به 
گونه ای باشـد که امـکان حضور سـالخوردگان و معلوالن 
فراهم باشـد. نبـود موانع حرکتی، تسـهیل در رفت و آمد 
و امـکان تسـلط بـر فضـا، آن را تبديل به مکانی مناسـب 
بـرای ايـن دسـته از افـراد می نمايد. گـروه ديگـر که بايد 
امـکان حضـور بـی دغدغه داشـته باشـند زنان هسـتند. 
امـکان گردهمايـی زنان بـدون ديدها و عبـور و مرورهای 
مزاحـم و به خطـر افتـادن احسـاس امنیتشـان، از عوامل 
موثر در اسـتفاده راحت و خودمانی اين قشـر از فضا است. 
از طرفـی فضـای خودمانی بايد پاسـخگوی جوانان باشـد 
بـه گونـه ای که فعالیت هـای پرجنب و جوش آنـان را در 
خـود جای دهد و از آن عاملی برای مزاحمت همسـايگان 

بوجود نیـاورد. 
از الزامـات ايـن فضـا فراهـم آوردن تجهیـزات و مبلمـان 
مناسـب اسـت. يک فضا زمانی خودمانی به نظر می رسـد 
کـه بتـوان بـه راحتـی میـان آن و عرصه هـای خصوصی 
رفـت و آمـد کـرد و فـرد خـود را قطعـاً و کامـاًل مجـزا از 

عرصـه خصوصـی زندگـی اش ندانـد و ايـن دو عرصـه را 
در امتـداد هـم حـس کند تـا همـان احسـاس خودمانی 
بـودن کـه در فضای خصوصـی دارد در فضای عمومی نیز 
داشـته باشـد. يکـی از بهتريـن راه هـا برای ايجـاد چنین 
احساسـی اين اسـت که فرد بتواند در فضا دخل و تصرف 
کند و تسـلیم محض سـاماندهی موجود نباشـد. برخورد 
عامدانـه اسـتفاده کننـده از فضـا، امـکان برقـرای ارتباط 
صمیمانه تـری را میـان او و میـدان فراهم مـی آورد. برای 
مثال اگر سـاکنین با مشـارکت هم بـرای ايام خاصی فضا 
را تجهیـز کنند احسـاس تعلق بیشـتری بـه فضا خواهند 

داشت. 
»از مهمتريـن عوامـل کالبدی در تشـديد خودمانی بودن 
فضـا، مقیاس انسـانی اسـت. ابعـاد يک فضـای خودمانی 
بايـد بـا توانايی های حسـی انسـان در زمینـه ادراک فضا 
هماهنگـی داشـته باشـد. بايد درنظـر داشـت در اين فضا 
تعامـالت اجتماعی در حد فـرد با فرد هم وجـود دارد. لذا 
ابعاد بايد در حدی باشـد که بازشناسـی آشـنايان ممکن 

گـردد« )پاکـزاد، 1390، ص 224(.
تعريف خاطره و خاطرة جمعی

واژة خاطـره در لغتنامـة دهخـدا بصورت زير تعريف شـده 
اسـت: »امـوری که بر شـخص گذشـته باشـد و آثـاری از 
آن در ذهـن شـخص مانده باشـد؛ گذشـتة آدمـی؛ وقايع 
گذشـته که شـخص آن را ديده يا شنیده است؛ ديده های 
گذشـته يـا شـنیده های گذشـته« )دهخـدا، 1377، ص 
64(. خاطـره در لغتنامـة النگمـن، »توانايـی فـرد در بـه 
 ,Longman( »... خاطـر آوردن اشـیا، اماکـن، تجـارب و
2010:1993(. و در لغتنامـة وبسـتر، »توانايـی و يـا روند 
يـادآوری يـا بازتولیـد آنچـه آموختـه شـده و يا بـه خاطر 
سـپرده شـده، خصوصـاً از طريـق سـازوکارهای تداعـی 
معانـی« )Webster,2003:725( تعريف شـده اسـت. بر 
اسـاس تعاريف لغوی ارائه شـده، خاطره، بیـادآوردن وقايع 
و رويدادهـای گذشـته بوسـیلة فـرد از طريـق بیـادآوردن 
افـراد، اشـیا، اماکـن و تجـارب اسـت. بررسـی تعاريـف 
گوناگـون نشـان می دهد که يکـی از جنبه هـای کلیدی 
رويدادهـای  تعريـف خاطـره، »رويـداد«  می باشـد.  در 
موردنظـر در ايـن تعريـف، نـه رويدادهـای صرفـاً مکتوب 
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در کتـب تاريخـی، بلکه رويدادهايی اسـت که فـرد خود، 
آنهـا را تجربـه کـرده اسـت. بنابراين در تعريفـی دقیق تر 
از خاطـره می تـوان گفـت: خاطـره بیـادآوردن وقايـع و 
رويدادهای تجربه شـده بوسـیلة فـرد از طريق بیـادآوردن 
افـراد، اشـیا، اماکن و تجارب و با اسـتفاده از سـازوکارهای 

تداعـی معانی اسـت.
عبـارت »خاطـره جمعـی«، بـرای نخسـتین بار، توسـط 
موريـس هالبواکـس جامعـه شـناس فرانسـوی بـه ويـژه 
در مقالـه »چارچـوب هـای اجتماعـی خاطـره« و کتـاب 
مشـهور »خاطـره جمعـی« بـه کار گرفته و معرفی شـد. 
»هالبواکـس« تحت تاثیر امیل دورکهايم جامعه شـناس، 
به سـنت روانشناسـی جمعی و شـاخه فکـری جديدتر و 
 .)2000 ,Wilson( خـوش بین تر اين سـنت تعلـق دارد
آلـدو روسـی معمـار نـو خردگـرای ايتالیايـی، نخسـتین 
کسـی اسـت که مفهوم خاطره جمعی هالبواکـس را وارد 
ادبیـات معماری و شهرسـازی نمود. روسـی در بخشـی از 
کتاب مشـهورش »معماری شـهر«، ازشـهر به مثابه تاريخ 
يـاد کـرده و بـه دو روش تاريخی نگاه به شـهر اشـاره می 
کنـد. نخسـت شـهر به مثابـه يک عنصـر مصنـوع مادی  
کـه ردپـای زمان بـر روی آن به چشـم می خـورد و ديگر 

تاريـخ به مثابه مطالعه سـاختار شـکل گیـری مصنوعات 
شـهر )Rossi,1982:128(. در عرصة شهرسـازی، خاطرة 
جمعـی از دهـة 1970 بـه اين سـو و در نتیجة بکارگیری 
نابجای پیشـنهادهای منشـور آتن و تبعات آن مورد توجه 
قـرار گرفـت. فرهنگ لغـات شهرسـازی، خاطـرة جمعی 
را بـه عنـوان تصور معمـار ايتالیايـی، آلدو روسـی از آنچه 
وی بـه عنـوان عنصـری می ديـد کـه اغلب در فرم شـهر 
منعکـس می شـود و بايـد در توسـعة جديد بازتـاب يابد، 

 .)2005:75,Cowan( معرفـی می کنـد
خاطره انگیزی و فضاي شهري

خاطـره ماهیتـي اجتماعـي دارد؛ به همیـن منظـور بـا 
فضاهـاي عمومـي شـهر در ارتبـاط بـوده و شـکل گیري 
خاطـرات در قلمـرو و سـکونتگاه جمعـي، يعنـي شـهر و 
محـالت آن امکان پذيـر اسـت؛ در نتیجـه اگـر خاطـرات 
جمعي ماهیت اجتماعي داشـته، بسـتر شـکل گیري آنها 
)شـهر( نیز بايد محل تعامل اجتماعي باشد. در اينصورت، 
سـابقه سـکونت در شـهر خـود عاملـي اسـت در جهـت 
تقويـت خاطـرات جمعی )میرمقتدايـی، 1387(. شـهر را 
مي تـوان مـکان خاطره هـاي جمعـي مردمانش دانسـت؛ 
فضاهـاي مختلف شـهري با زنده نـگاه داشـتن خاطرات، 

از  د را نيز جزئيوته و خكند. فضا را از آن خود دانسلق ميفضاي خودماني فضايي است كه فرد ساكن محله در آن احساس تع
وعه گردد زيرا فضاي شهري جزئي بالواسطه از مجماي براي حضور در فضا نمييافتن بهانهدر اين فضاها فرد دنبال داند.فضا مي

بايد بتواند به سهولت به فضا دسترسي داشته براي القاي اين حس، فرد  شود.فضاهاي زندگي اوست و حياط دوم او محسوب مي
راحت ترين مسير و در كمترين زمان به فضا دسترسي يابد، اين احساس كه فضا دنباله ي فضاي زندگي باشد. اينكه فرد بتواند از 
تر اين حضور را به و از آن مهم بعالوه فضا بايد جاذب باشد و ساكنان را ترغيب به حضور در خود نمايد اوست را تشديد مي كند.

هاي غيرحركتي مثل گردهم ايستادن، نشستن هايي براي انجام فعاليتليل كند. براي اين منظور وجود محعبور توام با مكث تبد
فضا را در شب نيز قابل استفاده  اي بايد باشد تااين امكانات به گونه ها كمك موثري خواهد بود.و... همراه با مبلمان مناسب آن

عالوه  .)223، ص 1390(پاكزاد،  باال مي رودازد. به اين ترتيب با افزايش زمان امكان حضور در فضا، امكان توقف در آن نيز س
از طرف ديگر فضا اي باشد كه فضاهاي مكث الزم براي انجام فعاليت هاي فوق فراهم باشد. بر اين كالبد فضا نيز بايد به گونه

ه هاي احساس تعلق نمايند و در آن حضور يابند. پس همه گرو د كه تمام ساكنان محله نسبت به آنبايد به گونه اي باش
بايد امكانات مورد نياز براي فعاليت هاي خود و مشاركت در  اجتماعي اعم از سالخوردگان، كودكان، زنان، مردان و جوانان و...

براي مثال كنترل كودكان توسط والدين مقدور باشد و در عين حال كودكان فعاليت هاي ديگران را در اختيار داشته باشند. 
اي باشد كه امكان گساالن امكان برقراري ارتباط با هم داشته باشند. كالبد فضا بايد همچنين به گونهاحساس آزادي نمايند و بزر

را تبديل به نبود موانع حركتي، تسهيل در رفت و آمد و امكان تسلط بر فضا، آن حضور سالخوردگان و معلوالن فراهم باشد.
امكان يگر كه بايد امكان حضور بي دغدغه داشته باشند زنان هستند. گروه د نمايد.افراد مي زمكاني مناسب براي اين دسته ا

خطر افتادن احساس امنيتشان، از عوامل موثر در استفاده راحت و مرورهاي مزاحم و به و گردهمايي زنان بدون ديدها و عبور
اي كه فعاليت هاي پرجنب و از طرفي فضاي خودماني بايد پاسخگوي جوانان باشد به گونهخودماني اين قشر از فضا است. 

 جوش آنان را در خود جاي دهد و از آن عاملي براي مزاحمت همسايگان بوجود نياورد. 
رسد كه بتوان به راحتي يك فضا زماني خودماني به نظر مياز الزامات اين فضا فراهم آوردن تجهيزات و مبلمان مناسب است. 

زا از عرصه خصوصي زندگي اش نداند و اين دو مج و كامالً رد خود را قطعاًهاي خصوصي رفت و آمد كرد و فميان آن و عرصه
عرصه را در امتداد هم حس كند تا همان احساس خودماني بودن كه در فضاي خصوصي دارد در فضاي عمومي نيز داشته باشد. 

رف كند و تسليم محض ساماندهي ل و تصخها براي ايجاد چنين احساسي اين است كه فرد بتواند در فضا ديكي از بهترين راه
آورد. براي تري را ميان او و ميدان فراهم ميموجود نباشد. برخورد عامدانه استفاده كننده از فضا، امكان برقراي ارتباط صميمانه

 مثال اگر ساكنين با مشاركت هم براي ايام خاصي فضا را تجهيز كنند احساس تعلق بيشتري به فضا خواهند داشت. 
مترين عوامل كالبدي در تشديد خودماني بودن فضا، مقياس انساني است. ابعاد يك فضاي خودماني بايد با توانايي هاي از مه«

حسي انسان در زمينه ادراك فضا هماهنگي داشته باشد. بايد درنظر داشت در اين فضا تعامالت اجتماعي در حد فرد با فرد هم 
 .)224، ص 1390 (پاكزاد، »كه بازشناسي آشنايان ممكن گرددوجود دارد. لذا ابعاد بايد در حدي باشد 

 
 ماخذ: يافته هاي تحقيق.  . عوامل موثر در طراحي فضاهاي خودماني؛1جدول 

ــر   ــوثر ب ــل م عوام
خودمـــاني شـــدن 

 فضا
 راهكارهاي طراحانه

 حس تعلق

 سهولت دسترسي به فضا  -
 قابل استفاده نمودن فضا در شب  -
ي فضـــاي  فضـــاي عمـــومي در ادامـــه -

 خصوصي احساس شود.

 فرد بتواند در فضا دخل و تصرف كند. -
 فضا داراي ايمني و امنيت باشد. -

 
 تعريف خاطره و خاطرة جمعي

از آن در ذهن شخص  شته باشد و آثارياموري كه بر شخص گذ«واژة خاطره در لغتنامة دهخدا بصورت زير تعريف شده است: 
 (دهخدا،» هاي گذشتههاي گذشته يا شنيدهمانده باشد؛ گذشتة آدمي؛ وقايع گذشته كه شخص آن را ديده يا شنيده است؛ ديده

 ,Longman» (توانايي فرد در به خاطر آوردن اشيا، اماكن، تجارب و ...« خاطره در لغتنامة النگمن، ).64، ص 1377
توانايي و يا روند يادآوري يا بازتوليد آنچه آموخته شده و يا به خاطر سپرده شده، خصوصاً «و در لغتنامة وبستر، ). 2010:1993

شده، خاطره، تعريف شده است. بر اساس تعاريف لغوي ارائه )Webster,2003:725» (از طريق سازوكارهاي تداعي معاني
فرد از طريق بيادآوردن افراد، اشيا، اماكن و تجارب است. بررسي تعاريف گوناگون بيادآوردن وقايع و رويدادهاي گذشته بوسيلة 

باشد. رويدادهاي موردنظر در اين تعريف، نه مي 1F2»رويداد«هاي كليدي در تعريف خاطره، دهد كه يكي از جنبهنشان مي
را تجربه كرده است. بنابراين در تعريفي رويدادهاي صرفاً مكتوب در كتب تاريخي، بلكه رويدادهايي است كه فرد خود، آنها 

شده بوسيلة فرد از طريق بيادآوردن افراد، اشيا، اماكن توان گفت: خاطره بيادآوردن وقايع و رويدادهاي تجربهتر از خاطره ميدقيق
 و تجارب و با استفاده از سازوكارهاي تداعي معاني است.

چارچوب هاي «مقاله  در به ويژه فرانسوي شناس جامعه هالبواكس ريسمو توسط بار، نخستين براي ،»جمعي خاطره« عبارت
جامعه  دوركهايم اميل تاثير تحت» هالبواكس«شد.  معرفي و گرفته كار به »خاطره جمعي«مشهور  كتاب و» خاطره اجتماعي

 روسي آلدو .)Wilson, 2000( دارد تعلق سنت اين بين تر خوش و جديدتر فكري شاخه و روانشناسي جمعي سنت شناس، به
 نمود. شهرسازي و معماري ادبيات وارد را هالبواكس جمعي خاطره مفهوم كه است كسي نخستين ايتاليايي، خردگراي نو معمار
اشاره  شهر به نگاه تاريخي روش دو به و كرده ياد تاريخ مثابه به ازشهر ،»شهر معماري« مشهورش كتاب از بخشي در روسي

 مثابه به تاريخ ديگر و خوردمي چشم به آن روي بر ردپاي زمان كه  مادي مصنوع عنصر يك ثابهم به شهر مي كند. نخست
به اين سو  1970در عرصة شهرسازي، خاطرة جمعي از دهة ). Rossi,1982:128( شهر مصنوعات گيري مطالعه ساختار شكل

ه قرار گرفت. فرهنگ لغات شهرسازي، خاطرة جمعي و در نتيجة بكارگيري نابجاي پيشنهادهاي منشور آتن و تبعات آن مورد توج
شود و بايد ديد كه اغلب در فرم شهر منعكس ميرا به عنوان تصور معمار ايتاليايي، آلدو روسي از آنچه وي به عنوان عنصري مي

  ).Cowan,2005:75( كنددر توسعة جديد بازتاب يابد، معرفي مي
 شهري و فضاي انگيزيخاطره

                                                            
2 Event

 جذابيت
 عبور توام با مكث در فضا -
ــام    - ــراي انجـ ــايي بـ ــل هـ ــود محـ وجـ

 فعاليت هاي غير حركتي

ــا،    - ــرم ه ــا، ف ــاربري ه ــوع در ك ــتفاده از تن اس
 مردم و اهداف

ــمولي و   ــه شـ همـ
 مشاركت

 در فعاليت هاي ديگران مشاركت -
ــدين و در   - ــط والـ ــان توسـ ــرل كودكـ كنتـ

 عين حال احساس آزادي در كودكان
نبــود موانــع حركتــي، تســهيل در رفــت      -

 و آمد

امكـــان گردهمـــايي زنـــان بـــدون ديـــدها و   -
عبورومرورهـــاي مـــزاحم و بـــه خطـــر افتـــادن  

 احساس امنيتشان
ــوش    - ــب و جـ ــاي پرجنـ ــت هـ ــان فعاليـ امكـ

 جوانان
 ط بر فضاامكان تسل -

 مقياس انساني
ــاي     - ــك فض ــاد ي ــتن  ابع ــاهنگي داش هم

ــان     ــي انس ــاي حس ــايي ه ــا توان ــاني ب خودم
 در زمينه ادراك فضا 

ابعـــاد در حـــدي باشـــد كـــه بازشناســـي      -
 آشنايان ممكن شود.

جدول 1. عوامل موثر در طراحی فضاهای خودمانی؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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باعـث زنـده نگاه داشـتن حـوادث تاريـخ مي شـوند؛ و در 
نتیجـه وجـه مهمـي از خاطـره جمعـي يک ملـت، قوم و 
يـا فرهنـگ سـرزمیني راشـکل مي دهند. گذشـت زمان 
کالبـد شـهر را واجـد هويـت مي سـازد و شـهروندان بـه 
واسـطه فضاهـاي شـهري مملـو از خاطره هـاي جمعـي 
بـا گذشـته فرهنگـي خـود ارتبـاط يافته وکسـب هويت 
اجتماعـي مـي نماينـد )حبیبـی، 1378(. محیـط، اعـم 
از شـرايط کالبـدی، معنايـی و معنـوی، عامـل مهمی در 
احـراز هويتـی خـاص بـرای انسـان اسـت. محیـط از آن 
جهـت کـه تجلی کالبـدی باورهـا و ارزش هـای فرهنگی 
جامعـه اسـت، می تواند در احسـاس هويت يـا بی هويتی 

تأثیرگذار باشـد )حبیب، 1387، ص 14(. محیط شـهری 
بـرای سـاکن آن نقـش ظـرف تمامـی تجربیات فـردی و 
جمعـی را دارد و در ايـن میان ارتبـاط تجمع خاطره های 
شهرنشـینان و عامـل زمـان، موجـب ايجـاد خوانش های 
متفـاوت و پژوهش هـای گسـترده ای در زمینـة ارتبـاط 
مداخـالت و توسـعه های جديـد در متـن شـهر و تعامـل 
نسـل های متفـاوت کالبد و محتوا در کنار يکديگر اسـت. 
اين هم نشـینی، گفتة »ويلیـام فالکنر« را به يـاد می آورد 
کـه »گذشـته هیچـگاه نمـرده اسـت؛ در حقیقـت حتی 
سـپری نشـده اسـت«. بـه دلیـل همیـن ارتباطات اسـت 
کـه گرايش هـا به سـمت برنامه ريـزی در جهـت افزايش 

ا اهالي ساكن با توجه به مباني نظري ارائه شده، محقق براي تدقيق حوزه هاي طراحي با استفاده از برداشت ميداني و مصاحبه ب
حوزه فراگير، مشاركت، آشنايي افراد باهم، تامين مايحتاج روازنه، مقياس انساني و... : ي ماننديمعيارهادر برزن گودال مصلي و 

حوزه فراگير: محدوده اي كه هنوز در آن حس خودماني بودن بين  مشخص كرده است. 4بالفصل و مداخله را مانند نقشه شماره 
رغم اينكه گذر گلچينان مابين محله مي شناسند). حوزه بالفصل: علي (تا ميانه گذر هاشم خان همديگر را ساكنين وجود دارد

اي كه افراد به آن حس تعلق دارند و آن را خودماني گودال عباسي و هاشم خان است اما بدليل وجود بازارچه در گذر، محدوده
خودماني بودن گذر را تشديد  مي  حوزه مداخله: محدوده اي كه دخل و تصرف طراحانه، .تلفيقي از اين محالت است مي دانند،

 كند.

 
 

 هاي تحقيقيافته
انگيزي ها به بررسي داده هاي مربوط به خودماني شدن فضا و نيز داده هاي مربوط به خاطرهبراي تجزيه و تحليل پرسشنامه

شود براي فضاي خودماني پنج معيار در نظر گرفته شده است كه مشاهده مي 2ل شماره همان طور كه در جدو فضا مي پردازيم. 
كنندگان از فضا قرار دارد. معيارهاي خاطره انگيزي شش معيار با بيشترين درصد در اولويت استفاده حس تعلق به فضااز اين بين 

ويت اول قرار دارد. الزم به ذكر كه استفاده كنندگان از در اول سابقه سكونت ها هستند مورد سوال واقع شده كهكه از مهمترين
به موارد دانند، هايي را در خودماني و خاطره انگيزي فضا دخيل ميفضا، در پاسخ به سوال باز پرسشنامه مبني بر اينكه چه ويژگي

مشابهي اشاره داشته اند كه با نظر نگارندگان تمامي آن ها وابسته به معيارهاي ذكر شده مي باشند لذا از ذكر آن  مختلف و گاهاً
  ها پرهيز شده است.

 . اولويت بندي معيارهاي خودماني و خاطره انگيزي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.2جدول 

 خاطره انگيز شدن فضا خودماني شدن فضا 

1 
 معيار

فراواني 
 دديع

درصد 
 فراواني 

 معيار
فراواني 

 عددي
درصد 

 فراواني 

 %98 247 سكونت  سابقه % 91.2 230 حس تعلق 2

 %94.4 238 هويت كالبدي % 88 224 مشاركت 3

: ، ماخذمعرفي محدوده هاي طراحي . 4نقشه 
: نگارندگان، ماخذمحورهاي فعاليتي برزن .3نقشه  نگارندگان  

 
 عرصه مورد مطالعهشناخت 

اي كه در تمام مراحل ه شده است. به گونهدر اين بخش به بررسي ابعاد كالبدي، فعاليتي و معنايي موجود در گذر گلچينان پرداخت
طراحي (موجود و مطلوب)، اين ابعاد در راستاي عوامل موثر بر خودماني بودن فضا هدايت شوند. الزم به ذكر است اين عوامل به 

شناختِن بعد فعاليتي،  معنا كه براي مثال در مرحلهعنوان فيلتر بر سر راه ابعاد كالبدي، فعاليتي و معنايي قرار داده شده اند بدين
هاي جمعي صميمانه و خودجوش اهالي مي باشد و در اين راستا شناسايي كاربري هاي محلي و فعاليتريتمركز محققان بر كارب

هايي كه سبب ورود افراد غريبه به محله مي شود در جهت جلوگيري از برهم زدن صميميت و خودماني شدن فضا مدنظر قرار 
گذاري كردن، گزينه دادن، انتخاب انداز، هدفكردن، ساختن چشمكردن ساير مراحل طراحي شامل: تحليليگيرد. سپس با طمي

 كردن گزينه برتر، ارزيابي و اجرا، سعي در خودماني و خاطره انگيز كردن اين فضا شده است.

 
و از جمله گذرهاي اصلي برزن گودال مصلي  )1 شماره نقشه( بافت تاريخي شهر يزد واقع شده است گذر گلچينان در محدوده
هاشم خان و بخشي از محله پشت باغ و مركز شهر قديمي يزد قرار  مشترك محالت گودال عباسي، زمي باشد. اين گذر در مر

كه مي توان ان  باشندكاروانسراي مشيري و گلچينان مي محورهاي فعاليتي در برزن گودال مصلي دو محور )2شماره نقشه( دارد.
طرح فرادست (طرح  درخان رابطي بين اين دو محور مي باشد. گذر و بازار هاشم. ها را به عنوان شاكله اصلي در نظر گرفت

متر و  10راژ ناجي، عرض اين گذر از ابتداي گذر گلچينان (ورودي از سمت خيابان ايرانشهر) تا گاحفاظت جامع بافت تاريخي)، 
 )3شماره نقشه( متري پيشنهاد شده است و در محل گاراژ ناجي مركز محله پيشنهاد شده است. 6از گاراژ تا مصلي 

 هـاي شـكل  مدل استخراجي براي مطالعـة حـوزه  . 3نمودار 
 92، ص 1392 سلطاني،، منبع: گيري هويت، خاطره و فرهنگ

محله تخت استاد.1

محله پشت باغ.2

محله گودال عباسي.3

ه خواجه خضرمحل.4

محله ميرچخماق.5

مرمز شهر قديمي يزد.6

محله شاه طهماسب.7

محله گودال مصلي.8

محله هاشم خان.9

: ، ماخذموقعيت گذر گلچينان در برزن گودال مصلي .2نقشه 
  نگارندگان

: ، ماخذبرزن گودال مصلي در محدوده تاريخي .1نقشه 
  نگارندگان
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سـرزندگی محیط های شـهری با نظر به هويـت و میراث 
خاطـرات شـهروندان و توجـه بـه ايجـاد تـداوم تجربیات 
شـهری، با رويکردی مشـارکتی اسـت )سـلطانی، 1392، 
ص 88(. پیوسـتگی و تـداوم حیـات شـهری همـواره در 
اندرکنشـی بـا سـرزندگی حیـات هـر روزه پديـد می آيد. 
چنانکـه »هانـری لفور«  در کتاب تولید فضـا )1991( غنا 
و پويايی محیط های شـهری را وابسـته به تجمع هويت و 
معنـا در قالـب زندگی هـر روزه می دانـد و می توان گفت 
ارتقاء کیفیت زندگی شـهروندان در بسـتر محیط شهری، 
ناشـی از تلفیـق کیفیـات گوناگـون اسـت کـه الجـرم به 
کلیة ابعاد حیـات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی 
نظام شـهری مرتبـط می شـود )گلـکار، 1386، ص 74(.

تبیین مؤلفه های ارتقاء خاطره انگیزی 
يکـی از تأثیرگذارتريـن پژوهش هـا در راسـتای تعییـن 
مؤلفه هـای ارتبـاط شـهروندان و محیـط شـهری، کتاب 
»روانشناسـی مـکان« کانتر )1977( اسـت. کانتر بـا ارائة 
مـدل مـکان، سـه مؤلفـة کالبـد، فعالیـت و معنا)مفهوم( 
را ابعـاد اصلـی هرگونـه پژوهـش در زمینـة ارتقاء کیفیت 
رابطـة مردم و محیط شـهری بـا رويکرد هويـت و خاطرة 
جمعـی در طرح هـای توسـعه معرفـی می کنـد. وضعیت 
کالبـدی بعنوان ظرف زندگی هـرروزه با فعالیت به عنوان 
هرآنچـه در ايـن ظـرف کالبدی تجربه می شـود و معنا به 

عنـوان علـت واقع شـدن ايـن فعالیت ها معرفی می شـود 
کـه تغییـر هـر يـک از اينهـا بـر ديگر ابعـاد مؤثر اسـت و 
برنامه هـا و طرح هـای توسـعه بايسـتی هـر سـه جنبه را 
-155:ibid لحـاظ نماينـد )سـلطانی، 1392 بـه نقـل از
160(. در اينجـا بـا اسـتفاده از پژوهش هـای مونتگمـری  
)1998 و 2003(، سـايم  )1995(، اسـترنبرگ  )2000(، 
بالساس  )2009(، گل  )1987(، اودانل  )2008(، سلطاني 
و نامداريان )1389(، خسـتو و سعیدی رضوانی )1389( و 
لطفـی )1390( کـه به تبیین معیارهای هر سـه يا برخی 
از ايـن حوزه هـای اصلی پرداخته اند، بـه تبیین معیارها و 

زيرمعیارها پرداخته شـده اسـت. 
شناخت عرصه مورد مطالعه

در ايـن بخش به بررسـی ابعاد کالبدی، فعالیتی و معنايی 
موجود در گذر گلچینان پرداخته شـده اسـت. به گونه ای 
کـه در تمـام مراحـل طراحـی )موجـود و مطلـوب(، ايـن 
ابعـاد در راسـتای عوامـل موثـر بـر خودمانـی بـودن فضا 
هدايـت شـوند. الزم بـه ذکر اسـت ايـن عوامل بـه عنوان 
فیلتر بر سـر راه ابعاد کالبدی، فعالیتی و معنايی قرار داده 
شـده انـد بدين معنا کـه برای مثـال در مرحله شـناختِن 
بعـد فعالیتـی، تمرکـز محققان بـر کاربری هـای محلی و 
فعالیتهای جمعی صمیمانه و خودجوش اهالی می باشـد 
و در ايـن راسـتا شناسـايی کاربـری هايی که سـبب ورود 

ا اهالي ساكن با توجه به مباني نظري ارائه شده، محقق براي تدقيق حوزه هاي طراحي با استفاده از برداشت ميداني و مصاحبه ب
حوزه فراگير، مشاركت، آشنايي افراد باهم، تامين مايحتاج روازنه، مقياس انساني و... : ي ماننديمعيارهادر برزن گودال مصلي و 

حوزه فراگير: محدوده اي كه هنوز در آن حس خودماني بودن بين  مشخص كرده است. 4بالفصل و مداخله را مانند نقشه شماره 
رغم اينكه گذر گلچينان مابين محله مي شناسند). حوزه بالفصل: علي (تا ميانه گذر هاشم خان همديگر را ساكنين وجود دارد

اي كه افراد به آن حس تعلق دارند و آن را خودماني گودال عباسي و هاشم خان است اما بدليل وجود بازارچه در گذر، محدوده
خودماني بودن گذر را تشديد  مي  حوزه مداخله: محدوده اي كه دخل و تصرف طراحانه، .تلفيقي از اين محالت است مي دانند،

 كند.

 
 

 هاي تحقيقيافته
انگيزي ها به بررسي داده هاي مربوط به خودماني شدن فضا و نيز داده هاي مربوط به خاطرهبراي تجزيه و تحليل پرسشنامه

شود براي فضاي خودماني پنج معيار در نظر گرفته شده است كه مشاهده مي 2ل شماره همان طور كه در جدو فضا مي پردازيم. 
كنندگان از فضا قرار دارد. معيارهاي خاطره انگيزي شش معيار با بيشترين درصد در اولويت استفاده حس تعلق به فضااز اين بين 

ويت اول قرار دارد. الزم به ذكر كه استفاده كنندگان از در اول سابقه سكونت ها هستند مورد سوال واقع شده كهكه از مهمترين
به موارد دانند، هايي را در خودماني و خاطره انگيزي فضا دخيل ميفضا، در پاسخ به سوال باز پرسشنامه مبني بر اينكه چه ويژگي

مشابهي اشاره داشته اند كه با نظر نگارندگان تمامي آن ها وابسته به معيارهاي ذكر شده مي باشند لذا از ذكر آن  مختلف و گاهاً
  ها پرهيز شده است.

 . اولويت بندي معيارهاي خودماني و خاطره انگيزي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.2جدول 

 خاطره انگيز شدن فضا خودماني شدن فضا 

1 
 معيار

فراواني 
 دديع

درصد 
 فراواني 

 معيار
فراواني 

 عددي
درصد 

 فراواني 

 %98 247 سكونت  سابقه % 91.2 230 حس تعلق 2

 %94.4 238 هويت كالبدي % 88 224 مشاركت 3

: ، ماخذمعرفي محدوده هاي طراحي . 4نقشه 
: نگارندگان، ماخذمحورهاي فعاليتي برزن .3نقشه  نگارندگان  

   
 يفعاليت بعد تحليل 

هاي فرامحله اي باعث ورود افراد متفرقه غير محلي به گذر مي شود، شناسايي آن ها امري ضروري است تا از آنجايي كه كاربري
مالحظه مي  5همان گونه كه در نقشه شماره ودماني تر شود.در مالحظات طراحي به گونه اي با ان ها برخورد شود كه گذر خ

ن ها مانند گاراژ ناجي هاشم خان قرار دارند و برخي از آ عموم كاربري هاي فرامحله اي در حاشيه خيابان هاي اصلي و گذركنيد، 
دبيرستان ايرانشهر، كارگاه  و آموزش عالي در مقياس فرا شهري كاربري هايي ازجمله:در حال حاضر عملكرد خود را از داده اند.

در مقياس محلي  محلي هاي تجاريو  حسينيه ها، زورخانه، مسكوني هادر مقياس منطقه اي و  آموزشگاه و مبل فروشي ،فرش
عرض گذر گلچينان در قسمت ابتدايي از  معرفي شده اند. 6ن كاربري هاي موثر بر طرح در نقشه شمارهعالوه بر آفعاليت دارند. 

مي باشد، وجود پيچ و خم  1به1و  2به1متر مي باشد و محصوريت  6-4متر و در ساير قسمت ها  10-8ابان ايرانشهر سمت خي
آن به صورت  وضعيت كفسازيها و محصوريت مناسب باعث ايجاد حس نزديكي بين افراد و خودماني شدن فضا شده است. 

ورودي اين گذر از سمت خيابان قيام هيچ گونه . اهش داده استكه تا حدودي امنيت را ك آسفالت و بدون پياده رو مي باشد
 .دعوت كنندگي ندارد و تنها با سرپوشيده شدن قابل تمييز است. اين غريب گز بودن حاكي از خودماني بودن گذر مي باشد

يي عرض معبر، شناسا ورودي از سمت خيابان ايرانشهر نيز دعوت كنندگي ندارد اما شدت غريب گز بودنش كمتر مي باشد.
سرزندگي تاثير مي گذارد و به تبع آن  هاي امنيت، محصوريت،محصوريت آن، وضعيت كفسازي و مقطع عرضي در كيفيت

 خودماني بودن گذر را تحت الشعاع قرار مي دهد.

مقياس  4
 انساني

 %92.8 234 تاريخي حوادث 84% 212

 %92.06 232 هاي فرهنگي مشتركارزش %83 210 همه شمولي  5

 تعامل جود مكان هايي برايو %77 196 جذابيت 6
 اجتماعي

224 88% 

 %84 214 سرزندگي    7

جدول 2. اولويت بندی معیارهای خودمانی و خاطره انگیزی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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افـراد غريبـه بـه محله مـی شـود در جهت جلوگیـری از 
برهـم زدن صمیمیت و خودمانی شـدن فضـا مدنظر قرار 
می گیـرد. سـپس بـا طی کـردن سـاير مراحـل طراحـی 
شـامل: تحلیل کـردن، سـاختن چشـم انداز، هدف گذاری 
کـردن، گزينـه دادن، انتخاب کردن گزينه برتـر، ارزيابی و 
اجـرا، سـعی در خودمانـی و خاطره انگیز کـردن اين فضا 

شـده است.
گـذر گلچینـان در محدوده بافت تاريخی شـهر يـزد واقع 
شـده اسـت )نقشـه شـماره 1( و از جمله گذرهای اصلی 
بـرزن گـودال مصلی می باشـد. اين گذر در مرز مشـترک 
محـالت گودال عباسـی، هاشـم خـان و بخشـی از محله 
پشـت بـاغ و مرکـز شـهر قديمی يـزد قـرار دارد. )نقشـه 
شـماره2( محورهـای فعالیتـی در برزن گـودال مصلی دو 
محور کاروانسـرای مشـیری و گلچینان می باشند که می 
تـوان ان هـا را به عنوان شـاکله اصلـی در نظر گرفت .گذر 
و بـازار هاشـم خان رابطـی بیـن ايـن دو محور می باشـد. 
در طـرح فرادسـت )طـرح حفاظت جامع بافـت تاريخی(، 
عـرض اين گذر از ابتدای گذر گلچینان )ورودی از سـمت 
خیابـان ايرانشـهر( تـا گاراژ ناجـی، 10 متـر و از گاراژ تـا 
مصلـی 6 متـری پیشـنهاد شـده اسـت و در محـل گاراژ 
ناجی مرکز محله پیشـنهاد شـده است. )نقشـه شماره3(
بـا توجه بـه مبانی نظری ارائه شـده، محقق بـرای تدقیق 
حـوزه هـای طراحـی بـا اسـتفاده از برداشـت میدانـی 
و مصاحبـه بـا اهالـی سـاکن در بـرزن گـودال مصلـی و 
معیارهايـی مانند: مشـارکت، آشـنايی افراد باهـم، تامین 
مايحتـاج روازنه، مقیاس انسـانی و... حوزه فراگیر، بالفصل 
و مداخله را مانند نقشـه شـماره 4 مشـخص کرده اسـت. 
حـوزه فراگیر: محـدوده ای که هنوز در آن حس خودمانی 
بـودن بین سـاکنین وجود دارد )تا میانه گذر هاشـم خان 
همديگـر را می شناسـند(. حوزه بالفصـل: علی رغم اينکه 
گـذر گلچینان مابین محله گودال عباسـی و هاشـم خان 
اسـت امـا بدلیل وجـود بازارچـه در گذر، محـدوده ای که 
افـراد بـه آن حس تعلق دارنـد و آن را خودمانی می دانند، 
تلفیقـی از ايـن محـالت اسـت. حـوزه مداخله: محـدوده 
ای کـه دخـل و تصـرف طراحانـه، خودمانی بـودن گذر را 

تشـديد  می کند.

يافته های تحقیق
بـرای تجزيه و تحلیل پرسشـنامه ها به بررسـی داده های 
مربـوط بـه خودمانی شـدن فضا و نیـز داده هـای مربوط 
بـه خاطره انگیـزی فضا مـی پردازيـم.  همان طـور که در 
جدول شـماره 2 مشـاهده می شـود برای فضای خودمانی 
پنـج معیـار در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه از ايـن بین 
حـس تعلـق بـه فضـا بـا بیشـترين درصـد در اولويـت 
اسـتفاده کنندگان از فضـا قـرار دارد. معیارهـای خاطـره 
انگیـزی شـش معیـار کـه از مهمترين هـا هسـتند مورد 
سـوال واقع شـده که سـابقه سـکونت در اولويت اول قرار 
دارد. الزم به ذکر که اسـتفاده کنندگان از فضا، در پاسـخ 
بـه سـوال باز پرسشـنامه مبنی بر اينکه چـه ويژگی هايی 
را در خودمانـی و خاطره انگیـزی فضا دخیل می دانند، به 
موارد مختلف و گاهاً مشـابهی اشـاره داشـته اند که با نظر 
نگارنـدگان تمامـی آن ها وابسـته به معیارهای ذکر شـده 

مـی باشـند لـذا از ذکر آن ها پرهیز شـده اسـت.   
تحلیل بعد  فعالیتی

از آنجايـی کـه کاربری های فرامحلـه ای باعـث ورود افراد 
متفرقـه غیـر محلـی به گـذر می شـود، شناسـايی آن ها 
امـری ضـروری اسـت تـا در مالحظـات طراحی بـه گونه 
ای بـا ان هـا برخـورد شـود کـه گـذر خودمانی تر شـود. 
همـان گونـه کـه در نقشـه شـماره5 مالحظه مـی کنید، 
عمـوم کاربری هـای فرامحله ای در حاشـیه خیابان های 
اصلـی و گـذر هاشـم خـان قـرار دارنـد و برخـی از آن ها 
ماننـد گاراژ ناجـی در حـال حاضر عملکرد خـود را از داده 
اند.کاربـری هايـی ازجملـه: آمـوزش عالی در مقیـاس فرا 
شـهری و دبیرستان ايرانشهر، کارگاه فرش، مبل فروشی و 
آموزشـگاه در مقیاس منطقه ای و مسـکونی ها، زورخانه، 
حسـینیه هـا و تجـاری هـای محلـی در مقیـاس محلـی 
فعالیـت دارند. عـالوه بر آن کاربری های موثـر بر طرح در 
نقشـه شـماره6 معرفی شـده اند. عرض گذر گلچینان در 
قسـمت ابتدايی از سمت خیابان ايرانشهر 8-10 متر و در 
سـاير قسـمت ها 4-6 متر مـی باشـد و محصوريت 1به2 
و 1بـه1 مـی باشـد، وجـود پیـچ و خـم هـا و محصوريت 
مناسـب باعث ايجـاد حس نزديکی بین افـراد و خودمانی 
شـدن فضا شـده اسـت. وضعیت کفسـازی آن به صورت 
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آسـفالت و بـدون پیـاده رو مـی باشـد کـه تـا حـدودی 
امنیـت را کاهـش داده اسـت. ورودی ايـن گذر از سـمت 
خیابـان قیـام هیـچ گونه دعـوت کنندگی نـدارد و تنها با 
سرپوشـیده شـدن قابل تمییز اسـت. اين غريب گز بودن 
حاکی از خودمانی بودن گذر می باشـد. ورودی از سـمت 
خیابـان ايرانشـهر نیـز دعـوت کنندگی نـدارد اما شـدت 
غريـب گـز بودنـش کمتـر مـی باشـد. شناسـايی عـرض 
معبـر، محصوريت آن، وضعیت کفسـازی و مقطع عرضی 
در کیفیت هـای امنیت، محصوريت، سـرزندگی تاثیر می 
گـذارد و بـه تبـع آن خودمانی بودن گذر را تحت الشـعاع 

قرار مـی دهد.
  

تحلیل بعد کالبدی
از لحـاظ فـرم کالبـدی معماری يـزد به صـورت درونگرا و 
حیـاط مرکزی می باشـد، لذا الزم اسـت فضاهـای بیرونی 
نیز اين خصلت را داشـته باشـند تا افراد احسـاس راحتی 
بیشـتری در فضا داشـته باشـند. نقشـه شـماره 7 بیانگر 
تـوده و فضا )وضع موجود( در محدوده طراحی می باشـد. 
بناهـا عمومـاً يـک طبقـه و بـا قدمـت بـاالی 50 سـال 
می باشـند. عمـوم بناهـا از لحـاظ کیفیت قابـل نگهداری 
می باشـند و با توجه به تاريخی بودن بافـت، بناهای دارای 
ارزش میراثـی ماننـد خانه مودت و مسـجد تبريزی ها و... 
از لحـاظ کالبـدی و تاريخـی حائـض اهمیت می باشـند. 
وجود زمین های بالاسـتفاده در محدوده پتانسـیلی اسـت 

 
 كالبدي بعد تحليل

باشد، لذا الزم است فضاهاي بيروني نيز اين خصلت را ت درونگرا و حياط مركزي ميي يزد به صوراز لحاظ فرم كالبدي معمار
در محدوده (وضع موجود) بيانگر توده و فضا  7 نقشه شمارهداشته باشند تا افراد احساس راحتي بيشتري در فضا داشته باشند. 

باشند عموم بناها از لحاظ كيفيت قابل نگهداري مي باشند.ال ميس 50يك طبقه و با قدمت باالي  . بناها عموماًباشدطراحي مي
و... از لحاظ كالبدي و تاريخي  هابودن بافت، بناهاي داراي ارزش ميراثي مانند خانه مودت و مسجد تبريزيو با توجه به تاريخي

باز جمعي و شكلگيري فضاهاي  پتانسيلي است جهت طراحي هاي بالاستفاده در محدودهباشند. وجود زمينحائض اهميت مي
 تر شدن گذر.تعامالت در جهت افزايش مشاركت، آشنايي، حس تعلق و به تبع آن خودماني

: نگارندگانكاربري هاي موثر بر طرح، ماخذ .6نقشه   

: كاربري هاي فرامحله اي، ماخذ .5شه نق
 نگارندگان
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جهـت طراحی فضاهای باز جمعی و شـکلگیری تعامالت 
در جهـت افزايـش مشـارکت، آشـنايی، حس تعلـق و به 

تبـع آن خودمانی تـر شـدن گذر.
تحلیل بعد معنايی

محل هـای  شـناخت  و  بررسـی  بـه  شـماره 1  تصويـر 
گردهمايـی و پاتـوق هـا، بهانه هـای حضـور و مشـارکت 
اهالـی، عناصـر هويت بخـش، عناصـر شـاخص کالبدی و 
نشـانه ها و همیـن طـور يافتـن فضاهـای گـم شـده و بـا 
امنیـت کم در راسـتای ايجاد فضـای خودمانـی و خاطره 

انگیـز بـوده اسـت، پرداخته اسـت.
اهـداف کالن و برنامه هـای مبتنی بـر خودمانی و 

فضا انگیزشـدن  خاطره 

پـس از جمع بندی و تحلیل مرحله شـناختن، محققان با 
توجـه بـه رويکرد پژوهـش، اهداف و سیاسـت ها را مبنی 
بـر خودمانی شـدن فضا جهـت تحقق خاطـره انگیزی در 
نظـر گرفته اند که قسـمت هايـی از جداول مربوطـه ارائه 

شـده است. 
از آنجايـی کـه خاطـره بـا زمـان در ارتبـاط تنگاتنگـی 
اسـت و مداخلـه صـورت گرفتـه در بافـت تاريخـی شـهر 
يـزد می باشـد کـه روح زمان در آن نهفته اسـت بررسـی 
محیـط تاريخـی نیز حائـز اهمیت می باشـد. ضمن اينکه 
دو مبحـث خاطـره و خودمانـی بـودن با اجتماع سـروکار 
دارنـد، بررسـی محیـط اجتماعـی هـم در ايـن راسـتا 
مثمرثمـر می باشـد. و نیـز اهمیـت محیـط اقتصـادی به 

 
 . بعد معنوي طراحي فضاهاي خودماني، ماخذ: نگارندگان1تصوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصوير 1. بعد معنوی طراحي فضاهاي خودماني، ماخذ: نگارندگان



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

493

 
 هاي متناظر با آن، حفظ خاطره و اهداف كالن و برنامه هاي. ويژگي هاي وضع موجود در حوزه3جدول 

 
حوزه 
 برنامه ها اهداف كالن وضع موجود خاطره

تي
الي

فع
د 

بع
 

كاربري هاي موجود در گذر هم سطح (*)
عملكرد محلي و هم شهري و حتي گاهي 

هاي موجود در كاربري (*) فراشهري دارند.
ر مقياس ابتداي گذر از خيابان قيام عموما د

گاراژ در حال  (*) رامحله اي كار مي كنند.ف
حاضر به عنوان انبار مورد استفاده قرار مي 

كاركردهاي مسكوني به صورت  (*) گيرد.
 قرار گرفته اند كه پشت به گذر مي باشند.

ساكنين گذر از بازارچه هاشم خاني در  (*)
گذر پشتي براي رفع مايحتاج استفاده مي 

ابات زيادي گرفته از اين گذر انشع (*) كنند.
عرض گذر در قسمت هاي  (*) شده است.

گذر گلچينان  (*) مختلف متفاوت است.
خيابان قيام را به خيابان ايرانشهر متصل 

در اين گذر دو پاركينگ اصلي  (*) مي كند.
 وجو دارد.

پخشايش (*)
؛ مناسب كاربري ها

پيوستگي  (*)
 (*)؛ فعاليتي

اختالط كاربري ها 
 (*)؛ و گوناگوني

رفع نيازهاي روزانه 
 (*)؛ ساكنين

تسهيل و ايمني 
 (*)؛ رفت و آمدها

جلوگيري از 
 عبوري شدن گذر

 (*)؛ رعايت مقياس عملكرد كاربري ها (*)
؛ ايجاد فضاهايي با كاربري هاي مختلط

ايجاد  (*)؛ ايجاد تنوع فعاليتي (*)
فضاهايي براي دست فروشان  كاربري 

نمايشگاه  هاي انعطاف پذير مانند برگزاري
برگزاري  (*)؛ موقت و مراسم آييني و...

كالس هاي خودگردان آموزشي و فني در 
ايجاد تمركز  (*)؛ كارگاه هاي موجود

كاربري ها مانند مركز محله براي رفع 
 (*)؛ مايحتاج روزانه و هفتگي ساكنين

تبديل دانه هاي مخروبه موجود در اليه 
برگزاري  (*)؛ پشتي گذر به پاركينگ

هاي دانشجويي در فضاهاي باز ايشگاهنم
پذير جهت آشنايي هر چه بيشتر انعطاف

مكاري هدانشجويان و اهالي و شكلگيري 
ها و اعتماد دوطرفه بين ساكنين و 

ارتقا سطح كيفي خانه  (*)؛ دانشجويان
هاي تزريق كاربري (*)؛ هاي قديمي

مناسب بافت قديمي مانند مهدكودك، خانه 
ايجاد  (*)؛ ه دانشجوييسالمندان، خوابگا

تعريف  (*)؛ هاي اوليه و ثانويهكاربري
-مذهبي فرهنگي، -هاي تجاريسكانس

 (*)؛ ارتقا ايمني (*)؛ گردشگري در گذر
 (*)؛ تقويت حضور پياده و دوچرخه در فضا

تعريف ابتدا و  (*)؛ هااصالح دسترسي
ايجاد پاركينگ  (*)؛ ها)انتهاي گذر (ورودي

توجه به دسترسي سريع و  )(*؛ در اليه دوم
جلوگيري از عبوري  (*)؛ آسان به خدمات

تنوع بخشي  (*)؛ هاشدن گذر براي سواره
 به فرم، عرض و وضعيت كفسازي و سقف

جدول 3. ويژگی های وضع موجود در حوزه های حفظ خاطره و اهداف کالن و برنامه های متناظر با آن، 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

494
ي

بد
كال

د 
بع

 

سال  50عموم بناها يك طبقه بيش از  (*)
و با كيفيت قابل نگهداري مي باشند كه 
 نقشه هاي مربوطه قبال ارائه شده است.

افت تنيده مي باشد و نسبت توده بر ب (*)
اقليم شهر يزد گرم و  (*) فضا غلبه دارد.

خشك مي باشد لذا گرما مسئله اصلي مي 
نسبت ارتفاع جداره گذر در برخي  (*) باشد.

تك  (*) جاها مناسب اين اقليم نيست.
درخت موجود در گذر تنها عنصر اكولوژيك 

 موجود مي باشد.

ري تعادل ابرقر (*)
 (*)و فضاتوده 

ارتقا معماري و 
؛ شهرسازي بومي

پايداري زيست  (*)
 محيطي

  (*)؛ پيوستگي در عناصر كالبدي (*)
عدم غلبه فضا بر  (*)؛ پيوستگي فضايي

 (*)؛ استفاده از فرم هاي بومي (*)؛ انسان
از بين  (*)؛ حفظ كالبد شاخص برخي ابنيه

ايجاد عقب  (*)؛ بردن فضاهاي گمشده
دگي در خط بنا در گذر رفتگي و بيرون ز

طراحي فضا ؛ پيروي از اصل حريم و قلمرو
 (*)؛ متناسب با اقليم گرم و خشك

؛ پاكسازي زمين هاي باير از زباله ها و...
افزايش سبزينگي و ارتقا شرايط به  (*)

گونه اي كه گرماي هوا مانع از رشد 
استفاده از درختان  (*) گياهان نشود.

 هاجايهميشه سبز و ساماندهي گل

يي
عنا

د م
بع

 

شكل گيري پاتوق ها و مكان هاي (*) 
نشستن به رسم قديم،خودماني بودن را 
نشان مي دهد.اين فضاها گاهي يك عقب 
نشيني كوچك مانند جلوي گاراژ رسولي 
است و گاهي فضاي محصور سر كوچه و يا 

ورودي اين (*)  زير طاق و ساباط ها است.
نه دعوت گذر از سمت خيابان قيام هيچ گو

كنندگي نداردو تنها با سرپوشيده شدن قابل 
تمييز است.اين غريب گز بودن حاكي از 

ورودي از (*)  خودماني بودن گذر مي باشد.
سمت خيابان ايرانشهر نيز دعوت كنندگي 
ندارد اما شدت غريب گز بودنش كمتر مي 

غالب مصالح به كار برده شده (*)  باشد.
بافت اغلب  رنگ(*)  باشد.خشت و گل مي

در جداره ؛ (*) باشداكر خشت و گل مي
گشودگي رو با فضاي خيابان كمتر ديده 

 مي شود.

ارتقا حس  (*)
مكان و حس تعلق 

باال ؛ به محيط
بردن ميزان آرامش 
؛ و امنيت در محله

ارتقا منظر  (*)
 عيني و ذهني 

تعريض معبر براي سهولت حركت  (*)
اره و تفكيك حركت سو (*)؛ سواره و پياده

از طراحي مناسب و مبلمان  پياده با استفاده
تامين روشنايي  (*)؛ شهري مناسب فضا

تامين روشنايي و ديد ناظر بر  (*)؛ گذر
بيت بصري در اايجاد جذ (*)؛ پاركينگ ها

 (*)؛ بدنه گذر و فضاهاي مكث ايجاد شده
 (*)؛ حفظ ديد به عناصر طبيعي موجود
يد و تقويت و ارتقا كيفي كريدورهاي د

استفاده از خط آسمان متعادل  (*)؛ ويستاها
 (*)؛ و متناسب با هويت كالبدي شهر يزد

توجه  (*)؛ توجه به منظر كف جداره و بام
توجه به نفوذ  (*)؛ به جزئيات طبقه هم كف

 بصري

 
باشد كه روح زمان زد ميبا زمان در ارتباط تنگاتنگي است و مداخله صورت گرفته در بافت تاريخي شهر ياز آنجايي كه خاطره 

ي بودن با اجتماع باشد. ضمن اينكه دو مبحث خاطره و خودماندر آن نهفته است بررسي محيط تاريخي نيز حائز اهميت مي
به عنوان چرخ زندگي اهميت محيط اقتصادي نيز باشد. و بررسي محيط اجتماعي هم در اين راستا مثمرثمر ميسروكار دارند، 

 ها پرداخته شده است.به آن 3كه در جدول شماره وشيده نيست بركسي پشهروندان 
 

 . بعد رويه اي موثر در خودماني و خاطره انگيزي و اهداف كالن و عمياتي متناظر با آن4جدول 
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جدول 4. بعد رويه ای موثر در خودمانی و خاطره انگیزی و اهداف کالن و عمیاتی متناظر با آن
 
 

 

 وضع موجود
اهداف 

 كالن
 اهداف عملياتي

عي
ما

جت
ط ا

حي
م

 

قشر اجتماعي موجود را مي  (*)
توان  دو دسته يزديان قديمي و 

 نيان مقيم در نظر گرفت.افغا
اين اقشار باهم روابط و فضاهاي 

تعداد  (*) جمعي مشترك دارند.
فرزندان در اين خانواده ها عموما 

كودكان حاضر  (*) باال مي باشد.
در سايت تعداد قابل مالحظه اي 

كودكان محل باهم  (*) دارند.
هم بازي هستند و بچه محل از 

 (*) غريبه قابل تمييز است.
ندان نيز سهم نسبتا بااليي سالم

بخشي از گذر محل  (*) دارند.
 (*) عبورومرور دانشجويان است.

افراد محلي فعاليت هاي گروهي 
هاي مهماني خواني،نظير روضه

 دوره اي و... دارند.

فــــــزايا(*)
ش 

مشـــــاركت 
ــالي  (*)؛ اهـ

ــس   ــا ح ارتق
ــق گــروه  تعل
 هــــــــاي
ــاعي ؛ اجتمــ

(*) 
ــوگيري  جلــ
ــروج  از خـــ
ســــــاكنين 
ــومي  بــــــ

 بافت

افزايش بهانه هاي حضور ساكنين و تقويت حس  *)(
ارائه تمهيداتي جهت خودكفايي گذر به لحاظ  (*)؛ مشاركت

نگهداري و تامين امنيت توسط خود ساكنين و با توجه و با 
ايجاد ارتباط و آشنايي  (*)؛ »مديريت خصوصي«بودجه آنها 

بين دانشجويان و اهالي محلي براي ارتقا دوستي و خودماني 
انستن آن ها نزد اهالي مانند ايجاد فضاهايي براي ارائه طرح د

ارتقا كيفي حسينيه ها و  (*)؛ هاي دانشجويي به ساكنين
برگزاري جلسات مشاوره بين  (*)؛ مكان هاي گردهم آيي

ارتقا دادن سطح    (*)؛ ساكنين و واعظين مورد اعتماد محل
ان فرهنگ و سواد افراد با برگزاري كالس هاي خودگرد

ايجاد زمين هاي ورزشي و بازي  (*)؛ آموزشي و فني
جلب اعتماد افراد و حفظ حريم هاي خصوصي  (*)؛ كودكان

؛ آن ها با ايجاد فضاهاي جمعي دنج جهت برگزاري مراسم
ايجاد  (*)؛ ايجاد فضاهاي ورزشي مخصوص سالمندان (*)

فضاهاي باز جمعي براي گردهمايي هاي جوانان و كودكان و 
امنيت و پرهيز از بزهكاري در بن بست ها و  كمك به

 .فضاهاي بي دفاع

خي
اري

ط ت
حي

م
 

بافت حاضر جزو بافت  (*)
گذر  (*) تاريخي ارزشمند است.

گلچينان از قديم االيام جزو 
معابر با اهميت بوده است و به 
نوعي مسيري بوده است در قلب 

قدمت تاريخي سايت  (*). شهر
باعث ايجاد حس مالكيت و حس 

 تعلق ساكنين شده است.

حفاظت  (*)
و تقويت 
 بستر تاريخي

حفظ و ارتقا روابط  (*)؛ حفظ بناهاي ارزشمند تاريخي (*)
استفاده از  (*)؛ بين فضا و مسير و رعايت اصل پيوستگي

الگوهاي فضايي موجود جهت طراحي فضاهاي خودماني و 
استفاده از هويت موجود در  (*)؛ رعايت اصل مقياس و تناسب

 (*)؛ هماني در فضاگذر و نام گذر ناجي براي توجه به اين
هاي تخريب شده و تزريق كاربري ارتقا كيفي برخي ساختمان

هاي موجود در بافت بهبود وضعيت زيرساخت (*)؛ به آن ها
هاي سطحي براي ايجاد فضاهاي همه تاريخي و وضعيت آب

كوچك هاي بزرگ و معاصرسازي دانه (*)؛ ترگير و خودماني
طراحي مسير گردشگري در حوزه بالفصل ضمن  (*)؛ سايت

نگهداري و مرمت خانه هاي  (*)؛ حفظ خودماني بودن گذر
 داراي ارزش معماري تاريخي و در جهت حفظ تاريخچه گذر
تعريض معابر با احترام به بافت تاريخي و حفظ عناصر با 

 .ارزش و ايجاد تعريض از سمت بناهاي فاقد ارزش

 
گرفته با استفاده از تكنيك ارزيابي شكل با مداخلهزه ون گزينه هاي پيشنهادي در حوزه فراگير و حدر ادامه فرايند طراحي از بي

در ادامه به معرفي طرح پيشنهادي پرداخته شده است. الزم به ذكر است معيار هاي ارزيابي در گزينه برتر انتخاب شده كه دلفي، 
ضا و نيز خاطره انگيزي آن مي باشند. مانند: مشاركت پذيري طرح، تكنيك دلفي شامل عوامل تاثير گذار در خودماني شدن ف

  تاريخي، طراحي ارگانيك و سادگي. -اجتماعي -ارتقا حس تعلق، حفظ هويت كالبدي

ط ا
حي

م
ي

صاد
قت

 

سطح درامد عموما متوسط  (*)
اشتغال  (*) رو به پايين است.

ساكنين عموما خدماتي و 
كاربري هاي  (*) كارگري است.

در سطح شهر قرار دارند كه در 
 (*) اقتصاد شهر نيز موثر هستند.

وجود بازار هاشم خان و بقايايي 
 از بازار قديمي در گذر گلچينان.

(*) 
خودكفايي 

 اقتصادي

احياي دوباره گاراژها   (*)؛ رتقا و رونق اقتصادي در محلها (*)
استفاده از  (*)؛ ها به تجاري و تفريحيو تغيير كاربري آن

صنايع دستي و هنرهاي سنتي جهت اشتغالزايي و درامدزايي 
جذب توريست و رونق وضعيت  (*)؛ دارمخصوصا بانوان خانه

 اقتصادي محله
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عنوان چرخ زندگی شـهروندان برکسـی پوشـیده نیسـت 
کـه در جـدول شـماره 3 بـه آن هـا پرداخته شـده اسـت.

در ادامـه فراينـد طراحـی از بیـن گزينه های پیشـنهادی 
در حـوزه فراگیـر و حـوزه مداخله با ارزيابی شـکل گرفته 
بـا اسـتفاده از تکنیـک دلفـی، گزينـه برتر انتخاب شـده 
کـه در ادامـه بـه معرفی طرح پیشـنهادی پرداخته شـده 
اسـت. الزم بـه ذکر اسـت معیـار های ارزيابـی در تکنیک 
دلفـی شـامل عوامـل تاثیر گـذار در خودمانی شـدن فضا 
و نیـز خاطـره انگیـزی آن مـی باشـند. ماننـد: مشـارکت 
پذيـری طـرح، ارتقـا حس تعلـق، حفظ هويـت کالبدی- 

اجتماعـی- تاريخـی، طراحـی ارگانیک و سـادگی. 
همانطـور کـه در نقشـه 8 کاربـری هـای پیشـنهادی 
مالحظـه می شـود، کارگاه فـرش و مبـل فروشـی بـه 
کاربـری فرهنگی کانـون جوانان، محلی بـرای گردهمايی 
آنـان تبديـل شـده اسـت، کاربری هـای مکمل آموزشـی 
ماننـد خوابـگاه دانشـجويی و دفاتـر فنـی و فـروش لوازم 

 
و مبل فروشي به كاربري فرهنگي كانون جوانان،  شود، كارگاه فرشكاربري هاي پيشنهادي مالحظه مي 8 همانطور كه در نقشه

كاربري هاي مكمل آموزشي مانند خوابگاه دانشجويي و دفاتر فني و فروش لوازم محلي براي گردهمايي آنان تبديل شده است، 
ستفاده از گشودگي فضايي در گذر با اآموزشي جهت ارتباط و تعامل بيشتر دانشجويان با ساكنين بافت درنظر گرفته شده است، 

كاربري هاي باير موجود جهت بازي بچه ها و ارتقا نظارت والدين بر آن ها و افزايش امنيت خاطر و سرزندگي فضا لحاظ شده 
ناجي مركز محله پيش بيني شده است، نه تنها بهانه هاي حضور را افزايش مي دهد بلكه زمينه ي  ژدر محل گارا است،

كه از معيارهاي خودماني و خاطره انگيزي مي باشند.  فضاي باز  محله را ايجاد مي كند ديدوبازديدها و صميمت و خودكفايي
جمعي درون محلي براي گفتگو و جمع شدن بانوان خانه دار جهت ارتقا روابط اجتماعي و فعاليت هاي جمعي در عين محرميت و 

ي جهت برگزاري نمايشگاه كارهاي دانشجويي و يا محصوريت مناسب با درونگرايي و با رعايت اصل قلمرو و نيز فضاي باز جمع
كاربري هاي هويت ساز محله از جمله گاراژها احيا شده و به تجاري،  صنايع دستي و هنري اهالي ساكن ايجاد شده است.

فرم ها و در طراحي جداره گذر از  فرهنگي و آموزشي تبديل شده اند. زورخانه موجود مرمت شده و فعاليت خود را ازسر مي گيرد.

: نگارندگاناراضي پيشنهادي، ماخذ كاربري .8نقشه   

: نگارندگانمعرفي طرح پيشنهادي، ماخذ .2تصوير   

آموزشـی جهـت ارتبـاط و تعامـل بیشـتر دانشـجويان با 
سـاکنین بافـت درنظـر گرفتـه شـده اسـت، گشـودگی 
فضايـی در گـذر بـا اسـتفاده از کاربـری های بايـر موجود 
جهـت بـازی بچـه هـا و ارتقـا نظـارت والدين بـر آن ها و 
افزايش امنیت خاطر و سـرزندگی فضا لحاظ شـده اسـت، 
در محـل گاراژ ناجی مرکز محله پیش بینی شـده اسـت، 
نـه تنهـا بهانه های حضور را افزايـش می دهد بلکه زمینه 
ی ديدوبازديدهـا و صمیمـت و خودکفايی محلـه را ايجاد 
مـی کند کـه از معیارهای خودمانـی و خاطره انگیزی می 
باشـند.  فضـای بـاز جمعـی درون محلـی بـرای گفتگو و 
جمـع شـدن بانوان خانـه دار جهت ارتقـا روابط اجتماعی 
و فعالیـت هـای جمعـی در عین محرمیـت و محصوريت 
مناسـب بـا درونگرايی و با رعايـت اصل قلمرو و نیز فضای 
باز جمعی جهت برگزاری نمايشـگاه کارهای دانشجويی و 
يا صنايع دسـتی و هنری اهالی سـاکن ايجاد شـده است. 
کاربری های هويت سـاز محله از جمله گاراژها احیا شـده 
و به تجاری، فرهنگی و آموزشـی تبديل شـده اند. زورخانه 
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با توجه به وجود عناصر كالبدي شاخص و نشانه اي مانند بادگيرها و  نماهاي رايج و مرسوم بافت تاريخي يزد استفاده شده است.
نيز گنبد اب انبار موجود و مسجد پشت گذر ناجي و همچنين زورخانه، عموم طبقات يك طبقه پيشنهاد شده است به جز چند 

با توجه به اقليم گرم و خشك تابستاني  و نياز به سايه  ي ،استفاده از زيرزمين توصيه مي شود.مورد مانند سكانس اول طراح
با توجه به وجود ديد به سمت كوه ها (ديد از ابتدا گذر  متر مي باشند. 1اندازي در گذر، كليه ابنيه داراي جان پناه  حداكثر تا 
 ر) كليه ارتفاع ها در جهت مسدود نشدن اين ديد لحاظ شده است.سمت خيابان قيام به سمت انتهاي گذر خيابان ايرانشه

 

 
 

 گيري و جمعبندي نتيجه
طراحي فضاهاي خودماني و خاطره انگيز پرداخت. بدين منظور با انجام مطالعات گسترده در زمينه اين  بررسي ومقاله حاضر به 

ولفه معنا، كالبد و فعاليت كه از عوامل اصلي ايجاد خاطره انگيزي و هويت در فضاهاي ، با مدنظر قرار دادن سه مدو مفهوم

: نگارندگانپيشنهادي، ماخذ معرفي طرح .3تصوير   

موجود مرمت شـده و فعالیت خود را ازسـر مـی گیرد. در 
طراحـی جـداره گـذر از فرم هـا و نماهای رايج و مرسـوم 
بافت تاريخی يزد اسـتفاده شـده اسـت. با توجـه به وجود 
عناصـر کالبـدی شـاخص و نشـانه ای ماننـد بادگیرهـا و 
نیـز گنبـد اب انبـار موجـود و مسـجد پشـت گـذر ناجی 
و همچنیـن زورخانـه، عموم طبقات يک طبقه پیشـنهاد 
شـده اسـت به جز چند مورد مانند سـکانس اول طراحی 
،اسـتفاده از زيرزمیـن توصیه می شـود. با توجـه به اقلیم 
گـرم و خشـک تابسـتانی  و نیاز به سـايه انـدازی در گذر، 
کلیـه ابنیـه دارای جان پناه  حداکثر تا 1 متر می باشـند. 
بـا توجـه بـه وجـود ديد به سـمت کـوه هـا )ديـد از ابتدا 

گـذر سـمت خیابان قیـام به سـمت انتهای گـذر خیابان 
ايرانشـهر( کلیـه ارتفـاع ها در جهت مسـدود نشـدن اين 

ديد لحاظ شـده اسـت.
نتیجه گیري و جمعبندي

مقالـه حاضـر به بررسـی و طراحـی فضاهـای خودمانی و 
خاطـره انگیـز پرداخـت. بدين منظـور با انجـام مطالعات 
گسـترده در زمینـه ايـن دو مفهـوم، بـا مدنظر قـرار دادن 
سـه مولفه معنا، کالبد و فعالیت کـه از عوامل اصلی ايجاد 
خاطره انگیزی و هويت در فضاهای شـهری می باشند، در 
صـدد برقـراری رابطه بین عوامل موثر در خودمانی شـدن 
فضـا )حـس تعلـق، مشـارکت، امنیـت وايمنـی، مقیاس 
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انسـانی وهمـه شـمولی( و اين سـه مولفـه برآمده اسـت 
که در نمودار شـماره 2 نشـان داده شـده است. نگارندگان 
پـس از تدويـن چارچـوب مفهومـی، آن را در يـک نمونه 
مـوردی يعنی گـذر گلچینان واقـع در بافـت تاريخی يزد 
مورد بررسـی قـرار دادند. از آنجايی کـه دو مبحث خاطره 
و خودمانـی بـودن از جملـه مباحث اجتماعی می باشـند 
کـه در رابطـه ی انسـان بـا محیط موثـر واقع می شـوند، 
مصاحبـه بـا اهالـی بـرزن گـودال مصلـی کمک شـايانی 
جهـت يافتـن اولويـت های اسـتفاده کننـدگان از فضا در 
راسـتای خودمانـی شـدن و خاطـره انگیـزی بوده اسـت. 
داده های آماری برآمده از پرسشـنامه ها مبین اين اسـت 
کـه عواملی مانند: حس تعلق، مشـارکت، امنیت وايمنی، 
مقیاس انسـانی وهمه شمولی، قطعا در خودمانی تر شدن 
فضـا تاثیـر بسـزايی دارنـد. و در بین آن ها حـس تعلق و 
مشـارکت بیشـترين سـهم را در ايجـاد فضـای خودمانی 
دارند. به عالوه اينکه مصاحبه شـوندگان سـابقه سـکونت، 
هويـت کالبـدی، حـوادث تاريخـی، ارزش هـای فرهنگی 
مشـترک، وجـود مـکان هايـی بـرای تعامـل اجتماعي و  
سـرزندگی را از عوامـل خاطـره انگیزی دانسـته و بر لزوم 
حفـظ آن ها تاکید داشـته انـد. قدمت تاريخـی اين فضا، 
زمینـه هـای خاطره انگیزی را تا حدی فراهم کرده اسـت. 
بديـن معنا که وجود سـه مولفه ی معنـا، کالبد و فعالیت 
ايـن امـکان را ايجـاد مـی کند تا با بهـره گیـری از آن ها، 
تغییـر، تقويـت و يـا تزريـق مجدد، فضـا را برای اسـتفاده 
کننـدگان بـه فضايی امـن، جـذاب و متنوع مبدل سـازد 
تـا زمینـه های مشـارکت و دخـل و تصرف آن هـا فراهم 
گـردد و در نهايـت منجـر به خودمانی شـدن فضـا گردد. 
وجـود کاربـری های قديمـی )زورخانه قديمی، حسـینیه 
ها، مسـاجد، گاراژها و...( هرچند کمتر از گذشـته اما بهانه 
ای بـرای حضور و گردهمايی سـاکنین می باشـند. وجود 
عناصر شـاخص کالبـدی )بادگیرها، سـاباط هـا، گنبدها، 
رواق هـا و...(، هويتمنـدی فضـا را رقـم مـی زنـد و بـه 
آشـنا بـودن فضـا در جهـت خودمانی شـدنش کمک می 
کنـد. در کنار اينها فضاهای گمشـده و پنهـان، مخروبه و 
متروکه شـدن بناهای ارزشـمند تاريخـی، خودمانی بودن 
فضـا را خدشـه دار مـی کنـد. نتايج ايـن مقالـه می تواند 

مقدمـه شـروع تحقیقـات و پژوهش های ديگـر در زمینه 
شهرسـازی و به خصوص طراحی شـهری باشـد. استفاده 
از نتايـج آن، در زمینـه هـای طراحی شـهری مشـارکتی، 
افزايش سـرزندگی و سـاير پروژه های شـهری با محوريت 

اسـتفاده کننـدگان از فضا توصیه می شـود. 
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چکید ه
منظـر شـفابخش به عنـوان محیطـی مطلـوب جهـت کاهـش تنـش و افزایـش 
آرامـش د ر فضاهـای متراکـم و آشـفته شـهری امـروزی می توانـد  بـر سـطح 
سـالمت افـراد  تأثیرگـذار باشـد . به طوری که این مناظـر به لحاظ برخـورد اری از 
ویژگی هایـی، قابلیـت کاهـش تنـش و فشـار عصبی، ایجـاد  آرامـش و بازگرد انی 
وضـع سـالمت را خواهنـد  د اشـت. به همین سـبب هـد ف این تحقیق شـناخت 
چگونگـی ارتبـاط میـان مؤلفه هـای شفابخشـی منظـر بـاغ ایرانـی و مؤلفه هـای 
کیفیـت )مطلوبیـت( و شفابخشـی فضاهـای بـاز شـهری به منظـور کاسـتن از 
تنش هـای محیطـی سـاکنین شـهرها می باشـد . روش تحقیـق بـه د و صـورت 
اکتشـافی و همبسـتگی بـود ه و از فـن مصاحبه، مشـاهد ه و پرسشـنامه به جهت 
جمـع-آوری اطالعـات مید انـی بهـره گرفتـه شـد ه اسـت. جامعه آمـاری تحقیق 
بـاغ  اصـول  اسـاس  بـر  پارک هـای شـهری  ساخته شـد ه  از  اسـتفاد ه کنند گان 
ایرانـی می باشـند  و نمونه هـای مورد مطالعـه د ر ایـن پژوهـش اسـتفاد ه کنند گان 
از بوسـتان بـاغ ایرانـی د ه ونـک تهران و  بـاغ ایرانی گوهرد شـت کرج می باشـند . 
نمونه گیـری به صـورت هد فمنـد  بـود ه و تعـد اد  110 پرسشـنامه د ر میـان افراد  
توزیـع شـد ه اسـت. نتایـج تحقیـق حاکـی از آن اسـت که مؤلفـه رنگ بـا مقد ار 
میانگیـن 4.37 بیشـترین تأثیرگـذاری را بـر شفابخشـی منظـر د ر بـاغ ایرانـی 
د اشـته و نیـز مؤلفـه رایحه با مقـد ار میانگیـن 2.76 د ارای کمترین میـزان تأثیر 
می باشـد . نتایـج د یگـر تحقیـق مبنـی بر آن اسـت کـه مؤلفـه رایحـه، آب، گیاه 
و نـور بـا تمامـی محرک هـای کیفی فضاهـای باز شـهری د ارای ارتباط هسـتند . 
مؤلفـه رنـگ بـا تمامـی محرک های کیفـی به جز حس مشـارکت ارتباط د اشـته؛ 
هم چنیـن مؤلفـه موسـیقی تنها بـا محرک کیفی تحریـک حـواس د ارای ارتباط 

می باشـد .
واژه هـاي کلیـد ي: شفابخشـی، منظـر شـفابخش، بـاغ ایرانـی، فضاهـای بـاز 
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این مقاله برگرفته از رساله د کتری رکسانا عبد الهی با راهنمایی د کتر بهناز امین زاد ه و د کتر آزاد ه شاهچراغی است که د ر د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  علوم و تحقیقات 
تهران د فاع گرد ید ه است.

Evaluate the relationship between healing Persian 
garden landscapes with urban open spaces
Abstract
Landscape healing as a favorable environment to reduce stress 
and increasing relaxation and Turbulent dense urban areas today 
can have an impact on human health. So that these views regard-
ing the features, functionality reduces tension and stress, help you 
relax and restore their health status. The purpose of this research to 
know how the Persian Garden and Landscape Healing the Relation-
ship between quality components (utility) and healing urban open 
spaces to reduce environmental stresses are city dwellers. Both ex-
ploratory and correlational research methods and techniques, obser-
vation and questionnaires were used to collect field data. The study 
of users of the urban park built on the principles of garden Iran. And 
examples of study in these research ten users of the Persian garden 
Tehran’s Vanak park and garden are Gohardasht Iran. Sampling was 
targeted and the numbers of 110 questionnaires were distributed 
among the people. The results indicate that the color component 
with the greatest influence on healing the perspective of the average 
value of 4.37 in the Iranian garden. As well as fragrance compo-
nents with an average value of 2.76 is the lowest impact. Results 
of other studies that some components of fragrances, water, plants 
and light quality with all the drivers of urban open spaces are con-
nected. All drivers except for color quality components connected 
to the sense of participation. The music component is associated 
only with the stimulant quality stimulate the senses.
Keywords: healing, healing perspective, Persian gardens, urban 
open spaces
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1.مقد مه
بـروز بحران هـای محیطی و شـیوه زند گی قرن بیسـت و 
یکم، انسـان معاصر را د ر د ام تنش، فشـار و بحران عصبی 
گرفتـار آورد ه اسـت. برآینـد  معضـالت ناشـی از مجموعه 
عوامـل منجـر بـه ایجاد  بحـران هـای محیطـی کیفیات 
شـهری نامطلوبـی از حیث هـای متفـاوت رقم زد ه اسـت. 
اثرات سوء ناشی از این عد م مطلوبیت د ر فضاهای شهری 
معاصر )ازجملـه فضاهای باز شـهری(، بحران های عصبی 
و روانـی را بـرای سـاکنین شـهرها بـه بـار آورد ه و منجـر 
بـه بیماری هـای جسـمی، روانـی و اجتماعـی  می گرد ند . 
یکـی از رویکرد هـای مؤثـر د ر زمینـه نیـل بـه راهـکاری 
به منظـور نزد یکـی هرچـه بیشـتر فضاهـای متراکـم و 
آشـفته شهری امروزی  به سـطح فضاهایی کاهند ه تنش 
و افزاینـد ه آرامـش، مناسـب، مطلوب و د رنتیجـه مؤثر بر 
سـطح سـالمت افـراد  رویکرد  »منظر شـفابخش« اسـت.

عـالوه بر این کشـوری مانند  ایـران د ارای میراث فرهنگی 
و طبیعـی ارزشـمند ی بـه نام »بـاغ ایرانی« اسـت. این اثر 
متضمـن مفاهیم متعالی و سـود مند ، مزید  بـر ارزش های 
زیبایی شـناختی اش د ارای منظـری با رویکرد  شفابخشـی 
سـت، به عبارتی شـرایط سوق انسـان ها به سمت آرامش 
و ارتقاء سطح سالمت را د اراست. د راثنای سطح شهرهای 
مذکـور فضاهـای باز شـهری به عنـوان بسـتر فعالیت های 
کارکـرد ی و پیوند د هنـد ه جامعه و منشـأ مهـم د ر جهت 
حفظ سـالمت ساکنین شـهری می توانند  متضمن عامل 
حیات بخـش طبیعـت گشـته و د ر جهت کاهـش تنش و 
شـد ت انـواع بیماری هـا و افزایش سـطح آرامـش و ارتقاء 
سـطح تأمیـن نیازهـا حد  وسـیعی از کاسـتی های حیات 
امـروزی را به صـورت بهینـه پوشـش د هنـد . بـه همیـن 
سـبب اسـتفاد ه از ویژگی های منظر شـفابخش باغ های 
ایرانـی و لحاظ کرد ن آن د ر فضاهای باز شـهری د ر جهت 
متناسـب بـود ن آنها بـا نیازهای زند گـی روزمـره امروزی 
مـرد م بـه عنـوان مسـاله ای اسـت که مد نظـر بـود ه و د ر 

ایـن تحقیـق بـه آن پرد اخته خواهد  شـد .
هـد ف اصلی این تحقیق شـناخت چگونگـی ارتباط میان 
مؤلفه هـای شفابخشـی منظـر بـاغ ایرانـی و مؤلفه هـای 
کیفیـت )مطلوبیـت( و شفابخشـی فضاهـای باز شـهری 

به منظور کاسـتن از تنش های محیطی سـاکنین شـهرها 
می باشـد . د ر حـد ود  سـه د هه اخیـر مطالعـات مربوط به 
نحـوه تاثیـر گذاری کیفیـات محیطی مختلـف از مصنوع 
تـا طبیعی بـر وضعیت جسـمی و روانی انسـان بـه نتایج 
مشـترکی رسـید ه اند  )هاد وی،1383(. مروری بر نظریات 
محققـان د ر بخـش تاثیر متقابل انسـان و محیط، نشـان 
مـی د هـد  کـه اغلـب پژوهشـگران و رفتارشناسـان عالوه 
بـر معرفـی ویژگی هـای این نظریـات همواره بـر تاثیرات 
محیـط بر سـالمت )شـفای( جسـم و روان انسـان تاکید  
کـرد ه انـد  و معتقد نـد  د ر رونـد  شـناخت رابطـه تعاملـی 
انسـان- محیط نیازهای انسـانی به عنـوان عامل انگیزش 
رفتـار د ر محیـط مـی باشـند  )لنـگ،1381(. آن هـا بـر 
ایـن اصـل اشـاره کرد ه انـد  که هرچـه د ر یـک محیط به 
نیازهای انسـانی بیشـتر و بهتر پاسـخ د اد ه شـود ، آسایش 
جسـمی و روانـی بیشـتری د ر فـرد  به وجود  خواهـد  آمد  
)مرتضـوی،1380( و لـذا نمی توان د ر وجـود  ارتباط میان 
محیـط و سالمت)شـفا( ترد ید  نمود . اما تا کنـون د ر مورد  
چگونگـی چنین ارتباطی و چیسـتی مولفه های محیطی 
تاثیرگـذار بـر سالمت)شـفا( سـخنی مطرح نشـد ه و نظر 
مشـخصی د ر ایـن زمینـه ارائـه نگرد ید ه اسـت. از سـوی 
د یگـر خأل تحقیقاتی انجام شـد ه د ر حیطه بررسـی تاثیر 
محیـط بـر انسـان به ایـن شـکل خـود  رانشـان می د هد  
کـه این حـوزه از مطالعات عمد تـاً د رزمینه روان شناسـی 
محیـط انجـام شـد ه و نتایج آن زبـان اصول منـد  طراحی 
مناسـب خـود  را د ر شهرسـازی نیافتـه اسـت و رویکـرد  
شفابخشـی منظـر عمد تـاً د ر رابطـه بـا طراحـی بـاغ و 
محوطه های بیمارسـتانی مطرح می باشـد  که بایسـتی د ر 
حـوزه فضاها و مناظر شـهری نیز بسـط یابد  )امیـن زاد ه، 
1386(. د ر ایـن تحقیـق تالش شـد ه برای نیـل به هد ف 
فـوق از نظریه روان شناسـی برانگیختگـی  محیط به طور 
روشـمند  اسـتفاد ه گرد د  تا بتواند  به معماران،شهرسـازان 
و طراحـان عالقمنـد ، مولفـه هـای محیطـی موثـر بـر 
سالمت)شـفا( را جهت استفاد ه د ر محیط کالبد ی شهرها 
و کالن شـهرهای معاصر معرفی نماید . د ر این راسـتا نظام 
ارتباط فیزیولوژیک انسـان از طریق حواس خود  با محیط 
و محـرک هـا و شـرایط محیطی بررسـی گرد ید ه اسـت. 
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د ر این راستا سواالت ذیل طرح گرد ید ه اند :
 مؤلفه هـای محیطـی شفابخشـی چـه هسـتند  و چـه 

تأثیراتـی بـر شفابخشـی منظـر بـاغ ایرانـی د ارنـد ؟
 مؤلفه های کیفی شفابخشـی فضاهای باز شـهری شـامل 

چه عوامل و تأثیراتی هسـتند ؟
 چـه ارتباطـی بیـن مؤلفه های شفابخشـی منظـر د ر باغ 
ایرانی و مؤلفه های کیفی شفابخشـی فضاهای باز شـهری 

د ارد ؟ وجود  
2. مواد  و روش ها

نـوع تحقیـق د ر پژوهش حاضر کاربـرد ی  و روش  تحقیق 
مورد  اسـتفاد ه اکتشافی و همبسـتگی می باشد . به منظور 
جمـع آوری د اد ه های حاصلـه، از مطالعات کتابخانه ای و 
مید انـی و فن پرسـش نامه اسـتفاد ه شـد ه اسـت. شـیوه 
نمونـه گیـری از جمعیـت آمـاری تحقیق، هد فمنـد  بود ه 
و مـوارد  ذیـل به عنـوان عوامـل مؤثـر د ر انتخـاب نمونه ها 
لحـاظ گرد ید نـد : 1. افـراد  مد نظـر مورد مطالعـه از پـارک 
به صـورت د ائمی اسـتفاد ه نمایند 2. این افـراد  د ر صبحگاه 
از فضـای پارک اسـتفاد ه کننـد 3. بازه سـنی  مد نظر برای 
نمونـه مورد مطالعـه بازه میان سـال یعنی 40 تا 70 سـال 
می باشـند .1 تعد اد   پرسـش نامه های توزیع شد ه د ر میان 
افـراد  اسـتفاد ه کننـد ه از پـارک 110 عـد د  بود نـد  که هر 
سـؤال بـر یـک مقیـاس 5 د رجه ای لیکـرت نمره گـذاری 
شـد ه اسـت و بد یـن منظور بـا توجـه به عد م د سترسـی 
بـه میـزان حجـم جامعـه د ر ایـن د و پـارک، از فرمـول 
تعییـن حجـم نمونـه زمانـی کـه حجـم جامعـه نامعلوم 
اسـت، اسـتفاد ه گرد یـد .  نمونه هـای مورد مطالعـه د ر این 
پژوهـش بوسـتان بـاغ ایرانی د ه ونـک تهران و  بـاغ ایرانی 
گوهرد شـت کـرج می باشـند  کـه بـر اسـاس اصـول بـاغ 
ایرانی سـاخته شـد ه اند . محاسـبات آماري د ر این تحقیق 

بـا اسـتفاد ه از نرم افـزار SPSS انجام شـد ه اسـت.  
 شفا، شفابخشی و منظر شفابخش

شـفا  اصطـالح گسـترد ه ای اسـت کـه به عنـوان رونـد ی 
کلـی بـرای بهبـود  اطـالق می شـود  کـه جسـم و روان را 
باهـم د ر نظـر می گیـرد . بنا بر نظریـه »کوپـر مارکوس« 
و »مارنـی بارنـز« د ر سـال 1995 میـالد ی، شـفا، رهایـی 
از عالئـم فیزیکـی، بیمـاری و ضربه روحی اسـت و عاملی 
بـرای کاهـش فشـار عصبـی2 و افزایـش میـزان راحتـی 
 Cooper Marcus&Barnes(  افـراد  قلمـد اد  می شـود

.)1995
الزم به ذکر اسـت که د ر بسـیاری از متون، شـفا متراد ف 
کلمـه سـالمت به کاربـرد ه می شـود . د ر جـد ول یـک بـه 
معانـی شـفا از د ید گاه هـای متفـاوت قابل اسـتناد ، ازنظر 

معنایـی اشـاره می گرد د .
کاربرد  عمومی مفهوم شـفابخش به فرآیند  مؤثری اطالق 
می شـود  که سـالمت همه جانبه را ارتقاء می بخشـد . سـه 
جنبه مختلف فرآیند  شفابخشـی عبارت انـد  از: 1- رهایی 
نسـبی از عالئـم فیزیکی بیمـاری ماننـد  د رد ؛ 2- کاهش 
تنـش و افزایـش آرامـش؛ و 3- بهبـود  احسـاس سـالمت 
همه جانبـه و حـس امیـد واری. بـر مـورد  د وم به عنـوان 
تأکیـد   بیشـتر  شفابخشـی  جنبـه  سـومین  پیش نیـاز 

 .)1999  Cooper Marcus&Barnes( می گـرد د  
منظـور از »منظـر شـفابخش« ، »منظـر د رمانـی«  یـا 
»منظـر د رمان گـر« به طورکلـی مناظـری اسـت کـه بـه 
لحـاظ برخـورد اری از ویژگی هایی قابلیت رفع مشـکالت 
جسـمی و رهایـی از تنـش و فشـار عصبـی را د ارنـد . این 
منظرهـا بـا تأکید  بر ارتبـاط با طبیعت و نیـز ویژگی های 
انسـان- محـوری خـود  به طـور غیرمسـتقیم فعالیت هـا 
و فرآیند هایـی را کـه بـه بهبـود  وضـع سـالمت کمـک 

1. بـازه میانسـالی بـه ایـن جهـت مد نظـر پژوهش قـرار گرفت که د ر سـن 40 و 50 سـالگی افت سـالمت عمومی، و 60 تا 70 سـالگی 
افت سـالمت فیزیکی و سـالمت روان )نجاتی و همکاران، 1390، ص 229( د ر میانسـاالن رواج د اشـته و منظر و باغ ایرانی د رصورتی که 
خاصیـت شفابخشـی د اشـته و از مؤلفه هـای منتهی به چنین خاصیتی د ر آن ها اسـتفاد ه گـرد د  می توانند  به بهبود  وضعیت میانسـاالن 

کنند . کمک 
2. اسـترس یـا فشـار روانـی یـک حالـت د رونی اسـت که می تواند  ناشـی از خواسـته های فیزیکـی یا موقعیت هـای اجتماعی باشـد ، که 

)1991.203 Ulrich(   بالقـوه زیان بـار، غیرقابل کنتـرل یا فراتر از اسـتعد اد  سـازگاری فـرد  می باشـد
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می کننـد ، افزایـش می د هنـد  )هـاد وی 1383،3( .تحلیل 
آنچـه روی بازد ید کننـد ه تأثیر می گـذارد ، از اهد اف منظر 

 .)1999 Williams(  شـفابخش می باشـد
شفابخشـی، نظام ارتبـاط فیزيولوژيک1  انسـان با 
محیـط و نظريه روان شناسـی برانگیختگی محیط

از بیـن نظریـات عرصـه علـم روان شناسـی محیطـی د ر 
بـاب تاثیـر متقابل انسـان و محیـط نظریه روان شناسـی 
برانگیختگـی محیـط بـر موضـوع »مؤلفه هـای محیطـی 
مؤثـر بـر شـفا« تمرکـز د ارد .طبـق نظریـه روان شناسـی 
برانگیختگـی، محیط د ربرگیرنـد ه اطالعـات اد راکی2 الزم 
بـرای حفـظ سـالمتی اسـت؛ ماننـد  رنگ هـا و بوهـای 

مختلـف، سـرما و گرمـا و نیـز محرک هـای پیچید ه تـر 
ماننـد  سـاختمان ها و مناظـر طبیعی )مرتضـوی، 1380، 

 .)14 ص 
د ر راسـتای بیـان تأثیـر متقابـل انسـان و محیـط تحـت 
نظریـه برانگیختگـی روان شناسـی محیـط نظـام ارتباط 
فیزیولوژیـک انسـان از طریـق حـواس خـود  بـا محیط و 
محرک ها و شـرایط محیطی بررسـی می گرد د . انسـان د ر 
وهلـه اول از طریـق حـواس خـود  بـا محیـط و محرک ها 
و شـرایط محیطـی، ارتبـاط فیزیولوژیـک برقـرار می کند  
)Hall 1990(. ارتباط انسـان با محیط اطراف او، تابعی از 
مجموعه سیسـتم حواس چند گانه اش می باشـد . بنابراین 

۳

با توجه به عدم دسترسي به ميزان حجم جامعه در ايـن دو پـارك، از فرمـول    بدين منظور  و شده است گذاري اي ليكرت نمره درجه 5
هاي موردمطالعه در اين پژوهش بوستان باغ ايرانـي ده   نمونه  .گرديدامعلوم است، استفاده تعيين حجم نمونه زماني كه حجم جامعه ن

محاسبات آماري در اين تحقيـق بـا    .ندساخته شده ابر اساس اصول باغ ايراني كه  باشند باغ ايراني گوهردشت كرج مي ونك تهران و 
  انجام شده است.  SPSSافزار  استفاده از نرم

 و منظر شفابخش شفابخشي شفا،.3
3Fشفا

گيـرد. بنـا بـر    هم در نظر ميشود كه جسم و روان را با طالق ميعنوان روندي كلي براي بهبود ا اي است كه بهاصطالح گسترده 1
ميالدي، شفا، رهايي از عالئم فيزيكي، بيماري و ضربه روحي است و عاملي  1995در سال  »مارني بارنز« و »كوپر ماركوس«نظريه 

4Fبراي كاهش فشار عصبي

 ).Cooper Marcus&Barnes 1995شود ( و افزايش ميزان راحتي افراد قلمداد مي 2
هـاي   به معاني شـفا از ديـدگاه   يكل شود. در جدو كاربرده مي الزم به ذكر است كه در بسياري از متون، شفا مترادف كلمه سالمت به

 گردد. متفاوت قابل استناد، ازنظر معنايي اشاره مي
 

 .1395 ،(با توجه به منابع) نگارندگان مأخذ:؛ هاي مختلف معاني شفا از ديدگاه .1جدول 
 (يابي)  »شفا« معاني و مفاهيم واژه ها ديدگاه

 ) 9ص  ،1391 ،دموي، بلغمي، صفراوي و سوداوي (صديقي :هماهنگي چهار مزاج آدمي طب سنتي

 نامه وبستر لغت
ها، بهبود يافتن و ترميم شدن، سـالمتي و شـفايابي بـه     برطرف كردن كليه امراض و بيماري

(دلفـان، دري   چيز رو به سالمتي و بهبودي است همفهوم عمل يا فرآيندي است كه در آن هم
 ) 2ص  ،1390و حاتمي 

آكســفورد  نامــه   لغــت
 (انگليسي)

) بهبـود يـافتن (يـك    2) ايجاد بهبودي در شرايط جسمي 1 :آيد برمي Heal معني از كلمه 4
) سـالم و بـا   4هاي جسمي و روحـي   ) رها شدن از برخي شرايط ناگوار مثل بيماري3بيماري) 

 طراوت شدن
ســـــازمان جهـــــاني 

 بهداشت
ن بيماري و نقـص عضـو (نيكبخـت    فقط نداشت آسايش جسمي، روحي، رواني و اجتماعي و نه

 ) 79ص  ،1383

ــامي در   ــيم نظــ حكــ
 كتاب پنج گنج

 ) 9ص  ،1391آسودگي (سالمت به اقليم آسودگي است) (صديقي -سالمتي

 محققان

هاي مثبت رواني، روحي، جسمي و كاهش رفتارهـاي   سالمتي و شفا (يابي) به مفهوم واكنش
كند تا احساس تسكين خاطر را به كاربران  ميبخش را فراهم  ناهنجار است و محيطي آرامش

 آن محيط القا كند.
 )Van den Berg et al. 2010,1204 ( 

 
جنبـه مختلـف فرآينـد     بخشد. سه جانبه را ارتقاء مي شود كه سالمت همه كاربرد عمومي مفهوم شفابخش به فرآيند مؤثري اطالق مي

بهبود احساس  -3 ؛ وكاهش تنش و افزايش آرامش -2 ؛فيزيكي بيماري مانند دردرهايي نسبي از عالئم  -1 اند از: شفابخشي عبارت
 Cooperگـردد (  نياز سـومين جنبـه شفابخشـي بيشـتر تأكيـد مـي       عنوان پيش جانبه و حس اميدواري. بر مورد دوم به سالمت همه

Marcus&Barnes 1999 .( 

1 Heal, Recovery 
هاي اجتمـاعي باشـد، كـه بـالقوه      هاي فيزيكي يا موقعيت تواند ناشي از خواسته استرس يا فشار رواني يك حالت دروني است كه مي 2

 (Ulrich 1991,203) باشد  كنترل يا فراتر از استعداد سازگاري فرد مي بار، غيرقابل زيان

جد ول 1. معانی شفا از د يد گاه های مختلف؛ مأخذ: نگارند گان )با توجه به منابع(، 1395.

Physiologic   .1:وابسـته بـه علمـی کـه د ربـاره طـرز کار اعضـا و د سـتگاه هـای بد ن جانـد اران و ارتبـاط آن ها با یکد یگـر بحث می 
کند . 

2.مفهـوم اد راک د ارای ابعـاد  و معانـی وسـیعی اسـت. د ر روان شناسـی امـروز اد راک، فراینـد ی ذهنـی اسـت کـه د ر طـی آن گزینش و 
سـازمان د هی اطالعـات حسـی صـورت گرفتـه، تجارب حسـی معنـی د ار می شـوند  و از این طریق انسـان روابط امـور و معانی اشـیاء را 
د رمی یابـد  عناصـر گرد آوری شـد ه به وسـیله حـواس با نظم و شـکل خاصی به فعالیـت اد راکی جهـت می د هند . ماتـالک، اد راک محیط 
را فراینـد ی می د انـد  کـه طـی آن فرد  به وسـیله رمزگشـایی از اشـاره های محیط به کسـب اطالعـات می پـرد ازد  )ماتـالک 1380(. بر 
ایـن اسـاس اد راک بایـد  فراینـد  زیست شـناختی و روان شـناختی فعـال و هد فمند ی باشـد . تناسـبات، رنگ، نـور نمونه هایـی از عناصر 
طراحـی محیط انـد  کـه  همـراه سـایر عوامـل فیزیکی)ماد ی(محیط کـه نمونه هایـی از اطالعات حسـی محیط انـد  می توانند  بـر اد راک 
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بـرای ایجـاد  فضایـی مؤثـر کـه ارتباطـی مطلـوب میـان 
انسـان و محیـط برقـرار کنـد ، الزم اسـت نحـوه د ریافـت 
محیـط از طریـق ایـن سیسـتم حـواس مورد توجـه قـرار 
گیـرد  )هـاد وی، 1383، ص 14(. اد وارد  تی هال بنیاد های 
زیسـتی د رک فضـا را حـواس پنج گانه معرفـی می کند  و 
فضایی که به طور مؤثر توسـط سیسـتم های حسـی د رک 
می شـود  را فضاهـای حسـی می نامـد . بررسـی و تعمـق 
نشـان می د هـد  از بیـن حـواس آد می هـر یـک از حواس 
شـنوایی، بینایی، بویایی و المسـه کمک بـه د رک فضایی 
می کننـد ، لـذا د ر این تحقیـق به زعم نگارنـد ه متناظر هر 
یـک از آن هـا فضاهایـی تحـت عنـوان فضای شـنید اری، 
د یـد اری، بویایـی و حس المسـه د ر نظر گرفته می شـوند  
و به منظـور بسـط چگونگـی تأثیـر محیـط بـر شـفا د ر 
مـورد  هـر یک از فضاها نحـوه تأثیر مؤلفه هایـی از محیط 
ماننـد  موسـیقی)محرک فضـای شـنید اری(، رنـگ، نـور، 
سـنگ)محرک های فضـای د ید اری(،گیاه)محرک فضای 
بینایی،بویایـی و المسـه(، آب)محـرک فضای شـنید اری، 
د یـد اری و المسـه( و رایحه)محـرک فضای بویایـی( مورد  

تمرکز قـرار مـی گیرد  . 
 د ر اینجـا الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن ارتبـاط انسـان با 
محیـط از طریـق حـواس را می تـوان د ر بیـن علـوم و 

تئوری هـای محیطـی و طراحـی د ر زمـره روان شناسـی 
بوم شـناختی )اکولوژیـک(  قـرار د اد . ایـن شـاخه از علـوم 
مرتبـط بـا روان شناسـی محیطی، محیـط و بـوم را پایه و 
اسـاس تمامـی د اد ه ها می د انـد  و از این د یـد گاه د اد ه های 
محیطـی به گونه ای مسـتقیم و بد ون نیاز بـه پرد ازش مغز 
آد مـی از طریـق انـوار محیطی و به وسـیله حـواس آد می 
)به مثابـه یـک نظـام )سیسـتم(( عمل می کنـد  )مطلبی، 

1380، ص 56(.
 شفابخشـی منظـر بـاغ ايرانی بـر اسـاس نظريه 

برانگیختگـی محیط  روان شناسـی 
بـا توجـه بـه مـرور پژوهش هـای انجام شـد ه شفابخشـی 
بـاغ ایرانـی تأییـد  گرد ید ه اسـت و این مؤلفه هـا د ر منابع 
متفـاوت ذکـر گرد ید ه انـد ، اما د ر تحقیق حاضر بر اسـاس 
نظریـه روان شناسـی برانگیختگـی محیـط کـه بـر تأثیر 
متقابـل انسـان و محیـط تأکیـد  می نمایـد  ایـن مؤلفه ها 
مـورد  اشـاره قـرار می گیرنـد . بـاغ ایرانی باغی شـفابخش 
و منظـری چند منظـوره برای پاسـخ به نیازهای انسـانی، 
بـا فراهـم کـرد ن تجربه فضـای د رونـی، تحریـک حواس 
نظام هـای  از طریـق  تمرکـز حـواس(  )نظـام  پنج گانـه 
کالبـد ی خود  و مؤلفه های موسـیقی، رنگ، نـور، گیاه، آب 
و نیـز پیونـد  میـان این نظـام و نظام معنایی باعـث ایجاد  

تصوير 2. مد ل مؤلفه های محیطی تأثیرگذار بر شفابخشی؛ 
مأخذ: نگارند گان، 1395.

تصوير 1. مد ل نظريه روان شناسی برانگیختگی محیط؛ مأخذ: 
نگارند گان، 1395.
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آرامـش، سـالمت روان، تأثیر مسـتقیم بر بهد اشـت روان 
انسـان و د رنتیجـه شفابخشـی کاربر می شـود ؛ هم چنین 
بـاغ ایرانی عـالوه بـر نظام هـای کالبـد ی د ارای نظام های 
کارکـرد ی و معنایی اسـت که با پیوند  انسـان به سـاحت 
بـر جسـم و روان وی د ارد   تأثیـر مسـتقیم  فرازمینـی 
)شـاهچراغی، 1388(. لـذا چرایی شفابخشـی بـاغ ایرانی 
به وسـیله تحریـک حـواس )به عنـوان پایـه مؤلفه هـای 
حاصـل شـد ه از نظریه برانگیختگی محیط( و سـپس هر 
یـک از مؤلفه هـای موسـیقی، رنگ، نور، گیـاه، آب د ر نظر 
گرفتـه می شـوند . اصول معماری و اصول زیبایی شناسـی 
بـاغ ایرانـی خصلـت شفابخشـی آن را موجـب می گرد ند ، 
اصـول معمـاری د ر محیـط بـاغ نظـام تمرکـز حـواس را 
)شـامل سـه د سـته کالبـد ی، کارکـرد ی و معنایـی( بـه 
وجـود  می آورد . از بین این سـه د سـته، نظـام کالبد ی باغ 
ایرانی شـامل نظام آب، کاشـت و ابنیه بر حواس پنج گانه 
انسـان )شامل شـنوایی، بینایی، بویایی، المسه و چشایی( 
تأثیر مسـتقیم می گـذارد  و با تحریک حواس نـام برد ه  از 
طریـق سـه نظـام مذکـور و د ارا بـود ن مؤلفه هـای مربوط 
بـه تحریـک هر حس )مؤلفه هـای موسـیقی و آب مربوط 
بـه تحریک حس شـنوایی-رنگ، نـور، گیـاه، آب د ر مورد  
بینایـی- رایحـه و گیـاه د ر ارتبـاط بـا بویایـی،آب وگیـاه 
مرتبط با المسـه( شفابخشـی را نتیجه می د هـد . عالوه بر 
ایـن سـه عامـل تحریک جسـمانی، سـازمان د هی فضایی 
و وحـد ت نیـز خصلـت شفابخشـی بـاغ ایرانـی را محـرز 
می نماینـد .الزم به ذکر اسـت د ر مورد  مؤلفه سـنگ د رون 
فضـای باغ ایرانی مشـخصات ویـژه و خاصی از کلیه لحاظ 

نمی شـود . د ید ه 
 شفابخشـی فضاهـای )بـاز( شـهری بـر اسـاس 

نظريـه روان شناسـی برانگیختگـی محیـط
فضای باز شـهری  فضایی سـت که شـهروند ان بد ون نیاز 
بـه کنتـرل، حـق ورود  و حضـور د ر آن را د ارنـد  )پاکـزاد ، 
1385(. فضای باز فاقد  پوشـش سـقف بـود ه و جد اره های 
آن د ر قالـب سـاختمان ها و کالبـد  موجـود  د ر شـهر مـی 
باشـند  کـه د ر صورت وجـود  از تمامی جهات ایـن فضا را 
مسـد ود  نمی کنند . )رفیعیـان و د یگـران، 1391، ص 36(.  
پس از مطالعه منابع موجود  د ر زمینه شفابخشی فضاهای 

شـهری و تمرکـز بر تحقیقـات انجام شـد ه د ر ایـن حوزه 
بـه ایـن نتیجـه رسـید ه می شـود  کـه از بیـن مؤلفه های 
حاصـل از مد ل نظریـه روان شناسـی برانگیختگی محیط 
)تحریـک حـواس پنج گانـه تحت تأثیـر موسـیقی، رنگ، 
نـور، گیـاه، آب، سـنگ و رایحـه( تنهـا اند کـی بـر روی 
عامـل طبیعـت تمرکـز گرد ید ه اسـت، و د ر سـایر مـوارد  
پژوهشـگران برخـی د یگـر از مؤلفه هـا را جهـت  معرفـی 
اصولـی به منظـور »طراحـی فضاهـای عمومـی شـهری 
شـفابخش« تنهـا نام برد ه انـد ، ولیکن آن ها را مورد  بسـط 

و تد قیـق قـرار ند اد ه انـد . 
د ر مـورد  تاثیـرات شفابخشـی طبیعـت د ر فضاهـای بـاز 
شـهری »فرد ریـک الو اولمسـتد «  از معمـاران منظر قرن 
نوزد هـم، حضور انسـان ها د ر طبیعت بکـر و د ید ن مناظر 
طبیعـی را بـرای کاهش فشـارهای روانی زند گـی روزمره 
شـهروند ان مؤثر د انسـت. وجـود  چشـم اند ازهای طبیعی 
و د رختـان د ر فضاهـای شـهری ماننـد  گذرهـای پیـاد ه، 
بوسـتان ها و باغ هـای شـفابخش می توانـد  اثـرات مفید ی 
بـر آرامـش روانـی و تمد ید  قوای ذهنی سـاکنان شـهری 
برجـای نهـد . د سترسـی فیزیکـی یا بصـری بـه فضاهای 
بـاز و طبیعـت همواره یکـی از معیارهـای ارزیابی کیفیت 
محیط شـهری شمرد ه شد ه اسـت )باقری و عظمتی، ص 

 .)91
از طرفـی حیـات مطلـوب یـک شـهر مسـتلزم وجـود  
فضاهـای مطلـوب و با کیفیت اسـت. فضاهای شـهری به 
عنـوان یکـی از مهم ترین فضاهای عمومـی موثر بر تجربه 
مـرد م از زند گی د ر شـهر به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
می تواننـد  کیفیـت زند گـی افـراد  را ارتقـا بخشـند . حفظ 
کیفیـت محیطـی یا کالبـد ی از مهـم ترین اصـول برنامه 
ریـزی شـهری و خـود  عاملـی سـت بـرای شفابخشـی  
فضاهـای شـهری. طراحـی و ارتقـای کیفیـت فضاهـای 
شـهری می توانـد  بـه افزایـش سـطح سـالمت عمومـی 
شـهروند ان منجـر شـود . د ر این راسـتا اسـتناد  بـه نظریه 
سـازمان بهد اشـت جهانی  نیز صورت گرفته است، بر این 
اسـاس برای تأمین سـالمت انسـان عالوه بر ایمن سـازی 
افـراد  د ر برابـر بیماری هـا، ارتقای کیفیـت محیط زند گی 
نیز تعیین کنند ه د انسـته شد ه اسـت. با بررسی تحقیقات 
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مربـوط بـه کیفیـت و شفابخشـی فضاهـای بـاز شـهری 
وتناظـر مؤلفه هـای هـر د و عرصـه و گزینـش مؤلفه هـای 
مشـترک به مؤلفه های شفابخشـی و کیفیت )مطلوبیت( 

فضاهـای بـاز شـهری د سـت یافته می شـود .
به منظـور بررسـی ارتبـاط میـان مؤلفه هـای شفابخشـی 
محیـط و فضاهـای باز شـهری، پژوهشـگر از میـان یازد ه 
مؤلفـه فوق الذکـر مؤلفه هایی را که با حـواس مرتبط تر به 
نظـر می آمد نـد  برگزیـد  و د رنتیجه مؤلفه هـای »تحریک 
حـواس، حـس مشـارکت، حـس تعلـق« د ر ایـن حـوزه 
حاصـل گشـتند ، چـون »حـس امنیـت« حسـی د رونـی 
و تابـع د یـد گاه و حـاالت د رونـی افـراد   اسـت از زمـره 
مؤلفه هـای مرتبـط بـا حـواس کنـار گذاشـته می شـود ، 
مؤلفـه »تعامـالت اجتماعـی« بـه علـت اینکـه ویژگـی 
رفتـاری افـراد  اسـتفاد ه کنند ه از یـک فضـای شـهری را 
د ر مقایسـه بـا مفاهیم سـایر مؤلفه های باقی ماند ه نشـان 
می د هـد  و امـکان سـنجش آن نسـبت به د یگـر مؤلفه ها 
بـه میـزان بیشـتری وجـود  د ارد  به عنـوان مؤلفـه چهارم 

برگزیـد ه می شـود .
تجزيه و تحلیل د اد ه ها

از جمع 110 نفر پاسـخگو به سـؤاالت موجود  د ر پرسـش 
نامـه هـای تحقیـق، 53/6 د رصـد  مـرد  و 46/4 د رصد  زن 
می باشـند . لـذا به میـزان کمی، تعـد اد  پاسـخگویان مرد  

بیشـتر از تعد اد  پاسـخگویان زن می باشد .
سـن پاسـخگویان برحسـب سـال و بـر اسـاس اطالعات 
پرسشـنامه ها به صـورت میانگیـن و انحـراف اسـتاند ارد  
محاسـبه گرد ید . میانگین سنی پاسـخگویان 53/77 سال 
بـا انحـراف اسـتاند ارد  6/534 سـال می باشـد . همچنیـن 
حد اقـل سـن د ر میـان پاسـخگویان 45 سـال و حد اکثـر 

سـن 66 سـال می باشـد .
جهت به د سـت آورد ن نتایج بهتری د ر این تحقیق، سـن 
پاسـخگویان به رد ه های مختلف سـنی تقسـیم و فراوانی 
هر رد ه به تصویر کشـید ه شـد ه است. بیشترین رد ه سنی 
د ر بین پاسـخگویان، رد ه سـنی بین 40 تا 50 سـال و به 
تعـد اد  46 نفـر)41/8 د رصد ( اسـت. همچنین رد ه سـنی 
50 تـا 60 سـال بـا 41 نفـر )37/2 د رصـد ( رد ه د وم د ر 
میـزان فراوانـی را بـه خـود  اختصـاص د اد ه اسـت. سـایر 

پاسـخگویان بـه میـزان 20/9 د رصـد  نیـز بیـن 60 تا 70 
سـال سـن د ارند .

هم چنین بیشـترین سطح تحصیالت د ر بین پاسخگویان 
بـه میزان 36/4 د رصد  مربوط به سـطح د یپلم؛ و کمترین 
میـزان تحصیـالت نیـز بـه میـزان 2/7 د رصد  مربـوط به 
سـطح د کتـرا می باشـد . همچنیـن د رصـد  مربـوط بـه 
سـایر مقاطـع د ر نمود ار فراوانی سـطح تحصیالت نشـان 
د اد ه شـد ه اسـت. تنهـا 43/6 د رصد  از پاسـخگویان د ارای 

تحصیالت د انشـگاهی می باشـند .
 بـرای پاسـخ گویی بـه سـوال اول تحقیق یعنی بررسـی 
تاثیـر عوامل شفابخشـی منظـر د ر باغ ایرانـی، 6 عامل به 
شـرح جـد ول زیـر مورد مطالعـه و سـنجش قـرار گرفتـه 
اسـت. نتایج به د سـت آمد ه از تحقیق حاکی از آن اسـت 
که میانگین رتبه محاسبه شـد ه برای این عوامل به شـرح 

جـد ول زیر می باشـد .
مشـاهد ه  زیـر،  د ر جـد ول  فرید مـن  آزمـون  نتیجـه  از 
می شـود  کـه سـطح معنـی د اری )sig>05/0(  کمتـر از   
می باشـد ، همچنیـن مقد ار آمـاره خی د و برابر بـا 77/797 
بـرآورد  شـد ه اسـت؛ لذا بنـا به اطالعـات موجـود  فرضیه 
صفـر مبنـی بر برابری تأثیـر عوامل مذکور بر شفابخشـی 
منظـر د ر بـاغ ایرانـی، رد  می شـود . بـه عبارتـی می تـوان 
گفـت میزان تأثیر موسـیقی، رنگ، نور، گیـاه، آب و رایحه 
بـر شفابخشـی منظـر د ر بـاغ ایرانـی، با یکد یگـر متفاوت 

است.
اکنـون به منظـور مقایسـه میانگین رتبه این شـش عامل 
با هم، مشـاهد ه می شـود  که از د ید گاه پاسـخگویان رنگ 
بیشـترین تأثیـر را بـر شفابخشـی منظـر د ر بـاغ ایرانـی 
د ارد . پـس ازآن بـه ترتیـب آب، نـور، گیـاه و موسـیقی بر 
شفابخشـی منظـر د ر بـاغ ایرانـی تأثیـر د ارنـد . د رنهایت، 
میـزان رایحـه بـا کمترین میـزان د ر بیـن ایـن عوامل بر 
شفابخشـی منظر د ر بـاغ ایرانی تأثیرگذار اسـت؛ بنابراین 
رتبه بنـد ی ایـن شـش مؤلفه به ایـن صورت اسـت که: 1. 

رنـگ؛ 2. آب؛ 3. نـور؛ 4.گیـاه؛ 5. موسـیقی؛ 6. رایحـه.
به منظور یافتن پاسـخ سـوال د وم تحقیق یعنی بررسـی 
عوامل مؤثر بر کیفیت و شفابخشـی فضاهای باز شـهری، 
چهـار عامـل به شـرح تحریک حواس، حـس تعلق، حس 
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مشـارکت و همچنیـن تعامـالت اجتماعـی مورد مطالعـه 
و سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. نتایـج به د سـت آمـد ه د ر 
جـد ول زیـر، میانگین رتبه محاسبه شـد ه برای هـر یک از 

ایـن عوامـل را نشـان می د هد .
همان طـور کـه از جـد ول زیـر مشـاهد ه می شـود ، بـرای 
آمـاره خـی د و مقـد اری برابـر بـا 29/814 به د سـت آمد ه 
و سـطح معنـاد اری نیـز برابر صفر برآورد  شـد ه اسـت؛ لذا 
بنـا به اطالعـات موجود  فرضیه صفر رد  می شـود . بنابراین 
اثبـات می شـود  میـزان تأثیر عوامـل »تحریک حـواس«، 
»حس تعلق«، »حس مشـارکت« و »تعامالت اجتماعی« 
بـر کیفیت و شفابخشـی فضاهـای باز شـهری، با یکد یگر 

متفاوت اسـت.
حـال کـه اثبـات گرد یـد  میانگین رتبـه این چهـار عامل 
بـا هم متفاوت اسـت، جهت تعیین ترتیـب تأثیر هرکد ام 
میانگیـن رتبـه آن هـا با هم مقایسـه شـد . همان طـور که 
مشـاهد ه می شـود  نتیجه این تحقیق حاکی از این اسـت 
که تحریک حواس بیشـترین تأثیر و حس تعلق کمترین 

تأثیـر را بـر کیفیـت و شفابخشـی فضاهـای باز شـهری 
د ارنـد . د ر اد امـه رتبه بند ی هرکـد ام از این عوامل با توجه 
بـه نتیجـه آزمـون فرید مـن بـه ایـن صـورت مشـخص 
می گـرد د : تحریـک حـواس؛ 2. تعامـالت اجتماعـی؛3. 

حس مشـارکت؛ 4. حـس تعلق.
بـرای یافتن پاسـخ سـوال سـوم تحقیـق با توجه بـه این 
موضـوع کـه هـر یـک از مؤلفه هـای مد نظـر یـک متغیر 
فاصله ای اسـت، از ضریب همبسـتگی پیرسـون استفاد ه 

شد .
بین تمامی عوامل مؤثر بر شفابخشـی منظر د ر باغ ایرانی 
با تحریک حـواس رابطه مثبت و معنـی د اری وجود  د ارد . 
مقد ار ضریب همبسـتگی بین مؤلفه موسیقی با تحریک 
حـواس برابر با 0/234 بود ه و سـطح معناد اری الزم کمتر 
از 0/05 اسـت. لـذا افزایـش کاربـرد  موسـیقی د ر فضـای 
پـارک، بر روی افزایش تحریک حواس پاسـخگویان مؤثر 
بـود ه اسـت و بالعکس کاهش کاربرد  موسـیقی د ر پارک، 
باعـث کاهـش تحریک حواس پاسـخگویان خواهد  شـد . 

٦

اي مستقيم و بدون نياز به پردازش مغز آدمي از طريق انوار محيطـي و   گونه طي بههاي محي داند و از اين ديدگاه داده ها مي تمامي داده
 ).56 ص ،1380 ،كند (مطلبي مثابه يك نظام (سيستم)) عمل مي وسيله حواس آدمي (به به

 شناسي برانگيختگي محيط  شفابخشي منظر باغ ايراني بر اساس نظريه روان .5
امـا  ، انـد  ها در منابع متفاوت ذكر گرديده شفابخشي باغ ايراني تأييد گرديده است و اين مؤلفههاي انجام شده  با توجه به مرور پژوهش

ها مورد  نمايد اين مؤلفه شناسي برانگيختگي محيط كه بر تأثير متقابل انسان و محيط تأكيد مي در تحقيق حاضر بر اساس نظريه روان
ري چندمنظوره براي پاسخ به نيازهاي انساني، با فـراهم كـردن تجربـه فضـاي     باغ ايراني باغي شفابخش و منظگيرند.  قرار مي اشاره

هاي موسيقي، رنگ، نور، گياه، آب و نيز  هاي كالبدي خود و مؤلفه گانه (نظام تمركز حواس) از طريق نظام دروني، تحريك حواس پنج
ستقيم بر بهداشت روان انسـان و درنتيجـه شفابخشـي    پيوند ميان اين نظام و نظام معنايي باعث ايجاد آرامش، سالمت روان، تأثير م

هاي كاركردي و معنايي است كه با پيوند انسان بـه سـاحت    هاي كالبدي داراي نظام چنين باغ ايراني عالوه بر نظام شود؛ هم كاربر مي
وسـيله تحريـك حـواس     بـه شفابخشي بـاغ ايرانـي    لذا چرايي ).1388 ،(شاهچراغي و روان وي دارد فرازميني تأثير مستقيم بر جسم

در هاي موسيقي، رنـگ، نـور، گيـاه، آب     ) و سپس هر يك از مؤلفهمحيط هاي حاصل شده از نظريه برانگيختگي عنوان پايه مؤلفه (به
گردند، اصـول معمـاري در    شناسي باغ ايراني خصلت شفابخشي آن را موجب مي نظر گرفته مي شوند. اصول معماري و اصول زيبايي

آورد. از بين اين سه دسته، نظـام كالبـدي    محيط باغ نظام تمركز حواس را (شامل سه دسته كالبدي، كاركردي و معنايي) به وجود مي
گانه انسان (شامل شنوايي، بينايي، بويايي، المسـه و چشـايي) تـأثير مسـتقيم      كاشت و ابنيه بر حواس پنجباغ ايراني شامل نظام آب، 

هـاي   هاي مربوط بـه تحريـك هـر حـس (مؤلفـه      و دارا بودن مؤلفه مذكورگذارد و با تحريك حواس نام برده  از طريق سه نظام  مي
 وگيـاه  آبحـه و گيـاه در ارتبـاط بـا بويـايي،     راي -در مورد بينايي ، آبرنگ، نور، گياه-و آب مربوط به تحريك حس شنوايي موسيقي

دهي فضـايي و وحـدت نيـز خصـلت      عالوه بر اين سه عامل تحريك جسماني، سازمان دهد. مرتبط با المسه) شفابخشي را نتيجه مي
ايراني مشخصات ويـژه و خاصـي از    در مورد مؤلفه سنگ درون فضاي باغ الزم به ذكر استنمايند. شفابخشي باغ ايراني را محرز مي

 .شود كليه لحاظ ديده نمي
 .1395گان، مأخذ: نگارند ؛چگونگي تحريك حواس كاربر منظر باغ ايراني تحت تاثير مولفه هاي محيطي شفابخشي .2جدول 
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 شفابخشيادله و نتايج  نظام كالبدي باغ ايراني
نظام  نظام آب از مولفه ها ناشي

 كاشت
 نظام ابنيه

موســيقي طبيعــي 
ايجاد شده بر اثر 
نظام آب و تحـت  
تاثير نظـام هـاي   

ــه  ــت و ابني  ؛كاش
هـايي   ايجاد مكان

ــراي   ــاص بـ خـ
اجــراي موســيقي 

ــاغ ــاي  درون ب ه
گذشته و همچنين  

       
 

 
         

 
 

اصوات و آواهاي 
متنــوع از آب در 
ــاگون   ــاط گون نق
باغ (آبريز، آبگذر، 

هـاي   آبشار، فواره
كوتـــاه و بلنـــد، 

دار،  ســطح شــيب
ــا   ــا بـــ جوهـــ

ــف ــازي  كــ ســ
هــا و  ســنگ قلــوه
خصــــوص  بــــه

 
 
 
 
 
 

آواي 
پرنـــــدگان  

  جلب شده
 

 
 
 
 
 
 

هاي محرك 
ــنوايي در  شـ
فضاي داخل 

  كوشك
 

زيبايي شناسي نمادين و فرمي 
ــان در   ــراي انس ــداي آب ب ص

و تصـويري از   فرهنگ ايرانـي 
ــاثير   ــوب داراي ت ــه مطل تجرب

نوازش  ؛مستقيم بر روان انسان
نجـواي عنصـر آب،   ش بـا  گو

ــاني ــدايي ناگه ــب ج  از مخاط
هـاي روزمـره و حالـت     ذهنيت

هاي صـوتي   خودآگاه و آلودگي
و تـاثير   محيط بيرون يزا تنش

مستقيم بر كيفيت محيط درون 

جد ول 2. چگونگی تحريک حواس کاربر منظر باغ ايرانی تحت تاثیر مولفه های محیطی شفابخشی؛ مأخذ: نگارند گان، 1395.
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ها و  برپايي جشن
مراسم تشريفاتي 
ــاهاي  در فضــــ

 مذكور

حركــــت آب از 
ــينه  روي ســـــ

 ها) كبكي

حــس محصــوريت و بــه  ؛بــاغ
دنبال آن تقويت حـس امنيـت   
 در درون باغ به طـرز مطلـوبي  
براثر موسيقي منـتج از صـوت   

همراهي با انسان از داخل  ؛آب
 و پيونـد  باغ تا داخـل كوشـك  

و  (مصـنوع)  ي درون ابنيهفضا
 (طبيعت) باغ

ــداي  انعكاس صوتي صـــــ
حركت باد در 
  ميان درختان

ــت   ــاغ از حال ــودن ب ــارج نم خ
 يكنواختي

ــي   ــرات رنگ تغيي
ــاغ ــل ب  ؛چهارفص

ــي   ــات رنگ تنوع
 ؛تزئينات مربوطـه 

تشـــابه رنگـــين 
ميان باغ و منظـر  

(منظـره دو  محيط 
رنگ باغ به اضافه 

 آبي آسمان)

   
 

 

       
 

                     

ــطح   ــاس س انعك
آيينه مانند آب از 
ــي  ــاظر رنگـ منـ

 موجود
 
 

ــوع رنگــي  تن
ــا و  ــل هـ گـ

بدنه  ؛گياهان
سبز دو سوي 

  محور اصلي
 

تضاد رنگـي  
كوشــــك و 
ــبز   ــگ س رن

  درختان
 
 

ايجاد احساس لذت در انسـان  
به واسطه تجربه اين نوع فضـا  
و نتيجه بخشي آرامـش روح و  

آبي يـك رنـگ    ؛كاهش تنش
ــان  ــراي مك ــده آل ب ــاي  اي ه

شفابخش و باعث ايجاد حـس  
 تسكين و فراغت بال

 ؛بازي نور در ابنيه
هاي سايه روشن 

تجميع نور  ؛متنوع
حضور نـور   ؛و آب

 ؛در محــور اصــلي
ــده و   ــرل كنن كنت
هدايت كننده هاي 

ــوري ــمع،  ؛نـ شـ
شمعدان و چـراغ  

كاربرد نور بـه   ؛ها
ــذهبي،  ــل مـ علـ
آييني، قداسـت و  
ــي  آذيـــن بخشـ

هاي ملـي و   جشن
مــــــــــذهبي 

ــازي در فضاســـ

       

ــور و   ــاس ن انعك
  ايجاد روشنايي

 

 
ــان  درختــــ

افكن دو  سايه
ســوي كــرت 

 نما يا آب

ــودگي  گشــ
هاي موجود 
در ابنيه بـاغ   
گــذر دهنــده 
ــور فضــاي  ن
باغ به علـت  
مشــــرفيت 
 همــه جانبــه
ــيط ــه مح ؛ ب

ــتگي و  پيوس
 ؛امتــداد ديــد

نظم و تقارن 
 ؛بصــــــري

محــــــــل 
ــتقرار  اســــ
كوشـــك در 
ــا   ــه تـ ميانـ

 
بهره گيـري از عنصـر طبيعـي    
نوردر بين عناصر طبيعـي بـاغ   
ايراني تا حـد ممكـن و ايفـاي    
ــه آن در   ــل توجـ ــش قابـ نقـ

 زيبايي باغعملكرد و تكميل 
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ــي ــاري ايران  معم
 باغ 

انتهاي محور 
ــاغ   ــلي ب اص
ايرانــي بــه  
همراه ايـوان  
هاي بـاز رو  

 به محور
 

 ؛چگونگي كاشـت 
 ؛نــوع محصـــول 
ــرم  ؛شـــكل و فـ

نوع و  ؛فوايد جنبي
محل  ؛مكان كشت

هــــايي بــــراي 
ــاي  ــت هـ فعاليـ
باغباني و كاشـت  

؛ گياهــان دارويــي
ــودن   ــه ب چندالي

طـرح   ؛عمق منظر
ــاري  واره معمـــ

 گياهي باغ ايراني

      

 
مســـــــيرهاي 
حركتي همراه بـا  
نهرهـــاي آب در 
جانب ديوارهـاي  

بـه   باغ پيراموني
ــان   ــراه درخت هم

(بـي   سايه افكن
ــاردار)    ــا ب ــار ي ب

  رديفي

 ؛مخروط ديد
محصوريت و 
 تمركـــــز در

كاشــت  ؛ديــد
پــنج نقطــه  

ــت  ؛اي كاشـ
ــان  درختــــ
مرتفع بـراي  
ــر    ــد بـ تاكيـ
محورهــــاي 
ــودي  ؛عمـــ

ــاي  ــت ه باف
  ريز و درشت

ــا    ــه ب ــايي، مقابل ــارايي، پوي ك
هـــاي محيطـــي،  ناســـازگاري

نوازي در فصول  زيبايي و چشم
گياهان متعلق به بـاغ   ؛تلفمخ

ــه ايرانــي بــه اي نمــادي از  گون
 سالمت

گونــه هــا و صــور 
ــر   ــاوت از نظ متف
ميزان دسترسـي،  
خنكي، انعكاس و 
ــد،  ــوت (راكـ صـ

  روان، فوراني)
 

         

پيـــدا و پنهـــاني 
ــايش آب  ؛آب نم

ــورت  ــه صــ بــ
خطي، سـطحي  (

 و  )و حجمـــــي
ــد، روان، ( راكـــ

فــــوراني) بــــه 
نهرهـاي  اشكال 
نهرهــاي اصــلي، 

هـا،   فرعي، جوي
هـا، ســينه   كانـال 

كبكي، آبگـردان،  
آبشـــــــارهاي  
كوچك به شكل 

نماهـــــــاي  آب
اي، جوشـگاه،   پله

فواره، شـتر گلـو،   
اســـتخر، انـــواع 

انعكـاس   ؛حوض
  اجزا

ــر   ــد بـ تاكيـ
محورهــــاي 
آب به واسطه 
ــت  كاشـــــ
ــان  درختــــ
هميشه سـبز  

دار در  و خزان
كنار يكـديگر  
ــب  و در جانـ

هــا و  گــذرگاه
 جوي آب 

 

پوشــش  تركيــب آب جــاري و
اي در دل  ايجـاد واحـه  ، درخت

ــي از   ــك و تمثيل ــت خش طبيع
ايجاد زببـايي و   ؛مناظر بهشتي

خيــره كننــده ؛ هويــت مكــاني
ــذيري از   ــم از دور و دلپـ چشـ

تبـــديل ماللـــت و  ؛نزديـــك
بيهودگي بـه طـراوت، نشـاط،    

غنـي   ؛شادي و جريان زنـدگي 
ساختن منـاظر شـلوغ بـا فـرم     

 غســبك و گســتردگي خــود  
نوازش ديد كاربران به صـورت  
برابري بـا تركيبـي بـزرگ يـا     

تـرين   اهميـت  سازگاري بـا بـي  
ــزء ــا ج ــا    ؛ه ــش ب ــاد آرام ايج

قرارگيــــري در گســــتره آرام 
اي ساده يا ايجاد شـكوه   منظره

ــا  ــاظران ب ــراي ن و شــادماني ب
حضور در مسـيري پرشـتاب و   

 وخم  پرپيچ
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عطر برخي گل ها 
و گياهان از جمله 

 و عناصـر   دارويي
داراي نــــــوعي 
ــي  زيباشناســــ
ــر  ــادين در نظ نم

 ايرانيان

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ــوي  ــت و ب رطوب
 خاك 

 
معطر ساختن 

ها  فضا با گل
و گياهـــان و 

ــا و  ميـــوه هـ
ــاد  ايجــــــ
 محصوريت و

 تمركـز  جلب
  بويايي در

 
 

محــــــرك 
بويايي داخل 

  كوشك

ايجاد حالت تعادل در انسـان و  
نتيجـــه دادن نيروبخشـــي و  

پيشــنهاد قــدم زدن و  ؛آرامــش
لــــذت بــــردن، رضــــايت و 
همـــاهنگي نفســـاني و پيـــام 
معنــوي بــه مســافران و كليــه 
افراد در تماس با باغ  به علـت  
وجود رايحه و عطرهاي ناشـي  

مكان  ؛ها و گياهان از وجود گل
 باغ محيط يابي فضا در

 
 

 تنوع پوست تنه و
گل و برگ و بافت 

  ميوه
 

   
 

   
 

 
 

خنكـي  لطافت و 
خــــاك آب  ؛آب

 پاشي شده نرم 

 ؛سايه اندازي
لمس خاك و 
 ؛چمــــــــن

محصوريت و 
 ؛تلطيف هـوا 

زدودن گرد و 
  غبار

محرك هاي 
ــاوايي  بســـ
داخـــــــل 
ــك  ؛كوشـــ

ــت  بافــــــ
 ؛مصــــــالح

ــاي  گرمــــ
  خورشيد

 

 
دست زدن به يك شيء بـراي  
كشف معنـاي آن يـك عمـل    

عنـوان يـك    ذاتي و طبيعت به
 ميدان تجربه 

 
 .1395گان، مأخذ: نگارند؛ روند شفابخشي باغ ايراني .1 نمودار

مقـد ار ضریـب همبسـتگی بیـن کاربـرد  رنـگ د ر فضای 
پـارک بـر روی تحریـک حـواس 0/476، مقـد ار ضریـب 
همبسـتگی بیـن کاربـرد  نـور د ر فضـای پـارک بـر روی 
تحریـک حـواس 0/468، مقـد ار ضریب همبسـتگی بین 
کاربـرد  گیـاه د ر فضـای پـارک بـر روی تحریـک حـواس 
0/346، مقـد ار ضریـب همبسـتگی بیـن کاربـرد  آب د ر 
فضـای پـارک بـر روی تحریـک حـواس 0/502 و مقـد ار 
ضریـب همبسـتگی بیـن کاربرد  رایحـه د ر فضـای پارک 
بـر روی تحریـک حواس 0/502 و سـطح معنـاد اری الزم 
کمتـر از 0/01 اسـت. بد یـن معنـا کـه با افزایـش هر یک 
از عوامـل تأثیرگـذار بر شفابخشـی منظـر د ر بـاغ ایرانی، 
میـزان محرک کیفی تحریک حـواس افزایش و با کاهش 
هـر یـک از این عوامـل تأثیرگـذار، میزان محـرک کیفی 

تحریـک حـواس کاهـش پید ا خواهـد  کرد .
مقـد ار ضریـب همبسـتگی بیـن کاربـرد  رنـگ د ر فضای 
ضریـب  مقـد ار  تعلـق 0/322،  حـس  روی  بـر  پـارک 
همبسـتگی بیـن کاربـرد  نـور د ر فضـای پـارک بـر روی 
حس تعلق 0/415، مقد ار ضریب همبسـتگی بین کاربرد  
گیـاه د ر فضـای پارک بـر روی حس تعلـق 0/341، مقد ار 

ضریـب همبسـتگی بیـن کاربـرد  آب د ر فضای پـارک بر 
روی حـس تعلق 0/578 و مقد ار ضریب همبسـتگی بین 
کاربـرد  رایحه د ر فضای پارک بـر روی حس تعلق 0/440 
و سـطح معنـاد اری الزم کمتـر از 0/01 اسـت. بد ین معنا 
کـه بـا افزایـش هر یـک از عوامـل رنگ، نـور، گیـاه، آب و 
رایحـه د ر بـاغ ایرانـی، میـزان محرک کیفـی حس تعلق 
افزایـش و بـا کاهـش هـر یـک از ایـن عوامل تأثیرگـذار، 
میـزان محـرک کیفـی حـس تعلق کاهـش پیـد ا خواهد  
کـرد . کاربـرد  موسـیقی د ر فضـای پـارک نیـز بـا توجـه 
بـه ایـن موضوع کـه سـطح معنـاد اری آن بیـش از 0/05 
گرد یـد ه، هیـچ رابطـه ای بـا محـرک کیفـی حـس تعلق 

ند ارد .
مقد ار ضریب همبسـتگی بین کاربرد  نـور د ر فضای پارک 
بـا حـس مشـارکت 0/200 و مقـد ار ضریب همبسـتگی 
بیـن کاربـرد  رایحـه د ر فضـای پـارک با حس مشـارکت 
0/217 بود ه و سـطح معناد اری الزم کمتر از 0/05 اسـت. 
همچنیـن مقد ار ضریب همبسـتگی بین کاربـرد  گیاه د ر 
فضـای پـارک با حـس مشـارکت 0/367 و مقـد ار ضریب 
همبسـتگی بیـن کاربـرد  آب د ر فضـای پـارک بـا حـس 
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نمود ار 1. روند  شفابخشی باغ ايرانی؛ مأخذ: نگارند گان، 1395.

مشـارکت 0/335 و سـطح معنـاد اری الزم کمتـر از 0/01 
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گیـاه، آب و رایحـه د ر بـاغ ایرانـی، میـزان محـرک کیفی 
حس مشـارکت افزایـش و با کاهش هر یـک ازاین عوامل 
تأثیرگـذار، میزان محـرک کیفی حس مشـارکت کاهش 
پیـد ا خواهـد  کـرد . کاربـرد  مؤلفه هـای موسـیقی و رنگ 
د ر فضـای پـارک نیـز بـا توجه بـه این موضوع که سـطح 
معنـاد اری آن بیـش از 0/05 گرد یـد ه، هیـچ رابطـه ای بـا 

محـرک کیفی حـس مشـارکت ند ارند .
مقـد ار ضریـب همبسـتگی بیـن کاربـرد  رنـگ د ر فضای 
تعامـالت اجتماعـی 0/292، مقـد ار ضریـب  بـا  پـارک 
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ضریـب همبسـتگی بیـن کاربـرد  آب د ر فضـای پـارک با 

تعامـالت اجتماعـی 0/524 و مقـد ار ضریب همبسـتگی 
بیـن کاربرد  رایحـه د ر فضای پارک بـا تعامالت اجتماعی 
0/352 و سـطح معناد اری الزم کمتر از 0/01 است. بد ین 
معنـا کـه بـا افزایش هـر یـک از عوامل رنـگ، نـور، گیاه، 
آب و رایحـه د ر بـاغ ایرانی، میـزان محرک کیفی تعامالت 
اجتماعـی افزایـش و بـا کاهـش هـر یـک از ایـن عوامـل 
تأثیرگـذار، میـزان محـرک کیفـی تعامـالت اجتماعـی 
کاهـش پیـد ا خواهـد  کـرد . کاربـرد  موسـیقی د ر فضـای 
پـارک نیـز بـا توجه بـه این موضوع که سـطح معنـاد اری 
آن بیـش از 0/05 گرد یـد ه، هیـچ رابطـه ای بـا محـرک 

کیفی تعامـالت اجتماعی نـد ارد .
نتیجه گیری و جمع بند ی

براسـاس نظـر اد وارد  هـال فضاهـای حسـی د رک شـد ه 
توسـط سیسـتم های مؤثر حسـی تحت عنـوان فضاهای 
شـنید اری، د یـد اری، بویایـی و حـس المسـه نامیـد ه می 
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شـوند  و محرک هـای محیطـی مؤثـر د ر هریـک از ایـن 
فضاها که موجب شفابخشـی د ر محیط هستند  به ترتیب 
»موسـیقی )صوت(، رنگ، نور، گیاه، آب، سـنگ و رایحه« 
معرفی می شـوند  و به مد ل هایی د ر حیطه این موضوعات 
د سـت یافته می شود .سـپس نتیجه گرفته می شود  کلیه 
مولفه های شـش گانه شفابخشـی محیط مبنی بر نظریه 
روان شناسـی برانگیختگی محیط به غیر از مولفه سـنگ 
د ارای تاثیرات شفابخشـی د ر منظر باغ ایرانی خواهند  بود . 
پـس ازآن بـا مطالعه شفابخشـی فضاهـای باز شـهری و با 
توجه به اینکه کیفیت فضاهای شـهری خود  عاملی سـت 
بـرای شفابخشـی آن هـا، مؤلفه هـای مشـترک د ر این د و 
از »تحریـک  عبارت انـد   کـه  تد ویـن می گرد نـد   حـوزه 
حـواس، مشـارکت، سـازمان د هی فضایـی، نفوذپذیـری، 

امنیـت، حس تعلق، پاید اری، اختالط کاربری، سـازگاری، 
تعامـالت اجتماعـی و انعطاف پذیری«.

بـا توجـه بـه جـد اول آمـاری مربوطـه تأثیـر مؤلفه هـای 
شفابخشـی منظـر د ر باغ ایرانـی با یکد یگر متفـاوت بود ه 
اسـت. د ر میـان ایـن مولفه ها بیشـترین رتبـه مربوط به 
رنـگ بـا مقـد ار میانگیـن 4.37 می باشـد  و د ر انتهـا نیـز 
مؤلفـه رایحـه بـا مقـد ار میانگیـن 2.76 د ارای کمتریـن 

میـزان تأثیر می باشـد .
هم چنیـن پـس از سـنجش مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر 
کیفیـت و شفابخشـی فضاهای باز شـهری، نتایج تحقیق 

نمود ار 2. مؤلفه های شفابخشی و کیفیت )مطلوبیت( فضاهای 
باز شهری؛ ماخذ: نگارند گان، 1395.

نمود ار 3. نمود ار فراوانی جنسیت پاسخگويان؛ ماخذ: 
يافته های پژوهش.

نمود ار 4. نمود ار فراوانی سن پاسخگويان؛ ماخذ: يافته های 
پژوهش.

نمود ار 5: نمود ار فراوانی سطح تحصیالت پاسخگويان؛ ماخذ: 
يافته های پژوهش.

۱۲

 .ماخذ: يافته هاي پژوهش؛ نمودار فراواني جنسيت پاسخگويان .3 نمودار

 
گرديد. ميانگين سني صورت ميانگين و انحراف استاندارد محاسبه  ها به سن پاسخگويان برحسب سال و بر اساس اطالعات پرسشنامه

سال و حداكثر سن  45باشد. همچنين حداقل سن در ميان پاسخگويان  سال مي 534/6سال با انحراف استاندارد  77/53پاسخگويان 
 باشد. سال مي 66

هاي مختلف سني تقسـيم و فراوانـي هـر رده بـه تصـوير       جهت به دست آوردن نتايج بهتري در اين تحقيق، سن پاسخگويان به رده
اسـت.   درصـد)  8/41نفـر(  46و بـه تعـداد    سـال  50تـا   40كشيده شده است. بيشترين رده سني در بين پاسخگويان، رده سني بـين  

درصد) رده دوم در ميزان فراواني را به خود اختصاص داده است. ساير پاسخگويان  2/37نفر ( 41سال با  60تا  50همچنين رده سني 
 سال سن دارند. 70ا ت 60نيز بين  درصد 9/20به ميزان 

 
 

 ؛ ماخذ: يافته هاي پژوهش.نمودار فراواني سن پاسخگويان .4 نمودار
درصد مربوط به سطح ديپلم؛ و كمترين ميزان تحصيالت نيز  4/36چنين بيشترين سطح تحصيالت در بين پاسخگويان به ميزان هم

مربوط به ساير مقاطع در نمودار فراواني سطح تحصيالت نشـان  درصد باشد. همچنين  درصد مربوط به سطح دكترا مي 7/2به ميزان 
 باشند. درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت دانشگاهي مي 6/43تنها  داده شده است.

 
 هاي پژوهش.؛ ماخذ: يافته: نمودار فراواني سطح تحصيالت پاسخگويان5نمودار 

53.6 ;مرد 46.4 ;زن   

 سال 70تا  60بين  سال 60تا  50بين  سال 50تا  40بين 
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حاکـی از آن اسـت کـه مؤلفـه تحریـک حواس بـا مقد ار 
میانگیـن 2.99 بیشـترین تأثیـر را د اشـته و د ر انتهـا نیز 
مؤلفـه حس تعلق با مقد ار میانگیـن 2.08 کمترین تأثیر 

را بـر فضاهـای باز شـهری د ارد .

 د ر مـورد  ارتبـاط بیـن مؤلفه هـای شفابخشـی »منظـر 
بـاغ ایرانی و فضاهای باز شـهری«  بایسـتی مطـرح نمود  
مولفـه رنـگ بیشـترین همبسـتگی  را با مولفـه تحریک 
حـواس د ارد  و  پـس از آن بـه ترتیـب بـا حـس تعلـق و 

۱۳

عامـل بـه شـرح جـدول زيـر       6عوامـل شفابخشـي منظـر در بـاغ ايرانـي،       تاثير بررسيبه سوال اول تحقيق يعني گويي پاسخ براي 
شـده بـراي ايـن     موردمطالعه و سنجش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده از تحقيق حاكي از آن است كه ميانگين رتبـه محاسـبه  

 باشد. عوامل به شرح جدول زير مي
 هاي پژوهش.؛ ماخذ: يافتهايرانيميانگين رتبه عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ  .3 جدول

عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ 
 ايراني

ميانگين 
 رتبه

 2.81 موسيقي

 4.37 رنگ

 3.63 نور

 3.23 گياه

 4.20 آب

 2.76 رايحه

 
sigداري ( شود كه سطح معني از نتيجه آزمون فريدمن در جدول زير، مشاهده مي < باشـد، همچنـين    مـي  αكمتـر از    (0/05

برآورد شده است؛ لذا بنا به اطالعات موجود فرضيه صفر مبني بر برابري تأثير عوامـل مـذكور بـر     797/77دو برابر با  مقدار آماره خي
آب و رايحه بـر شفابخشـي   توان گفت ميزان تأثير موسيقي، رنگ، نور، گياه،  شود. به عبارتي مي شفابخشي منظر در باغ ايراني، رد مي

 منظر در باغ ايراني، با يكديگر متفاوت است.
 ؛ ماخذ: يافته هاي پژوهش.نتايج آزمون فريدمن درباره وجود تفاوت بين عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ ايراني .4 جدول

 110 تعداد

 77.797 دو مقدار آماره خي

 5 درجه آزادي
 0.000 سطح معناداري

بيشـترين تـأثير را بـر     شود كه از ديدگاه پاسـخگويان رنـگ   منظور مقايسه ميانگين رتبه اين شش عامل با هم، مشاهده مي بهاكنون 
ازآن به ترتيب آب، نور، گياه و موسيقي بر شفابخشي منظر در باغ ايراني تأثير دارند. درنهايت،  شفابخشي منظر در باغ ايراني دارد. پس

بندي اين شش مؤلفـه   ميزان در بين اين عوامل بر شفابخشي منظر در باغ ايراني تأثيرگذار است؛ بنابراين رتبهبا كمترين  رايحهميزان 
 .رايحه. 6؛ موسيقي .5 ؛گياه.4 ؛نور. 3 ؛آب .2 ؛رنگ .1 به اين صورت است كه:

بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري، چهار عامـل بـه شـرح     به منظور يافتن پاسخ سوال دوم تحقيق يعني
تحريك حواس، حس تعلق، حس مشاركت و همچنين تعامالت اجتماعي موردمطالعه و سنجش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده 

 دهد. شده براي هر يك از اين عوامل را نشان مي در جدول زير، ميانگين رتبه محاسبه
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آب و رايحه بـر شفابخشـي   توان گفت ميزان تأثير موسيقي، رنگ، نور، گياه،  شود. به عبارتي مي شفابخشي منظر در باغ ايراني، رد مي

 منظر در باغ ايراني، با يكديگر متفاوت است.
 ؛ ماخذ: يافته هاي پژوهش.نتايج آزمون فريدمن درباره وجود تفاوت بين عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ ايراني .4 جدول

 110 تعداد

 77.797 دو مقدار آماره خي

 5 درجه آزادي
 0.000 سطح معناداري

بيشـترين تـأثير را بـر     شود كه از ديدگاه پاسـخگويان رنـگ   منظور مقايسه ميانگين رتبه اين شش عامل با هم، مشاهده مي بهاكنون 
ازآن به ترتيب آب، نور، گياه و موسيقي بر شفابخشي منظر در باغ ايراني تأثير دارند. درنهايت،  شفابخشي منظر در باغ ايراني دارد. پس

بندي اين شش مؤلفـه   ميزان در بين اين عوامل بر شفابخشي منظر در باغ ايراني تأثيرگذار است؛ بنابراين رتبهبا كمترين  رايحهميزان 
 .رايحه. 6؛ موسيقي .5 ؛گياه.4 ؛نور. 3 ؛آب .2 ؛رنگ .1 به اين صورت است كه:

بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري، چهار عامـل بـه شـرح     به منظور يافتن پاسخ سوال دوم تحقيق يعني
تحريك حواس، حس تعلق، حس مشاركت و همچنين تعامالت اجتماعي موردمطالعه و سنجش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده 

 دهد. شده براي هر يك از اين عوامل را نشان مي در جدول زير، ميانگين رتبه محاسبه
  

جد ول 3. میانگین رتبه عوامل مؤثر بر شفابخشی منظر د ر باغ ايرانی؛ ماخذ: 
يافته های پژوهش.

جد ول 4. نتايج آزمون فريد من د رباره وجود  تفاوت بین عوامل 
مؤثر بر شفابخشی منظر د ر باغ ايرانی؛ ماخذ: يافته های پژوهش.

جد ول 5. میانگین رتبه عوامل مؤثر بر کیفیت و شفابخشی 
فضاهای باز شهری؛ ماخذ: يافته های پژوهش.

۱٤

 ؛ ماخذ: يافته هاي پژوهش.ميانگين رتبه عوامل مؤثر بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري .5 جدول

 ميانگين رتبه عوامل مؤثر بر فضاهاي باز شهري

 2.99 تحريك حواس

 2.08 حس تعلق

 2.40 حس مشاركت

 2.53 تعامالت اجتماعي

 
ه و سطح معناداري نيز برابر صفر به دست آمد 814/29دو مقداري برابر با  آماره خيشود، براي  طور كه از جدول زير مشاهده مي همان

 ،»تحريـك حـواس  «د ميزان تأثير عوامـل  شو شود. بنابراين اثبات مي برآورد شده است؛ لذا بنا به اطالعات موجود فرضيه صفر رد مي
 اهاي باز شهري، با يكديگر متفاوت است.بر كيفيت و شفابخشي فض» تعامالت اجتماعي«و » حس مشاركت«، »حس تعلق«

ماخذ: يافته هاي ؛ نتايج آزمون فريدمن درباره وجود تفاوت بين عوامل مؤثر بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري .6جدول
 پژوهش.

 110 تعداد

 29.814 دو مقدار آماره خي

 3 درجه آزادي
 0.000 سطح معناداري

بـا هـم    هـا  رتبه اين چهار عامل با هم متفاوت است، جهت تعيين ترتيب تأثير هركدام ميانگين رتبه آنحال كه اثبات گرديد ميانگين 
شود نتيجه اين تحقيق حاكي از اين است كه تحريك حـواس بيشـترين تـأثير و حـس تعلـق       طور كه مشاهده مي . همانمقايسه شد

بندي هركدام از اين عوامل با توجه به نتيجـه آزمـون    در ادامه رتبهكمترين تأثير را بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري دارند. 
 .حس تعلق. 4؛ حس مشاركت. 3؛تعامالت اجتماعي. 2؛ تحريك حواس گردد: فريدمن به اين صورت مشخص مي

اي اسـت، از ضـريب    يك متغيـر فاصـله   ي مدنظرها با توجه به اين موضوع كه هر يك از مؤلفهبراي يافتن پاسخ سوال سوم تحقيق 
 همبستگي پيرسون استفاده شد.

داري وجود دارد. مقدار ضريب  بين تمامي عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ ايراني با تحريك حواس رابطه مثبت و معني•
است. لذا افزايش  05/0بوده و سطح معناداري الزم كمتر از  234/0همبستگي بين مؤلفه موسيقي با تحريك حواس برابر با 

كاربرد موسيقي در فضاي پارك، بر روي افزايش تحريك حواس پاسخگويان مؤثر بوده است و بالعكس كاهش كاربرد موسيقي 
در پارك، باعث كاهش تحريك حواس پاسخگويان خواهد شد. مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رنگ در فضاي پارك بر روي 

، مقدار ضريب 468/0يب همبستگي بين كاربرد نور در فضاي پارك بر روي تحريك حواس ، مقدار ضر476/0تحريك حواس 
، مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد آب در فضاي 346/0همبستگي بين كاربرد گياه در فضاي پارك بر روي تحريك حواس 

ك بر روي تحريك حواس و مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رايحه در فضاي پار 502/0پارك بر روي تحريك حواس 
است. بدين معنا كه با افزايش هر يك از عوامل تأثيرگذار بر شفابخشي منظر در باغ  01/0و سطح معناداري الزم كمتر از  502/0

ايراني، ميزان محرك كيفي تحريك حواس افزايش و با كاهش هر يك از اين عوامل تأثيرگذار، ميزان محرك كيفي تحريك 
 اهد كرد.حواس كاهش پيدا خو

، مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد نـور در  322/0مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رنگ در فضاي پارك بر روي حس تعلق •
، 341/0، مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد گياه در فضاي پارك بـر روي حـس تعلـق    415/0فضاي پارك بر روي حس تعلق 

و مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رايحـه   578/0ي پارك بر روي حس تعلق مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد آب در فضا



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

513

تعامـالت اجتماعـی د ارای همبسـتگی سـت، همچنیـن 
ایـن مولفـه بـا مولفـه حـس مشـارکت هیچ همبسـتگی 
ای نـد ارد . مؤلفـه آب به عنـوان د ومین مؤلفه شفابخشـی 
منظـر د ر بـاغ ایرانی مطرح بود ه و بـه ترتیب با تمامی هر 
چهـار مؤلفه شفابخشـی فضاهای باز شـهری حس تعلق، 
تعامـالت اجتماعـی، تحریـک حـواس و حس مشـارکت 
د ارای همبسـتگی می باشـد . مؤلفـه نـور، سـومین مؤلفه 
حائـز اهمیـت د ر شفابخشـی منظر بـاغ ایرانی اسـت و با 
تمامی هر چهار مؤلفه شفابخشـی فضاهای باز شـهری به 
ترتیـب تحریک حواس، حس تعلـق، تعامالت اجتماعی و 
حس مشـارکت د ارای همبسـتگی می باشـد . مؤلفه گیاه، 
چهارمیـن مؤلفـه مطرح د ر شفابخشـی منظر بـاغ ایرانی 
بـود ه و ایـن مؤلفه نیز به ترتیب با تمامـی هر چهار مؤلفه 

شفابخشـی فضاهای باز شـهری تعامالت اجتماعی، حس 
مشـارکت، تحریک حواس و حس تعلق د ارای همبستگی 
می باشـد . مؤلفـه موسـیقی پس از گیـاه، مؤلفـه مطرح و 
حائـز اهمیتـی د ر شفابخشـی منظـر بـاغ ایرانـی سـت و 
فقـط بـا مؤلفه تحریک حـواس از مولفه های شفابخشـی 
فضاهـای بـاز شـهری د ارای همبسـتگی می باشـد . رایحه 
به عنـوان کم اهمیت تریـن و آخریـن مؤلفه مؤثـر د ر میان 
سـایر مؤلفه هـای شفابخشـی منظـر د ر بـاغ ایرانی مطرح 
بـود ه کـه بـه ترتیـب بـا تمامـی مؤلفه هـای شفابخشـی 
فضاهـای بـاز شـهری تحریـک حـواس، حـس تعلـق، 
تعامـالت اجتماعـی، حـس مشـارکت د ارای همبسـتگی 

می باشـد .
منابع و ماخذ

جد ول7 : ضريب همبستگی بین عوامل مؤثر بر شفابخشی منظر د ر باغ ايرانی با محرک های کیفی شفابخشی فضاهای باز 
شهری؛ ماخذ: يافته های پژوهش.

جد ول6. نتايج آزمون فريد من د رباره وجود  تفاوت بین عوامل مؤثر بر 
کیفیت و شفابخشی فضاهای باز شهری؛ ماخذ: يافته های پژوهش.

۱٤

 ؛ ماخذ: يافته هاي پژوهش.ميانگين رتبه عوامل مؤثر بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري .5 جدول

 ميانگين رتبه عوامل مؤثر بر فضاهاي باز شهري

 2.99 تحريك حواس

 2.08 حس تعلق

 2.40 حس مشاركت

 2.53 تعامالت اجتماعي

 
ه و سطح معناداري نيز برابر صفر به دست آمد 814/29دو مقداري برابر با  آماره خيشود، براي  طور كه از جدول زير مشاهده مي همان

 ،»تحريـك حـواس  «د ميزان تأثير عوامـل  شو شود. بنابراين اثبات مي برآورد شده است؛ لذا بنا به اطالعات موجود فرضيه صفر رد مي
 اهاي باز شهري، با يكديگر متفاوت است.بر كيفيت و شفابخشي فض» تعامالت اجتماعي«و » حس مشاركت«، »حس تعلق«

ماخذ: يافته هاي ؛ نتايج آزمون فريدمن درباره وجود تفاوت بين عوامل مؤثر بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري .6جدول
 پژوهش.

 110 تعداد

 29.814 دو مقدار آماره خي

 3 درجه آزادي
 0.000 سطح معناداري

بـا هـم    هـا  رتبه اين چهار عامل با هم متفاوت است، جهت تعيين ترتيب تأثير هركدام ميانگين رتبه آنحال كه اثبات گرديد ميانگين 
شود نتيجه اين تحقيق حاكي از اين است كه تحريك حـواس بيشـترين تـأثير و حـس تعلـق       طور كه مشاهده مي . همانمقايسه شد

بندي هركدام از اين عوامل با توجه به نتيجـه آزمـون    در ادامه رتبهكمترين تأثير را بر كيفيت و شفابخشي فضاهاي باز شهري دارند. 
 .حس تعلق. 4؛ حس مشاركت. 3؛تعامالت اجتماعي. 2؛ تحريك حواس گردد: فريدمن به اين صورت مشخص مي

اي اسـت، از ضـريب    يك متغيـر فاصـله   ي مدنظرها با توجه به اين موضوع كه هر يك از مؤلفهبراي يافتن پاسخ سوال سوم تحقيق 
 همبستگي پيرسون استفاده شد.

داري وجود دارد. مقدار ضريب  بين تمامي عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ ايراني با تحريك حواس رابطه مثبت و معني•
است. لذا افزايش  05/0بوده و سطح معناداري الزم كمتر از  234/0همبستگي بين مؤلفه موسيقي با تحريك حواس برابر با 

كاربرد موسيقي در فضاي پارك، بر روي افزايش تحريك حواس پاسخگويان مؤثر بوده است و بالعكس كاهش كاربرد موسيقي 
در پارك، باعث كاهش تحريك حواس پاسخگويان خواهد شد. مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رنگ در فضاي پارك بر روي 

، مقدار ضريب 468/0يب همبستگي بين كاربرد نور در فضاي پارك بر روي تحريك حواس ، مقدار ضر476/0تحريك حواس 
، مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد آب در فضاي 346/0همبستگي بين كاربرد گياه در فضاي پارك بر روي تحريك حواس 

ك بر روي تحريك حواس و مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رايحه در فضاي پار 502/0پارك بر روي تحريك حواس 
است. بدين معنا كه با افزايش هر يك از عوامل تأثيرگذار بر شفابخشي منظر در باغ  01/0و سطح معناداري الزم كمتر از  502/0

ايراني، ميزان محرك كيفي تحريك حواس افزايش و با كاهش هر يك از اين عوامل تأثيرگذار، ميزان محرك كيفي تحريك 
 اهد كرد.حواس كاهش پيدا خو

، مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد نـور در  322/0مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رنگ در فضاي پارك بر روي حس تعلق •
، 341/0، مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد گياه در فضاي پارك بـر روي حـس تعلـق    415/0فضاي پارك بر روي حس تعلق 

و مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد رايحـه   578/0ي پارك بر روي حس تعلق مقدار ضريب همبستگي بين كاربرد آب در فضا

 ؛ ماخذ: يافته هاي پژوهش.فضاهاي باز شهري شفابخشي هاي كيفي : ضريب همبستگي بين عوامل مؤثر بر شفابخشي منظر در باغ ايراني با محرك 7جدول

 رايحه آب گياه نور رنگ موسيقي متغيرها
 تحريك
 حواس

 تعلق حس
 حس

 مشاركت
 تعامالت
 اجتماعي

          1 موسيقي

         1 **0.426 رنگ

        1 **0.626 **0.414 نور

       1 **0.409 **0.274 *0.188 گياه

      1 **0.521 **0.632 **0.561 **0.419 آب

     1 **0.488 **0.371 **0.316 **0.346 *0.235 رايحه

    1 **0.502 **0.502 **0.346 **0.468 **0.476 *0.234 حواس تحريك

   1 **0.551 **0.440 **0.578 **0.341 **0.415 **0.322 0.149 تعلق حس

  1 **0.398 *0.215 *0.217 **0.335 **0.367 *0.200 0.120 0.171 مشاركت حس

 1 **0.498 **0.641 **0.402 **0.322 **0.524 **0.429 **0.383 **0.292 0.159 اجتماعي تعامالت

P≤ 05/0 *             P≤ 01/0 ** 
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 امیـن زاد ه، بهنـاز. )1386(. مناظر شـهری: شفابخشـی و 
منظـر د رمانی با طبیعت. شـهرد اری ها. سـومین همایش 

ملی فضای سـبز و منظر شـهری. شـماره 22.
 باقـری، محمـد . و حمید رضـا عظمتـی. )1391(. ارتقـای 
سـالمت جسـمی- روانی شـهروند ان با طراحـی محیط و 

منظر شـهری. انسـان و محیط زیسـت.
 پاکزاد ، جهانشـاه. )1385(. مبانی نظری و فرآیند  طراحی 

شهری. تهران: شهید ی. 
 د لفـان، خلیـل. پریسـا د ری. و مهرنـاز حاتمـی. 1390. 
طراحـي و ایجاد  باغ هاي شـفابخش با اسـتفاد ه از گیاهان 
د ارویـي بومـي ایـران. تهـران: همایـش بـاغ گیاه شناسـی 

ایـران. ملي 
 رفیعیان، مجتبی. و ]د یگران[. )1391(. بررسـی تطبیقی 
فضاهـای  طراحـی  د ر  کیفیـت  سـنجش  رویکرد هـای 

نمود ار6. معرفی مؤلفه های تحقیق )مؤلفه های شفابخشی منظر باغ ايرانی و فضاهای باز شهری( 
؛ مأخذ: نگارند گان، 1395.

تصوير3: ترتیب اولويت تأثیرگذاری مؤلفه های شفابخشی 
منظر باغ ايرانی؛ مأخذ: نگارند گان، 1395.
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عمومـی شـهری. انجمـن علمـی معمـاری و شهرسـازی 
ایـران. شـماره 4.

 شـاهچراغی، آزاد ه. )1388(. تحلیل فرآیند  اد راک محیط 
بـاغ ایرانـی بر اسـاس نظریـه روان شناسـی بوم شـناختی. 

هویت شـهر. سـال سوم، شـماره 5.
 صد یقـی، د انیال. )1391(.  باغ شـفابخش ارس. پایان نامه 

کارشناسـی ارشـد  مهند سـی معماری. پرد یـس هنرهای 
زیبا. د انشـگاه تهران.

 لنـگ، جـان. )1381(. آفرینـش نظریـه معمـاری: نقـش 
علـوم رفتـاری د ر طراحـی محیط. ترجمـه علیرضا عینی 

فـر. تهـران: د انشـگاه تهران.
 مطلبـی، قاسـم. )1380(. روان شناسـی محیطی د انشـی 

تصوير 5. ترتیب تاثیر و ارتباط مولفه های شفابخشی 
منظر باغ ايرانی و فضاهای باز شهری؛ مأخذ: نگارند گان، 

.1395

تصوير 4. ترتیب اولويت تأثیرگذاری مؤلفه های شفابخشی فضاهای 
باز شهری؛ مأخذ: نگارند گان، 1395.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

516

نـو د ر خد مـت معماری و طراحی شـهری. هنرهـای زیبا. 
 .10 شماره 

 ماتـالک، جـان. )1380(. آشـنایی بـا طراحـی محیـط 
و منظـر. تهـران: سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهر 

تهران.
 نیکبخـت، علـی. )1383(. پزشـکی د ر منظرسـازی نوین 

باغ هـای شـفابخش. بـاغ نظر. شـماره 2.
ابعـاد   مقایسـه   .)1390( ]د یگـران[.  و  وحیـد .   نجاتـی، 
کیفیـت زند گی د ر د هه های سـنی مختلـف: پیش بینی 
برای سـالمند ان. مجله د انشـگاه علوم پزشـکی فسا. سال 

اول، شـماره 4.  
 مرتضوی، شـهرناز. )1380(. روان شناسی محیط و کاربرد  

آن. تهران: د انشـگاه شهید  بهشتی.
 هـاد وی، سـارا. )1383(. توسـعه ایـد ه منظـر شـفابخش 
د ر فضـای عمومـی شـهری )نمونـه مـورد ی: بوسـتان 
ابریشـم(. پایان نامه کارشناسـی ارشـد  مهند سـی طراحی 
محیط زیسـت. د انشـکد ه محیط زیسـت. د انشـگاه تهران.
 Cooper Marcus, C. &Barnes, M. (1995). Gardens in 
Healthcare Facilities: Uses, Therapeutic Benefits, and 
Design. New York, NY: Wiley.
 Cooper Marcus, C. &Barnes, M. (1999). Healing 
Gardens, Therapeutic Benefits and Design Recom-
mendatins. New York, NY: Wiley.
 Hall, E. T. (1990). The Hidden Dimension. New 
York: Anchor Books. 
 Ulrich, R. S., et al. (1991). Stress recovery during ex-
posure to natural and urban environments. Journal 
of  Environmental Psychology, 11. 
 Van den Berg, A. et al. (2010). Green Space as a Buf-
fer between Stressful Life Events and Health. Journal 
of  Social Science & Medicine. (70). 
 Williams, A. (1999). Therapeutic Landscapes: The 
Dynamic Between Place and Wellness. Lanham, 
MD: University Press of  America.
WHO. (1997). City Planning for health and sustain-
able development. European Sustainable Develop-
ment and Health. Series 2.EUR/ICP/. POLC 06 03 

05B. 



زمان پذيرش نهايي: 1395/5/8زمان دريافت مقاله: 1394/1/30

نمايش تبادالت معماری و شهرسازی ايران و غرب در سفرنامه های ايرانیان 
به فرنگ در دوره قاجار

ايمان تازيکه لمسکی- گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
وحید قباديان* -  گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 

حسین سلطان زاده-گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 
بهنام قلیج خانی - گروه معماری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران.

چکیده
از  بـر شهرسـازی و معمـاری  تاثیـرش  و  بـا تمـدن غـرب  رویارویـی 
مهم تریـن موضوعـات بـرای طراحـان در عرصه های ملـی  و بین المللی 
اسـت. نخسـتین برخوردهـای تاثیرگـذار در فضاهـا و سـیمای شـهری 
و خیابان کشـی ها در ایـران بـه دوره قاجـار بـاز مـی گـردد. همزمانـی 
تحـوالت در شـهر قاجـاری بـا تحـوالت صنعتـی و تغیـرات کالبـدی 
شـهرهای اروپایـی و بازدیـد ایرانیـان از آنجـا موجب تغییـر در آرمان ها 
و ذهنیـت ایرانیـان گردیـد. از میان مسـیرهایی که محقـق را در جریان 
ایـن تبـادل قـرار مـی دهـد سـفرنامه هـای ایرانیـان بـه فرنـگ جایگاه 
ویـژه ای دارنـد. ایـن پژوهـش به تحلیل سـفرنامه هـا از زاویـه تحوالت 
معمـاری و شهرسـازی مـی پـردازد. حـدود سـی گـزارش سـفر در بازۀ 
زمانـی ابتـدای قاجـار تـا جنبش مشـروطه در محـدودۀ مطالعاتـی قرار 
گرفتـه اسـت. سـپس تاثیـر این سـفرنامه ها بر فـرم و هندسـه معماری  
و تحـوالت خیابـان بنـدی تهـران در دوره قاجـار  مشـاهده گردیـده و 
اطالعـات بدسـت آمده در سـفرنامه هـا را در آنها مـورد ارزیابی قرار می 
دهـد. روش ایـن پژوهـش از نـوع روش محتوای تحقیق کیفـی از متون 
تاریخـی اسـت. در نتایـج پژوهشـگر بـه تبیین نقـش محوری سـفرنامه 
ها و بالخصوص سـفرهای سـه گانه ناصرالدین شـاه در تحوالت شـهری 
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The appearance of architectural and Urbanism 
Interaction between Iran and the Western Ur-
ban Planning through the Iranian Travel litera-
tures during the Qajar Period
Abstract
Confrontation with the West culture and its impact on urbanism and ar-
chitecture are the most important issues for designers in national and 
international areas. The first viewpoints in spaces and urban landscapes 
and street systems in Iran dates back to Qajar era. Simultaneity of de-
velopments in Qajar city with industrial transformation and structural 
changes of the European cities and Iranian visit from there resulted in 
changing in the attitudes of Iranians. Among the routes that inform the 
researcher from this exchange, Iranian travel literatures to Europe have 
a special place. This study discusses on analyzing travel literatures from 
diverse perspectives. About thirty trip reports in early Qajar period have 
been studied within the confines of the constitutional movement. Then, 
the impact of these travels literatures on urban developments and Teh-
ran’s streets and the formation of palaces during the Qajar period; the re-
search method is based on qualitative research methods from the content 
of historical texts. In the results, the researcher deals with explaining the 
central role of the travel literatures and in particular triple trips of Naser-
eddin shah in Tehran urban developments and architecture.
Keywords: Modernism, Urbanism, Architecture, QAJAR’s Architec-
ture, Iranian Travel Lituraters
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1. مقدمه
مسـاله رویارویـی با تمـدن غرب و مدرنیسـم و میزان و 
چگونگی تاثیر آن بر معماری و شهرسـازی یکی از مهم 
تریـن و چالش برانگیز ترین موضوعات روشـنفکران هم 
در عرصـه بیـن المللی و هـم در عرصه داخلی اسـت. با 
نـگاه به تحـوالت معماری ایرانـی و آرای متخصصان در 
ایـن زمینـه متوجه می شـویم کـه مهم تریـن تحوالت 
عرصـه معمـاری و شهرسـازی متاثـر از غرب از اواسـط 
دوره قاجاریـه شـروع شـده اسـت، هـر چنـد تبـادالت 
فرهنگـی و هنـری ایرانیان با غـرب از دوره های قبل از 
قاجـار و بـه خصـوص در دوره صفویه آغاز شـده اسـت 
الکـن میـزان تاثیـر آن در تحـوالت عرصـه معمـاری 
تغیـرات  نیسـت.  قاجاریـه  انـدازه دوره  بـه  و سـاخت 
کالبـدی شـهرهای اروپایـی همچـون پاریـس و ویـن و 
لنـدن و مسـکو و سـن پطرزبـوزغ و غیـره، بازدید مکرر 
و مسـتمر شـاهان و فرسـتادگان ایرانـی در ایـن زمـان 
بـه ایـن سـرزمین هـا سـرفصلی نویـن از تغییـر آرمان 
هـا و اندیشـه جدیـد بـرای ایرانیان گشـود. حجم باالی 
تعـداد مسـافران و سـفرنامه هـا در دوره  قاجار نسـبت 
بـه دوره هـای قبل بـه همراه بسـیاری تحوالت شـروع 
تحوالت اقتصادی و سیاسـی و سـاختار حکومتی، رشد 
سـریع حضـور دیپلمـات هـای خارجـی و در زمینـه 
شهرسـازی تشـکیل اکولـوژی جدیـد شـهری، احـداث 
خیابـان هـای جدید، تشـکیل محـالت نوین بر اسـاس 
نظـام اجتماعـی جدیـد و در عرصـه معمـاری ایجـاد 
فضاهـای نـو و برون گـرا از ایـن دسـته تحوالت انـد. از 
سـوی دگـر از میـان  طـرق و مسـیرهای کـه ممکـن 
اسـت محقـق را در جریـان چگونگی فراینـد این تبادل 
قـرار دهـد. می توان بـه روزنامه های داخلـی و خارجی، 
نقاشـی ها، عکسـها، کارت پسـتال هـا، فرسـتادگان به 
فرنـگ، مدرسـان و معلمان دارالفنـون، فارغ التحصیالن 
دارالفنـون، سـفرا و مأموران و نمایندگان در کشـورهای 
اروپائـی و یـا در حـال توسـعه، سـفارت خانـه هـای بنا 
شـده در ایران مهندسـان و معماران خارجی به خدمت 
گرفته شـده اشـاره کرد. »الکن« از این میان سـفرنامه 
هـا آثـاری مکتـوب و مسـتندی هسـتند کـه جایـگاه 

ممتـازی بـه لحـاظ به تصویـر کشـیدن این رخـداد در 
ذهـن مخاطـب ایرانـی دارد.نیم نـگاه به شـهرهاي آباد 
و چراغاني فرنگ پشـتوانه هاي سـنتي فکري مشـاهده 
گـران را به یکبـاره از بین برد.قرارگیـري ذهنیت ایراني 
از فضـاي توهم بر مسـیر واقعیت سـرآغاز آگاهي مدرن 
ایرانـي شـد.اگر آگاهـي و اندیشـه پیوسـته بـا التفات از 
چیـزي شـروع مـي شـود اندیشـه جدیـد مـا نیـز بـا 
التفـات بـه تمدنـي جدید و مظاهـرش که در سـفرنامه 
هـاي آن عصـر بوده آغاز مي شـود.ما در سـفرنامه هاي 
آن روزگار بـا غـرب از منظـري مواجه شـدیم که اکنون 
شـاید دسـتیابي بـه آن نگاه میسـر نباشـد. فاصله بعید 
تمدنـي آن روزگار بـا غـرب موجب شـد که آنـرا کوهي 
بلنـد و عظیـم مشـاهده کنیـم. علـت انتخاب سـفرنامه 
هـاي دوره قاجـار در ایـن پژوهـش در محورهـای ذیل 

خالصـه شـده اند:
1. ترسـیم آرمانشـهري رویائـي از فرنـگ در ذهنیـت 
نویسـندگان سـفرنامه هـا پـس از رجعت آنها به کشـور 
موجـب بوجـود آمدن تحوالتـی مهم در عرصه سـاخت 

و سـاز گردید؛
2. سـفرنامه هـا مرجعي بـراي مخاطبین داخل کشـور 
شـدند کـه امـکان سـفر را بـه  فرنـگ نداشـتند و آنـرا 

انعـکاس دقیـق غـرب و تجـدد آن مي پنداشـتند؛
3. توصیفـي و مکتـوب بـودن سـفرنامه هـا از عوامـل 
برتـري آنهـا نسـبت بـه مسـیرهای هـاي دیگربررسـی 

چگونگـی تبـادالت ایـران و غـرب اسـت؛
4. سـفرنامه هـا بالخصوص روزنامه و خاطرات شـخصي 
حریـم  بـه  را  عـادي  مـردم  ورود  اجـازه  قاجـار  شـاه 
خصوصي شـخص اول مملکت مي دهد و فاصله شـاه و 
رعیـت که در نظام سـنتي شـکل گرفته اسـت، متزلزل 

مي شـود.
پیشینه تحقیق

علـي اکبر صارمـي، تغییر و تعویض آرمان بهشـت گونه 
هنرمنـدان ایرانـي در اثر بازدید و تعامل سـفرکنندگان 
بـه کشـورهاي اروپائي بـا مصادیق زمیني ایـده آل هاي 
ملکوتـي یعني شـهر پاریـس را دوره قاجـار به خصوص 
مصادیـق  ایـن   ....« مي دانـد.  شـاه  ناصرالدیـن  دوران 
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توسـط کارفرمایـان و صاحبـان ایـن بناهـا بـه معماران 
و سـازندگان ایـن گونـه بناهـا تحمیل مي شـود وگرنه 
معمـاران و هنرمنـدان را امـکان سـفر بـه دیـار فرنـگ 
و مشـاهده ایـن بهشـت زمینـي و عـروس شـهرهاي 
جهـان نبـوده اسـت... مثاًل بناي شـمس العمـاره تهران 
کـه تأثیراتـي از معمـاری نئوگوتیـک فرانسـه دارد و در 
شهرسـازي قاجـار هـم تأثیرات مسـتقیم خیابـان هاي 
اروپائـي مشـاهده مـي شـود ماننـد خیابـان هـاي باب 
از  همایـون، اللـه زار، ناصریـه، چـراغ گاز کـه متأثـر 
خیابـان هاي قرن 19 فرانسـه اسـت«. او معمـاري دوره 
ناصرالدیـن شـاه را انتخابـي نمي داند و بـه خاطر فاصله 
بـا معمـاري غربـي،  عمیـق فرهنگـي و تکنولوژیکـي 
شـتابزده و ناگریـزي مي دانـد، در حالـي کـه در دوره 
هـاي بعـدي انتخـاب رخ مي دهـد« )صارمـي، 1374، 

ص 43(.
محسـن حبیبـي، تحـوالت معمـاري قاجـار تهـران را 
حاصـل دو دسـته عوامـل درونـي و برونـي مي دانـد. او 
معتقـد اسـت کـه ارزش هـا و معیارهـاي برونـي زماني 
بـه ایـران راه یافتنـد کـه بـا جامعـه اي کامـاًل ایسـتا 
روبـرو شـدند. لـذا او اعتقـاد دارد کـه جامعـه ایرانـي 
از سـوئي تحـت تأثیـر عوامـل درونـي اقـدام بـه تغییـر 
خویـش نمـوده اسـت. او معتقـد اسـت که اولیـن باري 

کـه ایرانیـان با وصف شـهرهاي اروپائي و نیمـه اروپائي 
درصـدد رسـیدگي بـه شـهر خـود شـدند دوره صفویه 
شـاهان  عثمانـي  رقیـب  اسـتامبول  از  توصیـف  بـود. 
صفـوي را بـر آن داشـت تـا پایتختـي درخور سـلطنت 
خـود و ایـران بنـا کننـد. حـال دولـت صفویـه نیرومند 
بـود و زمـان کافـي بـراي تحـوالت را نیـز داشـت حال 
آنکـه ایـن خودآگاهـي در دوران قاجاریه و پهلوي کمتر 
بـه چشـم مي خـورد.از عوامـل برونـي کـه در تحوالت 
معمـاري و شهرسـازي قاجـار تهـران برمـي شـمارند 

عبارتنـد از:
1- شـهري شـبیه بـه آنچـه پادشـاهان در سـفرنامه 

هایشـان در غـرب دیـده انـد.
2- تکاپـوي اقشـار نوپـاي سـرمایه داري تجـاري براي 
سـاختن شـهري کـه آمادگـي کالبـدي بـراي پذیـرش 

روابـط جدیـد قدرت را داشـته باشـد.
3- تـالش افـراد تأثیرگـذاري چـون امیرکبیـر کـه در 
صـدد ایجـاد سـازمان دیواني جدیـد و آمـوزش افرادي 

بودندکـه بتواننـد ایـن سـازمان جدیـد را اداره کننـد.
او عوامـل درونـي تغییـرات دوره قاجـار چنیـن برمـي 

: د شمر
1- تمایـل پادشـاهان قاجار در سـاخت شـهر و بناهائي 

که بـا اصفهـان صفوي رقابـت کند.

نمودار 2. مهم ترين عوامل تاثیر گذار داخلی دردوره 
قاجار، ماخذ: نگارندگان.

نمودار 1. مهم ترين عوامل تاثیر گذار بیرونی دردوره 
قاجار
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2- وضـع نابسـامان اقتصـادي و اجتماعـي جامعـه کـه 
نیـاز بـه اصـالح خـود دارد، عنـوان مـي کنـد )حبیبي، 

1373، صـص 152 تـا 138(.
جـان دگرنـي، نقش نمایشـگاه هـاي جهانـي و عظمت 
ساختار شهرسـازي و معماري شهرهاي اروپائي را نقطه  
شـروعي براي تحوالت کشـورهاي شـرقي مي داند و دو 
شـهر در حـال توسـعه اسـتانبول و قاهـره را مؤثـر در 
تحـوالت دوره قاجاریـه در تهـران نام مي بـرد، او دیدار 
شـاه مملکت و سـفیران کشـور را از این شـهرها عاملي 
مهـم بـراي دگرگونـي ذکـر مي کنـد. »شـکوه پاریـس 
الهـام بخـش دگرگونـي هـاي قاهره و اسـتانبول شـد و 
نمایشـگاه جهانـي راهي را بـراي دگرگوني، ایـن هر دو 
تأثیـري غیرمسـتقیم بر تهـران داشتند.سـفیر ایران در 
ترکیـه به چشـم خـود اصالحـات و اصالح شـهرداري و 
برنامـه ریـزي را دیـده بود و شـاه را به دیـدار از پاریس 
اصـل، خسـروي، 1377، ص  )افشـار  کـرد«  تشـویق 

.)125
سـید ابوالحسـن ریاضـي، در مقالـه خـود تحـت عنوان 
تأثیـر تجـدد بر سـازمان فضائي شـهر تهران بـه فرضیه 
محـوري تقدم اندیشـه بر شـکل گیري سـاختار فضائي 
شـهر  فضـاي  سـاختاري  تحـوالت  و  مي کنـد  اشـاره 
تهـران را از دوره قاجاریـه به بعد از این قاعده مسـتثني 
نمي داند. او تحول بنیادین غرب از دوره رنسـانس یعني 
نگـرش انسـان غربـي به جهان هسـتي، انسـان محوري 
را مطـرح مي کنـد و آنرا عامل مهم تحـوالت در تمامي 
شـئون نظـري، عملـي، معیشـتي و حیـات اجتماعـي 
انسـان غربـي مـي دانـد. عواملـي چـون تکامـل روابـط 
اقتصـادي و حرکـت بـه سـوي سـرمایه داري به شـیوه 
غربـي تغییر سـاختار سلسـله مراتـب اجتماعـي و پایه 
ریـزي نهادهـاي اجتماعـي هرچنـد موقتـي و تغییرات 
در حاکمیـت روابـط پولـي در ایـن دوره را عواملي موثر 
در تحـوالت دوره قاجـار عنـوان مي کنـد. او هم چنین 
شکسـت هـاي مکرر نظامـي ایرانیان، آشـنایي سـفرا و 
وزیـران بـزرگ ایرانـي با اصالحـات کشـورهاي در حال 
توسـعه و همسـایه، رشـد سـریع تعداد دیپلمـات هاي 
خارجـي در ایـران دوره ناصرالدیـن شـاه، تحـول فضاي 

آموزشـي و ایجـاد مـدارس جدیـد و سـفرهاي متعـدد 
پادشـاه و درباریـان را بـه فرنـگ و تمایـل بـه سـاختن 
شـهري شـبیه آنچه در آن سـفرها دیده بودند را عامل 
هـاي مهمـي در تحـوالت دوره قاجاریـه مـي داننـد. او 
تاثیـر این عوامل در معماري تهـران را افزایش جمعیت 
شـهري، احداث قصرهاي سـلطنتي، احداث سـفارتخانه 
هـا و خیابان هـاي نـو، رشـد محـالت جدیـد،  تاسـیس 
مدرسـه دارالفنـون، جدایـي گزینـي اکولوژیکـي شـهر، 
ایجـاد معمـاري اختالطـي، ایجـاد فضاهـاي گشـایش 
شـهري، احداث بـاغ ها و پارك هاي اعیاني،  سـاختمان 
مجلـس شـوراي ملي و پارلمـان و ... مي دانـد )ریاضي، 

1389، ص 129(.
منصـور فالمکـي به شـیوه تحوالت شهرسـازي در دوره 

قاجـار این چنیـن اشـاره مي کند:
»از اواخـر دوره فتحعلـي شـاه قاجـار به اقتضـاي زمان 
سیسـتم اداري نـو نیازمنـد فضاهـاي بیشـتري شـدند. 
سـاختمان هـاي برونـي جدیـد و متناسـب بـا مناصب 
دیوانـي بـر کیفیـت و کمیـت معمـاري دولـت مـردان 
موثـر افتـاد. از ایـن تاریـخ بـه بعد پنجـره هائـي از اتاق 
هـاي کنـاره هاي بیروني بـه کوچه ها باز شـد و آرایش 
فضائـي جدیـد بـه خیابان بخشـید« )فالمکـي، 1390، 

ص 38(.
بهـروز پاکدامـن، معرفي شـیوه شهرسـازي غربـي را در 
توسـعه اولیـه شـهر تهـران قدیـم عامـل اساسـي براي 
تحـوالت دیگـر عرصـه هـا و بالخصـوص معمـاري مـي 
دانـد. »عاملـي کـه بیش از هر سـبک و شـیوه معماري 
در تحـول معمـاري سـنتي تهـران موثـر بـوده اسـت 
معرفـي شـیوه شهرسـازي غربـي بـوده اسـت. در ایـن 
شـکل نویـن از توسـعه شـهري عناصـر جدیـدي نظیر 
خیابـان و میـدان که توسـط سـاختمان هایـي محصور 
و تعریـف مي شـود بـکار گرفتـه شـدند. طراحـي ایـن 
سـاختمان هـا متناسـب بـا فضـاي شـهري موجـود و 
بناهاي اطراف صورت گرفته و سـیماي شـهري و نماي 
خیابانـي هماهنـگ و متجانس را به سـبک خیابان ها و 

میـدان هـاي غربي ایجـاد نمودنـد...« .
از دیگـر پژوهـش هـاي مرتبـط بـه تحقیـق مـي تـوان 
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بـه مقالـه و طـرح پژوهشـي دکتـر سـعیدرضا عاملـي 
و تیـم همـکاران در زمینـه »مطالعـه بیـن رشـته اي 
توجـه  پرتـو  در  تهـران  اسـتان  هویت بخـش  عناصـر 
بـه مدل هـاي راهبـردي شهرسـازي و معمـاري مراکـز 
دولتـي و فضاهـاي عمومـي اسـتان تهـران ...« اشـاره 
نمـود. در ایـن تحقیـق عناصـر هویـت بخـش شـهري 
اسـتان تهـران در سـفرنامه هـا مـورد مطالعه قـرار مي 
گیـرد و محوریـت بـر نمادهـاي شهرسـازي و معمـاري 
گذاشـته مـي شـود. در ایـن پژوهـش 24 سـفرنامه که 
توسـط سـفرنامه نویسـان داخلـي و خارجـي نگاشـته 
شـده بـا اسـتفاده از روش تحلیل محتـواي کیفي انجام 
مـي شـود. در ایـن تحقیـق نمادهـاي فرهنگي،  رسـانه 
هـاي شـهري و مبلمـان شـهري بـه عنـوان مقـوالت 
محـوري تعییـن مي شـوند. یافته هـاي ایـن مطالعه به 
بازنمائي مقایسـه اسـتان تهران در سـفرنامه ها و تقابل 
هـاي شـرق و غرب، تقسـیم بندي اجتماعـي محالت و 
تفـاوت شـهر تهـران با شـهرهاي دیگـر کشـور و حتي 

جهـان مـي پـردازد )عاملـي، 1379، ص 75-100(
چهـار  روي  بـر  کـه  پژوهشـي  در  میرزائـي،  حسـین 
سـفرنامه ایرانیـان بـه فرنـگ در دوره قاجـار صـورت 
داده اسـت بـه دنبـال جایـگاه تمـدن غـرب و نمایـش 
چگونگـي دیگـري در آن اسـت. او در مطالعـه دیگـري 
در ایـن اسـناد تاریخـي بدنبـال یافتـن شـناخت خوي 
و جامعـه و فرهنـگ ایرانـي اسـت. او از کوشـش هـاي 
اسـتوارت هـال و ادوارد سـعید در ایـن زمینـه یـاد مي 
کنـد. بـه اعتقـاد او نخسـتین نسـل از ایرانیانـي کـه به 
غـرب سـفر کـرده اند اولیـن نفراتـي اند که بـه نمایش 
دیگـري در ایـران پرداختـه اند. بـه دنبال آن اسـت که 
غـرب چگونـه در سـفرنامه هـا به تصویر کشـیده شـده 
اسـت؟ او بـراي ایـن منظـور از نظریـات و تئوري هـاي 
واسـازي دریدا، نظریـه متن بارت،  ینامتنیت کریسـتوا، 
 زبـان شناسـي دوسوسـور، گفتمـان فوکـو  و بازنمائـي 
اسـتوارت هـال اسـتفاده مي کنـد. او از سـاز و کارهـاي 
تحلیلي و کلیشـه سـازي شـامل: دو نیم سازي، طبیعي 
بـراي  تفـاوت  تقلیـل  و  فتیش سـازي،  انـکار  سـازي،  
تحلیـل سـفرنامه ها مـورد ارزیابـي قرار مي دهـد و در 

نهایـت بـه فرضیـه هایـي بنیادیـن از آنهـا دسـت مـي 
یابـد. »مطالعه تصویـر غرب در ایران کمـک مي کند تا 
فهـم بهتري نسـبت به نـوع هویت سـازي و تمایزگرائي 
غـرب بدسـت آیـد ...«. ایـن مطالعـه بر سـاخته شـدن 
هویـت مـدرن جامعـه ایرانـي نیـز کمـک مي کنـد. در 
ایـن مقالـه نگارنده راه هاي تماس با غرب را سـه مقوله 
»سـفر،  ترجمه و موسسـات آموزشـي« توصیف مي کند 
و از راه هـاي فهـم ایـن تصویـر بررسـي نـوع نمایـش 
اروپائیـان در آن دوران اسـت. از نظـر او سـفرنامه ها از 
ایـن جهت کـه به روایـت ایرانیـان از وقایع مـي پردازد 
منبـع معتبرتـري در ارزیابـي نمایـش خـود و دیگـري 
اسـت،  ولـي بایـد دقت کـرد که سـفرنامه ها همـواره با 
محدودیـت هایي در فهم، شـناخت و تفسـیر هم همراه 
بودنـد و خیـال پـردازي و مبهـم بـودن زمانـي و مکان 
و موقعیـت از ایـن موارد اسـت )میرزائـي، 1389، صص 

.)77-105
محسـن حبیبـي و زهـرا اهـري در مقالـه دیگـري بـه 
بررسـي اللـه زار بـه عنـوان خیابانـي کـه بـه سـبک 
اروپائـي در دوره ناصرالدیـن شـاه شـکل گرفتـه اسـت 
یـاد مـي کنـد. نگارندگان بـه گسـترش روابط ایـران و 
غـرب در ایـن دوران کـه زمینـه را بـراي ورود افـکار، 
الگوهـا و اشـیاء فرهنگـي بـاز نمـود. آنهـا بـه گرتـه 
بـرداري از الگوهـاي فرنگـي در شهرسـازي در طـرح 
توسـعه شـهر تهران و تبدیـل آن بـه دارالخالفه ناصري 
و ایجـاد فضاهایـي با حال و هـواي فرنگي اشـاره دارند. 
خیابـان اللـه زار کـه در بخشـي از بـاغ اللـه زار یعنـي 
بـاغ تفرجگاهي سـلطنتي برون شـهري دوران فتحعلي 
شـاه ایجـاد گردیـد از جملـه شـاخص تریـن ایـن فضا 
اسـت. نمودهـاي زندگـي مدون شـهري ماننـد پارك و 
بـاغ وحـش، تجهیـز آن بـه تأسیسـات جدیـد شـهري، 
آراسـتگي به سـبک هاي جدید معماري، آنـرا مبدل به 
ویتریـن بـراي نمایـش نووارگـي نموده اسـت )حبیبي، 

اهـري، 1387، صـص 5-15(.

تحـوالت شهرسـازی ایـران در دوره قاجـار از دیـدگاه 
صاحبنظران عبارتند از: 
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1- حضور مهندسـان و شهرسـازان خارجي مانند بوهلر 
و گاستیلر در دروه ناصري؛ 

2- تشـکیل محـالت جدیـد شـهري بـر اسـاس نظـام 
اجتماعـي جدیـد )ریـاض، 1389، ص 129( و )عاملي، 

1392، صـص 100-75(؛
3- ایجـاد فضاهـاي صنعتـي در تهـران و کارخانه هاي 

متعدد؛
4- گشـایش فضاهـای شـهری )ریاضـي، 1389، ص 

129(؛ 
احـداث  بخاطـر  شـهر  در  بـازار  نقـش  تضعیـف   -5

خیابان؛ 
6- حضـور میادیـن و خیابان جدید به سـبک و سـیاق 

نـو )ریاضـي، 1389، ص 129( و )صارمي، 1374(؛
7- توسـعه بافـت جدید شـهري مناسـب حمـل و نقل 

شهري؛
8- جدائي گزینـي اکولوژیکي شـهري )ریاضـي، 1389  

129(؛
9- ورود کالسـکه و لوکوموتیـو بـه حمل و نقل شـهري 

)افشـاراصل، 1377، ص 34(.
روش تحقیق

جامعه آماری مورد مطالعه
بیـش از 30 سـفرنامه و دفتـر خاطـرات و گزارش سـفر 
که شـامل تمامی منابع در دسـترس از اسـناد سفرنامه 
نویسـان ایرانـی دورۀ قاجـار در بـازۀ زمانـی سـال های 
)1906-1795( میـالدی کـه بـه فرنـگ سـفر کـرده 
)ابتـدای دوره قاجـار تـا پیـش از نهضـت مشـروطه( و 
سـفرنامه نوشـته اند در محدودۀ مطالعاتی این پژوهش 
اسـت. روش اتخـاذ شـده در ایـن پژوهش از نـوع طرح 
تحقیق تاریخی از اسـناد و محتوای سـفرنامه ها  اسـت. 
ایـن تحقیـق بـه بررسـی متـون در دو بخـش  تحوالت 
شهرسـازی  و خیابـان کشـی و فرم و هندسـه معماری 

می پـردازد.
1- شهرسازی  و خیابان کشی 

قرینـه  و  نحـوه سـاخت خانـه هـای  بـه  1-1توجـه 
فرنـگ  در  الخـط  مسـتقیم 

»...شـهری بغایـت معمـور و با صفـا و خانه هـا را قرینه 

هـم سـاخته انـد به حیثـی که یکی بـر دیگـری اتصال 
نـدارد. از هـر دروازه کـه شـخصی بـه شـهر آید راسـت 
تـا دروازه دیگـر رود و ...« شـهر ولندیس- )شوشـتری، 
1363، ص 335(. »خانـه هـای فرنگ به خط مسـتقیم 
در مقابـل هـم و بـر در هـر خانـه سـکوئی با شـکوه به 
جهـت نشـیمن....« )ابوطالب اصفهانـی، 1363، ص 2(. 
»جمیـع خانه هـا ارتفـاع دیـوارش صـد ذرع اسـت از 
سـنگ خـاره و حجـاری در کمـال امتیاز مشـتمل بر 4 
طبقـه دریچه هـا و منظرهـای آینه به طوری آراسـته و 
پرداختـه بودنـد که عقـل در آن متحیر می شـد و تمام 
دریچه هـا رو بـه کوچـه در مقابـل یکدیگـر بـاز گشـته 
سـر موئـی با یکدیگر اختالف نداشـتند. بـه در هر خانه 
اسـم صاحـب آن بیـت را چـاپ کـرده و اسـم خانـه را 
معیـن نمـوده بودند. درهـا چوبی بودند، بـه در هر خانه 
لنتـر )فانـوس( آویختـه بودنـد« شـهر بـاث- )رضاقلی 

میـرزا نائـب االپالـه، 1361، ص 338(.
1-2-تاثیـر روش طرح ریـزی شـهری و منظـر سـازی 
شـهر پاریـس همراه بـا مالقات بـا  افرادی چـون آلفاند 

و هاسـمان: سـتایش نحـوه خیابان آرائی پاریسـی
الفانـد   مسـیو  و  پاریـس  حاکـم  مسـیودوال  »بـاغ  
مهنـدس شـهر پاریس و غیـره آنجا بودنـد. کوچه های 
پاریس که به این طور راسـت و وسـیع و مسـطح شـده 
و خیابانهـا را بایـن نظـم و سـلیقه درخـت کاشـته اند، 
همـه از روی دسـتور العمـل و اهتمام مسـیو هوسـمان 
حاکـم سـابق پاریـس  کـه در عهـد  ناپلئـون  و ایـن 
مهنـدس بوده اسـت. « پاریـس- سـفر اول )ناصرالدین 
شـاه قاجـار، 1343، ص 149(. »روی صندلیها نشسـته 
مسـیو آلفـان کـه شـرح احـوال او را می نویسـم پهلوی 
ما نشسـته بود.پیرمردی اسـت هشـتاد سـاله، مهندس 
اسـت، ترتیـب اکسپوزیسـین و هیپـودروم ایـن قبیـل 
کارهـا بـه توسـط او مـی شـود، آدم بـا سـلیقه ایسـت، 
هاسـیمان  همـان  همدسـت  و  نایـب  آلفـان  همیـن 
معـروف بـود که در عهد ناپلئون سـیم پآریـس را زینت 
داد و حـاال هـم زنـده اسـت، مسـیو بـرژه هـم مهندس 
قابلـی اسـت و بـا آلفـن همدسـت اسـت، پنجـاه سـال 
دارد« سـفر سـوم )ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1371، ص 
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216(. »کوچـه هـای پاریـس  کـه بـه این طور راسـت 
و وسـیع و مسـطح شـده و خیابانهـا را بـه ایـن نظـم و 
سـلیقه درخت  کاشـته اند همه از روی دسـتور  العمل 
و اهتمـام مسـیو هوسـمان  حاکـم سـابق پاریـس  کـه 
در عهـد  ناپلئـون  بـوده و ایـن مهندس درسـت شـده 
اسـت« سـفر اول )بقلم ناصرالدین شـاه قاجـار، 1343، 

.)149 ص 
1-3-اسـتفاده هـای سـاعت هـای بـزرگ در طراحـی 

فضـای شـهری 
خسـرو میـرزا  از رواج سـاعت و تعـدد آن در سـیمای 
شـهرهای مسـکو و پتـر  حکایـت دارد )افشـار، 1349، 

.)247 ص 
1-4-تابلوهای راهنمای خیابان های لندن 

»از بـاث الـی لنـدن را به فاصله 30 قـدم در هر معموره 
و آبـادی سـتونی بلنـد کار گذاشـته انـد و بـر سـتونها 
چـراغ هـای بلـور نصـب کـرده انـد.در هـر سـر میل به 
جهـت عالمـت راه سـتونی از سـنگ برپـا کـرده وتا به 
هـر معمـوره و شـهرهای معتبـر هـر یـک را  مسـافت 
مشـخص کرده، بر آن سـتون هـا نوشـته اند و در هرجا 
کـه راه و طـرق مختلـف مـی شـود بر سـر راه سـتونی 
از سـنگ برپـا داشـته و نوشـته انـد کـه هـر راهـی بـه 
کجـا مـی رود« )رضاقلی میرزا نائـب االپاله، 1361، ص 

.)372
1-5- نحوه اداره محالت شهری  در لندن

»هـر محلـه مشـورتخانه دارد و اگـر  امـری اتفـاق افتد 
بـه پلیس باشـی کـه گزمه باشـی آن محله اسـت رجوع 
می شـود. او هم بـه وزیر داخله رجـوع می کنند، پلیس 
این شـهر هشـت هـزار نفر اسـت. همه جوانهـای خوب 
و بـا لبـاس معیـن اهالـی شـهر زیـاد از پلیس حسـاب 
میبرنـد. هـر کس به پلیسـی بـی احترامـی کند قتلش  
واجـب اسـت« لنـدن- سـفر اول )بقلم ناصرالدین شـاه 

قاجـار، 1343، ص 175(.
1-6- توجه به شهرسـازی برون گرا و ایجاد سـاختمان 

به معبر  رو 
رضاقلـی میـرزا  در مـورد خانـه های لندن می نویسـد: 

».....و خانـه هاشـان تمـام از بیرون مشـرف بـر کوچه و 
معبـر آینـه بـود کـه عکس چـراغ هـا در آینه افتـاده « 
)رضاقلـی میـرزا نائـب االپالـه، 1361، ص 355(. »..... 
ایـن عمـارت از خانه های خوب مسـکو اسـت و درهای 
آن رو بـه سـکوی بلوار گشـوده میشـود، خیابـان خوبی 
اسـت« )عزالدولـه، عبدالصمد میرزا سـالور، 1374، ص 
300(. »کوچه وسـیعی که طرفین آن همه از درختهای 
کهن و گل سـفید خوشه بسـته و همه جا  سنگ فرش 
و وسـیع و اطـراف همـه خانـه بـود گذشـتیم« برلـن- 
سـفر اول )بقلم ناصرالدین شـاه قاجار، 1343، ص 46(. 
»گاهـی در خیابـان ناصریـه که خندق را پـر می کردند 
و خیابـان می سـاختند و مباشـرتش بـا یحیـی خـان 
آجـودان مخصوص بود و او ریاسـت عملجـات خیابان را 
بـه امین همایون پسـر شـاهزاده تعزیه گـردان زنانه که 
بعـداً شـرح حـال او را با یحیـی خان در موقـع خودش 
بـه قلـم خواهـد آورد، سـپرده بـود« )خـان شـقاقی، 

میرزامهـدی خـان، 1353، ص 224(.
1-7-فرم های برون گرا

میـرزا مهـدی خانشـقاقی در مـورد نحـوه طراحی بنای 
سـاعد الدولـه چنیـن مـی نویسـد: »عمارتـی سـاخته 
متشـکل از دوازده اطـاق کـه سـه از آنهـا به طـرف باغ 
سـاعد الدولـه باز میشـد، سـه به طرف شـمال، سـه به 
طـرف جنـوب و سـه بـه طـرف خیابـان اللـه زار که در 
زمـان خـود از نظر اسـتحکام و مهندسـی و گچکاري و 
تزیینـات داخلـی بسـیار خوش هیـوال« )خان شـقاقی، 

1353، ص 266(.
1-8-شـگفتی از تعـداد طبقات و قرينه سـازی 

خانـه ها  در مقايسـه بـا ايران
شوشـتری از تعـداد طبقات و قرینه سـازی خانه ها  در 
لنـدن یـاد می کند. »...و آن شهریسـت معمـور و آبادان 
که در آن یک مشـت خاشـاك و یک کف دسـت خرابه 
یافـت نشـود. عمـارات عالیـه از سـنگ رخـام متصل به 
هـم بـه الـوان مختلفـه و نقـوض بدیعـه قرینـه هـم به 
اسـلوبی کـه باید سـاخته انـد« )شوشـتری، 1363، ص 
261(. »... عمـارت را پنـج طبقـه روی هـم سـاخته اند 
و اطـاق هـا و میـز هـای وسـیع و تخت گذاشـته اند.. « 
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کاخ کرملین)عزالدولـه، 1374، ص 188(.
1-9-ايجاد فضاهای تفريحی و پذيرايی 

بازدیـد از خیابـان هـای مسـتقیم و مملـو از تکاپـوی 
پاریسـی و  وجـود فضاهایـی چـون قهـوه خانـه، هتـل، 
رسـتوران، کلـوپ و مراکـز تجـاری انـگاره هـای ذهنی 
برای شـاه و درباریان بوجود آورد تا پس از بازگشـت به 
تهـران مشـابه آنرا طرحریـزی نمایند. »یـک مهمانخانه 
یعنـی قهـوه خانـه بسـیار بسـیار قشـنگ دو مرتبـه به 
طـرز خیلی خوشـگل لب آب سـاخته بودنـد« پاریس- 

سـفر دوم )ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1379، ص 160(.
1-10-جایگاه واال و نقش مهندسـان فرنگی در سـاخت 

و سـاز شـهری و عمارات دوره ناصری به بعد
آرشـیتکت  و  طـراح  کـه  مهنـدس  صاحـب  پیرسـن 
سـفارت انگلیس- گاسـتگرخان مهندس اتریشی- بهلر 
صاحب مهندس فرانسـوي که مستشـار مهندسی نظام 
و از مدرسـه دار الفنون پاریس( از مهم ترین مهندسـان 
و معمارانـی هسـتند کـه در دوره ناصـری بـکار گرفتـه 

شدند.
مهندسـین  از  وزارتخانه هـا  سـاختمان  نقشـه  »بـرای 
فرنگـی: یکـی پیرسـن صاحـب مهنـدس کـه طـراح و 
آرشـیتکت سـفارت انگلیـس و دومـی گاسـتگر خـان 
مهنـدس اتریشـی که سـالها داخل خدمـت دولت ایران 
گشـته و به لقب خانی سـرافراز آمده بود و سـومی بهلر 
صاحب مهندس فرانسـوي که مستشـار مهندسی نظام 
و از مدرسـه دار الفنـون پاریـس بیـرون آمـده بود. همه 
ایـن مهندسـین بـه وزارت فوائـد عامـه دعوت گشـتند 
و نقشـه هاي بنـده را بـا دقـت کامـل رسـیدگی کـرده 
بودنـد و نمیخواسـتند بـاور کننـد کـه یـک مهنـدس 
ایرانـی آنهـا را کشـیده اسـت و تصدیق نمودنـد که این 
نقشـه هـا مثل طرح یکـی از بناهاي بسـیار زیبا و عالی 
اروپا کشـیده شـده..« )خان شـقاقی، 1353، ص 156(.

1-11-وضعیت روشنايی 
 در سـفرنامه هـای شوشـتری- رضـا قلـی میـرزا، حاج 
محمد علـی محالتی، خانلرخان اعتصام الملک، حسـام 
السـلطنه همگـی از وضعیـت روشـنایی معابـر و میدان 
هـا گـزارش می دهنـد. »همـه کوچه هـا از چـراغ گاز 

روشـن اسـت  عـالوه بـر آن  از بامهـا و پنجـره خانـه 
هـا روشـنی الکتریسـیته کوچـک را مثـل روز روشـن 
کـرده بـود )بقلـم ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1343، ص 
93(. »مگـر در همیـن کوچـه فقـط پاریس کـه از جلو 
همیـن مهمانخانـه و گراناپـرا الـی پالـه رویال کـه بازار 
معتبـري اسـت بقدر پنجاه شـصت فانـوس از این چراغ 
میسـوزد و ایـن کوچـه را مثـل روز روشـن کرده اسـت 
معلـوم نیسـت که شـب شـده اسـت مثل روشـنی بین 
الطلوعین خیلی روشـن اسـت« )ناصرالدین شـاه قاجار، 

1379، ص 157(.
1-12جداسـازی مسـیرهای پیاده رو و سـواره رو  

معابر  در 
 توجـه بـه شـان و منزلت پیـاده و تفکیک مسـیر پیاده 
و سـواره در خیابـان هـای شـهر؛ »خیابـان وسـیعی از 
سـنگ فرش کـرده که یکـی به جهت ذهـاب و دیگری 
بـه جهت ایـاب مخصوص اسـت« )رضاقلی میـرزا نائب 

االپالـه، 1361، ص 412(.
1-13-مصالح  و پوشش كف ها در معابر

شوشـتری- داود خـان ارمنی- حسـام السـلطنه- میرزا 
ابراهیـم صحاف باشـی از وضعیت سـنگ فـرش خیابان 
هـا مکـررا یـاد کـرده انـد. »فـرخ خـان امیـن الدولـه 
کاشـانی تصویب نمـوده بود که تمـام خیابانهاي ارگ را 
از سـنگهاي مکعـب مسـتطیل جال گشـته فـرش کرده 
بودنـد کـه در حرکـت پیادههـا سـرخورده میلغزیدند« 

)خـان شـقاقی، 1353، ص 45(.
1-14-وسائل حمل و نقل شهری

حسـام السـلطنه و حاج محمد علی محالتی از کالسـکه 
اسـبی  و ترامـوا  در اروپـا یـاد مـی کنـد. »در وسـط 
کالسـکه و عـراده و امنـی بـوس بـه قـدری کـه زمیـن 
کوچـه پیـدا نیسـت و شـخص تعجـب مـی کنـد کـه 
چطـور از یکدیگـر مـی گذرنـد و محـال اسـت در ایـن 
کوچـه کالسـکه بتوانـد تنـد بـرود، بـا وجـود ایـن اگـر 
مهـارت کالسـکه چـی هـا و قـدرت پلیـس ایـن شـهر 
نباشـد روزی هـزار اتفـاق می افتد« لندن- سـفر سـوم 

)ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1371، ص 52(.
1-15-فن راه سازی و تاسیسات شهری
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رضـا قلـی میـرزا  از لولـه هـای گاز و آّب در کوچـه و 
خیابان هـای لنـدن یـاد مـی کنـد. »شوسـه سـنگی 
سـاخته اند اما روی خاك سـرخ چسـبنده سفت ریخته 
وکوبیـده انـد که ابدا گل نمی شـود و رد اراده کالسـکه 
بـه راه نمـی نشـیند مثـل این اسـت که کالسـکه روی 
فـرش راه می رود« کارلسـروهه- سـفر دوم )ناصرالدین 

شـاه قاجـار، 1379، ص 134(.
فضـای  و  خريـد  مركـز  بمثابـه  1-16-خیابـان 
مراكـز  تجمـع  ايـده  گیـری  تفريحی-شـکل 

خیابـان  مجـاورت  در  تفريحـی 
»کوچـه پـل مل کـه محل جمیـع کلوپ های مشـهور 
لنـدن اسـت. کوچـه نارتمبرلنـد کـه محـل  مهمانخانه 
هـای بـزرگ اسـت« )ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1371، 
ص 47(. »کوچـه پیکادلـی آن هـم کوچه بزرگی اسـت 
مثل کوچه رنجیس اسـطریط کوچه رنجیس اسـطریط 
خیلـی پاکیـزه و وسـیع اسـت، در حقیقـت بازار اسـت 
دو طـرف دکان هـا هسـت، دکان هـای عالـی، امتعـه 
زیـاد، همـه دکان هـا ممتاز اسـت« لندن- سـفر سـوم 
)ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1371، ص 52(. »چراغهـای 
شـانزه لیـزه، چراغهـای کافـه شـانتان ها و قهـوه خانـه 
هـای اطـراف خیابـان و ایـن وضـع و اینجـا یـک عالـم 
غریـب و حالـت مخصـوص و جلـوه خاصـی داشـت« 
پاریس- سـفر سـوم )ناصرالدین شـاه قاجار، 1371، ص 

.)227
1-17-شـکل گیری ذهنیت طرز شهرسـازی و معماری 

فرنگی  برای شـاه از سـفر دوم به بعد
»عمـارت حاکـم جـای خوبی اسـت به طرز فرنگسـتان 
عمارت سـاخته انـد، باغی در جلـو دارد« ایروان- سـفر 
دوم ناصـر الدین شـاه بـه فرنگ )ناصرالدین شـاه قاجار، 
قاضیهـا، ص 59(. »حاکـم  فاطمـه  بکوشـش   ،1379
ایـروان عمارتی سـاخته اسـت به طرز فرنگـی« ایروان- 
سـفر دوم ناصـر الدین شـاه به فرنـگ )ناصرالدین شـاه 

قاجـار، 1379، بکوشـش فاطمه قاضیهـا، ص 63(.
2-آنچه از سـبک و  شـیوه بنا  و فرم معماری در 

سـفرنامه ها منعکس شده است:
2- 1اشاره به معماری كارت پستالی

ارسـال کارت پسـتال و عکس هـا  از سـوی سـفرنامه 
نویسـان به عنوان هدیه و سـوغات عاملی مهم در شکل 
گیـری نوعـی معمـاری تقلیدی تحـت عنـوان معماری 
کارت پسـتالی اسـت. بـه نظر می رسـد  شـباهت قصر 
فیـروزه بـا تروکادرو از این دسـت موارد باشـد: 1. »یک 
کارت پسـتال در بادکوبـه به منشـی باشـی نوشـتم...«؛ 
نقل از  سـفرنامه مسـعود میـرزا ظل السـلطان )معتمد 
دزفولـی، 1390، ص 1054( و 2. »خرید کارت پسـتال 
از ایفـل بعنـوان سـوغات ....«؛ سـفرنامه مسـعود میـرزا 
ظـل السـلطان )معتمـد دزفولـی، فرامـرز، 1390، ص 

.)1062
2-2-تاثیر طرح های کاخ های انگلیسی 

»مثـل قلعـه چهار برجی بنظـر می آمد نزدیک رسـیده 
پیاده شـده سـوار کالسکه اسبی شـدیم جمع ملتزمین 
مـا هـم بودنـد« بوکینگهایـم- سـفر اول ناصـر الدیـن 
شـاه بـه فرنـگ )ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1343، ص 
89(؛ »بـه منـزل عمـارت وینـدزور بسـیار قدیم اسـت 
شـبیه بـا ابنیه قدیمه اسـت که از سـنگ سـاخته اند و 
سـنگهایش همـه بـه قـدر آجر اسـت یـک بـرج بزرگی 
دارد و چنـد بـرج کوچـک و بلنـد و موزه اسـلحه دارد« 

)ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1343، ص 91(.
سـلطنتی  هـای  کاخ  طراحـی  تاثیـر  2-3-احتمـال 
فرانسـوی در برخـی کاخ هـای ایرانـی دوره قاجار/توجه 
به سـنت و طرز فکر فرانسـوی در همه شـئون فرهنگی 

و ادبـی و هنـری
در دوران انتهایـی دوران قاجـار اسـتفاده از بـام هـای 
مونسـارت کـه در قـرن 17 میـالدی بـه بعـد بـر روی 
کاخهـای پاریسـی توسـط معمار فرانسـوی فرانسـیس 
منسـارت اسـتفاده می شـد. سـنتوری شکسـته )سبک 
مانریسـم(  پوشـاندن نما با گچ برای شـباهت با بناهای 
فرنگـی همگـی در بناهایـی ماننـد عمـارت ملیجک به 
وضـوح یافـت می شـود. »عمـارت تویلری کـه بهترین 
عمـارات خـوب دنیا بوده اسـت حاال بالمره خراب شـده 
اسـت« سـفر اول ناصر الدین شـاه به فرنگ )ناصرالدین 

شـاه قاجـار، 1343، ص 134(.
2-4تمايـل بـه سـبک هـای التقاتـی در نـزد 
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توسـط شـاه و  درباريـان قاجـار
»پلـه هـا همـه از مرمـر اسـت عمـارت بطـور فرنگی و 
ایرانـی وعثمانـی بسـیار خـوش طـرح اسـت« عمـارت 
بیکلربیگـی اسـتامبول- سـفر اول ناصـر الدین شـاه به 

فرنـگ )ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1343، ص 223(.
2-5گرته بـرداری معماران از طـرح های تیپیک 

زمان  آن 
ممتحـن الدولـه از اولیـن معمـار ایرانی تحصیـل کرده 
درفرنـگ درباره شـیوه طـرح و اجرای عمـارات قاجاری 
به تقلید و گرته برداری اشـاره دارد که خود مسـتتر در 
شـیوه آموزش معماری در دوره نئوکالسـیک دارد. او در 
مـورد طراحی و نقشـه قصر فیـروزه می نویسـد: »چند 
اطـاق بـه عـرض و طـول معیـن و حوضخانـه فرمایش 
رفـت و مـن یادداشـت کـرده از حضور کنـاره گرفته،در 
روي کاغـذ کرکی نقشـه و نمـا را طرح نمـودم مختصر 
تصرفـی خواسـتند در بنـا بفرمایند با دلیـل و برهان رد 

کـردم« )خان شـقاقی، 1353، صـص 155-153(.
2-6-توجه به سبک طراحی نئوكالسیک

اشـاره به ریتـم تاق نماهای سـتون ها ی کالسـیک در 
نمـا و توصیـف شـکوه و عظمت سـبکهای کالسـیک و 
سـتونها و سـر سـتون های رومی: »در آنجا تماشـاخانه 
سـرباز کوچکـی سـاخته انـد و داخـل دریاچـه جزیـره 
کوچکی اسـت سـتونهایش به سـبک رومن هـای قدیم 
اسـت« ورشـو- سـفر دوم  ناصـر الدیـن شـاه بـه فرنگ 

)ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1379، ص 116(.
2-7-طـرح كاله فرنگـی؛ فضاهايی بـا اتاق های 

مدور
ابـراز تمایـل شـاه بـرای سـاخت ایـن چنین بنایـی در 
باغـات سـلطنتی با جلـو عمـارت مهتابی بلنـدی دیده 
مـی شـود. »جلو عمـارت مهتابی بلندی اسـت در روی 
تپـه باغچـه هـای بسـیار خـوب و حوضهـای کوچـک 
دارد« سـفر اول ناصـر الدین شـاه به فرنـگ )ناصرالدین 

شـاه قاجـار، 1343، ص 49(.
2-8- تعداد طبقات بناها  

»... عمـارت را پنـج طبقـه روی هم سـاخته انـد و اطاق 
انـد...« کاخ  هـا و میزهـای وسـیع و تخـت گذاشـته 

کرملیـن )عزالدولـه، 1374، ص 188(.
2-9-برون گرايی

»عمارتـی سـاخته متشـکل از دوازده اطـاق کـه سـه از 
آنهـا بـه طـرف بـاغ سـاعد الدولـه بـاز میشـد، سـه بـه 
طـرف شـمال، سـه بـه طـرف جنـوب و سـه بـه طرف 
خیابـان اللـه زار کـه در زمـان خـود از نظر اسـتحکام و 
مهندسـی و گچـکاري و تزیینـات داخلی بسـیار خوش 

هیـوال« )خـان شـقاقی، 1353، ص 266(.
2-10-طرح ورودی نئو كالسیک

نئـو  ورودی  نوعـی  از  محالتـی  علـی  محمـد  حـاج 
کالسـیک کـه در معمـاری کاخ هـا و منـازل مسـکونی 
یـاد مـی کند کـه در کاخ هـای تهرانی و دیگـر عمارات 
بـه وفـور اسـتفاده می شـود. »جمیـع درب هـای خانه 
هـای لنـدن را دو سـتون یـا چهار سـتون سـنگی مثل 
سـایه بان درسـت مـی کننـد کـه درب خانـه کـه مـی 
ایسـتید از بـاران محفوظ باشـند« )سـیاح، 1383، ص 

.)198
2-11 -در و پنجره های هاللی شکل

»... در شـهر پاریـس سـقف درگاه و درهـای عمـارات 
هاللـی اسـت و همـه سـقف درگاههـا صـاف و مسـطح 
اسـت مگـر برخی طاقهای بزرگ و ایوانهـای جلو بازارها 
که آنها را هاللی سـقف زده اند« )سـیاح، 1383، صص 

.)194-193
2-12-وجود فضاهای نیمه باز در اطراف بنا

میـرزا عباسـقلی خـان میـر پنج نـوری )سـیف الملک( 
از حضـور بالکـن در خانه هـای فرنگـی یـاد می کنـد 
)افشـار قزوینی 1380، ص 138(؛ »عمارت بسـیار عالی 
بـود، جلوخانـی بـه شـکل نیـم دایـره داشـت« عمارت 
سـلطنتی بادن باد- سـفر سـوم )ناصرالدین شـاه قاجار، 

1371، ص 278(.
2-13- شـکل گیـری فضـای نويـن درونـی بـا  

تـاالر هـای تشـريفاتی
گشـایش و افزایـش مقیاس هـای فضاهـای درونی اعم 
از  ارتفـاع- وسـعت و تعـدد تاالرها و توجـه به تاالرهای 
مرتفـع سـتون دار و توسـعه و اصـالح برخـی بناهـا و 
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کاخ هـا مطابـق آنچـه بازدیـد شـده اسـت. »تاالرهـای 
متعـدد  از تاالر سـالم و اطاق سـفره و منـازل« عمارات 
دار الحکومـه: حاجـی طرخـان سـفر اول ناصـر الدیـن 
شـاه بـه فرنـگ )بقلـم ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 1343، 

ص 17(.
2-14 توجه به فضاهای داخلی  وسیع و مرتفع  

»تاالر رسـوپه تاالر وسـیعی اسـت چراغ زیادی روشـن 
کـرده بودند« )بقلم ناصرالدین شـاه قاجـار، 1343، ص 
35(؛ »ایـن تـاالر هم بسـیار بـزرگ و طوالنـی و مرتفع 
اسـت و تخـت امپراطور را بـا پرده دیهیمی که سـاخته 
در رصـد تاالر گذاشـته انـد...« کرملین- سـفراول ناصر 
الدیـن شـاه بـه فرنـگ )بقلـم ناصرالدیـن شـاه قاجـار، 

1343، ص 39(.
و  میـز  بـا  گسـترده  هـای  خانـه  2-15سـفره 

زيـاد هـای  صندلـی 
»تـاالر دیگـري در جنـب ایـن دارد کـه سـفره خانـه 
مهمانخانـه اسـت، چهارصـد نفـر شـام می خورنـد. میز 
و صندلـی و اسـباب کارد، چنـگال و غیـره در کمـال 
نظافـت و خوبـی حاضـر کـرده بودنـد براي شـام مردم، 
کـه ایـن تاالر و سـفره الیق هر پادشـاهی بـود« پاریس 

)بقلم ناصرالدین شاه قاجار، 1343، ص 57(. 
2-16توسعه و تغییرات فضايی

بازدیـد از انـواع مـوزه هـا و گالری هـا در سـفرنامه های 
شـاه و درباریـان بعنـوان تفریـح همیشـگی و روزمـره 
اسـت. قرارگیـری مـوزه در درون فضـای عمـارت هـا 
وکاخ هـا- تبدیـل کاخ بـه مـوزه تاریخ سـالطین روس: 
»پاییـن عمـارت کرملیـن کـه جواهـر آالت و تاجهـای 
قدیـم پادشـاهان و غیـره  را چیده انـد  تماشـا کردیـم 

جدول 1. آنچه از شهرسازی و سیمای شهری در سفرنامه ها منعکس شده؛ ماخذ: نگارندگان.

 -لنـدن  »همه دكان ها ممتاز اسـت  پاكيزه و وسيع است، در حقيقت بازار است دو طرف دكان ها هست، دكان هاي عالي، امتعه زياد،
ه هاي اطراف خيابـان و  ها و قهوه خانچراغهاي شانزه ليزه، چراغهاي كافه شانتان«. )52 ص ،1371(ناصرالدين شاه قاجار،  سفر سوم

 ص ،1371(ناصـرالدين شـاه قاجـار،     سفر سـوم  -پاريس» اين وضع و اينجا يك عالم غريب و حالت مخصوص و جلوه خاصي داشت
227(. 

 نگي  براي شاه از سفر دوم به بعدگيري ذهنيت طرز شهرسازي و معماري فرشكل-1-17
سفر دوم ناصر الدين شاه به فرنگ  -ايروان» باغي در جلو دارد ،ساخته اندعمارت حاكم جاي خوبي است به طرز فرنگستان عمارت «

سفر  -ايروان» حاكم ايروان عمارتي ساخته است به طرز فرنگي«. )59 ص بكوشش فاطمه قاضيها، ،1379(ناصرالدين شاه قاجار، 
 .)63 ص بكوشش فاطمه قاضيها، ،1379(ناصرالدين شاه قاجار،  دوم ناصر الدين شاه به فرنگ

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.آنچه از شهرسازي و سيماي شهري در سفرنامه ها منعكس شده .1جدول 
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ــدن  ــاي لنـ ؛ هـ

رواج ؛ پســـــت
 ساعت

 

حاج محمد 
 علي محالتي

حسام  عزالدوله
 السلطنه

حاجي 
 پيرزاده

حاج ميرزا 
محمد حسين 

 فراهاني

ميرزا 
ابراهيم 
صحاف 

 باشي

مسعود ميرزا 
 ظل السلطان

گزارش وضعيت 
سيماي شـهري  

ــاريس ــود -پ وج
راه آهن عمومي 
ــراي   ــبي بـ اسـ
ــود   ــاريس وج پ
صــندوق پســت 
در تمــام كوچــه 

 هاي لندن

ــرلن جميــع  در ب
آهـن  بام هـا از  

لندن همه ؛ است
كوچه ها وسـيع  

 و پاك

اراضي هندسـي  
ــازي  شهرســــ

 رديفي خانه ها

ــه   ــزن و لول مخ
كشي آب كوچه 
هــا خانــه هــاي 

 چند طبقه

همــه  اســتامبول
ــهر از  ــارات ش عم
دو تــا پــنج طبقــه 

برجي بلنـد  ؛ است
درست كـرده انـد   
ــه   ــرف ب ــه مش ك

 همه شهر است

پرسه زني ها و 
ــات در  تفريحـ

ــا ــان ه و  خياب
 پاركها 

 
 

پاكيزگي و : وين
 نظافت شهرها
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عمارت عالی تودر توئیسـت که اسـلحه-خانه محسـوب 
می شـود و هـم جواهرخانـه همـه اسـباب و آالت را بـه 
سـلیقه پشـت آئینـه هـا گذاشـته انـد از چینـی هـای 
قدیـم و طـال ونقره آالت و اسـباب تحفـه و غنایمی که 
از جنگهـا گرفتـه اند.« سـفر اول )بقلم ناصرالدین شـاه 

قاجـار، 1343، ص 24(.
تحلیل و بیان يافته ها

تحـوالت سـیمای شـهری و خیابان بنـدی های 
شـهر تهـران در دوره قاجار

قاجـار  دوره  شهرسـازی  و  معمـاری  شـکل گیری  در 
عوامـل متعـددی دخیـل انـد کـه آنهـا را بـه دو عامـل 
داخلـی و خارجـی تقسـیم مـی کنیـم. عوامـل داخلـی 
منظـور عواملـی اسـت کـه برگرفتـه از معماری سـنتی 
ایـران بـه خصـوص دوران صفویـه اسـت. عمـده تریـن 
عوامل شـکل دهنـده معماری و شهرسـازی دوره قاجار 
را عوامـل بیرونـی تشـکیل مـی دهنـد، منظـور عواملی 
اسـت کـه از کشـورهای بیگانـه مخصوصـا کشـورهای 
غربـی و روسـیه گرفتـه شـده اسـت )کمالـی،  1388، 

 :)38 ص 
الـف: آمـد و شـد هیـات حاکمـه بـه اروپـا بـا حضـور 
و  اروپایـی  کشـورهای  در  ایـران  کنسـولگری های 
کشـورهایی نظیـر ترکیـه و مصر و همچنین سـفر های 
ناصرالدیـن شـاه بـه فرنـگ که باعـث ترغیب و توسـعه 

شـهر بـر اسـاس اقدامـات شهرسـازی اروپـا شـد؛
ب: تحصیـل کـردن معمـاران ایرانی در فرنـگ و حضور 

معلمان معمـاری اروپایـی در دارالفنون؛ 
ج:  ورود کالسـکه و اتومبیـل در سیسـتم حمـل و نقل 
شـهری و بین شهری، در سـال 1283 ه. ق مظفرالدین 
شـاه اولیـن اتومبیل یا کالسـکه بخـار را وارد ایران کرد 
و ویژگـی ارتبـاط دهندگی خیابانها را تسـریع بخشـید 

)رمضـان جماعت، اکبـری، 1392، ص 23(؛ 
د: حضـور معمـاران روسـی و ارمنـی در سـاخت و سـاز 
سـاختمانها به سـبک غربـی )کمالـی، 1388، ص 40(. 

تغییر در ساختار خیابان كشی ها
خیابان هـای  قبـل از دوره قاجاریـه عملکـرد تفریحـی  
عبـارت  آنهـا  کالبـدی  خصوصیـات   کـه  داشـتند 

اسـت  از : بدنه هـای مشـجر، نهرهـای آب در طرفیـن  
سـنگفرش های پیـاده رو و خیابـان، تـک بناهـا عقـب 
نشسـته و محصـور در  میـان  باغ هـا و بــستان ها اطراف 
خــود، ولـی در زمـان قاجـار عملکـرد آن تغییـر کـرد 
کـه بدنه هایـی  بـه  ارتفـاع  2 تـا 3 طبقـه  و روکـرده بـه 
خیابـان  بودنـد، ردیـف مغازه هـا در طبقـه همکـف  و 
سـاختمان های مسـکونی در طبقـات بـاال )خسـروی و 

.)125 ص   ،1377 افشـار، 
تغییر مركز شهر، دگرگونی مفهوم محله

ازجملـه ویژگی هـای بسـیار مهـم در ایـن دوره تغییـر 
شـکل گیری  محلـه،  مفهـوم  دگرگونـی  شـهر،  مرکـز 
خــیابان و تحمیـل ایـن عنصـر بر شـبکه سـنتی بازار 
و نقـش ارتباطـی  بـارز  آن اسـت. از ایـن دوره خیابـان 
مفهـوم جدیـدی می یابـد، خیابـان دیگـر نـه فقط بــه 
عــنوان مسـیر عبور و یا تفرجگاه ، بلکه به منزله محل 
تجـارت و بازرگانـی نیـز نقش بـازی می کند. شـروع هر 
خیابان مــیدان مــرکزی )توپخانه( است و اتــصال هر 
یـک به میـدان را دروازهـ ایی تــعریف مــی کند. بدین 
ترتیـب دروازه، هـم نقطـه اتصـال دو فضـای متبایـن  
شـهری )میـدان  و خیابان( اسـت  و هم نشـانگر اهمیت 
آن و هـم نقطـه شـروع را تعریـف می کنـد )ریاضـی، 

1389، صـص 129 -148(.
عناصر جديد آمد و شد وسـايل نقلیه عمومی 

در خیابان هـا نیز شـاهد حضور عنصر جدیدی هسـتیم. 
»این عــنصر جــدید،آمد و شد وســایل نقلیه عمومی 
اسـت. اسـتفاده از ایـن وسـایل کـه تـا پیـش از این در 
شـهرهای ایرانـی نبودنـد، همچـون در الگـوی اصلـی 
خــویش، یعنی  در  شــهرهای اروپایی نشـانگر عملکرد 
صنعتی شـهر نیست، بلکه نشـانه یک عملکرد تفریحی 
اسـت. واگـن یا تراموای اســبی بــه خــیابان های تازه 
سـاخت چهـره ای بـس متفـاوت می بخشـد )ریاضـی، 
138، صـص 129 -148(. سـاختن عمـارات و بناهـای 
دولتـی به سـبک فرنگی چـون عــمارت تــلگرافخانه، 
عمارت شـمس العماره و عمارت تکیـۀ دولت مثال های 
روشـنی از تعییر مفاهیم در مورفولوژی شـهری هستند 
کـه با قـرار گرفتن در  کــنار  خــیابان، بـر  نقش جدید 
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آن تأکیـد کـرده و خـود بـه عنـوان عنصـری  نمادیـن 
مطـرح می شـوند یـا در  جــایی  دیــگر  دربـاره خیابان 
چـراغ گاز نقـل شـده این خــیابان به ایـن جهت چراغ 
گاز شـهرت  یافـت کـه برای اولین بــار کــارخانه چراغ 
گاز را میرزامحمد حسن خــان ســپهساالر  با هزینه ای 
بـه ارزش 30 هـزار لیره از  فــرنگستان  وارد ایران کرد و 

در خیابـان شـرقی میـدان توپخانه تاسـیس کرد. 
شـاه،  الدیـن  ناصـر   زمـان   در   تهـران،  قدیمـی  شـهر 
در نخسـتین هجـوم امـواج توسـعه و نفـوذ فرهنـگ 
جدید شــهرنشینی، حصار شــاه  طهماسـبی را به دور 
افکنـد و بـا اشـغال فضاهای جدیـد و ایجاد تأسیسـات 
نویـن شـهری، بارویـی وسـیع تر بـه دور خـود کشـید 
خیابان هـای  نخسـتین   .)22 ص   ،1381 )مهدیـزاده، 
تهـران بـه سـبک جدید پـس از تغییـر نــقشه تهران، 
در اطـراف ارگ دولتـی و میـدان توپخانه بـه وجود  آمد  
که اسـاس شـبکه بندی  و جهت امــتداد خیابان ها را در 
دوره هـای بعـد بــوجود آورد قــدیمی ترین و مهم ترین 
ایـن  خیابان هـا عبارت انـد از: 1 - خیابان بـاب همایون؛ 

خیابـان   -  3 )ناصرخسـرو(؛  ناصریـه  خیابـان     -  2
چـراغ گاز )امیرکبیـر(؛ 4 - خیابان  اللـه زار؛ 5 -  خیابان 
عـالء  الدولـه )فردوسـی(؛ 6 – خیابـان باغشـاه )سـپه( 

)مهدیـزاده ، 1381، ص 22(.
تحـوالت هندسـه و فـرم پـالن بناهـا در طـول زمان به 

مـوارد ذیـل قابل دسـته بندی اسـت:
1.تـا اوایـل دوره ناصرالدیـن شـاه اسـتفاده از الگوهـاي 
دیـده  عمارت هـا  هندسـي  طرحریـزي  در  سـنتي 

شـامل؛ طرح ریزي هـا  ایـن  مي شـود. 
الـف- مربـع یـا مسـتطیل شـکل بـا حیـاط مرکـزي 

)درالفنـون(؛ 
ب- مسـتطیلي شـکل بـا ایوان یا تـاالر مرکـزي )وثوق 

الدولـه یا تخـت مرمر(؛ 
ج- مسـتطیلي شـکل بـدون ایـوان در یک یـا دو طبقه 

)عمـارت خروجـي کاخ گلسـتان( قابل شناسـائي اند.
2. از اوایـل دهـه 1870 م و قبـل از سـفر ناصرالدیـن 
شـاه بـه فرنگ و به نظر متأثر از سـفرنامه هاي پیشـین 
ایرانیـان به فرنگ، الگوهاي هندسـي نویني شـامل برج 

 شکل 4. خیابان الله زار

شکل 2. خیابان ناصريه: ناصر خسروشکل 1. خیابان باب همايون

شکل 3. خیابان چراغ گاز )امیر كبیر(
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هاي مسـتطیلي یـا مربع شـکل مرتفع ایجـاد گردیدند 
کـه در عمـارت هـاي شـمس العمـاره و سـلطنت آبـاد 

قابل شناسـائي هستند.
3. بطـور مشـخص پـس از سـفر اول ناصري بـه فرنگ، 
اسـتفاده از طرح هندسـه مسـتطیلي کشـیده بـا تراس 
هـاي خطـي یک طرفه و دو طرفـه در همکف و طبقات 
در بناهـا دیـده مـي شـود )عمـارت مسـعودیه و انیـس 

الدوله(.
4. از سـالهاي اواخر دهه 1880 م و مقارن با سـفر دوم 
شـاه به فرنگ اسـتفاده از تیپولوژي عمارت کوشـکي و 
کاله فرنگـي و عمومـاً در دو طبقـه فراوانـي زیادي دارد 
)قصـر یاقوتف عمـارت خوابـگاه، کاخ ملیجـک، عمارت 

.)... اتابک و 
دوره  اوایـل  و  شـاه  ناصرالدیـن  دوره  اواخـر  در   .5
مظفرالدیـن شـاه اسـتفاده از ترکیبـات حجمـي و چند 
ضلعـي و منحنـي در عمـارت به صـورت محـدود دیده 
مي شـود کـه سـر در بـاغ ملـي و کاخ فـرح آبـاد از آن 

جمله انـد. 
پـالن  هندسـه  و  فـرم  متفـاوت  هـای  شـیوه  الـف- 

)عمـودی(
1-مربـع و مسـتطیل با حیـاط مرکزي؛ 2- مسـتطیلي 
بـا ایـوان مرکـزي در دو طبقـه؛ 3- مسـتطیل کشـیده 
بدون ایوان در یک یا دو طبقه؛ 4- مسـتطیلي کشـیده 
در میانـه حیـاط با تاالر میانـي؛ 5- کوشـکي عموما در 
دو طبقـه و بصـورت کاله فرنگـي؛ 6- برج مسـتطیل یا 
مربـع؛ 7- اسـتوانه اي؛ 8- مسـتطیلي دو طبقه با پیش 
آمدگـي بـاالي ورودي؛ 9- مسـتطیلي بـا تراس هـاي 
خطـي در طبقات؛ 10- ترکیبات حجمي مکعب شـکل 

و چنـد ضلعـي؛ 11- منحني شـکل و دوار.
ب- جامعه آماری بناهای شاخص و کاخ ها )افقی(

1-قصـر قاجـار؛ 2 - عمارت بادگیر )کاخ گلسـتان(؛ 3- 
عمـارت خروجی )کاخ گلسـتان(؛ 4- تخـت مرمر )کاخ 
گلسـتان( دیوان خانه؛ 5-خانه وثوق الدوله؛ 6- مدرسـه 
بـاغ  و  عمـارت  مبارکـه؛ 8-  قورخانـه  دارالفنـون؛ 7- 
فـردوس؛ 9- عمـارت و باغ سـلطنت آباد؛ 10- شـمس 
العمـاره؛ 11- تکیـه دولـت؛ 12- تـاالر سـالم و برلیـان 

و.. )کاخ گلسـتان(؛ 13- تـاالر آئینـه )کاخ گلسـتان(؛ 
14- تـاالر المـاس )کاخ گلسـتان(؛ 15- خانـه انیـس 
الدولـه؛ 16- کاخ عشـرت آبـاد؛ 17- عمـارت دیوانخانه 
)مسـعودیه(؛ 18- عمارت سـفره خانه )مسعودیه(؛ 19- 
عمـارت سـید جوادی )مسـعودیه(؛ 20- عمارت مشـیر 
الملکـی )مسـعودیه(؛ 21- سـردر عمارت )مسـعودیه(؛ 
22- کاخ سپهسـاالر؛ 23- سپهسـاالر سـردر؛ 24- کاخ 
صاحبقرانیـه؛ 25- قصـر یاقـوت؛ 26- عمـارت خوابگاه؛ 
27- عمـارت امیریـه؛ 28- سـردر میدان مشـقی؛ 29- 
کاخ ابیـض؛30- پـارك و عمـارت اتابـک؛ 31- عمـارت 
ملیجـک؛ 32- عمـارت قزاقخانـه؛ 33- کاخ فـرح آبـاد؛ 

34- خانـه عیـن الدوله.
نتیجه گیری و جمعبندي

توجـه بـه نحـوه سـاخت خانه هـای قرینـه و مسـتقیم 
الخـط در فرنـگ، تفـاوت در مصالـح  و پوشـش کفهـا، 
خیابـان بنـدی بـه روش طـرح ریـزی و منظرسـازی 
ایجـاد  و  برون گـرا  شهرسـازی  بـه  توجـه  پاریـس، 
سـاختمان رو بـه معبـر در کنـار بکارگیـری مهندسـان 
فرنگـی در سـاخت و سـاز مهـم تریـن عواملـی بودنـد 
کـه موجـب ترسـیم آرمانشـهري رویائـي از فرنـگ در 
ذهنیـت نویسـندگان سـفرنامه ها گردیـد کـه پـس از 
بازگشـت بـه ایـران باعـث ایجـاد خیابـان دردوره قاجار 
بـه مفهوم نـواری وسـیع، طوالنـی، عریض، مسـتقیم و 
یکنواخـت شـد کـه بـدون توجه بـه محیـط پیرامون و 
اقلیمـی  اقتصـادی، اجتماعـی، کالبـدی،  خصوصیـات 
شـهر و بـه صـورت تقلیـدی شـکل گرفـت. تغییـر در 
مرکـز  در  تغییـر  تهـران،  خیابان کشـی های  سـاختار 
شـهر، دگرگونـی مفهـوم محله و سـپس حضـور عناصر 
جدید آمد و شـد وســایل نقلیه عمومـی مهم ترین این 
تحـوالت متاثر از سـفرنامه هـا و اطالعاتی که می دهند 
در همـه عرصـه هـا بـه خصـوص در عرصه شهرسـازی 
و معمـاری دارد. از طرفـی در تحلیـل هندسـی و فـرم 
معمـاری در جامعـه آمـاری بناها نیز سـیر تحـول بناها 
بـه سـمت هندسـه هـای غربـی و جدیـد الظهـور در 
معمـاری ایران مشـاهده می شـود. در پایـان باید اذعان 
کـرد سـفرنامه هـا اسـنادی  هسـتند کـه میـزان توجه 
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بـه موضوعـات مختلف در آنهـا نمایش دهنـده اهمیت 
ذهنـي آنهـا بـراي نویسـندگان را مشـخص مـي نماید؛ 
چنانچـه پـس از سـفر دوم ناصرالدیـن شـاه بـه فرنـگ 
شـاهد شـکل گیری شـیوه ای به عنوان طرز فرنگی در 

ذهنیـت شـاه و درباریان هسـتیم.
منابع و مآخذ

افشـار اصـل، مهـدي و خسـروي، محمدباقـر )1377( 
معمـاري ایـران در دوره قاجـار، مجله هنر، شـماره 36. 
افشـار، میـرزا مصطفی، )1349( سـفرنامه خسـرومیرزا 
تهـران،  گلبـن،  محمـد  کوشـش  بـه  پطرزبـورغ،  بـه 

مسـتوفی.
سـفرنامه   )1351( میرزاخانلرخـان  الملـک،  اعتصـام 
میرزاخانلرخـان اعتصـام الملـک، بـه کوشـش منوچهر 
محمودی، ناشـر منوچهر محمودی، چاپخانه فردوسـی، 

چـاپ اولـف قطـع وزیری.
امیـن الدولـه، علی خان )1354( سـفرنامه امین الدوله، 

به کوشـش اسـالم کاظمیـه، انتشـارات طـوس، تهران، 
قطـع وزیری.

بانـي مسـعود، امیـر )1388( معمـاري معاصـر ایـران 
تکاپـوی بیـن سـنت و مدرنیته، تهـران، انتشـارات هنر 

قرن. معمـاری 
پاکدامـن، بهـروز )1373( نگاهـي کوتـاه بـه شـیوه هـا 
و گرایـش هـاي معمـاري در تهـران، کتـاب تهـران، 

روشـنگران.  انتشـارات 
پـژواك  نخسـتین   )1373( سیدمحسـن  حبیبـي، 
مدرنیتـه در ایـران، شـماره 3، صفحـات 152 تـا 138.

حبیبـي، محسـن )1387( از شـار تـا  شـهر، تهـران، 
.111-148 صفحـات  تهـران،  دانشـگاه  انتشـارات 

حبیبـي، سیدمحسـن، اهـري، زهـرا )1387( اللـه زار، 
عرصـه تفـرج از بـاغ تا خیابـان، نشـریه هنرهـاي زیبا، 

شـماره 34، صفحـه 5-15(.
حسـام السـلطنه، محمدنقـی )1374( سـفرنامه حـج 

نمودار 3-تحلیل بررسی تحوالت در هندسه   و فرم  بناها در كاخ های شهر تهران در دوره قاجار
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حسـام السـلطنه، به کوشـش رسـول جعفریان، تهران، 
شعر. نشـر 

خاطـرات   )1353( میرزامحمدخـان  شـقاقی،  خـان 
خانشـقاقی،  حسـینقلی  بکوشـش  الدولـه،  ممتحـن 
زندگـی نامه میرزامهـدی خان، ممتحن الدولـه، تهران، 

نشـر امیرکبیـر.
خسـروی، محمـد باقـر، افشـار اصـل، مهـدی )1377( 
معمـاری ایـران در دوره قاجـار، مجله هنر، شـماره 36.

 دهباشـي، علـي )1356( مجموعه سـفرنامه هاي میرزا 
صالـح شـیرازي، تصحیـح از غالمحسـین میـرزا صالـح 

آدمیـت و امیرکبیر.
 )1392( زینـب  اکبـری،  و  مینـا  جماعـت،  رمضـان 
تحوالت بافتی تهران در دوره قاجار تغییرات ایجادشـده 
در نحـوه قرارگیـری خانـه ها نسـبت به معابر شـهری، 
مجلـه جامعـه شناسـی تاریخی، شـماره 9، 175- 202

رضاقلـی میـرزا نائب االپالـه )1361( سـفرنامه رضاقلی 
میـرزا بـه کوشـش اصغـر فرمانفرمایـی قاجـار، تهـران، 

اساطیر. انتشـارات 
ریاضـي، ابوالحسـن )1389( تاثیـر تجـدد بـر سـازمان 
فضـاي شـهر تهـران، فصـل نامـه تحقیقـات فرهنگـي، 

دوره سـوم، شـماره 3 
سـلطان زاده، حسـین )1390( مقدمـه ای بـر  تاریـخ 
شـهر و شهرنشـیني در ایـران، چـاپ اول، نشـر چهـار 

طـاق، صفحـه 168.
شـهري، جعفر )1369( تاریخ اجتماعي شـهر تهران در 
قـرن سـیزده ، موسسـه خدمـات فرهنگي رسـا، تهران، 

دوم. چاپ 
شوشـتری، عبداللطیـف خـان )1363( تحفـه العالم، به 

کوشـش صمـد موحد، تهـران، انتشـارات طهوری.
صارمـي، علي اکبـر )1374( مدرنیتـه و رهاوردهاي آن 
در معمـاري و شهرسـازي ایـران، مجله گفتگو، شـماره 

.10
هـاي  سـفرنامه  در  آرشـیو   )1388( سـهیال  صفـري، 
ایرانـي دوره قاجـار، فصلنامـه گنجینـه اسـناد، شـماره 

. 73، صفحـه 9-15 
صحاف باشـی تهران، ابراهیم )1357( سـفرنامه صحاف 

باشـی تهرانی، باهتمام محمد مشـیری، شـرکت مؤلفان 
و مترجمـان ایران، چاپ اول.

عاملـي، سیدسـعیدرضا )1392( بازنمائي عناصر هویت 
بخش شـهري در سـفرنامه ها، فصلنامه علمي پژوهشـي 
مطالعـات و تحقیقـات اجتماعـي در ایـران، دوره اول، 

.4 شماره 
عزالدولـه، عبدالصمـد میـرزا سـالور )1374( سـفرنامه 
عبدالصمـد میـرزا سـالور عزالدولـه بـه اروپـا، تننظیم و 
تصحیـح از مسـعود سـالور، ناشـر نامـک، تهـران، چاپ 

اول.
علیـزاده بیرجنـدي، زهـرا، رجبلـو، قنبرعلـي )1389( 
نقد و بررسـي سـفرنامه هـاي ناصرالدین شـاه به فرنگ 
بـا رویکـرد تحلیـل گفتمـان، مجلـه جسـتارهاي ادبي، 

شـماره 168، صفحـه 110-135 
فالمکـي، منصـور )1390( بـاز زنـده سـازي بناهـا و 
شـهرهاي تاریخـي، فصـل هشـتم، چاپ نهم، موسسـه 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
قبادیـان،  وحیـد )1383( دارالخالنـه ناصـري سـنت و 
تجـدد در معمـاری معاصـر تهـران، مهندسـین مشـاور 

معمـاری سـفید، چـاپ اول، انتشـارات دانشـگاه.
کمالـی، محمـد رضـا )1388( بررسـی معمـاری دوره 
قاجـار، دو فصلنامـه تخصصـی دانـش مرمـت و میراث 

فرهنگـی، شـماره 4  
معتمـد دزفولـي، فرامـرز )1391( تاریخ اندیشـه جدید 

ایراني، تهران، نشـر شـیراز.
میرزا صالح شـیرازی )1387( سـفرنامه هـا: میرزا صالح 
شـیرازی، به کوشـش غالمحسـین میرزاصالـح، تهران، 

نگاه معاصر، چـاپ اول.
نمایـش   )1389( امیـن  پرویـن،  حسـین،  میرزائـي، 
دیگـري، جایـگاه غـرب در سـفرنامه هـاي دوره ظهـور 
مشـروطیت، فصـل نامه تحقیقات فرهنگي، دوره سـوم، 

شـماره 9، صفحـه 77-105
مهدیـزاده، جـواد )1381( شـهر و تاریـخ: دوره تکویـن 
و شـکل گیـری تهـران قدیـم، مجلـه هنـر و معمـاری، 

شـماره 2. 
ناصرالدیـن شـاه قاجـار )1343( سـفرنامه  ناصرالدیـن 
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شـاه قاجـار، بـه کوشـش عبـداهلل مسـتوفی، تهـران، 
انتشـارات اندیشـه. 

خاطـرات  روزنامـه   )1371( قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن 
ناصرالدین شـاه در سـفر سـوم به فرنگسـتان، بکوشش 
دکتـر اسـماعیل رضوانی، فاطمـه قاضیها، تهران، ناشـر 
مدیریـت پژوهـش و انتشـارات سـازمان اسـناد ملـی 

ایران. 
خاطـرات  روزنامـه   )1379( قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن 
ناصرالدین شـاه در سـفر دوم فرنگستان، فاطمه قاضیها، 
تهران، سـازمان اسـناد ملـی ایران. پژوهشـکده اسـناد.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

536
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خوشه بندی و رتبه بندي پيمانكاران با استفاده از مدل هاي 
خوشه بندی و ويكور )مطالعه موردی: مسكن مهر شهر جديد هشتگرد(

مهدی نصراللهی* - استاديار گروه مديريت صنعتی دانشگاه بين المللي امام خميني )ره(، قزوين، ايران.
محمدمهدی مظفری - استاديار گروه مديريت صنعتی دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(، قزوين، ايران. 

چكيده
مديريـت بـر اجـراي طرح هاي مسـكن مهر كه نيازمند سـرعت عمل بسـيار 
زيـاد و در حجـم گسـترده اسـت تنهـا بـا دريافـت و پـردازش صحيـح و بـه 
موقـع داده هـا و اطالعـات قابـل اعتمـاد محقـق خواهـد شـد. برنامـه ريزي 
هـاي بلنـد مـدت مديـران در تمامـي سـطوح پـروژه هـاي مسـكن مهر كه 
مسـير حركـت و نحـوه ي عملكـرد كليه ي دسـت انـدركاران طرح مسـكن 
مهـر را تعييـن مي كند بـر مبناي تحليـل داده هاي موجود انجام مي شـود. 
شـركت عمران شـهر جديد هشـتگرد بـه عنوان يكـي از بزرگتريـن متوليان 
طرح مسـكن مهر در سـطح كشـور اسـت و بنابراين اعمـال مديريت صحيح 
بـر اجـراي پـروژه ها در اين شـهر بسـيار حياتي مي باشـد. با توجـه به اينكه 
بيش از 80 پروژه ي مسـكن مهر در شـهر جديد هشـتگرد در حال اجرا مي 
باشـد و بـا عنايـت به اينكه عقـد تفاهم نامه ها و شـروع كار بيشـتر مجريان 
پـروژه هـا در يك فرصـت زماني انـدك صورت گرفته اسـت بنابراين كسـب 
اطالعـات صحيـح در خصـوص پيمانـكاران و پروژه ها جهت اعمال سياسـت 
هـاي بلنـد مـدت و اتخـاذ رويه هـاي يكپارچـه بسـيار حياتي مي باشـد. در 
ايـن تحقيـق، ابتـدا داده هـاي مناسـب در خصـوص ايـن پيمانـكاران جمع 
آوري گرديد و سـپس با اسـتفاده از روش هاي تحليل خوشـه اي تالش شـد 
تـا يـك خوشـه بندي مناسـب از پيمانـكاران انجام گيـرد و با اعتبار سـنجي 
از صحـت نتايـج بدسـت آمـده اطمينان حاصل شـد. در نهايت بـا بكارگيري 

روش ويكـور رتبه بنـدي پيمانكاران انجام شـد.
واژگان کليـدی: مسـكن مهـر، خوشـه بندي، رتبـه بنـدي، شـهر جديـد 

هشـتگرد، ارزيابـي پيمانـكار.

nazemi1352@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09125652670، رايانامه *

Clustering and ranking contractors using data 
mining algorithm and VIKOR (Case study: Mehr 
housing Hashtgerd New Town)
Abstract
The construction management of Mehr Housing projects, which has an 
increasing volume and is required to high speed, can be appropriately pos-
sible just through receiving and processing the reliable data and informa-
tion on the right time. Long-term programs, which have been made by 
managers and can determine the whole levels of Mehr Housing projects, 
their executive process and the people’s operation who are involved in 
Mehr Housing project, are entirely on the basis of existing data mining. 
Hashtgerd New Town Development Corporation is one of the most fun-
damental administrators of Mehr Housing project throughout the country 
and therefore, an efficient construction management is essential to execute 
the projects in this town. Considering the fact that more than 80 projects 
of Mehr Housing project are being executed in Hashtgerd New Town and 
regarding that the memoranda of understanding have been contracted and 
operated in a short time, assembling the appropriate information in the 
field of contractors and projects is fundamental to apply the long-term 
policies and coherent methods. To cluster the contractors of Mehr Hous-
ing projects in this research, firstly the required data has been collected 
with regard to these contractors and then they have been clustered through 
cluster analysis method. Correctness of achieved findings has been certi-
fied through validation methods. Finally, contractors have been ranked in 
every cluster by VIKOR as a multiple criteria decision-making method. 
Key Words: Mehr Housing, Clustering, Ranking, Hashtgerd New Town, 
Contractor Evaluation
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1. مقدمه
حجـم سـاخت و سـاز مسـكن از جملـه شـاخص های 
اساسـی رشـد و توسـعه در هـر كشـور محسـوب مـی 
شـود و ركـود در بخـش مسـكن مـی توانـد بـه ركـود 
اقتصـادی كل كشـور منجـر شـود. بـا تصويـب اجـرای 
طرح مسـكن مهر توسـط دولت نهم در سـال 1385 با 
هـدف تاميـن مسـكن برای اقشـار كـم درآمد، سـرعت 
سـاخت و ساز در كشـور افزايش چشـمگيری پيدا كرد 
بـه نحـوی كـه طبـق اظهـار نظـر معـاون وزير مسـكن 
و شهرسـازی ميـزان سـاخت مسـكن مهر در كشـور با 
كل مسـكن سـاخته شـده در 30 سال گذشـته برابری 
می¬كنـد )Fars News, 2011(. بـا توجـه بـه اينكه 
بخـش قابـل توجهـی از هزينـه هـای آمـاده سـازی و 
ايجاد تاسيسـات زيربنايی همچون ايجـاد خيابان ها در 
مجموعـه های مسـكن مهر از طريق دولـت و به صورت 
يارانـه بـه متوليـان اين طـرح پرداخت می گـردد، لزوم 
برنامـه ريزی دقيـق برای جلوگيری از اتـالف اين منابع 
محـدود ضـروری بـه نظر می رسـد تا عالوه بـر افزايش 
بهـره وری در اسـتفاده از منابـع مالی، ارائـه امكانات نيز 
همـراه با توسـعه ی مسـكن صورت پذيرد. شـهر جديد 
هشـتگرد به دليل موقعيت ممتـاز جغرافيايی و ظرفيت 
هـای بالقوه برای توسـعه بـه عنوان يكـی از مكان های 
اصلـی بـرای اجـرای طرح مسـكن مهـر در نظـر گرفته 
شـد. تعـداد واحـد های مسـكونی مهر مصوب در شـهر 
جديـد هشـتگرد در مرحلـه اول 50,000 واحـد بود كه 
تـا افق طرح بـه 55,000 واحـد افزايش پيـدا می كند. 
وسـعت زميـن اختصاص يافته به مسـكن مهر در شـهر 
جديـد هشـتگرد 700 هكتـار و جمعيـت پيـش بينـی 
شـده در افـق اين طـرح بيـش از 350,000 نفر اسـت. 
طبـق اطالعـات گـردآوری شـده از مديـران شـركت 
عمران شـهر جديد هشـتگرد تا پايان بهار سـال 1390 
بـرای تعداد  53,147 واحد مسـكن مهر قـرارداد اجاره 
منعقـد گرديـد و تعاونـی هـا و انبوه سـازانی بـرای اجرا 
انتخـاب شـده اند. تـا كنون اكثريـت انبوه سـازان فعال 
در طـرح مسـكن مهـر از طريـق ارائـه ی درخواسـت 
مسـتقيم بـه شـركت عمـران شـهر جديـد هشـتگرد و 

بررسـی سـوابق و يـا بـا معرفـی توسـط تعاونـی هـای 
مسـكن مهـر انتخاب شـده اند. بـا توجه بـه اينكه طرح 
مسـكن مهـر بـا سـرعت زياد آغـاز شـد و هيـچ تجربه 
ای درخصـوص اجـرای چنين طرح عظيمی از سـاخت 
مسـكن وجود نداشـت بنابراين تمام شـيوه های اجرای 
كار ابتـكاری بوده اند و مشـكالت پيش بينی نشـده ای 
بـروز كرده اند. يكی از مهمترين مشـكالت ايجاد شـده، 
عـدم توانمنـدی برخی پيمانـكاران در انجـام تعهدات و 
تحويـل پـروژه بـا رعايت كيفيـت و زمان مناسـب و در 

قيمـت مصوب اسـت. 
بـرای سـاخت ايـن تعـداد واحـد مسـكونی در بـازه ی 
زمانـی تقريبـاً يكسـاله در شـهر جديـد هشـتگرد نيـاز 
شـديدی بـه يـك شـيوه ی مطمئـن و جامـع جهـت 
دسـته بندی پيمانـكاران وجود  دارد. شـيوه های فعلی 
اساسـی  ضعـف  چنديـن  دارای  پيمانـكاران  گزينـش 
هسـتند: 1( شـيوه ای اسـتاندارد برای ارزيابی و انتخاب 
پيمانـكاران وجـود نـدارد؛ 2( بـا وجـود اينكـه نقـاط 
ضعـف زيـادی در اجـرای پـروژه هـا توسـط پيمانكاران 
انتخـاب شـده بـا معيـار هـای اوليه مشـاهده می شـود 
امـا همچنـان اعتمـاد بلنـد مـدت به آنهـا وجـود دارد؛ 
3( پيشـنهاد قيمت توسـط پيمانـكاران مهمترين عامل 
تصميـم گيـری در هنگام انتخاب نهايی اسـت؛ و 4( در 
زمـان انتخـاب پيمانكاران بيـش از حد بـر تحليل های 

.)a/1994 ,.Holt et al( ذهنـی تكيـه مـی شـود
از ايـن رو يافتـن شـيوه ای صحيـح و عادالنـه جهـت 
انتخـاب و دسـته بنـدی پيمانـكاران در پـروژه هـای 
واگـذار  كـه  اسـت  بديهـی  اسـت.  ضـروری  عمرانـی 
كـردن يـك پـروژه به يـك پيمانـكار يكـی از مهمترين 
تصميماتـی اسـت كـه هـر كارفرمـا اخـذ مـی كنـد 
)Holt et al., 1995(. تاكيـد بـر كاهـش هزينـه ها در 
هنـگام انتخـاب پيمانكار بايـد همراه با توجـه جدی به 
توانمنـدی وی در تاميـن رضايـت كارفرما باشـد. رقابت 
آزادانـه ميـان پيمانـكاران مـی توانـد مزايای زيـادی را 
بـرای كارفرمايان به دنبال داشـته باشـد. طبيعی اسـت 
كـه بهـره بـرداری از ايـن فضـای رقابتی يكـی از داليل 
اصلـی اسـتفاده از روش های مختلف انتخـاب پيمانكار 
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مـی باشـد. بـه عـالوه در صـورت انتخاب يـك پيمانكار 
نامناسـب وضعيـت مالـی كارفرمـا نيـز دچـار مخاطـره 
جدی خواهد شـد. بسـياری از ضعف هـا قبل از انتخاب 
پيمانكار وجود دارد و قابل مشـاهده اسـت و مشـكالت 
اساسـی و بـزرگ نيـز پـس از انتخـاب يـك پيمانـكار 
نامناسـب ايجـاد می شـوند.  در اثر انتخـاب پيمانكاران 
نامناسـب، انجـام پـروژه با اشـكاالت اساسـی روبرو می 
شـود بـه نحوی كه بسـياری از پـروژه هـا از برنامه های 
زمانبنـدی اعالم شـده عقب مانـده اند و پيمانـكاران به 
داليـل مختلـف قـادر به جبـران عقب ماندگی نيسـتند 
)شـركت عمـران شـهر جديـد هشـتگرد، 1390(. در 
مجمـوع بـه نظر می رسـد روش انتخاب پيمانـكاران در 
حالـت كلـی بايد سـه معيار مهم را در بر داشـته باشـد: 
زمـان )تحويل پـروژه در زودترين زمـان ممكن(؛ هزينه 
)تحويـل پـروژه با كمترين هزينـه ی ممكن(؛ و كيفيت 

)تحويل پـروژه بـا باالترين اسـتانداردها(.
در انتخـاب پيمانكاران از شـيوه هـای متعدد و متفاوتی 
اسـتفاده مـی شـود. بـر طبـق مشـاهدات و مصاحبـه 
هـای انجـام گرفتـه هـر يـك از تعاونـی هـا بـر اسـاس 
معيـار هـای گوناگونـی پيمانكار خـود را برگزيـده اند و 
حتـي در اسـتفاده از نسـبت هـاي مالـي بـراي ارزيابي 
آنهـا يـك روش واحد وجود نـدارد. بنابرايـن تصميمات 
نادرسـت و عـدم توجـه بـه روش های علمـی و تكنيك 
هـای مناسـب تصميم گيـری در انتخـاب پيمانـكاران، 
زيـان هـای فراوانـی را متوجه سـازمان هـا و جامعه می 
نمايـد )اصغـری زاده و نصراللهـی، 1387(. از ايـن رو 
اغلـب پـروژه هـای عمرانی با مشـكالتی ماننـد افزايش 
هزينـه، تطويل زمـان و يا كاهش كيفيت ناشـی از عدم 
انتخـاب پيمانكار مناسـب و شايسـته برای پـروژه مورد 
نظـر مواجـه هسـتند. بـا توجـه بـه ايـن مطالـب و در 
نظـر گرفتـن اين نكتـه كه مديريـت ارزيابـی و انتخاب 
پيمانـكار برای واگذاری پروژه ها، يك قسـمت اساسـی 
از فرآينـد سـاخت و سـاز اسـت، همچنيـن لـزوم انجام 
پژوهـش هـای كاربردی جهـت رفع مشـكالت مختلف 
پروژه های عمرانی از جمله مشـكالت موجود در زمينه 
مديريـت پـروژه، شناسـائی ابعـاد و عوامـل اثر گـذار بر 

انتخـاب و دسـته بندي پيمانكاران و اسـتفاده از شـيوه 
های علمی براي مقايسـه و خوشـه بنـدي پيمانكاران و 
در نهايـت جلوگيـری از به هدر رفتن منابع ملی كشـور 
از اهميـت ويـژه ای برخوردار اسـت. تحقيق حاضر برای 
خوشـه بنـدي پيمانـكاران در پـروژه هاي مسـكن مهر 
شـهر جديـد هشـتگرد صورت گرفتـه و لكن مـی تواند 
الگويـی جهـت كليـه شـهرهاي جديـد كشـور، سـاير 
متوليـان مسـكن مهـر، شـهرداري هـا، وزارت نيـرو و... 
باشـد. در اين مطالعه سـه هـدف عمده مـورد نظر بوده 
اسـت. اين اهداف عبارتند از: مشـخص نمودن فرايند و 
سـاختاري جهت خوشـه بنـدي پيمانكاران پـروژه هاي 
مسـكن مهر و سـاير پـروژه هاي عمراني؛ خوشـه بندي 
پيمانـكاران مسـكن مهر شـهر جديد هشـتگرد؛ و رتبه 

بنـدي پيمانكاران.
روش تحقيق 

در انجـام ايـن تحقيـق بـه دنبـال پاسـخگويی بـه سـه 
پرسـش اساسـی بـرای دسـتيابی بـه اهـداف تعييـن 
شـده بوديـم: پيمانكاران پروژه های مسـكن مهر شـهر 
جديـد هشـتگرد در چنـد خوشـه جـای مـی گيرنـد؟  
هـر يـك از ايـن خوشـه هـا چنـد عضـو دارنـد؟ و هـر 
يـك از پيمانـكاران چـه رتبـه اي دارنـد؟ فراينـد كلـی 
خوشـه بنـدی و رتبـه بنـدی پـروژه هـای مسـكن مهر 
در شـكل بـه طـور خالصه نمايش داده شـده اسـت. به 
دليـل اينكـه شناسـايی و تعيين شـاخص هـای ارزيابی 
پيمانـكاران اوليـن گام در اجـرای خوشـه بندی اسـت، 
بنابراين برای شناسـايی شـاخص های موثـر در انتخاب 
پيمانـكاران پـروژه هـای صنعـت سـاختمان گام هـای 

ذيل برداشـته شـد:
ابتـدا بـا مراجعه بـه پيشـينه مطالعـات انجام شـده در 
 Holt( ايـن زمينـه تعدادی شـاخص شناسـايی شـدند
 ,.Mahdi et al ;1995 ,.a; Holt et al/1994 ,.et al
 Singh &  ;2006  ,Waara & Bröchner  ;2002
 ;2010 ,.Watt et al ;2009 ,Doloi ;2006 ,Tiong
 Holt et ;1983 ,Diekmann ;2005 ,Zavadskas
b/1994 ,.al(. سـپس بـر مبنـای داده هـای گـردآوری 
شـده، مهمتريـن شـاخص هايی كـه در تمـام مطالعات 
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پيشـين به عنوان شـاخص های موثـر در ارزيابی از آنها 
يـاد شـده بود بـه عنوان شـاخص هـای نهايـی انتخاب 
شـدند ايـن شـاخص ها شـامل انـدازه سـازمان، سـن، 
كنتـرل كيفيت، سياسـت ايمنـی و بهداشـت، وضعيت 
حقوقـی، نسـبت هـا و گـردش هـای مالـی، ارتباطـات 
بانكـی و تجـاری، صالحيـت هـاي كاركنـان كليـدي 
سـازمان، آمـوزش، تجربـه، و تـوان تجهيزاتی هسـتند. 
ای جهـت  پرسشـنامه  هـا،  تعييـن شـاخص  از  پـس 
ارزيابـی پيمانـكاران طراحـی گرديـد و در مرحلـه اول 
تعـداد محـدودی پرسشـنامه ميـان پيمانـكاران توزيع 
گرديـد تـا ضعف هـاي آن شناسـايی و برطـرف گردند. 

بـا انجـام اصالحـات مـورد نيـاز، پرسشـنامه هـا ميـان 
80 انبـوه سـاز فعـال در طرح مسـكن مهر شـهر جديد 
هشـتگرد توزيـع گرديـد و مقرر شـد تا يكـی از اعضای 
هيـات مديـره مسـئوليت پاسـخگويی به پرسشـنامه را 
بـه عهـده بگيـرد. ابـزار گـرداوری داده هـا بـه نحـوی 
طراحـی شـده بـود تـا عالوه بـر سـهولت و سـرعت در 
پاسـخگويی بتواند تمام ابعاد و شـاخص های مورد نظر 
را مـورد ارزيابـی قرار دهـد و تعدادی سـوال تكراي نيز 
جهـت راسـتی آزمايـی و بررسـی قابليت اعتماد پاسـخ 
هـا مطرح شـده بودند. از ميان پرسشـنامه هـای توزيع 
شـده، تعداد 58 پرسشنامه توسـط پاسخگويان تكميل 

۴

ا در سه مرحله مورد استفاده قرار گرفتند. در مرحله اول خوشه ديده مي شود، اين داده ه 1 نمودار
انجام شد. در مرحله دوم وزن هر يك از شاخص ها تعيين گرديد؛ و نهايتا در مرحله پيمانكاران بندي 

 انجام گرفت. VIKORبا استفاده از مدل سوم يك رتبه بندي 
 

 

 مسكن مهرپيمانكاران مدل كلي خوشه بندي و رتبه بندي  .1 نمودار
 

  مسكن مهرمسكن مهر  پيمانكارانپيمانكارانمساله خوشه بندي مساله خوشه بندي 
هاي صحيح در مديريت پروژه يكي از مهمترين دارايي ها است. با افزايش اندازه و سرعت داشتن داده

كند. بنابراين بهره برداري مناسب از داده ها مي پروژه ها، اهميت داده نيز افزايش بيشتري پيدا مي
ران پروژه و دولتي باشد. اين موضوع لزوم استفاده از روش هاي جديد تواند اصلي ترين دغدغه ي مدي

نمودار 1. مدل کلی خوشه بندی و رتبه بندی پيمانكاران مسكن مهر
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گرديد كه پس از بررسـی 35 پرسشـنامه قابل اسـتفاده 
تشـخيص داده شد. 

در ميـان پرسشـنامه هـای تكميـل شـده بـا تعـدادی 
مقاديـر از دسـت رفتـه مواجـه بوديـم. بـه ايـن معنـی 
كـه برخـی افـراد به تعـدادی از سـواالت پاسـخ نـداده 
بودنـد و يـا در پاسـخ بـه برخـی سـواالت جـواب هـای 
نامعقـول يـا چنـد جـواب وجـود داشـت. در مـواردی 
كـه تعـداد مقاديـر از دسـت رفتـه در يـك پرسشـنامه 
زيـاد بـود، آن پرسشـنامه را حـذف نموديـم؛ امـا بـرای 
برخـورد بـا مقادير از دسـت رفتـه در حالتی كـه تعداد 
آنهـا زيـاد نبـود از روش های جاسـازی كردن اسـتفاده 

شـد )مومنـی، 1390(.
در صورتـی كه شـاخص هـای با اهميت يكسـان، دارای 
دامنـه مقاديـر متفاوتی باشـند در فرايند خوشـه بندی 
تاثيـر می گذارند و شـاخصی كه مقاديـر بزرگتری دارد 
در محاسـبات اهميـت بيشـتری پيـدا می كنـد و تاثير 
سـاير شـاخص هـا را كـم مـی نمايـد. ضمنـا چنانچـه 
انجـام  انـدازه گيـری داده هـا يكسـان نباشـد  واحـد 
اعمـال رياضـی در مـورد آنهـا صحيح نيسـت )مومنی، 
1390(. بـه داليـل ذكر شـده قبـل از انجام محاسـبات 
بايسـتی داده هـا را اسـتاندارد نمـود. در اينجـا از روش 
نرمال سـازی اقليدسـی جهت اسـتاندارد كردن داده ها 
اسـتفاده شـده اسـت. با داشـتن ماتريس داده ها انجام 
تحليـل هـا امـكان پذيـر مـی شـود. همانطـور كـه در 
نمـودار 1 ديـده مـي شـود، ايـن داده ها در سـه مرحله 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. در مرحلـه اول خوشـه 
بنـدي پيمانـكاران انجـام شـد. در مرحلـه دوم وزن هر 
يـك از شـاخص ها تعييـن گرديـد؛ و نهايتـا در مرحله 
 VIKOR سـوم يـك رتبـه بندي بـا اسـتفاده از مـدل

انجـام گرفت.
مساله خوشه بندی پيمانكاران مسكن مهر

داشـتن داده¬هـاي صحيـح در مديريت پـروژه يكي از 
مهمتريـن دارايـي ها اسـت. بـا افزايش اندازه و سـرعت 
پـروژه هـا، اهميـت داده نيـز افزايـش بيشـتري پيـدا 
مي¬كنـد. بنابراين بهره برداري مناسـب از داده ها مي 
توانـد اصلـي تريـن دغدغـه ي مديـران پـروژه و دولتي 

باشـد. ايـن موضـوع لزوم اسـتفاده از روش هـاي جديد 
تحليـل و بكارگيـري داده هـا را نشـان مي دهـد. روش 
هـاي داده كاوي  مـي تواننـد بـه مديـران كمـك كنند 
تـا اطالعـات زيـادي را از داده هـا اسـتخراج نماينـد. به 
كمـك ايـن روش ها مـي توان سـاختار اصلـي، الگوها، 
روندهـا، و ارتباطـات ميـان حجم عظيمـي از داده هاي 
 .)2008 ,.Liao et al( ذخيـره شـده را كشـف نمـود
روش هـاي زيـادي بـراي داده كاوي وجـود دارند كه در 
ميـان آنهـا خوشـه بنـدي يكـي از پركاربردتريـن روش 

هـا مي باشـد.
خوشـه بندي را مي تـوان بـه عنـوان مهمتريـن مسـئله 
در يادگيـري بـدون نظارت در نظر گرفت. خوشـه بندي 
بـا يافتـن يك سـاختار درون يك مجموعـه از داده هاي 
بدون برچسـب درگير اسـت. خوشـه  به مجموعـه اي از 
داده ها گفته مي شـود كه به هم شـباهت داشـته باشند 
)Gupta, 1991(. در خوشـه بندي سـعي مي شـود تـا 
داده هـا بـه خوشـه هايي تقسـيم شـوند كـه شـباهت 
بيـن داده هاي درون هر خوشـه حداكثر و شـباهت بين 

داده هـاي درون خوشـه هاي متفـاوت حداقل شـود. 
روش پيونـد متوسـط  جـزء روش هـاي خوشـه بندي 
سلسـله مراتبـي و انحصاري محسـوب مي شـود. از آنجا 
كـه هـر دو روش پيونـد تكـي  و پيوند كامل  به شـدت 
به نويز حسـاس هستند، اسـتفاده از اين روش پيشنهاد 
شـده اسـت. در ايـن روش براي محاسـبة شـباهت بين 

دو خوشـة A و B از معيـار زير اسـتفاده مي شـود: 

۵

1Fتحليل و بكارگيري داده ها را نشان مي دهد. روش هاي داده كاوي

مي توانند به مديران كمك كنند  1
تا اطالعات زيادي را از داده ها استخراج نمايند. به كمك اين روش ها مي توان ساختار اصلي، الگوها، 

 ,.Liao et al(ارتباطات ميان حجم عظيمي از داده هاي ذخيره شده را كشف نمود روندها، و 
روش هاي زيادي براي داده كاوي وجود دارند كه در ميان آنها خوشه بندي يكي از  ).2008

 پركاربردترين روش ها مي باشد.
بندي  توان به عنوان مهمترين مسئله در يادگيري بدون نظارت در نظر گرفت. خوشه بندي را مي خوشه

اي  به مجموعه  هاي بدون برچسب درگير است. خوشه با يافتن يك ساختار درون يك مجموعه از داده
ي بندي سع در خوشه ).Gupta, 1991(شود كه به هم شباهت داشته باشند  ها گفته مي از داده

هاي درون هر خوشه حداكثر و  هايي تقسيم شوند كه شباهت بين داده شود تا داده ها به خوشه مي
 هاي متفاوت حداقل شود.  هاي درون خوشه شباهت بين داده

2Fمتوسطروش پيوند 

از آنجا شود.  بندي سلسله مراتبي و انحصاري محسوب مي جزء روش هاي خوشه 2
3Fكه هر دو روش پيوند تكي

4Fكاملو پيوند  3

به شدت به نويز حساس هستند، استفاده از اين روش  4
از معيار زير استفاده  Bو  Aدر اين روش براي محاسبة شباهت بين دو خوشة  پيشنهاد شده است.

  شود: مي

)1( 𝒅𝒅𝑨𝑨𝑨𝑨 =
∑ 𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝑨𝑨,𝒊𝒊𝒊𝒊𝑨𝑨

𝑵𝑵𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨
 

 
تعداد  NAو  باشد مي Bيك نمونه دادة متعلق به خوشة  jو  Aيك نمونه داده متعلق به خوشة  iكه 

است. در واقع در اين روش، شباهت بين دو خوشه  Bتعداد اعضاء خوشة  NBو  Aاعضاء خوشة 
 ,Maimon, & Rokach( ضاء يكي با تمام اعضاء ديگري استميانگين فاصلة بين تمام اع

2010.( 
 

شود و يافتن نزديكترين خوشه در  در اين روش ابتدا هر داده به عنوان يك خوشه در نظر گرفته مي
هايي كمترين فاصله را با يكديگر دارند انتخاب  ها خواهد بود. داده واقع يافتن كمترين فاصلة بين داده

ها برابر  خوشهشود كه فاصلة آن از ساير  شده و با هم تركيب مي كردند و خوشة جديدي حاصل مي
 ها.  فاصلة اعضاي خوشه از اعضاي ساير خوشه ميانگيناست با 

مسكن  هاي پروژهپيمانكار  35جهت خوشه بندي  متوسطدر اين مطالعه از روش خوشه بندي پيوند 
باشد كه پيمانكاراني نشان دهنده مجموعه  X={P1;P2;...;P35}مهر استفاده مي شود. فرض كنيد 

توسط يازده پيمانكار ام است. هر  i  پيمانكاربيانگر  Piشوند به طوري كه بايستي خوشه بندي 

1 Data mining 
2 Average -Linkage 
3 Single-Linkage 
4 Complete-linkage 

كـه i يـك نمونـه داده متعلـق بـه خوشـة A و j يـك 
نمونـه دادة متعلق به خوشـة B مي باشـد و NA تعداد 
اعضاء خوشـة A  و NB تعداد اعضاء خوشـة B اسـت. 
در واقع در اين روش، شـباهت بين دو خوشـه ميانگين 
فاصلـة بيـن تمـام اعضـاء يكـي با تمـام اعضـاء ديگري 

.)2010 ,Maimon, & Rokach( اسـت
 در ايـن روش ابتـدا هـر داده بـه عنوان يك خوشـه در 
نظـر گرفتـه مي شـود و يافتـن نزديكتريـن خوشـه در 
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واقـع يافتـن كمتريـن فاصلـة بيـن داده ها خواهـد بود. 
داده هايـي كمتريـن فاصله را بـا يكديگر دارنـد انتخاب 
شـده و بـا هـم تركيـب مـي كردنـد و خوشـة جديدي 
حاصـل مي شـود كه فاصلـة آن از سـاير خوشـه ها برابر 
اسـت با ميانگين فاصلة اعضاي خوشـه از اعضاي سـاير 

خوشـه ها. 
در ايـن مطالعـه از روش خوشـه بنـدي پيوند متوسـط 
جهت خوشه بندي 35 پيمانكار پروژه هاي مسكن مهر 
 }P35;...;P2;X=}P1 اسـتفاده مي شـود. فرض كنيد
نشـان دهنده مجموعـه پيمانكاراني باشـد كه بايسـتي 
خوشـه بندي شـوند بـه طوري كـه Pi بيانگـر پيمانكار  
i ام اسـت. هـر پيمانـكار توسـط يـازده شـاخص مـورد 
ارزيابـي قـرار مـي گيـرد. با انجام خوشـه بندي توسـط 
نـرم افـزار XLMiner بـه عنـوان نـرم افـزار تخصصي 
داده كاوي )Xlminer, 2016(، سـه خوشـه از داده ها 
ايجـاد شـد. در ضمـن آزمون خوشـه بنـدي داده ها به 
وسـيله نـرم افـزار IBM SPSS Statistics 19 نيـز 
نتيجـه مشـابهي را ايجاد نمـود. در نمـودار 2 دندوگرام 
خوشـه بندي سلسـله مراتبي نشـان داده شـده اسـت. 

در جـدول 1 اعضـاي هـر يـك از خوشـه هـا مشـخص 

شده است. خوشه اول داراي ده عضو، خوشه دوم داراي 
پانزده خوشـه سـوم داراي شـش عضو، و خوشـه چهارم 
نيـز داراي چهـار عضو اسـت. به منظور سـنجش اعتبار 
خوشـه بنـدی از ضريـب همبسـتگی كوفنتيـك  كه از 
شـاخص هـای درونـی ارزيابـی اعتبـار اسـت اسـتفاده 
نموديـم. هـدف شـاخص های درونـی، ارزيابی سـاختار 
خوشـه بندی هايی اسـت كه به وسـيله مجموعـه داده 
هـای كمـی توليـد شـده اسـت )مومنـی، 1390(. بـه 
ايـن منظـور ابتدا ماتريسـی به نـام ماتريـس كوفنتيك  
محاسـبه شـده و سـپس ضريب همبسـتگی كوفنتيك 
به عنوان شـاخصی برای تشـابه بين ماتريس كوفنتيك 
و ماتريـس مجـاورت  حسـاب شـد. ضريب همبسـتگی 
محاسـبه شـده بـرای ايـن خوشـه بنـدی برابـر 0/823 
گرديـد. هـر چـه ضريـب همبسـتگی كوفنتيـك به 1+ 
نزديكتـر باشـد نشـان می دهد كـه مقاديـر دو ماتريس 
هماهنـگ تـر هسـتند و در نتيجه اعتبار خوشـه بندی 
بيشـتر اسـت و بـه طور كلـی مقادير بـاالی 0/8 گويای 
اعتبـار بـاالی خوشـه بنـدی اسـت )مومنـی، 1390(. 
بنابرايـن بـا توجـه بـه مقـدار بدسـت آمـده مـی تـوان 
نتيجـه گرفـت كـه خوشـه بنـدی انجـام شـده دارای 

۶

به عنوان نرم  XLMinerشاخص مورد ارزيابي قرار مي گيرد. با انجام خوشه بندي توسط نرم افزار 
خوشه از داده ها ايجاد شد. در ضمن آزمون  سه، )Xlminer, 2016(افزار تخصصي داده كاوي 

نيز نتيجه مشابهي را ايجاد  IBM SPSS Statistics 19خوشه بندي داده ها به وسيله نرم افزار 
 دندوگرام خوشه بندي سلسله مراتبي نشان داده شده است.  2 نمودارنمود. در 
 

 
 دندوگرام خوشه بندي .2 نمودار

 
اعضاي هر يك از خوشه ها مشخص شده است. خوشه اول داراي ده عضو، خوشه دوم  1در جدول 

به منظور  داراي پانزده خوشه سوم داراي شش عضو، و خوشه چهارم نيز داراي چهار عضو است.
5Fسنجش اعتبار خوشه بندي از ضريب همبستگي كوفنتيك

شاخص هاي دروني ارزيابي اعتبار كه از  1
دف شاخص هاي دروني، ارزيابي ساختار خوشه بندي هايي است كه به وسيله است استفاده نموديم. ه

به اين منظور ابتدا ماتريسي به نام ماتريس  ).1390(مومني، كمي توليد شده است  مجموعه داده هاي
6Fكوفنتيك

محاسبه شده و سپس ضريب همبستگي كوفنتيك به عنوان شاخصي براي تشابه بين  2
7Fمجاورتماتريس كوفنتيك و ماتريس 

حساب شد. ضريب همبستگي محاسبه شده براي اين خوشه  3
+ نزديكتر باشد نشان مي دهد كه 1گرديد. هر چه ضريب همبستگي كوفنتيك به  823/0بندي برابر 

1 Cophenetic Coefficient of Correlation 
2 Cophenetic Matrix 
3 Proximity Matrix 

1 18 3 6 5 20 11 22 2 27 14 7 16 10 17 15 19 21 24 25 26 30 28 29 4 9 23 8 13 12 0
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نمودار 2. دندوگرام خوشه بندي
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اعتبار مناسـبی اسـت. 
مساله رتبه بندي پيمانكاران مسكن مهر

4-1. تعيين وزن شاخص ها
جهـت وزن دهـی بـه شـاخص هـای تعييـن شـده بـا 
اسـتفاده از داده هـای موجـود از روش آنتروپی شـانون 
اسـتفاده شـد. آنتروپـی در نظريـه اطالعات يـك معيار 
عـدم اطمينـان اسـت كـه بـه وسـيله توزيـع احتمـال 
مشـخص   بيـان مـی شـود. انـدازه گيـری ايـن عـدم 
اطمينـان به وسـيله شـانون به صـورت ذيل بيان شـده 

:)2011 ,.Wu et al( اسـت
  )2(

۷

مقادير دو ماتريس هماهنگ تر هستند و در نتيجه اعتبار خوشه بندي بيشتر است و به طور كلي 
بنابراين با توجه به مقدار  ).1390(مومني،  االي خوشه بندي استگوياي اعتبار ب 8/0مقادير باالي 

 بدست آمده مي توان نتيجه گرفت كه خوشه بندي انجام شده داراي اعتبار مناسبي است. 
 

 نتيجه خوشه بندي پيمانكاران پروژه هاي مسكن مهر .1جدول 

 خوشه
تعداد اعضاي 

 خوشه
 نام اعضا

1 17 1-2-3-5-6-7-11-12-14-16-18-20-21-23-24-27-32 
2 6 4-8-9-13-15-28 
3 12 10-17-19-22-25-26-29-30-31-33-34-35 
 

  مسكن مهرمسكن مهرپيمانكاران پيمانكاران مساله رتبه بندي مساله رتبه بندي 
 . تعيين وزن شاخص ها4-1

جهت وزن دهي به شاخص هاي تعيين شده با استفاده از داده هاي موجود از روش آنتروپي شانون 
استفاده شد. آنتروپي در نظريه اطالعات يك معيار عدم اطمينان است كه به وسيله توزيع احتمال 

ه صورت ذيل بيان شده بيان مي شود. اندازه گيري اين عدم اطمينان به وسيله شانون ب iPمشخص 
 :)Wu et al., 2011( است

)2( ∑
=

=−==
n

i
iini niPPMPPPSE

1
21 ,...,2,1ln),...,,(  

 
يك مقدار ثابت است. از آنجا كه رابطه فوق در محاسبات آماري مورد استفاده است،  Mدر اين رابطه 

8Fناميده مي شود. واژه هاي آنتروپي و عدم اطمينان iPبه نام آنتروپي توزيع احتمال 

در يك مفهوم به  1
) در اين صورت jو  iبا يكديگر مساوي باشند (براي تمام مقادير  iPكار مي روند. زماني كه 

nPi
1=. 

مي تواند براي ارزيابي گزينه هاي مختلف بكار رود. در ماتريس  ijPدر يك ماتريس تصميم گيري، 
 Shemshadi( نشان داده شده است 2جدول شاخص وجود دارد كه در  kگزينه و  nتصميم گيري 

et al., 2011( نتايج اين ماتريس براي شاخص .j :ام به شرح ذيل است 

)3( jnj
af

af
P n

i
ij

ij
ij ∀==

∑
=

,...,2,1;
)(

)(

1

 

1 Uncertainty  

در ايـن رابطـه M يـك مقـدار ثابـت اسـت. از آنجـا كه 
رابطـه فـوق در محاسـبات آماری مورد اسـتفاده اسـت، 
بـه نـام آنتروپی توزيع احتمـال   ناميده می شـود. واژه 
هـای آنتروپـی و عـدم اطمينـان  در يك مفهـوم به كار 
مـی رونـد. زمانی كه   با يكديگر مسـاوی باشـند )برای 

تمـام مقاديـر i و j( در ايـن صورت.

۷
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چندانـی بـا يكديگر ندارنـد. بنابراين نقش آن شـاخص 
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)9( 𝐼𝐼+ = �(𝐼𝐼1+, 𝐼𝐼2+, … , 𝐼𝐼𝑛𝑛+)�𝐼𝐼𝑖𝑖+ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥1≤𝑖𝑖≤𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖�� 

)10( 𝐼𝐼− = �(𝐼𝐼1−, 𝐼𝐼2−, … , 𝐼𝐼𝑛𝑛−)�𝐼𝐼𝑖𝑖− = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1≤𝑖𝑖≤𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖�� 

1 Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje  
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۱۰

 با روابط زير:  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖گام سوم: محاسبه شكاف هاي 

)11( 𝑆𝑆𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗 .
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

)12( 𝑅𝑅𝑖𝑖 =  max
𝑗𝑗
� 
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

� 

 :13با بكارگيري رابطه  𝑄𝑄𝑖𝑖گام چهارم: محاسبه شكاف 

)13( 𝑄𝑄𝑖𝑖 =  𝜈𝜈 � 
𝑆𝑆𝑖𝑖 −  𝑆𝑆∗

𝑆𝑆− −  𝑆𝑆∗
� +  (1 − 𝜈𝜈) � 

𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅∗

𝑅𝑅− −  𝑅𝑅∗
� 

∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:

)15( 𝑄𝑄(𝑀𝑀𝑚𝑚) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  < 𝐷𝐷𝑄𝑄 

 
سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده

 

 

۱۰

 با روابط زير:  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖گام سوم: محاسبه شكاف هاي 

)11( 𝑆𝑆𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗 .
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

)12( 𝑅𝑅𝑖𝑖 =  max
𝑗𝑗
� 
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

� 

 :13با بكارگيري رابطه  𝑄𝑄𝑖𝑖گام چهارم: محاسبه شكاف 

)13( 𝑄𝑄𝑖𝑖 =  𝜈𝜈 � 
𝑆𝑆𝑖𝑖 −  𝑆𝑆∗

𝑆𝑆− −  𝑆𝑆∗
� +  (1 − 𝜈𝜈) � 

𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅∗

𝑅𝑅− −  𝑅𝑅∗
� 

∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:

)15( 𝑄𝑄(𝑀𝑀𝑚𝑚) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  < 𝐷𝐷𝑄𝑄 

 
سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده

 

فـوق، رابطـه  در 
 

۱۰

 با روابط زير:  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖گام سوم: محاسبه شكاف هاي 

)11( 𝑆𝑆𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗 .
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

)12( 𝑅𝑅𝑖𝑖 =  max
𝑗𝑗
� 
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

� 

 :13با بكارگيري رابطه  𝑄𝑄𝑖𝑖گام چهارم: محاسبه شكاف 

)13( 𝑄𝑄𝑖𝑖 =  𝜈𝜈 � 
𝑆𝑆𝑖𝑖 −  𝑆𝑆∗

𝑆𝑆− −  𝑆𝑆∗
� +  (1 − 𝜈𝜈) � 

𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅∗

𝑅𝑅− −  𝑅𝑅∗
� 

∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:

)15( 𝑄𝑄(𝑀𝑀𝑚𝑚) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  < 𝐷𝐷𝑄𝑄 

 
سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده

 

 و 

۱۰

 با روابط زير:  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖گام سوم: محاسبه شكاف هاي 

)11( 𝑆𝑆𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗 .
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

)12( 𝑅𝑅𝑖𝑖 =  max
𝑗𝑗
� 
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

� 

 :13با بكارگيري رابطه  𝑄𝑄𝑖𝑖گام چهارم: محاسبه شكاف 

)13( 𝑄𝑄𝑖𝑖 =  𝜈𝜈 � 
𝑆𝑆𝑖𝑖 −  𝑆𝑆∗

𝑆𝑆− −  𝑆𝑆∗
� +  (1 − 𝜈𝜈) � 

𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅∗

𝑅𝑅− −  𝑅𝑅∗
� 

∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:

)15( 𝑄𝑄(𝑀𝑀𝑚𝑚) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  < 𝐷𝐷𝑄𝑄 

 
سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده

 

هستند. همچنين  
 بـوده و ضريـب خـوش 

۱۰

 با روابط زير:  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖گام سوم: محاسبه شكاف هاي 

)11( 𝑆𝑆𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗 .
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

)12( 𝑅𝑅𝑖𝑖 =  max
𝑗𝑗
� 
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

� 

 :13با بكارگيري رابطه  𝑄𝑄𝑖𝑖گام چهارم: محاسبه شكاف 
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∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:
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سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده
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كـه در عبـارت فـوق
بيانگـر تعـداد گزينـه ها اسـت.

شـرط دوم: گزينـه ای كـه كمتريـن مقـدار شـاخص 
ويكـور دارا اسـت بايـد در S و يـا R نيـز كمترين مقدار 

باشد. را داشـته 
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فوق:

اگـر فقـط شـرط دوم برقـرار نبـود گزينـه اول و دوم به 
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گزينـه ها می شناسـيم.
 را 

۱۰

 با روابط زير:  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖گام سوم: محاسبه شكاف هاي 

)11( 𝑆𝑆𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗 .
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

)12( 𝑅𝑅𝑖𝑖 =  max
𝑗𝑗
� 
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗+ −  𝐼𝐼𝑗𝑗−

� 

 :13با بكارگيري رابطه  𝑄𝑄𝑖𝑖گام چهارم: محاسبه شكاف 

)13( 𝑄𝑄𝑖𝑖 =  𝜈𝜈 � 
𝑆𝑆𝑖𝑖 −  𝑆𝑆∗

𝑆𝑆− −  𝑆𝑆∗
� +  (1 − 𝜈𝜈) � 

𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅∗

𝑅𝑅− −  𝑅𝑅∗
� 

∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:

)15( 𝑄𝑄(𝑀𝑀𝑚𝑚) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  < 𝐷𝐷𝑄𝑄 

 
سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده

 

اگـر شـرط اول برقـرار نبـود،
بـه عنـوان بهتريـن گزينـه هـا مـی پذيريـم. و m رتبه 
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)13( 𝑄𝑄𝑖𝑖 =  𝜈𝜈 � 
𝑆𝑆𝑖𝑖 −  𝑆𝑆∗

𝑆𝑆− −  𝑆𝑆∗
� +  (1 − 𝜈𝜈) � 

𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅∗

𝑅𝑅− −  𝑅𝑅∗
� 

∗𝑆𝑆در رابطه فوق،  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  و𝑆𝑆− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖  هستند. همچنين𝑅𝑅∗ =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  و
𝑅𝑅− =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖  است. در ضمن𝜈𝜈 ∈ بوده و ضريب خوش بيني نام دارد. البته معموال  (0,1)

𝜈𝜈 = رتبه گزينه ها به  𝑄𝑄𝑖𝑖در نظر گرفته مي شود. در اين گام بر اساس مقادير بدست آمده از  0.5
 دست مي آيد.

 گام پنجم: در صورت برقرار بودن دو شرط زير، رتبه بندي انجام شده در گام قبل پذيرفته مي شود:
 گزينه بعد از آن باشد، داشته باشيم: ′′𝑀𝑀گزينه نخست و  ′𝑀𝑀شرط اول: در صورتي كه 

)14( 𝑄𝑄(𝑀𝑀′′) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  ≥ 𝐷𝐷𝑄𝑄 

𝐷𝐷𝑄𝑄كه در عبارت فوق  = 1
(𝐽𝐽 −  بيانگر تعداد گزينه ها است. Jو  �(1

نيز كمترين مقدار را  Rو يا  Sشاخص ويكور دارا است بايد در شرط دوم: گزينه اي كه كمترين مقدار 
 داشته باشد.

 گام ششم: در صورت برقرار نبودن يكي از دو شرط فوق:
به عنوان اگر فقط شرط دوم برقرار نبود گزينه اول و دوم به لحاظ رتبه بندي شاخص ويكور را 

 بهترين گزينه ها مي شناسيم.
,′𝑀𝑀اگر شرط اول برقرار نبود،  𝑀𝑀′′, … ,𝑀𝑀(𝑚𝑚)  را به عنوان بهترين گزينه ها مي پذيريم. وm  رتبه

 آخرين گزينه اي است كه شرط زير را تحقق بخشد:

)15( 𝑄𝑄(𝑀𝑀𝑚𝑚) −  𝑄𝑄(𝑀𝑀′)  < 𝐷𝐷𝑄𝑄 

 
سبت به ، ميزان اولويت كلي هر گزينه نپيگيري گام هاي معرفي شده و استفاده از داده هاي موجودبا 

را  پيمانكاراننتيجه رتبه بندي  4و رتبه هر گزينه مشخص گرديد. جدول ساير گزينه ها محاسبه شد 
 د. نشان مي ده

 

بـا پيگيـری گام هـای معرفـی شـده و اسـتفاده از داده 
هـای موجـود، ميـزان اولويـت كلـي هـر گزينه نسـبت 
بـه سـاير گزينـه هـا محاسـبه شـد و رتبـه هـر گزينـه 
بنـدي  رتبـه  نتيجـه   4 جـدول  گرديـد.  مشـخص 

پيمانـكاران را نشـان مـي دهـد. 
نتيجه گيري و جمعبندي

در ايـن مطالعـه دو مسـاله خوشـه بنـدي و رتبه بندي 
پيمانـكاران پـروژه هـاي سـاخت مسـكن را بـا مطالعه 
يـك مـورد مشـخص )پـروژه هـاي مسـكن مهـر شـهر 
جديـد هشـتگرد( مورد بررسـي قـرار داديم. بـه منظور 
دسـتيابي بـه اهـداف مطالعـه، يـك مدل طراحي شـد 
كـه پـس از گـردآوري داده هـا و در مرحلـه تحليـل 
داراي سـه گام اساسـي بـود. اين گام ها شـامل خوشـه 

جدول 4. رتبه بندي پيمانكاران
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  جمعبنديجمعبندينتيجه گيري و نتيجه گيري و 

پروژه هاي ساخت مسكن را با مطالعه پيمانكاران در اين مطالعه دو مساله خوشه بندي و رتبه بندي 
يك مورد مشخص (پروژه هاي مسكن مهر شهر جديد هشتگرد) مورد بررسي قرار داديم. به منظور 
دستيابي به اهداف مطالعه، يك مدل طراحي شد كه پس از گردآوري داده ها و در مرحله تحليل 

، تعيين وزن شاخص هاي انپيمانكارداراي سه گام اساسي بود. اين گام ها شامل خوشه بندي 
پروژه هاي پيمانكاران بود. خوشه بندي و رتبه بندي پيمانكاران ارزيابي، و در نهايت رتبه بندي 

مسكن يك مساله مهم است زيرا تمامي سرمايه گذاران و مديران دولتي و نيز خريداران عالقه مند 
تر چاره اي  ضعيفپيمانكاران براي را شناسايي نموده و در عين حال پيمانكاران هستند تا بهترين 

بيانديشند. اين مساله در خصوص پروژه هاي مسكن مهر شدت بيشتري دارد به اين دليل كه ساخت 
منازل مسكوني مهر در يك دوره زماني بسيار كوتاه و با حجم بسيار عظيم آغاز شد و به همين دليل 

يده گرفته شدند. اكنون تمامي فعاالن در بسياري از ضعف ها و مشكالت احتمالي در ابتداي كار ناد
اين حوزه و به ويژه مديران و مجريان طرح مسكن مهر  نيازمند كسب شناخت بيشتري نسبت به اين 

هستند تا بتوانند منابع مالي و انساني و نيز زمين هاي محدود باقيمانده را و پيمانكاران آنها پروژه ها 
به مديران كمك مي پيمانكاران مصرف نمايند. خوشه بندي به درستي براي پيشبرد صحيح اين طرح 

پروژه هاي به ظاهر متفاوت را دريابند و براي هر يك از خوشه هاي پيمانكاران كند تا وجوه تشابه 
پيمانكاران ايجاد شده به تناسب نيازمندي ها و ويژگي ها تصميمات مناسب اتخاذ نمايند. رتبه بندي 
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بنـدي پيمانكاران، تعيين وزن شـاخص هـاي ارزيابي، و 
در نهايـت رتبـه بندي پيمانـكاران بود. خوشـه بندي و 
رتبـه بنـدي پيمانكاران پروژه هاي مسـكن يك مسـاله 
مهـم اسـت زيـرا تمامـي سـرمايه گـذاران و مديـران 
دولتـي و نيـز خريـداران عالقه مند هسـتند تـا بهترين 
پيمانـكاران را شناسـايي نمـوده و در عيـن حـال بـراي 
پيمانـكاران ضعيـف تر چاره اي بيانديشـند. اين مسـاله 
در خصـوص پـروژه هاي مسـكن مهر شـدت بيشـتري 
دارد بـه ايـن دليل كه سـاخت منازل مسـكوني مهر در 
يـك دوره زمانـي بسـيار كوتـاه و با حجم بسـيار عظيم 
آغـاز شـد و بـه هميـن دليـل بسـياري از ضعـف هـا و 
مشـكالت احتمالـي در ابتداي كار ناديده گرفته شـدند. 
اكنـون تمامـي فعـاالن در اين حـوزه و به ويـژه مديران 
و مجريـان طرح مسـكن مهر  نيازمند كسـب شـناخت 
بيشـتري نسـبت بـه ايـن پـروژه هـا و پيمانـكاران آنها 
هسـتند تـا بتواننـد منابـع مالي و انسـاني و نيـز زمين 
هـاي محـدود باقيمانـده را بـه درسـتي بـراي پيشـبرد 
بنـدي  خوشـه  نماينـد.  مصـرف  طـرح  ايـن  صحيـح 
پيمانـكاران بـه مديـران كمك مـي كند تا وجوه تشـابه 
پيمانـكاران پـروژه هـاي به ظاهـر متفـاوت را دريابند و 
بـراي هـر يـك از خوشـه هـاي ايجاد شـده به تناسـب 
نيازمنـدي هـا و ويژگـي هـا تصميمـات مناسـب اتخاذ 
مـي  موجـب  نيـز  پيمانـكاران  بنـدي  رتبـه  نماينـد. 
شـود تـا در هـر خوشـه بهتريـن پيمانـكاران پـروژه ها 
شناسـايي شـوند و بـه ايـن ترتيـب الگويـي مناسـب 
بـراي پيمانـكاران ضعيـف تـر ايجاد گـردد. بـا توجه به 
اينكـه پيمانـكاران قرار گرفته در يك خوشـه بيشـترين 
نزديكـي بـا يكديگر و در عيـن حال بيشـترين فاصله و 
تفـاوت را بـا پيمانـكاران پـروژه هـاي سـاير خوشـه ها 
دارنـد بنابرايـن اعضاي يك  خوشـه مي تواننـد برترين 
پيمانـكار خوشـه خـود را به عنوان مناسـب تريـن الگو 
جهـت بهبـود فرايند ها و وضعيت خـود انتخاب نمايند. 
جهت بهبود مطالعه حاضر و توسـعه آن پيشـنهاد هاي 

زيـر بـراي محققـان ارائه مي شـود:
 جمـع آوري داده هـاي مـورد نيـاز بـا اسـتفاده از روش 
هـاي متفـاوت ديگر همانند بررسـي اسـناد و مدارك و 

يـا بازديد از پـروژه ها؛
 اسـتفاده از شـاخص هـاي كمـي و كيفـي بـه طـور 

همزمـان؛
 بكارگيري سـاير مدل هاي خوشـه بندي و يا اسـتفاده 

از الگو هـاي ابتكاري؛
 تعييـن وزن شـاخص هـا به شـيوه اي متفـاوت از آنچه 

در ايـن مطالعه انجام شـده اسـت؛ 
 رتبـه بنـدي پيمانـكاران بـا توجـه بـه نتيجـه خوشـه 

بنـدي در هـر يـك از خوشـه هـا؛ و 
 اسـتفاده از سـاير مـدل هـاي تصميـم گيـري چنـد 

شـاخصه جهـت رتبـه بنـدي.
نتايـج حاصـل از ايـن مطالعـه مـي توانـد بـراي اتخـاذ 
تصميمـات كاربـردي تـر و مناسـب تـر مورد اسـتفاده 
مجريـان طرح مسـكن مهـر قرار گيـرد و نيز بـه عنوان 
الگويي در سـطح وسـيع تر اجرا شـود. ضمنا مدل ارائه 
شـده را مـي تـوان بـا ايجـاد تغييراتـي اندك در سـاير 
حـوزه هاي نيازمنـد داده كاوي مورد اسـتفاده قرار داد. 
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چکیده
پژوهـش حاضـر با هدف »بررسـی رابطه توانمندسـازی روانشـناختی کارکنان 
و بهبـود سـطح ارتقـاء عملکـرد آنهـا در شـهرداری منطقـه 18 تهـران« بـا 
اسـتفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبسـتگی انجام شـده است. جامعه 
آمـاری در پژوهـش حاضر شـامل کلیه کارکنان شـهرداری منطقـه 18 تهران 
در سـال 1395 بودنـد کـه بر اسـاس آخرین آمار و اطالعـات موجود 830 نفر  
بودنـد. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران 263 نفر تعییـن گردید. 
روش نمونه گیـری به صورت تصادفی سـاده اسـتفاده شـده اسـت. بـه منظور 
سـنجش متغیرهای مورد اسـتفاده در پژوهش از دو پرسشـنامه توانمندسازي 
و عملکـرد کارکنـان اسـتفاده گردیـد. روایـی محتوایـی پرسـش نامه ها مورد 
تأییـد متخصصـان قـرار گرفته اسـت. پایایی پرسـش نامه ها بر اسـاس ضریب 
آلفـای کرونباخ، پرسشـنامه توانمندسـازي )0/81(؛ عملکـرد کارکنان )0/83( 
بـرآورد گردیـد. بـرای تجزیـه و تحلیـل از روش های آمـاری توصیفـی و آمار 
اسـتنباطی )همبسـتگی پیرسـون( اسـتفاده شـد. یافته هـای پژوهش نشـان 
داد کـه بیـن توانمندسـازی و تمامـی ابعاد آن- احسـاس معناداری، احسـاس 
شایسـتگی، احسـاس خودمختاري، احسـاس موثربودن، احسـاس اعتماد - با 

عملکـرد کارکنـان رابطه مثبـت و معناداری وجـود دارد.
واژگان کلیـدي: توانمندسـازی، عملکـرد کارکنـان، شـهرداری منطقـه 18 

تهران.
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Investigate the relationship between psycho-
logical empowerment and improve perfor-
mance in District 18
Abstract
This study aims to investigate the relationship between psychological 
empowerment and improve performance in District 18 of Tehran by 
using descriptive and correlational study was conducted. The popula-
tion in this study was all employees of District 18 of Tehran in 1395 
based on the latest available information and statistics 830 people. 
The sample size was determined using Cochran formula 263. Simple 
random sampling is used. To measure the variables used in this re-
search were two questionnaires empowerment and employee perfor-
mance. Validity of the questionnaire was confirmed by experts. The 
reliability of questionnaires by Cronbach’s alpha coefficient, empow-
erment questionnaire (81/0), and the staff (83/0) were estimated. For 
the analysis of descriptive and inferential statistical methods (Pearson 
correlation) were used. The results showed that a significant feeling 
of empowerment and all its dimensions, sense of competence, a sense 
of autonomy, a sense of efficiency, a sense of confidence - there is a 
significant positive relationship with employee performance.
Key words: empowerment, employee performance, District 18 of 
Tehran.
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مقدمه
سـازمان هاي  مدیـران  اصلـي  دغدغه هـاي  از  یکـي 
کوچـك و بـزرگ، عملکـرد کارکنـان اسـت. سـازمانها 
سـاالنه مبالـغ عظیمـي بـرروي منابـع انسـاني خـود 
سـرمایه گـذاري مي کنند تـا از ایـن راه بتوانند کاهش 
هزینه هـا، افزایـش کیفیـت، افزایـش انعطاف پذیـري، 
افزایـش رضایـت مشـتري و بهبـود کلـي عملیـات را 
بدسـت آورند. امـا همـواره نگراني مجریـان برنامه هاي 
توسـعه در بخـش خصوصـي ایـن اسـت کـه آیـا ایـن 
سـرمایه گذاري ها در عمکـرد شـرکت موثـر اسـت. در 
واقـع می تـوان گفت کـه بقا و تـداوم فعالیت سـازمانها 
و مؤسسـات بـه چگونگـی کارایـی و اثربخشـی عملکرد 
کارکنـان بسـتگی دارد. تحـوالت بنیادیـن در عرصـه 
سـازمان هـا در دهـه هـای اخیـر چنـان پرشـتاب بوده 
اسـت کـه مدیریت سـازمانها را پیچیده تـر از قبل کرده 
اسـت. نیروی انسـانی در هر کشـوری بزرگترین سرمایه 
و منبـع موجـود سازمانهاسـت. نیـروی انسـانی در هـر 
کشـوری تـوان تغییـر در سـاختار فرهنگـی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ... را دارد )ناظم و حمودی، 1385، 
ص 73(. یکـی از عواملـی که بر عملکـرد کارکنان تأثیر 
روانشـناختی  توانمندسـازي  بکارگیـری  گـذارد،  مـی 
کارکنـان در در شـهرداری منطقه 18 تهران می باشـد. 
یکـي از مهم تریـن چالـش هـاي مدیـران عصـر حاضر، 
عـدم اسـتفاده کافـي از منابـع فکـري، تـوان ذهنـي و 
ظرفیـت هـاي بالقـوه منابـع انسـاني موجود اسـت. در 
اغلـب سـازمان ها از توانایـي هـاي کارکنـان اسـتفاده 
ظرفیـت  نیسـتند  قـادر  مدیـران  و  نمي شـود  بهینـه 
بالقـوه آنـان را بـه کار گیرنـد. بـه عبـارت دیگـر افـراد، 
تـوان بروز خالقیـت، ابتکار و فعالیت بیشـتري را دارند، 
امـا در محیـط سـازماني بـه دالیلـي از ایـن قابلیت هـا 
بـه طـور مطلوب بهره بـرداري نمي شـود. اندیشـمندان 
توانمندسـازي  بهسـازي سـازمان،  و  تحـول  مدیریـت 
کارکنـان را بـه عنـوان یك راهبـرد اثرگذار بـر عملکرد 
و بهسـازي نیروي انسـاني معرفي نمـوده اند و معتقدند 
کـه توانمندسـازي منابـع انسـاني یکـي از نگـرش هاي 
مهـم جدیـد اسـت کـه امـروزه توسـط سـازما ن هـا به 

کار گرفتـه مي شـود و در واقـع پاسـخ بـه نیـاز حیاتـي 
مدیریـت معاصـر در پاسـخ گویي به نیـاز تغییر و تحول 

اسـت )گرجـی، 1389، ص 39(.
در عصر حاضر توانمندسـازی به عنوان ابزاری شـناخته 
شـده کـه مدیـران بـه وسـیله آن قـادر خواهند بـود تا 
سـازمانهای امـروزی را کـه دارای ویژگی هـای از قبیل، 
تنـوع کانالهـای نفـوذ، رشـد اتـکا بـه سـاختار افقـی و 
شـبکه ای، حداقل شـدن فاصلـه کارکنـان از مدیران و 
کاهش تعلق سـازمانی می باشـند، را بطـور کارامد اداره 
کننـد )محمـدی، 1381، ص 161(. همچنیـن در ایـن 
دوره ایـن باور شـکل گرفته اسـت که ایجـاد انگیزش و 
تواناسـازی کارکنـان می توانـد در تولیـد و عملکرد آنها 
موثـر باشـد و در نتیجه بهـره وری و کارایی سـازمان را 
افزایـش دهـد )لیـو و همـکاران ، 2007(. توانـا سـازی 
ابتـدا در دهـه 1980 در امـوزش ظاهـر شـد )ادواردز 
مـورد  در  بحـث  هـم  هنـوز  و   )2002 ، همـکاران  و 
توانمندسـازی بـه قـوت خـود باقـی اسـت )گریزلـی  و 
همـکاران ، 2008(. کارکنـان کنونـی نیازمنـد آنند که 
توانمنـد باشـند تـا نقش خـود را بـرآورده سـازند و آن 
را بـه طـور کامل اجـرا کننـد. همچنین سـازمان ها نیز 
باید سـاختار منعطفی داشـته باشـند، و توانمندسازی و 
دادن آزادی عمل به کارکنان شـان، یکـی از راهبردهای 
اساسـی افزایش عملکردشـان باشد. از سـازمانها، انتظار 
می رود ابتدا به سـاکن خودشـان دارای چنین سـاختار 
و کارکنانـی باشـند تـا بتواننـد نیروهایـی را کـه تربیت 
می کننـد دارای چنیـن ویژگی هایی باشـند )اللهیاری، 

1389، ص 18(. 
شـهرداری تهـران، موئسسـه عمومـی غیر دولتی اسـت 
کـه در 12 خرداد سـال 1286 خورشـیدی بـا نام بلدیه 
تهـران، تاسـیس شـد و مدیریـت شـهری شـهر تهـران 
را بـه عهـده دارد. مسـئولیت مدیریـت ایـن سـازمان با 
شـهردار تهـران اسـت کـه پیـش از ایـن بـا حکـم وزیر 
کشـور ایـران منصـوب می گردیـد امـا اکنـون از طریق 
رای گیـری در شـورای شـهر تهـران انتخـاب می شـود. 
تهـران تنهـا شـهری اسـت کـه شـهردار آن برخـالف 
دیگر شـهرهای ایران توسـط شـورای شـهر و نه به نظر 
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توانمندسـازی بـه فرایندي اطالق مي شـود که طي آن 
مدیـر بـه کارکنان کمك مـي کند تا توانایـي الزم براي 
تصمیـم گیري مسـتقل را بدسـت اورند. ایـن فرایند نه 
تنهـا در عملکـرد افراد بلکه در شـخصیت آنان نیز مؤثر 
اسـت. مهم تریـن مفهوم توانمندسـازي، تفویض اختیار 
بـه پایین ترین سـطوح سـازمان اسـت. فراینـد تصمیم 
گیـري بایـد از درجـه بـاالي عـدم تمرکز برخـوردار باد 
و افـراد یـا گـروه هـاي کاري نیـز بایـد مسـئول یـك 
قسـمت کامـل از فرایندهـاي کاري باشـند )ابطحـي و 
عابسـي، 1386، ص 7(. ادبیـات توانمندسـازي تاکنون 
دگرگونیهـاي زیـادي بـه خـود دیـده اسـت تـا اینکـه 
باالخـره »لـي و کاه«  )2001( توانمندسـازي را زمینـه 
اي بـراي افزایـش دیالوگ هـا، تفکـر انتقـادي، فعالیـت 
درگروههـاي کوچـك مي داننـد و اشـاره مي کنـد کـه 
اجـازه دادن بـه فعالیتهایـي جهـت حرکت به فراسـوي 
تسـهیم ، تقسـیم و پاالیـش تجربیـات، تفکـر ، دیـدن و 
گفتگوهـا، از اجزاي اصلي توانمندسـازي هسـتند. بوان 
و لـوار)1992( توانمـد سـازی را بـه عنـوان ابـزاری می 
داننـد کـه افراد را بـرای تصمیم گیـری قادر می سـازد 
کـه این تعریـف به این ارتباط دارد کـه چطور مدیریت، 
فرهنـگ توانمندسـازی را تسـهیل و در نهایـت به اجرا 
در مـی آورد )بـه نقـل از ارسـتاد ، 1997، ص 327(. 
در تعریفـی دیگـر کانتـر )1993( بیـان می کنـد کـه 
توانمندسـازی، توانایـی فـرد اسـت به طوری کـه بتواند 
بطور مسـتقل تصمیم گیری کند و از منابع دردسـترس 
بـرای دسـتیابی اهـداف ضروری اسـتفاده کنـد )به نقل 
از واکاراکیـات، 2008، ص 12(. توانمندسـازي نیـروي 
در  الزم  ظرفیتهـاي  مجموعـه  ایجـاد  یعنـي  انسـاني 
کارکنـان بـراي قـادر سـاختن آنـان بـه ایجـاد ارزش 
افـزوده در سـازمان و ایفـاي نقـش و مسـئولیتي که در 
سـازمان بـه عهـده دارنـد، تـوأم بـا کارایي و اثربخشـي 

)نیـازی و کارکنـان نصرآبـادی، 1388، ص 22(.
تومـاس  »اسـپریتزر،  رویکـرد،  ایـن  پـردازان  نظریـه 
توانمندسـازی  معتقدنـد  کـه  هسـتند  ولتهـوس«  و 
موضوعـی چندبعـدی اسـت و صرفـاً یـك بعـد نـدارد. 
بـه همیـن دلیـل، توانمنـد سـازی را بـه عنـوان عنوان 

وزارت کشـور تعیین می شـود. شـهرداری تهران، شامل 
22 منطقـه اسـت کـه مدیریـت هـر منطقـه بـه عهده 
شـهردار آن منطقـه که توسـط شـهردار تهـران انتخاب 
می شـود و بـا نظـارت معـاون امـور مناطـق فعالیـت 
می کنـد. هـر منطقـه شـامل تعـدادی ناحیـه می باشـد 
کـه در کل تهـران دارای 122 ناحیـه می باشـد. با توجه 
بـه مطالـب مطرح شـده، چنانچـه شـهرداری منطقه 8 
تهـران در چنیـن شـرایطي بـه دنبـال بهبـود عملکـرد 
خـود باشـند، بایـد بـه توانمندسـازی روانسشـناختی 
کارکنـان خـود توجـه کنـد و زمینه هـا و شـرایط الزم 
بـرای بهبـود آن هـا فراهم کنـد و به آن توجـه کند. لذا 
بـه توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت پژوهش، ایـن تحقیق 
در پـی پاسـخگویی بـه ایـن سـوال اسـت کـه آیـا بین 
توانمندسـازي روانشـناختی کارکنـان عملکـرد آنها در 
شـهرداری منطقـه 18 تهـران رابطـه معنـاداری وجـود 

دارد؟
مبانی نظری پژوهش 

الف( توانمندسازی روانشناختی
علیرغـم کاربـرد گسـترده اصطـالح توانمندسـازي در 
علـوم سـازماني، یکي از مشـکالتي کـه در مراحل اولیه 
بکارگیـري این اصطالح کمتر به آن توجه مي شـد عدم 
وجـود یك تعریـف عملیاتي از توانمندسـازي بود. اغلب 
تعاریفـي کـه بـه کار گرفتـه مـي شـدند هم خانـواده و 
داراي معانـي بسـیار مرتبط بهم بودند. بـه عنوان مثال، 
از ایـن اصطـالح بـراي تشـریح یك سـري از روشـهاي 
اسـتفاده  کارکنـان  بـر  آنهـا  تاثیـر  بررسـي  و  خـاص 
مي شـد )محمـدي، 1380(. فرهنـگ لغـت آکسـفورد 
فعـل توانمندسـازي را به عنوان »توانا سـاختن« تعریف 
مي کند. توانا سـاختن عبارتسـت از ایجاد شـرایط الزم 
بـراي ارتقـاء انگیـزش افـراد در انجـام وظایـف شـان از 
)محمـدي،  نفـس  کفایـت  احسـاس  پـرورش  طریـق 
1380، ص 162(. توانمندسـازی به معني آماده سـازي 
نیـروي کار بـا درجه باالیـي از انعطاف پذیـري و آزادي 
در تصمیم-گیري هـاي سـازماني اسـت، چراکـه معني 
اصلـي توانمندسـازی بـه تفویـض قـدرت بـر مي گردد 

)گریزلـي و همـکاران ، 2008، ص 42(. 
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مجموعـه ای از حالـت هـای روانشـناختی تعریـف می 
کننـد که در مجموعـه ای از ویژگی های شـناختی زیر 

متجلـی می گـردد:
1. »معنی دارسـازی«:  بـه تناسـب بین الزامات شـغل، 
باورهـا، ارزشـها و رفتار های فرد بـر می گردد. در حالت 
مطلـوب کارکنـان اهمیت شغلشـان را برای سـازمان و 
را  بیشـتری  توجـه  و  کـرد  خواهنـد  درک  خودشـان 
بـه کارشـان معطـوف خواهنـد داشـت. در نتیجـه ایـن 
احتمـال وجـود دارد کـه آنهـا بخوبـی کار کننـد و بـه 
موفقیتشـان افتخـار کننـد )جراحـی، 1389، ص 27(.

2. »شایسـتگی«:  به اعتماد بنفـس فرد در توانایی های 
عملکـردی شـغل برمی گـردد؛ بـه عبـارت دیگـر یـك 
کارمنـد توانایـی هـا و مهارت هایـش را بـرای انجـام 
شـغل و ارتقـا عملکـردش را بـاور مـی کنـد، کارکنـان 
همچنیـن بـاور می کننـد که مـی تواننـد از منابع مهیا 
شـده توسـط سـازمان برای انجام کارشـان بهـره ببرند 

)جراحـی، 1389، ص 27(.
3. »خـود تعیینـی«:  بـه کنترل ادراک شـده کارمند به 
کارش برمی گـردد، در ایـن حالـت کارکنـان احسـاس 
تصمیـم  در  را  اختیـار الزم  و  آزادی  کـه  کننـد  مـی 
گیـری بـرای عمـل در موقعیت هـای مختلـف، را دارند 

)جراحـی، 1389، ص 28(.
4. »تاثیـر«:  نهایتـا اسـپریتزر عامـل تاثیر را بـه عنوان 
احسـاس فرد دربـاره توانایی هایش برای نفـوذ بر نتایج 
و پیامـد هـای مهـم درون سـازمانش، تعریـف می کند. 
از طـرف دیگـر، افـراد اگـر تشـخیص ندهند کـه چقدر 
در سازمانشـان مهـم تلقـی مـی شـوند، احسـاس عدم 

توانمنـدی خواهند کـرد )جراحـی، 1389، ص 28(.
ب( عملکرد کارکنان

در رابطـه بـا عملکـرد صاحب نظـران تعاریـف مختلفی  
را ارائـه کـرده اند. 

شـعاری نـژاد )1375، ص 281( در تعریـف عملکـرد 
مـی نویسـد: »رفتـاری کـه بعنـوان پاسـخ بـه یـك امر 
از موجـود زنـده سـر مـی زنـد و بـه نتایجـی منجر می 
شـود؛ بویژه نتیجـه ای که تا حدودی محیـط را تعدیل 

کند«.  مـی 

از  »مقـداری  گویـد:  مـی   )12 )1382، ص  شـعبانی 
تغییـرات حاصـل از یادگیـری ، ممکـن اسـت بـه علت 
مسـاعد بـودن شـرایط بـه رفتـار بالفعـل تبدیـل شـود 
بـه آن عملکـرد مـی گوینـد«.  در  کـه در اصطـالح 
تعریـف دیگـر از عملکـرد آمـده اسـت: »چهـار متغیـر 
موقعیـت  ارزیابـی  در  معـرف عملکـرد می باشـد کـه 
یـك سـازمان یـا کارکنـان مفیـد می باشـد. ایـن چهار 
متغیـر عبارتند از اثربخشـی، کارایی، توسـعه، و رضایت 
خاطـر مشـارکت کننـده« )جزنـی، 1380، ص 135(. 
واژه عملکـرد بیشـتر بـه فراینـد و بـازده یـك سیسـتم 
اشـاره مـی کنـد. عملکـرد فعالیتی اسـت که هـم برای 
انجـام کار صـورت می گیرد و هم نتیجـه ی آن فعالیت 
اسـت )یمینـی، 1371، ص 32(. عده ای معتقدند وقتی 
کارکنـان یـك سـازمان احسـاس کننـد تصمیـم هـای 
سـازمانی در زمینـه نحـوه عملکـرد آنان غیـر منطقی و 
ناعادالنـه اسـت، نه تنها میزان تعهـد و انگیزه آنان برای 
ادامـه فعالیـت افزایش نمـی یابد، بلکه بـه احتمال زیاد 
سـطح بهـره وری آنـان نیـز کاهـش می یابد )سـعیدی 
و همـکاران، 1391، ص61(. برامـاچ )1988، بـه نقـل 
از  دیـدگاه جامع تـری  آمسـترانگ، 1386، ص12(  از 
عملکـرد ارائـه می هـد کـه دربرگیرنـده رفتـار و نتایج 
اسـت. وی مطـرح مـی کنـد کـه »عملکـرد بـه معنـی 
رفتارهـا و نتایـج می باشـد. رفتارها از عامل نشـأت می 
گیرنـد و عملکـرد را از فکـر بـه عمل تبدیـل می کند«. 
رفتارهـا نـه تنهـا ابزارهایـی جهـت رسـیدن بـه نتایـج 
نیسـتند، بلکـه بـه نوبه خـود پیامدهایی می باشـند که 
از محصـول فعالیـت های ذهنی و فیزیکی گرفته شـده 

انـد و می تـوان آنهـا را جـدا از نتایـج دانسـت. 
پیشینه پژوهش 

عبـدی )1392( در پژوهشـی بـا عنوان »بررسـي رابطه 
توانمندسـازي روانشـناختي و خودکارآمـدي با رضایت 
شـغلي کارکنـان فـرش غـرب« بـه ایـن نتایـج دسـت 
یافـت کـه نتایـج نشـان دهنـده وجـود رابطـه مثبت و 
معنـادار بیـن توانمندسـازي روان شـناختي و رضایـت 
شـغلي مـي باشـد. همچنیـن ارتبـاط رضایت شـغلي با 
سـه بعـد توانمندسـازي روان شـناختي، خـود تعییني، 
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ارتبـاط  بـود.  معنـادار  نیـز  معنـاداري  و  شایسـتگي 
معنـاداري بیـن رضایت شـغلي و بعد مشـارکت و موثر 
بـودن دیده نشـد. ارتبـاط معناداري بیـن خودکارآمدي 
اثـر خودکارآمـدي بـر  و توانمندسـازي یافـت شـد و 
افزایـش رضایـت شـغلي نیزدرایـن رابطـه معنـادار بود.

حیـدری )1392( در پژوهشـی با عنوان »بررسـی تاثیر 
توانمندسـازی روانشـناختی و سازمانی بر عملکرد منابع 
انسـانی )مطالعه موردی: بیمارسـتان بعثـت نهاجا(« به 
ایـن نتایـج دسـت یافـت کـه موثر بـودن، شایسـتگی، 
معنـاداری، حـق انتخـاب و توانمند سـازی تاثیر مثبت 
و معنـاداری بـر رضایـت شـغلی دارد. همچنیـن نتایـج 
آزمـون فرضیـات حاکـی از تاثیـر مثبـت و معنـی دار 
متغیرهای موثر بودن، شایسـتگی، معنـاداری و توانمند 
سـازی بـر رضایـت شـغلی اسـت. در حالی کـه، متغیر 
حـق انتخـاب تاثیـر معنـاداری بـر تعهد شـغلی نـدارد. 
عـالوه بـر ایـن در ایـن تحقیق بـه این نتیجه رسـیدیم 
کـه، رضایـت شـغلی، تعهـد سـازمانی، توانمند سـازی 
روانشـناختی وتوانمنـد سـازی سـازمانی تاثیـر مثبت و 

معنـاداری بـر عملکـرد منابع انسـانی دارد.
»بررسـی  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در   )1391( فتحـی 
نقـش توانمندسـازی روانشـناختی بر عملکرد شـغلی و 
پاسـخگویی فـردی کارکنـان دانشـگاه ارومیه در سـال 
تحصیلـی 191-1390« پرداخت و به این نتایج دسـت 
یافـت که اثـر مسـتقیم توانمندسـازی روانشـناختی بر 
عملکـرد شـغلی و پاسـخگویی فـردی کارکنـان مثبت 
و معنـادار بـود و نتایـج آزمونهای رگرسـیون نیـز رابطه 
خطـی برای پیـش بینی عملکرد شـغلی و پاسـخگویی 
فـردی از روی مولفـه های توانمندسـازی روانشـناختی 

را تاییـد کرد.
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )1389( محمـدی  و  برزگـر 
»بررسـی تعییـن رابطـه بین توانمندسـازی بـا عملکرد 
بیـن  کـه  یافتنـد  دسـت  نتایـج  ایـن  بـه  شـغلی« 
مولفـه هـای توانمندسـازی بـا عملکـرد شـغلی رابطـه 
معنـی داری وجود دارد همچنیـن متغیرهای پیش بین 
)مولفـه هـای توانمند سـازی( می تواننـد متغیر مالک 

)عملکـرد شـغلی( را پیـش بینـی مـی کنـد.

دوتینـگ و همـکاران )2003( طـی تحقیقـی بـا عنوان 
توانمندسـازی روانشـناختی در محیـط کار، به بررسـی 
و  توانمندسـازی  روانشـناختی  عوامـل  میـان  ارتبـاط 
پاسـخ هـای رفتـاری و احساسـی کارکنـان پرداختنـد. 
آنهـا بیان کردند که عوامل روانشـناختی توانمندسـازی 
بـا رضایت شـغلی و تعهد سـازمانی ارتبـاط معنی داری 
و  روانشـناختی  توانمندسـازی  بیـن  همچنیـن،  دارد. 
عملکـرد کارکنـان ارتبـاط معنـی داری مشـاهده شـد 
ولـی ایـن ارتبـاط در بهترین حالـت، خیلی ناچیـز بود. 
بر اسـاس نتایـج، ابعـاد توانمندسـازی بطور هـم زمان، 
شـش درصـد از واریانـس عملکـرد را تبییـن مـی کرد 

)بـه نقـل از نـوروزی، 1385(.
بهاتـی و کوارشـی )2007( در پژوهشـی بـه بررسـی 
رابطـه بین مشـارکت با رضایت شـغلی، تعهد سـازمانی 
و بهـره وری کارکنان در34 سـازمان )نفت، گاز، بانك و 
بخـش های ارتباطـی( پرداختنـد، نتایج تحقیق نشـان 
داد کـه ارتبـاط قـوی بیـن متغیـر مستقل)مشـارکت 
کارکنـان( بـا متغیـر وابسـته )رضایـت شـغلی، تعهد و 
بهـره وری کارکنان( وجـود دارد. هنگامـی که کارکنان 
در تصمیـم گیـری هـا شـرکت داده مـی شـوند سـبب 
می شـود کارکنان رضایت بیشـتری از کار خود داشـته 
باشـند و نیز سـبب عملکـرد باالتر و افزایـش بهره وری 

آنهـا مـی گردد.
هـدف  بـا  )2008(کـه  واکارکیـات   پژوهـش  نتیجـه 
بررسـی رابطـه توانمندسـازی، رضایـت شـغلی و تعهـد 
آمریکایـی  و  فیلیپینـی  پرسـتاران  بیـن  در  سـازمانی 
صـورت گرفته نشـان مـی دهد کـه بین توانمندسـازی 
روانشـناختی، توانمندسازی سـاختاری،رضایت شغلی و 
تعهـد عاطفی و هنجـاری رابطه معنـاداری و جود دارد. 
بـه عبـارت دیگر، سـطح بـاالی توانمندسـازی در میان 
پرسـتاران آمریکایی و فیلیپینی رضایت شـغلی و تعهد 

عاطفـی و هنجـاری باالتـری را بـه همـراه دارد.
مواد و روشها

بـا توجـه به بررسـی مبانی نظری و پیشـینه پژوهشـی 
و همچنیـن همچنان کـه در مدل مفهومی نشـان داده 
شـده اسـت، این پژوهـش به بررسـی فرضیه هـای زیر 
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می پـردازد: 
1. بیـن توانمندسـازي کارکنـان بـا عملکـرد آنهـا در 
سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران رابطـه وجـود 
دارد؛ 2. بیـن احسـاس معنـی داری کارکنان با عملکرد 
آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران رابطـه 
وجـود دارد؛ 3. بیـن احسـاس شایسـتگی کارکنـان بـا 
عملکـرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهران 
خودمختـاری  احسـاس  بیـن   .4 دارد؛  وجـود  رابطـه 
کارکنـان بـا عملکرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقه 
18 تهـران رابطـه وجـود دارد؛ 5. بیـن احسـاس مؤثـر 
بـودن کارکنـان بـا عملکرد آنها در سـازمان شـهرداری 
منطقـه 18 تهـران رابطه وجـود دارد؛ 6. بین احسـاس 
اعتمـاد کارکنـان با عملکرد آنها در سـازمان شـهرداری 
منطقـه 18 تهـران رابطه وجـود دارد؛ 7. هر یك از ابعاد 
توانمندسـازی توانایـی پیش بینی عملکـرد کارکنان در 

سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران را دارند.
جامعـه آماری مورد مطالعه ایـن تحقیق، کلیه کارکنان 
کارکنـان شـهرداری منطقـه 18 تهـران مـی باشـد که 
تعـداد آن 830 نفـر می باشـد. از جامعه آماری پژوهش 
نمونـه ای بـه حجـم 263 نفـر بـا بـه کارگیـری فرمول 
نمونـه گیـری کوکـران انتخاب شـد. بـه منظـور نمونه 
گیـری نیـز  پـس از برآورد حجـم نمونـه از روش نمونه 

گیـری تصادفی سـاده اسـتفاده گردید.
ابزارهـای پژوهش نیـز عبارتنـد از: الف( توانمندسـازی 
روانشـناختی: برای سنجش توانمندسـازی روانشناختی 
اسـپریتزر)1995(  پرسشـنامه  از  پژوهـش  ایـن  در 
اسـتفاده شـده اسـت. این پرسشـنامه دارای پنج مولفه؛ 
احسـاس  شایسـتگی،  احسـاس  معنـاداری،  احسـاس 
حودمختـاری، احسـاس اعتمـاد و احسـاس مؤثـر بودن 
می باشـد کـه هریـك از ایـن مولفه هابـر اسـاس طیـف 
لیکرت)کامـاًل مخالفـم=1 تـا کامـاًل موافقـم=5( نمـره 
گـذاری می شـود. واکاراکیـات )2008( ضریـب پایایـی 
این پرسشـنامه را بر اسـاس الفای کرونبـاخ برای مولفه 
معنـاداری بیـن 73/ تا 85/. برای مولفه شایسـتگی بین 
79/. تـا 81/.، بـرای مولفـه خـود مختـاری 82/.، بـرای 
مؤلفـه اعتمـاد، 0/84 و بـرای مولفـه مؤثربـودن 88/. 

و همچنیـن پایایـی کلـی پرسشـنامه را 90/. گـزارش 
می کنـد. و ب(پرسشـنامه عملکـرد کارکنـان: دومیـن 
پرسشـنامه اسـتاندارد عملکرد کارکنان اچیو )هرسی و 
گلداسـمیت، 2003( می باشـد که هفـت بعد انگیزش، 
اعتبـار تصمیمات، شـناخت شـغل، سـازگاری با محیط 
، حمایـت سـازمانی، بازخورد عملکـرد و توانایی را مورد 
بررسـی قـرار مـی دهـد. پرسشـنامه بـر اسـاس طیـف 
لیکرت)خیلـی کـم -1 تا خیلـی زیاد-5( نمـره گذاری 

است.   شـده 
روش تجزیـه تحلیـل داده هـا نیـز عبـارت اسـت از: 
تجزیـه و تحلیـل داده هـای حاصـل از ایـن پژوهـش با 
اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاری spss در دو سـطح آمـار 
آمـار  بخـش  در  شـد.  انجـام  اسـتنباطی  و  توصیفـی 
توصیفی مشـخصه هـای آمـاری مانند فراوانـی، درصد، 
میانگیـن و انحـراف معیار و در بخش آمار اسـتنباطی از 
آزمون های همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده خواهد شـد.

يافته های پژوهش
فرضیـه اصلی: بیـن توانمندسـازي کارکنان بـا عملکرد 
آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران رابطـه 

وجـود دارد.
یافتـه هـا نشـان داد کـه توانمندسـازي کارکنـان بـا 
عملکـرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهران 
رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. بـه عبـارت 
بیشـتری  توانمندسـازي  از  کارکنـان  چـه  هـر  دیگـر 
برخـوردار باشـند، بـه همـان نسـبت عملکـرد آن هـا 
اثربخـش  تهـران  منطقـه 18  در سـازمان شـهرداری 
تـر خواهـد بـود. نتایـج پژوهـش بـا یافته های پیشـین 
همخوانـی و مطابقـت دارد. در همیـن زمینـه نتایـج 
همخوانـی  حیـدری)1392(  یافته هـای  بـا  پژوهـش 
و مطابقـت دارد کـه در پژوهشـی نشـان دادنـد کـه 
توانمندسـازی سـازمانی بـا عملکـرد کارکنـان رابطـه 
معنـاداری دارد. نتایـج پژوهـش همچنین بـا یافته های 
فتحـی )1391( و برزگـر و محمـدی)1389( همخوانی 
و مطابقـت دارد کـه در پژوهش های خود نشـان دادند 
کـه توانمندسـازی روانشـناختی باعـث بهبـود عملکرد 

شـغلی کارکنـان می   شـود.
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کیفیـت و توانمنـدي نیـروي انسـاني، مهمتریـن عامل 
بقـاء و حیـات سـازمان اسـت. نیـروي انسـاني توانمند، 
سـازمان توانمنـد را بـه وجود مـي آورد. از نظر »دراکر« 
کارکنـان  کـردن  توانمنـد  مرهـون  اقتصـادي  رشـد 
فرهیختـه اسـت. سـازمان توانمنـد محیطـي اسـت که 
کارکنـان در گـروه هـاي مختلـف، در انجـام فعالیتها با 
یکدیگـر همـکاري مـي کننـد. توانمندسـازي کارکنان، 
محـوري ترین تالش مدیـران در نوآفریني، تمرکززدایي 
و حذف دیوان سـاالري در سـازمانها مي باشـد. توانمند 
کـردن افـراد موجـب مـي شـود تـا مدیـران و سـازمان 
سـریع تـر و بـدون اتـالف منابـع به اهـداف خـود نائل 
شـوند. توانمندسـازي موجـب مـي شـود کـه کارکنان، 
سـازمان و شـغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در 
آن بـه خـود ببالنـد. بدون توانمندسـازي، نـه مدیران و 
نـه سـازمانها نمـي تواننـد در درازمدت کامیاب باشـند. 
در واقـع مـی توان گفت کـه کارکنان زمانـی می توانند 
عملکـرد بهتـری ارائـه دهنـد کـه از توانایـی الزم برای 
انجـام کارهـای خـود برخـوردار باشـند. صالحیـت و 
توانایـی الزم بـرای کار از خود نشـان دهنـد. چراکه این 
امـر بـه نوبـه خود نیـز باعث می شـود که فـرد کارها را 
بـه درسـتی و بهتر انجام دهد. و همچنین تسـلط کافی 
در مـورد انجـام فعالیت های سـازمان داشـته باشـد. در 

نتیجـه طبیعتـاً عملکـرد بهتری نیـز ارائه خواهنـد داد.  
فرضیـه فرعی )1(: بین احسـاس معنـی داری کارکنان 
بـا عملکـرد آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 

تهـران رابطـه وجـود دارد.
یافتـه ها نشـان داد که احسـاس معنـی داری کارکنان 
بـا عملکـرد آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 
تهـران رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. بـه 
عبـارت دیگـر هر چه کارکنـان از احسـاس معنی داری 
بیشـتری برخوردار باشـند، به همان نسـبت عملکرد آن 
هـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران اثربخش 
تـر خواهـد بـود. نتایـج پژوهـش بـا یافته های پیشـین 
همخوانـی و مطابقـت دارد. در همیـن زمینـه نتایـج 
پژوهـش بـا یافته هـای حیـدری)1392( همخوانـی و 
مطابقت دارد که در پژوهشـی نشـان دادند که احساس 
معنـی داری بـه عنـوان یکـی از ابعـاد توانمندسـازی 
سـازمانی بـا عملکـرد کارکنـان رابطـه معنـاداری دارد. 
افـراد توانمند احسـاس معنـی دار بـودن می کنند. آنان 
بـرای مقاصـد، اهـداف یـا فعالیتـی که بـه آن اشـتغال 
دارنـد، ارزش قائـل انـد، آرمـان هـا و اسـتانداردهایش 
آن بـا آنچـه در حال انجـام دادن آن هسـتند، متجانس 
اسـت، فعالیـت نظـام ارزشی شـان مهم تلقی می شـود، 
دربـارة آنچـه تولیـد می کننـد، دقـت می کننـد و بدان 

جدول 1. همبستگی بین توانمندسازي کارکنان و عملکرد کارکنان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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 يافته هاي پژوهش
 تهران رابطه وجود دارد. 18بين توانمندسازي كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه  فرضيه اصلي:

 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.توانمندسازي كاركنان و عملكرد كاركنان همبستگي بين .1جدول 

 متغيرها
ميزان  
 همبستگي

مجذور 
R 

(R)2 

جهت 
 همبستگي

سطح  
 معني داري

 000/0 مثبت 32/0 574/0 عملكرد توانمندسازي

 
ي مثبت و معناداري ن رابطهتهرا 18توانمندسازي كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه يافته ها نشان داد كه 

وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از توانمندسازي بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن ها در سازمان 
هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. در همين زمينه تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18شهرداري منطقه 

توانمندسازي سازماني با ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392حيدري(هاي پژوهش با يافته نتايج
) همخواني و 1389) و برزگر و محمدي(1391هاي فتحي (عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. نتايج پژوهش همچنين با يافته

 شود.ند كه توانمندسازي روانشناختي باعث بهبود عملكرد شغلي كاركنان ميمطابقت دارد كه در پژوهش هاي خود نشان داد
كيفيت و توانمندي نيروي انساني، مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را به وجود 

است. سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان  رشد اقتصادي مرهون توانمند كردن كاركنان فرهيخته» دراكر«مي آورد. از نظر 
در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليتها با يكديگر همكاري مي كنند. توانمندسازي كاركنان، محوري ترين تالش مديران در 

سازمان سريع نوآفريني، تمركززدايي و حذف ديوان ساالري در سازمانها مي باشد. توانمند كردن افراد موجب مي شود تا مديران و 
ي موجب مي شود كه كاركنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندساز

از كار كردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازي، نه مديران و نه سازمانها نمي توانند در درازمدت كامياب باشند. در واقع مي 
الزم براي انجام كارهاي خود برخوردار باشند.  توانند عملكرد بهتري ارائه دهند كه از تواناييكاركنان زماني ميتوان گفت كه 

اين امر به نوبه خود نيز باعث مي شود كه فرد كارها را به درستي و كه براي كار از خود نشان دهند. چرا صالحيت و توانايي الزم
عملكرد بهتري نيز ارائه  بهتر انجام دهد. و همچنين تسلط كافي در مورد انجام فعاليت هاي سازمان داشته باشد. در نتيجه طبيعتاً

 خواهند داد.  
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ي مثبت و تهران رابطه 18احساس معني داري كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه يافته ها نشان داد كه 
ني داري بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس مع

در  هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد.تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18ها در سازمان شهرداري منطقه 
احساس معني دادند كه ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان 1392حيدري(هاي همين زمينه نتايج پژوهش با يافته
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R 
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 معني داري

 000/0 مثبت 32/0 574/0 عملكرد توانمندسازي

 
ي مثبت و معناداري ن رابطهتهرا 18توانمندسازي كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه يافته ها نشان داد كه 

وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از توانمندسازي بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن ها در سازمان 
هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. در همين زمينه تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18شهرداري منطقه 

توانمندسازي سازماني با ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392حيدري(هاي پژوهش با يافته نتايج
) همخواني و 1389) و برزگر و محمدي(1391هاي فتحي (عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. نتايج پژوهش همچنين با يافته

 شود.ند كه توانمندسازي روانشناختي باعث بهبود عملكرد شغلي كاركنان ميمطابقت دارد كه در پژوهش هاي خود نشان داد
كيفيت و توانمندي نيروي انساني، مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را به وجود 

است. سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان  رشد اقتصادي مرهون توانمند كردن كاركنان فرهيخته» دراكر«مي آورد. از نظر 
در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليتها با يكديگر همكاري مي كنند. توانمندسازي كاركنان، محوري ترين تالش مديران در 

سازمان سريع نوآفريني، تمركززدايي و حذف ديوان ساالري در سازمانها مي باشد. توانمند كردن افراد موجب مي شود تا مديران و 
ي موجب مي شود كه كاركنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندساز

از كار كردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازي، نه مديران و نه سازمانها نمي توانند در درازمدت كامياب باشند. در واقع مي 
الزم براي انجام كارهاي خود برخوردار باشند.  توانند عملكرد بهتري ارائه دهند كه از تواناييكاركنان زماني ميتوان گفت كه 

اين امر به نوبه خود نيز باعث مي شود كه فرد كارها را به درستي و كه براي كار از خود نشان دهند. چرا صالحيت و توانايي الزم
عملكرد بهتري نيز ارائه  بهتر انجام دهد. و همچنين تسلط كافي در مورد انجام فعاليت هاي سازمان داشته باشد. در نتيجه طبيعتاً

 خواهند داد.  
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ي مثبت و تهران رابطه 18احساس معني داري كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه يافته ها نشان داد كه 
ني داري بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس مع

در  هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد.تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18ها در سازمان شهرداري منطقه 
احساس معني دادند كه ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان 1392حيدري(هاي همين زمينه نتايج پژوهش با يافته

جدول 2. همبستگی بین احساس معنی داری کارکنان و عملکرد کارکنان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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اعتقـاد دارنـد. آنـان در آن فعالیـت، از نیـروی روحی یا 
روانـی خـود مایه مـی گذارنـد و در درگیری و اشـتغال 
خویش، از نوعی احسـاس اهمیت شـخصی برخوردارند 
و در نتیجه  اشـتغال در آن فعالیت، پیوند و همبسـتگی 
شـخصی را تجربـه می کننـد، بنابـر ایـن مهـم بـودن 
بـه نگرشـی ارزشـی معطـوف اسـت. افـراد در زمینـه 
اسـت،  معنـادار  می کننـد  احسـاس  کـه  شـغل هایی 
نیـروی زیادتری متمرکز می کننـد و در پیگیری اهداف 
مطلـوب پشـتکار بیشـتری از خـود نشـان می دهند. به 
علـت اینکـه کار معنادار با احسـاس اهمیت شـخصی و 
خودارزشـی افـراد همراه اسـت، آنـان در اشـتغال بدان 
هیجـان و شـوق بیشـتری دارنـد. همچنین افـرادی که 
بـا احسـاس معنـادار بـودن شـغل توانمنـد شـده انـد، 
شـخصاً  و  تأثیرگذارتـر  باالتـر،  رده هـای  در  نوآورتـر، 
کاراتـر از کسـانی هسـتند کـه از لحـاظ معنـادار بودن 
شـغل امتیـازات پایین تـری دارنـد. در واقـع ایـن افراد 
طبیعتـاً عملکـرد بهتری خواهند داشـت )اللیـان پور و 

همـکاران، 1390(.  
فرضیـه فرعی )2(: بین احسـاس شایسـتگی کارکنان با 
عملکـرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهران 

رابطه وجـود دارد..
یافتـه هـا نشـان داد کـه احسـاس شایسـتگی کارکنان 
بـا عملکـرد آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 
تهـران رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. بـه 
عبـارت دیگـر هر چـه کارکنان از احسـاس شایسـتگی 
بیشـتری برخوردار باشـند، به همان نسـبت عملکرد آن 
هـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران اثربخش 
تـر خواهـد بـود. نتایـج پژوهـش بـا یافته های پیشـین 

همخوانـی و مطابقـت دارد. 
در همیـن زمینـه نتایج پژوهـش با یافته هـای حیدری 
)1392( همخوانـی و مطابقـت دارد کـه در پژوهشـی 
نشـان دادند که احسـاس شایسـتگی به عنـوان یکی از 
ابعاد توانمندسـازی سـازمانی با عملکـرد کارکنان رابطه 
معنـاداری دارد. وقتـــی افـراد توانمنـد مـی شـــوند، 
احســـاس خوداثربخشـــی می کنند و احســاس می 
کننـد قابلیـت و تبحر الزم را برای انجـام دادن موفقیت 

تنهـا  نـه  توانمندشـده  افـراد  دارنـد.  کار  یـك  آمیـز 
احسـاس شایسـتگی، بلکه احسـاس اطمینان می کنند 
کـه می تواننـد کار را بـا شایسـتگی انجـام دهنـد. آنان 
احساس برتری شـــخصی می کننـــد و معتقدند کــه 
می تواننـد بـرای رویارویـی با چالش های تـازه بیاموزند 
و رشـد کننـد. بعضی از این نویسـندگان بر ایـن باورند 
کـه ایـن ویژگی، مهـم ترین عنصـر توانمندی اســـت، 
زیـرا داشـتن احســـاس شایسـتگی تعییـن مـی کنـد 
کـه آیا افراد بـرای انجـام دادن کاری دشـــوار خواهند 
کوشـید و پشـتکار خواهنـد داشـت یـا خیـر؟ و باعـث 
مـی شـود که افراد از عملکرد شـغلی باالتـری برخوردار 

باشـند )اللیان پـور و همـکاران، 1390(.  
فرضیـه فرعی )3(: بین احسـاس خودمختاری کارکنان 
با عملکرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقه 18 تهران 

رابطه وجود دارد.
افتـه ها نشـان داد که احسـاس خودمختـاری کارکنان 
بـا عملکـرد آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 
تهـران رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. بـه 
عبـارت دیگر هـر چه کارکنان از احسـاس خودمختاری 
بیشـتری برخوردار باشـند، به همان نسـبت عملکرد آن 
هـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران اثربخش 
تـر خواهـد بـود. نتایـج پژوهـش بـا یافته های پیشـین 

همخوانـی و مطابقـت دارد. 
یافته هـای  بـا  پژوهـش  نتایـج  زمینـه  همیـن  در 
در  کـه  دارد  مطابقـت  و  همخوانـی  حیـدری)1392( 
پژوهشـی نشـان دادنـد کـه احسـاس خودمختـاری بـا 
عملکـرد کارکنـان رابطه معنـاداری دارد. نتایج پژوهش 
محمـدی)1389(  و  برزگـر  یافته هـای  بـا  همچنیـن 
همخوانـی و مطابقـت دارد کـه در پژوهـش هـای خود 
نشـان دادنـد کـه احسـاس خودمختـاری باعـث بهبود 
عملکـرد شـغلی کارکنان می   شـود. هنگامی کـه افراد 
بـه جای اینکه به جبار در کاری درگیر شـوند یا دسـت 
از آن کار بکشـند، خـود داوطلبانـه و آگاهانه در وظایف 
خویـش درگیر می-شـوند، احسـاس می کننـد،  در کار 
حـق انتخـاب دارنـد. فعالیـت هـای آنـان در حقیقـت 
پیامد آزادی و اقتدار شـخصی اسـت. اشـخاص توانمند 
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در مـورد فعالیـت هـای خود احسـاس مسـئولیت و نیز 
احسـاس مالکیـت می کننـد. خودمختاری، با احساسـا 
داشـتن حـق انتخـاب دربـارة روش های مورد اسـتفاده 
بایـد  انجـام دادن وظیفـه، مقـدار تالشـی کـه  بـرای 
صـورت گیـرد، سـرعت کار و چهارچوب زمانـی که کار 
بایـد در آن انجـام شـود، پیوسـتگی بسـیار مسـتقیمی 
دارد. افـراد توانمنـد در مورد کارهایشـان احسـاس یك 
مالکیـت مـی کننـد، زیـرا آنان تعییـن کنند کـه کارها 
چگونـه بایـد انجام شـوند و با چه سـرعتی پایـان یابند 

و کارهـا را بـه بهتریـن نحـو ممکـن انجـام دهند. 
فرضیـه فرعـی )4(: بیـن احسـاس مؤثر بـودن کارکنان 
بـا عملکـرد آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 

تهـران رابطـه وجـود دارد.
یافتـه هـا نشـان داد کـه احسـاس مؤثر بـودن کارکنان 

بـا عملکـرد آنهـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 
تهـران رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. بـه 
عبـارت دیگـر هر چـه کارکنان از احسـاس مؤثـر بودن 
بیشـتری برخوردار باشـند، به همان نسـبت عملکرد آن 
هـا در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهـران اثربخش 
تـر خواهـد بـود. نتایـج پژوهـش بـا یافته های پیشـین 

همخوانـی و مطابقـت دارد. 
یافته هـای  بـا  پژوهـش  نتایـج  زمینـه  همیـن  در 
در  کـه  دارد  مطابقـت  و  همخوانـی  حیـدری)1392( 
پژوهشـی نشـان دادنـد کـه احسـاس مؤثـر بـودن بـا 
عملکـرد کارکنـان رابطه معنـاداری دارد. افـراد توانمند 
احسـاس کنتـرل شـخصی بـر نتایـج دارنـد. آنـان بـر 
ایـن باورنـد کـه مـی تواننـد با تحـت تاثیـر قـرار دادن 
محیطـی کـه در آن کار مـی کننـد یـا نتایجـی کـه 

جدول 3. همبستگی بین احساس شايستگی کارکنان و عملکرد کارکنان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

۷ 
 

داري به عنوان يكي از ابعاد توانمندسازي سازماني با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. افراد توانمند احساس معني دار بودن 
در  كنند. آنان براي مقاصد، اهداف يا فعاليتي كه به آن اشتغال دارند، ارزش قائل اند، آرمان ها و استانداردهايش آن با آنچهمي

كنند كنند، دقت ميشود، دربارة آنچه توليد ميشان مهم تلقي ميحال انجام دادن آن هستند، متجانس است، فعاليت نظام ارزشي
 نوعي از خويش، اشتغال و درگيري و در گذارند مي مايه خود رواني يا روحي نيروي از فعاليت، و بدان اعتقاد دارند. آنان در آن

كنند، بنابر اين همبستگي شخصي را تجربه مي و فعاليت، پيوند آن در اشتغال نتيجه در و وردارندبرخ اهميت شخصي احساس
كنند معنادار است، نيروي زيادتري متمركز هايي كه احساس مياست. افراد در زمينه شغل معطوف ارزشي نگرشي به بودن مهم
دهند. به علت اينكه كار معنادار با احساس اهميت شخصي ن ميكنند و در پيگيري اهداف مطلوب پشتكار بيشتري از خود نشامي

و خودارزشي افراد همراه است، آنان در اشتغال بدان هيجان و شوق بيشتري دارند. همچنين افرادي كه با احساس معنادار بودن 
تند كه از لحاظ معنادار بودن شغل هاي باالتر، تأثيرگذارتر و شخصًا كاراتر از كساني هسشغل توانمند شده اند، نوآورتر، در رده

 ).  1390(الليان پور و همكاران،  تري دارند. در واقع اين افراد طبيعتاً عملكرد بهتري خواهند داشتامتيازات پايين
 

 تهران رابطه وجود دارد. 18بين احساس شايستگي كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه  ):2فرضيه فرعي (
 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.همبستگي بين احساس شايستگي كاركنان و عملكرد كاركنان .3جدول 

 متغيرها
ميزان  

 همبستگي
 Rمجذور 

(R)2 
جهت 

 همبستگي
سطح  معني 

 داري

احساس 
 شايستگي

 000/0 مثبت 26/0 519/0 عملكرد

 
ي مثبت و تهران رابطه 18داري منطقه احساس شايستگي كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهريافته ها نشان داد كه 

معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس شايستگي بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن ها 
  هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد.تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18در سازمان شهرداري منطقه 

احساس ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392( حيدريهاي در همين زمينه نتايج پژوهش با يافته
شايستگي به عنوان يكي از ابعاد توانمندسازي سازماني با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. وقتــي افراد توانمند مي شــوند، 

ند و احســاس مي كنند قابليت و تبحر الزم را براي انجام دادن موفقيت آميز يك كار دارند. احســاس خوداثربخشــي مي كن
توانند كار را با شايستگي انجام دهند. آنان كنند كه ميافراد توانمندشده نه تنها احساس شايستگي، بلكه احساس اطمينان مي

اي رويارويي با چالش هاي تازه بياموزند و رشد كنند. بعضي از توانند بركننــد و معتقدند كــه مياحساس برتري شــخصي مي
اين نويسندگان بر اين باورند كه اين ويژگي، مهم ترين عنصر توانمندي اســت، زيرا داشتن احســاس شايستگي تعيين مي كند 

باعث مي شود كه افراد از عملكرد كه آيا افراد براي انجام دادن كاري دشــوار خواهند كوشيد و پشتكار خواهند داشت يا خير؟ و 
 ).  1390(الليان پور و همكاران،  شغلي باالتري برخوردار باشند

 
 تهران رابطه وجود دارد. 18بين احساس خودمختاري كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه  ):3فرضيه فرعي (

 
 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.اركنانهمبستگي بين احساس خودمختاري كاركنان و عملكرد ك .4جدول 

 
 

جدول 4. همبستگی بین احساس خودمختاری کارکنان و عملکرد کارکنان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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 متغيرها
ميزان  

 همبستگي
 Rمجذور 

(R)2 
جهت 

 همبستگي
سطح  معني 

 داري

احساس 
 خودمختاري

 000/0 مثبت 17/0 428/0 عملكرد

ي مثبت و تهران رابطه 18احساس خودمختاري كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه يافته ها نشان داد كه 
ي وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس خودمختاري بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن معنادار

 هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18ها در سازمان شهرداري منطقه 
احساس ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392حيدري( هايدر همين زمينه نتايج پژوهش با يافته

) همخواني و 1389هاي برزگر و محمدي(خودمختاري با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. نتايج پژوهش همچنين با يافته
هنگامي  شود.رد شغلي كاركنان ميمطابقت دارد كه در پژوهش هاي خود نشان دادند كه احساس خودمختاري باعث بهبود عملك

كه افراد به جاي اينكه به جبار در كاري درگير شوند يا دست از آن كار بكشند، خود داوطلبانه و آگاهانه در وظايف خويش درگير 
شخاص كنند،  در كار حق انتخاب دارند. فعاليت هاي آنان در حقيقت پيامد آزادي و اقتدار شخصي است. اشوند، احساس ميمي

كنند. خودمختاري، با احساسا داشتن حق انتخاب توانمند در مورد فعاليت هاي خود احساس مسئوليت و نيز احساس مالكيت مي
دربارة روش هاي مورد استفاده براي انجام دادن وظيفه، مقدار تالشي كه بايد صورت گيرد، سرعت كار و چهارچوب زماني كه كار 

گي بسيار مستقيمي دارد. افراد توانمند در مورد كارهايشان احساس يك مالكيت مي كنند، زيرا آنان بايد در آن انجام شود، پيوست
 كارها چگونه بايد انجام شوند و با چه سرعتي پايان يابند و كارها را به بهترين نحو ممكن انجام دهند.  تعيين كنند كه

 
 تهران رابطه وجود دارد. 18آنها در سازمان شهرداري منطقه بين احساس مؤثر بودن كاركنان با عملكرد  ):4فرضيه فرعي (

 
 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.همبستگي بين احساس مؤثر بودن كاركنان و عملكرد كاركنان. 5جدول 

 متغيرها
ميزان  

 همبستگي
 Rمجذور 

(R)2 
جهت 

 همبستگي
سطح  معني 

 داري

احساس مؤثر 
 بودن

 000/0 مثبت 29/0 540/0 عملكرد

 
ي مثبت و تهران رابطه 18احساس مؤثر بودن كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه ه ها نشان داد كه يافت

معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس مؤثر بودن بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن 
 هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. بخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافتهتهران اثر 18ها در سازمان شهرداري منطقه 

احساس مؤثر ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392حيدري(هاي در همين زمينه نتايج پژوهش با يافته
صي بر نتايج دارند. آنان بر اين باورند كه مي افراد توانمند احساس كنترل شخبودن با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. 

 توانند با تحت تاثير قرار دادن محيطي كه در آن كار مي كنند يا نتايجي كه حاصل مي شود، تغيير ايجاد كنند. براي اين كه
نند آن اثر را كاركنان احساس توانمندي كنند كه آنچه انجام مي دهند اثري به دنبال دارد، بايد خود احساس كنند كه مي توا

بوجود آورند؛ يعني براي اينكه آن نتيجه با احساس توانمندي همراه باشد، آنان بايد احساس كنند كه كنترل نتيجه كارشان را در 
دست دارند. وقتي همچنين احساسي در آنها به وجود بيايد، طبيعتاً آنها مسئوليت كارهاي خود را مي پذيرند و سعي مي كنند كه 

 ه نحو احسن انجام دهند كه اين امر به نوبه خود باعث مي شود كه عملكرد شغلي آنها باال رود. كارها را ب

۸ 
 

 متغيرها
ميزان  

 همبستگي
 Rمجذور 

(R)2 
جهت 

 همبستگي
سطح  معني 

 داري

احساس 
 خودمختاري

 000/0 مثبت 17/0 428/0 عملكرد

ي مثبت و تهران رابطه 18احساس خودمختاري كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه يافته ها نشان داد كه 
ي وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس خودمختاري بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن معنادار

 هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18ها در سازمان شهرداري منطقه 
احساس ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392حيدري( هايدر همين زمينه نتايج پژوهش با يافته

) همخواني و 1389هاي برزگر و محمدي(خودمختاري با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. نتايج پژوهش همچنين با يافته
هنگامي  شود.رد شغلي كاركنان ميمطابقت دارد كه در پژوهش هاي خود نشان دادند كه احساس خودمختاري باعث بهبود عملك

كه افراد به جاي اينكه به جبار در كاري درگير شوند يا دست از آن كار بكشند، خود داوطلبانه و آگاهانه در وظايف خويش درگير 
شخاص كنند،  در كار حق انتخاب دارند. فعاليت هاي آنان در حقيقت پيامد آزادي و اقتدار شخصي است. اشوند، احساس ميمي

كنند. خودمختاري، با احساسا داشتن حق انتخاب توانمند در مورد فعاليت هاي خود احساس مسئوليت و نيز احساس مالكيت مي
دربارة روش هاي مورد استفاده براي انجام دادن وظيفه، مقدار تالشي كه بايد صورت گيرد، سرعت كار و چهارچوب زماني كه كار 

گي بسيار مستقيمي دارد. افراد توانمند در مورد كارهايشان احساس يك مالكيت مي كنند، زيرا آنان بايد در آن انجام شود، پيوست
 كارها چگونه بايد انجام شوند و با چه سرعتي پايان يابند و كارها را به بهترين نحو ممكن انجام دهند.  تعيين كنند كه

 
 تهران رابطه وجود دارد. 18آنها در سازمان شهرداري منطقه بين احساس مؤثر بودن كاركنان با عملكرد  ):4فرضيه فرعي (

 
 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.همبستگي بين احساس مؤثر بودن كاركنان و عملكرد كاركنان. 5جدول 

 متغيرها
ميزان  

 همبستگي
 Rمجذور 

(R)2 
جهت 

 همبستگي
سطح  معني 

 داري

احساس مؤثر 
 بودن

 000/0 مثبت 29/0 540/0 عملكرد

 
ي مثبت و تهران رابطه 18احساس مؤثر بودن كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه ه ها نشان داد كه يافت

معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه كاركنان از احساس مؤثر بودن بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن 
 هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. بخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافتهتهران اثر 18ها در سازمان شهرداري منطقه 

احساس مؤثر ) همخواني و مطابقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه 1392حيدري(هاي در همين زمينه نتايج پژوهش با يافته
صي بر نتايج دارند. آنان بر اين باورند كه مي افراد توانمند احساس كنترل شخبودن با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. 

 توانند با تحت تاثير قرار دادن محيطي كه در آن كار مي كنند يا نتايجي كه حاصل مي شود، تغيير ايجاد كنند. براي اين كه
نند آن اثر را كاركنان احساس توانمندي كنند كه آنچه انجام مي دهند اثري به دنبال دارد، بايد خود احساس كنند كه مي توا

بوجود آورند؛ يعني براي اينكه آن نتيجه با احساس توانمندي همراه باشد، آنان بايد احساس كنند كه كنترل نتيجه كارشان را در 
دست دارند. وقتي همچنين احساسي در آنها به وجود بيايد، طبيعتاً آنها مسئوليت كارهاي خود را مي پذيرند و سعي مي كنند كه 

 ه نحو احسن انجام دهند كه اين امر به نوبه خود باعث مي شود كه عملكرد شغلي آنها باال رود. كارها را ب

جدول 5. همبستگی بین احساس مؤثر بودن کارکنان و عملکرد کارکنان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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حاصـل مـی شـود، تغییـر ایجـاد کننـد. بـرای ایـن که 
کارکنان احسـاس توانمنـدی کنند که آنچـه انجام می 
دهنـد اثـری بـه دنبـال دارد، بایـد خود احسـاس کنند 
کـه مـی تواننـد آن اثـر را بوجـود آورنـد؛ یعنـی بـرای 
اینکـه آن نتیجـه بـا احسـاس توانمنـدی همراه باشـد، 
آنـان بایـد احسـاس کنند کـه کنتـرل نتیجه کارشـان 
را در دسـت دارنـد. وقتـی همچنیـن احساسـی در آنها 
بـه وجـود بیاید، طبیعتـاً آنها مسـئولیت کارهـای خود 
را مـی پذیرنـد و سـعی مـی کنند کـه کارهـا را به نحو 
احسـن انجـام دهنـد کـه ایـن امـر بـه نوبه خـود باعث 

مـی شـود کـه عملکرد شـغلی آنهـا بـاال رود. 
فرضیـه فرعـی )5(: بیـن احسـاس اعتمـاد کارکنـان با 
عملکـرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهران 

رابطه وجـود دارد.
یافته هـا نشـان داد کـه احسـاس اعتمـاد کارکنـان بـا 
عملکـرد آنها در سـازمان شـهرداری منطقـه 18 تهران 
رابطـه ی مثبت و معناداری وجـود دارد. به عبارت دیگر 
هـر چه کارکنان از احسـاس اعتماد بیشـتری برخوردار 
باشـند، بـه همـان نسـبت عملکـرد آن هـا در سـازمان 
خواهـد  تـر  اثربخـش  تهـران  منطقـه 18  شـهرداری 
بـود. نتایـج پژوهـش بـا یافته هـای پیشـین همخوانـی 

و مطابقـت دارد. 
یافته هـای  بـا  پژوهـش  نتایـج  زمینـه  همیـن  در 
در  کـه  دارد  مطابقـت  و  همخوانـی  حیـدری)1392( 
پژوهشـی نشـان دادنـد که احسـاس اعتماد بـا عملکرد 
کارکنان رابطه معنـاداری دارد. نتایج پژوهش همچنین 
بـا یافته هـای برزگـر و محمـدی)1389( همخوانـی و 
مطابقت دارد که در پژوهش های خود نشـان دادند که 
احسـاس اعتمـاد باعث بهبـود عملکرد شـغلی کارکنان 

می   شود. افراد توانمند حســـی به نام اعتمـــاد دارند؛ 
مطمئن هســـتند که بـا آنان منصفانه و یکسـان رفتار 
خواهـد شـــد. این افـراد اطمینـان دارند کـه حتی در 
مقـام زیردســـت نیـز نتیجـة نهایـی کارهایشـــان نه 
آسـیب و زیـان کـه عدالـت و صفـا خواهد بـود. معموالً 
معنـای ایـن احســـاس آن اســـت که آنـان اطمینان 
دارنـد متصدیـان مراکـز قـدرت یـا صاحبـان قـدرت به 
آنـان آســـیب یـا زیـان نخواهنـد زد و اینکـه بـا آنـان 
بـی طرفانه رفتـار خواهد شـــد.  باوجود ایـن حتی در 
شـرایطی کـه افـراد قدرتمند درسـتی و انعطاف نشـان 
نمـی دهنـد، افراد توانمنـد باز هم به گونه ای احسـاس 
اعتمـاد شـخصی را حفـظ می کننـــد؛ به بیـان دیگر، 
اعتماد به معنای داشـــتن احســـاس امنیت شـخصی 
اسـت. اعتمـاد همچنیـن به طـور ضمنی داللـت بر این 
دارد کـه افـراد خـود را در یك موقعیت  آسـیب پذیری 
قـرار مـی دهنـد، بـا ایـن همـه، افـراد توانمنـد ایمـان 
دارنـد کـه در نهایت هیچ آسـیبی در نتیجـه آن اعتماد 
متوجـه آنهـا نخواهـد شـد و در نتیجه عملکـرد بهتری 

خواهند داشـت)اللیان پـور و همـکاران، 1390(.  

نتیجه گیري و جمعبندي
افزایـش احسـاس معنـی داری در  از راه هـای  یکـی 
کارکنـان ایجاد محیطی اسـت که افراد در آن احسـاس 
توانمنـدی کننـد. ایجـاد چنیـن محیطـی نیازمنـد آن 
اسـت کـه افـراد بـه یـك فکـر اصلـی جامـع و روشـن 
هدایـت شـوند و بدانند سـازمان به کجا مـی رود و آنان 
بـه عنـوان افـراد آن سـازمان، چگونه می تواننـد در آن 
سـهیم باشـند. بدین منظور، مدیران سـازمان بایسـتی 
مجموعـه ای از اهداف روشـن و از پیش تعیین شـده را 

۹ 
 

 
 تهران رابطه وجود دارد. 18بين احساس اعتماد كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه  ):5فرضيه فرعي (

 ه هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهمبستگي بين احساس اعتماد و عملكرد كاركنان .6جدول 

 متغيرها
ميزان  
 همبستگي

مجذور 
R 

(R)2 

جهت 
 همبستگي

سطح  
 معني داري

 000/0 مثبت 33/0 581/0 عملكرد احساس اعتماد

 
ي مثبت و معناداري تهران رابطه 18احساس اعتماد كاركنان با عملكرد آنها در سازمان شهرداري منطقه ها نشان داد كه يافته

يگر هر چه كاركنان از احساس اعتماد بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت عملكرد آن ها در سازمان وجود دارد. به عبارت د
 هاي پيشين همخواني و مطابقت دارد. تهران اثربخش تر خواهد بود. نتايج پژوهش با يافته 18شهرداري منطقه 

احساس بقت دارد كه در پژوهشي نشان دادند كه ) همخواني و مطا1392حيدري(هاي در همين زمينه نتايج پژوهش با يافته
) همخواني و مطابقت 1389هاي برزگر و محمدي(اعتماد با عملكرد كاركنان رابطه معناداري دارد. نتايج پژوهش همچنين با يافته

توانمند حســي به افراد  شود.دارد كه در پژوهش هاي خود نشان دادند كه احساس اعتماد باعث بهبود عملكرد شغلي كاركنان مي
نام اعتمــاد دارند؛ مطمئن هســتند كه با آنان منصفانه و يكسان رفتار خواهد شــد. اين افراد اطمينان دارند كه حتي در مقام 
زيردســت نيز نتيجة نهايي كارهايشــان نه آسيب و زيان كه عدالت و صفا خواهد بود. معموالً معناي اين احســاس آن اســت 

اطمينان دارند متصديان مراكز قدرت يا صاحبان قدرت به آنان آســيب يا زيان نخواهند زد و اينكه با آنان بي طرفانه كه آنان 
رفتار خواهد شــد.  باوجود اين حتي در شرايطي كه افراد قدرتمند درستي و انعطاف نشان نمي دهند، افراد توانمند باز هم به گونه 

مي كننــد؛ به بيان ديگر، اعتماد به معناي داشــتن احســاس امنيت شخصي است. اعتماد اي احساس اعتماد شخصي را حفظ 
همچنين به طور ضمني داللت بر اين دارد كه افراد خود را در يك موقعيت  آسيب پذيري قرار مي دهند، با اين همه، افراد 

آنها نخواهد شد و در نتيجه عملكرد بهتري خواهند  توانمند ايمان دارند كه در نهايت هيچ آسيبي در نتيجه آن اعتماد متوجه
 ).  1390داشت(الليان پور و همكاران، 

 
 نتيجه گيري و جمعبندي

يكي از راه هاي افزايش احساس معني داري در كاركنان ايجاد محيطي است كه افراد در آن احساس توانمندي كنند. ايجاد چنين 
اصلي جامع و روشن هدايت شوند و بدانند سازمان به كجا مي رود و آنان به عنوان  محيطي نيازمند آن است كه افراد به يك فكر

افراد آن سازمان، چگونه مي توانند در آن سهيم باشند. بدين منظور، مديران سازمان بايستي مجموعه اي از اهداف روشن و از 
اف آگاه سازند. هر يك از كاركنان بايد از انچه كه بايد پيش تعيين شده را براي كاركنان در نظر گرفته و آنها را نسبت به اين اهد

انجام دهند، زمان و چگونگي انجام آن شناخت خوبي داشته باشند و كار نيز مورد قبول آنها باشد. براي افزايش شناخت خوب كار، 
گاهي داشته باشند. در بيشتر موارد كاركنان نياز دارند از اهداف بلند مدت و كوتاه مدت، اولويتها و چگونگي كسب هر يك از آنها آ

توافق شفاهي بر اهداف كوتاه مدت كافي نيست بنابراين مديران بايد از ثبت تمامي اهداف كوتاه مدت اطمينان حاصل كنند و 
احساس شايستگي  شرح وظايف و مسئوليتهاي هر شغل را بصورت مكتوب درآورده و كاركنان را براي شناخت بهتر تشويق كنند.

اركنان با ايجاد احساس تسلط شخصي در آنان افزايش مي يابد. تسلط شخصي مي تواند با فراهم آوردن فرصت انجام در ك
موفقيت آميز كارهاي دشوارتر كه سرانجام به تحقق هدف هاي مطلوب منتهي مي شود، تشويق گردد. بدين منظور، بايستي 

ش شغلي است. بنابراين بايد كاركنان تازه استخدان شده در سازمان را كارها به صورت چالش درآيند كه يكي از راه هاي آن چرخ
 لذا پيشنهاد مي شود: .به ترتيب از كارهاي ساده و تكراري به سمت كارهاي مشكلتر و تخصصي رهنمون ساخت

جدول 6. همبستگی بین احساس اعتماد و عملکرد کارکنان؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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بـرای کارکنـان در نظـر گرفتـه و آنهـا را نسـبت به این 
اهـداف آگاه سـازند. هر یك از کارکنـان باید از انچه که 
بایـد انجـام دهند، زمـان و چگونگی انجام آن شـناخت 
خوبـی داشـته باشـند و کار نیز مـورد قبول آنها باشـد. 
بـرای افزایـش شـناخت خـوب کار، کارکنان نیـاز دارند 
از اهـداف بلنـد مدت و کوتاه مـدت، اولویتها و چگونگی 
کسـب هر یك از آنها آگاهی داشـته باشـند. در بیشـتر 
مـوارد توافـق شـفاهی بـر اهـداف کوتـاه مـدت کافـی 
نیسـت بنابرایـن مدیـران بایـد از ثبـت تمامـی اهـداف 
کوتـاه مـدت اطمینـان حاصل کننـد و شـرح وظایف و 
مسـئولیتهای هـر شـغل را بصـورت مکتـوب درآورده و 
کارکنان را برای شـناخت بهتر تشـویق کنند. احسـاس 
تسـلط  احسـاس  ایجـاد  بـا  کارکنـان  در  شایسـتگی 
شـخصی در آنـان افزایـش مـی یابـد. تسـلط شـخصی 
مـی تواند بـا فراهـم آوردن فرصت انجـام موفقیت آمیز 
کارهـای دشـوارتر کـه سـرانجام بـه تحقق هـدف های 
مطلوب منتهی می شـود، تشـویق گـردد. بدین منظور، 
بایسـتی کارها به صـورت چالش درآیند کـه یکی از راه 
هـای آن چرخش شـغلی اسـت. بنابراین بایـد کارکنان 
تازه اسـتخدان شـده در سـازمان را به ترتیب از کارهای 
سـاده و تکراری به سـمت کارهای مشـکلتر و تخصصی 

رهنمـون سـاخت. لذا پیشـنهاد مي شـود:
1. مسـئوالن شـهرداری منطقه 18 تهـران باید با ایجاد 
ایجـاد دوره هـای  شـرایط مطلـوب بـرای کارکنـان و 
آموزشـی مناسـب احسـاس شایسـتگی در شـغل را در 

کارکنـان خـود افزایـش دهد. 
2.  مدیریـت بایـد فرصت قابل توجهـی را برای آزادی و 
اسـتقالل در نحـوه انجـام کارهـا را به فرد بدهـد. بدین 
منظـور مدیـران بایـد به افـراد ایـن اجـازه را بدهند که 
آنـان نظـرات خـود را راجـع بـه وظایـف و نحـوه انجام 
آنهـا را ارائـه داده و از بیـن آنها بهترین و مناسـب ترین 

انتخاب شـود. ایده 
تهـران   18 منطقـه  شـهرداری  مسـئوالن  بـه   .3
اسـتقالل  و  عمـل  آزادی  زمینـه  می شـود  پیشـنهاد 
در کارها)تفویـض اختیـار( را بـه کارکنان شـان بدهنـد 
تـا آنهـا بتواننـد روش انجـام وظایـف  محوله و سـرعت 

انجـام آنهـا را خودشـان تعیین کنند و به افـرادی کاماًل 
توانمنـد تبدیـل شـوند. بـا افزایـش توانمنـدی در بین 
آنهـا، عملکـرد آنها در شـهرداری منطقـه 18 تهران نیز 

افزایـش مـی یابد. 
کـه  راه هایـی  کمـك  بـه  می گـردد،  پیشـنهاد   .4
انگیـزه نمـود همچـون  می تـوان در کارکنـان ایجـاد 
تفویـض اختیـار، تشـویق کارکنـان بـه یافتـن راه حـل 
برای مشـکالت خود و سـازمان احسـاس معنی داری را 
در فـرد بـاال بـرد تـا بدیـن ترتیـب در عین اینکـه امید 
بـه بهبـود راندمـان کار و افزایش رضایت مندی بیشـتر 
مـی شـود، بهـره وری نیـز به تبـع آن در سـطح باالیی 

قـرار خواهـد گرفت.
5. بـه عنـوان یـك راهـکار، مدیـران مـی تواننـد بـا 
تفویـض اختیـار بـه کارکنـان به منظـور حل بـه موقع 
و سـریع مشـکالت مشـتریان، نه تنها رضایت مشـتری 
را افزایـش داده بلکـه احسـاس توانمنـدی کارکنـان را 
نیـز افزایـش دهنـد کـه ایـن امر با اسـتراتژی مشـتری 

مـداری نیـز هماهنگـی دارد.
6. مدیـران شـهرداری منطقـه 18 تهـران بایـد بتوانند 
فضایـي را در شـرکت شـهرداری منطقـه 18 تهـران 
بـه وجـود بیـاورد کـه در آن، تجربـه، آزمـون  و خطـا 
پذیرفتـه شـود و کارکنـان بتوانند عواقـب رد یا پذیرش 
ایده هایشـان را بـدون نگرانـي از توبیـخ شـدن بر عهده 
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