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چکیده
توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی 
در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسالمی به ساخت یابی 
عادالنة جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همة ابعاد، عرصه ها، قشرها و 
مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود.هدف مقاله حاضر تبیین و 
شناسایی عوامل و شاخص های تاثیرگذار اسالمی ایرانی در توسعه متوازن 
استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردي و توسعه ای و روش 
بررسي آن توصیفي- تحلیلي و پیمایشی است جامعه آماري متخصصین 
جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 120پرسشنامه است که 
جمـع آوري  روش  است.  شده  پر  تصادفی  نمونه گیری  روش  اساس  بر 
داده هـا، کتابخانه ای و میدانی)پرسشنامه( است. جهـت تجزیـه و تحلیـل 
داده هـا از روش تحلیل ساختاری نرم افزار MICMAC استفاده شد. 
نتایج نشان می دهدشاخص پراکنش متعادل جمعیت در سازمان فضایی)از 
مولفه عدالت اکولوژیکی(با میزان تاثیرگذاری مستقیم)250( و تاثیرگذاری 
برابر ساکنین سکونتگاه  غیرمستقیم)247(و شاخص دسترسی مناسب و 
... )از مولفه  های شهری و روستایی به جاده ها، بیمارستانها، مدارس و 
عدالت کالبدی(با میزان تاثیرگذاری مستقیم)241( و غیرمستقیم)239( به 
عنوان کلیدی ترین عوامل و شاخص های موثر در توسعه متوازن استان 
خراسان رضوی شناخته شدند.شاخص ارتقاء بخشی فرهنگ بر پایه هویت 
اصیل اسالمی-ایرانی و نفی پذیرش الگوهای بیگانگان)از مولفه عدالت 
فرهنگی( با تأثیرپذیری بسیار باال از دیگر شاخص ها و تأثیر گذاری بسیار 
پایین بر شاخص های دیگر به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص اسالمی ایرانی 
شناخته شد. نتایج بیانگر آن است که اکثر شاخص های اسالمی ایرانی 
در توسعه متوازن استان خراسان رضوی تاثیرگذار هستند که اگر در برنامه 
ریزی ها مورد توجه قرار گیرند و اجرا شوند مي تواند تخصیص منابع را 
با هدف رفع نابرابري هاي منطقه اي و ایجاد توسعه متوازنتر تحت تاثیر 

قرار دهد.
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Determining Iranian Islamic Influential Factors and 
Indicators in the balancedDevelopment of Khorasan-
Razavi Province using Mic Mac Software

Abstract
Basic attention to ecological, economical, physical, social, and cul-
tural justice in programming and its adjustment in the Islamic justice 
framework leads to building a fair society and the advancement and the 
balanced development in all aspects, areas, groups and different geo-
graphical regions of the country. The present study aims to explain and 
to identify the Iranian Islamic influential factors and indicators in the 
balanced development of KhorasanRazavi province. The type of the re-
search is practical and developmental and its method of investigation is 
descriptive- analytic and survey. The statistical population involves geo-
graphical, economical and social experts. The sample size includes 120 
questionnaires that are gathered based on random sampling technique. 
Methods of data collection are library based and field based (question-
naire). To analyze the data, structural analysis method and MICMAC 
software were used. Balanced distribution of population indicator in the 
spatial organization (ecological justice component) with the direct im-
pact rate of (250) and indirect impact rate of (247) and appropriate and 
equal access indicator of the residents of urban and rural settlements to 
roads, hospitals, schools and ... (physical justice component) with the di-
rect impact rate of (241) and indirect impact rate of (239) are considered 
as effective key factors and indicators in balanced development of Kho-
rasanRazavi province. As can be inferred from the resultscultural pro-
motion indicator based on genuine Islamic-Iranian identity and avoiding 
the acceptance of foreign patterns (cultural justice component) with very 
high influence from other indicators and very low impact on other in-
dicators was known as the richest Iranian Islamic indicator. The results 
indicate that most of the Iranian Islamic indicators are influential in the 
balanced development of the KhorasanRazavi province and if they are 
considered and implemented in the plans, they can influence resources 
allocation with the aim of eliminating regional inequalities and creating 
a more balanced development.

Keywords: Iranian Islamic Indicators, Iranian Islamic development, 
balanceddevelopment, KhorasanRazavi, MICMAC software
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مقدمه
توسـعه، تغييـرات همه جانبـه و هماهنـگ موضـوع، در 
جهـت خـاص اسـت کـه بـه افزايـش تنـوع و گوناگونی 
ابعـاد و اجـزای آن و انسـجام و يكپارچگی و پيوسـتگی 
هرچـه بيشـتر منجر مـی گردد. بر اين اسـاس، توسـعه 
اجتماعـی تغييـرات هماهنـگ و همـه جانبه سياسـی، 
فرهنگـی و اقتصـادی جامعـه بـرای نيـل بـه مصـرف 
خاصی اسـت کـه با تغييرات کمی و کيفـی در نهادهای 
اجتماعـی، ارتقـاء سـطح عملكـرد، در جهتـی معيـن، 
منجـر می شـود. ايـن جهـت در جامعه اسـامی، تعالی 
فـرد و جامعه در کمال عبوديت اسـت. امـا در بيانه حق 
توسـعه، توسـعه بـه فرآينـد جامـع سياسـی، فرهنگی، 
اجتماعـی و اقتصـادی تعريف شـده که بـر محور تحقق 
رفـاه شـكل مـی گيـرد. طبيعـی اسـت کـه تفـاوت هـا 
از همينجـا آغـاز مـی شـود)پيروزمند،1392، ص 51(. 
بـه رغـم طراحـی و اجـراي برنامه هـاي متعدد توسـعه 
در کشـور و تدويـن و ابـاغ سـند چشـم انـداز بيسـت 
سـاله جمهوري اسـامی ايـران، هنوز يک الگـوي بومی 
متناسـب بـا مقتضيات تاريخـی، جغرافيايـی و فرهنگی 
کشـور بـراي توسـعه طراحـی نشـده اسـت)نوبخت و 
چنـد  جريانـي  توسـعه   .)214 ص  همـكاران،1390، 
بعـدي اسـت کـه در خـود، تجديدسـازمان و ســمت 
گيـري متفـاوت کـل نظـام اقتصـادي- اجتماعي را بـه 
همــراه دارد)پـاپلي يـزدي،1390، ص 32(. و همچنين 
بـه معنـای ارتقاء مسـتمر کل جامعـه به سـوی زندگی 
بهتـر و يا انسـانی تر اسـت)مايری،1387، صص 101-

100(.در ايـران نابرابـری و نبـود تعـادل در توزيع بهينه 
امكانـات در اثـر سياسـت هـای غيراصولـی گذشـته در 
مكانيابـی های صنعتـی و خدماتی و قطب های رشـد و 
روند تمرگزگرايی در شـهرهای مسـلط ناحيه ای و عدم 
تعـادل فضايـی بيـن سـطوح ملـی، منطقـه ای و محلی 
يكـی از مسـائل مهمی بـوده که در اثر عوامـل گوناگون، 
سـاختارهای  بـر  حاکـم  سـازوکارهای  تاثيـر  تحـت 
اقتصادی، اجتماعی و سياسـی پديد آمده اسـت)قنبری 
هفت چشمه و حسـين زاده دلير،1384، ص 3(. کاهش 
نابرابري در بهره مندي از منابع، دست آوردها و امكانات 

جامعـه يكـي از مهمتريـن معيارهـاي توسـعه به شـمار 
مـي آيد. مفهوم توسـعه عـاوه بر رشـد در همه جهات، 
توزيـع متعـادل را نيـز در بـر مي گيـرد، توزيـع متعادل 
امكانـات و خدمـات، گامي در جهـت از بين بردن تفاوت 
هاي ناحيه اي و پراکندگي متناسـب جمعيت در سـطح 
منطقـه اسـت. توسـعه متـوازن فضاهـاي جغرافيايـي، 
نيازمنـد بررسـي دقيـق و همه جانبه مسـايل اقتصادي، 
اجتماعـي، فرهنگي و شـناخت نيازهـاي جامعه و بهبود 
آنهاسـت)کيانی و ديگران،1394، ص 2(. در آغاز فرآيند 
توسـعه، سـاختاريابی يكپارچـة همة سـرزمين ملی بايد 
مـورد توجـه قرار گيرد و شـبكه کاملی از شـهرهايی که 
ارتبـاط عالـی تنگاتنگ و مرتبه بندی شـده با روسـتاها 
دارنـد بـه وجود آيد، نه آنكه چند شـهر ممتاز، سـازمان 
برنامـه  دانـا،1371، صـص 2-3(.  )فرجـی  شـود  داده 
هـاي توسـعه مهمترين سـاز وکار حكومت بـراي تحقق 
عدالـت در جامعه اسـت. بـه همين دليل توجه اساسـی 
بـه عدالـت اکولوژيكی، اقتصـادی، کالبـدی، اجتماعی و 
فرهنگـی در برنامـه نويسـی و تنظيـم آن در چارچـوب 
عدالـت اسـامی بـه سـاخت يابـی عادالنـة جامعـه و 
تعالـی و پيشـرفت متـوازن در همـة ابعـاد، عرصه هـا، 
قشـرها و مناطـق مختلـف جغرافيايـی کشـور منجـر 
مـی شود)موسـوی و مديـری،1394، ص 17(. اسـتان 
خراسـان رضـوی در مجـاورت با کشـورهای افغانسـتان 
و ترکمنسـتان در شـرق کشـور واقع شـده است. وسعت 
زيـاد، پراکنـش ناموزون نقاط سـكونتگاهی بـه دليل اثر 
پذيـری از وضعيـت خـاص محيـط طبيعی، واقع شـدن 
در منطقـه ای خشـک و نيمـه خشـک ، پاييـن بـودن 
ميـزان بارندگـی و توزيع نامناسـب زمانـی و مكانی، باال 
بـودن درجـه تبخيـر و تعرق و جـدا افتادگـی طبيعی و 
پراکندگی شـديد نقاط سـكونتگاهی و آشفتگی فضايی 
و نابرابـری منطقـه ای را بـه دنبـال داشـته و در بـروز و 
شـكل گيـری برخـی از مناطق حاشـيه ای و عقب مانده 
تاثير زيادی داشـته اسـت)کهكی و ديگـران،1394، ص 
2(. بـا ايـن وجود هـدف مقاله حاضر تبيين و شناسـايی 
عوامـل و شـاخص هـای تاثيرگـذار اسـامی  ايرانـی در 
توسـعه متـوازن اسـتان خراسـان رضـوی اسـت. بـرای 
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دسـت يابـی بـه ايـن مهـم، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار 
ميكـی مـک ميزان تاثيرپذيـری و تاثيرگذاری مسـتقيم 
و غيرمسـتقيم شـاخص های اسـامی ايرانی در توسـعه 
متـوازن اسـتان تبييـن مـی شـود و در نهايـت عوامل و 

شـاخص هـای تاثيرگذارتر شناسـايی می شـوند.
مبانی نظری

مكتـب نوسـازی و توسـعه: مكتب نوسـازی محصول دو 
نظريـه اسـت: الـف- تكامل گرايـی که حاصـل قرن 19 
اسـت و اين مكتب بر سـه مولفه اساسـی اسـتوار اسـت؛ 
اجتنـاب ناپذيـری توسـعه و تكامـل؛ ارزشـمند و مثبت 
بـودن پيشـرفت، و وقـوع آرام و نـه انقابـی تغييـرات 
اجتماعـی. ب- کارکردگرايـی کـه نظريه پرداز شـاخص 
آن، پارسـونز اسـت. در اين نظريه جامعه انسـانی مشابه 
يک اندام زيسـتی اسـت به آن دليل که امكان مقايسـه 
بـدن و جامعـه وجـود دارد و نيـز، آن دو در تـاش برای 
حفـظ تعـادل انـد، بـه عـاوه، اعضـای بـدن و نهادهای 
اجتماعـی وظايـف مشـابهی دارند)ضـرورت کارکـردی( 
)الوين،ی،سـو،1387، ص 142(. اسـاس انديشـه تجـدد 
غربـی در تحـول ديگـر کشـورها بـا پارادايـم نوسـازی 
نهادينـه شـد و ايـن امر به عنـوان يک الگـوی اقتصادی 
و فرهنگـی مـورد اسـتقبال دولـت ها، نخبگان سياسـی 
و اقتصـادی کشـورهای ديگر قرار گرفـت. عقب ماندگی 
جوامـع در ايـن رويكـرد بـا داليـل و عوامـل درونـی 
همانند کمبود سـرمايه و انگيزه توجيه می شـود. رشـد 
اقتصـادی و سـاخت زيربناهـای اقتصـادی اولويت اصلی 
ايـن رويكـرد در برنامه ريـزی کشـورها اسـت و صنعتی 
شـدن محـور اصلـی تمايـز جامعه نـو از جامعه سـنتی 
تلقی شـده است)ابراهيمبای سـامی،1388، ص 172(. 
مکتب راديـکال و توسـعه: در اين ديـدگاه نظريات 
بسـيار متنـوع و حتـي متفاوتـي وجـود دارد. از لحـاظ 
فلسـفي، جهان بينـي اقتصادي و سـاير زمينه ها شـايد 
اختافـات زيـادي بيـن توسـعه شناسـان ايـن ديـدگاه 
موجـود باشـد، امـا اسـاس نظـرات آن هـا بـه قـرار زير 
اسـت: در نظـر اينان توسـعه فرآيندي اسـت کـه فارغ از 
اسـتعمار و اسـتثمار در حالـي که سـطح زندگي جامعه 
را بـاال مـي بـرد، تفـاوت هـا را نيـز کاهـش مـي دهـد. 

تفـاوت بيـن گـروه هـاي اجتماعي، بيـن افـراد، بين زن 
و مـرد، بيـن کار فكـري و کار يـدي، بيـن شـمال شـهر 
و جنـوب شـهر، بيـن شـهر و روسـتا و هكـذا. فرآيندي 
اسـت کـه نـه تنهـا مـي کوشـد سـطح تخصـص را باال 
ببـرد، بلكـه امـكان آن را نيـز بـراي همـه فراهـم مـي 
نمايـد. درآمـد سـرانه، توليـد سـرانه و بهره دهـي کار را 
بـاال مـي برد، امـا نه به قيمت يک تقسـيم کار و بسـيار 
تخصصـي کـه تـوده انبـوه مـردم را در وضـع بد سـابق 
نگـه دارد. آموزش و بهداشـت همگاني و قابل دسـترس 
بايـد طـوري پيشـرفت کند کـه بتواند بـازده کل جامعه 
را بـاال ببـرد. رشـد اقتصادي مطلوب اسـت، امـا اولويت 
بـا توزيـع مجـدد و عادالنه ثروت هـا و درآمدهـا، با رفع 
نيازهـاي اساسـي اکثريـت مـردم و بـا مبـارزه بـا فقـر 
مطلق جامعه اسـت. اگـر در مقاطعي بيـن انتخاب يكي 
از ايـن دو گريـزي نباشـد، ايـن رشـد اسـت کـه بايد به 
نفـع رفـع نيازهاي اساسـي راه باز کند. ديـدگاه راديكال 
توسـعه اقتصـادي را بـا سـاخت سياسـي و اجتماعـي 
جوامـع همـراه مـي بينـد. در اين ديـدگاه موانـع اصلي 
توسـعه جوامع، اسـتعمار، اسـتعمار نو، سـرمايه داري و 
ابسـته، بورژوازي تجاري وابسـته و از اين قبيل هسـتند. 
توسـعه شناسـان معـروف ايـن ديـدگاه عبارتنـد از: پل 
بـاران، موريـس داب، آنـدره گونـدر فرانک، سلسـوفورتا 
دو، دوس سـانتوس جفري کري، سـميرا مين، کاردوسو 

و...)لطيفـی،1388، ص 80(.
نئوکالسـیک و توسـعه: اقتصاددانـان نئوکاسـيک 
توسـعة ناحيـه اي را مبتنـی بـر توجيـه شـرايط بـازار 
آزاد مـی دانند)زنگـی آبـادی و ديگـران،1392، ص 4(. 
پارادايـم نئوکاسـيک دخالـت دولت را مجـاز نميداند و 
معتقد اسـت نتيجه اي جـز انحراف از تعـادل و ناکارايی 
نخواهد داشـت. نيروهاي بازار خود بـه خود ايجادکننده 
هماهنگـی و نظـم هسـتند. دولـت فقط در مـواردي که 
باعث انحراف در کارکرد کــارگزاران اقتصــادي نشـود، 
مجـاز بـه دخالـت اسـت و ايـن از طريـق اخـذ ماليـات 
هـاي مقطـوع و پرداخـت هـاي انتقــالی امكــان پذير 
اسـت. موارد شكسـت بـازار و عـدم تحقق رقابـت کامل 
از ديگــر مــوارد مجــوز دخالــت دولت است. توليــد 
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کــاالي عمـومی مثــل نظـام حقــوقی، دفـاع، حمـل 
و نقــل، آمــوزش و تحقيقـات، انحصارهـا، پيامدهـاي 
خارجی، اطاعــات نــاقص از مــوارد اصــلی شكسـت 
بــازار هسـتند. نئوکاسـيک ها نابرابـري اقتصـادي را 
منشأ و انگيزه فعاليت می دانند. لــذا معتقدنــد دولـت 
نبايـد بـه منظـور توزيـع درآمـد دخالـت کند؛ زيـرا که 
ايـن دخالـت منجربـه عـدم کارايی مـی شـود. از طرفی 
اگـر دولـت دخالت کنـد، هزينه هـاي اختال ناشـی از 
دخالت ازمنافع افــزايش رفــاه تجاوز خواهد کرد)واعظ 

برزانـی و ديگـران،1391، صـص 107-108(. 
توسـعه و اسـالم: نگـرش غالـب امـروزي بـه مفهـوم 
توسـعه نگـرش مـادي اسـت . چنيـن رويكـردي بــه 
توســعه، بيـش و پيـش از هر چيز، معلول نگاهي اسـت 
که فرهنگ امروز غــرب بــه انـسان و جهــان دارد. در 
ايـن رويكـرد، بعـد معنـوي و مـاوراي مـادي انسـان و 
جهـان يـا مـورد انـكار قـرار مـي گيــرد يا مغفـول مي 
مانـد. ايـن نگـرش، هـم در اسـاس و هـم در نتايـج و 
ثمراتــي کــه بــر آن مترتــب اسـت، هرگز نمي تواند 
مـورد قبـول و تأييد اسـام باشـد زيرا، از منظر اســام، 
نــه انــسان در وجـود مـادي خاصـه مـي گـردد و نه 
جهـان به جهان مادي محدود مي شـود. توسـعه بايــد 
در جهت رشـد معنـوي و الهي و تقرب جامعه به سـوي 
حـق تعالي ا نجـام گيرد و نبايد، هماننــد جوامع غربي، 
خالـي از اخـاق، تربيـت، معنويت و حيات طيبه باشـد. 
توسـعة مـورد تأييـد اسـام، گرچـه وجـوه مشـترکي با 
فراينـد توسـعه در جهـان غـرب دارد، از جهـت انگيـزه 
و هدف نهايي بر آن منطبق نيـــست زيـــرا، از نظـــر 
اســـام، توســـعه اي ارزشـمند اسـت که در آن همة 
امكانـات جامعه در جهـت احياي ارزش هاي پذيرفتــه 
شــده بـه کار گرفتـه شـود، به طـوري که افـراد جامعه 
بتواننـد، با اراده و اختيار خود و بهره گيــري از نيروهاي 
درونـي و امكانـات موجـود، در جهـت تكامـل و اعتاي 
مــادي و معنــوي جامعــه حرکت نمايند)منصورنژاد و 
زمانـی محجـوب،1391، ص 24-23(.بنـا بر آياتي چون 
»إِّن الّل يَأُْمـُر بِالَْعـْدِل َواإلِْحَسـاِن«)نحل:90( و »اْعِدلُـواْ 
ُهـَو أَْقـَرُب لِلّتْقَوی«)مائـده:8(، شـريعت اسـام بـر پاية 

عدالـت ورزي در ميـان مـردم بنا شـده اسـت. اسـام با 
توسـعه مخالـف نيسـت؛ آمـوزه هـاي ديني، نـه تنها بر 
عدالت اجتمــاعي و اقتـصادي و رفاه و پيشرفت عمومي 
تأکيـد مـي کنـد، راه کارهايـي عملـي براي رسـيدن به 
ايـن اهـداف بـه دسـت مـي دهـد. بخـش وسـيعي از 
مباحـث و ابـواب فقهـ  مانند ابواب تجارت و معــامات، 
اجـاره، رهـن و ...ـ  مربـو ط بـه مسـائل روزمـرة زندگي 
انــسان و تـدبير امــور دنيـوي اسـت و عنوان بخشي از 
کتـب روايـي اقتصاد و تدبير معيشـت اسـت. قـرآن، در 
آيـات متعـدد، موضوع توسـعه را مـورد توجه قـرار داده 
)ملـک:15؛ حديـد 7؛ اسـراء:70(و بـا صراحـت متذکـر 
شده است که انــسان نبايــد نــصيب خــود را از دنيـا 
فرامــوش کنــد :»َوابَْتِغ فِيَمـا آتَاَك الّلُ الـّداَر اْلِخَرَة َواَل 
نَْيا« )قــصص:77 (. انــسان، که  تَنـَس نَِصيَبـَک ِمَن الدُّ
خليفه و جانشين خداسـت بـر روي زمـين، موظـف بـه 
آبــاد نمـودن زمـين اســت.»...ُهَو أَنَشأَُکم مَِّن األَْرِض َو 
اْسـَتْعَمَرُکْم فِيَها « )هود:61(. موضوع توسـعه در روايات 
نيـز مـورد توجه قرار گرفته اسـت؛ امام علـي)ع( در نامه 
اش بـه مالـک اشـتر مـي نويسـد: »... و بايـد توجهت به 
آبادانـي زمين بيشـتر از گرفتن خراج باشـد، که سـتدن 
خراج جز بــا آبـاداني ميـسر نــشود« )نامـة 53(. امـام 
کــاظم )ع( نيــز مـی فرمايـد: »کسـي کـه بـه خاطـر 
دين خود دنيا را رها سـازد يا بــه خــاطر دنيــا ديــن 
خــود را ناديده بگيـرد از ما نيسـت«)همان، صص 22-

21(.اگرچـه بحـث توسـعه در نظـر و عمـل در »ايران« 
ريشه داراسـت؛ امـا آنچـه بيـش از آن درخـور توجـه 
می نمايـد؛ فرارفتـن از حصـار تنـگ الگوهـای غربی ای 
اسـت کـه از توسـعه بـه مثابه الگويـی مبتنی بـر »طی 
راه غـرب« ياد مـی نمايد. به عبارت ديگر بررسـی تاريخ 
تحـول سياسـت در ايـران نشـان می دهـد کـه بايـد به 
ورای الگوهـای تحصيلـی توسـعه رفتـه و بتوانيم تجربه 
ايرانـی- اسـامی خودمـان را نهادينـه و در قالب الگويی 
پيشـنهادی ارايـه نماييـم. الگويـی کـه اگرچـه در آن از 
تجـارب جهانـی غفلـت نشـده، امـا ويژگيهـای بومی را 
اسـاس قـرار داده اسـت. بـه نظـر ميرسـد که ايـن کار، 
رسـالت بـزرگ انديشـمندان و دولتمـردان ما به شـمار 
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مـی آيد)رحمانـی فضلـی،1394، ص 1(. براين اسـاس، 
هـدف مقالـه حاضـر تبييـن شـاخص های اسـامی و 
توسـعه  شـكل گيری  جهـت  در  ايرانی)عدالت محـور( 
متـوازن همـراه بـا عدالـت اجتماعـي و اصـاح آرايـش 
فضايي اقتصاد ملي و منطقه اي اسـتان خراسـان رضوی 
مي باشـد کـه ايـن امـر مي توانـد تخصيـص منابـع را با 
هـدف رفـع نابرابري هـاي منطقـه اي تحـت تاثيـر قرار 

دهد.
مواد و روش

بـر اسـاس مؤلفـه هـاي مـورد بررسـي، نـوع تحقيـق 
کاربـردي و توسـعه ای و روش بررسـي آن توصيفـي- 

شاخص هامولفه ها

عدالت 
اکولوژيكی

1- پراکنـش متعـادل جمعيـت در سـازمان فضايـی، 2- فراهـم کـردن امكانـات بـرای بهـره 
بـرداری از منابـع بـا توجـه به قابليتها، 3- اسـتفاده از سيسـتم هـای پويا و پايـدار اکولوژيكی 
و حمايـت از تنـوع زيسـتی، 4- اسـتفاده از يـک نظـام مديريت توليـد اکولوژيكی)کشـاورزی 
ارگانيـک(، 5- لـزوم حفـظ محيـط زيسـت در فعاليت هـای اقتصـادی،6- اسـتفاده از منابـع 
طبيعـی تجديـد شـونده، 7- اسـتفاده از يـک برنامه ريزی متعـادل کاربری اراضـی، 8- ايجاد 
فرصـت برابـر برای تمامـی مناطق در بهره برداری از معادن، 9- دسترسـی برابر در اسـتفاده از 

منابـع طبيعـی، 10- آمـوزش روش هـای کاهـش اثرات منفی انسـان بـر محيط.

عدالت اجتماعی

1- برخـورداری يكسـان افـراد از حقـوق، آزادی هـای فـردی و اجتماعی؛ 2- دسترسـی برابر 
همـه افـراد از امكانـات و خدمـات اجتماعـی؛ 3- دسترسـی برابـر افـراد بـه پايـگاه و منزلـت 
اجتماعـی؛ 4- حفـظ حقـوق و کرامـت انسـانی در بهـره بـرداری از حداقـل کاالهـای اوليـه؛ 
5- مسـئول بـودن همـه افـراد در برابـر اجرای قانـون؛ 6- امكانات مسـاوی قانونـی برای همه 
)برابـری در مقابـل قانون(؛ 7- برخورداری متعادل و متوازن اقشـار آسـيب ديـده از نظام يارانه 
ای؛ 8- حـق برابـر همـه افـراد در بـر طـرف کـردن نياز هـا و موانـع و مشـكات؛ 9- افزايش 

کارايـی سـازمان هـا)از طريق اسـتفاده از تصميـم گيری هـای جمعی(.

عدالت اقتصادی 

1- ايجـاد فرصـت برابـر بـرای تمامـی مناطـق در بهره بـرداری از معـادن؛ 2- دسترسـی برابر 
افـراد بـه امكانات و خدمات اقتصادی؛ 3- اسـتفاده متعادل از منابـع طبيعی و مواهب عمومی 
همگانـی؛ 4- توزيـع متعـادل ثروت )درآمد و هزينـه ها(؛ 5- کارايی اقتصادی)اسـتفاده بهينه 
از منابـع(؛ 6- کارايـی فنـی و تخصصی)بهره بـرداری در بهترين موقعيت ممكـن(؛ 7- نيروی 
انسـانی آمـوزش ديده)افزايـش بازدهـی نيروی کار(؛ 8- اسـتفاده متعـادل از همه بخش های 
فعاليـت هـای اقتصادی)صنعـت، کشـاورزی، خدماتی(، 9- اعتـدال در به کارگيـری و مصرف 
عوامـل توليـد؛ 10- رعايـت اعتـدال بين نسـلی در بهره بـرداری از ثروت هـای طبيعی؛ 11- 

جلوگيـری از احتكار؛ 12- اسـتفاده از الگوی توسـعه بومی.

تحليلـي و پيمايشـی اسـت. اطاعـات مـورد نيـاز در 
خصـوص مبانـی نظری بـه روش کتابخانـه ای گردآوری 
و اطاعـات ميدانی به روش پرسشـنامه گردآوری شـده 
کـه از نخبـگان و صاحـب نظران نظرسـنجی می شـود. 
جامعه آماري کارشناسـان و متخصصين دانشـگاهي مي 
باشـد. حجـم نمونـة120 عـدد پرسشـنامه اسـت که بر 
اسـاس روش نمونه گيـری تصادفـی انجـام شـده اسـت. 
شـاخص هـاي مـورد بررسـي اسـامی و ايرانی شـامل: 
عدالـت اقتصـادي، عدالت اکولوژيكـی، عدالت اجتماعي، 
عدالـت فرهنگـی و عدالـت کالبـدی در قالـب 50 گويه 
اسـت جدول شـماره)1(. بـرای تجزيه و تحليـل داده ها 

جدول 1.مهمترین عوامل و شاخص های کلیدی تاثیرگذار در توسعه متوازن استان خراسان رضوی
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و تحليل سـاختاری تأثيرگذاری هر يک از شـاخص های 
اسـامی ايرانـی در توسـعه متـوازن اسـتان از نـرم افزار 
تاثيـر  ابتـدا  MICMACاسـتفاده شـده اسـت.که در 
متغيرهـا نسـبت بـه يكديگر از صفـر تا چهار بر اسـاس 
و  شـد  ارزشـگذاری  متخصصـان  و  کارشناسـان  نظـر 
سـپس بـا نـرم افـزار MICMAC تاثيرات مسـتقيم و 
غير مسـتقيم و همچنين شـاخص های داری پتانسـيل 
اثرگـذار و اثرپذيـر مسـتقيم و غيرمسـتقيم و در نهايت 
تاثيرگذارتريـن شـاخص ها در توسـعه متـوازن اسـتان 

شدند.  شناسـايی 
محدوده مورد مطالعه

پهنـاور  اسـتان  از  بخشـی  رضـوی  خراسـان  اسـتان 
خراسـان اسـت کـه با مصوبـه دولـت در سـال 1383 و 
پس از تقسـيم خراسـان به سه قسمت شـمالی، رضوی 
و جنوبی ايجاد شـده اسـت. اين اسـتان در سـال 1391 
بيش از 116000 کيلومتر مربع وسـعت داشـته که بين 
مـدار جغرافيايـی 33 درجـه و 52 دقيقـه تـا 37 درجه 

و 42 دقيقـه عـرض شـمالی از خـط اسـتوا و 56 درجـه 
و 19 دقيقـه تـا 61 درجـه و 16 دقيقـه طول شـرقی از 
نصف النهار گرينويچ قرار گرفته اسـت. اسـتان خراسـان 
رضوی از شـمال و شـمال شـرق به طول حـدود531/6 
کيلومتـر دارای مـرز مشـترك با کشـور ترکمنسـتان و 
از شـرق بـه طـول حـدود302 کيلومتـر مـرز مشـترك 
بـا کشـور افغانسـتان دارد و از لحـاظ مرزهـای داخلی از 
شـمال غربـی بـا اسـتان خراسـان شـمالی، از جنـوب با 
اسـتان خراسـان جنوبـی و از غرب و نيمه شـمال غربی 
بـه اسـتان هـای يزد و و سـمنان محـدود می باشـد. بر 
اسـاس آخريـن تقسـيمات کشـوری، اسـتان خراسـان 
رضوی در سـال 1391 دارای 28 شهرسـتان، 70 بخش، 
72 شـهر و 164 دهسـتان بوده اسـت. بر اساس آخرين 
سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـكن در آبـان 1390 
جمعيـت اسـتان برابـر بـا 5994402 نفـر بـوده اسـت. 
درصـد جمعيـت سـاکن در نقـاط شـهری و روسـتايی 
اسـتان بـه ترتيـب 71/9 و 28/1 بـوده است)سـالنامه 

عدالت فرهنگی 

1- دسترسـی عادالنـه همـگان به اطاعات و اخبار و سـهيم کـردن افـراد در تصميم گيريها؛ 
2- حق برابر همگان در افزايش آگاهی از حقوق شـهروندی شـان؛ 3- ارتقاء بخشـی فرهنگ 
بـر پايه هويـت اصيل اسـامی-ايرانی و نفی پذيرش الگوهـای بيگانگان؛ 4- حـق برخورداری 
برابـر در اسـتفاده از فضاهـا و مراکز فرهنگی؛ 5- حق برخـورداری از کاالها و خدمات فرهنگی 
متناسـب بـا فرهنـگ خـودی؛ 6- دسترسـی به فرصت هـای برابـر  آموزشـی و تحصيلی؛ 7- 
شناسـايی و حفـظ سـرمايه هـای فرهنگـی )ميراث فرهنگـی، نمادها و اسـطوره هـای ملی(؛ 
8- احتـرام و به رسـميت شـناختن تمايزهای فرهنگی، قومی، زبانـی و مذهبی؛ 9- به حداقل 
رسـاندن آسـيب های فرهنگی)بی اعتمـادی، از خودبيگانگی فرهنگـی(؛ 10- توزيع عادالنه و 

متـوازن بودجة فرهنگـی بين مراکز فرهنگی و آموزشـی.

عدالت کالبدی

1- سـرانة مطلـوب کاربری هـا متناسـب بـا ميـزان تراکـم جمعيـت در مناطـق شـهری و 
روسـتايی؛ 2- توزيـع متـوازن سـرانه هـا بـا توجه به اصـول صحيـح مكانيابی؛ 3- دسترسـی 
مناسـب و برابر سـاکنين سـكونتگاه های شـهری و روسـتايی به جاده ها، بيمارسـتان ها و ...؛ 
4- جلوگيـری از دادن رانتهـا و امتيازهـا بـه گروهـی خـاص در مناطـق؛ 5- برنامـه ريزی در 
جهـت رشـد فيزيكـی برنامـه ريـزی شـده در سـكونتگاه های شـهری و روسـتايی؛ 6- تامين 
امكانـات برابـر در اتخاذ نوسـازی و احيای سـكونتگاه های شـهری و روسـتايی؛ 7- دسترسـی 
بـه زيرسـاخت ها و سياسـت های تشـويقی در مناطـق کمتر توسـعه يافته؛ 8- اسـتفادة برابر 
همة سـاکنين مناطق و سـكونتگاه ها از فضاهای شـهری؛ 9- تامين نيازها متناسـب با مناطق 

سكونتگاهها و 
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اسـتان 1391(. آماری 
بحث و يافته ها

همانطـور کـه در جـدول شـماره)2( مشـاهده می شـود 
درجـه  اسـت.  تنظيـم شـده  ماتريـس 50*50  ابعـاد 
پرشـدگی ماتريـس 94/08 درصد اسـت که  نشـان می 
دهـد عوامـل انتخـاب شـده تأثيـر زيـادی بـر روی هـم 
گذاشـته انـد. از مجمـوع 2352 رابطـه قابـل ارزيابی در 
ايـن ماتريس،148 رابطه، عددشـان صفر بوده اسـت که 
بـه ايـن معنی اسـت عوامل بـر همديگر تأثير نگذاشـته 
يـا  از همديگـر تأثير نپذيرفته اند.389 رابطه، عددشـان 
يـک بـوده اسـت بديـن معنـی کـه تاثيـر کمی نسـبت 
بـه هم داشـته انـد، 816 رابطه، عددشـان 2 بوده اسـت 
بديـن معنـی که رابط تاثيرگذار نسـبتاً قوی داشـته اند، 
832 رابطـه، عددشـان 3 بـوده اسـت بديـن معنـی که 
روابـط عامـل هـای کليدی بسـيار زيـاد بوده اسـت و از 
تاثيرگـذاری و تاثيـر پذيـری زيـادی برخوردار بـوده اند. 
درنهايـت نيـز 315 رابطـه، عددشـان P بـوده اسـت که 
نشـان دهنـده روابط پتاسـيلی و غير مسـتقيم عامل ها 

بوده اسـت.
و   عوامـل  متقابـل  روابـط  و  سیسـتم  تحلیـل 

ايرانـی اسـالمی  هـای  شـاخص 
در ماتريـس متقاطـع جمع اعداد سـطرهای هـر متغير، 

ميـزان تأثيرگذاری و جمع سـتونی هـر متغير نيز ميزان 
تأثيـر پذيـری آن متغيـر را از متغيرهـای ديگـر نشـان 
می دهد.نحـوه توزيـع و پراکنـش متغيرهـا در صفحـه 
پراکندگـی، از پايـداری يـا ناپايـداری سيسـتم حكايـت 
مـی کنـد. در بخش روش شناسـی و تحليـل ميک مک 
در مجمـوع دو نـوع پراکنـش تعريف شـده اسـت که به 
نام سيسـتم های پايـدار و سيسـتم های ناپايدار معروف 
هسـتند. در سيسـتم هـای پايـدار پراکنـش متغيرهـا 
بـه صـورت L انگليسـی نشـان داده شـده اسـت؛ يعنی 
برخـی متغيرهـا دارای تأثيرگـذاری بـاال و برخـی دارای 
تأثيـر پذيـری بـاال هسـتند. در سيسـتم هـای پايـدار 
مجموعـاً سـه دسـته متغيـر را می تـوان مشـاهده کرد: 
الـف: متغيرهـای بسـيار تأثيرگـذار بـر سيسـتم)عوامل 
کليـدی(ب: متغيرهـای مسـتقلج: متغيرهـای خروجی 
سيسـتم)متغيرهای نتيجه()شـكل شـماره1(. در ايـن 
سيسـتم جايـگاه هـر يـک از عوامـل و نقـش آن کامـًا 
ناپايـدار  هـای  سيسـتم  در  امـا  اسـت.  شـده  روشـن 
وضعيـت پيچيـده تر از سيسـتم هـای از سيسـتم های 
پايـدار اسـت. در ايـن سيسـتم، متغيرهـا حـول محـور 
قطـری صفحـه پراکنـده هسـتند و متغيرهـا در بيشـتر 
مواقـع حالت بينابينـی از تاثير گـذاری و تاثير پذيری را 
نشـان می دهند کـه اين امر ارزيابی و شناسـايی عوامل 

جدول 2.تحلیل اولیه داده های ماتریس و تأثیرات متقاطع

شاخص مقدار
ابعاد ماتريس 50
تعداد تکرار 2
تعداد صفر 148
تعداد يک 389
تعداد دو 816
تعداد سه 832
P تعداد 315

جمع 2352
درجه پرشدگی %94/08
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. 267 ، ص1391رباني،؛ ماخذ: متغيرهاي استراتژيك در نمودار. 1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

). نقشه پراكندگي متغيرهاي مستقل، متغيرهاي دووجهي، متغيرهاي تأثيرپذير، متغيرهاي مستقل از سيستم و 2شكل شماره(
متغيرهاي مستقل نتيجه 

وجود چندين عامل تأثير گذار در نزديكي منطقه شمال غربي نشان مي دهد كه متغيرهاي تعيين كننده يا تأثيرگذار: 
 ) اين متغيرهاي عبارتند از:2چندين عامل بر كل سيستم تأثير گذار هستند(شكل شماره

 - پراكنش متعادل جمعيت در سازمان فضايي1
 توزيع متوازن سرانه ها با توجه به اصول صحيح مكانيابي- 2
 برنامه ريزي در جهت رشد فيزيكي برنامه ريزي شده در سكونتگاه هاي شهري و روستايي- 3
 تامين امكانات برابر در اتخاذ نوسازي و احياي سكونتگاه هاي شهري و روستايي- 4
 ها از فضاهاي شهري استفادة برابر همة ساكنين مناطق و سكونتگاه-5
- نيروي انساني آموزش ديده(افزايش بازدهي نيروي كار) 6
- توزيع متعادل ثروت (درآمد و هزينه ها) 7

شکل 1. متغیرهای استراتژیک در نمودار؛ ماخذ: ربانی،1391، ص 267.
 

. 267 ، ص1391رباني،؛ ماخذ: متغيرهاي استراتژيك در نمودار. 1شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

). نقشه پراكندگي متغيرهاي مستقل، متغيرهاي دووجهي، متغيرهاي تأثيرپذير، متغيرهاي مستقل از سيستم و 2شكل شماره(
متغيرهاي مستقل نتيجه 

وجود چندين عامل تأثير گذار در نزديكي منطقه شمال غربي نشان مي دهد كه متغيرهاي تعيين كننده يا تأثيرگذار: 
 ) اين متغيرهاي عبارتند از:2چندين عامل بر كل سيستم تأثير گذار هستند(شكل شماره

 - پراكنش متعادل جمعيت در سازمان فضايي1
 توزيع متوازن سرانه ها با توجه به اصول صحيح مكانيابي- 2
 برنامه ريزي در جهت رشد فيزيكي برنامه ريزي شده در سكونتگاه هاي شهري و روستايي- 3
 تامين امكانات برابر در اتخاذ نوسازي و احياي سكونتگاه هاي شهري و روستايي- 4
 ها از فضاهاي شهري استفادة برابر همة ساكنين مناطق و سكونتگاه-5
- نيروي انساني آموزش ديده(افزايش بازدهي نيروي كار) 6
- توزيع متعادل ثروت (درآمد و هزينه ها) 7

شکل شماره)2(. نقشه پراکندگی متغیرهای مستقل، متغیرهای دووجهی، متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای مستقل از سیستم 
و متغیرهای مستقل نتیجه
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ايرانـی تأثيرگـذار مسـتقيم در ايجـاد توسـعه متـوازن 
اسـتان خراسـان رضـوی می باشـند. 

متغیرهای دو وجهی 
ايـن متغيرهـا دارای دو ويژگـی مشـترك تأثيرگـذاری 
بـاال و تأثيرپذيری باال هسـتند و هر عملـی روی آنها در 
متغيرهـای ديگـر نيـز تغيير خواهـد کرد. ايـن متغيرها 
را مـی تـوان بـه دو دسـته متغيرهـای ريسـک و هـدف 
اجتماعی6)امكانـات  عدالـت  شـاخص  کـرد.  تقسـيم 
مسـاوی قانونـی برای همـه )برابری در مقابـل قانون( در 
اينجا به عنوان شـاخص کليدی و اسـتراتژيک شـناخته 
شـده، و که هم قابل دسـتكاری و کنترل اسـت و هم بر 
پويايی و تغيير سيسـتم اثر می گذارد)شـكل شـماره2(.

1- متغیرهـای ريسـک: ايـن متغيرهـا چنـان که در 
شـكل نشـان داده شـده اسـت در بـاالی خـط قطـری 
ناحيه شـمال شـرقی شـكل قـرار گرفتـه انـد و ظرفيت 
بسـيار زيـادی برای تبديل شـدن بـه بازيگـران کليدی 
پراکندگـی  نقشـه  در  کـه  همچنـان  دارد.  سيسـتم 
متغيرهـای دو وجهـی مشـاهده مـی شـود، 6 عامـل 

کليـدی در ايـن منطقـه قـرار گرفتـه اسـت.
2- متغیرهـای هدف: اين متغيرها زيـر ناحيه قطری 
شـمال شـرقی صفحه قرار مـی گيرند، ايـن متغيرها در 
واقـع نتايج تكاملی سيسـتم و نمايانگر اهداف ممكن در 
يک سيسـتم هسـتند. با دسـت کاری و ايجـاد تغييرات 
در ايـن متغيرهـا بـه تكامـل سيسـتم برنامـه و هـدف 
خـود دسـت يافـت. همچنان کـه در صفحـه پراکندگی 
متغيرهـای  منطقـه  متغيـردر  مـی شـود 4  مشـاهده 

دوجهـی قرار داشـته اسـت.
قسـمت  در  متغيرهـا  ايـن  تأثیرپذيـر:  متغیرهـای 
جنوبـی شـرقی شـكل  قـرار گرفته انـد و می تـوان آنها 
را متغيرهـای نتيجـه نيـز ناميـد. ايـن متغيرهـا از تأثير 
پذيـری بسـيار بـاال از سيسـتم و تأثيـر گـذاری بسـيار 
پاييـن در سيسـتم برخـوردار هسـتند. همچنـان کـه 
در نقشـه پراکندگـی متغيرهـای تأثيـر گـذار مشـاهده 
مـی شـود، 1 متغيـر تأثيـر پذيـر در ايـن منطقـه قـرار 

شـماره2(: دارد)شـكل 
اصيـل  هويـت  پايـه  بـر  فرهنـگ  بخشـی  ارتقـاء   -1

کليـدی را بسـيار مشـكل می کند. با وجود ايـن، در اين 
سيسـتم نيز راه های ترسـيم شـده اسـت که مـی تواند 
راهنمـای گزينـش و شناسـايی عوامـل کليدی باشـد.از 
»نـرم افـزار ميک مک« و نحوه تحليـل ماتريس متقاطع 
بـرای اسـتخراج عوامل کليـدی موثر در توسـعه متوازن 
اسـتان اسـتفاده می شـود. در مجموع متغيرها دارای دو 
نـوع تأثير هسـتند: تأثير مسـتقيم و تأثير غيرمسـتقيم 
کـه بـه ترتيـب بررسـی خواهنـد شـد. همانطـور که در 
نقشـه پراکندگـی خروجـی تأثيرات مسـتقيم نـرم افزار 
ميـک مـک ديده می شـود، 10 عامل و شـاخص اسـامی 
ايرانـی کليـدی تأثيـر گـذار در منطقه شـمال غربـی قرار 
دارند.ايـن عامل هـا توسـعه متـوازن در اسـتان را تحت 

تأثيـر خـود قـرار می دهند.
متغیرهـای تعییـن کننـده يـا تأثیرگـذار: وجود 
چنديـن عامـل تأثيـر گـذار در نزديكـی منطقه شـمال 
غربی نشـان مـی دهد که چندين عامل بر کل سيسـتم 
تأثيـر گـذار هستند)شـكل شـماره2( ايـن متغيرهـای 

عبارتنـد از:
1- پراکنش متعادل جمعيت در سازمان فضايی

2- توزيـع متـوازن سـرانه ها بـا توجه به اصـول صحيح 
مكانيابی

3- برنامـه ريـزی در جهـت رشـد فيزيكـی برنامه ريزی 
شـده در سـكونتگاه های شـهری و روستايی

4- تاميـن امكانـات برابـر در اتخـاذ نوسـازی و احيـای 
سـكونتگاه هـای شـهری و روسـتايی

5-اسـتفادة برابـر همة سـاکنين مناطق و سـكونتگاه ها 
از فضاهای شـهری

6- نيروی انسـانی آمـوزش ديده)افزايش بازدهی نيروی 
کار(

7- توزيع متعادل ثروت )درآمد و هزينه ها(
8- برخـورداری متعادل و متوازن اقشـار آسـيب ديده از 

نظـام يارانـه ای و تامين اجتماعی
9- دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و تحصيلی

10- سـرانة مطلوب کاربری ها متناسـب بـا ميزان تراکم 
جمعيت در مناطق شـهری و روستايی

ايـن متغيرها مهم ترين عوامل و شـاخص های اسـامی 
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بيگانـگان الگوهـای  پذيـرش  نفـی  و  اسـامی-ايرانی 
آنچـه از ايـن متغيـر مـی توان برداشـت کرد، اين اسـت 
کـه ايـن متغيـر نتيجـه متغيرهای مسـتقل اسـت. اگر 
متغيرهـای مسـتقل و تأثيـر گـذار رونـد مثبتی داشـته 

باشـند ايـن متغيـر نيز مثبـت خواهـد بود.
متغیرهای مسـتقل: اين متغيرهـا دارای تأثير گذاری 
و تأثيرپذيـری پايينی هسـتند. اين متغيرها در قسـمت 
جنـوب غربی شـكل قـرار گرفتند.متغيرهای مسـتقل را 
مـی توان بـه دو دسـته متغيرهای مسـتقل از سيسـتم 
و متغيرهـای مسـتقل نتيجـه سيسـتم تقسـيم کـرد. 
.همچنان که در نقشـه پراکندگی متغيرهای مسـتقل از 
سيسـتم و متغيرهای مسـتقل نتيجه سيسـتم مشاهده 
مـی شـود، هيـچ عامـل کليـدی در ايـن منطقـه قـرار 

نگرفته اسـت. 
متغیرهـای تنظیمی: ايـن متغيرهـا در نزديكی مرکز 

شـكل قـرار گرفته انـد. در واقع حالت تنظيمـی دارند و 
گاهـی بـه عنوان اهـرم ثانويـه عمل می کنند. بسـته به 
سياسـت هايـی که برنامه ريـزان و مديران بـرای اهداف 
خـود بـه کار مـی گيـرد. ايـن متغيرهـا قابليـت ارتقـاء 
بـه متغيرهـای تأثيرگـذار، متغيرهـای تعييـن کننده يا 

متغيرهـای هـدف و ريسـک را دارند.
در  مناطـق  تمامـی  بـرای  برابـر  فرصـت  1-ايجـاد 

معـادن از  بهره بـرداری 
2-برخـورداری يكسـان افـراد از حقـوق ، آزادی هـای 

فـردی و اجتماعـی
3-حفـظ حقـوق و کرامـت انسـانی در بهـره بـرداری از 

حداقـل کاالهـای اوليـه يا مشـترك
4-لـزوم حفظ محيط زيسـت در فعاليـت های اقتصادی 

و  جلوگيـری از تخريب محيطی
5-استفاده از يک برنامه ريزی متعادل کاربری اراضی

 
نقشه روابط مستقيم بين متغيرها(تأثيرات قوي تا بسيار قوي) .3شكل 

 تاثيرات مستقيم متغيرها بر همديگر
تأثيرمتغيرها نسبت به يكديگر از صفر تا چهار و بر اساس نظر متخصصان مي باشد، آن مقدار تأثيري كه يك عامل از عوامل 

ديگرمي پذيرد به عنوان تأثيرپذيري و آن مقدار تأثيري كه يك عامل بر عوامل ديگر مي گذارد به عنوان تأثيرگذاري ثبت شده 
). 3است(جدول شماره

تاثيرات مستقيم متغيرها از يكديگر . 3جدول 
تاثيرپذيري تاثيرگذاري شاخص مولفه 

 93 81 برداري از معادن ايجاد فرصت برابر براي تمامي مناطق در بهره 
 92 90 دسترسي برابر افراد به امكانات و خدمات اقتصادي 

 99 76 استفاده متعادل از منابع طبيعي و مواهب عمومي همگاني 

 79 92 توزيع متعادل ثروت (درآمد و هزينه ها) 

 93 107 كارايي اقتصادي(استفاده بهينه از منابع)عدالت 

 85 80 كارايي فني و تخصصي(بهره برداري در بهترين موقعيت ممكن)اقتصادي 

 77 88 نيروي انساني آموزش ديده(افزايش بازدهي نيروي كار) 

استفاده متعادل از همه بخش هاي فعاليت هاي اقتصادي(صنعت، كشاورزي،  
 خدماتي)

99 96 

شکل 3.نقشه روابط مستقیم بین متغیرها)تأثیرات قوی تا بسیار قوی(
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6-دسترسـی عادالنـه همـگان بـه اطاعـات و اخبـار و 
همينطـور سـهيم کـردن افـراد در تصميـم گيريهـا

7- شناسـايی و حفـظ سـرمايه هـای فرهنگـی )ميراث 
فرهنگـی، نمادهـا و اسـطوره هـای ملی(
 تاثیرات مستقیم متغیرها بر همديگر

تأثيرمتغيرهـا نسـبت بـه يكديگـر از صفـر تا چهـار و بر 
اسـاس نظـر متخصصـان مـی باشـد، آن مقـدار تأثيری 
کـه يـک عامـل از عوامـل ديگرمـی پذيـرد بـه عنـوان 
تأثيرپذيـری و آن مقـدار تأثيـری کـه يـک عامـل بـر 
عوامـل ديگـر مـی گـذارد بـه عنـوان تأثيرگـذاری ثبت 

شـده اسـت)جدول شـماره3(.
تحیل تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر همديگر

در ايـن روش هـر کـدام از روابـط متغيرهـا توسـط نرم 
افـزار به توان های 2، 3، 4،5 و...رسـانده و بر اين اسـاس 

اثـرات غير مسـتقيم متغيرها سـنجيده می شـود.
متغیرهـای تعییـن کننـده يـا تأثیرگـذار: وجود 
چنديـن عامـل تأثيـر گـذار در نزديكـی منطقه شـمال 

غربی نشـان مـی دهد که چندين عامل بر کل سيسـتم 
تأثيـر گـذار هسـتند )شـكل شـماره4(. ايـن متغيرهای 

از: عبارتند 
1- سـرانة مطلـوب کاربری ها متناسـب با ميـزان تراکم 

جمعيت در مناطق شـهری و روسـتايی
2- توزيـع متـوازن سـرانه ها بـا توجه به اصـول صحيح 

مكانيابی
3- برنامـه ريـزی در جهـت رشـد فيزيكـی برنامه ريزی 

شـده در سـكونتگاه های شـهری و روستايی
4- تاميـن امكانـات برابـر در اتخـاذ نوسـازی و احيـای 

سـكونتگاه هـای شـهری و روسـتايی
5-اسـتفادة برابـر همة سـاکنين مناطق و سـكونتگاه ها 

از فضاهای شـهری
6- نيروی انسـانی آمـوزش ديده)افزايش بازدهی نيروی 

کار(
7- توزيع متعادل ثروت )درآمد و هزينه ها(

8- برخـورداری متعادل و متوازن اقشـار آسـيب ديده از 

تاثيرپذيریتاثيرگذاریشاخصمولفه

عدالت
اقتصادی

8193ايجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهره برداری از معادن
9092دسترسی برابر افراد به امكانات و خدمات اقتصادی

7699استفاده متعادل از منابع طبيعی و مواهب عمومی همگانی
9279توزيع متعادل ثروت )درآمد و هزينه ها(
10793کارايی اقتصادی)استفاده بهينه از منابع(

8085کارايی فنی و تخصصی)بهره برداری در بهترين موقعيت ممكن(
8877نيروی انسانی آموزش ديده)افزايش بازدهی نيروی کار(

استفاده متعادل از همه بخش های فعاليت های اقتصادی)صنعت، 
9996کشاورزی، خدماتی(

10693اعتدال در به کارگيری و مصرف عوامل توليد
8189رعايت اعتدال بين نسلی در بهره برداری از ثروت های طبيعی

7076جلوگيری از احتكار
9693استفاده از الگوی توسعه بومی

جدول 3. تاثیرات مستقیم متغیرها از یکدیگر
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عدالت
اجتماعی

8490برخورداری يكسان افراد از حقوق ، آزادی های فردی و اجتماعی
10497دسترسی برابر همه افراد از امكانات و خدمات اجتماعی

10591دسترسی برابر افراد به پايگاه و منزلت اجتماعی
حفظ حقوق و کرامت انسانی در بهره برداری از حداقل کاالهای 

10094اوليه يا مشترك

10595مسئول بودن همه افراد در برابر اجرای قانون
108108امكانات مساوی قانونی برای همه )برابری در مقابل قانون(

برخورداری متعادل و متوازن اقشار آسيب ديده از نظام يارانه ای و 
8883تامين اجتماعی

9593حق برابر همه افراد در بر طرف کردن نياز ها و موانع و مشكات
افزايش کارايی سازمان ها)از طريق استفاده از تصميم گيری های 

10692جمعی(

عدالت
اکولوژی

11387پراکنش متعادل جمعيت در سازمان فضايی
فراهم کردن امكانات برای بهره برداری از منابع با توجه به قابليت 

8799ها و پتانسيل ها

استفاده از سيستم های پويا و پايدار اکولوژيكی  و حمايت از تنوع 
8482زيستی

7685استفاده از يک نظام مديريت توليد اکولوژيكی )کشاورزی ارگانيک(
لزوم حفظ محيط زيست در فعاليت های اقتصادی و  جلوگيری از 

6389تخريب محيطی

7084استفاده از منابع طبيعی تجديد شونده
7893استفاده از يک برنامه ريزی متعادل کاربری اراضی

7898ايجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهره برداری از منابع
9293دسترسی برابر در استفاده از منابع طبيعی

کنترل آلودگی از طريق آموزش روش های کاهش اثرات منفی 
8088انسان بر محيط
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عدالت
فرهنگی

دسترسی عادالنه همگان به اطاعات و اخبار و همينطور سهيم 
7693کردن افراد در تصميم گيريها

9392حق برابر همگان در افزايش آگاهی از حقوق شهروندی شان
ارتقاء بخشی فرهنگ بر پايه هويت اصيل اسامی-ايرانی و نفی 

24104پذيرش الگوهای بيگانگان

9497حق برخورداری برابر در استفاده از فضاها و مراکز فرهنگی
حق برخورداری از کاالها و خدمات فرهنگی متناسب با فرهنگ 

9389خودی

10488دسترسی به فرصت های برابر  آموزشی و تحصيلی
شناسايی و حفظ سرمايه های فرهنگی )ميراث فرهنگی، نمادها و 

8793اسطوره های ملی(

احترام و به رسميت شناختن تمايزهای فرهنگی، قومی، زبانی و 
10099مذهبی

به حداقل رساندن آسيب های فرهنگی)بی اعتمادی، از 
9395خودبيگانگی فرهنگی(

توزيع عادالنه و متوازن بودجة فرهنگی بين مراکز فرهنگی و 
9990آموزشی

عدالت
کالبدی

سرانة مطلوب کاربری ها متناسب با ميزان تراکم جمعيت در مناطق 
9985شهری و روستايی

10584توزيع متوازن سرانه ها با توجه به اصول صحيح مكانيابی
دسترسی مناسب و برابر ساکنين سكونتگاه های شهری و روستايی 

10992به جاده ها، بيمارستان ها، مدارس 

10290جلوگيری از دادن رانت ها و امتيازها به گروهی خاص در مناطق
برنامه ريزی در جهت رشد فيزيكی برنامه ريزی شده در سكونتگاه 

10681های شهری و روستايی

تامين امكانات برابر در اتخاذ نوسازی و احيای سكونتگاه های 
10785شهری و روستايی

دسترسی به زيرساخت ها و سياست های تشويقی در مناطق کمتر 
7588توسعه يافته يا مناطق بدون توان

10481استفادة برابر همة ساکنين مناطق و سكونتگاه ها از فضاهای شهری
6585تامين نيازها متناسب با مناطق و سكونتگاهها
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بود. مثبـت خواهنـد 
متغیرهای مسـتقل: ايـن متغيرهـا دارای تأثيرگذاری 
و تأثيرپذيـری پايينی هسـتند. اين متغيرها در قسـمت 
جنـوب غربی شـكل قـرار گرفتند.متغيرهای مسـتقل را 
مـی توان بـه دو دسـته متغيرهای مسـتقل از سيسـتم 
و متغيرهـای مسـتقل نتيجـه سيسـتم تقسـيم کـرد. 
همچنان که در نقشـه پراکندگی متغيرهای مسـتقل از 
سيسـتم و متغيرهای مسـتقل نتيجه سيسـتم مشاهده 
مـی شـود، هيـچ عامـل کليـدی در ايـن منطقـه قـرار 

نگرفته اسـت.
متغیرهـای تنظیمی: ايـن متغيرهـا در نزديكی مرکز 
شـكل قـرار گرفته انـد. در واقـع حالت تنظيمـی دارند و 
گاهـی بـه عنوان اهـرم ثانويـه عمل می کنند. بسـته به 
سياسـت هايی که شـهرداری بـرای اهداف خـود به کار 
مـی گيـرد. ايـن متغيرهـا قابليت ارتقـاء بـه متغيرهای 
تأثيرگـذار، متغيرهای تعيين کننده يـا متغيرهای هدف 

و ريسـک را دارند.
1-شناسـايی و حفـظ سـرمايه هـای فرهنگـی )ميـراث 

فرهنگـی، نمادهـا و اسـطوره هـای ملی(
2- دسترسی برابر افراد به امكانات و خدمات اقتصادی

3- برخـورداری يكسـان افـراد از حقـوق، آزادی هـای 
فـردی و اجتماعـی

در  مناطـق  تمامـی  بـرای  برابـر  فرصـت  4-ايجـاد 
معـادن از  بهره بـرداری 

5- پراکنش متعادل جمعيت در سازمان فضايی
6- استفاده از يک برنامه ريزی متعادل کاربری اراضی

7- دسترسـی عادالنـه همـگان بـه اطاعـات و اخبـار و 
همينطـور سـهيم کـردن افـراد در تصميـم گيريها

8- لـزوم حفظ محيط زيسـت در فعاليت های اقتصادی 
و  جلوگيری از تخريب محيطی

تأثیرپذيری غیرمستقیم
همانطـور کـه مباحـث پيـش توضيح داده شـده اسـت 
تأثيـر  متغيرهـا نسـبت به يكديگـر از صفر تـا چهارو بر 
اسـاس نظـر متخصصـان مـی باشـد، آن مقـدار تأثيری 
کـه يـک عامـل از عوامـل ديگرمـی پذيـرد بـه عنـوان 
تأثيرپذيـری و آن مقدار تأثيـری که يک عامل بر عوامل 

نظـام يارانـه ای و تامين اجتماعی
9- اسـتفاده از سيسـتم های پويا و پايدار اکولوژيكی  و 

حمايت از تنوع زيسـتی
ايـن متغيـر هـا مهـم تريـن عوامـل و شـاخص هـای 
اسـامی ايرانـی تأثيـر گـذار غيـر مسـتقيم در ايجـاد 
توسـعه متـوازن اسـتان خراسـان رضـوی مـی باشـند. 
متغیرهـای دو وجهی: اين متغيرهـا دارای دو ويژگی 
مشـترك تأثيرگـذاری بـاال و تأثيـر پذيری باال هسـتند 
و هـر عملـی روی آنهـا در متغيرهـای ديگـر نيـز تغيير 
خواهـد کـرد. ايـن متغيرهـا را مـی تـوان بـه دو دسـته 

متغيرهـای ريسـک و متغيرهـای هـدف تقسـيم کرد. 
1- متغيرهـای ريسـک: ايـن متغيرهـا چنـان کـه در 
شـكل نشـان داده شـده اسـت در بـاالی خـط قطـری 
ناحيه شـمال شـرقی شـكل قـرار گرفتـه انـد و ظرفيت 
بسـيار زيـادی برای تبديل شـدن بـه بازيگـران کليدی 
سيسـتم دارد. همچنان که در نقشـه پراکندگی متغيرها 
مشـاهده می شـود 7 متغير در اين قسـمت قرار گرفته 

شـماره4(. است)شكل 
2-متغيرهـای هـدف: ايـن متغيرهـا زيـر ناحيـه قطری 
شـمال  شـرقی صفحه قـرار می گيرند، ايـن متغيرها در 
واقـع نتايج تكاملی سيسـتم و نمايانگر اهداف ممكن در 
يک سيسـتم هسـتند. با دسـت کاری و ايجـاد تغييرات 
در ايـن متغيرها به تكامل سيسـتم برنامـه و هدف خود 
دسـت يافـت. نتايج نشـان می دهد کـه 3 متغير در اين 

قسـمت مشـاهده می شود )شكل شـماره4(.
قسـمت  در  متغيرهـا  ايـن  تأثیرپذيـر:  متغیرهـای 
جنوبـی شـرقی شـكل  قـرار گرفته انـد و می تـوان آنها 
را متغيرهـای نتيجـه نيـز ناميـد. ايـن متغيرهـا از تأثير 
پذيـری بسـيار بـاال از سيسـتم و تأثيـر گـذاری بسـيار 

پاييـن در سيسـتم برخـوردار هسـتند. 
اصيـل  هويـت  پايـه  بـر  فرهنـگ  بخشـی  ارتقـاء   -1
بيگانـگان الگوهـای  پذيـرش  نفـی  و  اسـامی-ايرانی 

آنچـه از ايـن متغيرهـای تاثيرپذيـر می تـوان برداشـت 
کـرد، ايـن اسـت کـه ايـن متغيرهـا نتيجـه متغيرهای 
مسـتقل هسـتند. کـه اگـر متغيرهـای مسـتقل و تأثير 
گـذار رونـد مثبتـی داشـته باشـند ايـن متغيرهـا نيـز 
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متغیرها بـر همديگر
همانطور که مشـاهده می شـود، در وضعيت پتانسـيلی 
گـذار  تاثيـر  متغيرهـای  متغيرهـا،  تاثيـرات مسـتقيم 
افزايـش يافتـه اند. از تعـداد متغيرهای مسـتقل کاهش 
يافتـه اسـت. ايـن نتايـج نشـان می دهـد کـه متغيرها 
پتانسـيل تبديـل بـه متغيرهـای تأثيـر گـذار را دارند و 

ديگـر مـی گـذارد بـه عنـوان تأثيرگـذاری ثبـت شـده 
اسـت. مقـدار تأثيـری کـه تـک تـک عوامل بـر يكديگر 
مـی گذارنـد توسـط نـرم افزار ميـک مک به تـوان های 
مختلـف رسـانده اسـت کـه مجمـوع آنهـا مقـدار کمی 
تأثيرپذيـری غير مسـتقيم را تشـكيل مـی دهد)جدول 

شـماره 4(.
تحیل تأثیرات پتانسـیل مسـتقیم و غیرمستقیم 

- برخورداري يكسان افراد از حقوق، آزادي هاي فردي و اجتماعي 3
برداري از معادن  -ايجاد فرصت برابر براي تمامي مناطق در بهره4
- پراكنش متعادل جمعيت در سازمان فضايي 5
- استفاده از يك برنامه ريزي متعادل كاربري اراضي 6
- دسترسي عادالنه همگان به اطالعات و اخبار و همينطور سهيم كردن افراد در تصميم گيريها 7
- لزوم حفظ محيط زيست در فعاليت هاي اقتصادي و  جلوگيري از تخريب محيطي 8
 

 
نقشه روابط غيرمستقيم بين متغيرها(تأثيرات قوي تا بسيار قوي) .5شكل 

 تأثيرپذيري غيرمستقيم
 همانطور كه مباحث پيش توضيح داده شده است تأثير  متغيرها نسبت به يكديگر از صفر تا چهارو بر اساس نظر متخصصان مي 

باشد، آن مقدار تأثيري كه يك عامل از عوامل ديگرمي پذيرد به عنوان تأثيرپذيري و آن مقدار تأثيري كه يك عامل بر عوامل 
ديگر مي گذارد به عنوان تأثيرگذاري ثبت شده است. مقدار تأثيري كه تك تك عوامل بر يكديگر مي گذارند توسط نرم افزار 

شکل 5.نقشه روابط غیرمستقیم بین متغیرها)تأثیرات قوی تا بسیار قوی(
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تاثيرپذيریتاثيرگذاریشاخصمولفه

عدالت
اقتصادی

682882753461ايجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهره برداری از معادن
729099753912دسترسی برابر افراد به امكانات و خدمات اقتصادی

614811814888استفاده متعادل از منابع طبيعی و مواهب عمومی همگانی
743920649551توزيع متعادل ثروت )درآمد و هزينه ها(
865377762790کارايی اقتصادی)استفاده بهينه از منابع(

657615694979کارايی فنی و تخصصی)بهره برداری در بهترين موقعيت ممكن(
728062637971نيروی انسانی آموزش ديده)افزايش بازدهی نيروی کار(

استفاده متعادل از همه بخش های فعاليت های اقتصادی)صنعت، 
811667783127کشاورزی، خدماتی(

865978757806اعتدال در به کارگيری و مصرف عوامل توليد
657109721367رعايت اعتدال بين نسلی در بهره برداری از ثروت های طبيعی

568775621245جلوگيری از احتكار
780419758074استفاده از الگوی توسعه بومی

عدالت 
اجتماعی

692893737877برخورداری يكسان افراد از حقوق، آزادی های فردی و اجتماعی
847792789346دسترسی برابر همه افراد از امكانات و خدمات اجتماعی

845205741978دسترسی برابر افراد به پايگاه و منزلت اجتماعی
حفظ حقوق و کرامت انسانی در بهره برداری از حداقل کاالهای 

809599765011اوليه يا مشترك

864489773086مسئول بودن همه افراد در برابر اجرای قانون
857768876327امكانات مساوی قانونی برای همه )برابری در مقابل قانون(

برخورداری متعادل و متوازن اقشار آسيب ديده از نظام يارانه ای و 
742030679415تامين اجتماعی

791315759625حق برابر همه افراد در بر طرف کردن نياز ها و موانع و مشكات
افزايش کارايی سازمان ها)از طريق استفاده از تصميم گيری های 

880635754499جمعی(

جدول 4. تاثیرات غیرمستقیم متغیرها از یکدیگر
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عدالت
اکولوژی

912619703908پراکنش متعادل جمعيت در سازمان فضايی
فراهم کردن امكانات برای بهره برداری از منابع با توجه به قابليت ها 

722128804109و پتانسيل ها

استفاده از سيستم های پويا و پايدار اکولوژيكی  و حمايت از تنوع 
684117670511زيستی

607243693383استفاده از يک نظام مديريت توليد اکولوژيكی )کشاورزی ارگانيک(
لزوم حفظ محيط زيست در فعاليت های اقتصادی و  جلوگيری از 

523798730709تخريب محيطی

587230687788استفاده از منابع طبيعی تجديد شونده
630081759603استفاده از يک برنامه ريزی متعادل کاربری اراضی

627887801563ايجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهره برداری از منابع
753826754820دسترسی برابر در استفاده از منابع طبيعی

کنترل آلودگی از طريق آموزش روش های کاهش اثرات منفی 
656126715246انسان بر محيط

عدالت
فرهنگی

دسترسی عادالنه همگان به اطاعات و اخبار و همينطور سهيم 
612708759903کردن افراد در تصميم گيريها

741343753934حق برابر همگان در افزايش آگاهی از حقوق شهروندی شان
ارتقاء بخشی فرهنگ بر پايه هويت اصيل اسامی-ايرانی و نفی 

190568849685پذيرش الگوهای بيگانگان

766353789221حق برخورداری برابر در استفاده از فضاها و مراکز فرهنگی
حق برخورداری از کاالها و خدمات فرهنگی متناسب با فرهنگ 

750284725701خودی

842164715761دسترسی به فرصت های برابر  آموزشی و تحصيلی
شناسايی و حفظ سرمايه های فرهنگی )ميراث فرهنگی، نمادها و 

718288761697اسطوره های ملی(

احترام و به رسميت شناختن تمايزهای فرهنگی، قومی، زبانی و 
802355797013مذهبی

به حداقل رساندن آسيب های فرهنگی)بی اعتمادی، از خودبيگانگی 
748890764942فرهنگی(

توزيع عادالنه و متوازن بودجة فرهنگی بين مراکز فرهنگی و 
825209726747آموزشی
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عدالت
اکولوژی

912619703908پراکنش متعادل جمعيت در سازمان فضايی
فراهم کردن امكانات برای بهره برداری از منابع با توجه به قابليت ها 

722128804109و پتانسيل ها

استفاده از سيستم های پويا و پايدار اکولوژيكی  و حمايت از تنوع 
684117670511زيستی

607243693383استفاده از يک نظام مديريت توليد اکولوژيكی )کشاورزی ارگانيک(
لزوم حفظ محيط زيست در فعاليت های اقتصادی و  جلوگيری از 

523798730709تخريب محيطی

587230687788استفاده از منابع طبيعی تجديد شونده
630081759603استفاده از يک برنامه ريزی متعادل کاربری اراضی

627887801563ايجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهره برداری از منابع
753826754820دسترسی برابر در استفاده از منابع طبيعی

کنترل آلودگی از طريق آموزش روش های کاهش اثرات منفی 
656126715246انسان بر محيط

عدالت
فرهنگی

دسترسی عادالنه همگان به اطاعات و اخبار و همينطور سهيم 
612708759903کردن افراد در تصميم گيريها

741343753934حق برابر همگان در افزايش آگاهی از حقوق شهروندی شان
ارتقاء بخشی فرهنگ بر پايه هويت اصيل اسامی-ايرانی و نفی 

190568849685پذيرش الگوهای بيگانگان

766353789221حق برخورداری برابر در استفاده از فضاها و مراکز فرهنگی
حق برخورداری از کاالها و خدمات فرهنگی متناسب با فرهنگ 

750284725701خودی

842164715761دسترسی به فرصت های برابر  آموزشی و تحصيلی
شناسايی و حفظ سرمايه های فرهنگی )ميراث فرهنگی، نمادها و 

718288761697اسطوره های ملی(

احترام و به رسميت شناختن تمايزهای فرهنگی، قومی، زبانی و 
802355797013مذهبی

به حداقل رساندن آسيب های فرهنگی)بی اعتمادی، از خودبيگانگی 
748890764942فرهنگی(

توزيع عادالنه و متوازن بودجة فرهنگی بين مراکز فرهنگی و 
825209726747آموزشی
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عدالت
کالبدی

سرانة مطلوب کاربری ها متناسب با ميزان تراکم جمعيت در مناطق 
817223689463شهری و روستايی

872779681919توزيع متوازن سرانه ها با توجه به اصول صحيح مكانيابی
دسترسی مناسب و برابر ساکنين سكونتگاه های شهری و روستايی 

881200749292به جاده ها، بيمارستان ها، مدارس 

811459735525جلوگيری از دادن رانت ها و امتيازها به گروهی خاص در مناطق
برنامه ريزی در جهت رشد فيزيكی برنامه ريزی شده در سكونتگاه 

856232663107های شهری و روستايی

تامين امكانات برابر در اتخاذ نوسازی و احيای سكونتگاه های شهری 
879680692474و روستايی

دسترسی به زيرساخت ها و سياست های تشويقی در مناطق کمتر 
599303718735توسعه يافته يا مناطق بدون توان

848227657863استفادة برابر همة ساکنين مناطق و سكونتگاه ها از فضاهای شهری
524370690173تامين نيازها متناسب با مناطق و سكونتگاهها

همچنيـن پتانسـل تأثيرگـذاری و تأثر پذيـری متغيرها 
به مانند تاثيرات وتأثيرگذاری مسـتقيم و غير مسـتقيم 
متغيرهـا مـی باشـد و متغيرهايی که تأثيرات مسـتقيم 
زيـادی داشـته انـد و پتانسـيل تأثيـر گـذاری آنهـا زياد 

می باشـد.
رتبه بندی تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم

همچنـان کـه در جـدول ذيـل مشـاهده مـی شـود، 
رتبـه متغيـر هـا از لحـاظ تأثير گـذاری و تأثيـر پذيری 
مسـتقيم و غير مسـتقيم آورده شده اسـت، نتايج نشان 
مـی دهـد که در رتبـه بندی بيـن ده متغيـر اول، چهار 
متغيـر از مولفـه عدالت اکولوژيكی، سـه متغيـر از مولفه 
يـک  اقتصـادی،  متغيـر عدالـت  کالبـدی، دو  عدالـت 
متغير عدالـت اکولوژيكی تأثيرگذاری زيادی در توسـعه 
متـوازن اسـتان داشـته انـد. از ميـان 50 عامل بررسـی 
شـده در ايـن تحقيـق، دو شـاخص پراکنـش متعـادل 
جمعيـت در سـازمان فضايـی و دسترسـی مناسـب و 
برابـر سـاکنين سـكونتگاه هـای شـهری و روسـتايی به 
جاده ها، بيمارسـتان هـا، مدارس و ... بـه عنوان کليدی 
ترين عوامل موثر در توسـعه متوازن اسـتان می باشـند. 

عوامـل کليـدی موثر ديگـر که تاثيرگذاری بيشـتری در 
توسـعه متـوازن اسـتان داشـته انـد در جدول زيـر و در 

رنـگ هـای مختلـف نشـان داده شـده اند.
نتیجه گیری و جمعبندي

هـدف کلـي توسـعه، رشـد و تعالـي همه جانبـه جوامع 
انسـاني اسـت. از ايـن رو در فرآينـد برنامـه ريـزي براي 
آن،  مسـير  در  گرفتـن  قـرار  و  توسـعه  بـه  دسـتيابي 
شـناخت و درك شـرايط و مقتضيـات جوامـع انسـاني 
و نيازهـاي آنـان در ابعـاد مختلـف از جملـه اقدامـات 
ضـروري در ايـن زمينه هاسـت. آنچه مسـلم اسـت اين 
ضـرورت در همـه جـا به طور يكسـان مطرح نمي شـود 
و امكانات و منابع نيز در همه جا يكسـان نيسـت.نيروی 
انسـانی از مهمتريـن عوامـل توسـعه اسـت و انگيزش او 
بـه تـاش و فعاليـت، در گـرو رفتـار عادالنـه با اوسـت. 
بـی عدالتـی موجب خدشـه بـر کرامت انسـانی و خروج 
سـرمايه های اجتماعـی، کاهش عزم ملی بـرای فعاليت 
و تهديـد سـامت روانـی جامعـه مـی شـود. اگرچـه 
ممكـن اسـت در اثـر رشـد غيرمتعـادل و غيرمنصفانـه، 
بخـش هايی از جامعه به توسـعه اقتصادی دسـت يابند؛ 
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جدول 5. تاثیرگذاری و تأثیر پذیری مستقیم و غیرمستقیم پتانسیلی متغیرها از یکدیگر    

رتبه شاخص
 پتانسيل
 اثرگذاری
مستقيم

متغير
 پتانسيل
 اثرپذيری
مستقيم

متغير
 پتانسيل
 اثرگذاری

غيرمستقيم
متغير

 پتانسيل
 اثرپذيری

غيرمستقيم
1 اجتماعی9 265 اقتصادی10 234 اجتماعی9 264 اقتصادی10 233
2 فرهنگی3 263 اقتصادی3 225 فرهنگی3 262 اقتصادی3 224
3 کالبدی9 261 اجتماعی2 221 کالبدی9 261 اجتماعی3 222
4 کالبدی1 252 اجتماعی3 221 کالبدی1 252 اجتماعی4 221
5 اجتماعی6 247 اجتماعی4 221 اجتماعی6 247 اجتماعی2 221
6 کالبدی2 247 اکولوژيک9 219 کالبدی2 246 اکولوژيک9 220
7 اقتصادی12 241 اقتصادی4 216 اکولوژيک7 241 اقتصادی4 215
8 اکولوژيک7 241 اقتصادی9 214 اقتصادی12 238 اجتماعی1 213
9 اجتماعی2 234 اجتماعی1 214 اجتماعی2 237 اقتصادی9 213
10 فرهنگی2 230 اقتصادی2 212 فرهنگی2 230 اقتصادی2 213
11 اجتماعی8 228 اقتصادی1 208 اجتماعی8 230 فرهنگی1 209
12 اقتصادی8 225 اقتصادی5 208 اجتماعی1 228 اجتماعی8 209
13 اجتماعی1 225 اجتماعی6 208 کالبدی7 227 اقتصادی1 208
14 کالبدی4 225 اجتماعی8 208 کالبدی4 225 اجتماعی6 208
15 کالبدی7 225 اکولوژيک1 208 اکولوژيک1 224 اقتصادی5 207
16 اکولوژيک1 223 اکولوژيک2 208 کالبدی8 223 اکولوژيک1 207
17 کالبدی8 223 فرهنگی1 208 اقتصادی8 221 اکولوژيک8 207
18 فرهنگی9 219 فرهنگی8 208 فرهنگی9 218 اکولوژيک2 207
19 اقتصادی5 217 اکولوژيک8 206 اجتماعی4 217 فرهنگی8 207
20 اجتماعی4 216 فرهنگی3 206 اجتماعی5 216 فرهنگی3 207
21 اجتماعی3 214 فرهنگی9 206 اقتصادی5 215 فرهنگی9 205
22 اجتماعی5 214 اکولوژيک10 205 اجتماعی3 214 اکولوژيک10 205
23 اقتصادی9 205 فرهنگی6 205 کالبدی3 205 فرهنگی6 205
24 کالبدی3 205 اقتصادی12 203 اقتصادی9 202 اکولوژيک7 202
25 اکولوژيک8 197 اکولوژيک7 203 اکولوژيک8 196 کالبدی3 202
26 فرهنگی6 195 اجتماعی5 201 کالبدی6 195 فرهنگی2 202
27 کالبدی6 195 اکولوژيک5 201 کالبدی5 195 اکولوژيک5 202
28 کالبدی5 194 فرهنگی2 201 فرهنگی6 195 اقتصادی12 201
29 فرهنگی7 192 کالبدی3 201 اکولوژيک3 189 اجتماعی5 201
30 اقتصادی4 190 اقتصادی11 199 فرهنگی7 188 اقتصادی11 201
31 فرهنگی8 188 فرهنگی4 199 فرهنگی8 187 فرهنگی4 199
32 اکولوژيک3 186 اقتصادی8 197 اقتصادی4 184 فرهنگی7 198
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جدول 5. تاثیرگذاری و تأثیر پذیری مستقیم و غیرمستقیم پتانسیلی متغیرها از یکدیگر    33 اقتصادی2 181 اکولوژيک6 197 فرهنگی10 183 اقتصادی8 197
34 فرهنگی10 181 فرهنگی7 197 اقتصادی7 181 اکولوژيک6 197
35 اقتصادی7 177 اجتماعی9 195 فرهنگی4 179 فرهنگی5 196
36 فرهنگی4 177 فرهنگی5 195 اقتصادی1 177 اجتماعی9 196
37 اقتصادی1 175 فرهنگی10 192 اقتصادی2 177 فرهنگی10 191
38 فرهنگی5 170 اکولوژيک3 188 اکولوژيک9 171 اکولوژيک3 187
39 اکولوژيک9 168 کالبدی4 186 فرهنگی5 171 کالبدی5 187
40 اقتصادی10 164 کالبدی5 186 اجتماعی7 163 کالبدی4 187
41 اقتصادی3 161 اجتماعی7 184 اقتصادی10 162 اجتماعی7 184
42 اجتماعی7 161 اکولوژيک4 177 اکولوژيک2 161 کالبدی7 177
43 اکولوژيک2 159 کالبدی1 177 اقتصادی3 158 اکولوژيک4 177
44 اکولوژيک5 153 کالبدی7 177 اکولوژيک10 153 کالبدی1 176
45 اکولوژيک10 151 کالبدی2 175 اکولوژيک5 153 کالبدی2 176
46 اکولوژيک4 150 کالبدی8 175 اکولوژيک4 150 کالبدی8 175
47 اکولوژيک6 150 اقتصادی6 172 اکولوژيک6 148 کالبدی6 173
48 اقتصادی6 146 کالبدی6 172 فرهنگی1 146 اقتصادی6 172
49 فرهنگی1 144 کالبدی9 172 اقتصادی6 144 کالبدی9 172
50 اقتصادی11 128 اقتصادی7 162 اقتصادی11 125 اقتصادی7 164

ولـی پايداری توسـعه در گرو رشـد هماهنـگ، متعادل 
و منصفانـه همـه ارکان و اجـزاء جامعه اسـت؛به طوری 
کـه گويی»رعايـت عدالـت، رمـز بقـا و شـرط پايـداری 
فراگـرد توسـعه اسـت«.نتايج ايـن تحقيـق نشـان مـی 
دهـد شـاخص هـای پراکنـش متعـادل جمعيـت در 
سـازمان فضايی،توزيـع متـوازن سـرانه هـا بـا توجه به 
اصـول صحيـح مكانيابـی، برنامـه ريزی در جهت رشـد 
فيزيكـی برنامه ريزی شـده در سـكونتگاه های شـهری 
و روسـتايی، تاميـن امكانـات برابـر در اتخاذ نوسـازی و 
احيـای سـكونتگاه هـای شـهری و روسـتايی، اسـتفادة 
برابـر همة سـاکنين مناطـق و سـكونتگاه ها از فضاهای 
شـهری، نيروی انسـانی آمـوزش ديده)افزايـش بازدهی 
نيـروی کار(، توزيـع متعـادل ثـروت )درآمـد و هزينـه 
هـا(، برخـورداری متعادل و متوازن اقشـار آسـيب ديده 
از نظـام يارانـه ای و تاميـن اجتماعـی، دسترسـی بـه 
فرصت های برابر  آموزشـی و تحصيلی، سـرانة مطلوب 
کاربری ها متناسـب با ميزان تراکـم جمعيت در مناطق 

شـهری و روسـتايی به عنوان تاثيرگذارترين شاخصهای 
مسـتقيم ، در توسـعه متوازن اسـتان شناسـايی شـدند. 
بـا  مشـهد  شهرسـتان  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  در 
وجـود بـارگاه مقـدس امـام رضـا)ع( و پيشـينه تاريخی 
در موقعيتـی قـرار داشـته کـه بازگشـت سـرمايه در آن 
سـريع تر بوده، بيشـترين سـرمايه و امكانات و توليدات 
و 51 درصـد از جمعيـت اسـتان را در خـود جـای داده 
اسـت. و بقيـه سـكونتگاهها هـم به دليـل اثر پذيـری از 
وضعيـت خـاص محيط طبيعـی، واقع شـدن در منطقه 
ای خشـک و نيمه خشـک ، پايين بودن ميزان بارندگی 
و توزيـع نامناسـب زمانـی و مكانـی، بـاال بـودن درجـه 
تبخيـر و تعـرق و جـدا افتادگـی طبيعـی و پراکندگـی 
شـديد نقاط سـكونتگاهی به صورت مناطق حاشـيه ای 
و عقـب مانـده مانـده اند که ضرورت توسـعه متـوازن را 
مطـرح مـی سـازد. در ايـن راسـتا وظيفـه برنامـه ريزان 
امور برنامه ريزی و توسـعه مناطق اين اسـت که اوال در 
برنامـه هـای توسـعه ماهيت اسـامی ايرانـی را مد نظر 
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جدول 6. رتبه بندی تاثیرگذاری و تأثیر پذیری مستقیم و غیرمستقیم شاخص ها

رتبه متغير  اثرگذاری
مستقيم متغير  اثرپذيری

مستقيم متغير
 اثرگذاری

 غير
مستقيم

متغير
 اثرپذيری

 غير
مستقيم

1 اکولوژيک1 250 اجتماعی6 239 اکولوژيک1 247 اجتماعی6 237
2 کالبدی3 241 فرهنگی3 230 کالبدی3 239 فرهنگی3 230
3 اجتماعی6 239 اقتصادی3 219 اجتماعی9 239 اقتصادی3 221
4 اقتصادی5 236 اکولوژيک2 219 کالبدی6 238 اکولوژيک2 218
5 کالبدی6 236 فرهنگی8 219 کالبدی2 236 اکولوژيک8 217
6 اقتصادی9 234 اکولوژيک8 216 اقتصادی9 235 فرهنگی8 216
7 اجتماعی9 234 اجتماعی2 214 اقتصادی5 234 اجتماعی2 214
8 کالبدی5 234 فرهنگی4 214 اجتماعی5 234 فرهنگی4 214
9 اجتماعی3 232 اقتصادی8 212 اجتماعی6 232 اقتصادی8 212
10 اجتماعی5 232 اجتماعی5 210 کالبدی5 232 اجتماعی5 209
11 کالبدی2 232 فرهنگی9 210 کالبدی8 230 اجتماعی4 207
12 اجتماعی2 230 اجتماعی4 208 اجتماعی2 230 فرهنگی9 207
13 فرهنگی6 230 اقتصادی1 205 اجتماعی3 229 اقتصادی5 207
14 کالبدی8 230 اقتصادی5 205 فرهنگی6 228 فرهنگی7 206
15 کالبدی4 225 اقتصادی9 205 فرهنگی10 224 فرهنگی1 206
16 اجتماعی4 221 اقتصادی12 205 کالبدی1 221 اجتماعی8 206
17 فرهنگی8 221 اجتماعی8 205 اقتصادی8 220 اکولوژيک7 206
18 اقتصادی8 219 اکولوژيک7 205 کالبدی4 220 اقتصادی12 205
19 فرهنگی10 219 اکولوژيک9 205 اجتماعی4 219 اقتصادی9 205
20 کالبدی1 219 فرهنگی1 205 فرهنگی8 217 اکولوژيک9 204
21 اقتصادی12 212 فرهنگی7 205 اجتماعی8 214 اجتماعی9 204
22 اجتماعی8 210 اقتصادی2 203 اقتصادی12 211 فرهنگی2 204
23 فرهنگی4 208 اجتماعی9 203 فرهنگی4 208 اقتصادی2 204
24 فرهنگی2 205 فرهنگی2 203 اکولوژيک9 204 اقتصادی1 204
25 فرهنگی5 205 کالبدی3 203 فرهنگی5 203 کالبدی3 203
26 فرهنگی9 205 اجتماعی3 201 فرهنگی9 203 اجتماعی3 201
27 اقتصادی4 203 اجتماعی1 199 اقتصادی4 201 اجتماعی1 200
28 اکولوژيک9 203 فرهنگی10 199 اجتماعی7 201 کالبدی4 199
29 اقتصادی2 199 کالبدی4 199 فرهنگی2 201 اکولوژيک5 198
30 اقتصادی7 194 اقتصادی10 197 اقتصادی2 197 فرهنگی10 197
31 اجتماعی7 194 اکولوژيک5 197 اقتصادی7 197 فرهنگی5 197
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32 اکولوژيک2 192 فرهنگی5 197 اکولوژيک2 196 اقتصادی10 195
33 فرهنگی7 192 اکولوژيک10 194 فرهنگی7 195 کالبدی7 195
34 اجتماعی1 185 فرهنگی6 194 اجتماعی1 188 فرهنگی6 194
35 اکولوژيک3 185 کالبدی7 194 اکولوژيک3 185 اکولوژيک10 194
36 اقتصادی1 179 اکولوژيک1 192 اقتصادی1 185 اکولوژيک1 191
37 اقتصادی10 179 اقتصادی6 188 اقتصادی6 178 اقتصادی6 188
38 اقتصادی6 177 اکولوژيک4 188 اقتصادی10 178 اکولوژيک4 188
39 اکولوژيک10 177 کالبدی1 188 اکولوژيک10 178 کالبدی6 188
40 اکولوژيک7 172 کالبدی6 188 اکولوژيک7 171 کالبدی9 187
41 اکولوژيک8 172 کالبدی9 188 اکولوژيک8 170 کالبدی1 187
42 اقتصادی3 168 اکولوژيک6 185 اقتصادی3 166 اکولوژيک6 186
43 اکولوژيک4 168 کالبدی2 185 فرهنگی1 166 کالبدی2 185
44 فرهنگی1 168 اجتماعی7 183 اکولوژيک4 164 اجتماعی7 184
45 کالبدی7 166 اکولوژيک3 181 کالبدی7 162 اکولوژيک3 182
46 اقتصادی11 154 کالبدی5 179 اکولوژيک6 159 کالبدی5 180
47 اکولوژيک6 154 کالبدی8 179 اقتصادی11 154 کالبدی8 178
48 کالبدی9 143 اقتصادی4 174 کالبدی9 142 اقتصادی4 176
49 اکولوژيک5 139 اقتصادی7 170 اکولوژيک5 142 اقتصادی7 173
50 فرهنگی3 53 اقتصادی11 168 فرهنگی3 51 اقتصادی11 168

داشـته باشـند و ثانيـا  به نحـوی عمل نماينـد که همه 
مناطـق از خدمـات و امكانات متناسـب برخوردار شـوند 
و در مناطـق کـم تـوان توسـعه زمينـه جـذب سـرمايه 
گـذاری را فراهـم کنـد و از زمينـه های موجـود در اين 
مناطـق بـه صـورت بهينـه اسـتفاده کننـد تـا پراکنش 
جمعيـت در سـازمان فضايـی اسـتان را متعادل تـر و از 
طـرف ديگـر زمينـه سـاز توسـعه متوازنتر بيـن مناطق 

شوند.
منابع و ماخذ

بررسـی   )1388( غامحيـدر  سـامی،  ابراهيمبـای 
الگوهـای نظـری سياسـت هـا و برنامـه هـای توسـعه 
ايـران در آسـتانه تدويـن برنامه پنجم توسـعه اقتصادی 
و اجتماعـی؛ مجلـه اطاعات سياسـی- اقتصادی، سـال 
بيسـت و سـوم، شـماره 10 و9 )پياپـی 262(، موسسـه 

اطاعـات، تهـران. 
پاپلي يــزدي، محمــد حســين و ابراهيمــي، محمـد 

اميــر)1390(»نظريه هـاي توسـعه روسـتايي، تهـران، 
انتشــارات ســمت، چـاپ ششــم، تهران. 

آمـد  پـس  و  آمـد  عليرضا)1392(»پيـش  پيروزمنـد، 
الگـوی توسـعه اسـامی«؛ فصلنامـه الگـوی پيشـرفت 
اسـامی- ايرانی، سال دوم، شماره سـوم، سازمان بسيج 

تهران. اسـاتيد، 
سـاختاری،  تحليـل  »روش  طاهـا)1391(  ربانـی، 
ابـزاری بـرای شـناخت و تحليـل متغيرهـای موثـر بـر 
آينده)موضوعـات شـهری(«؛ نخسـتين همايـش ملـی 

تهـران.  پژوهـی،  آينـده 
رحمانـی فضلی، عبدالرضا)1394(»الگوی توسـعه پايدار 
و متـوازن منطقه ای«؛ نشـريه علمی- خبـری دبيرخانه 
دائمـی همايـش الگوی توسـعه پايدار و متـوازن منطقه 

ای، سـال دوم، شماره25،شـماره مسلسل35. 
رضواني، محمد رضا)1383(»سـنجش و تحليل سـطوح 
توسـعه يافتگي نواحي روسـتايي درشهرستان سنندج«؛ 
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مجله جغرافيا وتوسـعه ناحيه اي، شـماره سوم، دانشگاه 
فردوسي مشـهد، مشهد.

زنگـی آبـادی، علـی و مهـدی احمديان و محمدجاسـم 
شاهسـونی و جابـر علـی زاده)1392(»تحليـل فضايـی 
توسـعة منطقـه اي در اسـتان بوشـهر بـا بهـره گيـري 
تلفيقـی از روش هـاي تصميـم گيـري چنـد معيـاره«؛ 
فصلنامـه برنامـه ريزي منطقه اي، سـال سـوم، شـماره 
12، دانشـگاه آزاد اسـامي واحد مرودشـت، مرودشـت. 
فرجـی دانـا، احمد)1371(»آمايش سـرزمين و توسـعة 
اقتصـادی،  تحقيقـات  نشـريه  يكپارچـه«؛  فضايـی 
شـماره46، دانشـكده اقتصـاد - دانشـگاه تهـران، تهران.

قنبـری هفـت چشـمه، ابوالفضـل و حسـين زاده دليـر، 
حسين)1384(؛»مقايسـه تطبيقـي و تحليـل سـطوح 
توسـعه يافتگـي مناطـق روسـتايي درسـالهاي  1375و 
1385بـا اسـتفاده از تحليـل عاملـي و خوشـه اي)نمونه 
مـوردي: اسـتان کردسـتان(«؛ مجلـه جغرافيا و توسـعه 

ناحيـه ای، شـماره5، 
کهكـی، فاطمـه سـادات و مصطفـی کيانـی و ميرنجـف 
موسوی)1394(»بررسـی ميـزان نابرابری های ناحيه ای 
در اسـتان خراسـان رضـوی و راهبردهـای آمايشـی آن 
بـا اسـتفاده از مدلهـای تحليـل عاملی و تحليل خوشـه 
ای«؛ همايـش ملـی جايگاه علوم گردشـگری در آمايش 

سـرزمين و توسـعه منطقـه ای، گرگان. 
کيانـی، مصطفـی و فاطمـه سـادات کهكـی و ميرنجـف 
موسـوی)1394(»تبيين نقـش شـاخص هـای توسـعه 
اقتصادی و اجتماعی در آمايش و توسـعه متوازن اسـتان 
چهارمحـال بختياری«؛ اولين همايش ملی گردشـگری، 

جغرافيـا و محيط زيسـت پـاك، همدان.
لطيفـی، غامرضا)1388(»ديـدگاه هايـی از توسـعه«؛ 
فصلنامـه علـوم اجتماعـی، شـماره20، دانشـگاه عامـه 

طباطبايـي، تهـران.
مايری،موسی)1387(»علوم اسامی،قرآن و توسعه«؛مجله 

پژوهش دينی،شماره شانزدهم.
منصورنـژاد، محمـد و حبيـب زمانی محجـوب )1392( 
»نسـبت توسـعه و عدالـت در سـه گفتمان ليبراليسـم، 
سوسياليسـم و اسـام«؛ پژوهش های سياست اسامی، 

سـال اول، شـماره اول، پژوهشـگاه امام صـادق )ع(، قم.
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الگوی مديريت شهری در مقابله با وندالیسم شهری؛ نمونه موردی منطقه 20 
شهر تهران

محمد رضا صمیمی* - دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ريزی شهری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، تهران، ايران.
حسین کالنتری خلیل آباد - عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ايران.

عارف آقا صفری - عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، تهران، ايران.
چکیده

همـه  جوامـع، با شـّدت و ضعـف متفاوت بـه نوعی با نمودهای وندالیسـم 
و پیامدهـای منفـی اين آسـیب شـهری درگیر هسـتند. زندگـی روزمره  
هـر شـهروندی در برخـورد بـا نمودهـای رفتاری وندالیسـتی توأم اسـت. 
بـا شـناخت عوامـل موجبـه  ايـن رفتار هـا می تـوان تـا حـّدی اقـدام به 
پیشـگیری و يـا کنتـرل وقـوع آن نمـود. ممکن اسـت ايـن رفتارها تحت 
تأثیـر مسـئله ی اجتماعـی مـوازی ديگـری بـه نـام احسـاس اجحـاف و 
بـی عدالتـی باشـد کـه در پیونـد بـا مسـئله  احسـاس محرومیت اسـت. 
يعنـی احسـاس محرومیـت اقتصـادی، اجتماعـی و خدماتـی. چـه بسـا 
ايـن نارضايتـی از توزيـع خدمـات شـهرداری بـا تخريب امـوال عمومی از 
سـوی شـهروندان- به مثابـه اعتراض يا بیان خشـمی پنهـان- با يکديگر 
مرتبـط باشـند. بـا توجه بـه توضیحـات فوق ايـن تحقیق در صدد اسـت 
تـا مشـخص کند که انـواع مختلـف از محرومیـت اقتصـادی، اجتماعی و 
نیـز محرومیـت از خدمات شـهری به چـه میزانی بر گرايش به وندالیسـم 
تأثیرگـذار اسـت. در ايـن مقالـه بـه سـواالت زيـر پاسـخ داده مـي شـود: 
چگونـه مـی توان با طراحی مناسـب منظر شـهری در منطقـه 20 حضور 
وندال هـا و ناهنجاری هـای اجتماعـی را در فضـای شـهری کنتـرل کرد؟ 
میـزان ارتبـاط شـاخص هـای منظـر شـهری و وندالیسـم در محـدوده 
مـورد مطالعـه چگونه می باشـد؟ نظـام مديريـت مناظر شـهري و نهادها 
و سـازمان هاي مرتبـط بـا آن چگونـه مي توانـد بر کاهش ايـن رفتارهاي 
تخريبگرانـه در محـدوده مورد مطالعه تاثیر بگـذارد و آن را کاهش دهند؟ 
در پايـان نیـز راهکارهايـي در جهت الگـوی مديريت شـهری در مقابله با 

وندالیسـم شـهری مـورد اشـاره قرار مـي گیرد. 
واژگان کلیدي: مديريت شهري، وندالیسم شهري، منطقه 20.

samimi13@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 82243095  021، رايانامه  *

Urban management model in the fight 
against urban vandalism; Case district 20 
in Tehran
Abstract
All societies with different extents in some way in-
volved with aspects of  urban vandalism and negative 
consequences of  this damage. Daily life of  every citi-
zen in dealing with behavioral manifestations associ-
ated Vandalistic.To understand the causes of  these be-
haviors can be partially affirmative action to prevent or 
control of  it.It may be another parallel social behavior 
under the effects of  abuse and injustice felt that sense 
of  deprivation is linked to the issue.In this article is 
to answer the following questions: How well-designed 
urban landscape and social ills in the region 20 Vandal 
presence in urban space control? The relationship be-
tween the urban landscape and vandalism in the area 
under study is how?Urban landscape management sys-
tem and its related institutions and organizations how 
they can reduce these behaviors affect in the study area 
and to reduce it? In the end, a strategy for urban man-
agement model in the fight against urban vandalism is 
mentioned.
Keywords: urban management, urban vandalism, Region 
20.
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مقدمه
باهمـه ی جوامـع، با شـّدت و ضعف متفاوت بـه نوعی با 
نمودهـای وندالیسـم و پیامدهـای منفـی ايـن آسـیب 
شـهری درگیر هسـتند. زندگی روزمره ی هر شهروندی 
در برخـورد بـا نمودهای رفتاری وندالیسـتی توأم اسـت. 
وجـود چنیـن تهديـدی بـرای امـوال عمومی در سـطح 
از شـهروندان  بـرای بسـیاری  بـه چنـد شـکل  شـهر، 
محسـوس اسـت. وجـود نگهبـان بـرای اماکنـی ماننـد 
زيرگذرهـا يا هشـدارها و تابلوهايـی در معابر عمومی در 
جهـت اطالع رسـانی بـه منظـور پرهیـز از آلـوده کردن 
محیط يا ديوارنويسـی )گرافیتی( حاکی از آن اسـت که 
ايـن مناطـق، مـورد طمع رفتارهـای تخريب آمیـز افراد 
ونـدال قـرار دارنـد. کلیه ی ايـن رفتارهـای تخريب آمیز 
بـرای نهادهـای متولّـی اين امـوال و اماکن، که مسـئول 
تهیـه و نگهـداری و حفظ آن ها هسـتند، خسـارت های 
تولیـد هزينه هـای تعمیـر، جايگزينـی و  بـاز  مالـی و 
نظافـت را در پـی دارد.  از جملـه نهادهای سـازمانی که 
عهده دارنـد،  بـه  کالن  سـطح  در  را  مسـئولیت  ايـن 
شـهرداری ها هسـتند و اين سـازمان، از جانب اقدام های 
هزينه هـای  صـرف  و  خسـارت  متحّمـل  وندالیسـتی 
ترمیمـی قابـل توّجهـی می شـود. در واقع بخـش زيادی 
از بودجـه ای کـه می توانـد صرف امور توسـعه زا، عمرانی 
و زيبا سـازی شـهر بشـود، همـواره بـه از بیـن بـردن و 
جبـران اقدامـات وندالیسـتی  تخصیـص داده می شـود. 
حـال آن کـه هزينه -های ايجادشـده عمومـاً از مالیاتی 
کـه از مـردم اخـذ می شـود جبـران می شـود و در واقع 
ايـن مـردم هسـتند کـه بـه طـور غیرمسـتقیم متحّمل 
عمومـی  امکانـات  جايگزينـی  و  تعمیـر  هزينه هـای 
می شـوند. آشفتگی سـیمای شـهر و نمود يافتن هر چه 
بیشـتر آشـفتگی در نظـم شـهری و کاهـش احسـاس 
امنیـت شـهروندان در پـی زندگـی در فضـای شـهری 
آشـفته، ابعاد ديگری از عینیت يافتن آثار سـوء اقدامات 
وندالیسـتی در سـطح شـهرها هسـتند. يـک نمونـه از 
گـزارش و بررسـی انجام شـده پیرامـون تخريـب امـوال 
عمومـی در شـهر تهـران اظهار مـی دارد کـه: هزينه-ی 
در  عمومـی  تلفـن  دسـتگاه   1594 تخريـب  از  وارده 

سـال1388، 63,450,000,000 ريـال می باشـد. طبق 
اظهـارات يک مقام مسـئول در شـرکت مخابرات کشـور 
بـر اسـاس بررسـی های بـه عمـل آمـده، سـاالنه حدود 
30 درصـد از تلفن هـای عمومـی در کشـور خسـاراتی 
بالـغ بـر میلیاردهـا ريـال بـه هزينه های دولـت تحمیل 
می کنـد. وی می افزايـد: »هـر مـاه حـدود 8800 مورد 
خرابـی و 800 مـورد سـرقت در رابطـه بـا تلفن هـای 
آئیـن  الکترونیکـی  )کتـاب  می شـود«  ثبـت  عمومـی 
شـهروندی، 2009، ص 9(. ازسـويديگر تمدن ماشـیني 
امـروز کـه بـه دنبـال خـود توسـعه شـهرهاي صنعتـي 
ايجـاد محالت پرجمعیت، تغییر سـبک زندگي ،تضعیف 
انسـجام و همبستگي اجتماعي، شکسـت ها و عقده های 
روانـي پنهانـي و امیـال سرکوب شـده و آرزوهـاي ناکام 
مانـده و تشـديد احساسـات درماندگـي، سـرخوردگي، 
ناتوانـي و اجحـاف را بـه ارمغـان آورده اسـت، پـي آمـد 
ديگـري نیـز داشـته و آن عصیـان روزافـزون انسـان ها 
علی الخصـوص نسـل جـوان در برابر واقعیـات اجتماعي 
و نیروهـاي سـرکوب گـر بیرونـي اسـت. در شـهرها بـه 
علـت تراکـم جمعیتـي، تراکـم اخالقـي، وجـود پـاره 
رقابـت،  ارزش هـا،  تشـّتت  مختلـف،  فرهنگ هـای 
فردگرايـی و تضعیـف روحیه جمعي و انسـجام مکانیکي 
و غلبه همبسـتگي ارگانیکي، انفـکاك، بیگانگي، انحراف 
و جـدا افتادگی فـرد از جامعه و هنجارهـاي اجتماعي و 
از مناطـق روسـتائي  آنومیـک  بیـش  تجلـي شـرايط 
در  غیررسـمی  سـکونتگاه های  اسـت.وجود  مشـهود 
حاشـیه شـهرها ، تاريکـی معابـر و زير پل ها ، اشـکاالت 
دسترسـی  راه هـای   ، میاديـن  و  خیابان هـا  هندسـی 
حـد  از  بیـش  تراکـم   ، بزرگراه هـا  بـه  غیرمجـاز 
سـاختمان های بلنـد و مرتفـع ، وجـود سـاختمان های 
، توسـعه بی رويـه  نیمـه سـاخته رهاشـده و مخروبـه 
به ويـژه  هسـتند،  جـرم زا  عوامـل  جملـه  از  شـهرها 
سـرپیچي و عـدم متابعـت از قواعد و سـنجه های حاکم 
بـر روابـط اجتماعـي و طغیـان علیـه نظـم دسـتوري 
فـرم  در  بیرونـي  محرك هـای  بـه  واکنـش  و  جامعـه 
و  مهم تريـن  از  يکـي  منفـي  عکس العمل هـای 
شـاخص ترين واکنش هـای رفتـاري برخـي از گروه هـا و 
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افـراد در جامعه امروز اسـت. )عبداهلل پـوری، 1390، ص 
5( کـه در سـطح اجتماعی به شـکل اعتراضـات گروهی 
و آشـوب ها بـروز می کنـد و چنـان رفتـاری هنگامی که 
به شـخصیتی در افراد بدل شـد، وندالیسم و آسیب های 
شـهری مربـوط بـه آن را پديـد مـی آورد. وندالیسـم از 
جملـه کارکردهـای پنهـان افزايش مدرنیسـم اسـت که 
نمودهای اين پديده در مراکز شهری،مدارس،باشگاه های 
ورزشـی و...بـه وفـور مشـاهده می گـردد و امـروزه در 
جوامـع شـهری بـه عنـوان يـک مسـئله و مشـکل حاد 
مطرح اسـت که سـالمت و امنیـت جوامع شـهری را به 
مخاطـره انداختـه اسـت )Flacks ،1971:7(. موضـوع 
ايجـاد تخريـب در مناظر شـهری توسـط وندال ها و نیز 
کاهـش تعلـق و عالقـه شـهروندان نسـبت بـه سـیمای 
شـهری و ايجـاد نابسـامانی و آشـفتگی منظـر شـهری 
مسـئله جديدی نیسـت و دسـت کم در سـه دهه اخیر 
سـازمان های  و  اجتماعـی  فعـال  گروه هـای  سـوی  از 
غیردولتـی، متخصصیـن علـوم محیطـی ، هنرمنـدان ، 
سیاسـت مداران و مديران شـهری و مـردم عادی به طور 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم طرح شـده و نوعـی همگرايی و 
اجمـاع نظر در خصوص مالل آور بودن  سـیمای شـهر و 
کاهـش مطلوبیـت منظر شـهری و نیز وجود نابسـامانی 
در هويـت سـیمای شـهر و تخريـب فضاهـا و مناظـر 
شـهری مطـرح شـده اسـت. ايـن در حالـی اسـت کـه 
اهمیـت منظـر و فضاهـای شـهری و تاثیـر آن بـر ايجاد 
رفتارهـای هنجـار يـا ناهنجـار اجتماعـی شـهروندان به 
حـدی اسـت کـه برخـی از نظريه پـردازان روانشناسـی 
فضاهـا و مناظـر شـهری را بخشـی از هويـت فـردی 
شـخص و جنبـه ای از وجـود انسـان دانسـته اند. بنـا بـر 
نظـر »پروشانسـکی« بخشـی از شـخصیت وجـودی هر 
انسـان که هويـت فردی2  وی را می سـازد مکانی اسـت 
کـه او خـود را بـا آن شناسـايی می کنـد و بـه ديگـران 
می شناسـاند. در حقیقـت کیفیـت محیـط فیزيکـی بـر 
کیفیـت کار و فعالیـت اجتماعـی و حیـات و سـالمت 
و  مکاتـب  بررسـی  دارد.  مسـتقیم  اثـر  افـراد  روانـی 

نظريه هـای مختلـف در خصـوص محیط و منظر نشـان 
از دو بعـدی بـودن منظر شـهری می باشـد کـه يک بعد 
اصلی آن انسـان و رفتار شـخصی و اجتماعی انسـان در 
محیـط می باشـد. بر اين اسـاس می توان گفـت مديريت 
محیـط و فضـای شـهری بـدون توجـه به شـاخص های 
رفتـاری غیرممکـن می باشـد. همچنیـن بررسـی آثار و 
نظـرات بـزرگان طراحی شـهری و معمـاری منظر مانند 
مطرح شـده  معیارهـای  و  اپلیـارد  و  راپاپـورت  لینـچ، 
توسـط يـان بنتلـی و همکارانـش را می تـوان بـه عنوان 
معیارهـا و شـاخص هايی جهت بررسـی هويـت مکانی و 
احسـاس تعلـق شـهروندان به مـکان و فضاهای شـهری 
در نظـر گرفـت. معیارهايـی از قبیل معنی، تنـوع،  غنا، 
تعلـق( پوشـش دهنده  )رنـگ  قابلیـت شخصی سـازی 
طیـف گسـترده ای از رابطـه انسـان بـا محیـط مصنـوع 
بـوده و توجـه بـه ايـن معیارهـا در کاهـش رفتارهـای 
وندالـی و وندالیسـم مؤثر می باشـند. واقعیت اين اسـت 
که کالن شـهرها آسـتانه تحمل و گذشت شـهروندان را 
کاهـش داده انـد. گازهـای آالينـده کـه توسـط وسـايل 
نقلیه تولید می شـوند بر سلسـله اعصاب تاثیر گذاشـته 
و افـراد را کـم طاقـت مـی کنند بـه نوعی کـه در مقابل 
کوچکتريـن تحريکـی از خـود واکنـش نشـان می دهند 
)مرتضايـی، 1383، ص 11(. نقاشـی های بـه نمايـش 
درآمـده در گالـری هـا، آثـار باسـتانی و عتیقـه هـای 
موجـود در مـوزه هـا، ابنیـه تاريخـی و اماکـن مذهبی، 
مجسـمه هـای نصب شـده در میاديـن و اماکن عمومی، 
منـازل خالی از سـکنه، پارکهـا و فضاهای سـبزعمومی، 
چراغهـای معابـر، صندلی های اتوبوس و متـرو، کتابهای 
کتابخانـه هـا، تلفـن هـای عمومـی، مبلمـان شـهری، 
فضاهـا و امکانـات عمومـی و بمـب گـذاری بـا هـدف 
تخريـب امـوال عمومـی، تخريـب برخـی از متعلقـات 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، تخريـب امـوال مدرسـه، 
عالئـم ترافیـک و تابلوهـای رانندگـی و ده هـا موضـوع 
مـورد تخريب ديگـر از جمله موضوعاتی هسـتند که در 
اثـر وندالیسـم متحمـل خسـارت و صدمـات گرديـده و 

2. Personal Identity
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مـورد تخريـب قرار مـی گیرنـد. علیرغم تهیـه و تدوين 
ضوابـط نماسـازی و تهیـه مطالعـات طراحـی و منظـر 
شـهری محورها و فضاهای شـهری در سـطح شـهرهای 
ايـران در طـی دهـه هـای اخیـر، تاکنون شـاخص ها و 
معیارهـای روانشناسـی اجتماعی و ويژگی های انسـانی 
و رفتـاری بهـره وران در منظـر شـهری چنـدان مـورد 
تاکیـد قـرار نگرفتـه و از نظـر برنامـه ريـزان و طراحـان 
شـهری پنهان مانده اسـت. در بررسـی طرح های منظر 
شـهری تاکیـد بیـش از حـد آنهـا بـر اهـداف کالبدی - 
کارکـردی و عـدم توجـه بـه نیازهـای روانـی، عاطفـی، 
فرهنگی و رفتاری شـهروندان مشـهود بـوده به گونه ای 
کـه بـه دلیل عدم توجه بـه هويت مکانـی و تعلق خاطر 
شـهروندان، حضـور فعال ونـدال ها در فضاهای شـهری 
و بـروز رفتارهـای ناهنجـار اجتماعی و تخريب سـیما و 
منظـر شـهری رو بـه افزايش گذاشـته اسـت. تهـران در 
طـي سـالها و دهـه هـاي اخیـر از رشـد سرسـام آوري 
برخـوردار بوده و بخـش عمده اي از مهاجرين کشـور را 
در خـود جمـع کرده اسـت. تمرکـز جمعیت بـه تمرکز 
مسـائل و مشـکالت شـهري نیـز منجـر شـده اسـت. 
منطقـه 20 شـهرداري تهـران کـه در پهنـه جنوبي اين 
کالنشـهر واقـع شـده اسـت، بدلیـل برخـي از ويِژگیهـا 
يکـي از مهمتريـن کانونهـاي مهاجريـن بـوده اسـت و 
امـروزه بـا تراکم جمعیتـي بااليـي برخوردار اسـت. اين 
تبلـور  کانونهـاي  مهمتريـن  از  يکـي  امـروزه  منطقـه 
بـوده کـه هـر سـال متحمـل  وندالیسـتي  رفتارهـاي 
خسـارت هـاي فرآواني شـامل تخريـب امـوال عمومی، 
تخريـب فضای سـبز و مبلمـان شـهری در منطقه مورد 
مطالعـه، برهـم خـوردن نظـم شـهری، تخريـب امـوال 
مدرسـه، ابنیـه تاريخی و اماکن مذهبـی، منازل خالی از 
سـکنه، و پارکهـا مـي شـود. کـه دارای نتايـج و آثـار 
مشـهود و پنهـان زيـادی در منطقـه 20 اسـت. از جمله 
اينکـه بـر کاهش کیفیـت زندگی شـهری در منطقه 20 
تاثیر گذاشـته اسـت و باافزايش پرخاشـگری و خشونت 
در شـهرها نـه تنها در افـت کاری و اسـتفاده ی عمومی 
از مکان هـای تفريحـی عمومـی محـدوده مـورد مطالعه 
تأثیر داشـته، بلکه به افزايش احسـاس تـرس و نا آرامی 

همچنیـن  اسـت.  بـوده  تأثیرگـذار  نیـز  نابهنجـاری  و 
آسـیب های وندالیسـم در محـدوده مـورد مطالعه باعث 
زيانهـای اقتصـادی ناشـی از تعمیـر و بازسـازی وسـايل 
تخريـب شـده، تخريب امـوال عمومی، تخريـب مبلمان 
شـهری، محیط زيسـت و فضای شـهری شـده است. در 
ايـن منطقـه ضمـن وجـود بافـت اجتماعـی يکسـان و 
بومـی، بافـت فرسـوده و قديمـی، تراکـم جمعیتـي و 
اخالقـي، وجـود پـاره فرهنگ هـاي مختلف، انحـراف و 
از  مختلـف  قشـرهای  از جامعـه،  فـرد  افتادگـي  جـدا 
طبقـات مختلـف اقتصادی سـاکن می باشـند. بـا توجه 
بـه ويژگـی هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی منطقه 
شـهر ری و وجـود فضاهـا و مناظـر طبیعی-تاريخـی 
جديـد و قديمـی در ايـن منطقـه و همچنیـن مشـاهده 
آثـار ناشـی از وندالیسـم بـر نمـای سـاختمانها و بدنـه 
محورهـا و فضاهـای آن، ايـن منطقـه مـی توانـد نمونه 
مـوردی مناسـبی جهت مطالعـه و تحقیـق در خصوص 
مديريـت منظـر شـهری در برابـر ونـدال هـای شـهری 
باشـد بـه نحوی کـه می توان نتايـج اين مطالعـات را به 
سـاير مناطـق تهـران تعمیـم داد. ايـن پژوهـش مـي 
کوشـد تـا بـا انجام يـک بررسـي نظـام منـد و دقیق به 
ايـن سـواالت پاسـخ داده ودر نهايت يک الگـوي کارآمد 

مديريت مناظر شهري را پیشنهاد دهد.
مواد و روشها

سـواالت  اصلـی ايـن تحقیـق بـا توجـه بـه مسـائل و 
مشـکالت عبارتنـد از: 1. شـاخص های منظـر شـهری 
تعلـق  احسـاس  و  مکانـی  هويـت  ايجـاد  در  موثـر 
شـهروندان بـه شـهر کدامنـد؟؛ 2. چگونـه می تـوان بـا 
طراحـی مناسـب منظـر شـهری در منطقـه 20 حضـور 
ونـدال هـا و ناهنجـاری هـای اجتماعـی را در فضـای 
شـهری کنتـرل کـرد؟؛ 3. میـزان ارتبـاط شـاخص های 
منظـر شـهری و وندالیسـم در محـدوده مـورد مطالعـه 
چگونـه می باشـد؟؛ 4. نظـام مديريـت مناظر شـهري و 
نهادهـا و سـازمان هاي مرتبـط بـا آن چگونه مـي تواند 
بـر کاهش اين رفتارهـاي تخريبگرانه در محـدوده مورد 

مطالعـه تاثیـر بگـذارد و آن را کاهـش دهنـد؟
فرضیه های تحقیق نیز عبارت است از: 
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و  قطعـی  غیـر  ايـده  يـک  از  اسـت  عبـارت  »فرضیـه 
آزمايشـی راجـع  بـه  قسـمتی از طبیعت  اسـت که آن 
ايـده در اثـر و در ارتبـاط  بـا مشـاهدات بوجـود می آيد 
.مهـم تريـن مشـخصه فرضیـه آن اسـت کـه در فرضیه 
فقـط يـک تصـور مقدماتـی اسـت و نوعـی پیشـنهاد و 
بايسـتی امتحـان شـود )نبـوی،  آزمايشـی اسـت کـه 
1367، ص 45(. بـه منظـور يافتـن پاسـخ هايی منطقی 
و مناسـب و متناظـر بـا سـئواالت طرح شـده، فرضیات 
زيـر درنظرگرفتـه شـده اند تـا در فرآينـدی بـه آزمـون 
آنهـا پرداخته شـود: 1. بین شـاخص های منظر شـهری 
از قبیل )زيباسـازی، غنای حسـی، رنگ تعلق و کیفیت 
و ...( بـا میـزان حضـور وندال هـا رابطـه وجـود دارد؛ 2. 
بـه نظـر می رسـد طراحـی منظـر شـهری در کاهش يا 
افزايـش وندالیسـم مؤثـر مـی باشـد؛ 3. بین هـر يک از 
شـاخص های )هويـت مکانـی، احسـاس تعلق شـهروند 
رابطـه  وندالیسـم  میـزان  بـا   )... و  منظـر شـهری  بـه 
معنـاداری  وجـود دارد؛ 4. مي تـوان بـا ايجـاد يک نظام 
مديريتـي کارآمـد در حـوزه طراحـي و منظر شـهري از 

حجـم رفتارها وندالیسـتی کاسـت.
اهمیت  و ضرورت  تحقیق

در حقیقت شـهرها امروزه نقاط عطف توسـعه اقتصادی 
و اجتماعی جوامع اند و توجه به طراحی و منظر شـهری 
در شـهرهای امروز از نظر روانشناسـی اجتماعی، جامعه 
شناسـی، مشـارکت و احسـاس تعلق سـاکنین به مکان 
زندگـی ضرورتـی اجتنـاب ناپذيـر بـوده و مـی بايسـت 
چگونگی کارکرد اجتماعی، نیازهای روانشـناختی مردم، 
عاليق و سـاليق آن ها در زيبا سـازی منظر شـهری در 
نظـر گرفتـه شـود و از آنجـا کـه محیـط شـکل دهنـده 
و محـدود کننـده رفتارهاسـت برنامـه ريزی مناسـب به 
منظـور اطمینان يافتن از حداکثـر رضايتمندی، کارآيی 
و هويـت بخشـی فضا و ايجاد حس مکان در شـهروندان 
ضـرورت دارد. در حقیقـت بـا چنیـن ديدگاهـی فضای 
شـهر عالوه بر اينکه حفاظی اسـت برای چشـم انسـان، 
کانونـی بـرای افکار و خاطـرات او نیز خواهـد بود و نظم 
روانـی مادی و بصری مناظر شـهری می تواند احسـاس 
تعـادل را در شـهروندان ايجـاد نموده و حضور سـاکنان 

را در شـهر فراهم سـازد. اگـر در طراحی مناظر شـهری 
خواسـته های مردم در نظر گرفته شـود محیط سـاخته 
شـده حاصـل از آن ، قابلیـت تامیـن تعامـل اجتماعـی 
را خواهـد داشـت. در غیـر اينصـورت فضاهـای شـهری 
مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه و حضـور ونـدال هـا رو به 
افزايـش خواهد گذاشـت؛ بـه نحوی کـه مديريت منظر 
شـهری از متولیـان آن گرفتـه شـده و در اختیـار وندال 
قـرار خواهـد گرفـت. در صـورت طراحـی منظـر  هـا 
شـهری، اگـر از لحـاظ زيبايـی بصـری، ارتبـاط صحیح 
بیـن عناصـر در محیـط برقرار نشـده و طراحی مناسـب 
منظـر شـهری صـورت نگیـرد طبیعتـاَ افـراد جامعه در 
ايـن فضاهـای نـا بـه هنجـار رشـد مـی کننـد و رشـد 
در شـرايط نابه هنجـار، رفتـار افـراد را تحـت تاثیـر قرار 
مـی دهـد تخريـب فضاهـا، مبلمـان و سـیمای شـهری 
افزايـش می يابـد. عـدم احسـاس تعلـق به وجـود آمده 
در فضاهـای شـهری موجـب می شـود کـه افـراد هیـج 
گاه در ايـن فضاهـا احسـاس امنیـت و تعلـق نکنند. اين 
فضاهـای رهـا شـده مسـتعد فضاهـای دنـج و مطمئنی 
کـه  بـود  خواهنـد  وندال هـا  نابه هنجاری هـای  بـرای 
قابلیـت دفاعـی خـود را از دسـت خواهنـد داد. فضاهای 
بـدون دفـاع و آثـاری که بـر وجدان جمعـی می گذارند، 
تعامـل سـازنده انسـان و شـهر را بـه رابطـه ای منفعل و 
خصمانـه انسـان نسـبت بـه محیط بـدل می سـازد. در 
مقابـل آن اگر طراحی منظر شـهری به صورت مناسـب 
صـورت پذيـرد و نمـای خیابان ها از نظـر زيبايی بصری 
مناسـب باشـد و ارتبـاط عناصـر حاضـر در محیـط در 
ارتبـاط بـا يکديگـر رعايت شـود سـاکنین جامعه خیلی 
در  يعنـی  زندگـی می کننـد،  تـر  آسـوده  و  راحت تـر 
يـک بسـتر زيسـتی مناسـب حقـوق شـهروندی رعايت 
می شـود و ايـن پديـده بـر رفتـار و الگوی عمـل جامعه 
مؤثـر خواهـد بـود و از فشـارهای روانی ناشـی از محیط 

نابـه هنجار کاسـته خواهد شـد.
در ايـن پژوهـش منطقـه 20 شـهر تهـران بـه عنـوان 
نمونـه مـوردی انتخـاب شـده اسـت، زيـرا ايـن منطقه 
بـه دلیـل اينکـه دارای بافت هـای فرسـوده و قديمـی 
اسـت و از مهمتريـن کانون هـای مهاجرين بوده اسـت، 
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رفتارهـای وندالیسـتی از جملـه تخريب امـوال عمومی، 
تخريـب فضـای سـبز و مبلمان شـهری، برهـم خوردن 
نظـم شـهری، تخريـب امـوال مدرسـه، ابنیـه تاريخی و 
اماکـن مذهبـی، منـازل خالـی از سـکنه، و پارك هـا در 

آن بسـیار رخ می دهـد.
پیشینه تحقیق

بـا توجه به اهمیت موضوع وندالیسـم، همچنین پیامدها 
و اثراتـي کـه بـر روي منظـر و فضای شـهری گذاشـته، 
تحقیقـات و مطالعـات از سـوي محققین و دانشـمندان 
مختلـف در ايـن زمینـه نیـز رو به گسـترش مي باشـد. 
در اين قسـمت بـه نظريـه دانشـمندان و نظريه پردازان 

می پردازيـم و سـابقه موضوع بررسـی می شـود: 
وثوقـی و خسـروی نژاد نیـز در سـال 1388 در پژوهش 
خـود بـه بررسـي عوامـل فرهنگـي - اجتماعـي رفتـار 
هیجانـي تماشـاگران فوتبـال پرداخته انـد. نتايـج ايـن 
جمعیـت  جوانـي  بـر  پیشـین  تحقیقـات  و  پژوهـش 
تماشـاگران فوتبـال تاکیـد دارد. بـا توجه بـه هدف کلي 
تحقیـق کـه بررسـي عوامـل فرهنگـي اجتماعـي رفتار 
يافتـن  بـراي  فوتبـال می باشـد،  تماشـاگران  هیجانـي 
عوامـل موثـر بر اين رفتـار و بر اسـاس متغیرهاي فرض 
شـده تحقیـق، بـه ورزشـگاه آزادي مراجعـه و عـالوه بر 
ثبـت مشـاهدات با اسـتفاده از روش پیمايشـي از حدود 
440 نفـر از افـرادي کـه براي تماشـاي بـازي فوتبال دو 
تیـم صبـا و پیـروزي در تاريـخ 1388/6/6 به ورزشـگاه 
آزادي آمـده بودنـد، بـه وسـیله پرسـش نامـه، اطالعات 
الزم جمـع آوري گرديده اسـت و پس از حذف پرسـش 
نامـه  پرسـش   420 نهايـت  در  مخـدوش  نامه هـای 
مـورد بررسـي و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. بـر اسـاس 
مربیـان،  غیراخالقـي  رفتـار  تحقیـق  ايـن  يافته هـای 
عملکـرد نامناسـب مديـران باشـگاه، عملکرد نامناسـب 
وندالیسـت،  گروه هـای  پرخاشـگرانه  رفتـار  لیدرهـا، 
قضاوت نادرسـت داور، همچنین عـدم رضايت از امکانت 
رفاهـي اسـتاديوم فوتبال و شـرايط بحران های سیاسـي 
از عوامـل موثـر بـر رفتـار خشـونت آمیـز – به عنـوان 
مهم تريـن هیجان منفي - تماشـاگران فوتبال شـناخته 
شـد. چنـد ويژگـي اقتصـادي - اجتماعـي و جمعیتـي 

موثـر بـر رفتار هیجاني شـديد تماشـاگران مانند سـن و 
شـغل از ديگـر يافته هـای ايـن تحقیـق می باشـد.

ذاکـر  تحقیقـات  نتايـج  بـا  پژوهـش  ايـن  يافته هـای 
المشـیری )1383(، مقصـودی و بنـی فاطمـه )1383(، 
مبنـی   ،)1376( )1375(، شـکرريزی  مذنـب خدايـی 
بـر ايـن کـه ضعـف آموزشـی از قبیـل کمبـود وسـايل 
آموزشـی، )جـو کسـل کننـده ی آموزشـی، تبعیـض...( 
می توانـد مشـارکت افـراد را کاهـش دهـد و ايـن امـر 
باعـث می شـود فرد بـه تخريب امـوال عمومی بپـردازد، 

است. همسـو 
در يکـی از جديدتريـن تحقیقـات انجـام شـده صفـوي 
مقـدم و نوغانـی )1391( در »بررسـي عوامـل اجتماعي 
موثـر بـر گرايش بـه رفتار تخريبـي )وندالیسـم( در بین 
نوجوانان شـهر مشهد« وندالیسـم را عبارت از رفتارهاي 
نـا بـه هنجـار کـه بـه صـورت ارادي، آگاهانـه منجـر به 
می گـردد،  شـهر  عمومـي  امکانـات  و  امـوال  تخريـب 
و  پیمايشـي  پژوهـش،  ايـن  روش  کرده انـد.  تعريـف 
ابـزار بـکار رفتـه پرسشـنامه بوده اسـت. جامعـه آماري 
ايـن پژوهـش نوجوانـان بـوده کـه 200 نفـر در مقاطع 
تحصیلـي راهنمايـي و دبیرسـتان شـهر مشـهد کـه بـه 
روش نمونه گیري خوشـه اي چند مرحلـه ای به تصادف 
انتخـاب گرديـده اسـت. نتايـج تحقیق حاکـي از آن بود 
کـه نوجوانانـي که گرايـش به رفتـار تخريبي داشـته اند 
از حیـث جنسـیت و الگـوی گـذران اوقـات فراغت وهم 
نوايـی بـا همسـاالن متفـاوت بوده انـد. نتايـج بدسـت 
آمـده از کاربـرد مدل تبیینـي از طريق رگرسـیون چند 
متغیـره نشـان می دهـد که تمايل بـه رفتار وندالیسـتي 
در  کـه  اسـت  متعـددي  عوامـل  از  متأثـر  )تخريبـي( 
شـبکه ای از روابـط علّـي با يکديگـر در ارتباط هسـتند. 
در ايـن مـدل هم نوايـی بـا همسـاالن و گـذران اوقـات 

فراغـت گرايـش بـه وندالیسـم را تقويـت می کنـد.
دکتـر علیرضا محسـنی تبريزی در کتاب خـود با عنوان 
و  اجتماعـی، جامعـه شناسـی   روان شناسـی  مبانـی 
روانشناسـی رفتار وندالیسـتی در مباحث آسیب شناسی 
و کژرفتـاری اجتماعـی، مباحـث خـود را مشـتمل بر 7 
فصـل در خصـوص  تاريخچه و تعريف وندالیسـم،مبانی 
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فوتبـال،  در  وندالیسـم  و  وندالیسـم، خشـونت  نظـری 
اتیولـوژی وندالیسـم ناظـر بـر علـل و انگیزه هـای رفتار 
وندالیسـتی، اپیدمیولوژی و همه گیر شناسـی وندالیسم 
بـه اسـتناد اطالعات تجربـی در چند کشـور، يافته های 
پژوهـش در خصـوص وندالیسـم در تهـران و عامل های 
جامعه شناسـی خشـونت تماشـاگران فوتبـال در تهران 
کاربـردی  هـای  توصیـه  و  پیشـنهادات  نهايـت  در  و 
نمـوده اسـت. وی کلیه سیاسـت گذاری ها و اسـتراتژی 
اجرايی را در شـکل طرح های مداخـالت اجتماعی، آگاه 
سـازی، پیشـگیری و درمان وندالیسـم مطرح می سـازد 

)محسـنی تبريزی، 1383(.
روش  تحقیق

تحقیـق حاضـر بـه لحـاظ هـدف در گـروه تحقیقـات 
کاربـردی قـرار دارد، روش تحقیـق تبیینـی پیمايشـی 
بـوده و شـامل دو مرحلـه بررسـی و توصیف اسـنادی و 
تحلیـل پیمايشـی می باشـد. در مرحلـه اول بـه کمـک 
مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی چارچـوب نظـری و 
فرضیه هـا تدويـن گرديـده و در جهـت بررسـی )رد يـا 
پذيرفتـن( فرضیـات با کمـک روش پیمايشـی و تحلیل 
تبیینـی )تجربـی(، فرضیه هـا در بوتـه آزمايـش قـرار 
می گیرنـد. روش تبیینـی بـه روش و مطالعاتـی اطـالق 
و  علـت  روابـط  کـردن  پیـدا  در صـدد  کـه  می شـود 
معلولـی بین متغیرهـای مختلف می-باشـند. در فرضیه 
رابـط معمـوالً متغیر مسـتقل )X( يکـی از عوامل ايجاد 
کننده خصوصیات متغیر وابسـته )Y( است. جمع آوری 
اطالعـات در ايـن تحقیـق بـا  اسـتفاده از روش هـای 
میدانـی، کتابخانـه ای، پرسشـنامه و مصاحبه بـا مردم و 
مسـئوالن مرتبـط صورت گرفته اسـت. بديـن منظور با 
مراجعه مسـتقیم بـه مراکز آماری و  همچنین اسـتفاده 
از شناسـنامه شـهرها اطالعـات جامعـی بـرای تحقیـق 
تهیه و سـپس از طريق پرسشنامه،  مصاحبه و مطالعات 
میدانـی مذبـور تکمیـل شـده  اسـت. با توجه بـه هدف 
مطالعـه در مـورد الگـوی مديريـت شـهری در مقابلـه با 
وندال هـای شـهری، منطقـه 20 شـهر تهـران، جامعـه 
آمـاری شـامل شـهروندان، وندالها و مديران می باشـند. 
درايـن تحقیـق بـرای تجزيـه و تحلیل اطالعات بدسـت 

آمـده از روش هـای مختلف آماری از جملـه آزمون های 
همبسـتگی اسـتفاده گرديده اسـت. 

مبانی نظری 
مديريت شـهری عبارت اسـت از يک سـازمان گسترده، 
متشـکل از عناصر و اجزای رسـمی و غیر رسـمی موثر و 
ذيربـط در ابعـاد مختلف اجتماعی، اقتصـادی و کالبدی 
حیـات شـهری کـه اداره کنتـرل و هدايت توسـعه همه 
جانبـه و پايـدار شـهر را عهـده دار اسـت )کاظمیـان، 
1382، ص 56(. امـا امـروزه شـهرها و شـهرداری ها از 
لحـاظ مديريـت و برنامه ريزی با شـرايط متغیری روبرو 
هسـتند. افزايـش انتظـارات و نیازهـای مـردم، کاهـش 
منابـع مالـی و تخريـب محیـط زيسـت، پیچیدگی های 
اجتماعـی و کالبـدی شـهرها از جمله مشـکالتی اسـت 
کـه امـروزه مديـران شـهری و برنامه ريـزان شـهری بـا 
آن مواجه انـد )پیـران، 1386، ص 43(. در برنامـه ريزی 
شـهری موضوعات و مسـايل مختلف شهری مورد تاکید 
و مطالعـه قـرار می گیـرد. در ايـن میـان آشـفتگی های 
شـهری از منظـر و ابعـاد مختلـف قابـل بحث و بررسـی 
اسـت. رفتـار شـهروندان نیـز در شـهرها تحـت تاثیـر 
عوامـل مختلـف مديريـت شـهری اسـت. زيـرا مديـران 
شـهری از طريـق سـازماندهی و هماهنگـی بیـن عوامل 
تحـت نفـوذ خود می توانند شـهر را به گونـه ای طراحی 
و سـازماندهی کننـد کـه بـه تبـع آن رفتـار شـهروندان 
نیـز تحـت تاثیـر قـرار گیـرد )حسـین زاده، 1384، ص 
بـه  بـا شـکل دهی  مديريـت شـهری  بنابرايـن   .)123
فضاهـای شـهری می توانـد رفتـار شـهروندان را تحـت 
تاثیـر قـرار داده و از بروز رفتارهای ناهنجار و وندالیسـم 
)تخريـب آگاهانـه( در شـهر جلوگیـری نمايـد. ايـن در 
حالـی اسـت کـه منظـر و سـیمای بصـری شـهر قويـا 
بـر تفسـیر مـردم از مـکان تاثیـر خواهـد گذاشـت. زيرا 
معتقديـم کـه در شـهری کـه رفتـار شـهروندان معقول 
و منطقـی باشـد، آسـیب رسـاندن بـه اثاثیـه شـهری و 
نیـز بـروز ناهنجاری هـا و وندالیسـم بـه شـکل قابـل 
 .)1389 )رضـازاده،  می يابـد  کاهـش  مالحظـه ای 
بنابرايـن در ايـن بخـش ابتـدا بـه تعاريـف مديريـت، 
وندالیسـم و منظرشـهری و سـپس بـه مفاهیـم مربـوط 
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بـه آن هـا می پردازيـم و در ادامه بـه تجارب وندالیسـم 
در داخـل و خـارج از ايـران اشـاره می کنیم. شـکل زير 
فلوچـارت مفهومی تحقیـق و ارتباط بیـن مفاهیمی که 
در ايـن فصـل مـورد بررسـی قرار گرفته شـده اسـت را 

می دهد. نشـان 
تجارب  ايران در مورد وندالیسم

پژوهش هـای  کـه  اسـت  دهـه  دو  حـدود  ايـران  در 
پراکنـده ای بـا هـدف شـناخت وندالیسـم انجـام شـده 

 
 
 
 
 
 

 
؛  ماخذ: نگارندگان.  فلوچارت مفهومي تحقيق.1نمودار 

 
تجارب  ايران در مورد ونداليسم 

در ايران حدود دو دهه است كه پژوهش هاي پراكنده اي با هدف شناخت ونداليسم انجام شده است. همچون نمونه هاي ديگر كشورها، 
بيشتر پژوهش هاي انجام شده در ايران نيز بر محيط هاي شهري و يا محيط هاي آموزشي (اعم از مدارس يا دانشگاه ها) متمركز 

بوده اند؛ و نمونه هاي مورد بررسي آن ها عمدتاً گروه هاي نوجوانان و جوانان معمولي يا در مواردي افرادي از همين گروه كه به دليل 
ارتكاب رفتارهاي ونداليستي در مراكز نگهداري بزه كاران دوران محكوميت خود را سپري مي كردند انتخاب شده است. جدول زير 

برخي از اين پژوهش ها را بر اساس اطالعات موجود نشان مي دهد. 
 تجارب ايران در مورد ونداليسم .1جدول 

 موضوع ونداليسم  مكان؛محيط مؤلف، سال عنوان

بررسي عوامل موثر بر ونداليسم 
-24در نوجوانان و جوانان (

15.( 

فاطمه بهرامي 
 1362مهنه،

 حاشيه شهر مشهد
كيوسك هاي 

 تلفن

محسني تبريزي  ونداليسم
74-1372 

 شهر تهران

سيستم حمل و مناطق حاشيه راه آهن ناصر  ---

مديريت شهري

كالبديسياسياقتصادياجتماعي

عمراني

خدمات 
شهري

ترافيك

منظر
ونداليسم

نمودار 1. فلوچارت مفهومی تحقیق؛  ماخذ: نگارندگان.

موضوع وندالیسممحیط؛ مکانمؤلف، سالعنوان

بررسی عوامل موثر بر 
وندالیسم در نوجوانان و 

جوانان )15-24(.
کیوسک های تلفنحاشیه شهر مشهدفاطمه بهرامی مهنه،1362

شهرتهرانمحسنی تبريزی 74-1372وندالیسم

مناطق حاشیه راه آهن ناصر رمضانی،1375---
تهران

سیستم حمل و نقل 
)قطارها(

وندالیسم تخريب آگاهانه 
دبیرستان های پسرانه زهرا شکرريزی،1377اموال عمومي

تهران
محیط آموزشی 

)مدرسه(

جدول 1. تجارب ايران در مورد وندالیسم
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مباني نظري و تجربي 
وندالیسم: مروري بر 
يافته های يک تحقیق

محسني تبريزي علیرضا 
1379

وندالهای دارالتأديب ها، 
مراکز بازپروري، 

کانون های اصالح و 
زندان های شهر تهران

شهر

مدارس متوسطه شهر 1384---
سنندج

محیط آموزشی 
)مدرسه(

مورد پژوهی چندگانه 
زندانیان )1386(وندالیسم

نمونه ای از زندان، 
کانون اصالح و تربیت 
و مراکز بهزيستي شهر 

تهران

شهر

محیط آموزشی مدارس شهر ارومیهمهدی فتاحی رنگلو،1388---
)مدرسه(

بررسي عوامل فرهنگي - 
اجتماعي رفتار هیجاني 

تماشاگران فوتبال
شهرجوانان ساکن تهرانعادله قیس، 1388

توصیف جامعه شناختي 
عوامل موثر بر وندالیسم 
و اوباشگري در ورزش 

فوتبال

قاسمي وحید، ذواالکتاف 
وحید، نور علی وند علي 

1388
محیط های ورزشی استاديوم آزادی تهران

)استاديوم(

نقش عوامل فرهنگی موثر 
دانشگاه آزاد اسالمی 1388-89بر وندالیسم در دانشجويان

واحد خوراسگان
محیط آموزشی 

)دانشگاه(
شهرشهر همدانارزو نادری، 1389---

بررسی آسیب های 
اجتماعی )وندالیسم( و 

عوامل موثر بر آن در بین 
دانشجويان دانشگاه آزاد 

واحد پارس آباد مغان

ولی شیرپور

دانشگاه آزاد واحد پارس آباد 1389
مغان

محیط آموزشی 
)دانشگاه(

شهرنشیني، بیگانگي 
اجتماعي و رفتارهاي 

وندالیستي جوانان

فتحي سروش، محمدي 
شهرشهر تهرانحامد 1390
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بیشـتر  کشـورها،  ديگـر  نمونه هـای  همچـون  اسـت. 
پژوهش هـای انجـام شـده در ايـران نیـز بـر محیط های 
شـهری و يـا محیط هـای آموزشـی )اعـم از مـدارس يـا 
دانشـگاه ها( متمرکـز بوده اند؛ و نمونه های مورد بررسـی 
آن هـا عمدتـاً گروه هـای نوجوانـان و جوانـان معمولی يا 
در مـواردی افـرادی از همیـن گروه که بـه دلیل ارتکاب 
بـزه کاران  نگهـداری  مراکـز  وندالیسـتی در  رفتارهـای 
دوران محکومیـت خـود را سـپری می کردنـد انتخـاب 
شـده اسـت. جـدول زير برخـی از ايـن پژوهش هـا را بر 

اسـاس اطالعـات موجـود نشـان می دهـد.
تجارب  جهان در مورد وندالیسم

الـف- اسـتانبول؛ هنرمنـدان مردمـی در قـرن هجدهم، 
در نقـاط مختلـف آناتولـی آثـار مختلفـی بـه يـادگار 
گذاشـته اند کـه در ايـن بیـن بیـش از هـر چیـز تصاوير 
اسـتانبول و کشـتی ها روی ديوارهای خانه ها و مسـاجد 
نقاشـی شـده اند. اگرچه اين شـهر بزرگ نیز دسـتخوش 
هجـوم وندال هـا شـده، امـا آثـار هنـری بسـیاری بـر 
ديوارهـای شـهر نقاشـی شـده اند. هنرمنـدان بر اسـاس 
ديده هـا، شـنیده ها و يـا تخیالت شـان در دوره ای کـه 
هنـوز هنـر عکاسـی وجـود نداشـت، بـر روی ديوارهـا 
بـه  هنـر  ايـن  ترکیـه  در  البتـه  نقاشـی می کشـیدند. 
اسـتانبول ختـم نمی شـود، بلکـه مشـاهده نقاشـی های 
قلـم کاری شـده در ديوارهـای مسـجد روسـتای امـره 
از توابـع شهرسـتان کـوالی مانیسـا، مسـجد قیلچـی 
محمدآقـا در ناحیه بادملی از توابع شهرسـتان اؤده میش 
ازمیـر، مسـجد باش چـاووش اوغلو در يـوزگات، عمارت 

چاکیرآقـا در شهرسـتان اؤده میش ازمیـر و ديوارهای دو 
اتـاق در روسـتای سـاری چیچک از توابـع گوموشـحانه، 

بازديدکننـدگان را متحّیـر می سـازد.
ب- شـیکاگو؛ در ايـن ايالـت بـه دلیل حکومـت ايالتی، 
قوانیـن هم با ديگـر ايالت ها متفاوتند. در برخی شـهرها 
مـواردی جـرم محسـوب می شـود کـه در شـهر ديگری 
چنیـن نیسـت. بد نیسـت بدانیـد مقامـات اداره حمل و 
نقـل و مترو زيرزمینی شـیکاگو، همه سـاله بیـش از 20 
میلیـون دالر بـراي پاك سـازی ديوارها و بدنـه قطارها و 
اتوبوس هـای ايـن شـهر از دست نوشـته هايی کـه حاوی 
کلمـات مختلـف و نقاشـی هايی موسـوم بـه »گرافیتی« 
اسـت، خـرج می کننـد کـه بـا نوعـی رنـگ پاشـیدنی 
می شـود.   نقاشـی  مختلـف  افـراد  توسـط  اسـپری  يـا 
افـرادی کـه بايـد آن هـا را در زمـره وندال هـا قـرار داد. 
ايـن مسـئوالن تصمیـم گرفتنـد از روش جديـدی برای 
مقابلـه بـا مشـکل خـط نويسـی بـر روی وسـايل نقلیه 
عمومـی و ايسـتگاه های قطـار و اتوبـوس توسـط ايـن 
نقاشـان گرافیتـی اسـتفاده کنند. آن ها بـه جای تعقیب 
و محکـوم سـاختن ايـن بـه اصطـالح هنرمنـدان کوچه 
و خیابـان، نـه تنهـا آن هـا را تشـويق می کنند تـا به کار 
خـود ادامـه دهنـد، بلکـه جوايزی هـم برايشـان در نظر 
مي گیرنـد! در حـال حاضـر در شـیکاگو و در بسـیاری 
ديگـر از شـهرهای آمريـکا مکانـی وجـود دارد کـه افراد 
می تواننـد بـا اسـپری های رنگـی هرچـه دوسـت دارنـد 
روی ديوارهـای آن بنويسـند و يـا نقاشـی کننـد و آثـار 

هنـری خلـق نمايند!

بررسي عوامل اجتماعي 
موثر بر گرايش به رفتار 

تخريبي )وندالیسم(در بین 
نوجوانان شهر مشهد

سیده مريم صفوي مقدم، 
شهرشهر مشهدمحسن نوغانی 1391

بررسی عوامل موثر در بروز 
پديده وندالیسم در شهر 
تبريز با تاکید بر مبلمان 

های شهری

شهر )مبلمان شهری(شهر تبريز---
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ديـوار  و  ديـواری  نقاشـی های  موضـوع  برلیـن؛  ج- 
نوشـته ها در شـهرهای مختلـف آلمـان بـه خوبـی بـه 
چشـم می خـورد. در برلیـن پايتخـت اين کشـور زمانی 
کـه ديـوار حايل بیـن آلمان شـرقی و غربـی پابرجا بود، 
بسـیاری از آن برای نوشـتن يادگاری و شعار و... استفاده 
می کردنـد و حتـی طرح هايـی نیـز روی آن پیـاده شـد، 
امـا زمانـی کـه ديـوار فروريخته شـد، اين آثـار نیز محو 
شـدند. نقاشـی های آلمانی هم برای خود حـال و هوايی 
دارنـد. برخی از آن ها بسـیار ترسـناك هسـتند و برخی 
ديگـر هـم حـاوی شـعارهای نژادپرسـتانه کـه چنـدی 
اسـت دوبـاره در آلمان رونق يافته اسـت. اکنـون تقريباً 
در تمـام شـهرهای اين کشـور گروه هايی بـرای مبارزه با 
ديوارنوشـته ها شـروع بـه فعالیت کرده اند. سـازمان هايی 
کـه عمدتاً يکسـازمان غیر دولتی3  محسـوب می شـوند. 
البتـه در ايـن بیـن قوانینی هم بـرای مقابله بـا آن ها به 
اجـرا درآمـده اسـت. زمانی که يکـی از ايـن وندال ها به 
دام پلیـس گرفتـار شـوند، مجازاتی که برايشـان تعیین 
می شـود اين اسـت که خودشـان ديوارهـا را تمیز کنند! 
ايـن موضـوع در برخی ايسـتگاه های مترو نیـز به خوبی 

هم در كنار مبارزات شهرداري عليه اين دسته از وندال ها، قانوني را تصويب كرد تا اين كار جرم شناخته شده و متهمان به پرداخت 
چهره پايتخت ايتاليا به دليل چنين اقداماتي بسيار زشت شده و بسياري از شهروندان  .جريمه و حتي رفتن به زندان محكوم شوند

مجبور شده ا ند براي پاك كردن آثار اين هنرمندان عمدتاً قالبي دست به كار شوند و وقت ارزشمند خود را صرف اين كار كنند. كثيف 
 در اين بين پليس هم .كردن ديوارهاي منازل شخصي مردم به دست افراد خالف كار حقيقتاً موجب ناراحتي شهروندان رمي شده است

بيكار نبوده و با استفاده از دوربين هاي مداربسته كه در بسياري از معابر و خيابان ها به ويژه در نزديكي اماكن باستاني نصب شده اند به 
مقابله با ديوارنويسي و نقاشي ديواري پرداخته است. البته در اين بين نبايد آثار و نقاشي هاي ديواري دوران باستان را بر ديوارهاي رم 

از ياد ببريم كه آن ها اكنون به عنوان يك اثر هنري پذيراي جمع بسيار زيادي از گردشگران هستند و خود به منبع درآمدي تبديل 
شده اند. 

 شهر تهران  20بررسي وضعيت منطقه 
پس از بيان مباني نظري و ادبيات پژوهش، در اين بخش به شناخت محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از اسناد 

 شهرداري تهران پرداخته شده است. در 20فرادست به شناخت ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي، پيشينه تاريخي و كالبدي منطقه 
ادامه و با استفاده از مشاهدات ميداني، برداشت و دسته بندي انواع ونداليسم شهري موجود در سطح منطقه صورت گرفته است. بدين 

 شناسائي و سپس به تفكيك هر يك از محدوده هاي شناسائي شده، ونداليسم 20عملكردي منطقه  منظور سازمان فضائي كالبدي-
، با 20شهري برداشت و مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است. در پايان نيز به منظور بررسي نظرات ساكنين و مديريت شهري منطقه 

 استفاده از پرسشنامه، نظرات اين گروه ها اخذ و در فصول آينده مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است
 
 
 

 

 20بررسي ونداليسم در منطقه 
در اين بخش و به منظور شناخت وضعيت ونداليسم در شهر ري به لحاظ شناسايي انواع ونداليسم شهري ،بازديد ميداني از سطح 

منطقه  انجام گرفته است. بدين منظور و به تفكيك بافت هاي هفتگانه شناسايي شده در سازمان فضائي شهر ري، بازديد از بافت 
هاي فوق الذكر به عمل امده و همراه با مصاحبه با ساكنين و حاضران در فضا به شناسايي و مستندسازي ونداليسم شهر ري پرداخته 

ديـده مي شـود، اما وسـعت عملکـرد ژرمن ها نسـبت به 
سـاير هم قطـاران اروپايی شـان کمتر اسـت.

د- رم؛ کثیـف بودن ديوارهای بسـیاری از اماکن عمومی 
شـهر رم، بـرای شـهروندان پايتخـت تاريخـی ايتالیـا به 
معضلـی جـدی بـدل شـده اسـت. شـهرداری بسـیاری 
از راه هـا را آزمايـش کـرده، امـا هنـوز عـده ای دوسـت 
دارنـد روی درو ديـوار اين شـهر نقاشـی کننـد! پارلمان 
ايتالیـا هـم در کنار مبارزات شـهرداری علیه اين دسـته 
از وندال هـا، قانونـی را تصويـب کـرد تـا ايـن کار جـرم 
شـناخته شـده و متهمـان بـه پرداخـت جريمـه و حتی 
رفتـن بـه زنـدان محکوم شـوند. چهـره پايتخـت ايتالیا 
به دلیل چنین اقداماتی بسـیار زشـت شـده و بسـیاری 
از شـهروندان مجبـور شـده ا ند بـرای پـاك کـردن آثـار 
ايـن هنرمنـدان عمدتـاً قالبـی دسـت بـه کار شـوند و 
وقـت ارزشـمند خـود را صـرف ايـن کار کننـد. کثیـف 
کـردن ديوارهـای منازل شـخصی مـردم به دسـت افراد 
خـالف کار حقیقتـاً موجـب ناراحتـی شـهروندان رمـی 
شـده اسـت. در ايـن بیـن پلیـس هـم بیـکار نبـوده و با 
اسـتفاده از دوربین هـای مداربسـته کـه در بسـیاری از 

3. NGO
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معابـر و خیابان هـا بـه ويـژه در نزديکی اماکن باسـتانی 
نقاشـی  بـا ديوارنويسـی و  بـه مقابلـه  نصـب شـده اند 
ديـواری پرداختـه اسـت. البته در ايـن بین نبايـد آثار و 
نقاشـی های ديواری دوران باسـتان را بـر ديوارهای رم از 
يـاد ببريـم کـه آن هـا اکنون بـه عنـوان يک اثـر هنری 
پذيـرای جمـع بسـیار زيـادی از گردشـگران هسـتند و 

خـود بـه منبـع درآمـدی تبديل شـده اند.
بررسی وضعیت منطقه 20 شهر تهران 

پـس از بیـان مبانـی نظـری و ادبیـات پژوهـش، در اين 
بخـش بـه شـناخت محـدوده مـورد مطالعـه پرداختـه 
شـده اسـت. ابتـدا بـا اسـتفاده از اسـناد فرادسـت بـه 
شـناخت ويژگـی هـای اجتماعـی، اقتصـادی، پیشـینه 
تهـران  شـهرداری   20 منطقـه  کالبـدی  و  تاريخـی 
پرداخته شـده اسـت. در ادامه و با اسـتفاده از مشاهدات 
میدانی، برداشـت و دسـته بندی انواع وندالیسـم شهری 
موجـود در سـطح منطقـه صـورت گرفتـه اسـت. بدين 
منظـور سـازمان فضائـی کالبـدی- عملکـردی منطقـه 
20 شناسـائی و سـپس بـه تفکیـک هر يـک از محدوده 
های شناسـائی شـده، وندالیسم شـهری برداشت و مورد 
تجزيـه تحلیل قرار گرفته اسـت. در پايـان نیز به منظور 

بررسـی نظرات سـاکنین و مديريت شـهری منطقه 20، 
بـا اسـتفاده از پرسشـنامه، نظـرات ايـن گروه هـا اخذ و 
در فصـول آينـده مورد تجزيـه تحلیل قرار گرفته اسـت

بررسی وندالیسم در منطقه 20
در ايـن بخـش و به منظور شـناخت وضعیت وندالیسـم 
وندالیسـم  انـواع  شناسـايی  لحـاظ  بـه  ری  شـهر  در 
شـهری ،بازديـد میدانـی از سـطح منطقه  انجـام گرفته 
اسـت. بديـن منظـور و بـه تفکیـک بافت هـای هفتگانه 
شناسـايی شـده در سـازمان فضائـی شـهر ری، بازديـد 
از بافـت هـای فـوق الذکـر بـه عمـل امـده و همـراه بـا 
مصاحبـه با سـاکنین و حاضـران در فضا به شناسـايی و 
مستندسـازی وندالیسـم شـهر ری پرداخته شـده است. 
در ادامـه جدول دسـته بنـدی انواع وندالیسـم و توضیح 
موارد مشـاهده شـده به همـراه مکان وقوع وندالیسـم و 

تصويـر آن ارائـه گرديده اسـت.
بـا توجـه بـه جـدول پايیـن و برداشـت هـای میدانـی 
صـورت گرفتـه، مـی تـوان بیـان نمـود کـه وندالیسـم 
تفريحـی و مال اندوز از بیشـترين نمونه های وندالیسـم 
منظـر شناسـايی شـده در شـهر ری مـی باشـند. در 
جـدول زيـر انوع وندالیسـم برداشـت شـده بـه تفکیک 

تصويرمکان وقوعتوضیحاتنوع وندال

بافت صنعتیکندن و برداشتن تلفن عمومیوندالیسم مال اندوز

شده است. در ادامه جدول دسته بندي انواع ونداليسم و توضيح موارد مشاهده شده به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن ارائه 
گرديده است. 

دستهبندي انواع ونداليسم به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن . 2جدول 
 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 مال اندوز

كندن و برداشتن 
 تلفن عمومي

 بافت صنعتي

 

كندن و بردن 
 تاسيسات شهري

 بافت صنعتي

 

 بافت تاريخي

 

كندن و بردن 
شيشه هاي 

 ايستگاه اتوبوس
 بافت صنعتي

 

 

جدول 2. دسته بندی انواع وندالیسم به همراه مکان وقوع وندالیسم و تصوير آن
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وندالیسم مال اندوز

کندن و بردن تاسیسات شهری

 بافت صنعتی

 بافت تاريخی

کندن و بردن شیشه های 
 بافت صنعتیايستگاه اتوبوس

کندن و بردن چراغ روشنايی 
 بافت تاريخیآّبخوری ها

شده است. در ادامه جدول دسته بندي انواع ونداليسم و توضيح موارد مشاهده شده به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن ارائه 
گرديده است. 

دستهبندي انواع ونداليسم به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن . 2جدول 
 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 مال اندوز

كندن و برداشتن 
 تلفن عمومي

 بافت صنعتي

 

كندن و بردن 
 تاسيسات شهري

 بافت صنعتي

 

 بافت تاريخي

 

كندن و بردن 
شيشه هاي 

 ايستگاه اتوبوس
 بافت صنعتي

 

شده است. در ادامه جدول دسته بندي انواع ونداليسم و توضيح موارد مشاهده شده به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن ارائه 
گرديده است. 

دستهبندي انواع ونداليسم به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن . 2جدول 
 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 مال اندوز

كندن و برداشتن 
 تلفن عمومي

 بافت صنعتي

 

كندن و بردن 
 تاسيسات شهري

 بافت صنعتي

 

 بافت تاريخي

 

كندن و بردن 
شيشه هاي 

 ايستگاه اتوبوس
 بافت صنعتي

 

شده است. در ادامه جدول دسته بندي انواع ونداليسم و توضيح موارد مشاهده شده به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن ارائه 
گرديده است. 

دستهبندي انواع ونداليسم به همراه مكان وقوع ونداليسم و تصوير آن . 2جدول 
 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 مال اندوز

كندن و برداشتن 
 تلفن عمومي

 بافت صنعتي

 

كندن و بردن 
 تاسيسات شهري

 بافت صنعتي

 

 بافت تاريخي

 

كندن و بردن 
شيشه هاي 

 ايستگاه اتوبوس
 بافت صنعتي

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

كندن و بردن 
چراغ روشنايي 

 آّبخوري ها
  بافت تاريخي

 

ونداليسم مال 
 اندوز

كندن و بردن 
دريچه فلزي 
 سطل زباله

بافت 
تاريخي- 

 فضاهاي سبز

 

كندن و بردن 
تابلوهاي اطالع 

 رساني

 فضاي سبز

 

تاريخي-
 گردشگري
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وندالیسم مال اندوز

 

کندن و بردن دريچه فلزی 
سطل زباله

بافت تاريخی- 
 فضاهای سبز

کندن و بردن تابلوهای اطالع 
رسانی

 فضای سبز

تاريخی-
 گردشگری

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

كندن و بردن 
چراغ روشنايي 

 آّبخوري ها
  بافت تاريخي

 

ونداليسم مال 
 اندوز

كندن و بردن 
دريچه فلزي 
 سطل زباله

بافت 
تاريخي- 

 فضاهاي سبز

 

كندن و بردن 
تابلوهاي اطالع 

 رساني

 فضاي سبز

 

تاريخي-
 گردشگري

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

كندن و بردن 
چراغ روشنايي 

 آّبخوري ها
  بافت تاريخي

 

ونداليسم مال 
 اندوز

كندن و بردن 
دريچه فلزي 
 سطل زباله

بافت 
تاريخي- 

 فضاهاي سبز

 

كندن و بردن 
تابلوهاي اطالع 

 رساني

 فضاي سبز

 

تاريخي-
 گردشگري

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

كندن و بردن 
چراغ روشنايي 

 آّبخوري ها
  بافت تاريخي

 

ونداليسم مال 
 اندوز

كندن و بردن 
دريچه فلزي 
 سطل زباله

بافت 
تاريخي- 

 فضاهاي سبز

 

كندن و بردن 
تابلوهاي اطالع 

 رساني

 فضاي سبز

 

تاريخي-
 گردشگري

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

كندن و بردن 
چراغ روشنايي 

 آّبخوري ها
  بافت تاريخي

 

ونداليسم مال 
 اندوز

كندن و بردن 
دريچه فلزي 
 سطل زباله

بافت 
تاريخي- 

 فضاهاي سبز

 

كندن و بردن 
تابلوهاي اطالع 

 رساني

 فضاي سبز

 

تاريخي-
 گردشگري
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وندالیسم تاکتیکی

آتش روشن کردن و اثر آن بر 
 تاريخیديوار بناهای شهری

آتش روشن کردن بر روی 
زمین 

تاريخی-فضای 
 سبز

 فضای سبزريختن زباله بر روی زمین

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 تاكتيكي

آتش روشن كردن 
و اثر آن بر ديوار 
 بناهاي شهري

 تاريخي

 

 
آتش روشن كردن 

 بر روي زمين
تاريخي-

 فضاي سبز

 

 
ريختن زباله بر 

 روي زمين
 فضاي سبز

 

ونداليسم انتقام 
 جو

كندن و شكستن 
صندلي هاي 
 ايستگاه اتوبوس

 معابر

 

پاره كردن و 
آسيب زدن به 
 بنرهاي تبليغاتي

 مسكوني

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 تاكتيكي

آتش روشن كردن 
و اثر آن بر ديوار 
 بناهاي شهري

 تاريخي

 

 
آتش روشن كردن 

 بر روي زمين
تاريخي-

 فضاي سبز

 

 
ريختن زباله بر 

 روي زمين
 فضاي سبز

 

ونداليسم انتقام 
 جو

كندن و شكستن 
صندلي هاي 
 ايستگاه اتوبوس

 معابر

 

پاره كردن و 
آسيب زدن به 
 بنرهاي تبليغاتي

 مسكوني

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 تاكتيكي

آتش روشن كردن 
و اثر آن بر ديوار 
 بناهاي شهري

 تاريخي

 

 
آتش روشن كردن 

 بر روي زمين
تاريخي-

 فضاي سبز

 

 
ريختن زباله بر 

 روي زمين
 فضاي سبز

 

ونداليسم انتقام 
 جو

كندن و شكستن 
صندلي هاي 
 ايستگاه اتوبوس

 معابر

 

پاره كردن و 
آسيب زدن به 
 بنرهاي تبليغاتي

 مسكوني
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وندالیسم انتقام جو

کندن و شکستن صندلی های 
 معابرايستگاه اتوبوس

پاره کردن و آسیب زدن به 
 مسکونیبنرهای تبلیغاتی

صدمه زدن به امکانات تفريحی 
 فضای سبزپارك ها

استفاده از مواد منفجره و آتش وندالیسم تفريحی
بافت مسکونیزا

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 تاكتيكي

آتش روشن كردن 
و اثر آن بر ديوار 
 بناهاي شهري

 تاريخي

 

 
آتش روشن كردن 

 بر روي زمين
تاريخي-

 فضاي سبز

 

 
ريختن زباله بر 

 روي زمين
 فضاي سبز

 

ونداليسم انتقام 
 جو

كندن و شكستن 
صندلي هاي 
 ايستگاه اتوبوس

 معابر

 

پاره كردن و 
آسيب زدن به 
 بنرهاي تبليغاتي

 مسكوني

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

ونداليسم 
 تاكتيكي

آتش روشن كردن 
و اثر آن بر ديوار 
 بناهاي شهري

 تاريخي

 

 
آتش روشن كردن 

 بر روي زمين
تاريخي-

 فضاي سبز

 

 
ريختن زباله بر 

 روي زمين
 فضاي سبز

 

ونداليسم انتقام 
 جو

كندن و شكستن 
صندلي هاي 
 ايستگاه اتوبوس

 معابر

 

پاره كردن و 
آسيب زدن به 
 بنرهاي تبليغاتي

 مسكوني

 

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

صدمه زدن به 
امكانات تفريحي 

 پارك ها
 فضاي سبز

 

ونداليسم 
 تفريحي

استفاده از مواد 
 منفجره و آتش زا

بافت 
 مسكوني

 

با توجه به جدول باال و برداشت هاي ميداني صورت گرفته، مي توان بيان نمود كه ونداليسم تفريحي و مال اندوز از بيشترين نمونه 
هاي ونداليسم منظر شناسايي شده در شهر ري مي باشند. در جدول زير انوع ونداليسم برداشت شده به تفكيك بافت هاي هفتگانه 

 سازمان فضائي شهر ري اراده گرديده است.
 ؛  ماخذ: يافته هاي تحقيق درصد انواع ونداليسم برداشت شده در بافت هاي سازمان فضائي شهر ري.3جدول 

 
بافت 

 فرسوده
بافت 

 صنعتي

بافت 
تاريخي-

 مذهبي

فضاهاي 
 سبز

 معابر
بافت 

كشاورز
 ي

بافت 
 مسكوني

ونداليسم 
 مال اندوز

10 75 25 15 10 0 10 

ونداليسم 
 تاكتيكي

10 5 15 25 15 0 5 

وندالسم 
 انتقام جو

20 0 5 15 30 0 20 

ونداليسم 
 تفريحي

25 15 15 25 15 0 30 

ونداليسم 
 ايدئولوِيك

35 5 40 20 30 0 35 

 جمع بندينتيجه گيري و 
با توجه به بررسي هاي ونداليسم شهر ري به تفكيك محدوده هاي مختلف سازمان فضائي و همچنين پرسشنامه ساكنين و مديريت 

عدم . 1  را به صورت عوامل زير ارائه نمود:20شهري مي توان عمده داليل وجود ونداليسم در فضاهاي شهري موجود در منطقه 
روشنايي . 3؛ عدم حس تعلق به مكان در مناطق مهاجر نشين و صنعتي. 2؛ نظارت اجتماعي بر برخي فضاهاي متروكه و رها شده

. 5؛ خانه هاي تخريبي و رها شده در داخل بافت مسكوني. 4؛ نامناسب در شب در پياده روها، فضاهاي شهري و مكان هاي عمومي

 تصوير مكان وقوع توضيحات نوع وندال

صدمه زدن به 
امكانات تفريحي 

 پارك ها
 فضاي سبز

 

ونداليسم 
 تفريحي

استفاده از مواد 
 منفجره و آتش زا

بافت 
 مسكوني
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بافت 

 فرسوده
بافت 

 صنعتي

بافت 
تاريخي-

 مذهبي

فضاهاي 
 سبز

 معابر
بافت 

كشاورز
 ي

بافت 
 مسكوني

ونداليسم 
 مال اندوز

10 75 25 15 10 0 10 

ونداليسم 
 تاكتيكي

10 5 15 25 15 0 5 

وندالسم 
 انتقام جو

20 0 5 15 30 0 20 

ونداليسم 
 تفريحي

25 15 15 25 15 0 30 

ونداليسم 
 ايدئولوِيك

35 5 40 20 30 0 35 

 جمع بندينتيجه گيري و 
با توجه به بررسي هاي ونداليسم شهر ري به تفكيك محدوده هاي مختلف سازمان فضائي و همچنين پرسشنامه ساكنين و مديريت 

عدم . 1  را به صورت عوامل زير ارائه نمود:20شهري مي توان عمده داليل وجود ونداليسم در فضاهاي شهري موجود در منطقه 
روشنايي . 3؛ عدم حس تعلق به مكان در مناطق مهاجر نشين و صنعتي. 2؛ نظارت اجتماعي بر برخي فضاهاي متروكه و رها شده

. 5؛ خانه هاي تخريبي و رها شده در داخل بافت مسكوني. 4؛ نامناسب در شب در پياده روها، فضاهاي شهري و مكان هاي عمومي
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بافـت هـای هفتگانـه سـازمان فضائـی شـهر ری اراده 
گرديـده اسـت.

نتیجه گیري و جمع بندی
با توجه به بررسـی های وندالیسـم شـهر ری به تفکیک 
محـدوده هـای مختلـف سـازمان فضائـی و همچنیـن 
پرسشـنامه سـاکنین و مديريت شـهری می توان عمده 
داليـل وجـود وندالیسـم در فضاهای شـهری موجود در 
منطقـه 20 را بـه صـورت عوامل زير ارائه نمـود: 1. عدم 
نظـارت اجتماعـی بـر برخـی فضاهـای متروکـه و رهـا 
شـده؛ 2. عـدم حـس تعلق به مـکان در مناطـق مهاجر 
نشـین و صنعتی؛ 3. روشنايی نامناسب در شب در پیاده 
روهـا، فضاهـای شـهری و مکان هـای عمومـی؛ 4. خانه 
هـای تخريبـی و رها شـده در داخل بافت مسـکونی؛ 5. 
کمبـود خدمـات ورزشـی- تفريحـی در برخـی محدوده 
هـا؛ 6. کیفیـت نامناسـب مبلمان شـهری و عـدم توجه 
بـه نگـه داری و تعمیـر آنهـا؛ 7. اطالع رسـانی و آموزش 
ناکافـی به شـهروندان در مورد وندالیسـم؛ 8. عدم توجه 
بـه بهبـود اسـتانداردهای زندگـی شـهری در تمامـی 
مناطـق؛ 9. عـدم آگاهـی و اطـالع رسـانی بـه خانـواده 
هـا در مـورد وندالیسـم شـهری؛ 10. کمبـود خدمات و 

زيرسـاخت هـا در برخـی محدوده ها.
بر اين اسـاس نقش مديريت شـهری به منظـور مداخله 
در موضـوع وندالیسـم شـهری و پیشـگیری و مقابلـه 
بـا آثـار آن در حـوزه هـای مختلـف از اهمیـت بااليـی 

برخـوردار اسـت. چنانکه در پرسشـنامه های اخذ شـده 
از سـاکنین و مديريـت شـهری نیـز ايـن موضـوع مورد 
تاکیـد بـوده اسـت. با توجه بـه تحلیل های ارائه شـده و 
نظـرات مديران و سـاکنین منطقه 20، مـی توان عوامل 
و شـاخص هـای موثـر در هر يک از ابعـاد پژوهش  را در 

قالـب جـدول زيـر جمع بنـدی و ارائـه نمود.
ارائه راهبردها

در ايـن قسـمت بـا توجـه به بررسـی پیشـنهادات مردم 
از  اسـتفاده  بـا  و  ابعادمختلـف  و مديريـت شـهری در 
تحلیـل های سـوات، سـعی در ارائـه راهبردهـای الويت 
دار و بهینـه در ابعـاد مختفـل بـوده اسـت. بدين منظور 
بـا اسـتفاده از تحلیـل سـوات در ابعـاد مختلف بـه ارائه 
راهبـرد پرداختـه شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت بـه 
منظـور ارائـه راهبـرد بهینـه عـالوه بـر توجه بـه نظرات 
مـدم و مسـئوالن، بـه  پارامترهای جدول سـوات در هر 

بعـد نیـز توجه شـده اسـت.
در ادامـه جـدول راهبردهـاي اقتصـادي ، راهبردهـای 

کالبـدی و مديريتـی مـورد اشـاره قـرار مـي گیـرد.

بافت 
فرسوده

بافت 
صنعتی

بافت تاريخی-
مذهبی

فضاهای 
بافت معابرسبز

کشاورزی
بافت 
مسکونی

1075251510010وندالیسم مال اندوز
10515251505وندالیسم تاکتیکی
20051530020وندالسم انتقام جو
2515152515030وندالیسم تفريحی

355402030035وندالیسم ايدئولِويک

جدول 3. درصد انواع وندالیسم برداشت شده در بافت های سازمان فضائی شهر ری؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق
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راهکارهای 
مديرانشهروندانپیشنهادی

راهکارهای 
اجتماعی

در  اجتماعـی  ی  مشـاوره  مراکـز  افزايـش 
محـالت و مـدارس جهـت مشـاوره و روان 
درمانـی کـودکان؛ توجـه بـه امـر آمـوزش، 
فرهنـگ سـازی و تبلیـغ، پیرامـون موضـوع 
هـای  برنامـه  سـاخت  قبیـل  از  وندالیسـم 
کارتونـی جهت آمـوزش کودکان در سـنین 
بـراي  زمینه هايـي  آوردن  بوجـود  پائیـن؛ 
مشـارکت مردم در مسـائل جامعـه از طريق 
فراهـم آوردن همبسـتگي میان مسـئوالن و 
مـردم؛ افزايش مشـارکت و مسـولیت پذيری 
اجتماعـی؛ تبلیـغ و اطـالع رسـانی از طريق 

ها رسـانه 
درونـی کـردن فرهنـگ شـهروندی؛ بهبـود 
ايجـاد  و  شـهري  زندگـي  اسـتانداردهاي 
اعتمـاد و باور عمومی نسـبت بـه فعالیتهای 
مديـران؛ افزايـش نظـارت عمومي بـه عنوان 

عامـل بازدارنـده از وقـوع جـرم

شـناخت بافـت اجتماعی و جر م شناسـی در سـطح 
محـالت و مناطـق شـهر؛ افزايش ايمنـی و امنیت؛ 
ارتقـا حـس مـکان و ارتقـا حـس تعلـق در افـراد 
نسـبت بـه مـکان؛ افزايـش حـس جمـع گرايـی و 
از آن طريـق افزايـش تبـادل نظرهـا و مشـارکت؛ 
افزايـش آگاهـی زيسـت محیطـی؛ ايجـاد انگیـزه 
از طريـق ايجـاد محرکهـای محیطـی و کالبـدی؛ 
افزايـش نظـارت عمومـی؛ کیفیت فضايـي امکانات 
شـهري، کیفیـت مسـکن در مناطق مختلف شـهر،  

ايجـاد فرهنـگ شـهروندی

راهکارهای 
طراحانه و 

کالبدی

در نظـر گرفتـن اسـتحکام و شـکل فیزيکي 
مناسـب در سـاخت سـازه هـا؛ توجه بـه امر 
احـداث  و  امـوال  سـاخت  در  زيباشناسـي 
اماکـن؛ حـذف نقـاط پـر خطـر و پارکینـگ 
هـای رها شـده؛ اجتناب از انـزوا و جدايی در 
سـاختمانها؛ چیدمـان صحیح ابنیـه در کنار 
يکديگر و اسـتفاده از مصالح مناسـب؛ بهبود 
سـاختمانها؛  نگهـداری  و  مرمـت  وضعیـت 
طراحـي و خلـق فضاهاي شـهري کـه منجر 
بـه حضور شـهروندان و فعالیت هـاي جاري 
شـان می شـود؛ رعايت اصول زيباسـازی در 
شـهر در ابعـاد گوناگـون فضاهـای تشـکیل 
دهنــده آن نظیــر ابنیه، معابر، فضای سـبز 

و....

طراحـی جذاب و هنرمندانه مبلمان شـهری؛ مکان 
يابـی مبلمان شـهری به نحوی کـه مولد فعالیتهای 
اجتماعـی در فضـا شـود؛ آگاهـی و شـناخت طراح 
نسـبت بـه کارکـرد مبلمـان شـهری در فضاهـای 
شـهری؛ طراحـی و اجـرای مـکان هـای مناسـب 
بـرای نشسـتن در فضاهای بـاز مسـکونی؛ خوانايی 
و سـازگاری مبلمـان شـهری با محیط؛ سـاماندهی 

الگوهـاي کاربـري زمین شـهري

جدول 4. راهکارهای پیشنهادی
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راهکارهای 
مديريتی

شناخت علت ها و ريشه های اقدام تخريبی و 
تعیین برنامه و راه کار برای رفع آن ها؛ ايجاد 
و گسترش  امنیت اجتماعی در سطح فراگیر 
و بهره مندی همگانی؛ وضع قوانین مناسب 
تأمین اجتماعی و حمايت همه جنبه از 

افراد و اقشار آسیب پذير؛ تدوين درس نامه 
آموزشی، تربیتی و علمی برای مدارس با 
هدف سپرهای بازدارنده در برابر آماج های 
کجروی و وندالیسم؛ برنامه ريزي مديريتي 

جهت طراحی و مکان يابی وسايل و امکانات 
شهری

همسويی نهادهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، 
رسانه ها ومهمتر از همه خانواده با مديريت 

شهری؛ شناخت علتها و ريشه هاي اقدام تخريبي 
و تعیین برنامه و راهکار براي رفع آنها؛ بهبود 
استانداردهاي زندگي شهري در تمامي مناطق 
و محالت شهري به ويژه درمناطق و  محالت 

محروم؛ ارائه آموزشهاي الزم به اقشار و گروههای 
مختلف شهرنشین؛ برنامه ريزی برای ايجاد انگیزه 
و جلب مشارکت مردمی در فعالیتهای شهری؛ 

آشنا ساختن شهروندان با ملزومات زندگی شهری؛ 
زيبا سازی شهر؛ ايجاد امکانات فرهنگی و اعتماد 

اجتماعی؛ از بین بردن نشانه های تبعیض در 
مناطق مختلف شهری

راهکارهای 
اقتصادی

فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان در 
داخل محدوده؛ ساماندهی مشاغل مزاحم 

و غیرمتجانس در راسته های تجاری؛ 
ساماندهی کاربری های رها شده اطراف بازار 

شهر ری در جهت رونق بازار

تقويت مشاغل خانگی و صنايع دستی موجود 
در محدوده؛ ايجاد و حمايت از بازارچه های 
خوداشتغالی در محدوده؛ حمايت از نهادهای 

مردمی خوداشتغالی 

اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی

معیارها: 
ايمنـی؛  اجتماعـی؛  امنیـت 
آمـوزش؛ عدالـت؛ فرهنـگ؛ 
همبستگی شـهری؛ ظرفیت 
تاکیـد  نهـادی؛  سـازی 
و  اجتماعـی  تعامـالت  بـر 

هويـت مشـارکت؛ 

قوت
جايـگاه ويـژه شـهرری بـه عنـوان مرکـز 
تاريخـی و مذهبـی تهـران؛ درصد نسـبتا 
باالی نرخ باسـوادی در شـهر ری در سال 
1390 )86/5 درصد( )اسـناد فرادسـت(؛ 
حضـور قابـل توجـه جمعیـت جـوان در 
مشـاهدات  و  فرادسـت  )اسـناد  منطقـه 
میدانی(؛ هم-زيسـتی اقشـار و گروه های 
يکديگـر  کنـار  در  مختلـف  درآمـدی 
نهادهـای  وجـود  میدانـی(؛  )مشـاهدات 
جـوان،  خـردورزان  همچـون:  مردمـی 
خیريـن، تافا و ... )مصاحبه با مسـئولین(؛ 
محـالت  تمامـی  در  شـوراياری  وجـود 

میدانـی( )مشـاهدات 

ضعف
بی هويت بودن محله های مبله شـده 
و طراحـی نامناسـب مبلمان شـهری؛ 
توجـه به امـر آموزش، فرهنگ سـازی 
و تبلیـغ، پیرامـون موضوع وندالیسـم؛ 
وقـوع جـرم و ناامنی در اثر روشـنايی 
نامناسـب معابر )مشـاهدات میدانی(؛ 
سـطح  در  اوبـاش  و  اراذل  حضـور 
پارك هـای  در  مخصوصـاً  محـالت 
بـا  )مصاحبـه  محـالت  در  موجـود 
عـدم  میدانـی(؛  مشـاهدات  و  مـردم 
وجـود چشـم هـای ناظـر در فضاهای 
بـاز  )مشـاهدات میدانی(؛ عـدم توجه 
بـه هويـت تاريخـی محـالت )قضاوت 

حرفـه ای(

جدول 5. راهبردهای اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی
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فرصت 
اقدامـات  رسـانی  اطـالع 
بنرهـا  طريـق  از  شـهری 
)قضاوت حرفـه  ای(؛ تقويت 
مديريـت  در  زنـان  نقـش 
حرفـه  )قضـاوت  محـالت 
ای(؛ وجود پتانسـیل توسـعه 
از  زيارتـی  و  گردشـگری 
طريـق اسـتقرار مراکز جديد 
از  اسـتفاده  بـا  گردشـگری 
منابـع موجود )قضاوت حرفه 
ای(؛ تجديـد هويـت منطقه 
بـا توجـه به  خصلتهـای بارز 
تاريخـی، فرهنگـی  مذهبی 

منطقـه در 

توجـه بـه امـر آمـوزش، فرهنـگ سـازی 
وندالیسـم  موضـوع  پیرامـون  تبلیـغ،  و 
از قبیـل سـاخت برنامـه هـای کارتونـی 
جهت آمـوزش کودکان در سـنین پائین؛ 
بوجـود آوردن زمینه هايي براي مشـارکت 
مـردم در مسـائل جامعه از طريـق فراهم 
و  مسـئوالن  میـان  همبسـتگي  آوردن 
مـردم؛ ارتقـا حـس مـکان و ارتقـا حـس 
تعلـق در افـراد نسـبت بـه مـکان؛ تقويت 
همچـون:  مردمـی  نهادهـای  نقـش  
خـردورزان جـوان، خیريـن، تافـا و ... در 
سـرمايه-گذاری در طرح هـای خدماتـی 
کارگیـری  بـه  محـالت؛  در  پیشـنهادی 
نیـروی جـوان و فعال محدوده در توسـعه 
افزايـش  حـرم؛  پیرامـون  گردشـگری 
مشـارکت و مسـئولیت  پذيری اجتماعی؛ 
درونی کردن فرهنگ شـهروندی؛ توسـعه 
آمـوزش و اطالع رسـانی پیرامون موضوع 
مراقبـت  و  مردمـی  نظـارت  وندالیسـم؛ 
مضاعف دسـتگاه های مسـئول در کاهش 

پديـده وندالیسـم

افزايش مشـارکت و مسـولیت پذيری 
فرهنـگ  کـردن  درونـی  اجتماعـی؛ 
بـاور  و  اعتمـاد  ايجـاد  شـهروندی؛ 
عمومی نسـبت بـه فعالیتهای مديران؛ 

افزايـش ايمنـی و امنیـت

تهديد
وجـود اراضی نسـبتاً وسـیع 
و  کشـاورزی  خالـی،  بايـر، 
ابنیـه فرسـوده در حاشـیه و 
نیز در میان بافتهای شـهری 
)مشـاهدات میدانـی(؛ عـدم 
ورود سـرمايه هـای مالـی به 
محـدوده از مناطق پیرامونی 
مسـئولین  بـا  )مصاحبـه 
رفتـن  بیـن  از  مـردم(؛  و 
فضاهای با هويـت و تاريخی 
منطقـه در اثـر کـم توجهـی 
و  مسـئولین  بـا  )مصاحبـه 
مشـاهدات میدانی(؛ تشـديد 
در  شـهری  هـای  نابرابـری 

سـطح منطقـه

تبلیـغ و اطـالع رسـانی از طريـق رسـانه 
هـا؛ افزايـش حـس جمـع گرايـی و از آن 
طريـق افزايش تبادل نظرها و مشـارکت؛ 
مناسـب سـازی اراضـی بايـر میـان بافت 
فضاهـای  بـه  تبديـل  بـرای  مسـکونی 
تفريحـی و برگـزاری مراسـم خـاص بـه 
صـورت موقتـی تـا زمـان اجـرای طـرح 

توسـعه حـرم 

بهبود اسـتانداردهاي زندگي شـهري؛ 
افزايـش نظـارت عمومـي بـه عنـوان 
عامـل بازدارنـده از وقوع جـرم؛ بهبود 
از  معیارهـای رضايتمنـدی سـاکنین 
طريق نوسـازی اراضی فرسـوده درون 
آمـوزش  کارگاه هـای  ترويـج  بافـت؛ 
شـهروندان داخل پارك هـای محالت 
جهـت افزايـش نظـارت بـر محیط آن
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اقتصادی

معیارها:
محلـی؛  اشـتغال  ايجـاد 
حداکثـر اسـتفاده از پتانسـیل 
هـا و قابلیـت هـای اقتصـادی؛ 
بیـکاری؛ اشـتغال؛ عدالت؛ فقر؛ 
تاکیـد بـر ايجـاد فعالیـت های 
شـهر؛  در  متنـوع  اقتصـادی 
کار و  کسـب   زمیـن؛  ارزش 

قوت
جـاذب  کاربـری  عنـوان  بـه  حـرم  وجـود 
جمعیـت و ايجـاد درآمد بـرای منطقه؛ وجود 
جمعیـت جـوان قابـل مالحظـه در منطقـه 
)مسـئوالن و شـهروندان(؛ همخوانـی درآمـد 
محـالت  خانوارهـای  اکثـر  هزينه هـای  و 
)پرسشـنامه(؛ قیمت نسـبتا پايین مسکن در 
محـالت جنوبـی منطقه )پرسشـنامه(؛ وجود 
و  متوسـط  متـراژ  بـا  مسـکونی  واحدهـای 
پايیـن در محـالت )پرسشـنامه(؛ وجود حرم 
عبدالعظیـم در جنـوب محـدوده مطالعاتـی 
بازارهـای  وجـود  میدانـی(؛  )مشـاهدات 
تجـاری سـنتی و جديـد در جنـوب محدوده 
اسـتفاده  میدانـی(؛  )مشـاهدات  مطالعاتـی 
و  تجـاری  و  کشـاورزی  پتانسـیل های  از 
همچنین توريسـم منطقه )مسئوالن(؛ وجود 
بازارهـای متعدد در جنوب محـدوده و زمین 
های کشـاورزی در اين قسـمت )شهروندان(

ضعف
در  اهالـی  اغلـب  قرارگیـری 
طبقه متوسـط و رو بـه پايین 
بـودن  پائیـن  )پرسشـنامه(؛ 
)پرسشـنامه(؛  درآمـد  سـطح 
خانوارهـای  اکثـر  قرارگیـری 
محـالت پايین تـر از خط فقر 
تعـادل  عـدم  )پرسشـنامه(؛ 
قیمـت بیـن محـالت مختلف 
شـهروندان(؛  و  )مسـئوالن 
در  شـهرداری  دخالـت 
زمین هـای محلـه نفر-آبـاد و 
سـلب امـکان خريـد و فروش 
قـراردادن  و   اهالـی  از  آنهـا 
شـهرداری  اختیـار  در  آنهـا 
وجـود  میدانـی(؛  )برداشـت 
روزهـای  در  دستفروشـی 
)مسـئولین(؛  تعطیـل 
شـغلی  فرصتهـای  کمبـود 

)شـهروندان(

فرصت 
توسـعه  پتانسـیل  وجـود 
از  زواری  و  گردشـگری 
مراکزجديـد  اسـتقرار  طريـق 
از  بااسـتفاده  گردشـگری 
)مسـئوالن(؛  موجـود  منابـع 
وجـود فرصت توسـعه اشـتغال 
میدانـی( درمنطقه)برداشـت 

فراهم کردن زمینه اشـتغال بـرای جوانان در 
داخل محـدوده؛ حمايـت از نهادهای مردمی 
خوداشـتغالی؛ توسـعه و رونـق گردشـگری و 

توريسم

و  خانگـی  مشـاغل  تقويـت 
در  موجـود  دسـتی  صنايـع 
پـروژه  تعريـف  محـدوده؛ 
های اقتصـادی و گردشـگری 
دسـتی،  صنايـع  جملـه  از 
و  محلـه  در   ... و  قالیبافـی، 
محـالت  سـاکنین  اشـتغال 
ايـن کارگاه هـا؛  مختلـف در 
سـاماندهی دسـت فروشـان و 
مـکان يابـی بازارهـای موقـت 
منظـور  بـه  محـدوده  در 
هـای  فرصـت  از  اسـتفاده 
اشـتغال در محـدوده و رفـع 
محـدوده بیـکاری  معضـل 

جدول6. راهبردهای اقتصادی
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تهديد
عـدم رغبت به سـرمايه گذاری 
در  گـذاران  سـرمايه  توسـط 
قديـم(  )بافـت  نفرآبـاد  محلـه 
بـه دلیـل قرارگیـری در طـرح 

)پرسشـنامه(  توسـعه حـرم 

ايجـاد و حمايت از بازارچه های خوداشـتغالی 
در محـدوده؛ سـاماندهی و افزايـش کیفیـت 
محـدوده اطـراف حـرم در محلـه نفرآبـاد به 
منظـور ايجـاد انگیـزه بـرای سـرمايه گذاری 

در ديگـر نقـاط ايـن محله

سـاماندهی مشـاغل مزاحـم و 
غیرمتجانـس در راسـته هـای 
تجـاری؛ سـاماندهی کاربـری 
هـای رها شـده اطـراف بـازار 
رونـق  جهـت  در  ری  شـهر 

بازار

کالبدی

معیارها
هـم  فضائـی؛  عدالـت 
پیونـدی بافت؛ انسـجام 
فعالیتـی و عملکـردی؛ 
انسـجام کالبدی؛ پرهیز 
روئـی؛  پراکنـده  از 
گوناگونـی؛ نفوذپذيری؛ 
تمرکـز؛ مقیـاس؛ دانـه 

بنـدی

قوت
و  خدماتـی  کاربری هـای  اسـتقرار 
تجـاری فرا منطقـه ای در اطراف حرم 
طـرح  و  میدانـی  )مشـاهدات  مطهـر 
آپارتمـان  الگـوی  ترويـج  تفصیلـی(؛ 
سـاختمان های  سـاخت  و  نشـینی 
سـال-های  در  باالتـر،  و  طبقـه   4
از زمیـن(  اقتصـادی  اخیـر )اسـتفاده 
)مصاحبـه بـا مسـئولین و مشـاهدات 
میدانـی(؛ وجـود حـرم مطهـر حضرت 
عبـد العظیـم )ع( بـه عنوان هسـته ای 
شـاخص در سـطح منطقـه )مصاحبـه 
بـا مـردم و مسـئولین(؛ وجـود حـرم 
بـرای  نشـانه ای  عنـوان  بـه  مطهـر 
جهت يابـی و خوانايـی بافـت )قضاوت 
حرفـه ای(؛ راسـته تجاری و پیـاده راه 
قـوی پیرامون حرم مطهر )پرسشـنامه 
مـردم و مشـاهدات میدانـی(؛ وجـود 
بناهای تاريخی شـاخص همچون قلعه 
گبـری در محلـه امیـن آبـاد و امامزاده 
سـه دختـران در محله نفرآباد- هاشـم 
آبـاد، بـرج طغـرل و مقبره ابـن بابويه، 
چشـمه علی و ...  )پرسشـنامه مردمی 
و مشـاهدات میدانـی(؛ برخـورداری از 

فضـای سـبز و بـاز مناسـب.

ضعف
وجـود اراضـی بايـر و بـاز در البـالی بافـت در 
عـدم  میدانـی(؛  )مشـاهدات  منطقـه  سـطح 
برقـراری ارتبـاط عملکـردی و فعالیتـی میـان 
محلـه امیـن آبـاد و ديگـر محـالت محـدوده 
ناهمگـون  بافـت  )قضـاوت حرفـه ای(؛ وجـود 
و ريزدانـه، دارای شـبکه ارگانیـک در محـدوده 
مرکـزی و پیرامـون حـرم مطهـر )مصاحبـه بـا 
مسـئولین و مشـاهدات میدانـی(؛ اغتشـاش در 
سـیما و سیلوئت ظاهری سـاختمان ها خصوصا 
در نواحی مسـکونی نوسـاز )قضـاوت حرفه ای(؛  
گسسـت و ناپیوسـتگی در سـاختار محـدوده به 
واسـطه اراضـی بـاز و زراعی گسـترده )مصاحبه 
بـا مسـئولین و مشـاهدات میدانـی(؛ سـاخت و 
سـازهای بلنـد مرتبه و بدون توجـه به چگونگی 
تأمیـن خدمـات )قضاوت حرفـه ای(؛ ايجاد زون 
هـای بلنـد مرتبـه مسـکونی در محلـه اسـتخر 
بـدون اختـالط کاربـری )مشـاهدات میدانـی(؛ 
وجـود اتوبـان و گسسـتگی در محلـه امیـن اباد 
)مصاحبـه بـا مسـئولین و مشـاهدات میدانـی(؛ 
نبـود اختالط کاربـری در برخی محـدوده  های 
محله اسـتخر نفر آباد )مشـاهدات میدانی(؛ عدم 
تناسـب در تراکم سـاختمانی محالت مختلف و 
تاثیـر در توسـعه يافتگـی و عـدم توسـعه ديگر 

محـالت )قضـاوت حرفـه ای(

جدول 7. راهبردهای کالبدی
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فرصت 
امکان بهره گیری از 
بخش خصوصی در 
زمینه ساخت و ساز 
)قضاوت حرفه ای(؛ 

امکان جذب اعتبارات 
دولتی در ساماندهی 

محورها و بهسازی 
سیمای بدنه )بر اساس 

طرح های مصوب 
فرادست( )قضاوت 

حرفه ای و مصاحبه با 
مسئولین(؛ امکان ايجاد 

محور گردشگری-
تاريخی در شهر ری 

)طرح تفصیلی(؛ 
جذابیت سرمايه گذاری 
در محدوده اطراف حرم 

مطهر )قضاوت حرفه 
ای(؛ قرارگیری بازار و 
حرم در استخوانبندی 

اصلی شهر)طرح 
تفصیلی(؛ ساماندهی 

بافت های فرسوده

طراحـي و خلـق فضاهـاي شـهري که 
منجـر به حضـور شـهروندان و فعالیت 
هـاي جـاري شـان می شـود؛ رعايـت 
ابعـاد  در  زيباسـازی در شـهر  اصـول 
گوناگـون فضاهـای تشـکیل دهنــده 
آن نظیــر ابنیـه، معابـر، فضـای سـبز 
هنرمندانـه  و  جـذاب  طراحـی  و....؛ 
مبلمان شـهری؛ رعايت اصـول مربوط 
بـر  تأثیرگـذار  محیطـی  عوامـل  بـه 
انسـجام اجتماعـی و حـس تعلـق بـه 
محیـط مسـکونی؛ طراحـی فضاهـا و 
کاربری هـای  مناسـب  برنامه ريـزی 
شـهری؛ رعايـت اسـتانداردهای ويـژه  
در سـاخت و سـیمای محیط کالبدی؛ 
کیفیـت سـاخت و همنوايـی فضـا يـا 

تجهیـزات شـهری 

فیزيکـي  اسـتحکام و شـکل  نظـر گرفتـن  در 
مناسـب در سـاخت سـازه هـا؛ توجـه بـه امـر 
زيبا شناسـي در سـاخت امـوال و احداث اماکن؛ 
بهبـود وضعیت مرمـت و نگهداری سـاختمانها؛ 
آگاهـی و شـناخت طـراح نسـبت بـه کارکـرد 
مبلمـان شـهری در فضاهـای شـهری؛ خوانايی 

و سـازگاری مبلمـان شـهری بـا محیـط.
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تهديد
خطر تخريب باغات و 
زمین های کشاورزی و 
چشم اندازهای طبیعی 

به منظور توسعه 
ساخت و ساز )مصاحبه 
با مسئولین و قضاوت 
حرفه ای(؛ سوداگری 

ساخت وسازها و بورس 
بازی زمین )قضاوت حر 
فه ای(؛ هجوم مهاجران 

به محدوده و سکنی 
در بناهای بی کیفیت 
و حفظ اين بناها و 
جلوگیری از اصالح 

بافت )مصاحبه با مردم 
و مشاهدات میدانی(

چیدمان صحیح ابنیه در کنار يکديگر 
و استفاده از مصالح مناسب؛ ساماندهی 

بافتهای فرسوده با در نظر گرفتن 
کیفیت فضاها، طرحها و سازه های 
شهری؛ مکانیابی مناسب فعالیتهای 

مختلف کنار هم در سطح شهر

حذف نقاط پر خطر و پارکینگ های رها 
شده؛ اجتناب از انزوا و جدايی در ساختمانها؛ 

ساماندهی الگوهاي کاربري زمین شهري؛ ايجاد 
هويت و صمیمیت در فضاهای شهری؛ افزايش 

امکانات عمومی؛ باال بردن میزان کیفیت 
فضاهای عمومی؛ توجه به عامل روشنايی در 

منطقه
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مديريتی

معیارها
نقل؛عدالـت؛  و  حمـل 
پاسـخگويی؛  مشـارکت؛ 

منیـت ا

قوت
زيرسـاخت  بـه  شـهری  مديـران  توجـه 
هـای معابـر در طـرح هـای پیشـنهادی 
)پرسشـنامه مسـئولین(؛ مناسـب بـودن 
هزينـه حمـل و نقـل عمومـی در شـهر 
ری  )پرسشـنامه(؛ نبـود زاغه نشـینی در 
شـهر ری )اسناد فرادسـت(؛ فراهم شدن 
امـکان فعالیـت زنان از طريق شـورا ياری 
شـهروندان  شـرکت  )پرسشـنامه(؛  هـا 
از طريـق شـرکت در شـوراياری هـا در 
تصمیـم گیری هـا )پرسشـنامه(؛ تمامی 
محالت دارای حسـینیه و تکايا مخصوص 
به خـود )پرسشـنامه مردمـی(؛ مناسـب 
بـودن میزان رضايت مردم از پاسـخگويی 
به شـکايات آنها )پرسشـنامه(؛ رای گیری 
از مردم توسـط شـورا ياری هـا در تمامی 
محالت )اسـناد فرادسـت(؛ مناسب بودن 
میـزان رضايـت مردم از امکان دسترسـی 

بـه شـهردار )پرسشـنامه مردمی(

ضعف
کافـی نبـودن تعـداد وسـايل حمـل و 
نقـل عمومـی از نظـر اغلـب سـاکنین 
)پرسشـنامه مردمـی(؛ اغلـب سـاکنین 
کمتـر  درآمـدی  دارای  محـالت  ايـن 
از خـط فقـر شـهری )يـک میلیـون و 
200 هزار تومان( هسـتند )پرسشـنامه 
مردمی و اسـناد فرادسـت(؛ وجود شغل 
هـای همچـون تکـدی گـری و دسـت 
فروشی )پرسشـنامه و اسناد فرادست(؛ 
ارزيابـی مشـارکت زنـان در تصمیمـات 
)پرسشـنامه(؛  ضعیـف  ای  محلـه 
کمبـود فضاهـای بـاز و عمومـی جهت 
امیـن  محلـه  در  عمومـی  فعالیتهـای 
آباد  )پرسشـنامه و قضـاوت حرفه ای(؛ 
تراکـم فروشـی نادرسـت، عـدم اجرای 
فشـار  پرهزينـه،  شـهری  پروژههـای 
هزينههای شـهرداری بر مردم، خدمات 

رسـانی ضعیـف بـرای شـهروندان.

فرصت 
کمک کردن اجـرای طرح 
راهبردی توسـعه شـهر به 
کاهـش فقـر در اين شـهر 
)اسـناد فرادسـت(؛ امـکان 
اسـتفاده از مشارکت مردم 
در تهیه طرح های توسـعه 
)پرسشـنامه(؛  شـهری 
امکان اسـتفاده از فضاهای 
انجـام  بـرای  عمومـی 
خـاص  مذهبـی  مراسـم 

)پرسشـنامه(

ايجـاد و گسـترش  امنیـت اجتماعـی در 
بهره منـدی همگانـی؛  و  فراگیـر  سـطح 
وضـع قوانیـن مناسـب تأمیـن اجتماعی 
و حمايـت همـه جنبـه از افـراد و اقشـار 
اسـتانداردهاي  بهبـود  پذيـر؛  آسـیب 
و  مناطـق  تمامـي  در  شـهري  زندگـي 
درمناطـق  ويـژه  بـه  شـهري  محـالت 
و  محـالت محـروم؛ تدويـن درس نامـه 
آموزشـی، تربیتـی و علمی بـرای مدارس 
برابـر  بازدارنـده در  بـا هـدف سـپرهای 
ارائـه  وندالیسـم؛  و  کجـروی  آماج هـای 
آموزشـهاي الزم بـه اقشـار و گروههـای 
مختلـف شهرنشـین؛ برنامـه ريـزی برای 
ايجـاد انگیـزه و جلـب مشـارکت مردمی 
امکانـات  ايجـاد  در فعالیتهـای شـهری؛ 

فرهنگـی و اعتمـاد اجتماعـی

همسـويی نهادهای آموزشـی، فرهنگی، 
مذهبـی، رسـانه هـا ومهمتـر از همـه 
خانـواده بـا مديريـت شـهری؛ ترويـج و 
آمـوزش شـهروندان بـرای اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای خودشـان بـرای افزايش 
درآمـد؛ اسـتفاده از ظرفیت شـوراياری 
هـا بـرای نظارت بر سـاخت و سـازها و 

جلوگیـری از ايجـاد زاغه نشـینی

جدول 8. راهبردهای مديريتی
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تهديد
پديـده  پیدايـش 
زاغه نشـینی در اثـر عـدم 
محـدوده  بـر  نظـارت 
)اسـناد  شـهر  پیرامونـی 
مهاجـرت  فرادسـت(؛ 
افغانـی  تبعـه  بی رويـه 
هويـت  شـهر  ايـن  در 
مواجـه  مشـکل  بـا  را  آن 
خواهد سـاخت )برداشـت 
میدانـی(؛ امـکان افزايـش 
غیـر  سـازهای  و  سـاخت 
مجـاز در محله امیـن آباد 

حرفـه ای( )قضـاوت 

برنامه ريـزي مديريتـي جهـت طراحـی و 
مـکان يابـی وسـايل و امکانـات شـهری؛ 
سـايت  و  پاسـخگو  تلفـن  از  اسـتفاده 
هـای اينترنتـی بـرای بهبود پاسـخگويی 
مسـئولین به مـردم؛ اسـتفاده از فضاهای 
مذهبـی موجود بـرای تجمعات عمومی و 

افزايـش مشـارکت مردمـی

اقـدام  ريشـه های  و  علت هـا  شـناخت 
تخريبـی و تعیین برنامـه و راه کار برای 
رفـع آن هـا؛ از بیـن بـردن نشـانه های 
تبعیـض در مناطـق مختلـف شـهری؛ 
و  وضـع  رسـمی،  نیرو هـای  دخالـت 
و  مقـررات  و  قوانیـن  مـداوم  تغییـر 
راه انـدازی مؤسسـات و نهادهای مربوط 
به مهـار وندالیسـم؛ بررسـي نارسـائیها 
و جانمايـي سـاختمانهای شـهر و ارائـه 
الگـوي جامـع؛ بررسـي علل سـاخت و 
سـازهاي غیرمجـاز و راههـاي مقابله با 
آن؛ توجه به امر زيباسـازی در سـاختار 
شـهری؛ مديريت فضاي سـبز شـهري؛ 
عدالـت شـهري در برنامـه ريـزي هـا و 

توزيـع خدمـات

منابع و ماخذ
آسـايش، حسـین و مشـیري، سـید رحیم )1381( روش 
شناسـي و تکنیکهـاي تحقیـق در علـوم انسـاني، نشـر 

قومس.
پاکزاد، جهانشـاه )1386( مقاالتي در باب طراحي شـهري، 

تهران، انتشارات شهیدي.
توسـلي، محمـود و ناصـر بنیـادي )1386( طراحي فضاي 
شـهري، تهـران، انتشـارات شـهیدي، مرکـز مطالعـات و 

تحقیقـات شهرسـازي و معمـاري ايران.
حافـظ نیا، محمدرضـا )1384( مقدمه اي بر روش تحقیق 

در علوم انسـاني، تهران، انتشارات سمت.
ذکاوت، کامـران )1385( ضـرورت حضور طراحي شـهري 

در فراينـد تهیه طرح جامع، نشـريه صفه، شـماره سـي.
شـکربیگي، علیه و محمـدي راد، فاطمه )1385( بررسـي 

علـل و عوامـل وندالیسـم در میان جوانـان، تهران.
طرح تفصیلي منطقه 20 شهرداري تهران.

عبدالـه خانـي، علـي )1386( تبییـن مسـاله وندالیسـم و 
راهبرد مقابله با آن، فصلنامه امنیت، سـال ششـم، شـماره 

.1
عبـداهلل پـوري، ادريـس )1384( مختصـري در رابطـه بـا 
فرهنگ شهرنشـیني وندالیسـم و ناامني، دانشگاه روزبهان 

مازندران.
محسـني تبريزي، علیرضـا )1367( مباني نظري و تجربي 

وندالیسـم، نامه علوم اجتماعي، شماره 16.
محسـني تبريزي، علیرضا )1374( بررسـي علل وندالیسم 
در تهران و راههاي پیشـگیري و درمان آن، مرکز مطالعات 

و تحقیقات اجتماعي و فرهنگي شـهر تهران.
محسـني تبريزي، علیرضا )1383( وندالیسـم، مباني روان 

شناسي اجتماعي، نشـر آن، تهران.
محسـني تبريـزي، علیرضـا )1372( خودکشـي در ايالم، 
موسسـه مطالعـات و تحقیقـات اجتماعي دانشـگاه تهران.

محسـني تبريـزي، علیرضـا )1370( بیگانگـي، نامه علوم 
اجتماعـي، جلـد 2، شـماره 2، انتشـارات دانشـگاه تهران.

محسـني تبريزي، علیرضا )1376( بررسـي علل و ناآرامي 
و نارضايتـي در محیـط هـاي صنعتـي و کارگـري، وزارت 

کشور.
مرکـز آمـار ايـران )1385( سرشـماري عمومـي نفـوس و 

مسـکن در شـهر تهران.
مرکـز آمـار ايـران )1390( سرشـماري عمومـي نفـوس و 

مسـکن در شـهر تهران.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



زمان پذيرش نهايي: 1395/6/1زمان دريافت مقاله: 1394/10/8

ضرورت آموزش کارگاهی در توانمندسازی دانشجويان شهرسازی در کاربرد 
دانش از منظر مدل های يادگیری سازنده گرا

زينب طالبی* -دانش آموخته دوره دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 فرح حبیب-دکتری شهرسازی، دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
ايرج اعتصام-دکتری معماری، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده
کاربـردی نبـودن دانـش آموخته شـده در محیط دانشـگاه 
عامل اصلی خأل بین حرفه و آموزش در بسـیاری از رشـته 
ها اسـت. در رشـته شهرسـازی با توجه به تلفیـق دو حوزه 
نظـر و عمـل ضمـن آمـوزش دانشـجویان شهرسـازی این 
فرصـت فراهم اسـت تا دانشـجویان بتوانند دانـش آموخته 
شـده در کالس هـای نظـری را مـورد تجریـه، تحلیـل و 
ارزیابـی قـرار داده و آن را بصـورت سـاخت هـای ذهنـی 
انسـجام دهند و سـپس در موقعیتی شـبه واقعی در کارگاه 
هـای عملـی بـه کار برنـد. بنابراین مـی توان ریشـه ضعف 
دانـش آموختـگان شهرسـازی در انتقـال دانش بـه حرفهرا 
در فراینـد آمـوزش آنها جسـتجو نمـود. با توجه بـه رقابتی 
شـدن محیـط هـای حرفه ای و خواسـت کارفرمایـان برای 
بکارگیـری نیروهای حرفه ای، توانمند سـازی دانشـجویان 
در امـر انتقال آموخته هایشـان ضرورتی جـدی دارد. مزیت 
هـا، ضـرورت و اهمیت وجود آموزش هـای عملی در برنامه 
درسـی شهرسـازی و همچنین کیفیت های مورد انتظار از 
کارگاه هـای عملی شهرسـازی ابتدا در آثـار نظریه پردازان 
آمـوزش شهرسـازی و سـپس از منظر مدل هـای یادگیری 
سـازنده گـرا مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت و راهبردهای 
اصلـی در ایـن بـاره براسـاس مدل هـای یادگیری سـازنده 

گرا پیشـنهاد گردیده اسـت. 
عملـی،  کارگاه  شهرسـازی،  آمـوزش  کلیـدي:  واژگان 

انتقـال دانـش یادگیـری سـازنده گـرا، 

Z.talebi@par.iaun.ac.ir : :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس 09124840767 ، رایانامه  *
این مقاله برگرفته  از رساله دکتری زینب طالبی با عنوان »بررسی شهر معاصر در ایران با تمرکز بر نقش حرفه و آموزش شهرسازی« است که به راهنمایی 

دکتر فرح حبیب و مشاوره دکتر ایرج اعتصام در دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد علوم و تحقیقات تهران انجام پذیرفته است.

The Necessity of Studio Education in Empower-
ing the Urban Planning Students for Applying 
the Knowledge through Constructivism Learn-
ing Models
Abstract:
The gap between profession and education in many 
courses of study is due the fact that the learned knowl-
edge in the universities is not practical. Considering 
the collation of theory and practice in teaching the stu-
dents, the urban planning has provided the opportunity 
for the students to evaluate and analyze their acquired 
knowledge in the theoretical classes and organize them 
as mental constructs and then apply them in practical 
studios, as semi-real situations. Therefore, the main 
shortcoming of urban planning students in their profes-
sions is the knowledge transfer in the process of edu-
cation. Empowering the students regarding transferring 
their knowledge is highly essential because the profes-
sion environments have been very competitive and the 
employers aim to employ professional work force. The 
benefits, necessity, and the importance of having prac-
tical education in urban planning curricula and the ex-
pected qualities from urban planning practical studios 
were examined first by urban planning teaching theo-
reticians and then were studied through constructivism 
learning models and finally the main strategies were 
proposed from constructivism learning models.
Keywords: Urban Planning Education, Studio, Con-
structivism Learning Model, Transfer of Knowledge
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مقدمه
هرچنـد آمـوزش در پـی تسـهیل یادگیـری اسـت ولی 
هـدف غایـی آن صرفـا یادگیـری نیسـت؛ بلکه کسـب 
توانایـی کاربـرد دانـش و یـا بـه عبارتـی هنـر کاربـرد 
دانـش آموختـه شـده،اصلی تریـن هـدف آن معرفـی 
شـده اسـت. یادگیری در پایین ترین سـطح بـه دانش، 
فهـم و درک دانـش منجـر مـی گـردد و در باالتریـن 
سـطوح بـه کاربـرد، توانایی تجزیـه و تحلیـل و ارزیابی 
 Anderson et ;1956 ,Blooms( خواهـد انجامیـد
al 2001(. وجـود خـال بیـن دانشـگاه و حرفـه در واقع 
بـه »کاربـردی نبـودن« دانش آموختـه شـده و ناتوانی 
افـراد در انتقـال1  دانـش از دانشـگاه بـه حرفـه اشـاره 
دارد )Alexander, 2001(. خأل بین حرفه و دانشـگاه 
و عـدم تناسـب آمـوزش دانشـگاهی بـا نیازهـای حرفه 
ای در بـازار کار رایـج تریـن مسـأله در ایـن باره اسـت. 
در بـازار کار، افـرادی بـه عنـوان حرفه ای شـناخته می 
شـوند کـه با اقـدام هوشـمندانه و تفکر خـود از دیگران 
قابـل تمایـز باشـند. بـرای بدسـت آوردن ایـن ویژگـی 
حرفـه مندان بایسـتی سـطوح باالیی از دانـش بیانی را 
در فراینـد یادگیری کسـب نمایند و بـه دانش کاربردی 
و یـا رویـه ای تبدیـل نمایند که سـطوح بـاالی تفکر را 
 March, Hurilmann( نیـز به همراه خواهـد داشـت
زمـان  از  شهرسـازی  2013(.رشـته   ,and Robins
شـروع با بحرانهـای متعددی روبرو بوده اسـت، از جمله 
خـال جـدی بین حرفه و آموزش دانشـگاهی که توسـط 
بسـیاری از نویسـندگان بـه عنـوان خـأل بیـن دانـش و 
عمـل تعبیـر گردیـده اسـت. هـر چنـد این چالـش در 
خصـوص بسـیاری از حرفـه هـای دیگـر نیـز مطـرح 
اسـت ولـی بـا توجـه بـه تغییـرات پـر شـتاب زمینه و 
شـرایطی کـه شهرسـازی در آن رخ می دهـد همگامی 
و همراهـی حرفـه بـا دانشـگاه بـه عنـوان موضوعـی 
 March, ;1996 ,Friedmann ( مهـم مطـرح اسـت
 ,Madelbaum ;2013 ,Hurilmann and Robins

1993( هـر چنـد در سـالهای اخیر گرایـش هایی نظیر 
آمـوزش عمـل گـرا2  )عمـل محـور( بـا افـزودن دوره 
هـای کارآموزی، کارورزی به آموزش شهرسـازی شـکل 
گرفتـه اسـت ولی این موضـوع همچنان بـه عنوان یک 
چالـش جـدی بـر آمـوزش شهرسـازی سـایه انداختـه 
اسـت. در فراینـد آمـوزش عـالوه بـر یادگیـری مفهـوم 
»انتقـال یادگیـری« نیـز اهمیـت فـراوان دارد؛ مفهـوم 
انتقـال   )2007  ,KrickPatrick&Krickpatrick(
یادگیـری بـه معنـای کاربرد یافتـه ها و آموختـه ها در 
موقعیتـی متفـاوت نسـبت بـه محیـط یادگیری اسـت 
انتقـال  پـردازان  نظریـه  برخـی   .)2002  ,Haskel(
یادگیـری را پایه و اسـاس آموزش، تفکـر و توانایی حل 
 ,Detterman ;2002 ,Haskel( مسـأله مـی داننـد
انتقـال   .)2000  ,Broad &Newstorm  ;1993
یادگیـری بطـور عـام و بـرای اغلب رشـته ها بـه معنی 
کاربـرد دانـش آموخته شـده در دانشـگاه در محیط کار 
حرفـه ای اسـت؛ که در بسـیاری از کشـورها بـه عنوان 
مسـأله و ضعـف اصلـی نظـام آمـوزش عالـی مطـرح 
اسـت. تولیـدات علمـی بـاال در خصـوص ایـن موضـوع 
در کشـورهای انگلسـتان، ایـاالت متحـده و کانـادا در 
 ,Haskel( طـی دهه گذشـته مبین ایـن موضوع اسـت
2002(. لیکـن در خصـوص رشـته هایـی کـه آمـوزش 
آنهـا توامـان در بردارنده مباحث نظـری )دانش نظری-

محتوایـی( و عملـی )کاربـرد دانـش( هسـتند موضـوع 
انتقـال یادگیـری در ضمن آموزش نیز اهمیت بسـیاری 
انتقـال  سـاز  زمینـه  آمـوزش  ضمـن  انتقـال  و  دارد؛ 
آموختـه های دانشـگاهی به حرفه خواهد بـود. آموزش 
هـای عملـی موجـود در برنامـه درسـی ایـن رشـته ها 
بـه عنـوان محلـی بـرای تمرین انتقـال و کاربـرد دانش 

نظـری اهمیـت بسـیار دارند. 
 رشـته شهرسـازی در محـل تقاطـع نظـر و عمـل قرار 
گرفتـه اسـت )Campbell, 2012(؛ و از زمـان شـکل 
گیری رشـته شهرسازی در سـال 1910 تاکنون، انتقال 

1.Transfer of  Learning
2.Practice – based education
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دانـش از حـوزه نظـر بـه حوزه عمـل و یا از دانشـگاه به 
حرفـه دغدغـه ای جـدی محسـوب مـی گـردد که می 
توان ریشـه آن را در آموزش دانشـگاهی جسـتجو کرد: 
عـدم وجـود انسـجام و ارتبـاط موثر بیـن آموخته های 
دروس مختلـف )به ویـژه دروس نظری( بـا کارگاه های 
عملـی در فراینـد آمـوزش شهرسـازی.  این مسـاله در 
رشـته معمـاری )بـه عنـوان رشـته مولـد شهرسـازی( 
سـابقه ای بسـیار طوالنی و به اندازه آموزش در معماری 
دارد و موضـوع پژوهش های بسـیاری در حوزه آموزش 
معماری بوده اسـت؛ ولی در رشـته شهرسـازی با توجه 
بـه تعـدد موضوعـات و دغدغـه هـای این رشـته در هر 
مقطـع زمانـی، این موضوع در سـطح بسـیار کلی مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت.در واقـع آینـده هـر حرفه به 
توانایـی آمـوزش آن رشـته بـرای انتقال دانش وابسـته 
اسـت )Haskel, 2002(.  علیرغم نوسـانات بسـیار در 
رونـد تکامـل آمـوزش و آمـوزش عملـی شهرسـازی و 
حتـی افـول آن )طی دهـه هـای 1970 و 1980 تحت 
تاثیر غلبه علوم اجتماعی(، در آغاز سـده بیسـت و یکم 
و در دوره ای کـه تحـت عنوان بلوغ آموزش شهرسـازی 
خوانـده می شـود آموزش عملـی اهمیتی دوبـاره یافته 
اسـت و موضـوع ارتبـاط حـوزه دانش و عمل بـه عنوان 
یـک ضـرورت جـدی بـرای ایـن رشـته تعریـف شـده 
اسـت. همچنیـن ماموریـت اصلـی آموزش شهرسـازی 
آمـوزش تفکـر انتقـادی بـه دانشـجویان تعییـن شـده 
اسـت؛ کـه بیانگر لـزوم توانمند سـازی دانشـجویان در 
کاربـرد آموختـه هایشـان در موقعیـت های متفـاوت از 
محیـط آموزشـی اسـت. در مقالـه حاضـر ویژگـی ها و 
اهمیـت کارگاه هـای شهرسـازی بـه عنـوان ابـزار مهم 
بـرای انتقـال آموختـه ها و آمـوزش حرفـه ای گری به 
دانشـجویان در فراینـد آمـوزش شهرسـازی از دیـدگاه 

نظریـه هـای یادگیـری تبیین خواهد شـد. بـرای انجام 
پژوهـش حاضـر از روش تحقیـق کیفی ترکیبی شـامل 
مـرور اسـناد، تحلیـل محتـوا و فراتحلیـل کیفـی یافته 

های سـایر تحقیقات اسـتفاده شـده اسـت. 
پیشینه آموزش در کارگاه

آمـوزش  شـروع  از  قـرن  یـک  حـدود  گذشـت  بـا 
مـوازات  بـه  نیـز  آموزشـی  هـای  روش  شهرسـازی، 
رشـته/ حرفه شهرسـازی دسـتخوش تحوالت بسـیاری 
گردیدنـد. همچنیـن مطالعـات فراوانـی بـر روی ارائـه 
روش هـای آموزشـی نویـن و جایگزیـن روش سـنتی 
کالس درس صورت گرفته اسـت و روش های مختلفی 
یادگیـری   ، مسـأله1  بـر  مبتنـی  یادگیـری  جملـه  از 
مبتنـی بـر خدمـات2 ، یادگیـری مبتنـی بـر پژوهش3، 
یادگیـری مبتنی بـر عمل4، کارآمـوزی، آموزش متقابل 
 ,Baum( .و مشـارکتی5 و ...... پیشـنهاد گردیـده اسـت
 Shepherd and  ;1998  .Nocks et al  ;1997
 ;1990 ,White ;2006 ,Frank ,1998 ,Cosgriff
 ,Brooks, Nocks, Farris and Cunnigham
نویـن،  آموزشـی  هـای  روش  رواج  علیرغـم   .)2002
ابتـدا تاکنـون در  از  آمـوزش در کارگاه هـای عملـی 

آمـوزش شهرسـازی مطـرح بـوده اسـت. 
ریشـه  از  مشـتق  و  ایتالیایـی  ای  واژه  کارگاه6   واژه 
 Stadium کـه خـود واژه ای التیـن از ریشـه Study
بـه معنـای اتاق یـا فضای خاص اسـت. امـروزه این واژه 
بطـور گسـترده برای فضاهایـی که تولیـد وآموزش هنر 
درآنهـا صـورت می گیرد، کاربرد دارد. در سیسـتم های 
صنفـی قـرون وسـطایی بـرای نخسـتین بار آمـوزش و 
تولیـد )فعالیـت( همزمـان در یـک سیسـتم کارآموزی 
بـکار گرفتـه شـد. ایـن سیسـتم در کارگاه هـا بصورت 
گروهـی و تحـت سرپرسـتی و راهنمایـی متخصصـان 

1.Problem – based learning
2. Service learning
3. Research – based learning
4. Practice – based learning
5. Mutual learning
6. Studio
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ارشـد آن رشـته و طـی دوره هـای چندین سـاله انجام 
میشـده اسـت )Long, 2012(. سیسـتم کارگاهـی به 
مثابـه پایـه شـناختی )معرفتـی(1  عمـل )حرفـه(، بـا 
حرفـه ای شـدن آمـوزش معمـاران در سیسـتم هـای 
آموزشـی رسمی مشروعیت گسـترده ای یافت. در قرن 
نوزدهـم میـالدی، معمـاران بزرگـی در سیسـتم )آتلیه 
ای(2 و یـا کارگاهـی که توسـط مدرسـه هنرهای زیبای 
 ,Chafee( پاریـس رهبـری مـی شـد، آمـوزش دیدنـد
1997(. الگـوی آتلیـه ای )سیسـتم کارگاهـی( آموزش 
معمـاری در اروپا متولد شـد و مدارس معمـاری ایاالت 
متحـده را بشـدت تحـت تاثیـر خـود قـرار داد، سـپس 
برنامه آموزشـی کارگاهـی شهرسـازی و معماری منظر 
که رشـته های جدید در قرن بیسـتم بودند را نیز متاثر 
نمـود. از گذشـته تا بحـال دروس کارگاهـی معماری به 
عنوان سـتون فقرات اصلی برنامه آموزشـی دوره اسـت. 
کارگاه هـا مجموعـه ای تخصصـی بـرای دسـتیابی بـه 
صالحیـت فعالیـت حرفـه ای )عمل( بوده انـد که حوزه 
های ناشـناخته عملـی، تئوری هـا و هنجارها و تکنیک 
هـای مطـرح در برنامـه درسـی را مدیریـت مـی کنـد 
)Schon, 1985(. از نظـر بسـیاری از معمـاران، چـه 
درسـت و چـه نادرسـت،  کارگاه ها تنها محل مناسـب 
بـرای آمـوزش طراحـی بـه عنـوان فعالیتـی خالقانـه و 
.)2007 ,Salama and Wilkinson( هنـری اسـت

مقایسه کارگاه های معماری و شهرسازی
بطـور کلـی کارگاه هـا مجموعـه ویژگـی هایـی را برای 
آمـوزش معماران و شهرسـازان به اشـتراک می گذارند. 
آنهـا بـا یـک مسـأله آغـاز مـی شـوند کـه اغلـب در 
شـرایط واقعـی رخ داه اسـت و بـه دانشـجویان امـکان 
انتخـاب سـوگیری هایـی بـرای نگرش به مسـأله را می 
دهـد. سـپس مجموعـه ای سـازمان یافتـه از گفتگوهـا 
بیـن اسـاتید، دانشـجویان و گاه کارشناسـان خبـره در 
خـارج از دانشـگاه در خصـوص مسـأله تحـت بررسـی 
صـورت مـی گیـرد. در معمـاری ایـن گفتگوهـا تحـت 

عناوینـی ماننـد »میـز نقـد«3 و یـا »بازنگـری و نقـد« 
نامیـده مـی شـود. میـز نقـد تعامـل گسـترده و البتـه 
نـه چنـدان سـاختارمند بیـن دانشـجو )یـا گروهـی از 
دانشـجویان( و اسـتاد مربوطـه اسـت. بازنگـری، نقـد و 
داوری ارائـه و بحـث در خصوص کار دانشـجویان اسـت 
کـه در آنهـا اسـتاد بـه عنـوان واسـطه ای بـرای تعامل 
دانشـجویان بـا یکدیگـر و بـا خـارج از کارگاه اسـت. در 
کارگاه هـای شـهری شـاید از ایـن عناویـن اسـتفاده 
اسـاتید  و  ارتبـاط دانشـجویان  و  نشـود ولـی حضـور 
 ,Long( قاعـده کلـی ایـن فضاهـای آموزشـی اسـت
2012(. علیرغـم کلیه اشـتراکات و شـباهت ها، کارگاه 
هـای شهرسـازی به کلـی متفـاوت و متمایـز از کارگاه 
هـای معمـاری اسـت؛ بـا توجه بـه تفـاوت ماهیـت دو 
نظـر  از  معمـاری  و  شهرسـازی  هـای  کارگاه  رشـته، 
ماهیـت مسـائل، نـوع کارفرمایـان )فرضی و یـا واقعی( 
دامنـه دانـش مـورد کاربـرد و مهـارت هـای الزم بـه 
 Wetmore and(هسـتند متمایـز  یکدیگـر  از  کلـی 
Heumann, 1984(.کارگاه هـای شهرسـازی با ارتقاء 
مهـارت های دانشـجویان )مانند نوشـتن، تحلیـل داده 
هـا، ارائـه گرافیکـی، ارائه شـفاهی و ....( برنامـه ریزی و 
تهیـه برنامـه و طـرح را بـرای هـدف های کاربـردی در 
مقیـاس هـای مختلـف آموزش مـی دهند. تهیـه طرح 
و برنامـه هـدف اصلـی همـه کارگاه هـای شهرسـازی 
نیسـت، بلکـه سیاسـتگزاری، برنامـه ریـزی راهبـردی، 
تحلیـل و موضوعـات متنـوع مرتبـط با شهرسـازی نیز 
در ایـن کارگاه هـا تدریـس مـی شـود. در کارگاه هـای 
شهرسـازی نقـش کارفرمای پروژه بسـیار مهم و تعیین 
کننـده اسـت در حالی که کارگاه هـای معماری چندان 
بـه جنبـه های اخالقـی و ارتباط با مشـتری و ..... توجه 
نمـی شـود و تمرکـز اصلـی بـر طراحـی و خلـق اسـت 

.)2012  ,Long(
تفـاوت مهـم دیگـر بیـن آمـوزش کارگاهـی در این دو 
رشـته دانشـگاهی، ضرورت کار گروهـی در کارگاه های 

1.Epistemology of  practice
2. Desk crit

Studio 3. معادل فرانسوی
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شهرسـازی اسـت که به دلیل ماهیت میان رشـته ای و 
چند موضوعی شهرسـازی اسـت؛ در رشـته شهرسـازی 
اکثـر فعالیـت هـای دانشـجویان در قالـب گـروه انجام 
می شـود در حالیکه طراحی معمـاری فعالیتی انفرادی 
واژه »کارگاه معمـاری«1  و  محسـوب مـی شـود. دو 
»کارگاه طراحـی معمـاری«2  اغلـب بـه جـای یکدیگر 
اسـتفاده می شـوند و بخوبـی محتوای آموزشـی آنها را 
معرفـی مـی کننـد: اما همانطـور کـه اشـاره گردید در 
کارگاه های شهرسـازی طیف متنوعـی از فعالیت ها در 
حـال انجـام اسـت و صرفا بـه کارگاه هایی کـه فعالیت 
»طراحـی شـهری«3  در آنهـا صـورت مـی گیـرد مـی 
تـوان به عنـوان کارگاه طراحی نگاه کـرد. تغییر رویکرد 
از کارگاه هـای طـرح شهرسـازی به کارگاه شهرسـازی 
ماحصـل تغییـر نگـرش به شهرسـازی )از برنامـه ریزی 
کالبـدی بـه علـوم اجتماعـی( طـی دهه هـای 1960 و 
.)1984 ,Wetmore and Heumann( 1970 اسـت

بـوام )1997( معتقد اسـت گرایش آموزش شهرسـازی 
بـه سـوی علوم اجتماعـی به عنوان یک »برنامه درسـی 
پنهـان«4  آموزش را از مسـیر و ارتباط با حرفه منحرف 
سـاخت. در این دوره علیرغم حـذف کارگاه ها از برنامه 
درسـی شهرسـازی، ضـرورت آمـوزش فرایندهای طرح 
و برنامـه ریـزی همچنـان پابرجا بوده اسـت و بسـیاری 
از فعالیـت هـای ایـن کارگاه ها در قالـب کارآموزی و یا 
کارگاه هـای آموزشـی کوتـاه مـدت5  انجـام می شـده 
اسـت. بدیهـی اسـت کارگاه هـای کوتاه مـدت صرفا در 
آمـوزش مهـارت هـای محـدود مـی تواند موثر باشـد و 
در ارتقـا مهارت حل مسـأله و تمرین حرفه شهرسـازی 
کـه مهمتریـن خصیصـه کارگاه های شهرسـازی اسـت 

.)2012 ,Long( ناتوان هسـتند
آمـوزش  طـی  در  شهرسـازی  کارگاه  تحـول 

ی ز سـا شهر

نقـش و جایـگاه دروس کارگاه شهرسـازی در برنامـه 
متحـول  اصلـی  دوره  سـه  طـی  رشـته  ایـن  درسـی 

اسـت: گردیـده 
-دوره اول: سـلطه کارگاه های آموزشـی، آموزش کارگاه 

محور ، 1950 – 1900
پـی  در  شهرسـازی  هـای  کارگاه  افـول  دوم:  -دوره 

1950  –  1980 شهرسـازی،  رشـته  تحـوالت 
-دوره سـوم: دوره تجدید و احیاء کارگاه های آموزشـی 
شهرسـازی بـا توجـه بـه ظهـور و اوج گیـری طراحـی 
 Wetmore and( کنـون  تـا  اواخـر 1980  شـهری، 
 Higgins,  ,2012  ,Long  ;1984  ,Heumann

 .)2004  ,Aitken – Rose and Dixon
دوره اول – سـلطه آمـوزش کارگاهـی، 1950 – 

1900
در آغـاز آمـوزش شهرسـازی دروس کارگاهـی بیـش 
از نیمـی از وقـت دانشـجویان را بخـود اختصـاص داده 
بـود )Adam, 1954(، در ایـن دوره کارگاه بـه عنـوان 
محـل اصلـی آمـوزش هـای حرفـه ای و در ترکیـب بـا 
دروس نظـری )بـه همـان سـبک سـنتی( بسـیار تحت 
تاثیـر آمـوزش معمـاری )بـه عنـوان یکـی از مولدهای 
شهرسـازی( بوده اسـت )Kreditor, 1990(. و توسط 
معمارانـی کـه آمـوزش تکمیلـی شهرسـازی دریافـت 
کـرده بودنـد و بـا همـان سـبک و سـیاق کارگاه هـای 

معمـاری برگـزاری می شـده اسـت. 
در طی دوره اول )1950 – 1900( در محتوای آموزش 
کارگاههـا تفـاوت هایـی بـه چشـم مـی خـورد؛ و مـی 
تـوان دو دوره فرعـی تر را در این مرحله تشـخیص داد:

-مرحلـه اول: 1920 – 1900، مهمتریـن دغدغـه های 
آمـوزش کارگاهـی موضوع زیبایی و نظم کالبدی اسـت 
نکتـه مهم در این دوره یکسـان بودن اسـاتید کارگاهی 
بـا متخصصـان و حرفه مندان در دنیای کار بوده اسـت.

 1.Architecture studio
 2.Design studio
 3.Urban Design
 4.Hidden Curriculum
 5.Work shop
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-مرحلـه دوم: 1945 – 1920، ایـن مرحلـه خـود از دو 
بخش تشـکیل می شـود. اول مرحله اسـتاندارد سـازی 
مولفـه هـای کارهـای عمومـی و اسـتفاده از زون بـرای 
عملکردهـای شـهری مختلـف، دوم تمرکـز بـر توسـعه 
طـرح هـای کاربـری زمیـن، مسـئولیت مالـی و برنامه 
سـازماندهی  بـر  دوم  بخـش  تاکیـد  نوسـازی.  هـای 
فراینـد تحلیـل شـهر و تهیـه طـرح هـا بـود و بـرای 
ایـن کار حرفـه منـدان و دانشـگاهیان بـا هـم کار مـی 

.)1984  ,Wetmore and Heumann(کردنـد
دوره دوم: افول آموزش کارگاهی، 1970 –1960

طـی دهـه 1960 جنبشـی آغاز شـد که نگرش نسـبت 
بـه شهرسـازی به عنـوان یک حرفـه طراحانـه را تغییر 
داد و آن را بصـورت شـاخه ای از علوم اجتماعی معرفی 
کـرد )Forester, 1989(. ایـن تحـول موجب تغییرات 
اساسـی در برنامه درسـی شهرسـازی گردید، اغلب این 
تغییـرات بـر جنبـه هـای اجتماعـی و اقتصـادی تاکید 
فـراوان داشـتند و بـر خـالف دوره قبل علـوم اجتماعی 
تحلیلـی  هـای  تکنیـک  از  بسـیاری  اسـاس  و  پایـه 
تاثیـری   .)2012  ,Long( گرفـت  قـرار  شهرسـازی 
کـه ایـن جریانـات بـر آمـوزش کارگاهی داشـته اسـت 
عبارتنـد از: تجربـه و تفکیـک کارگاه هـای شهرسـازی 
بـه بخـش هـای مجـزا کـه بیانگـر و تـا حـدی هدایت 
کننـده تفکیـک حرفـه شهرسـازی بـه زیر بخـش های 
کاربـردی ماننـد مسـکن، حمـل و نقـل و اقتصـاد بوده 

.)1984 ,Wetmore and Heumann( اسـت 
هـای  کارگاه  حیـات  تجديـد  سـوم:  دوره 

کنـون تـا   1990 شهرسـازی، 
علیرغم اقبال گسـترده به علوم اجتماعی در شهرسـازی 
طـی دهـه 1980، برخـی نویسـندگان کاهـش نقـش 
کارگاه هـا در فراینـد یادگیری دانشـجویان و پیامدهای 
آن را در برنامه درسـی شهرسـازی مورد بررسـی جدی 
قـرار دارنـد و بـر لـزوم احیـاء کارگاه هـای شهرسـازی 
 ;1989 ,Forester( در برنامـه درسـی تاکیـد نمودنـد
 ,kreditor  ;1986  ,Chatterjee  ;1983  ,Jacobs
 ,Long ;1992 ,Dagenhart and Swicki ;1990
1983(.همچنیـن کاهـش جنبـه هـای برنامـه ریـزی 

کالبدی و طراحی شـهری در برنامه درسـی شهرسـازی 
کـه منجـر به کاهش تعـداد واحدهای درسـی کارگاهی 
شهرسـازی شـده بـود نیـز مـورد اعتـراض جـدی قرار 
گرفـت. به مـوازات ایـن اعتراضـات گرایش بـه آموزش 
عملگـرا در اواخـر دهـه 1980 و 1990 و غلبـه علـوم 
اجتماعـی امـوزش شهرسـازی را بـه چالـش اساسـی 
 ;1994  ,Wachs  ;1993  ,Christensen( کشـاند 
 ,Brich  ;1996  ;Friednman  ;1997  ,Baum
Dalton ;2001, 2001(.پـس از 1990 نقـش کارگاه 
هـا بـه عنـوان ابـزاری بـرای یادگیـری مـورد بازبینـی 
قـرار گرفـت؛ بـه ویـژه بـا در نظـر داشـتن شـیوه های 
 Higgins( یادگیـری مسـأله محـور و یادگیری خـالق
and Morgan, 2000( و فرصتـی بـرای پیونـد دوباره 
 ,Baum ;2005 ,Bailey( نظریـه و عمـل فراهـم شـد

.)1997
در ایـن دوره بـر لـزوم تدریـس کارگاه های شهرسـازی 
توسـط اسـاتیدی کـه در بـازار حرفـه ای مشـغول بکار 
هسـتند نیز تاکید فراوان شـده اسـت و ترکیـب کارگاه 
های شهرسـازی و کارآمـوزی را بهتریـن و کارآمدترین 
شـیوه یادگیـری تجربـی- حرفـه ای شهرسـازی مـی 
داننـد. ظهـور و تاثیـر نظریه هـای یادگیـری مبتنی بر 
تجربـه در حـوزه روانشناسـی آموزشـی طـی ایـن دهه 
را نمـی تـوان در احیـاء دوبـاره کارگاه های شهرسـازی 
نادیـده گرفـت. همزمـان بـا افـول نقـش کارگاه هـا در 
برنامـه درسـی شهرسـازی برخـی روش های آموزشـی 
مبتنـی بـر کار خارج از دانشـگاه قوت گرفت که شـامل 
انـواع کارآمـوزی و یادگیـری مبتنـی بـه خدمـات بوده 
 ,Roakes and Williams  ;1997  ,Baum( اسـت 
Sletto ;2006, 2010(.آمـوزش مبتنـی بـر کار خارج 
از دانشـگاه مسـائل و مشـکالت خـاص خـود را نمایـان 
هـای  کارگاه  مسـائلی  از  بیشـتر  البتـه  کـه  سـاخت 
آموزشـی درون دانشـگاه ها بودند. برخی از این مسـائل 
عبارتنـد از: هزینـه هـای باال، قابـل پیش بینـی نبودن 
زمـان و محیـط کار و هماهنـگ سـازی پتانسـیل های 
محیـط هـای کار بـا نیازهـای آموزشـی دانشـجویان. 
نتایـج بدسـت آمده از آموزش هـای جایگزین کارگاه ها 
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نشـان مـی دهـد که توجه بـه محیط و مـکان یادگیری 
مبتنـی بـر عمـل و تجربـه مهمتریـن جنبـه هـای این 
روش هـا هسـتند کـه البتـه این جنبـه ها بطـور کامل 
در کارگاه های آموزشـی شهرسـازی بدسـت آمده است 

.)2012  ,Long(
بـر ایـن اسـاس برنامه هـای آموزشـی دانشـگاه هـا در 
شـروع قرن 21، اقبال گسـترده ای به گنجاندن دروس 
کارگاهی در برنامه آموزشـی شهرسـازی نشان داده اند؛ 
هـر چند در مقایسـه با صد سـال گذشـته نقـش غالب 
و تعیین کننـده ای در برنامه درسـی شهرسـازی ندارند 
ولـی امـروزه نقشـی مهـم در فراهـم کـردن آمـوزش 
تجربـی و شـبیه سـازی محیـط هـای واقعـی کار در 

.)2012 ,Long( فراینـد آمـوزش ایفا مـی کننـد
ضـرورت و اهمیـت کارگاه هـا در برنامه درسـی 

ی ز سا شهر
نظریـه پـردازان مختلفی بـر جنبه های مثبـت آموزش 
کارگاهـی شهرسـازی صحـه گـذارده انـد و مهمتریـن 
مزیـت این نـوع آموزش را مواجه سـاختن دانشـجویان 
بـا شـرایط واقعـی کار، انطبـاق دانـش آموختـه شـده 
بـا دنیـای واقعـی و در نهایـت ارتبـاط بهتـر آمـوزش 
 ;1977 ,Chafee( انـد  دانسـته  و حرفـه  دانشـگاهی 
 ,Heumann and Wetmore  ;1983  ,Schon
کارگاه   .)1989  ,Forester  ;1997  ,Baum  ;1948
موقعیتـی شـبه واقعـی فراهـم می کنـد کـه در دروس 
تئـوری )نظـری( این شـرایط محقق نمی شـود. کارگاه 
هـا بر فعالیـت های مرتبط بـا شهرسـازی و موضوعاتی 
نیـاز دارنـد،  انتقـادی را  کـه تفکـر خـالق و تحلیـل 
متمرکـز اسـت؛ همچنیـن فرصتـی را فراهم مـی کنند 
تـا مهـارت هایـی نظیـر کار بـا مـردم و کار گروهـی را 
از طریـق بکارگیـری مهـارت هـای آموختـه شـده در 
 Grant and( آورنـد  بدسـت  درس،  هـای  کالس 
Manuel, 1995(.کارگاه دانشـجویان را بـرای کابـرد 
دانـش آموختـه شـده در یک مسـأله کاربـردی توانمند 
مـی سـازد، امـکان ترکیب و منسـجم سـاختن آموخته 
هـای حاصـل از دروس مختلـف در کارگاه هـا فراهـم 
اسـت)Fisher, 2004( . فراینـد حضور و مشـارکت در 

کارگاه هـای آموزشـی عـالوه بـر آنکـه بـه دانشـجویان 
در یادگیـری کمـک مـی کنـد؛ آنهـا مـی تواننـد ایـن 
رویـه را در کار حرفـه ای خـود نیـز گسـترش دهنـد 
 ,Harris(.و پلـی بیـن دانشـگاه و حرفه برقـرار سـازند
 Roaks and Norris – ;2005 ,Higgins ;2004
Tirrell, 2000(.امـروزه همـگام با تغییـرات اجتماعی 
و حرفـه ای در شهرسـازی، انـواع جدیـدی از برگـزاری 
کارگاه هـا بصـورت غیر حضـوری و الکترونیکی در حال 
برگـزاری اسـت کـه مرزهـای جغرافیایـی و مکانـی در 
ایـن مـورد حـذف شـده اسـت )Watson, 2002(. در 
طراحـی محتـوای آموزشـی کارگاه هـای شهرسـازی و 
بـا توجـه بـه زمـان کار حرفـه ای دانشـجویان، آینده و 
توجـه به تغییرات آینده مهمترین نکته اسـت. بررسـی 
شـرایط امـروزی شهرسـازی نشـان مـی دهـد نیازهای 
شهرسـازان حرفه ای در آینده کامال متفاوت با شـرایط 
کنونـی خواهد بود. شهرسـازان نیاز به مشـارکت جدی 
و فعـال بـا اجتماعـات مردمـی و دیگـر حرفـه منـدان، 
نگـرش راهبردی به مسـائل و توانایـی مدیریت خواهند 

.)2001 ,Dixon  ;2001 ,Dalton( داشـت 
اهمیـت آمـوزش کارگاهـی بـا توجه بـه تئوری 

هـای يادگیـری سـازنده گرا
نظریـه هـای یادگیـری طیـف وسـیعی از نظریـه هـای 
حـوزه روانشناسـی را در قرن بیسـتم شـامل می شـود. 
ایـن طیـف شـامل نظریـه هـای یادگیـری رفتارگـرا، 
پـردازی، سـازنده گرایـی،  شـناختی، شـناختی خبـر 
کارکـرد گرایـی و .... اسـت. پیـش بینی آینـده آموزش 
در کارگاه هـای شهرسـازی مسـتلزم مطالعـه بـن مایه 
هـای آن در آمـوزش شهرسـازی بطـور خـاص و نظریه 
هـای آموزشـی بطـور عـام اسـت. بـا توجه بـه محتوای 
آمـوزش  شـیوه  و  شهرسـازی  هـای  کارگاه  آموزشـی 
و یادگیـری در ایـن سیسـتم مجموعـه نظریـه هـای 
تحـت عنوان سـازنده گرایـی1  که جزو نظریـات جدید 
یادگیـری مـی باشـد انتخـاب شـده انـد. در نظریـات 
سـازنده گرایـی، 4 مـدل یادگیـری اصلی تحـت عنوان 
مـدل یادگیـری انسـانگرا، مـدل یادگیـری شـناختی، 
مـدل یادگیـری فعالیتـی موقعیتـی از نظـر محتـوا و 
 1.Constructivism
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جدول 1.جمع بندی نظريه ای مزيت های کارگاه آموزشی شهرسازی

نتایج ضمنی بدست آمده از آموزش کارگاهیمزیت اصلی

برقراری ارتباط
-پیشرفت مهارت های تصویری- گرافیکی

-مهارت های نوشتاری و ارائه شفاهی
-فهم رابطه بین نقشه ها و برنامه ها با واقعیت کالبدی موجود

تجربه حرفه ای
-فراهم کردن محیطی شبیه محیط کار واقعی

-بدست آوردن مهارت مدیریت پروژه )بودجه بندی، زمان بندی و .....(
-آشنایی با استاندردهای کیفی مورد انتظار در حرفه شهرسازی

-آشنایی با نقش های مختلفی که یک شهرساز در حرفه می تواند بپذیرد.

یادگیری از طریق کار

-فهم چگونگی غنابخشی به حرفه توسط دانش نظری
-کاربرد مفاهیم عام شهرسازی در زمینه و شرایط خاص

-آشنایی با شیوه ترکیب و آمیختن دانش، مهارت ها و ارزش ها
-آشنایی با عدم قطعیت و پیچیدگی های موجود در حرفه شهرسازی

-بازشناسـی حرفـه شهرسـازی بـه عنـوان یـک فراینـد طوالنـی مـدت و تعاملـی 
)مشـارکتی(

توانایی حل مسأله

-کسب توانایی برای تصمیم گیری های منطقی و قابل دفاع
-یادگیری شیوه های ارزیابی سناریوهای محتمل برای حل مسأله

-تشخیص اهمیت انعطاف پذیری و انطباق پذیری در فرایند تصمیم سازی
-توانایی پیگیری و فراخوانی تخصص ها و خبرگان مورد نیاز

-خالقیت در تدوین راه حل ها و فرایندها 
-رشد و ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان

کار گروهی
-تشخیص نقش ها و وظایف در یک گروه کاری

-رشد قابلیت های مدیریتی
-کسب توانایی گوش دادن

ارتقاء مهارت همکاری های بین فردی

خدمات اجتماعی

-تشخیص مصلحت های عمومی جامعه
-ارزیابـی نتایـج و محصـوالت کار شهرسـازی بر اسـاس یک سیسـتم ارزشـی )مانند 

عدالـت و .....(
-خلق چارچوب های اخالق حرفه ای

-پاسخگویی و مسئولیت نسبت به گروه های هدف برنامه ریزی 
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چارچـوب بـه منظـور توجیـه ضـرورت وجـود آمـوزش 
کارگاهـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اند. 

نظريه های يادگیری سازنده گرا
و  روانشناسـی  در  نسـبتا جدیـدی کـه  نظریـه هـای 
آمـوزش و پـرورش بـه نـام نظریه هـای سـازندگی و یا 
سـازنده گرایی مطرح شـده اند ریشـه در اندیشـه های 
علمـی و فلسـفی گذشـته دارند. دیـدگاه های سـازنده 
گرایـی از پژوهشـهای پیاژه، ویگوتسـکی، روانشناسـان 
گشـتالت، بارتلت و برونر و نیز از فلسـفه پرورشـی جان 
دیویـی سرچشـمه مـی گیـرد )وولفـک، 2004 به نقل 
از سـیف، 1393(. سـازنده گرایی یک رویکرد یادگیری 
اسـت که بر فعـال بودن یـاد گیرنده در سـاختن دانش 
و فهـم تاکیـد مـی کنـد. اگـن و کاوچـاک )2001( در 
رابطـه با سـازنده گرایـی به عنوان یک نظریـه یادگیری 
گفتـه اند یـاد گیرنـدگان دانـش خـود را از تجاربی که 
کسـب مـی کننـد و موضوعاتـی کـه مطالعه مـی کنند 
بـه دسـت مـی آورند نـه اینکـه از منبع دیگـری به آنها 
انتقـال یابـد. دیـدگاه سـازنده گرایی یادگیـری را خلق 
فعـال سـاختار دانـش از تجـارب شـخصی تعریـف می 
کنـد. همچنیـن معتقـد اسـت کـه ماهیـت دانش یک 
شـخص هرگـز بصـورت کامـل قابـل انتقال به شـخص 
دیگـری نیسـت؛ زیـرا دانش حاصـل تغییر شـخصی از 
تجـارب اسـت که تحـت تاثیـر عوامـل مختلفـی مانند 
سـن، جنـس، نـژاد، پیشـینه قومـی و دانـش پایـه قرار 
دارد )بایلـر و اسـنومن بـه نقل از سـیف، 1393(.کالس 
درس وابسـته بـه دیـدگاه سـازنده گرایـی فرصت هایی 
را در اختیـار یادگیرنـدگان قـرار مـی دهد تا خـود آنان 
بطـور فعـال و از طریـق تجـارب دسـت اول بـه فهـم و 
درک مطالـب برسـند و دانش را بسـازند. در این کالس 
هـا معلـم به دانش آموزان مسـأله واقعـی و معنا دار می 
دهـد و در یافتـن راه حـال آنهـا را تشـویق مـی کند تا 
به بررسـی و کشـف هـر گونه امکانـات، تدویـن فرضیه 
هـای مختلـف و درسـی فرضیه هـا، ابـداع راه حل های 
متنـوع، همـکاری با سـایر دانش آمـوزان، کمک گرفتن 

از اشـخاص مطلـع، بازاندیشـی راه حـل هـای بدسـت 
آمـده و ارائـه بهتریـن راه حل هـا اقدام کننـد. معلم در 
رویکـرد سـازنده گرایـی، توزیـع کننـده دانش نیسـت، 
بلکـه بصورت راهنما، تسـهیل کننده و یـاور دانش آموز 
در کنـار او قـرار دارد و او را به پرسشـگری، چالشـگری 
و تدویـن فرضیـه ها، اندیشـه هـا و دسـتاوردهای خود 

تشـویق مـی کند )سـیف، 1393(.
مدل يادگیری سازنده انسانگرا1 

ایـن گـروه از نظریـات، یادگیـری را کسـب و بازسـازی 
سـاختارهای شـناختی معرفـی مـی کنـد کـه از طریق 
آن اطالعـات پـردازش و در حافظه ذخیره می شـود، در 
واقع یادگیری یک فرایند روانی اسـت که ممکن اسـت 
بصـورت تغییـر فـوری در رفتار آشـکار نشـود )سـیف، 
1393(.  ایـن نظریـات دانـش را بی نهایـت و بدون حد 
و مـرز مـی دانـد و کسـب دانش را یـک فراینـد تصویر 
مـی کنـد. در این نظریـات انسـان دارای میـل ذاتی به 
یادگیـری معرفی شـده اسـت و نیروی بالقوه بـی اندازه 
 ,Cunningham et al( ای بـرای یادگیـری دارا اسـت

.)2007
در ایـن رویکـرد بـه یادگیـری افـراد از طریـق تعامـل 
بـا دیگـران، انتخـاب و کنتـرل مسـیرهای یادگیـری، 
ارزیابـی خـود و در نهایـت خود شـکوفایی صـورت می 
گیـرد؛ معلـم در ایـن فراینـد نقشـی تسـهیل کننـده 
از  بـه نقـل   1943,Maslow ;1916 ,Dewey( دارد
Long, 2012(. بنـا بـه گفتـه Rogers)1969( یـک 
فـرد نمـی تواند شـخص دیگـری را آموزش دهـد، بلکه 
صرفـا فراینـد یادگیـری وی را تسـهیل مـی نمایـد. در 
ایـن مـدل یادگیـری بـه مثابـه کشـف اسـت و بجـای 
معلـم، دانشـجو محوریت اصلـی را دارا اسـت. یادگیری 
از طریـق تامـل و تفکـر و پرسشـگری انتقـادی صورت 
مـی گیـرد. یادگیـری صرفـا در مـورد کسـب دانـش 
نیسـت بلکـه رشـد همـه جانبـه افـراد مدنظـر اسـت. 
یادگیرنـدگان از نیازهای آموزشـی خود مطلع هسـتند 
 Cunningham( و نیـاز بـه محرکـی خارجـی ندارنـد
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et al, 2007(. یادگیرنـدگان در کل فراینـد یادگیـری 
نقـش موثـری دارنـد و آمـوزش بـه عنـوان یـک تجربه 
بدسـت مـی آیـد و در نهایت به بینش منجـر می گردد 

.)2012  ,Long(
مـدل يادگیری شـناختی و يا پـردازش اطالعات 

)درون زاد(
بـه  انسـانگرایانه  دیـدگاه  تکمیـل  در  نظریـه  ایـن   
نظریـه  اصلـی آن  ارائـه گردیـد. خاسـتگاه  یادگیـری 
تحـول شـناختی پیـاژه1  اسـت )سـیف، 1393(. اگـن 
و کاوچـاک2  )2001( سـازنده گرایـی شـناختی را بـه 
عنـوان دیدگاهـی کـه بـر سـاختمان درونـی و فـردی 
دانـش تاکیـد مـی کنـد، تعریـف کـرده انـد. مطابـق با 
نظریـه پیـاژه دانـش از راه فرایندهـای جـذب، انطبـاق 
و سـازماندهی  سـاخته مـی شـود و ایـن امـر بصـورت 
انفـرادی رخ مـی دهـد. چارچـوب اصلـی ایـن مـدل 
)سـاختن دانش از سـاختهای ذهنی نه از محیط( است، 
همچنیـن اطالعـات معنـی دار بـرای یادگیری آسـانتر 
خواهنـد بود به شـرط آنکـه یادگیرنـده بتوانـد آن را با 
دانـش قبلـی آموخته شـده مرتبط سـازد. در این روش 
دانـش بصـورت فراینـد سلسـله مراتبـی آموختـه مـی 
شـود و بصـورت نمادهـای انتزاعی در ذهـن ذخیره می 
شـود و یادگیـری در واقع ارتباط ایـن نمادها با یکدیگر 
به روشـی معنادار و به یادماندنی اسـت )سـیف، 1393؛ 
Long, 2012(. تاثیـر این مـدل از یادگیری بر آموزش 
و برنامـه هـای آموزشـی، تاکیـد بـر تفاوتهای فـردی و 
تاثیـر آن بـر سـازماندهی و طبقه بندی اطالعات اسـت 

.)2007  ,Cunningham et al(
مدل يادگیری فعالیتی و يادگیری اجتماعی

ایـن مـدل تحـت عنـوان سـازنده گرایـی اجتماعـی3  
و یـا دیالکتیکـی4  شـناخته مـی شـود. در ایـن مـدل 
تعامـل اجتماعـی و یـا ارتباط بیـن افراد کلید سـاختن 

دانـش اسـت )سـیف، 1393(. ایـن مـدل معتقد اسـت 
دانـش در یـک بافـت اجتماعـی وجـود دارد و در میان 
افـراد مشـترک اسـت؛ لـذا ابـزار اصلـی سـاختن دانش 
تعامـل بیـن یادگیرنـده و محیـط اجتماعی اوسـت. بنا 
بـه گفتـه ویگوتسـکی هـر چنـد کـه یادگیـری درون 
ذهـن یادگیرنـده صورت مـی پذیرد، امـا حاصل تعامل 
اجتماعی اسـت، و معنی از طریق ایجاد ارتباط، فعالیت 
و تعامـل بـا دیگران سـاخته می شـود )سـوان، 2005(.

ایـن مـدل از یادگیری بـر فعالیت و تعامـالت اجتماعی 
متکـی اسـت، فراگیـران بدنبال تشـخیص دانـش مورد 
نیـاز و چگونگـی کاربـرد آن بـرای انجـام فعالیـت هـا 
هسـتند بنابرایـن راهبـرد اصلی آن جسـتجوی روشـی 
بـرای آمـوزش بـه گونـه ای کاربـردی در عمـل اسـت 

.)2007  ,Cunningham et al(
مدل يادگیری موقعیتی و يا مشارکتی 5

ایـن مـدل بـر ارتبـاط بیـن زمینـه )موقعیـت(، محیط 
اجتماعـی و یادگیـری متمرکـز اسـت. ایـن مـدل بـا 
از  تابعـی  را  یادگیـری  موقعیـت،  بـه  دادن  اهمیـت 
فرهنـگ زمینـه ای کـه یادگیـری در آن رخ مـی دهد، 
بـه شـمار مـی آورد و یـا به عبارتـی یادگیـری را زمانی 
معنـادار مـی داند کـه در یک موقعیـت معتبر و صحیح 
صـورت بگیـرد )Lava and Wenger, 1995(. ایـن 
مـدل معتقـد اسـت ما نبایـد دانسـتن را از انجـام دادن 
یـا آنچـه آموختـه شـده اسـت را از چگونـه آموختـه 
شـده اسـت متمایـز بسـازیم. هـر دانشـی بـه مقاصد و 
موقعیـت هایـی کـه در اصـل بـرای آنها سـاخته شـده 
وابسـته اسـت )سـیف، 1393(.با توجه بـه ویژگی های 
یادگیـری موقعیتـی، انتقـال یادگیـری یـا اصـال اتفـاق 
نمـی افتـد و یـا به دشـواری صـورت می پذیـرد. یعنی 
یادگیـری هایی کـه در یک موقعیت معیـن صورت می 
گیرنـد در موقعیـت هـای دیگر قابل اسـتفاده نیسـتند 

 1.Piaget
 2.Eggen&Kauchak
 3.Social Constructivism
 4.dialectical
 5.Situated learning
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)Eggen&Kauchak, 2001( مگر اینکه بکوشـیم یا 
موقعیـت هایی مشـابه بـه موقعیت هـای واقعی محیط 
خـارج از دانشـگاه ایجـاد کنیـم، ایـن روشـی اسـت که 
پیـروان رویکـرد سـازنده گرایـی بـه نـام تکلیـف هـای 
اصیـل1  یـا فعالیـت هـای اصیـل2  توصیـه مـی کنند. 
منظـور از تکلیـف هـا و یـا فعالیـت های اصیـل تکلیف 

هـا و فعالیـت هـای عیـن واقعی هسـتند نـه انتزاعی و 
نمادیـن )کروکشـانک، جنکینس و متکالـف، 2006 به 

نقـل از سـیف 1393(. 
نتیجه گیری و جمعبندي

تمریـن  اصلـی  عنـوان محـل  بـه  کارگاه  در  آمـوزش 
حرفـه و آشـنایی بـا موقعیـت هـای واقعی، ابـزار اصلی 

 1.Authentic tasks
 2.Authentic activities

یادگیری موقعیتیمدل فعالیتیمدل شناختیمدل انسانگراویژگی ها

ماهیت نامحدود شناخت شناسی
دانش

ساخت دانش 
متناسب با 
مراحل رشد

ماهیت دانش 
بر اساس 

تجربه

ماهیت دانش بر 
اساس موقعیت و 

شرایط

به صورت فردیاهداف یادگیری
بر اساس اهمیت 
موضوع و مرحله 

رشد

تعیین توسط 
اهداف موقعیتیکار وتکلیف

تئوری یادگیری
سازنده گرایی

موقعیتیفعالیتیشناختیانسانگرا

روش های 
یادگیری

درونی و براساس 
حس کنجکاوری

ساختار و فرایند 
یادگیری توسط 
هر موضوع بطور 

اختصاصی

نیازهای 
یادگیری 

توسط فعالیت 
و شاگری و 
کارآموزی 
یادگیری 
مبتنی بر 

عمل

تعیین شده توسط 
موقعیت

دانشجو مستقل از وابستگی
استاد

هدایت 
دانشجویان 

وابسته به 
وابسته به موقعیتگروه

عمل محوردانشجو محوررویکرد آموزشی

جدول 2. جمع بندی مدلهای يادگیری سازنده گرا
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بـرای آمـوزش مهـارت انتقـال و کاربـرد آموختـه ها به 
دانشـجویان شهرسازی اسـت. فرایند آموزش در کارگاه 
هـا در بردارنـده کلیـه مدل هـای یادگیری سـازنده گرا 
اعـم از فـردی، اجتماعـی و موقعیتـی اسـت. در همـه 
مدلهـای زیـر مجموعـه سـازنده گرایـی، یادگیـری در 
دنیای واقعی و اصیل ترجیح داده شـده اسـت و محیط 
کارگاه هـای شهرسـازی بـا توجه به کلیـه ویژگی های 
مـورد بررسـی آن به عنـوان یک موقعیت اصیل و شـبه 
واقعـی بـرای یادگیـری حرفـه شهرسـازی تلقـی مـی 
گـردد که با موقعیـت های واقعی در بازار کار مشـابهت 
هـای فـراوان دارد. دانشـجویان در این محیـط خواهند 
توانسـت سـازمان ذهنـی خـود را مبتنـی بـر واقعیـات 
و نـه انتـزاع نظـام ببخشـند. مشـابهت هرچـه بیشـتر 
محیـط کارگاه ها بـا واقعیت ها، توانایی دانشـجویان در 
کاربرد دانش آموخته شـده شـان )محتوایی و رویه ای( 

را بـه چالشـی جدی تر خواهد کشـاند و فراینـد انتقال 
دانـش و کاربرد آن در محیط دانشـگاه بـه عنوان هدف 
اصلـی آمـوزش مـورد آزمون جـدی قرار می گیـرد؛ که 
در نتیجـه آن دانـش آموختـگان شهرسـازی بـا درجـه 
حرفـه ای گـری باالتـر در بـازار کار حاضر خواهند شـد 
و در کسـب موقعیت های شـغلی مناسـب نیز موفق تر 

عمـل خواهنـد کرد. 
محتـوای آموزشـی در کارگاه هـا رکـن دیگـر توفیـق 
آمـوزش کارگاهـی در توانمنـد سـازی دانشـجویان در 
کاربـرد دانـش را تشـکیل می دهـد. برای دسـتیابی به 
مزیـت هـای برشـمرده شـده بـرای آمـوزش عملـی در 
کارگاه هـا و همچنیـن نظریـه هـای یادگیری سـازنده 
گـرا، برای فراهـم کردن و خلق فرصتهایی برای کسـب 
بینـش از دانـش توسـط دانشـجویان طـی فعالیت های 
گروهـی، ضـروری اسـت محتـوای آموزشـی کارگاه هـا 

اکتشافی )فعال(رویکرد یادگیری

فراهم آوری 
فرصتهای 

سازمان یافته 
برای بدست 
آوردن بینش

وابسته به 
عمل 

فرصت برای 
یادگیری طی 
کار و فعالیت

وابسته به کار و 
تکلیف

متمرکز بر قابلیت 
ها

فردی و گروهینوع یادگیری
- توزیع شده در موقعیت ها

- یادگیری گروهی
- گروه های حرفه ای و مشارکت اجتماعی

مدل قابلیتیمدل پردازشینوع مدل

استعاره های 
یادگیری

یادگیری به مثابه:
اکتشاف/ اجرا 
و تکمیل/ خود 

شکوفایی

یادگیری به 
مثابه:

ادراک و فهم/ 
جستجو و سوال

یادگیری به مثابه:
همکاری در خلق/ ساخت جمعی / 

تولید همکارانه

کاربرد در طراحی 
برنامه آموزشی

ارائه سبکهای 
مختلط

e – Learning
یادگیری از راه 

دور
گروه های طراح

وابسته به کار
یادگیری ساختارها

مالکیت دانش
رشد حرفه ای
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شـامل دانش، مهارت ها و همچنین فعالیت های عملی 
دانشـجویان در یـک نظام معنـادار و مرتبط بـا یکدیگر 
تعریـف گردنـد.   در ایـن فراینـد نظـام منـد دانشـجو 
قـدرت سـازگاری و انطبـاق دانـش قبلـی بـا موقعیـت 
هـای جدیـد را از طریـق سـاختارهای ذهنـی حاصل از 
تجـارب فـردی اش کسـب خواهد نمـود. در این راسـتا 
دانشـجو بایسـتی نسـبت بـه کارکردهای دانشـی خود 
آگاه باشـد و بتوانـد بـا سـازماندهی مجـدد دانـش خود 
معانـی جدید خلق کند )سـاخت دانـش( و در موقعیت 
هـای جدیـد آنهـا را بـه کار گیـرد. ایـن توانایـی تحت 
عنـوان خـود سـازماندهی و یـا خـود تنظیمـی  نقشـی 
کلیـدی در موفقیـت حرفـه ای افـراد در آینـده ایفا می 
نمایـد. آمـوزش در کارگاه هـا و مواجهـه دانشـجویان با 
مسـئله ای کـه آنهـا را بـه تجزیـه و تحلیـل، ارزیابـی و 
کاربرد دانش های آموخته شـده شـان وادارد در نهایت 
آنهـا را بـه سـوی خود سـازماندهی سـوق خواهـد داد. 
همـه نظریـه هـای سـازنده گرایـی بـر ایـن باورنـد که 
رسـیدن بـه دانـش، درک و فهـم یـک فراینـد مسـتمر 
اسـت کـه شـدیدا تحت تاثیـر دانـش قبلـی یادگیرنده 
اسـت. بنابراین برای در نظر گرفتن سـطح درک و فهم 
یادگیرنـده در فراینـد یادگیـری و آمـوزش، یادگیری و 
دانـش تـک تک دانشـجویان باید بطور مرتب سـنجیده 
شـود. سـنجش تکوینی ضرورتا سـنجش رسمی نیست 
بلکه از طریق ارتباط چهره ای، مشـاهده دانشـجو حین 
کار و ..... مـی توانـد انجام شـود. محیـط کارگاه فرصتی 
مناسـب بـرای سـنجش دانـش محتوایـی و رویـه ای 
آموخته شـده توسـط دانشـجویان در کالس های درس 
اسـت. ادغام، همراهـی و یکپارچگی آمـوزش در کالس 
و کارگاه به شـناخت ضعف های سیسـتم آموزشی و در 
نهایـت بهینه شـدن فراینـد آموزش شهرسـازی خواهد 
انجامیـد. شـرکت در فعالیـت های گروهـی تحت نظر و 
هدایت  اسـاتید موجب دسـتیابی افراد بـه مجموعه ای 
حرفـه ای از مهـارت هـا بـرای نگاه به مسـاله و سـپس 
حـل آن می شـود. فعالیت گروهی به عنـوان مهمترین 
مزیـت آمـوزش کارگاهـی بـه پـرورش تفکـر انتقـادی 
دانشـجویان شهرسـازی می انجامد که بـا توجه به ذات 

متغیر شـهر و مسـایل شـهری و لـزوم آینـده گرایی در 
این رشـته، به عنوان رسـالت اصلی آموزش شهرسـازی 

در قـرن حاضر مطرح اسـت. 
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تبيين نظريه »شهروند گفتگويي« و »كنش ارتباطي« 
در شناسايي »حوزه عمومي« بر اساس آراي هابرماس 
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چکيده
امـروزه تحليـل حـوزه عمومي بر اسـاس نسـبت ميـان مقوله هاي 
کليـدي سـه گانـه بـا شـهروندي هابرماسـي صـورت مي گيـرد 
هرمنوتيـک  روشـي  رهيافـت  از طریـق  کاوي  نسـبت  ایـن  کـه 
متن محـور )ریكور( و انكشـاف - افشـا )هایدگـر( و نظریه انتقادي 
)هابرمـاس( صـورت گرفتـه اسـت. موضـوع ایـن مقالـه، تحليـل و 
تبييـن نظریـه شـهروندي گفتگویي در فلسـفه سياسـي هابرماس 
و شناسـایي مراکـز رشـد فكـري بـراي بسترسـازي جامعـه مدني 
عقل محـور اسـت. روش تحقيـق ایـن پژوهـش توصيفـي- تحليل 
و روش اسـتدالل منطقي اسـت کـه از ابزار مطالعـات کتابخانه اي 
و اسـنادي اسـتفاده کـرده اسـت تـا امـكان تبيين نظریه شـهروند 
فراهـم کنـد  را  آن  در  ارتباطـي  مفهـوم کنـش  و  گفت و گویـي 
کـه نقشـي اساسـي در شناسـایي عرصه هـاي عمومـي در شـهر 
دارد. یافتـه هـاي تحقيـق نشـان مـي دهـد کـه از دیـد هابرماس 
وظيفه هـاي کنشـگران اجتماعـي ارتباطي از طریـق گفت و گو به 
صـورت درونـي و نـه متأثـر از عوامـل بيرونـي به شـكلي تفاهمي 
نتيجـه کنشـگران گفـت  در  و  توافقـي صورت بنـدي مي-شـود 
وگویـي، اخالًقـا هـم متعهد بـه ایفاي ایـن وظایف شـهروندي مي 
شـوند و هـم متضمـن بـه تحقـق حـق هـاي شـهروندي دیگـري 

مي گردند.

واژگان كليـدي: حـوزه عمومي، کنـش عقالنی، کنـش ارتباطی، 
زیسـت جهان، نظریه شـهروند گفتگویـي، هابرماس.

h.tebimasrour@ wtiau.ac.ir :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09188113094، رایانامه *

Explain the theory of  “citizen dialogue” and 
“communicative action” in recognition of  the 
“public space” based on the ideas of  Habermas

Abstract
The public sphere is based on the analysis of  the 
relationship between the three key categories of 
citizenship Habermasian the done through text-
based approach to hermeneutics way (Ricoeur) and 
Development - disclosed (Heidegger) and critical 
(Habermas) has been made.This article elaborates on the 
political philosophy of  Habermas’s theory of  citizenship 
interview. The research method is descriptive - analytical 
and logical reasoning. Which is the tool library studies 
and documents;The ability to explain the theory of 
communicative action concept of  citizen dialogue and 
provide it in. A central role in identifying public areas 
in the city.The findings indicate that, Habermas social 
action task for internal communication through dialogue 
and not by factors external to the formal understanding 
of  the agreement. As a result, actors, dialogue, both 
morally obliged to fulfill the duties of  citizens are. And 
ensure the realizations of  the right of  other citizens are.
Keywords: public domain, rational action, communicative 
action, biology world, the theory of citizen dialogue, 
Habermas.
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مقدمه 
و  مـدرن  دنيـای  شـاخصه های  مهم تریـن  از  یكـی 
و  ابعـاد  کـه  دانسـت  عقالنيـت  می تـوان  را  مدرنيتـه 
الیه هـای بسـيار دارد و هـر جامعـه ای بسـته بـه اینكـه 
از کـدام الیـة آن بهـره ببـرد، فرهنـگ و تمدنـی خاص 
می یابـد. »هابرمـاس« برخـالف »وبـر و هورکهایمـر« 
کـه نـگاه بدبينانـه ای به فرآیند عقالنی شـدن داشـتند، 
کامـاًل خوش بيـن اسـت. بـه اعتقـاد او، پـروژة مدرنيتـه 
به دليـل توجـه صـرف بـه عقالنيـت ابـزاری و نادیـده 
گرفتن عقالنيت ارتباطی، از مسـير اصلی منحرف شـده 
اسـت. از سـویي دیگر، »حوزه عمومی« برگردان فارسی 
واژه “public sphere” اسـت؛ اگرچـه گاهـی حـوزه را 
»عرصـه، سـيطره، قلمـرو و فضا« نيـز خوانده اند. بعضی 
اندیشـمندان فلسـفه سياسـی مانند »یورگن هابرماس، 
حنـا آرنـت، چارلـز تيلـور و سـيال بـن حبيـب« بـه آن 
پرداختـه و نظریـات مختلفـی را ارائـه کرده انـد. طرح و 
تعميـم نظریـه »حـوزه عمومـی« را می تـوان در ادامـه 
تالشـهای انسـان معاصـر بـرای دسـتيابی بـه عدالـت 
اجتماعـی، حـق تعيين سرنوشـت و تحقق دموکراسـی 
بررسـی کـرد. به تعبيـر هابرماس حوزه عمومی بخشـی 
از حيات اجتماعی اسـت که در آن شـهروندان می توانند 
بـه تبادل نظـر دربـاره موضوعات و مسـائل مهـم مربوط 

بـه خير عمومـی )مصالح عامه( بپردازنـد. نتيجه این امر 
شـكل گيری افكار عمومی اسـت. همچنين اساس حوزه 
عمومی گفتگو و تعامل اسـت و درسـت به همين دليل 
اسـت کـه به اعتقـاد هابرمـاس دموکراسـی اجتماعی با 
توسـعه حوزه عمومـی محقق می شـود .1 اگرچه با مرور 
ادبيات موضوع مشـاهده می شـود که مجموعـه نهادها، 
موسسـات، انجمن های غيردولتی، اصناف، تشـكل های 
مردمـی و شـبكه هـای اجتماعی، رسـانه ها و مطبوعات 
بـه حـوزه عمومـی تعبير می شـود امـا جایـگاه فعاليت، 
ظـرف زندگـی و عمـل جمعی، تعامـل و گفتگـوی آنها 
ظـرف کالبـد شـهر و فضـای عمومـی اسـت. بنابرایـن 
فضـای عمومـی تحقـق کالبـدی حـوزه عمومی اسـت. 
از سـویي دیگـر، مرکـز محلـه، مسـجد، بـازار، حمـام، 
تكيـه، زورخانـه، قهـوه خانـه، آگـورا، باسـيليكا، ميـدان 
و پـالزا، سـالن گردهمایـی و غيـره، از مصادیـق فضاهـا 
و بناهـای عمومـی در معمـاری و شهرسـازی دیـروز و 
امـروز ایـران و جهـان هسـتند. فضـای عمومـی مـكان 
بـروز مخالفـت هـا و موافقـت ها و نمایشـهای شـهری، 
برگـزاری جشـن هـا و سـوگواریهای ملـی و مذهبـی، 
محـل تبـادل اطالعـات و ارتباطـات چهـره بـه چهره و 
تعامل شـهروندان اسـت. فضـای عمومـی مكانی متعلق 
بـه همه )شـكل گيری عقـل و هویت جمعی( و گشـوده 

1. ظاهـراً پرسـش هایی از ایـن دسـت، بـه هابرمـاس ایـن امـكان را می دهد تـا چارچوب فلسـفِی نظریه اش را بـه گونه ای پـی ریزد که 
»کنـش زبانـِی« مـورد نظـر خود را از سـایر کنش هـای زبانی متمایز کنـد. چنانچه  در این مـورد به طور کاماًل مشـخص می گوید: »هر 
همكنشـِی متكـی بـه ميانجـی زبـان، نمونـه ای از کنش معطـوف به حصوِل تفاهم محسـوب نمی شـود، چه بسـا یک شـخص، دیگری 
را بـه طـور نامحسـوس بـرای مقاصـد خـود بـه کار گيرد، یعنـی، با دسـتكاری در ابـزار زبانـی، او را به رفتـار مطلوب خود بكشـاند و به 
ایـن ترتيـب او را بـه ابـزاری بـرای موفقيـت خـود تبدیـل کنـد. این گونـه اسـتفاده از زبان با سـمت گيرِی معطـوف به نتيجـه، جایگاه 
گفتـاری را بـه عنـوان مدلـی بـرای کنش معطوف به حصـوِل تفاهم مخـدوش می کنـد.« بنابراین هابرماس نشـان می دهـد که منظور 
او از گفت وگـو و امـكاِن آزاد بخشـِی »زبـان«، مربـوط به شـرایطی اسـت که در آن قصـد فریب دادن دیگری با اسـتفادة ابـزاری از زبان 
وجـود نـدارد؛ و بنابرایـن گفت وگـو می بایـد در شـرایطی اتفـاق افتـد کـه طرفيـن،  مفهـوم »تفاهـم« را بـه »نتيجـه ای موفقيت آميز« 
تنـزل ندهنـد. از نظـر او فقـط در ایـن شـرایط اسـت که »ارتبـاِط« معطوف  بـه دیگری، )بـه جای معطوف بـه هدف( انجـام می گيرد؛ 
چنانچـه بـاز هـم مشـخصاً می گویـد: »مـن از کنش ارتباطی سـخن می گویـم هر آنجا که کنشـهای کارگـزاران نه از طریق محاسـبات 
خودخواهانـة موفقيـت بلكـه از طریـق عمـِل حصـوِل تفاهم هماهنگ می شـود. در کنـش ارتباطی مشـارکت کنندگان در وهلـه اول به 
سـوی موفقيت هـای فـردی خـود سـمت گيری نمی کننـد؛ آنهـا هدفهـای فردی خـود را تحـت شـرایطی دنبـال می کنند کـه بتوانند 
نقشـه های کنـش خـود را بر مبنای تعاریف مشـترک از وضعيت هماهنگ کننـد. از این جهت مذاکره درباره تعاریـِف وضعيت از عناصر 

اصلـی کار تأویلی اسـت کـه برای کنش اجتماعـی الزم اسـت.« )ص 390(. 
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بـه روی عمـوم مـردم اسـت .2 فضـای عمومـی بازتـاب 
وضعيـت حوزه عمومی اسـت و این دو بـا یكدیگر رابطه 
دو سـویه دارنـد. فعاليـت آزادانـه تشـكلهای غيردولتی، 
و  اجتماعـی، رسـانه های چاپـی  اصنـاف، شـبكه های 
مجـازی عامـل توسـعه و رشـد حـوزه عمومـی اسـت؛ 
حـوزه ای کـه در ظـرف فضـای عمومـی و بـه واسـطه 
حضـور مـردم عينيـت مـی یابـد. حـوزه عمومی رشـد 
یافتـه مـی تواند توسـط فضاهـای عمومی تقویت شـود 
.3 همچنيـن ارتقـای کيفيت فضاهای عمومـی می تواند 
عامـل دعوت شـهروندان بـه حضور، مشـارکت و گفتگو 
بـوده و عامـل رشـد حوزه عمومی شـود. پاسـخگویی به 
نيازهـای اجتماعی انسـان و تأمين فرصت هـای الزم در 
زمينه کسـب تجـارب اجتماعی وی مسـتلزم وجود فضا 
و قـرارگاه و کالبـدی اسـت کـه از آن به فضـای عمومی 
تعبيـر مـی شـود. ایـن فضـا، فضایـی اسـت که افـراد و 
گروههـای مختلـف اجتماعـی در آن سـهيم اند و محل 
تبـادل نظریـات و افـكار آنهاسـت. فـوروم هـا، آگوراهـا، 
ميادیـن و تكيه ها نشـان دهنده وجـود چنين فضاهایی 
از دیربـاز هسـتند. امـا گاهـی ممكـن اسـت بر حسـب 

شـرایط اجتماعـی و سياسـی کالبـد ایـن فضاهـا تغيير 
نمایـد و تبدیل به مكانهای عبـور همانند خيابانها گردد. 
امكان دسترسـی آسـان، تبادل اطالعات، تـداوم حرکت 
و حضـور گروههای مختلف اجتماعی از خصوصيات این 
گونـه فضاهاسـت. همچنين از آنجا کـه این فضاها باعث 
ایجـاد تعامـل، گفتگـو، ارتبـاط و تبادل اطالعـات ميان 
افـراد و کاهـش فشـار روانـی اقشـار مختلف مـی گردد، 
در بـاال بـردن کيفيـت زندگـی شـهری بسـيار مؤثرنـد. 
فيلسـوفان دموکراتيـک نيز بر این باورنـد که این فضاها 
تجلـی کالبدی حـوزه عمومی، عرصه فعاليـت، ارتباط و 
گفتگوی انسـانهای آزاد و گروه های مختلف و همچنين 

محـل شـكل گيری حيـات مدنی اسـت.
در ایـن مقالـه بـه بررسـي تطبيقـي نظریـه شـهروند 
گفتگویـي و کنـش ارتباطي در شناسـایي حوزه عمومي 
بـر اسـاس آراي هابرمـاس پرداخته مي شـود و در پایان 
بـه مـواردي چنـد در تحقـق پذیـري نظریـه شـهروند 
گفتگویـي در بازتـاب شـرایط معاصـر ایـران و جهـان و 
تاثيرگـذاري آن در شـكل دهي به مفهـوم حوزه عمومي 

در شـهرها بـا نـگاه مدیریتي اشـاره مـي گردد. 

2 .عقالنيـت یكـی از عناصـر اصلـی مدرنيته به شـمار مـی رود. هابرمـاس ازجمله متفكران حلقـة انتقادی فرانكفورت اسـت کـه درواقع، 
عقالنيـت انتقـادی را سـوار بـر عقالنيـت ارتباطـی می دانـد. راهـكاری که او بـرای رهایـی از تنگناهای مدرنيتـه ارائه می دهـد، عقالنيت 
ارتباطـی اسـت. امـا معيـار رهایـی و ارتبـاط آزاد او در عقالنيـت ارتباطی بنابـر محدودیت های معرفتـی او نمی تواند چيـزی جز فرهنگ 
عمومـی یـا عقـل عرفـی باشـد؛ چراکـه دسـت او از معيارهـای عقـل قدسـی کـه باالترین مراتـب عقل اسـت، خالـی اسـت و نمی تواند 

براسـاس عقـل عملـی معيارهـای ارزشـی و هنجـاری براسـاس باالترین ارزش هـا و آرمان هـای انسـانی ارائه دهد.
3. از ميـان نظریه هایـی کـه بـه صورت چند جانبه در بسـياری از علوم انسـانی کاربـرد دارد و از آن الگوهای متعددی گرفته شـده نظریة 
کنـش ارتباطـی یـا مفاهمه ای یورگن هابرماس اسـت. نقد جامعة قرن بيسـتم در اندیشـة اسـالف هابرماس، یعنی آدورنـو و هورکهایمر، 
را می تـوان بـه خوبـی در کتـاب »دیالكتيـک روشـنگری« مشـاهده کرد. این دو فيلسـوف منتقد بدبيـن معتقدند که فرهنگ تـوده ای و 
عقالنيـت ابـزاری آن چنـان حيـات سياسـی و اجتماعـی مردم را تسـخير کرده اسـت که هيـچ مفری بـرای یک حرکـت مخالفت آميز و 
البته سـودمند باقی نگذاشـته اسـت. آنها در این رابطه بسـيار نااميد گشـته اند و اصطالح »فرهنگ صنعتی« را در توصيف این وضعيت 
قـرن بيسـتم وضـع کرده اند. هابرماس، که ابزار اصلی سـازندة اندیشـه اش را از این دو اندیشـمند وام گرفته اسـت، قـدری خوش بينانه تر 
بـه مسـئله نگریسـته و در ذهـن شـفافش روزنه ای پيدا شـده که تمـام نااميدی هـای پدرانـش )آدورنـو و هورکهایمر( را بـه اميد تبدیل 
کـرده اسـت. ایـن اميـد همان اندیشـة کنش ارتباطی اسـت. هابرمـاس در کتاب دو جلـدی »نظریة کنـش ارتباطی« بـا 1200 صفحه، 
بحثـی انتزاعـی را مطرح کرده اسـت. نثـر این کتاب همچون آثار دیگرش پيچيده، دلهره آور و دشـوار اسـت. نظریة کنش ارتباطی، نقطة 
اتـكای نظریـة اجتماعـی را به رابطة گفت و شـنودی و اساسـاً اجتماعی دو یا سـه گوینده و شـنونده ای منتقل می کند کـه به صورت دو 
جانبـه و هم زمـان، نـه یـک نـوع ادعای اعتبار، بلكه سـه نـوع آن را عنـوان می کنند. این محـور نوآوری هابرماس اسـت. تعامـل ارتباطی 
واسـطی اسـت کـه از طریـق آن، ذهن های متكلم و کنش گـر، گفتار کنش خود را درهـم می کنند. از طریق این واسـط و فرآیند عادی و 
باورهایـی کـه از طریق ارتباطات شـكل گرفته اند به گونه ای عقالنی، نيروی انگيزشـی ایجاد این وابسـتگی فراهم می شـود؛ وابسـتگی ای 

که در بيشـتر مـوارد به گونه ای آرام و نامحسـوس حاصـل می گردد. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

76

ادبيات نظري
انديشه سياسی و فضای شهري  

اندیشـمندان فلسـفه سياسـی از بـدو پيدایـش تاکنون 
در مـورد چرایـی و چگونگـی زندگـی انسـانها در جامعه 
»بهتریـن  مسـأله  طـرح  گفته انـد.  سـخن  سياسـی 
نـوع زندگـی اجتماعـی« یـا »بهتریـن رژیـم سياسـی« 
و همچنيـن قـدرت و نهادهـای همـراه آن یـا قالـب 
مدنی یـی کـه نهادهـا در آن شـكل می گيرنـد از مهـم 
ترین دغدغه ها و پرسـش های کليدی فلسـفه سياسـی 
محسـوب می شـود .4  همچنين برای فلسـفه سياسـی 
طرح پرسـش بنيـادی »سياسـت« با طـرح رابطه ميان 
فضـا ]یا حـوزه[ عمومـی و خصوصی )عـدم تفكيک آن 
در ميـان کالسـيک ها و تفكيک آن در ميـان مدرن ها( 
یورگـن  همچـون  اندیشـمندانی  اسـت.  بـوده  همـراه 

هابرمـاس، حنـا آرنـت، چارلـز تيلـور و سـيالبن حبيب  
نظـرات مختلفی پيرامـون حوزه عمومـی دارند که یكی 
از شناخته شـده ترین دیدگاههـا، مربـوط بـه هابرمـاس 
اسـت. هابرماس اگرچه به مكتب فرانكفـورت تعلق دارد 
ولـی برخالف غالـب نویسـندگان این مكتـب معتقد به 
دیدگاه جبری و بدبينانه از سـرمایه داری متأخر نيسـت 
و راه دسـتيابی بـه افـق هـای تـازه ای از دموکراسـی و 
مشـارکت واقعـی مـردم در نظـام سياسـی و غلبـه بـر 
نمی بينـد  بسـته  را  داری  سـرمایه  هـای  محدودیـت 
)ميناونـد، 1387(. تجربـه ظهـور و افـول حكومتهـا و 
شهرسـازی پـس از آن پرسشـها و چالشـهای جدیـدی 
را پيـش روی »عقـل مـدرن«، اندیشـمندان، فالسـفه و 
جامعـه شناسـان این دروان قرار مـی داد. از جمله تغيير 
وضـع نابرابـر موجـود ميـان مـردم و حكومـت، چنانكه 

4 
 

پس از جنگ جهاني من به سوسياليسم گرايش پيدا كردم. به همين علت مسأله فرآيند دموكراتيك كردن قدرت  هابرماس ميگويد:
سياسي و پشتيباني از فرهنگ سياسي كه ليبرال باشد و احترام متقابل را رعايت كند، بدل به مسأله زندگي من شد. دريافتم كه 

سياست گذاري عقالني بودن مشاركت دموكراتيك مردم، قابل اجرا نيست. دستيابي به چنين مشاركتي بايد از طريق فرآيندهاي 
تصميم گيري نهادي شده صورت پذيرد و اين گونه فرآيندها بايد جزيي جدايي ناپذير از فضاي عمومي اجتماعي باشند و در عين حال 

  قابليت دريافت امواج روابط سياسي را نيز داشته باشند.

 
. مهمترين مفاهيم مكتب فرانكفورت؛ ماخذ: نگارنده. 1نمودار 

بنابراين طرح و  آراي عمومي خود بايد با استفاده از گفتوگو و تبادلنظر ساخته شود تا بتواند نفوذي عقالني بر سياست داشته باشد.
در ادامه تالشهاي انسان معاصر براي دستيابي به عدالت اجتماعي به عنوان يكي از مهمترين آرمانهاي  تعميم نظريه حوزه عمومي

 است. حوزه عمومي در واقع »غناي تجربه هاي تاريخي و ثمره نظري انباشتگي معرفتها«جنبش هاي اجتماعي  و همچنين حاصل 
و اخالق گفتگو جاي دارد. به نظر  ايده يا مفهومي هنجاري است كه در چارچوب كلي نظريات كلي هابرماس درباره كنش ارتباطي

[او] حوزه عمومي بخشي از حيات اجتماعي است كه در آن شهروندان مي توانند به تبادل نظر درباره موضوعات و مسايل مهم مربوط 
). 1387به خير عمومي (مصالح عامه) بپردازند. نتيجه اين امر شكل گيري افكار عمومي است (ميناوند، 

نمودار 1. مهمترين مفاهيم مکتب فرانکفورت؛ ماخذ: نگارنده.

4.هابرماس از طریق بازنگری در مفهوم سيستم مطرح در نظریة پارسونز معتقد است سيستم گستره های وسيع جامعة امروزی است که 
از تجربة مشترک ارتباطی در زبان معمولی جدا می شود و اکنون این گستره ها از طریق واسط های پول و قدرت هماهنگ می شوند. امور 
این گستره ها از طریق پول هدایت می شوند. امروزه در سرمایه داری متأخر حوزه های گسترده ای از زیست جهان )حوزة عمومی، آموزش 
و پرورش، شهروندی و مانند آن به مثابة ساختارهای بيرونی متعلق به زیست جهان( به کمک واسط های پول و قدرت بازتوليد می گردند 
و درنتيجه، این حوزه ها استقالل خود را از دست می دهند و به مثابة الزام های اقتصادی درمی آیند. قدرت هم بعد از پول به عنوان واسط 

هدایت کننده، حوزه های زیست جهان را زیر سلطه می گيرد و به این ترتيب، در زیست جهان اختالل ایجاد می شود. نقش منفی پول، 
کاالیی کردن جامعه و نقش منفی قدرت، افتادن به قفس آهنين دیوان ساالری )بروکراسی( است. امروزه در سرمایه داری متأخر ميان 
زیست جهان و سيستم کشمكش وجود دارد و تنها از طریق کنش ارتباطی آزاد از تحریف ها می توان سيستم را اصالح کرد و زیست 

جهان را از استعمار نجات داد. به عبارت دیگر، دو واسط پول و قدرت، کنش های اجتماعی را از بيرون به درون طبيعت گونه هماهنگ 
می کنند و راه چاره تأمل در تجارب زندگی در سایة تعامل اجتماعی است.
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هابرمـاس می گویـد: پـس از جنـگ جهانـی مـن بـه 
سوسياليسـم گرایـش پيدا کردم. به همين علت مسـأله 
فرآیند دموکراتيک کردن قدرت سياسـی و پشتيبانی از 
فرهنـگ سياسـی که ليبـرال باشـد و احتـرام متقابل را 
رعایـت کنـد، بدل به مسـأله زندگـی من شـد. دریافتم 
که سياسـت گذاری عقالنی بودن مشارکت دموکراتيک 
مردم، قابل اجرا نيسـت. دسـتيابی به چنين مشـارکتی 
بایـد از طریـق فرآیندهـای تصميـم گيری نهادی شـده 

صـورت پذیرد و ایـن گونه فرآیندها بایـد جزیی جدایی 
ناپذیـر از فضـای عمومـی اجتماعـی باشـند و در عيـن 
حـال قابليت دریافت امواج روابط سياسـی را نيز داشـته 

باشند. 
 آرای عمومـی خـود بایـد بـا اسـتفاده از گفت و گـو و 
تبادل نظـر سـاخته شـود تـا بتوانـد نفـوذی عقالنـی بر 
سياسـت داشـته باشـد. بنابراین طـرح و تعميـم نظریه 
حـوزه عمومـی در ادامه تالشـهای انسـان معاصـر برای  5 

 

 
. 1392. حوزه نظريهپردازي پوپر در جامعهشناسي شهري؛ ماخذ: افشاركهن و پاكمنش، 2نمودار 

 مفهوم حوزه عمومي و مراكز رشد فكري
 را حوزه عمومي، عرصه عمومي، سيطره عمومي، قلمرو عمومي، قلمرو فضاي عمومي و فضاي عمومي ”public sphere“واژه 

 گرفته شده، معناي گستردهاي دارد. واژههاي »مردم« به معني  populus [نيز] كه از واژه التين»عمومي«ترجمه كردهاند. لغت 
متعلق به مردم بودن؛ تعلق داشتن يا تمايل داشتن «معادلي كه در فرهنگ آكسفورد به عنوان صفت براي اين واژه آمده، عبارتند از: 

به يك جمعيت يا ملت يا در نظر گرفتن منافع آنها؛ كاري يا چيزي كه براي يا توسط اعضاي يك اجتماع منسجم محلي انجام شده يا 
ساخته شده؛ مجوز نمايندگي داشتن از طرف يك اجتماع منسجم محلي؛ آماده يا در دسترس يا قابل استفاده بودن يا سهيم شدن تمام 

نمودار 2. حوزه نظريه پردازي پوپر در جامعه شناسي شهري؛ ماخذ: افشاركهن و پاكمنش، 1392.
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یكـی  عنـوان  بـه  اجتماعـی  عدالـت  بـه  دسـت یابی 
و  اجتماعـی   هـای  جنبـش  آرمانهـای  مهم تریـن  از 
همچنيـن حاصل »غنـای تجربه هـای تاریخـی و ثمره 
نظری انباشـتگی معرفتها« اسـت. حوزه عمومی در واقع 
ایـده یـا مفهومـی هنجاری اسـت کـه در چارچوب کلی 
نظریـات کلی هابرمـاس درباره کنش ارتباطـی و اخالق 
گفتگـو جـای دارد. بـه نظر ]او[ حوزه عمومی بخشـی از 
حيات اجتماعی اسـت کـه در آن شـهروندان می توانند 
بـه تبادل نظـر دربـاره موضوعات و مسـایل مهم مربوط 
بـه خيـر عمومـی )مصالـح عامـه( بپردازند. نتيجـه این 
امر شـكل گيری افكار عمومی اسـت )ميناونـد، 1387(.

 مفهوم حوزه عمومي و مراكز رشد فکري
عرصـه  عمومـی،  حـوزه  را   ”public sphere“ واژه 
عمومـی، سـيطره عمومی، قلمرو عمومـی، قلمرو فضای 
لغـت  کرده انـد.  ترجمـه  عمومـی  فضـای  و  عمومـی 
»عمومـی« ]نيز[ کـه از واژه التيـنpopulus  به معنی 
»مردم« گرفته شـده، معنای گسـترده ای دارد. واژه های 
معادلـی که در فرهنگ آکسـفورد به عنـوان صفت برای 
ایـن واژه آمـده، عبارتنـد از: »متعلـق بـه مـردم بـودن؛ 
تعلق داشـتن یا تمایل داشـتن به یـک جمعيت یا ملت 
یـا در نظـر گرفتن منافـع آنها؛ کاری یا چيـزی که برای 
یـا توسـط اعضـای یـک اجتماع منسـجم محلـی انجام 
شـده یا سـاخته شـده؛ مجوز نمایندگی داشتن از طرف 
یـک اجتمـاع منسـجم محلـی؛ آمـاده یـا در دسـترس 
یـا قابـل اسـتفاده بـودن یا سـهيم شـدن تمـام اعضای 
آن اجتمـاع؛ در انحصـار اسـتفاده خصوصـی نبـودن؛ در 

معـرض دیـد و مشـاهده یا اطـالع عمـوم قرار داشـتن؛ 
پاسـخگو بـودن بـه عمـوم؛ ... در حالت اسـم، معانی این 
واژه عبارتنـد از: علنـی؛ مـكان یـا حالتی باز کـه در دید 
یا دسـترس همگان باشـد؛ گشـوده؛ جامعه سـاماندهی 
شـده؛ پليتيـک شـفاف؛ ملـت، کشـور« )مدنـی پـور، 
1389، ص 132و133(. بـه نظـر هابرماس راه حل کنش 
معقـول و هدفـدار در کنـش ارتباطـی نهفتـه اسـت که 
بـه ارتبـاط رهـا از سـلطه می انجامد. عقالنيـت ارتباطی 
مسـتلزم رهاسـازی و رفع محدودیت های ارتباط اسـت. 
هابرمـاس هماننـد »مارکس، وبـر، هگل، فوئـر باخ« که 
انسـان را در دوران مدرنيتـه از خودبيگانه می دانسـتند، 
عامـل از خودبيگانگـی یـا تحریـف ارتبـاط انسـان را در 
مشروع سـازی ها و کلی تـر از آن ایدئولـوژی می دانـد و 
معتقد اسـت برای برقـراری ارتباط رها از سـلطه باید بر 
ایـن دو عامـل فائق آیيـم. نقطة پایان فراگـرد مورد نظر 
هابرمـاس،  یک جامعه عقالنی اسـت. عقالنيت به معنای 
از ميـان برداشـتن موانعی اسـت کـه ارتبـاط را تحریف 
افـكار  ارتباطـی،  به طـور کلـی در کنـش  و  می کننـد 
آزادانـه ارائـه می شـوند و در برابر انتقاد حق دفـاع دارند. 
طـی ایـن دو نـوع اسـتدالل، توافق غيرتحميلی توسـعه 

می یابـد )جـرج ریتـزر، 1386، ص 211(. 
تأثير حوزه عمومی بر فضای عمومی

 حـوزه عمومـی فراهم کننـده شـكل گيری و تحقـق 
جامعـه مدنـی بـوده و فضـای عمومـی )شـهری( تجلی 
کالبدی حوزه عمومی اسـت. اگرچـه از مجموعه نهادها، 
مؤسسـات، انجمـن هـا، اصنـاف و تشـكلهای مردمـی، 

 5. در جوامع سـرمایه داری پيشـرفته به اندازه ای که توسـعه یافته اند، عملكرد »انسـجام بخش« ارتباط غيرممكن شـده اسـت و درنتيجه، 
مشـروعيت نهادهای اجتماعی در بحران اسـت. مشـروعيت بيانگر احسـاس شـهروندان دربارة نهادهای اجتماعی اسـت؛ احسـاس اینكه 
ایـن نهادهـا، خيرخـواه و طبـق منافـع آنهـا و درنتيجـه، درخـور حمایـت و وفـاداری و پایبنـدی بـه آنها اسـت.هابرماس با طـرح نظریة 
سيسـتم و زیسـت جهان، می خواهد »شـرایط« بحران مشـروعيت )استعمار شدن ارتباط و تضعيف  شدن مشـروعيت( و وضعيت آرمانی 
مناسـب کـه مشـروعيت را برگردانـد، توضيـح دهـد. فقدان بحـران در صورتی اسـت کـه در کنار بازتوليدهـای مـادی اجتماعی )متعلق 
بـه حـوزة خصوصـی مبتنـی  بر منافع یک سـویة افـراد( بازتوليد نمادیـن اجتماعی )متعلـق به حـوزة عمومی مبتنی  بر منافع مشـترک 
افـراد( نيـز صـورت گيـرد؛ درحالی کـه بازتوليدهای اجتماعی امری کمی اسـت و از طریق پـول و قدرت انجام می گيـرد، بازتوليد نمادین 

اجتماعـی امـری کيفی اسـت و از طریـق ارزش تعهدات به دسـت می آید.
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رسـانه هـا و مطبوعات به حوزه عمومی تعبير می شـود 
امـا جایگاه فعاليت، ظـرف زندگی و عمل جمعی، تعامل 
و گفتگـوی آنهـا کالبـد )فضای( شـهر و فضـای عمومی 
اسـت .5 فضاهای شهری نتيجه شـرایط جامعه ای است 
کـه در آن بـه وجـود آمـده، از وضعيت و شـرایط جامعه 
تأثيـر مـی پذیرد و به واسـطه انعطـاف پذیـری، خود را 
بـا شـرایط تطبيق مـی دهد و یـا خود را بـر آن تحميل 
می نمایـد و مـی توانـد نقشـی تـازه یابـد و تغييـر کند 
و یـا از بيـن رفتـه و فضـای دیگـر جایگزیـن آن شـود 
)حبيبـی، 1375(. در حقيقـت، فضای شـهری همراه با 
تاریـخ یـک ملـت در دورانهـای مختلـف بـه وجـود می 
آیـد، شـكل مـی گيـرد و دگرگون مـی شـود. این عصر 
که فعاليتهـای مختلف فرهنگی، اجتماعـی، اقتصادی و 
سياسـی همـواره در آن جریان داشـته، هميشـه با قلب 
تاریخ شـهر تپيده و سرگذشـت شـهر را رقم زده اسـت 

 .)1371 )توسلی، 
)کنـش  اجتماعـی  حضـور  و  عمومـی  فضـای 

ارتباطـي(
گرچـه ایده هـا و دیدگاه هـای متفاوتـی )از تمرکـز بـر 
مالحظـات محيطـی- رفتـاری تـا تأکيـد بـر گسـترش 
پياده مـداری( نسـبت بـه فضـای عمومـی وجـود دارد 
)کاشـانی جو، 1389(؛ امـا آنچـه بيشـتر در ایـن بحـث 
مـورد اهميـت اسـت دیدگاه هایـی هسـتند بـا رویكرد 
تقویـت تعامـالت اجتماعـی. بـه اعتقـاد ریچـارد راجرز 
فضـای عمومـی عامـل مشـوق ]حضـور[ اجتماعـی و 
تحـرک در شـهرها اسـت. یـان گل، معمـار و شهرسـاز 
دانمارکـی کـه محـور اصلـی پژوهـش خـود را بـر روی 

تعامـل مسـایل جامعه شناسـی و روانشناسـی با فضای 
همگانـی شـهری متمرکز نمـوده معتقد اسـت جذابيت 
یـک شـهر را مـی توان بـا توجه بـه انبوه مردمـی که در 
فضاهـای همگانی آن گردهم می آیند و وقت خودشـان 
را در آنجـا می گذرانند، شناسـایی کرد )پاکـزاد، 1386، 

 .)437 ص 
حوزه عمومی و آراي هابرماس

]حـوزه[ عمومـی قبـل از هـر چيـز زندگـی اجتماعـی 
ماسـت کـه در آن بـه عنـوان شـهروندان آزاد و برابـر به 
رسـميت شـناخته می شـود و جماعت سياسـی شـكل 
بـه رسـميت  از  پـس   .)1996 ,Habermas( بگيـرد 
شـناخته شـدن، حضور، گفتگـو و تعامل معنـا پيدا می 
کنـد. بنابرایـن اسـاس حـوزه عمومـی گفتگـو و تعامل 
اسـت )هابرمـاس، 1384، ص 57(. بـه هميـن دليـل 
اسـت که هابرماس معتقد اسـت: دموکراسـی اجتماعی 
بـا توسـعه حوزه عمومـی محقـق می شـود )آزادارمكی، 
1384، ص 31 و 32(. بـا رشـد حـوزه عمومـی، حضـور 
آزادانـه و مشـارکت شـهروندان در عرصـه هـای حيـات 
مدنـی ميسـر و هـدف دموکراسـی متحقـق مـی شـود. 
هـدف دموکراسـی در اصـل دسترسـی مردم بـه قدرت 
سياسـی و کنترلـش بـه دسـت آنـان اسـت و در ایـن 
آن[،  تبـادل  ]و  اطالعـات  بيشـتر  دسترسـی  عرصـه 
دسـتمایه تحقـق دموکراسـی اصيل اسـت زیـرا این امر 
شـهروند معمولـی را قـادر مـی سـازد تـا بـه مشـارکت 
 ,Adamme Lake(بپـردازد سياسـت  در  آگاهانـه 
1995, 4(. ]حـوزه یـا[ عرصـه عمومـی بـه مجموعـه 
فضاهـای عمومـی، قوانين و مقررات مردمی، تشـكلهای 

 6. بـه نظـر هابرمـاس در سـرمایه داری متأخـر واسـط های کمـی پـول و قـدرت غيرارتباطـی شـده اند؛ بـه ایـن معنـا کـه وقتـی پول و 
رأی گيـری مطلـوب واقـع می شـود، هرکـس کـه بيشـتر برنده شـود یـا آن را به دسـت آورد، پروسـه خاتمه خواهـد یافت. هيـچ امكانی 
بـرای رسـيدن بـه فهم مشـترک نيسـت و هيچ گاه فرآینـد مذکور بـا درک متقابل پایان نخواهد یافت. مشـروعيت نيازمند این اسـت که 
شـهروندان همدیگـر را به عنـوان متعهـد بـرای دوام فراینـد تـالش بـرای فهم مشـترک درک کنند و بـا مالحظة چنيـن فرایندی عمل 
کننـد. فراینـد موجـود در عرصـة پـول به سـلطه گری و تحت سـلطگی منجر می شـود. پول و قـدرت راه هـای مفيدی برای انجـام کارها 
هسـتند اما تنها تا آنجا که به وسـيلة درک های ارزش تعهدات مشـترک )بين االذهانی( و نفوذ درون شـخصی فهميده شـوند، مشـروعيت 

تضميـن خواهـد شـد. در غيـر این صورت، نه مشـروع خواهنـد بود و نـه اجتماعی.
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غيـر رسـمی ]غير دولتـی[ همگانی اطالق می شـود که 
تالش و کوشـش برای شـهروندان برای تعميم و تثبيت 
حقـوق شـهروندی، کنتـرل و محدود کـردن دخالتهای 
عرصـه حكومتـی در ادراه و مدیریت شـهرها، همچنين 
تـالش بـرای عمومی کـردن برخی از فعاليتهـا و وظایف 
تحميـل شـده بـه عرصه خصوصـی را سـازمان می دهد 
)مسـعودی،1380(. هابرمـاس بـر ]حـوزه یـا[ عرصـه 
عمومـی نهادینـه شـده و نه مـادی تمرکز داشـته و یک 
عـدم تعـادل را بـا دیگـری جابجـا مـی کـرد در حاليكه 
آرنـت متوجـه جهـان مشـترک مـادی و نه نهادهـا بود. 
بـرای هابرماس، نهاد ضـروری ]حوزه[ عمومـی، روزنامه 
نـگاری بـود. عالقـه او ایـن بود کـه بفهمد چگونـه افكار 
عمومـی در جامعـه مدرن توسـط رسـانه هـای عمومی 
شـكل می گيـرد و چگونه این فرآیند از حالـت رو در رو 
و مناظـره عقالنـی و منتقدانه )که ویژگی عرصه عمومی 
در شـكل گيـری اوليـه اش در قـرن هجدهـم بـود( دور 
شـده اسـت )habermas,1989(.6  او بر این اسـاس به 
ارایـه نظریـه عمـل ارتباطـی می رسـد کـه در آن نوعی 
گفتگـو و ارتبـاط بيـن افراد را بر اسـاس مفهـوم فراگير 
 ,habermas کنـد)1978;  مـی  پيشـنهاد  عقالنيـت 
بـرای   .)maccarthy  :1992  ,Calhoun  ;1984
هابرمـاس عرصـه عمومـی در توسـعه جامعـه مدنی که 
مبـدأ آن در اروپـای قرون وسـطی متأخر اسـت، ریشـه 
دارد )مدنـی پـور، 1389، ص 201(.  جامعـه مدنـی 
اگرچـه مفهومـی سياسـی- فلسـفی اسـت امـا همـواره 
عاملـی مؤثـر بـر ویژگيهـای کالبـدی و فضایی شـهرها 
بـوده اسـت. جامعـه مدنـی مفهومـی اسـت کـه بنابـر 
مقتضيـات زمانـی و مكانـی تعابيـر مختلفی از آن شـده 
اسـت. همچنيـن جامعـه مدنـی از منظـر مدرنيسـم و 
پسـت مدرنيسـم متفاوت اسـت. در عصری که قطعيت، 
جزئيـت و بایـد و نبایدهـای مدرنيسـتی جـای خـود را 
بـه نسـبيت، انعطـاف و می تواندهـا داده اسـت و جامعه 
مدنـی مبتنـی بر کثـرت گرایـی، گفتمـان، مشـارکت، 
فـرد بـاوری و قانونمنـدی دگربـار بـا مفهومـی کاماًل نو 
رخسـاره می نمایـد )حبيبـی، 1379(. زندگـی و حيات 
مدنـی در کالبـد و ظـرف شـهر و فضاهـای عمومـی آن 

جریـان مـی یابـد. بدین سـبب حيـات مدنی بـه عنوان 
دسـتاورد، رشـد اندیشـه و درک سياسـی در برهـه ای 
خـاص از تحـول و تطـور جامعـه، در فضاهـای عمومـی 
شـهر تبلوری کالبدی مـی یابد، حيات مدنـی بر مبنای 
]حـوزه یـا[ عرصـه عمومـی قـرار دارد و بنيـادی تریـن 
مفهـوم جامعـه مدنـی، عرصـه هـای حایل ميـان فرد و 

اسـت.  حكومت 
نظريه كنش ارتباطي و شهروندي

از آنجـا کـه هابرمـاس »تفاهـم« در »همكنشـی« ها را 
پایـة بحث هـای خـود قـرار داده، طبيعـی اسـت کـه به 
»معنـا« و »زبـان«  اهميـت بسـياری دهد. مگـر به غير 
از ایـن اسـت کـه الزمـة درک متقابـل مـن و شـما در 
خصـوص ایـن متن، داشـتن زبان و مفاهيمی مشـترک 
»هم کنشـی ها«یی  جزئی تریـن  در  بنابرایـن  اسـت؟ 
کـه نيـاز بـه توافـق طرفين وجـود داشـته باشـد، وجود 
مفاهيـم و زبان مشـترک امری ضروری اسـت؛ به عنوان 
مثـال زمانـی کـه قـرار اسـت در مـورد نظافـت کوچه با 
همسـایه ها جلسـه ای محلی ترتيب دهيم، واضح اسـت 
کـه بـه هيـچ وجـه نمی توانيـم بـدون داشـتن حيطـة 
زبانـی و معانـی مشـترک به توافقی جمعی رسـيم. اصاًل 
حضـور هریـک از مـا »به این منظـور« در جلسـه، خود 
شـاهدی اسـت بر تصدیق این مسـئله؛ که اگـر آن زبان 
و معانی و فهم مشـترک را نداشـتيم، محـال بود بتوانيم 
در وهلـة اول »دعـوت به جلسـه« را متوجه شـویم، چه 
رسـد بـه اینكـه بـا مضمـون و یا فراخـوان آن احسـاس 
همدلـی هـم داشـته باشـيم. و اتفاقـاً این همـان بحثی 
اسـت کـه هابرمـاس روی آن صحبت هایـی دارد و از 
اینـرو معتقد اسـت: »وقتی ]فاعـالن[ دربـاره چيزی در 
جهـان بـا یكدیگر بـه تفاهم می رسـند، ارتبـاط خود را 
بـر نظامـی از کلمات که از قرار بين آنها مشـترک اسـت 
بنـا می نهنـد« )هابرمـاس، ص 381(. اهميـت »جهان 
زیسـتِی مشـترک«، در مقام پيش شـرط مسـير»ارتباِط 
تفاهم آميـز« بـرای هابرمـاس به قدری اسـت که معتقد 
اسـت، از ميـان »فهـم و نظامـی از کلمـات مشـترک« 
می گـذرد. فهـم و زبان مشـترکی کـه به مثابـه »جهان 
زیسـتِی مشـترک«، پـس ـ زمينـة ارتبـاط و کنـش را 
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تشـكيل می دهـد )هابرمـاس، ص 448(. بهرحـال بـه 
طـور مشـخص در ایـن بـاره می گویـد: »مـا تنهـا وقتی 
می توانيـم مفهـوم رسـيدن بـه تفاهـم را توضيـح دهيم 
دارای  کاربـردن جمله هـای  بـه  کنيـم  کـه مشـخص 
مقصـود ارتباطـی بـه چـه معنا اسـت. دو مفهـوم گفتار 
و فهـم متقابالً یكدیگر را تفسـير می کننـد« )هابرماس، 

ص 392(.
هابرمـاس در تبيين و توضيح کنـش اجتماعی می گوید 

کـه کنش اجتماعـی دو حالت به خـود می گيرد:
1( »كنـش معطـوف به موفقيـت«؛ این نـوع کنش 
کـه بـه آن »کنـش معطوف بـه هدف« و کنـش معقول 
و هدفـدار نيـز گفتـه می شـود، با انگيـزه دسـت یابی به 
یـک هـدف و  تعقيـب حساب شـده منفعـت شـخصی 
راجـع اسـت. در ایـن نـوع از کنـش، عمـل کنش گـر 
واحـد یـا متعـدد معطـوف بـه هـدف می باشـد، هدفی 
کـه بيشـتر سـازمان ها و اداره های بخش هـای خصوصی 
و یـا سـرمایه داری در تعقيـب آن هسـتند و به صـورت 
محاسـبات کالن اقتصـادی و ارزیابـی و مقيـاس ضرر و 
زیـان اسـت. در چنيـن کنشـی افـراد کنـش خـود را بر 
اسـاس محاسـبات اقتصـادی و یـا مبانـی غيرتفاهمـی 
شـكل می دهند و سـاحت یـا زمينه عمـل آن نظام های 
اجتماعـی مثـل سـازمان های بـزرگ اقتصـادی و اداری 
موفقيـت،  بـه  معطـوف  کنـش  در  کنش گـر  اسـت. 
به گونه ای معقوالنه و حسـاب گرانه مناسـب ترین وسایل 
را بـرای رسـيدن بـه یـک هـدف و موفقيـت شـخصی، 
برمی  گزینـد )هابرمـاس، 1384، ص 389(.7  هابرمـاس 

ایـن نـوع کنـش را بـر دو  نـوع می دانـد:
الـف( کنـش وسـيله ای )ابـزاری(: کنـش وسـيله ای بـه 
کنش گـر واحـدی راجع اسـت کـه به گونـه ای معقوالنه 
و حسـابگرانه مناسـبت ترین وسـایل را برای رسـيدن به 
یـک هدف برمی گزینـد. این نوع کنش به طور مسـتقيم 

بـا طبيعـت ارتباط می یابـد و درک متقابـل از طریق آن 
امكان پذیـر نمی باشـد.

ب( کنـش اسـتراتژیک )راهبـردی(: به عمـل دو یا چند 
فـرد راجـع بـوده کـه در تعقيـب یـک هـدف، کنـش 
معقوالنـه و هدفدارشـان را هماهنـگ می کننـد )ریتزر، 
جـورج؛ 1388، ص 211(. شـایان توجـه اسـت کـه هر 
دوی اینهـا بـا هدف چيرگی وسـيله ای دنبال می شـوند 
و کنش گـر قصـد دارد بـر روی کنش هـای دیگـری )در 
اسـتراتژیک( و یـا طبيعـت )در ابـزاری( نفـوذ و کنتـرل 
داشـته باشـد. تفاوت این دو در غيراجتماعی بودن اولی 
و اجتماعی بودن دومی اسـت )عليخـواه، فردین؛ 1376، 
محمـد؛  مبارکـی،  و  محمدصـادق  مهـدوی،  و  ص73 

ص17(.   ،1385
2( كنـش معطـوف بـه تفاهـم؛ کنـش معطـوف به 
تفاهـم کـه بـدان کنـش ارتباطـی یـا کنـش تعاملـی 
یـا متقابـل و عمـل تفاهمـی نيـز گفتـه شـده اسـت، 
برخـالف کنـش هدفـدار کـه معطـوف بـه یـک هـدف 
بـود، دسـت یابی بـه تفاهـم ارتباطـی را دنبـال می کند. 
در ایـن نـوع کنـش کـه برخالف کنـش معقـول، رابطه 
دوجانبـه ای را دربـر دارد، کنـش افـراد درگيـر، نـه از 
طریـق حسـابگری های خودخواهانـه موفقيت شـخصی 
بلكـه از طریـق کنش هـای تفاهم آميـز هماهنگ شـده 
و افـراد بـه هيـچ روی در فكر موفقيت خـود نبوده بلكه 
هدفشـان را در شـرایطی تعقيـب می کننـد کـه بتوانند 
برنامه هـای کنشی شـان را بـر مبنـای تعریف هایـی از 
موفقيـت مشـترک هماهنگ سـازند )همـان، ص211 و 

رزاقـی، افشـين؛ پيشـين، ص40 و 22-23(.
بـه بيانـی دیگـر، بـه نظـر می رسـد »کنـش ارتباطـِی« 
هابرماسـی، بـه دليل شـرایط آرمانی اش، قـادر به حضور 
در قلمـرو روزمـره و ارتباطـات ریسـک پذیر در عرصـة 
دیـد  آسـانی می تـوان  بـه  بنابرایـن  نيسـت.  عمومـی 

 7.بـراي اطالعـات بيشـتر ر.ک: هابرمـاس، یورگـن؛ پيشـين، ص 389 و ریترز، جـورج؛ نظریه جامعه شناسـی در دوران معاصر، محسـن 
ثالثـی، تهـران، علمـی، 1388، چـاپ چهاردهـم، ص211 و رزاقی، افشـين؛ نظریه های ارتباطـات اجتماعی، تهران، آسـيم، 1385، چاپ 

دوم، ص22 و 40 و بهرامـی، کميـل نظـام، نظریـه  رسـانه ها، تهـران، کویر، 1388، چـاپ اول، ص81.
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»تفاهـم«ی کـه در کنـش ارتباطـی بـه شـيوة آرمانـی 
جسـتجو می شـود تـا »کنـش ارتباطـی به عنـوان اصل 
جامعـه زیسـتی« شـناخته شـود، آن چنـان از سـاختار 
واقعـی و عينـِی روابـط اجتماعـی فاصلـه دارد، کـه بـه 
هيچ-ترتيـب نمی تـوان وجـودش را در قلمـرو روزمـره 
در  زیـرا  داد.  تشـخيص  آن  ارتباطـی  شـبكه های  و 
کليـة شـيوه های ارتباطاتـِی موجـودی کـه در عمـل با 
آن مواجـه هسـتيم و بـه نظـر می رسـد همگی نيـاز به 
اصـالح، بازنگـری و آزادسـازی دارنـد، )چه با خانـواده، و 
یـا همسـایه، و یا همـكاران، مردم کوچه و بـازار(، از آنجا 
که به دليل مشـكالت ناشـی از تبعيض هـای متفاوت، از 
سـر ناگزیری، درصـدد »اثر گذاری بر دیگری« هسـتيم 
تـا بدان وسـيله در موقعيت های متفـاوت ارتباطی ای که 
بـه صـورت رسـمی از آن محـروم مانده ایـم، »موفـق« و 
کارآمـد عمـل کـرده باشـيم، ایـن کنش هـا نمی تواننـد 
بـه آن مفهومـی کـه هابرمـاس از »تفاهـم« و »کنـش 
ارتباطـی« منظور دارد، نزدیک شـوند و این یعنی پيش 
زمينـة کنـش ارتباطِی مورد نظـر هابرماس، در اسـارت 
اقتـداری اسـت کـه »کنش«هـا را به سـمت »راهبردی 

)و یـا اسـتراتژیكی(« هدایـت می کنـد. 
گفتار- كنش و ارتباطات شهروندي

هابرمـاس زمينـة کنش ارتباطـی را به شـيوه ای صوری 
در قالـب عبارت های زیر بازسـازی کرده اسـت: هنگامی 
کـه شـنونده ای گفتـار ـ کنشـی را می پذیـرد، توافقـی 
ميـان دسـت کـم دو ذهـن کنشـگر و متكلـم پدیـد 
می آیـد. توافقـی از این نوع هم ز مان در سـه سـطح روی 
می دهـد. گفتـارـ  کنش هـا در مقـام واسـطه بـه تفاهم 

رسـيدن، در ایـن مـوارد عمـل می کنند: 
1.اسـتقرار و تجدیـد روابـط ميـان فـردی که به وسـيلة 
آن گوینـده بـا چيـزی در جهـان سـامان های اجتماعی 

مشـروع رابطـه برقـرار می نماید؛ 
2.نمایانـدن حالت هـا و رویدادهـا کـه بـه وسـيلة آن 
گوینـده با چيـزی در جهان وضعيت موجـود امور رابطه 

برقـرار می نمایـد؛
3.جلوه گر سـاختن تجربه ها- یعنی نمایاندن خویشتن- 
که به وسـيلة آنهـا گوینده با چيـزی در جهان ذهنی ای 
رابطـه برقـرار می سـازد کـه امتيـاز دسترسـی بـه آن را 
ارتباطـی حاصـل می شـود،  ازنظـر  کـه  توافقـی  دارد. 
براسـاس دقيقاً سـه ادعای اعتبار انتقادشـدنی سنجيده 
می گـردد. بازیگران در امر رسـيدن بـه تفاهم با یكدیگر 
و درک پذیـر سـاختن خـود، نمی تواننـد از قـرار دادن 
گفتـارـ  کنش های خویـش در قالب دقيقاً سـه رابطه با 

10 
 

 
. (سمت چپ) مفهوم كنش شهروندي از ديدگاه هابرماس؛ 4. (سمت راست) عوامل موثر بر كنشهاي شهروندي و نمودار 3نمودار 

ماخذ: ترسيم نگارنده. 
نمودار 3. )سمت راست( عوامل موثر بر كنشهاي شهروندي و نمودار 4. )سمت چپ( مفهوم كنش شهروندي از ديدگاه 

هابرماس؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.
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جهـان و طـرح ادعـای اعتبار بـرای آنها با توجـه به این 
جنبه هـا، پرهيـز کنند.

در پایـان مـي تـوان گفـت که؛ کنـش از نظـر هابرماس 
دو نوع اسـت:

بـه یـک هـدف  بـرای دسـتيابی  1.کنـش وسـيله ای 
اسـتراتژیک؛

2.کنش ارتباطی برای دستيابی به تفاهم ارتباطی. 
درکل بـه نظـر هابرمـاس بر کنشـهای انسـانی و کنش 

اجتماعی سـه عامـل تأثيرگذار اسـت:
عقالنـی  کنـش  همـان  کار  ابـزاری:  کنـش  یـا  1.کار 

هدفمنـد کـه متضمن کنـش ابـزاری و گزینش عقالنی 
یـا هـر دو اسـت کـه باعـث تسـلط و توانایـی انسـان بر 

طبيعـت می شـود؛
2.تعامـل یا ارتباط زبانی: زبـان مجموعه ای از مفاهيم و 
نهادهاسـت که امكان فراگيری دانش و اسـتفاده از خرد 

جمعـی را به انسـان می دهد. 
3.قـدرت یا روابط مبتنی بر سـلطه: از نظـر مارکس کار 
بازرترین و فراگيرترین پدیده بشـری اسـت در حالی که 
هابرماس معتقد اسـت کنـش ارتباطـی بارزترین پدیده 
بشـری اسـت و نقطه پایانی فراگرد تكاملـی یک جامعه 

11 
 

  
. 1392. دسته بندي آراي هابرماس در حوزه عمومي و مفهوم ارتباطات شهروندي؛ ماخذ: افشاركهن و پاكمنش، 5نمودار 

نظريه شهروند گفتگويي هابرماس 
 شهروندي نظريه نرماتيو و تئوريك مبناي اصول ميتوانند اين كرد. قرائت نيز ديگري نحو به ميتوان را هابرماسي شهروندي نظريه

 :دهند نشان روشني به را هابرماسي
 شهروندي)؛ و عموم و فرمانفرمايي بشر (حقوق فراگير حقوقي و اخالقي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شمولگرايي.1
 ارتباطي)؛ اخالق و بشري (عقالنيت عقل واحد ريشهدار و ذاتي استعداد.2
 حقوق شهروندي)؛ و (وظيفه همگاني برابر سياسي مشاركت التزام و اخالقي مسؤوليت احساس.3
 اجماع)؛ و توافق (تفاهم، ارتباطي اخالق و عقالنيت واحد ضروري هدف.4
 انتقادي)؛ مشاركتي تأملي ارتباطي (دموكراسي رايزنانه سياست و حقوق اخالق، عقالنيت، تحقق ساختاري نهادي تضمين.5

 را است؛ كرده عرضه مفصل به صورتي )1998( پساملي منظومه در هابرماس كه تكميلي توضيحات گانه پنج اصول اين پرتو در
  . نمود تلقي وگويي هابرماسي گفت شهروندي نظريه اصول تبيين و تشريح ميتوان

نمودار 5. دسته بندي آراي هابرماس در حوزه عمومي و مفهوم ارتباطات شهروندي؛ ماخذ: افشاركهن و پاكمنش، 1392.
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است.  عقالنی 
   نظريه شهروند گفتگويي هابرماس

نظریه شـهروندي هابرماسـي را مي توان به نحو دیگري 
نيـز قرائت کرد. ایـن اصول مي توانند مبنـاي تئوریک و 
نرماتيو نظریه شـهروندي هابرماسـي را به روشني نشان 

دهند:
1.شـمول گرایي  سياسـي، اجتماعي، فرهنگـي، اخالقي 
و حقوقـي فراگيـر )حقـوق بشـر و فرمانفرمایـي عموم و 

شهروندي(؛
2.اسـتعداد ذاتي و ریشه دار واحد عقل بشري )عقالنيت 

و اخالق ارتباطي(؛
3.احساس مسـؤوليت اخالقي و التزام مشارکت سياسي 

برابر همگاني )وظيفه و حقوق شـهروندي(؛
4.هـدف ضـروري واحـد عقالنيـت و اخـالق ارتباطـي 

)تفاهـم، توافـق و اجمـاع(؛
5.تضميـن نهـادي سـاختاري تحقق عقالنيـت، اخالق، 
حقـوق و سياسـت ارتباطـي )دموکراسـي رایزنانه تأملي 

مشـارکتي انتقادي(؛
در پرتـو ایـن اصـول پنـج گانـه توضيحـات تكميلي که 

هابرمـاس در منظومـه پسـاملي )1998( بـه صورتـي 
مفصـل عرضه کرده اسـت؛ را مي-توان تشـریح و تبيين 
اصـول نظریه شـهروندي گفت وگویي هابرماسـي تلقي 

 . نمود 
انواع عقالنيت در نظريه شهروندي گفتگويي

انواع عقالنيت در نظریه گفتگویي عبارتند از:
1.»عقالنيـت ارتباطـی« کـه همـان عقالنيـت در قالب 
به شـمار مـی رود،  ارتباطـی هابرمـاس  مفهـوم کنـش 
به معنـای از ميان برداشـتن موانعی اسـت کـه ارتباط را 
تحریـف می کننـد و به معنای کلی تـر، نظامـی ارتباطی 
ارائـه می شـوند و در  افـكار آزادانـه  اسـت کـه در آن 
برابـر انتقـاد حـق دفـاع داشـته باشـند. بـرای هابرماس 
عقالنـی کردن عرصـه زندگی به معنای ایجـاد یک نظام 
ارتباطـی اسـت کـه در آن ایده هـا امكان انتقـاد بيابند و 
در واقـع عقالنيـت مـورد نظر او به واسـطه امـكان ایجاد 
یـک ارتبـاط و گفتمـان فـارغ از فشـار بيرونـی و تـرس 
و تهدیـد به وجـود می آیـد و مهم تریـن شـرط عقالنـی، 
انتقادپذیری و دليل پذیری می باشـد. عقالنيت در عرصه 
کنـش ارتباطی، به ارتباط رها از سـلطه و ارتبـاط آزاد و 

13 
 

 نفر ممنوع 5. ميدان التحرير (آزادي) قاهره به مثابه فضاي شهري با كنش ارتباطي هابرماسي؛ از روزهايي كه تجمع بيش از 1تصوير 
 بود تا حضور انبوه و غير قابل پيش بيني مردم؛ ماخذ تصوير: اينترنت.

  و شهروندي گفتگويياهداف طرح كنش ارتباطي
هابرماس، در نظريه كنش ارتباطي خود به دنبال ايجاد جامعه اي مي باشد كه در آن كنشگران بتوانند بدون تحريف با همديگر ارتباط 

داشته باشند و اين ارتباط صرفاً مبتني بر استدالل و منطق باشد و هيچ گونه اجبار و الزامي در آن مداخله نكند. به عبارت ديگر او 
مي خواهد دوباره حوزه عمومي (همان حوزه سياست و اجتماع كه افكار عمومي مي توانند در آن به طور آزاد به گفتگو بپردازد) را با طرح 
اين نوع كنش احياء نمايد. اين نظريه به عنوان غايت خود، وضعيتي را در نظر مي آورد كه در آن ارتباط كامالً آزادانه و نامحدود صورت 

 كه ناظر به سلطه عقالنيت ابزاري و نظام بر »استعمار زيست جهان«پذيرد. هابرماس اين نظريه را در مقام ارائه راه حلي براي 
زيست جهان مي باشد، مطرح كرده و بر آن است كه اين روند باعث بحران هاي متعدد در جامعه سرمايه داري شده و تنها راه حل اين 

 نهفته است تا از اين طريق زيست جهان بتواند به شيوه مناسب خود (يعني »نظام« از چنگ استعمار »زيست جهان«قضيه در رهايي 
 و بهرامي كميل نظام، پيشين، 18-19مباركي، محمد و مهدوي، محمدصادق؛ پيشين، ص (توافق ارتباطي آزادانه) عقالني گردد

  در كتاب خود كه در مورد هابرماس نگاشته است در مورد هدف هابرماس اين گونه نوشته است: �9F»مايكل پيوزي). «85ص
«هدف هابرماس از نظريه كنش ارتباطي، واژگون سازي فردگرايي تك گويانه نظريه هاي ليبرالي و فايده گرايانه در باب جامعه 
است. او كوشيده است يك بار و براي هميشه نظريه اجتماعي را از تعميم هاي شبه جامعه شناختي در مورد جامعه مبرا سازد كه 

اساس آن الگويي از يك فرد واحد است كه صرفاً بر مبناي محاسبات استراتژيكي خود (در مورد هزينه و سود نسبي اين يا آن 
 ).105-104، صص 1384پيوزي،  (كنش) به جهان مي نگرد»

ارتباط نظريه شهروند گفتگويي و كنش ارتباطي 
همان گونه كه كنش ارتباطي هسته مركزي انديشه هاي هابرماس را تشكيل داده و تمامي اجزاء عمده سلسله نظريه هاي وي از آن 

نشأت مي گيرد، گفتگو نيز هسته مركزي كنش ارتباطي به حساب مي آيد، چرا كه كنش ارتباطي از ديد هابرماس در پي تحقيق تفاهم 
بايد در نظر داشت كه گفتگو با زبان نمود خارجي مي يابد و به اين ترتيب زبان  بوده كه اين تفاهم از مسير گفتگو حاصل خواهد شد.

                                                             
1 Michael Pusey

تصوير 1. ميدان التحرير )آزادی( قاهره به مثابه فضاي شهري با كنش ارتباطي هابرماسي؛ از روزهايی كه تجمع بيش از 5 
نفر ممنوع بود تا حضور انبوه و غير قابل پيش بينی مردم؛ ماخذ تصوير: اينترنت.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

85

قـرار داده و همچـون عقالنيـت ابـزراری ایـن ارزش ها را 
توسـط اهـداف حسـابگرانه مـردود نمی شـمارد . 8

شـهروندي  و  ارتباطـی  كنـش  طـرح  اهـداف 
يـي گفتگو

هابرمـاس، در نظریه کنش ارتباطی خـود به دنبال ایجاد 
جامعـه ای می باشـد کـه در آن کنشـگران بتوانند بدون 
تحریـف با همدیگر ارتباط داشـته باشـند و ایـن ارتباط 
صرفـاً مبتنی بـر اسـتدالل و منطـق باشـد و هيچ گونـه 
اجبـار و الزامـی در آن مداخلـه نكنـد. به عبـارت دیگر او 
می خواهـد دوباره حـوزه عمومی )همان حوزه سياسـت 
و اجتمـاع کـه افـكار عمومـی می تواننـد در آن به طـور 
آزاد بـه گفتگـو بپـردازد( را بـا طـرح ایـن نـوع کنـش 
احيـاء نماید. این نظریـه به عنوان غایت خـود، وضعيتی 
را در نظـر مـی آورد کـه در آن ارتبـاط کامـاًل آزادانـه و 
نامحـدود صـورت پذیـرد. هابرمـاس ایـن نظریـه را در 
مقـام ارائـه راه حلی بـرای »اسـتعمار زیسـت جهان« که 
ناظر به سـلطه عقالنيـت ابزاری و نظام بر زیسـت جهان 
می باشـد، مطـرح کـرده و بـر آن اسـت کـه ایـن رونـد 
باعـث بحران هـای متعدد در جامعه سـرمایه داری شـده 
و تنهـا راه حـل این قضيـه در رهایی »زیسـت جهان« از 
چنـگ اسـتعمار »نظـام« نهفته اسـت تـا از ایـن طریق 
زیسـت جهان بتوانـد بـه شـيوه مناسـب خـود )یعنـی 
توافـق ارتباطـی آزادانه( عقالنی گـردد )مبارکی، محمد 
و مهـدوی، محمدصـادق؛ پيشـين، ص19-18 و بهرامی 
کميـل نظـام، پيشـين، ص85(. »مایـكل پيـوزی«  در 
کتـاب خـود کـه در مـورد هابرمـاس نگاشـته اسـت در 

مـورد هـدف هابرمـاس این گونه نوشـته اسـت: 
ارتباطـی،  کنـش  نظریـه  از  هابرمـاس  »هـدف 
واژگون سـازی فردگرایـی تک گویانه نظریه هـای ليبرالی 
و فایده گرایانـه در بـاب جامعه اسـت. او کوشـيده اسـت 
یک بار و برای هميشـه نظریـه اجتماعی را از تعميم های 
شبه جامعه شـناختی در مـورد جامعـه مبـرا سـازد کـه 

باز انجاميده و مسـتلزم رهاسـازی و رفع محدودیت های 
ارتبـاط می باشـد. ایجـاد ایـن نـوع عقالنيـت در جامعه 
به عقيـده هابرمـاس مشـروط به وجـود کنـش ارتباطی 
کـه بـر توافـق و اجمـاع عقالنی متكـی بوده، در سـطح 
اتوپيایـی  جامعـه اسـت، همچنان کـه تحقـق جامعـه 
و آرمانـی هابرمـاس نيـز در گـرو آزاد بـودن کنشـگران 
یـک جامعـه در ارتبـاط با همدیگر و رسـيدن ایشـان به 
درک مشـترک از طریـق اسـتدالل و بـه دور از فشـار و 

محدودیـت می باشـد. 
کنـش  بـه  مربـوط  عقالنيـت  ابـزاري«،  2.»عقالنيـت 
تكنولوژیـک  و  ابـزاری  بـدان  کـه  هدفـدرا  و  معقـول 
می گوینـد و ریشـه در افـكار وبـر دارد قـرار می گيـرد. 
وبـر بـر این بـاور بود کـه نوعی عقالنيت ویـژه و منحصر 
بـه فـرد در اندیشـه مغرب زمينـی وجـود دارد که همان 
باعث ظهور و رشـد نظام سـرمایه داری شـده اسـت. این 
نـوع عقالنيـت کـه بـر تجربـه اسـتوار بـوده، عقالنيتـی 
روشـی - تكنيكی اسـت و دربـاره ارزش هـدف و غایـت 
هيچ گونـه قضاوتـی نكـرده و فقـط می خواهـد کارها به 
بهتریـن شـكل )منظـم با حسـابگری دقيـق و مدیریت 
علمـی( انجام گيرد. در عقالنيت ابزاری مجبور نيسـتيم 
در مـورد هـدف و ارزش کار بحـث و گفتگـوی اخالقـی 
کنيـم و تنهـا می توانيـم ایـراد بگيریم که کدام قسـمت 
کارخانـه، یافته هـای علمـی و تكنولوژیكـی را به طـور 
دقيـق بـه کار نگرفته و از نظر اقتصادی هزینه آور اسـت. 
خردبـاوری در گسـتره کنش ابـزاری و هدفدار، به معنای 
رشـد نيروهای توليد و گسـترش نظـارت تكنولوژیک بر 
طبيعت و سـرانجام گسـترش شـكل هایی از نظـارت بر 
زندگـی اجتماعـی بـوده و ایـن نـوع عقالنيت کـه بدان 
عقالنيـت رسـمی و صـوری و علمـی نيـز گفتـه شـده، 
 عقالنيتـی اسـت که سـاده ترین و ارزان تریـن راه را برای 
رسـيدن بـه هـدف انتخاب می کنـد، برخـالف عقالنيت 
حقيقـی و جوهـری که اهـداف و ارزش هـا را مورد توجه 

 8. بـراي اطالع بيشـتر ر.ک: عضدانلو، حميد؛ آشـنایی با مفاهيم اساسـی جامعه شناسـی، تهـران، نی، 1386، چـاپ دوم، ص426- 424 
و رزاقی، افشـين؛ پيشـين، ص23 و بهرامی، کميل نظام؛ پيشـين، ص83.
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اسـاس آن الگویـی از یـک فـرد واحـد اسـت کـه صرفـاً 
بر مبنای محاسـبات اسـتراتژیكی خـود )در مورد هزینه 
و سـود نسـبی ایـن یـا آن کنـش( بـه جهـان می نگرد« 

)پيـوزی، 1384، صـص 105-104(.
كنـش  و  گفتگويـي  شـهروند  نظريـه  ارتبـاط 

ارتباطـي
مرکـزی  هسـته  ارتباطـی  کنـش  کـه  همان گونـه 
اندیشـه های هابرمـاس را تشـكيل داده و تمامـی اجـزاء 
عمـده سلسـله نظریه هـای وی از آن نشـأت می گيـرد، 
گفتگـو نيـز هسـته مرکـزی کنـش ارتباطی به حسـاب 
می آیـد، چـرا کـه کنـش ارتباطـی از دید هابرمـاس در 
پـی تحقيـق تفاهم بوده کـه این تفاهم از مسـير گفتگو 
حاصـل خواهـد شـد. بایـد در نظـر داشـت کـه گفتگـو 
بـا زبـان نمـود خارجـی می یابـد و به ایـن ترتيـب زبان 
نقـش محـوری را در فلسـفه هابرمـاس بـازی می کنـد 
بـه  پيشـين، ص74 و 71(. الزم  فردیـن؛  )علی خـواه، 
توضيـح اسـت کـه در ارزیابـی وضعيـت آرمانـی گفتار، 
هابرماس شـروط ذیـل را در مقام گفتگو قایل می شـود:

1.»قابل فهم بودن«؛
2.»دارای قضایـای حقيقـی بودن«: متشـكل از قضایایی 

باشـد که حقيقـت دارند؛ 
3.»صداقت«: گوینده در طرح قضایایش صادق باشد؛

4.»درسـتی«: گوینـده بایـد نطقـی را انتخـاب کند که 
دارای صحـت و درسـتی باشـد. ایـن عناصـر چهارگانـه 
بـرای اعتبـار گفتـار الزم بـوده و بـرای داشـتن یـک 
کنش ارتباطی سـالم الزم اسـت و اساسـاً توافق و تفاهم 
زمانـی حاصـل می شـود کـه ایـن داعيه هـای اعتبـار 
مطـرح و پذیرفتـه شـوند 9 )مبارکی، محمـد و مهدوی، 

محمدصـادق؛ پيشـين، ص 18(.
رفتـار مـردم در فضاهـای شـهری بـه صورتـی عجيـب 
غيرقابـل پيش بينـی اسـت و آنچـه از هر عامـل دیگری 
مـردم را بـه خـود جـذب مـی نماید حضـور سـایر افراد 
در فضـا اسـت )کاشـانی جـو، 1389(. بنابرایـن فضـای 
عمومـی فضایـی گشـوده بـه روی عمـوم اسـت. فضایی 
کـه مـی توانـد مابيـن سـاختمانها )همچـون خيابـان و 
پيـاده رو( باشـد یـا محوطه محـدوده ای طراحی شـده 
بـرای جـذب مردم و یـا احترام به شـأن اجتماعـی آنها. 
گاهـی فضای عمومی مـی تواند در ترکيـب با یک بنای 
عمومی تبدیل به پاتوقی شـهری شـود، همچون فضای 
عمومـی پيوسـته با »طـاق دفانـس« یـا »ژرژپمپيدوی 

 9. بـراي اطالعـات بيشـتر ر.ک: مبارکـی، محمـد و مهدوی، محمدصادق؛ پيشـين، ص18 و علی خـواه، فردین؛ پيشـين، ص71 و ریتزر، 
جـورج؛ پيشـين، ص215 و لسـلی، هـاو؛ یورگن هابرمـاس، جمال محمدی، تهـران، گام نو، 1387، چـاپ اول، ص 35.
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 الزم به توضيح است كه در ارزيابي ).71 و 74علي خواه، فردين؛ پيشين، ص (نقش محوري را در فلسفه هابرماس بازي مي كند
وضعيت آرماني گفتار، هابرماس شروط ذيل را در مقام گفتگو قايل مي شود: 

؛ »قابل فهم بودن«.1
: متشكل از قضايايي باشد كه حقيقت دارند؛  »داراي قضاياي حقيقي بودن«.2
: گوينده در طرح قضايايش صادق باشد؛ »صداقت«.3
: گوينده بايد نطقي را انتخاب كند كه داراي صحت و درستي باشد. اين عناصر چهارگانه براي اعتبار گفتار الزم »درستي«.4

بوده و براي داشتن يك كنش ارتباطي سالم الزم است و اساساً توافق و تفاهم زماني حاصل مي شود كه اين داعيه هاي 
10Fاعتبار مطرح و پذيرفته شوند

 ).18 باركي، محمد و مهدوي، محمدصادق؛ پيشين، ص (م�
رفتار مردم در فضاهاي شهري به صورتي عجيب غيرقابل پيشبيني است و آنچه از هر عامل ديگري مردم را به خود جذب مي نمايد 

بنابراين فضاي عمومي فضايي گشوده به روي عموم است. فضايي كه مي تواند . )1389(كاشاني جو،  حضور ساير افراد در فضا است
مابين ساختمانها (همچون خيابان و پياده رو) باشد يا محوطه محدوده اي طراحي شده براي جذب مردم و يا احترام به شأن اجتماعي 

 همچون فضاي عمومي پيوسته با ،شود آنها. گاهي فضاي عمومي مي تواند در تركيب با يك بناي عمومي تبديل به پاتوقي شهري
 يا تاالر شهر تورنتو.  ،»ژرژپمپيدوي پاريس« يا »طاق دفانس«
 

 
 پمپيدو؛ ماخذ: آرشيو نگارنده. . (سمت چپ) ژرژ3. (سمت راست) تاالر شهر تورنتو و تصوير 2تصوير 

 

 
 

                                                             
˺  و 215 و ريتزر، جورج؛ پيشين، ص71 و علي خواه، فردين؛ پيشين، ص18باركي، محمد و مهدوي، محمدصادق؛ پيشين، ص براي اطالعات بيشتر ر.ك: م 

 .35 ، چاپ اول، ص1387لسلي، هاو؛ يورگن هابرماس، جمال محمدي، تهران، گام نو، 

تصوير 2. )سمت راست( تاالر شهر تورنتو و تصوير 3. )سمت چپ( ژرژ پمپيدو؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.
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پاریـس«، یا تـاالر شـهر تورنتو. 
در این فضا، قلمرو مشـترک شـهروندان، عرصه ای برای 
تعامالت و کنشـهای اجتماعی معطـوف به خير عمومی 
اجتماعـی  حقـوق  تأميـن  بـرای  الزم  زمينه هـای  و 
شـهروندان و حـل مشـكالت جمعـی فراهـم می شـود؛ 
فضایـی که درنتيجـه حضـور آزادانه مـردم در آن نوعی 

گفتگـو شـكل می گيرد.
فضای عمومی و فضای گفتگو

در حـوزه عمومـی یـا عرصـه عمومـی افـكار عمومـی 
شـكل می گيـرد و افـكار عمومـی و تبـادل نظـر یـا نقد 
حاصـل گفتگـو و تعامـل ميـان شـهروندان اسـت. بـه 
عقيـده هابرماس اسـاس حـوزه عمومی گفتگـو، تعامل 
)آزادارمكی، 1384، ص 57( و ارتباطات رو در رو )مدنی 
پـور، 1389، ص 219( اسـت. به هميـن دليل او معتقد 
اسـت که دموکراسـی اجتماعی با توسـعه حوزه عمومی 
محقـق مـی شـود. ]حـوزه[ عمومـی ریشـه در جامعـه 
مدنـی دارد و از نظـر هابرمـاس بيـن عرصـه خصوصـی 
فـرد و عرصـه حكومـت قـرار می گيـرد. بنابرایـن حوزه 
عمومی مفهومی سياسـی- فلسـفی اسـت که با زندگی 
اجتماعـی شـهروندان مرتبـط اسـت. در واقـع می توان 
گفـت  ]حـوزه[ عمومـی از دو بعـد کالبدی و سـازمانی 
برخـوردار اسـت کـه تحقـق بعـد کالبـدی آن فضـای 
عمومـی اسـت. عمومـی معنای متعلـق به همـه مردم، 

مشـترک بيـن جمع یا گشـوده بـه روی همـگان. مراکز 
محـالت، ميـدان، پـالزا، پيـاده رو، بازار، صحن مسـجد، 
آگـورا و فـوروم از مصادیـق دیـروز و امـروز فضاهـای 
عمومـی در شـهرهای ایـران و جهان هسـتند. در فضای 
عمومـی، حيـات مدنـی جریـان دارد و خاطره احسـاس 
تعلـق بـه مـكان، زندگـی و هویـت جمعـی، تعامـل و 
گفتگو شـكل می گيـرد و گاه نماد دموکراسـی و تجلی 
حضـور آزادانـه مـردم محسـوب مـی شـود. در فضـای 
عمومی شـبكه های مختلف و متكثـر اجتماعی وحدت 
مـی یابنـد و مـی توانند به مشـارکت در اداره امور شـهر 
و نظـارت همگانـی ترغيـب شـوند. فضـای عمومی می 
توانـد محلی برای آموزش مسـایل مربوط به شـهروندی 
)حقـوق و وظایـف( و همچنيـن عامـل ارتقـای کيفيت 
زندگی باشـد، شـاخصی که در شـهر تهران در مقایسـه 
با دیگر شـهرهای جهـان رتبه نامناسـبی دارد. بهرحال، 
اگرچـه فضـای عمومـی، فضای تعامـل و گفتگو اسـت؛ 
امـا بایـد دربـاره چيسـتی گفتگو، احسـاس نيـاز به آن 
و فضـای گفتگـو تأمـل کـرد. گفتگـو، با سـخن گفتن، 
سـخنرانی، مباحثـه یـا مناظـره متفـاوت اسـت. گفتگو 
فراتـر از تبـادل اطالعـات و برخـورد چهـره بـه چهره یا 
رد و بـدل اخبـار روزمـره اسـت. محصول یـک گفتگوی 
پـر ثمـر کـه بـه منزلـه مالقـات دو روح، برخـورد دو 
اندیشـه و دیـدار دو جـان اسـت تنهـا مبادلـه اطالعات 
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. تئاتر شهر بوستون، فضاي عمومي عرصهاي براي بروز 5. طاق دفانس پاريس و مردم در فضاي عمومي آن و تصوير 4تصوير 
 مخالفت ها و موافقتها؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.

در اين فضا، قلمرو مشترك شهروندان، عرصهاي براي تعامالت و كنشهاي اجتماعي معطوف به خير عمومي و زمينههاي الزم براي 
 فضايي كه درنتيجه حضور آزادانه مردم در آن نوعي گفتگو ؛تأمين حقوق اجتماعي شهروندان و حل مشكالت جمعي فراهم ميشود

شكل ميگيرد. 
  فضاي گفتگووفضاي عمومي 

در حوزه عمومي يا عرصه عمومي افكار عمومي شكل ميگيرد و افكار عمومي و تبادل نظر يا نقد حاصل گفتگو و تعامل ميان 
) و ارتباطات رو در رو (مدني پور، 57  ص،1384شهروندان است. به عقيده هابرماس اساس حوزه عمومي گفتگو، تعامل (آزادارمكي، 

) است. به همين دليل او معتقد است كه دموكراسي اجتماعي با توسعه حوزه عمومي محقق مي شود. [حوزه] عمومي 219  ص،1389
ريشه در جامعه مدني دارد و از نظر هابرماس بين عرصه خصوصي فرد و عرصه حكومت قرار مي گيرد. بنابراين حوزه عمومي 

فلسفي است كه با زندگي اجتماعي شهروندان مرتبط است. در واقع ميتوان گفت  [حوزه] عمومي از دو بعد كالبدي - مفهومي سياسي
كه تحقق بعد كالبدي آن فضاي عمومي است. عمومي معناي متعلق به همه مردم، مشترك بين جمع يا  و سازماني برخوردار است

گشوده به روي همگان. مراكز محالت، ميدان، پالزا، پيادهرو، بازار، صحن مسجد، آگورا و فوروم از مصاديق ديروز و امروز فضاهاي 
حيات مدني جريان دارد و خاطره احساس تعلق به مكان، زندگي و  عمومي در شهرهاي ايران و جهان هستند. در فضاي عمومي،

هويت جمعي، تعامل و گفتگو شكل مي گيرد و گاه نماد دموكراسي و تجلي حضور آزادانه مردم محسوب مي شود. در فضاي عمومي 
 شبكه هاي مختلف و متكثر اجتماعي وحدت مي يابند و مي توانند به مشاركت در اداره امور شهر و نظارت همگاني ترغيب شوند.

فضاي عمومي مي تواند محلي براي آموزش مسايل مربوط به شهروندي (حقوق و وظايف) و همچنين عامل ارتقاي كيفيت زندگي 
اگرچه فضاي عمومي، فضاي تعامل  بهرحال، باشد، شاخصي كه در شهر تهران در مقايسه با ديگر شهرهاي جهان رتبه نامناسبي دارد.

 اما بايد درباره چيستي گفتگو، احساس نياز به آن و فضاي گفتگو تأمل كرد. گفتگو، با سخن گفتن، سخنراني، مباحثه يا ؛و گفتگو است
محصول يك گفتگوي  مناظره متفاوت است. گفتگو فراتر از تبادل اطالعات و برخورد چهره به چهره يا رد و بدل اخبار روزمره است.

پر ثمر كه به منزله مالقات دو روح، برخورد دو انديشه و ديدار دو جان است تنها مبادله اطالعات نيست بلكه نتيجه آن تغيير در 
-واقعيات موجود و خلق واقعيتهاي نو، ارتقاي مخاطبين به ترازهاي معرفتي جديد و پديد آمدن منظرهاي تازه براي سير در عرصه

 توجه گسترده به گفتگو به مثابه يك روش يا ابزار كه ميتواند در انديشه و عمل مخاطبان تأثير بگذارد امري ؛هاي نظر و عمل است
 در فضاي گفتگو آگاهي به ظهور ميرسد و فضاي عمومي بايد فضاي گفتگو و آگاهي باشد. فضاي .)1371نو پديد است (پوريا، 

گفتگو يكي از لوازم تحقق گفتگو ميان شهروندان است. اما به راستي گفت و گو چگونه در شهر و فضاي شهري تحقق مييابد؟ 
 

تصوير 4. طاق دفانس پاريس و مردم در فضای عمومی آن و تصوير 5. تئاتر شهر بوستون، فضای عمومی عرصه ای برای 
بروز مخالفت ها و موافقت ها؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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نيسـت بلكـه نتيجـه آن تغييـر در واقعيـات موجـود و 
خلـق واقعيت هـای نـو، ارتقـای مخاطبيـن بـه ترازهای 
معرفتـی جدیـد و پدید آمدن منظرهای تازه برای سـير 
در عرصه هـای نظـر و عمـل اسـت؛ توجـه گسـترده به 
گفتگـو بـه مثابـه یـک روش یـا ابـزار کـه می توانـد در 
اندیشـه و عمـل مخاطبـان تأثير بگـذارد امـری نو پدید 
اسـت )پوریـا، 1371(. در فضای گفتگـو آگاهی به ظهور 
می رسـد و فضـای عمومـی باید فضای گفتگـو و آگاهی 
باشـد. فضـای گفتگو یكی از لـوازم تحقـق گفتگو ميان 
شـهروندان اسـت. امـا به راسـتی گفت و گـو چگونه در 

شـهر و فضـای شـهری تحقـق می یابد؟
]در شـهر بزرگی همچون تهران[ بسـيار مشـكل اسـت 
نظـم دیكتـه شـده ای را حاکم کـرد، ولی اگر در هسـته 
های کوچک شـهری در سـطح محالت متمرکز شـویم، 
ميسرتر خواهد بود و هویت بخشی در محالت و حرکت 
افقـی و از پایيـن کارآمدتـر و نتيجـه بخش تـر خواهـد 
بـود. ایـن امر بـا ایجـاد گفتگـو و تعامـل اجتماعی بين 
شـهروندان صورت پذیـر اسـت. این گفت و گو مسـتلزم 
ایجـاد فضای گفت و گو اسـت و فضـای گفتگو می تواند 
پياده رو مناسـب، پارک، فرهنگسرا، سایت های اینترنتی 
ارتبـاط محلـی مسـتقر در مراکـز فرهنگـی، پارک های 
علمـی- آموزشـی، کتابخانـه، نمایشـگاه و سـالن های 
کنسـرت، تئاتـر، موسـيقی، کافه های اینترنتـی، فضای 
مذهبی مسـجد، تكيه، حسـينيه، سـقاخانه، جشـنواره، 
مراسـم مذهبـی، تعزیـه، کارنـاوال، سـمينار، مجلـه یـا 

رسـانه های خبـری باشـد. فضاهـای گفـت و گـو ایجاد 
کننـده کثـرت گرایـی شـهروندی اسـت وکثرت گرایی 
شـهروندی یعنی فضایـی که اخالق مدنی بتواند شـكل 
بگيـرد و روابـط بيـن شـهروندان بـه صورت مسـؤوالنه 
مطـرح شـود )حبيـب، 1385(. با رشـد و بالندگی حوزه 
عمومـی و جـو سياسـی، اجتماعـی و فرهنگـی که خود 
بسـتر نقـد و توزیـع مناسـب قـدرت، مفاهمـه و تعامل 
ميـان حاکمـان و مردم هسـتند، انگيزه و احسـاس نياز 
بـه گفتگـو افزایـش مـی یابـد و تحقـق کالبـدی فضای 
گفتگـو می توانـد گامـی مؤثـر در تكميل حلقـه گفتگو 
باشـد. باید اشـاره نمود که فضـای عمومی جهت تحقق 
گفتگـو و مكان خاطره وقتی شـكل می گيـرد که در آن 
نوعـی حيـات جمعی در جریان باشـد و فضـای عمومی 
اجتماع پذیری داشـته باشـيم. چنين فضایی در کالبدی 

بـا ویژگی هـای زیـر فراهم مـی آید:
1-تاميـن قلمـرو )مانند ایجـاد فضاهای مناسـب جهت 

نشسـتن، مكـث و یا تآمـل در فضا(؛
2-تأميـن امنيـت )کنتـرل دسترسـی وسـایل نقليـه و 

پيـاده(؛ امنيت 
3-ایجـاد سـاختار منسـجم )دسترسـی بـه فضاهـا بـه 

لحـاظ بصـری و کالبـدی(؛
4-تداوم و خوانایی مناسب؛

5-قابـل پيـش بينـی بـودن فضاهـا )راه هـا و ارتباطات 
فضایـی مناسـب در هدایـت کاربـران بـه درون فضا(؛

6-ایجاد تسـهيالت مناسـب در فضا )پيش بينی عناصر 
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 احساس نياز به گفتگو

 

 فضاي گفتگو

 

فضاي سياسي اجتماعي 

 فرهنگي محيط طبيعي

 
. مثلث گفتگو؛6نمودار   

1380مأخذ: رضويان،  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

[در شهر بزرگي همچون تهران] بسيار مشكل است نظم ديكته شدهاي را حاكم كرد، ولي اگر در هسته هاي كوچك شهري در سطح 
 ميسرتر خواهد بود و هويت بخشي در محالت و حركت افقي و از پايين كارآمدتر و نتيجه بخشتر خواهد بود. ،محالت متمركز شويم

اين امر با ايجاد گفتگو و تعامل اجتماعي بين شهروندان صورتپذير است. اين گفت و گو مستلزم ايجاد فضاي گفت و گو است و 
فضاي گفتگو ميتواند پيادهرو مناسب، پارك، فرهنگسرا، سايتهاي اينترنتي ارتباط محلي مستقر در مراكز فرهنگي، پاركهاي 

آموزشي، كتابخانه، نمايشگاه و سالنهاي كنسرت، تئاتر، موسيقي، كافههاي اينترنتي، فضاي مذهبي مسجد، تكيه، حسينيه، - علمي
سقاخانه، جشنواره، مراسم مذهبي، تعزيه، كارناوال، سمينار، مجله يا رسانههاي خبري باشد. فضاهاي گفت و گو ايجاد كننده كثرت 
گرايي شهروندي است وكثرتگرايي شهروندي يعني فضايي كه اخالق مدني بتواند شكل بگيرد و روابط بين شهروندان به صورت 

 با رشد و بالندگي حوزه عمومي و جو سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه خود بستر نقد و توزيع .)1385مسؤوالنه مطرح شود (حبيب، 
 انگيزه و احساس نياز به گفتگو افزايش مي يابد و تحقق كالبدي فضاي ،مناسب قدرت، مفاهمه و تعامل ميان حاكمان و مردم هستند

بايد اشاره نمود كه فضاي عمومي جهت تحقق گفتگو و مكان خاطره وقتي  گفتگو ميتواند گامي مؤثر در تكميل حلقه گفتگو باشد.
شكل ميگيرد كه در آن نوعي حيات جمعي در جريان باشد و فضاي عمومي اجتماع پذيري داشته باشيم. چنين فضايي در كالبدي با 

ويژگي هاي زير فراهم مي آيد: 
 ؛تامين قلمرو (مانند ايجاد فضاهاي مناسب جهت نشستن، مكث و يا تآمل در فضا)-1
 ؛تأمين امنيت (كنترل دسترسي وسايل نقليه و امنيت پياده)-2
 ؛ايجاد ساختار منسجم (دسترسي به فضاها به لحاظ بصري و كالبدي)-3
 ؛تداوم و خوانايي مناسب-4
 ؛قابل پيش بيني بودن فضاها (راه ها و ارتباطات فضايي مناسب در هدايت كاربران به درون فضا)-5
ايجاد تسهيالت مناسب در فضا (پيش بيني عناصر عملكردي در كنار ابعاد زيبايي شناسانه آن، پيش بيني فعاليت هاي -6

 ؛جاذب و ارتباط با سيستم حمل و نقل شهري)
 ؛ وتعامالت اجتماعي (ايجاد فضاهاي كانوني جهت تجمع افراد)-7
 .)1386تامين شور و هيجان محيطي (دانشپور، -8
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عملكـردی در کنـار ابعـاد زیبایـی شناسـانه آن، پيـش 
بينـی فعاليـت هـای جـاذب و ارتباط با سيسـتم حمل 

و نقل شـهری(؛
7-تعامـالت اجتماعـی )ایجـاد فضاهـای کانونـی جهت 

تجمع افـراد(؛ و
8-تامين شور و هيجان محيطی )دانشپور، 1386(.

 نتيجه گيری و جمع بندی
فضـای عمومـی تحقق کالبـدی حوزه عمومـی و ظرفی 
اسـت کـه زندگـی اجتماعـی، گفتگـو و تعامـل در آن 
شـكل و معنا پيـدا می کنـد. در حوزه عمومـی و فضای 
عمومی اسـت کـه افكار و آرای عمومی شـكل می گيرد. 
همچنين حضور مردم و مشـارکت آنهاسـت کـه این دو 
را معنـا و غنا می بخشـد. می توان گفـت فضای عمومی 
بازتـاب وضعيـت حـوزه عمومـی جامعه و نيـز عنصری 
کالبـدی در راسـتای تحقـق مفهوم جامعه مدنی اسـت. 

به همين دليل رشـد، توسـعه و بالندگی حـوزه عمومی 
عاملـی تأثيرگـذار بـر عينيـت یافتـن فضاهـای عمومی 
هسـتند. هابرمـاس در کتـاب نظریـه کنـش ارتباطـی 
در تبييـن کنـش ارتباطـی می نویسـد: »در مقابل اینها 
)کنـش راهبردی و ابزاری( من از کنش ارتباطی سـخن 
می گویـم؛ آنجـا کـه کنش هـای کارگـزاران نـه از طریق 
محاسـبات خودخواهانـه موفقيـت بلكـه از طریـق عمل 
حصـول تفاهـم هماهنـگ می شـود. در کنـش ارتباطی 
مشـارکت کنندگان در وهلـه اول به سـوی موفقيت هـای 
فـردی خـود سـمت گيری نمی کننـد آن هـا هدف هـای 
فـردی خـود را تحـت شـرایطی دنبـال می کننـد کـه 
بتواننـد نقشـه های کنـش خـود را بـر مبنـای تعاریـف 
مشـترک از وضعيـت هماهنگ کنند.« در مـورد مفهوم 
حصـول تفاهـم کـه مولفه کليـدی فهم کنـش ارتباطی 
به شـمار مـی رود نيـز بایـد توجه داشـت که مـراد از این 

نمودار 7. اصول و روشهاي تربيتي شهروندي مبتني بر كنش ارتباطي هابرماس؛ ماخذ: محمدي و ديگران،1393، ص 26.
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. 26، ص 1393. اصول و روشهاي تربيتي شهروندي مبتني بر كنش ارتباطي هابرماس؛ ماخذ: محمدي و ديگران،7نمودار 

 
نتيجه گيري و جمعبندي 

فضاي عمومي تحقق كالبدي حوزه عمومي و ظرفي است كه زندگي اجتماعي، گفتگو و تعامل در آن شكل و معنا پيدا ميكند. در 
حوزه عمومي و فضاي عمومي است كه افكار و آراي عمومي شكل ميگيرد. همچنين حضور مردم و مشاركت آنهاست كه اين دو را 
معنا و غنا ميبخشد. ميتوان گفت فضاي عمومي بازتاب وضعيت حوزه عمومي جامعه و نيز عنصري كالبدي در راستاي تحقق مفهوم 

 جامعه مدني است. به همين دليل رشد، توسعه و بالندگي حوزه عمومي عاملي تأثيرگذار بر عينيت يافتن فضاهاي عمومي هستند.
«در مقابل اينها (كنش راهبردي و ابزاري) من از كنش  هابرماس در كتاب نظريه كنش ارتباطي در تبيين كنش ارتباطي مي نويسد:

ارتباطي سخن مي گويم؛ آنجا كه كنش هاي كارگزاران نه از طريق محاسبات خودخواهانه موفقيت بلكه از طريق عمل حصول تفاهم 
هماهنگ مي شود. در كنش ارتباطي مشاركت كنندگان در وهله اول به سوي موفقيت هاي فردي خود سمت گيري نمي كنند آن ها 

هدف هاي فردي خود را تحت شرايطي دنبال مي كنند كه بتوانند نقشه هاي كنش خود را بر مبناي تعاريف مشترك از وضعيت 
در مورد مفهوم حصول تفاهم كه مولفه كليدي فهم كنش ارتباطي به شمار مي رود نيز بايد توجه داشت كه مراد از هماهنگ كنند.» 

اين اصطالح، رسيدن به هم فهمي دوطرفه در كنش ارتباطي بوده و بنا به گفته خود هابرماس مراد از آن فرآيند رسيدن به توافق در 
عملكننده مي باشد. ديدگاه هابرماس در مورد كنش ارتباطي و وضعيت آرماني گفتار يا اخالق، تحت  ميان فاعالن در مقام گوينده و

انديشة   تأثير افكار هربرت ميد و اميل دوركيم بوده است. او سعي دارد نظرية عقالني شدن وبر را از طريق افكار آنها دنبال كند.
اخالق گفت وگو را در اصل ميد ابداع كرده و هابرماس، به اين جهت براي او اهميت فراواني قائل است. ميد از طرفي اين داعية اصلي 
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اصطـالح، رسـيدن بـه هم فهمـی دوطرفـه در کنـش 
ارتباطـی بـوده و بنـا بـه گفتـه خـود هابرماس مـراد از 
آن فرآینـد رسـيدن بـه توافـق در ميان فاعـالن در مقام 
گوینـده و عمل-کننـده می باشـد. دیـدگاه هابرمـاس 
در مـورد کنـش ارتباطـی و وضعيـت آرمانـی گفتـار یا 
اخـالق، تحـت تأثير افكار هربـرت ميد و اميـل دورکيم 
بوده اسـت. او سـعی دارد نظریة عقالنی شـدن وبـر را از 
طریـق افـكار آنها دنبال کند.  اندیشـة اخـالق گفت وگو 
را در اصـل ميـد ابـداع کـرده و هابرماس، بـه این جهت 
بـرای او اهميـت فراوانـی قائل اسـت. ميـد از طرفی این 
داعيـة اصلـی کانـت را کـه اصـول کنـش اخالقـی باید 
همه گيـر باشـند، می پذیـرد و از طـرف دیگر می کوشـد 
تـا به توصيـف یـک اجتمـاع آرمانـی ارتباطی بپـردازد. 
بدین ترتيـب، او اندیشـة توجه بی طرفانـه به همة عالئق 
و منافـع، ازجملـه منافـع خود شـخص را مطـرح نمود. 
هابرمـاس بـرای بحـث دربـارة هنجارهـای اجتماعـی و 
رسـيدن به توافق شـرایطی قائل اسـت که بدون رعایت 
ایـن قوانين رسـيدن به حقيقـت را ناممكـن می داند. او 
ميـان کنـش ارتباطـی و مباحثـه تمایـز قائل می شـود. 
درحالی کـه کنـش ارتباطـی در زندگـی روزمـره اسـت، 
مباحثـه صورتی از ارتباط اسـت کـه از زمينه های تجربه 
و عمـل جـدا می شـود و سـاختارش بـه مـا اطمينـان 
می دهـد کـه اعتبـار داعيه هـا، توصيه هـا یا هشـدارهای 
تخطی ناپذیـر، موضوع اصلی بحث را تشـكيل می دهند. 
بحث کننـدگان، موضوع هـای بحـث و نوشـته ها، جـز به 
منظـور محـک زدن اعتبـار داعيه های مـورد بحث، هيچ 
محدودیتـی نبایـد داشـته باشـند؛ هيـچ نيرویـی جـز 
قـدرت اسـتدالل برتـر نبایـد بـه کار گرفته شـود؛ هيچ 
انگيـزه ای جـز جسـت وجوی هم یارانـة حقيقـت،  نبایـد 
در ميـان باشـد؛ توافـق زمانـی حاصـل می شـود کـه 
مباحثه کنندگان در زیسـت جهان بـا همدیگر به قدری 
بحـث کننـد و هر فـردی این امكان را داشـته باشـد که 

در گفت وگـوی آزاد شـرکت کنـد.
شـكل گيری عرصه هـای عمومـی در شـهرها مبتنی بر 
تفكر و بينشـی اسـت که ]همه[ ساکنان شـهر را صرف 
نظـر از طبقـه و جنـس و خانـدان، واجـد حقـوق برابـر 

مـی دانـد و عنـوان شـهروندی بـه آنها اطالق مـی کند. 
همچنيـن مدیریت مشـارکت محـور و دولت محلی )که 
از نتایـج و ثمـرات کوچک شـدن دولت اسـت( می تواند 
مسـير رسـيدن به فضاهایی همگانی و متناسـب با بافت 

اجتماعـی هـر محله یـا منطقه را تسـهيل کند.
آورده  ایـن جـا  بـه صـورت خالصـه در  نـكات  ایـن   

مي شـوند:
حقوقـي،  اجتماعـي،  شـمول گرایي  سياسـي  الـف- 
اخالقـي، و اخـالق گفت و گو یـي: از دیـدگاه هابرمـاس 
ایـن شـمول گرایي صرًفـا خواسـته هـاي  قـدرت یـا 
نيسـت؛  خاص گرایانـه  و  محلي گرایـي  خواسـته هاي 
بلكه ریشـه در اساسـي ترین اسـتعدادهاي ما انسـان ها 
بـه عنـوان موجـودات انسـاني اهـل گفت و گـو، بحث و 
اسـتدالل عقالنـي دارد کـه بر اسـاس آن مایل هسـتيم 
زندگـي اجتماعـي سياسـي و اخالقـي حقوقيمـان را به 

جلـو هدایـت کنيم.
بـراي  مبنایـي  عنـوان  بـه  اخـالق گفت و گو یـي  ب- 
حقوق، اخالق و سياسـت: در نزد هابرماس توانایي ذاتي 
و اسـتعداد ریشـه دار اخالق گفتوگویي، تصميم گيري و 
سياسـت گزاري بر مبناي بحـث، حاکميت ملي، حقوق 
بشـر، اسـتالل و برهان آوري عقالني، پایه هاي ابداعاتي 
بـزرگ اسـت که ما انسـانها را بـه صورتـي عام گرایانه به 

یكدیگـر پيوند مي دهد.
پ- عقالنيـت ارتباطي به عنوان شـالوده اي براي اخالق 
گفت و گو یـي: عقالنيـت ارتباطـي هابرماسـي که منجر 
بـه شناسـایي، حرمت گـذاري و بـه رسـميت شـناختن 
متقابـل مـا انسـانها در یـک فراینـد عقالنـي مي گـردد 
و نهادهایـي کـه بـر ایـن مبنـا مـي رویـد، از نهادهـاي 
اخالقـي حقوقـي گرفته تـا نهادهاي سياسـي اجتماعي 
فرهنگـي و نهایًتـا دولـت مبتني بـر قانون اساسـي ما را 
در برابر یكدیگر مسـؤول و پاسـخگو مي سازد؛ ضمن آن 
کـه این هـا هيـچ کـدام از عوارض یـا متفرعات شـر ایط 

تار یخـي نيسـتند و بـه یـک زمينـه عام راجـع اند.
ت- دموکراسـي بـه عنـوان قالبـي بـراي تحقـق عينـي 
الزامـات و نتایـج عقالنيـت و اخـالق ارتباطـي: تضمين 
اسـتمرار دموکراسـي مسـتلزم ایجـاد و رشـد احسـاس 
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التـزام  و  مسـؤوليت شـهروندي )وظایـف شـهروندي( 
شـهروندي(  )حقـوق  شـهروندي  همگانـي  مشـارکت 

ست. ا

ث- دموکراسـي و شـهروندي و تبلورات وطن دوسـتي و 
جهان وطني: هم دموکراسـي و هم شـهروندي در هر دو 
تبلور سياسـي اجتماعي فرهنگـي و حقوق اخالقي خود 

18 
 

كانت را كه اصول كنش اخالقي بايد همه گير باشند، مي پذيرد و از طرف ديگر مي كوشد تا به توصيف يك اجتماع آرماني ارتباطي 
هابرماس براي بحث  بپردازد. بدين ترتيب، او انديشة توجه بي طرفانه به همة عالئق و منافع، ازجمله منافع خود شخص را مطرح نمود.

دربارة هنجارهاي اجتماعي و رسيدن به توافق شرايطي قائل است كه بدون رعايت اين قوانين رسيدن به حقيقت را ناممكن مي داند. 
او ميان كنش ارتباطي و مباحثه تمايز قائل مي شود. درحالي كه كنش ارتباطي در زندگي روزمره است، مباحثه صورتي از ارتباط است 

كه از زمينه هاي تجربه و عمل جدا مي شود و ساختارش به ما اطمينان مي دهد كه اعتبار داعيه ها، توصيه ها يا هشدارهاي 
بحث كنندگان، موضوع هاي بحث و نوشته ها، جز به منظور محك زدن اعتبار  تخطي ناپذير، موضوع اصلي بحث را تشكيل مي دهند.

داعيه هاي مورد بحث، هيچ محدوديتي نبايد داشته باشند؛ هيچ نيرويي جز قدرت استدالل برتر نبايد به كار گرفته شود؛ هيچ انگيزه اي 
جز جست وجوي هم يارانة حقيقت،  نبايد در ميان باشد؛ توافق زماني حاصل مي شود كه مباحثه كنندگان در زيست جهان با همديگر به 

قدري بحث كنند و هر فردي اين امكان را داشته باشد كه در گفت وگوي آزاد شركت كند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نسبت حوزه عمومي و فضاي عمومي؛ ماخذ: نگارندگان.8نمودار 

 
. ارتباط نظريه شهروند گفتگويي و كنش ارتباطي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق. 9نمودار 

توسعه و رشد حوزه 

 عمومي

 

فعاليت آزادانه تشكل هاي غير 

دولتي، اصناف، شبكه هاي 

اجتماعي، رسانه هاي چاپي و 

 مجازي

تجسم و توسعه، رشد و 

عينيت يافتن فضاهاي 

 عمومي بالنده

نمودار 8. نسبت حوزه عمومی و فضای عمومی؛ ماخذ: نگارندگان.

18 
 

كانت را كه اصول كنش اخالقي بايد همه گير باشند، مي پذيرد و از طرف ديگر مي كوشد تا به توصيف يك اجتماع آرماني ارتباطي 
هابرماس براي بحث  بپردازد. بدين ترتيب، او انديشة توجه بي طرفانه به همة عالئق و منافع، ازجمله منافع خود شخص را مطرح نمود.

دربارة هنجارهاي اجتماعي و رسيدن به توافق شرايطي قائل است كه بدون رعايت اين قوانين رسيدن به حقيقت را ناممكن مي داند. 
او ميان كنش ارتباطي و مباحثه تمايز قائل مي شود. درحالي كه كنش ارتباطي در زندگي روزمره است، مباحثه صورتي از ارتباط است 

كه از زمينه هاي تجربه و عمل جدا مي شود و ساختارش به ما اطمينان مي دهد كه اعتبار داعيه ها، توصيه ها يا هشدارهاي 
بحث كنندگان، موضوع هاي بحث و نوشته ها، جز به منظور محك زدن اعتبار  تخطي ناپذير، موضوع اصلي بحث را تشكيل مي دهند.

داعيه هاي مورد بحث، هيچ محدوديتي نبايد داشته باشند؛ هيچ نيرويي جز قدرت استدالل برتر نبايد به كار گرفته شود؛ هيچ انگيزه اي 
جز جست وجوي هم يارانة حقيقت،  نبايد در ميان باشد؛ توافق زماني حاصل مي شود كه مباحثه كنندگان در زيست جهان با همديگر به 

قدري بحث كنند و هر فردي اين امكان را داشته باشد كه در گفت وگوي آزاد شركت كند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نسبت حوزه عمومي و فضاي عمومي؛ ماخذ: نگارندگان.8نمودار 

 
. ارتباط نظريه شهروند گفتگويي و كنش ارتباطي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق. 9نمودار 

توسعه و رشد حوزه 

 عمومي

 

فعاليت آزادانه تشكل هاي غير 

دولتي، اصناف، شبكه هاي 

اجتماعي، رسانه هاي چاپي و 

 مجازي

تجسم و توسعه، رشد و 

عينيت يافتن فضاهاي 

 عمومي بالنده

نمودار 9. ارتباط نظريه شهروند گفتگويي و كنش ارتباطي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

19 
 

شكلگيري عرصههاي عمومي در شهرها مبتني بر تفكر و بينشي است كه [همه] ساكنان شهر را صرف نظر از طبقه و جنس و 
خاندان، واجد حقوق برابر مي داند و عنوان شهروندي به آنها اطالق مي كند. همچنين مديريت مشاركت محور و دولت محلي (كه از 

نتايج و ثمرات كوچك شدن دولت است) ميتواند مسير رسيدن به فضاهايي همگاني و متناسب با بافت اجتماعي هر محله يا منطقه 
 را تسهيل كند.

 
 . ساختار حوزه عمومي هابرماسي با تاكيد بر ارتباط كنش ارتباطي و نظريه شهروند گفتگويي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.10نمودار 

ميشوند:  آورده جا اين در خالصه به صورت نكات اين
 صرفًا اين شمولگرايي هابرماس ديدگاه از :گفتوگويي اخالق و اخالقي، حقوقي، اجتماعي، سياسي شمولگراييالف- 

عنوان  به انسانها ما استعدادهاي اساسيترين در بلكه ريشه نيست؛ خاصگرايانه و محليگرايي خواستههاي يا قدرت هاي  خواسته
اخالقي  و سياسي اجتماعي زندگي هستيم مايل آن اساس بر كه دارد عقالني استدالل بحث و گو، و گفت اهل موجودات انساني

 .كنيم هدايت جلو به را حقوقيمان
ريشه  استعداد و توانايي ذاتي هابرماس نزد در :سياست و اخالق حقوق، براي مبنايي عنوان به گفتوگويي اخالقب- 

 پايه عقالني، آوري برهان و استالل بشر، حقوق ملي، بحث، حاكميت مبناي بر گزاري سياست و تصميمگيري گفتوگويي، اخالق دار
 ميدهد. پيوند يكديگر به عامگرايانه صورتي به را انسانها ما كه است بزرگ ابداعاتي هاي
شناسايي،  به منجر هابرماسي كه ارتباطي : عقالنيتگفتوگويي اخالق براي شالودهاي عنوان به ارتباطي عقالنيت پ-

از  رويد، مي مبنا اين بر كه نهادهايي و ميگردد فرايند عقالني يك در انسانها ما متقابل شناختن رسميت به و حرمتگذاري
يكديگر  برابر در را ما اساسي قانون بر مبتني دولت نهايتًا و فرهنگي اجتماعي سياسي تا نهادهاي گرفته حقوقي اخالقي نهادهاي
راجع  عام زمينه يك به و تاريخي نيستند شرايط متفرعات يا عوارض از كدام هيچ اينها كه آن ضمن ميسازد؛ پاسخگو و مسؤول

 .اند
 : تضمين استمرارارتباطي اخالق و عقالنيت نتايج و الزامات عيني تحقق براي قالبي عنوان به دموكراسيت- 

 (حقوق شهروندي همگاني مشاركت و التزام شهروندي) شهروندي (وظايف مسؤوليت احساس رشد و مستلزم ايجاد دموكراسي
 .است شهروندي)

 تبلور دو هر در هم شهروندي و دموكراسي : همجهانوطني و دوستي وطن تبلورات و شهروندي و دموكراسيث- 
 نيز و اساسي قانون بر مبتني دموكراتيك دوستي وطن شكل نوعي به ميبايد خود اخالقي حقوق و اجتماعي فرهنگي سياسي

يابد.  تحقق هويت جهان وطني وحدت نوعي
 

نمودار 10. ساختار حوزه عمومي هابرماسي با تاكيد بر ارتباط كنش ارتباطي و نظريه شهروند گفتگويي؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقيق.
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مي بایـد بـه شـكل نوعـي وطـن دوس تـي دموکرا تيک 
مبت نـي بر قانـون اسـاس ي و نيز نوعي وحـدت جهان 

وطني تحقق هویـت یابد.
 منابع و ماخذ

بناهـای عمومـی،  واری  مـردم  آرش )1383(  اخـوت، 
فصلنامـه معمـاری ایـران، دوره پنجـم، شـماره 18. 

افشـار کهـن، جواد و پيمـان پاکمنش )1392( بررسـي 
نظامواره مسـائل معرفتي جامعه شناسـي ایـران در اراي 
پویـر و هابرمـاس، نشـریه جامعـه شناسـي کاربـردي، 

.52 شماره 
اکبـری، غضنفـر )1380( روابـط اجتماعـی و فضاهـای 
عمومی شـهر، ماهنامه شـهرداریها، سال سـوم، شماره .

آزاد ارمكـی، تقـی )1384( پاتوق و مدرنيته ایرانی. نشـر 
فكر. لوح 

آزبـورن، ریچار )1380( جامعه شناسـی: قدم اول، رامين 
کریميان، تهران، شـيرازه، چاپ دوم.

بهرامـی، کميـل نظـام )1388( نظریه  رسـانه ها، تهران، 
کویر، چـاپ اول.

پيـوزی، مایكل )1384( یورگن هابرمـاس، احمد تدین، 
تهران، هرمـس، چاپ دوم. 

تانكيـس )1388( فـرم. فضـا، شـهر و نظریـه اجتماعی 
)مناسـبات اجتماعـی و شـكل هـای شـهری(. ترجمـه 
پارسـی، حميدرضا و دیگران. انتشـارات دانشـگاه تهران. 
توسـلی، محمـود و دیگـران )1371( طراحـی فضـای 
شـهری: جلد اول. مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی 

و معمـاری ایران.
جهانبگلـو، راميـن )1385( نقـد عقـل مـدرن. ترجمـه 

سـامعی، حسـين. انتشـارات فـرزان  روز.
حبيـب، فـرح )1380( فضـای شـهری بسـتر تعامـل 
اجتماعـی )تعامـل اجتماعـی رویكـردی بـه پایـداری(، 
فصلنامـه معمـاری و فرهنـگ. سـال هفتم، شـماره 24. 
حبيبی، محسـن )1378( فضای شـهری، حيـات واقعه 
ای و خاطـره هـای جمعـی، مجلـه صفـه، سـال نهـم، 

شـماره 28. بهـار و تابسـتان 1378.
حبيبی، محسـن )1379( جامعه مدنی و حيات شهری، 

فصلنامه هنرهای زیبا، شـماره هفتم. تابستان 1379.

حسـام، فرحنـاز )1380( حـوزه عمومی و تجلـی آن در 
کالبد شـهر، ماهنامه شهرداریها، سال سـوم، شماره 30، 

.1380 آبان 
فضاهـای   )1386( دیگـران  و  عبدالهـادی  دانشـپور، 
عمومـی و عوامـل مؤثـر بر حيـات جمعـی، فصلنامه باغ 

نظـر، سـال 4، شـماره 7. بهـار و تابسسـتان 86.
 رزاقی، افشـين )1385( نظریه های ارتباطات اجتماعی، 

تهران، آسـيم، چاپ دوم.
روشـه ، گـی )1379( کنش اجتماعی، همـا زنجانی زاده، 

مشـهد، انتشـارات دانشگاه فردوسـی، چاپ چهارم.
ریتـرز، جـورج )1388( نظریه جامعه شناسـی در دوران 
معاصر، محسـن ثالثـی، تهران، علمی، چـاپ چهاردهم.

عضدانلـو، حميـد )1386( آشـنایی بـا مفاهيم اساسـی 
جامعه شناسـی، تهـران، نـی، چـاپ دوم.

عليخـواه، فردیـن )1376( کنـش ارتباطـی و زبـان در 
اندیشـه هابرمـاس، فصلنامـه راهبـرد، شـماره 13.

کارل هـدن، مایـكل و دیگـران )1376( دموکراسـی و 
آرمانشـهر، گفتگو بـا یورگن هابرمـاس، ترجمه صداقت، 
پرویـز. فصلنامـه معمـاری و شهرسـازی، دوره ششـم، 

شـماره 8 و9. 
کارمونـا، ميتـو و دیگـران )1388( مكانهـای عمومـی 
شـهری،  طراحـی  گوناگـون  ابعـاد  شـهری،  فضاهـای 
ترجمـه قدائی، فریبا و دیگران، انتشـارات دانشـگاه هنر، 

.1388
گودسـل، چارلـز )1386( مفهوم فضـای عمومی و جلوه 
نوربخـش، هدیـه.  ترجمـه  هـای مـردم سـاالرانه آن، 
فصلنامـه معماری ایـران، دوره هشـتم، شـماره 29+30 

، تابسـتان و پایيـز 1386.
الری بقـال، کيانـوش )1380( اصـول طراحـی فضـای 
مطلـوب در شـهر، ماهنامـه شـهرداریها، سـال سـوم، 

شـماره 30.
ماجـدی، حميـد و دیگـران )1385( عرصـه عمومـی 
فضـای روابـط فرافردی و ميـان فردی، فصلنامـه آبادی، 

شـماره 51. تابسـتان 1385.
محمـدي و دیگـران )1393( اصـول و روشـهای تربيت 
اجتماعـی مبتنی بـر نظریه کنـش ارتباطـی هابرماس، 
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نشـریه پژوهشـنامه مبانی تعليـم و تربيت، شـماره 4.
مدنی پور، علی )1382( فضاهای عمومی شـهر؛ ترجمه 

صفوی، علی. فصلنامه مدیریت شـهری. شماره 14..
شـهری  فضـای  طراحـی   )1387( علـی  پـور،  مدنـی 
)نگرشـی بـر فراینـدی اجتماعـی و مكانـی(، ترجمـه 
مرتضایـی، فرهـاد. انتشـارات پـردازش و برنامـه ریـزی 

شـهری. چـاپ سـوم.
مدنـی پور، علـی )1389( فضاهـای عمومی و خصوصی 
شـهر، ترجمه نوریان، فرشـاد. انتشارات سـازمان فناوری 

اطالعـات و ارتباطات شـهرداری تهران. 
مسـعودی، کيومـرث )1380( فضاهای عمومی شـهری 
جایـگاه تعامـل اجتماعـی، ماهنامـه شـهرداریها، سـال 

سـوم، شـماره 26.
مهـدوی، شـهرزاد )1388( حيـات مشـترک شـهری و 
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زمان پذيرش نهايي: 1395/5/29زمان دريافت مقاله: 1395/1/29

نقش پوشش گیاهی در کیفیت زندگی شهروندان )مطالعه موردی: شهر گرگان( 
علیرضا الدن مقدم* - گروه باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران

چکیده
ارزیابـي پوشـش گياهـی امـروزه از بنيادي ترین مسـائلي اسـت كه در شـهرها 
بـه منظـور برنامـه ریـزي هاي آتـي در خصوص طرح هـاي اجرایـي و مدیریت 
شـهری انجـام مـي گيـرد. هـدف از پژوهـش حاضـر تحليـل نقـش فضـای 
سـبز شـهری بـر ارتقـای كيفيـت زندگی شـهروندان شـهر گـرگان می باشـد. 
روش پژوهـش در دو مرحلـه بـه صـورت توصيفـی تحليلـی و روش ميدانـی و 
مشـاهده ایـی می باشـد، و در ادامـه جهـت جمـع آوری داده های مـورد نياز از 
پرسشـنامه محقق سـاخته اسـتفاده شـده اسـت. جامعه آماری پژوهش تمامی 
شـهروندان شـهر گـرگان می باشـند كـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گيـری 
كوكـران حجـم نمونـه معـادل 328 نفـر تعييـن گردید كـه به منظـور افزایش 
دقـت نمونـه آمـاری بـه 330 نفـر افزایـش یافـت. در ادامـه جهت نشـان دادن 
سـطح دسترسـی و پراكندگـی فضاهای سـبز شـهری و رتبه بنـدی مولفه های 
مـورد بررسـی از مـدل TOPSIS اسـتفاده شـده و همچنيـن بـرای توليـد 
نقشـه هـا جهـت بررسـی سـطح برخـورداری و رابطـه بيـن پوشـش گياهـی و 
كيفيـت زندگـی شـهروندان از سيسـتم اطالعـات جغرافيایی)GIS(، اسـتفاده 
شـده اسـت. در ادامـه نيـز جهـت سـنجش رابطه بيـن مولفه هـای اثرگـذار بر 
كيفيـت زندگـی و پوشـش گياهـی از آزمون هـای آمـاری SPSS كمک گرفته 
شـده اسـت. نتایـج پژوهـش نشـانگر آن اسـت كـه در بيـن مولفه هـای فردی 
و كيفيـت زندگـی در بحـث دسترسـی بـه پوشـش گياهـی رابطه معنـی داری 
وجـود دارد كـه ضرایـب آمـاری خـود گویـای ایـن مسـئله هسـتند، همچنين 
مشـخص شـد كـه در تمامی نواحی شـهری گـرگان بجز نواحی یـک در تمامی 
نواحـی مناطق سـه گانه شـهر گـرگان دارای سـطح برخـورداری و مطلوبيت از 
لحـاظ دسترسـی بـه پوشـش گياهـی و كيفيـت زندگـی مـی باشـند، در پایان 
نيـز نقشـه نهایـی جهت نشـان دادن سـطح برخـورداری و مطلوبيت در سـطح 

شـهر گرگان ترسـيم شـده است
واژگان کلیـدی: پوشـش گياهی، كيفيت زندگی، سيسـتم اطالعـات جغرافيایی 

GIS، مـدل TOPSIS، شـهر گرگان.

 ladanmoghaddam2016@gmail.com :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09121940590 ، رایانامه *

The role of vegetation in the quality of life 
of citizens (Case study: Gorgan)
Abstract
Evaluate vegetation is the most fundamental 
problems in cities for future planning and urban 
management is done on project implementation. 
The aim of this study was to analyze the role of 
urban green space to improve the quality of life 
of the citizens of the city of Gorgan.Methodology 
in two phase’s field observation method is 
descriptive-analytic. And went on to collect the 
data required by the questionnaire have been used.
The study population is all citizens of Gorgan 
Cochrane sampling using a sample size of 328 were 
determined. To enhance the accuracy of the sample 
rose to 330 people.Furthermore in order to indicate 
the level of access and distribution of urban green 
spaces and ranking of the factors studied TOPSIS 
model was used.  As well as to generate maps to 
assess the level and quality of life of citizens of the 
relationship between vegetation and geographic 
information systems (GIS), is used.Continue to 
assess the relationship between effective factors 
on quality of life and vegetation help of SPSS 
statistical test was taken.The results indicate that 
the individual elements in the access to and quality 
of life there is significant relationship vegetation.
It was found that in all urban areas with a level of 
enjoyment and desirability of Gorgan in terms of 
access to and quality of life are vegetation.At the 
end of the map to show the level of enjoyment and 
utility of the city of Gorgan is drawn.
Keywords: vegetation, quality of life, geographic 
information system GIS, model, TOPSIS, Gorgan.
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كالبـدي شـهر و كاركـرد زیسـت محيطـی آن نيـز می 
تـوان انتظـار بازدهـی اجتماعی و روانی داشـت)تقوایی، 
1382، ص 41(. از دیـدگاه محيـط اجتماعـی، آنچـه 
در ارتبـاط بـا فضاي سـبز شـهري اهميـت دارد، ميزان 
فضـاي سـبز عمومـی اسـت، یعنـی فضـاي سـبزي كه 
رفـت آمـد عمـوم مـردم در آنهـا بـدون مانـع باشـد یا 
بـه تعبيـر دیگـر فضـاي سـبز اجتماعـی یا پـارك هاي 
عمومـی شـهري )اذانـی، 1389، ص 5(. كاركردهـاي 
اجتماعـی در بحـث كيفيـت زندگـی در بخش پوشـش 
گياهـی در شـهرها شـامل مـوارد متعددي اسـت. كه از 

جملـه مـی تـوان به مـوارد زیـر اشـاره كرد:
1-  ایجـاد تعامـالت اجتماعی بهتر ميان شـهروندان در 
مناطق مختلف شـهري؛ 2-  ایجـاد زمينه هاي كاري یا 
شـغلی جدید؛ 3-  كسـب و شـناخت برخی از شـاخص 
هـاي اجتماعی )هنجارهـا، ارزش ها، خـرده فرهنگ ها 
و...(؛ 4- اجتماعـی شـدن افـراد و پيـدا كردن دوسـتان 
جدیـد و پر كردن خلوت و تنهایی )مهندسـين مشـاور 
آمـود، 1382، ص 11(؛ 5- شـكل گيـري تعـدادي از 
تشـكل هـاي غيـر دولتـی؛ 6- انتشـار عقایـد و افـكار 
ارزشـی؛ 7- افزایش احسـاس خویشـاوندي و یـا منافع 
واحـد؛ 8- ایجـاد محيطـی مناسـب جهـت تفریـح در 

اوقـات بيكاري و فراغـت )باباپـور، 1378، ص 63(.
عـالوه بر موارد فـوق، در تكميل كاركردهـاي اجتماعی 
پـارك هاي شـهري، باید گفـت همانگونه كـه فضاهاي 
سـبز شـهري می توانـد بـا برنامه ریـزي و طرحریـزي، 
محـل بروز و نمود فضایل انسـانی باشـد، از جهت دیگر 
نيـز مـی توانـد از طریـق رهاشـدگی و برنامهریزیهـاي 
نادرسـت و سـاده انگارانـه، بـه مكان بـروز انـواع جرایم 
شـهري تبدیل شـده و آثار اجتماعی، فرهنگـی و روانی 
زیانبـاري بر شهرنشـينان داشـته باشـد )صالحـی فرد، 

1389، ص 53(.
بیان مساله

امـروزه فضـاي سـبز یكـي از اجـزاء الینفک شـهر بوده 
و همچـون ریـه هاي تنفسـي در شـهرها به شـمار مي 
رود و بـه هميـن دليل نبـود آن به معني نبود سـالمت 
تندرسـتي در شهرهاسـت )مجنونيـان، 1374، ص  و 

مقدمه
شـناخت ویژگـي هـاي پوشـش هـاي گياهـي و روابط 
عوامـل  نيـز  و  گياهـي  گونـه هـاي  بيـن  در  موجـود 
محيطـي همـواره مـورد توجه بوم شناسـان بوده اسـت 
 ,Hoersch, and Schmidt 2004؛   ,Depew(
توجـه  ایـن  دليـل   .)2008  ,.Magee et al2002؛
اهميـت زیـاد پوشـش هاي گياهـي از نظر زیسـتگاهي، 
توليـد انـرژي و دیگـر خصوصيـات مهـم گياهـان بـر 
روي كـره زميـن مـي باشـد. پوشـش هـای گياهـي، به 
علـل مختلـف و بـه مرور زمـان در اثـر عوامـل طبيعي 
و یـا انسـاني دچـار تغييـر شـده كـه شـرایط و عملكرد 
اكوسيسـتم را تحـت تأثيـر قـرار مـي دهـد. بنابرایـن 
نيـاز بـه آشـكار سـازي، پيـش بينـي و مراقبـت چنين 
تغييراتـي در یـک اكوسيسـتم از اهميـت بـه سـزایي 

.)25 :2005 ,Pettorelli et al( اسـت  برخـوردار 
از طرفـی فضـاي سـبز كـه بخشـي از سـيماي شـهر را 
شـكل مـي دهد بـه عنـوان یكـي از پدیده هـاي واقعي 
از نخسـتين مقوله هایي اسـت كه انسـان همواره با آن 
در تمـاس بـوده و خواهد بود كه این مقولـه داراي ابعاد 
زیسـت محيطـي، اجتماعـي، فرهنگي و اقتصـادي بوده 
اسـت )حيـدری بخـش، 1387، ص 2(. و بـا ایجاد این 
فضاهـا بـه طور اصولـي در داخل و خارج شـهر و امكان 
نزدیكـي بيشـتر بـا طبيعـت، مي تـوان همه لـذات گم 
شـده را بـا توجـه به فلسـفه حيـات، به شـهر و منطقه 

برگرداند )حكمتـی، 1371، ص 401(. 
پوشـش گياهـي در مناطـق شـهري از این جهـت حائز 
اهميت اسـت كه مي تواند شـرایط محيطـي و تبادالت 
انـرژي را بوسـيله انعـكاس انتخابي و جذب تشعشـعات 
 :1985 ,.Goward et al( خورشـيدي كنتـرل نمایـد
138(. و بـه عنـوان عاملـي مؤثـر در كنتـرل آلودگـي 
هـوا و تأثيرگـذار بـر سـالمت انسـان هـا معرفـي شـود 

 .)280 :1997 ,Wagrowski and Hites(
امروزه هدف اصلی در طراحی فضاي سـبز، دسـتيابی به 
آثـار اجتماعـی و كيفيـت زندگی آن در هـر چه نزدیک 
تـر كـردن انسـان و طبيعت بـه یكدیگر اسـت. هر چند 
از كاركـرد پوشـش گياهـی و فضـاي سـبز در سـاخت 
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273( و بـر ایـن اسـاس وجود پارك ها و فضاهاي سـبز 
بـه عنـوان یک نياز زیسـتي جوامـع براي ارتقـاء كيفي 
سـطح زندگـي انسـان تبلـور یافته اسـت. بدیـن لحاظ 
ایـن قبيـل فضاهـا تنهـا بـراي صحنـه آرایـي و آرایش 
پهنه شـهر نبـوده، بلكه بایـد به منظور تأميـن نيازهاي 
اجتماعـي و بهداشـتي و تلطيـف شـرایط بيوكليماتيک 
)زیسـت اقليمـي( شـهر احـداث، مدیریـت و حمایـت 
گـردد )مهندسـين مشـاورپویش جنـوب، 1385، ص 
5(. فضاهـاي سـبز شـهري در برنامـه ریـزي شـهرهاي 
امروزیـن، عنصـري كليـدي محسـوب مي شـود. آن ها 
درون یک بافت شـهري ارتباط بين شهروندان و محيط 
Carinanos and Casares-( را تقویـت مـي نماینـد

Porcel, 2011: 205(. عملكردهـاي متفاوتـي را مـي 
تـوان براي فضاي سـبز شـهري متصور بود. در گذشـته 
مـردم جنبـة زیبایـي شـناختي و تفریحـي آن را مـي 
شـناختند. در سـال هـاي اخيـر شـهروندان پيوسـته 
شناختشـان نسـبت بـه فضـاي سـبز عميـق تـر مـي 
شـود و مـي داننـد كـه فضـاي سـبز شـهري، اكولوژي 
 Wenting, Yi and( شـهري را بهبـود مـي بخشـد
Hengyu, 2012: 218(. بيمارانـي كـه بـه طبيعـت 
نزدیـک هسـتند، خيلـي سـریع تـر بيماریشـان بهبود 
مي یابـد؛ در حالـي كـه از نظـر آمـاري، بيماران سـاكن 
در مناطـق عـاري از طبيعـت، در معـرض خطـر ابتـال 
بـه مسـائل و مشـكالت بهداشـتي و رواني وسـيع تري 
هسـتند )Brook, 2010: 229(. توسعه فضاي سبز به 
هـر شـكل و بـا هر ابعـادي مـي توانـد مهمترین بخش 
در سـاختن شـهر پایـدار محسـوب شـده و تأثيـر انكار 
ناپذیـري در حفـظ منابـع مـاده و به ویژه انرژي داشـته 
اسـت )نهرلـی و رضایـی، 1381، ص 20(. امروزه برنامه 
ریـزي و طراحـي فضـاي سـبز شـهري یكـي از مـوارد 
مهـم دخالـت در زندگـي و سـازمان شـهري اسـت كه 
بـر اسـاس شـناخت و تجزیـه و تحليل نيازهـاي جامعه 
شـهري از یک سـو و امكانات، محدودیت هـا و نيازهاي 
محيطـي از طـرف دیگر، سـازمان داده مي شـود )بهرام 

سـلطانی، 1384، ص 6(.
اهميت پوشـش گياهی و فضاهاي سـبز شهري در كنار 

مزیت هـاي اجتماعـی، روانشـناختی و زیسـت محيطی 
آنهـا، از نظـر اقتصـادي نيـز قابـل بحـث اسـت، چـرا 
كـه پارك هـاي شـهري به علـت ارزشـهاي تفریحـی، 
شـهر  جذابيـت  بـر  تاریخيشـان  و  شـناختی  زیبایـی 
افـزوده و موجـب افزایـش آمـار جـذب توریسـت و در 
نتيجـه ایجـاد اشـتغال می شـوند )قربانـی، 1386، ص 
22 (. بـر ایـن اسـاس فضاي سـبز شـهري بـه خصوص 
بـا مسـایل جدیـدي كـه زندگـی ماشـينی در عرصـه 
شهرنشـينی اسـت، ارزش و اهمّيت قابـل توجه و نقش 
بـه سـزایی را به ارمغـان آورده در شـهرها ایفا می نماید 
)اسـمعيلی، 1381، ص 34(. فضاهاي سـبز شـهري در 
درجـه اول فضاهـاي باز عمومی و خصوصـی در مناطق 
شـهري هسـت كـه توسـط پوشـش گياهـی پوشـيده 
شـده، و بـه طـور مسـتقيم )داراي عملكـرد تفریحـی( 
و یـا غيرمسـتقيم )داراي تاثيـر بـر محيـط شـهري( در 
 Shad Md and( می باشـند  شـهروندان  دسـترس 
عملكـرد  كـه  عواملـی   .)2011:601  ,Atiqul Haq
تعييـن  را  شـهري  سـبز  فضاهـاي  زیسـت محيطی 
می كننـد، به طوركلی بسـتگی به وسـعت فضاي سـبز، 
تنـوع، توزیـع، تاریخ، و طراحی و مدیریت آن می باشـد 
)Werquin and et al, 2005: 55(. بنابرایـن، وجـود 
پـارك هـا و فضاهـاي سـبز به عنـوان یک نياز زیسـتي 
جوامـع بـراي ارتقـاي كيفي سـطح زندگي انسـان و به 
عنـوان عاملي اصلي در ایجاد تعـادل مطلوب در محيط 
زیسـت شـهر، مـي بایسـت در برنامـه هـاي توسـعه 
شـهري از اولویـت ویـژه اي برخـوردار باشـد )محمدی 
و همـكاران، 1391، ص 178(. بدیـن منظـور و با توجه 
بـه اهميـت پوشـش گياهـی در شـهرها و رابطـه آن با 
سـطح كيفيت زندگـی شـهروندان، در ایـن پژوهش به 
دنبال بررسـی نقش پوشـش گياهـی در كيفيت زندگی 

شـهروندان شـهر گـرگان می باشـيم.
پیشینه پژوهش

در ارتبـاط بـا نقـش پوشـش گياهی بر كيفيـت زندگی 
شـهروندان مطالعـات زیـادی انجـام شـده اسـت، با در 
نظر داشـتن این نكته كه پژوهشـگران پوشـش گياهی 
در شـهرها را شـامل فضـای سـبز و پارك های شـهری 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

98

مـی داننـد در زیر بـه نمونه ای از این پژوهش ها اشـاره 
می شـود:

نامـة كارشناسـی  پایـان  حيـدري بخـش)1387(، در 
ارشـد خـود تحت عنـوان »بررسـی تطبيقی اسـتاندارد 
پـارك ها و فضاي سـبز شـهر اصفهان با اسـتانداردهاي 
مهـم  هـاي  شـاخص  ارزیابـی  بررسـی  بـه  موجـود«، 
فضاهاي سـبز پارك هاي حاشـية زاینده رود از دیدگاه 
گردشـگران شـهري پرداختـه اسـت و بيان شـده توجه 
بـه آن هـا در طراحـی سـایر پـارك ها و فضاهاي سـبز 
و گردشـگران  در جلـب رضایـت شـهروندان  شـهري 

باشـد. مؤثري 
حسـينی و همـكاران )1390(، در مقالـه ي بـا عنـوان 
بررسـی و تحليـل فضـاي پـارك و سـبز شـهري شـهر 
شـيراز به بررسـی فضاي سـبز شـهري پرداخته اسـت. 
روش پژوهـش توصيفـی- تطبيقـی بـوده اسـت. نتایج 
بررسـی نشـان مـی دهـد كه عـالوه بـر كمبـود فضاي 
سـبز در سـطح شـهر شـيراز، توزیـع فضـاي سـبز در 
مناطـق 9 گانـه آن نيـز بـه صـورت عادالنـه صـورت 
نگرفتـه، به طـوري كه مناطق 3،4 و 1 از سـرانه فضاي 
سـبز بيشـتري برخوردارنـد، مناطـق 6،9 5 و 2 ، در 
سـطح دوم قـرار دارنـد و مناطـق 8 و 7 از پایيـن ترین 
نسـبت سـرانه فضـاي سـبز برخوردارنـد. همچنين بين 
سـرانه فضـاي سـبز و تراكـم جمعيت در شـهر شـيراز 
همبسـتگی منفـی به ميزان 42/. وجـود دارد. در نتيجه 
سـرانه فضـاي سـبز 49 مترمربـع بـراي شـهر شـيراز 

گردید. پيشـنهاد 
محمـدي و همـكاران )1391(؛ در مقالـه اي بـا عنـوان 
ارزیابـی توزیـع و توسـعه پایـدار فضاهـاي  تحليـل و 
سـبز درون شـهري، نمونـه موردي: شـهر ميانـدوآب به 
بررسـی فضاهاي سـبز شـهري با رویكرد توسـعه پایدار 
نمـوده اسـت كـه نتایـج آن نشـان مـی دهـد برخالف 
اسـتانداردهاي ملـی و بيـن المللـی ارائـه شـده بـراي 
كاربـري فضـاي سـبز شـهري و علـی رغـم تـوان باالي 
محيطـی، شـهر ميانـدوآب در این زمينه بـا كمبودهاي 
بنيادیـن مواجه اسـت و طی یک دهه گذشـته همزمان 
بـا افزایش نسـبی سـرانه فضاي سـبز شـهري، اختالف 

بيـن نواحـی در برخـورداري از ایـن فضاهـا نيـز به نحو 
چشـم گيـري افزایـش یافتـه و عـدم تعادل موجـود در 
توزیع فضایی پارك هاي شـهري، شـدیدتر شـده است. 
در نهایـت با اسـتفاده آزمون آماري و بـا در نظر گرفتن 
تـوان هـا و نيازمنـدي هاي محيطـی و اجتماعی شـهر 

سـرانه مناسـبی براي شـهر مياندوآب پيشـنهاد شـد.
ابراهيـم زاده و همـكاران در سـال )1391(، مقاله اي ر ا 
بـا عنـوان تحليلی بر توزیـع فضایی- مكانـی كاربري به 
انجـام رسـاندند. نتایـج حاصـل از این پژوهـش »فضاي 
سـبز و مـكان یابـی بهينـه آن در منطقـه یـک شـهر 
زاهـدان« بيانگـر آن اسـت كـه عـالوه بـر كمبودهـا و 
نيازهـاي موجود شـهر زاهـدان، با توجه بـه پيش بينی 
انجـام شـده، ایـن منطقه شـهري حـدود 378376 نفر 
جمعيـت در ده سـال آتـی خواهد داشـت، كه بـا توجه 
بـه شـرایط محيطـی منطقـه و بـا حداقـل 8 مترمربـع 
بـه 3027008 مترمربـع  افـق  سـرانه شـهري در آن 

فضـاي سـبز در ایـن منطقه نيـاز خواهـد بود.
ضرابـی و رنجبـر )1392( در مقالـه اي تحـت عنـوان 
تحليلـی بـر كاربـرد فضاي سـبز شـهري با اسـتفاده از 
تكنيک هـاي برنامـه ریـزي شـهري در محيـط تكنيک  
GIS )مطالعـه مـوردي منطقـه 4 شـيراز( بـه بررسـی 
كاربـري فضـاي سـبز پرداختـه اسـت. و روش پژوهش 
در ایـن پژوهـش توصيفـی- تحليلـی مـی باشـد و پس 
از بررسـی بـا اسـتفاده از مدلهـاي برنامه ریزي شـهري 
كـه  نمـود  بيـان  تـوان  مـی  پژوهـش  ایـن  نتایـج  از 
باالتریـن سـرانه فضاي سـبز شـهري در منطقـه 38،9 
می باشـد. همچنين توزیع پارامترهاي مسـاحت فضاي 
سـبز و جمعيـت ، و كمتریـن حـد سـرانه مربـوط بـه 
مناطـق 4 در سـطح مناطق شـهري شـيراز بـا توجه به 
ميـزان ضریـب جينـی معـادل 0,16 می باشـد كه این 
دوشـاخص نشـانده توزیع نسـبتا متعادل فضاي سـبز و 

جمعيـت مناطـق شـهري می باشـند.
نهيبـی و ایراندخـت )1393(، در پژوهشـی بـا عنـوان 
بررسـی تأثيـر فضای سـبز شـهری بـر ارتقـای كيفيت 
زندگـی شـهری در محله شـایان، ضمـن تعریف فضای 
سـبز و كيفيـت زندگـی بـه بررسـی تاثيـر فضای سـبز 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

99

ابعـاد  از طریـق بررسـی  ارتقـای كيفيـت زندگـی  در 
عملكـردی فضـای سـبز شـهری پرداختـه انـد. نتایـج 
ایـن پژوهـش نشـان داده اسـت كـه شـهروندان محلـه 
شـيان فضـای سـبز تجهيـز شـده را بـه عنـوان جـزء 
كيفيـت  دهنـده  ارتقـاء  خـود  زندگـی  جدایی ناپذیـر 
زندگـی و در راسـتای تبدیـل به محله ای پایدار و سـبز 

دانند. مـی 
وارثـی و همـكاران )1394( مقالـه اي بـا عنـوان تحليل 
فضایـی و مكانيابی بهينه فضاهاي سـبز شـهري )نمونه 
مـوردي: شـهر نجف آبـاد( را به انجام رسـاندند. رویكرد 
پژوهـش حاضـر، توصيفـی- تحليلـی و كاربـردي بـوده 
 ،)GIS( كه با اسـتفاده از سـامانه اطالعات جغرافيایـی
مـدل همپوشـانی شـاخص هـا )IO(، و فراینـد تحليل 
سلسـله)AHP( بـه بررسـی چگونگـی توزیـع فضایـی 
و مكانيابـی فضاهـاي سـبز شـهري شـهر نجـف آبـاد 
می دهـد  نشـان  نتایـج  كـه  اسـت  مراتبـی  پرداختـه 
كـه فضاهاي سـبز شـهري در شـهر نجـف آبـاد، داراي 
مكانگزینـی بهينـه نيسـتند و قـدرت پاسـخ گویـی بـه 
لـزوم  اسـاس  بـر هميـن  ندارنـد،  را  نيـاز شـهروندان 
مكانيابـی صحيـح در جهـت احـداث پارك هـاي جدید 

بـه شـدت احسـاس می شـود.
پژوهان فـر )1394(، در مقالـه ایـی بـا موضوع بررسـی 
انگيـزه اسـتفاده از پـارك هـاي شـهري و متغيرهـاي 
جمعيـت شـناختی مرتبـط بـا آن)مطالعـه ي مـوردي: 
شـهروندان شـهر گرگان( را بررسـی كرده اسـت. نتایج 
از تحليـل عاملـی روي نـوزده عامل انگيزشـی اسـتفاده 
روان،  عامـل سـالمتی  پنـج  پـارك هـا،  از  كننـدگان 
طبيعـت گرایـی، تعامـالت اجتماعـی، آرامـش بخشـی 
و فعاليـت هـاي فيزیكـی را مشـخص كـرد كـه پنـج 
عامـل بيـش از 61 درصـد واریانـس كل گویههاي مورد 
بررسـی را تبييـن ميكنـد. فعاليتهـاي سـالمتی روان و 
طبيعتگرایـی، شـامل باالتریـن درصـد واریانسهاسـت. 
نتایـج آزمـون فرضيـات نيـز حاكـی از تفـاوت معنـادار 
عامـل طبيعـت گرایـی برحسـب وضعيـت تأهل، سـن 
افـراد و تعامـالت اجتماعـی برحسـب جنسـيت و سـن 

افـراد بوده اسـت.

موسـی زاده و همكاران )1395(، در پژوهشـی با عنوان 
بررسـی امنيـت محيطـی در پارك ها بعنوان بخشـی از 
فضاهـای شـهری )مطالعه موردی: پارك ملت مشـهد(، 
بـه ایـن نتيجـه رسـيده انـد كـه پـارك ملـت از لحاظ 
شـاخص كلـی امنيـت )مجموع زیر شـاخص احسـاس 
 Test امنيـت و عدم احسـاس امنيـت(، باالتر از ميـزان
Value )ميانگيـن( اسـت و همچنين سـطح معناداری 
در ایـن 99% بـوده، بنابرایـن مشـخص شـد كـه پارك 
بيـن  نظـر ویژگی هـای كيفيـت زندگـی در  از  ملـت 
شـهروندان در بخـش احسـاس امنيـت در حـد خوبـی 

است.
نقـش  چيسـورا )2004(، در مقالـه اي تحـت عنـوان 
پارك هـاي شـهري در شـهر پایـدار، ضمـن اشـاره بـه 
و  رفـاه شـهروندان  بـراي  را  اهميـت طبيعـت، شـهر 
پایـداري شـهري نشـان ميدهـد. در ایـن مقالـه برخی 
از نتایـج یـک نظرسـنجی كه ميـان بازدیدكننـدگان از 
یـک پـارك در آمسـتردام هلنـد انجـام گرفتـه، ارائـه و 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. مسـائلی چـون انگيزة 
مـردم از توجـه به طبيعـت شـهر، ابعاد عاطفـی درگير 
در تجربياتـی از طبيعـت شـهر و اهميـت ان در رفـاه 

عمومـی مـردم بررسـی شـده اسـت.
ميلـوارد و سـبير )2011(، در مقالـه ایـی مزایـای یـک 
پـارك جنگلـی شـهری بيـان مـی دارنـد كـه پـارك 
هـای جنگلـی شـهري خدمـات اجتماعـی، محيطـی و 
اقتصـادي متعـدد بـا ارزش قابـل انـدازه گيـري را براي 

شـهرها فراهـم می كننـد.
بالنک و همكاران )2012(، در پژوهشـی نقش پارك ها 
در پيشـگيری از چاقی و بهبود سـالمت عمومی را مورد 
بررسـی قـرار داده انـد. آن هـا در ایـن پژوهـش برخـی 
از مزایـای پـارك در سراسـر محلـی، ایالتی، و سيسـتم 
هـای پـارك ملـی و برجسـته طـرح هـای خـاص بـه 
عنـوان نمونـه هایی از تعهد توسـط سـازمان های پارك 
بـه نفـع سـالمت مـردم و ایفای نقـش در پيشـگيری و 
درمـان چاقـی و پيشـگيری از بيمـاری هـای مزمـن را 

بررسـی كـرده اند.
بولـت و همـكاران )2014(، در پژوهشـی ارتبـاط بيـن 
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فضـای سـبز و سـالمت روان و كيفيت زندگـی را مورد 
بررسـی قـرار داده انـد. نتایـج حاصل از پژوهـش بيانگر 
آن اسـت كه رابطه بين فضای سـبز شـهری و سـالمت 
مـی توانـد در كيفيت زندگی متفاوت باشـد، و از طرفی 
نيـاز بـه مطالعـات عميق برای پاسـخ به ایـن نكته دارد 
كـه چگونـه ممكـن اسـت فضـای سـبز ممكـن اسـت 
در برخـی از نقـاط در كيفيـت زندگـی بـرای سـالمتی 

شـهروندان موثرتر باشـد.
كلينـه و همـكاران )2015(، در مقالـه ای رابطـه بيـن 
دسترسـی بـه فضـای سـبز و سـالمت روان در بيـن 
كـه  انـد  داده  نشـان  و  كـرده  مطالعـه  را  شـهروندان 
دسترسـی بيشـتر به فضای سـبز با افسـردگی كمتری 
همـراه اسـت، امـا شـواهد كمتـری بـرای اثـرات آن بر 
اسـترس یـا اضطـراب فراهم مـی كند. درك مكانيسـم 
هـای ارتباط ویژگـی های محله به سـالمت روان دارای 

پيامدهـای مهمـی بهداشـت عمومـی اسـت.
وانـدن بـرگ و همـكاران )2016(، در پژوهشـی نقـش 
فضای سـبز و پوشـش گياهی در سـالمت روان و نشاط 
در بيـن چهـار شـهر در اروپـا انجـام داده انـد. نتایـج 
تحقيـق حاصل از آن اسـت كه ارتبـاط مثبت معنی دار 
بيـن زمـان صرف بازدید از فضای سـبز و سـالمت روان 

و نشـاط در داده هـای تلفيقی وجـود دارد.
الگيـزوی )2016(، در مقالـه ایی با عنـوان نقش فضای 
سـبز به منظـور ارتقاء كيفيـت زندگی در محـل كار، را 
مـورد پژوهـش قـرار داده اسـت. ایـن مطالعه بـا تمركز 
بـر این پرسـش كـه چگونه می تـوان كارایـی و كيفيت 
زندگـی كاركنـان را بـا اسـتفاده از فضـای سـبز محـل 
كار خـود افزایـش داد، بـه ارائـه برخی از بينـش به این 

جهت انجام شـده اسـت.
مبانی نظری پژوهش

رشـد صنعـت و افزایش جمعيت در شـهرها به سـاخت 
بـه  كـه  اسـت  شـده  منجـر  سـوداگرانی  سـازهای  و 
موضوعـات بهداشـتی، تاميـن نور كافی و هوای سـالم و 
فضاهـای گـذران اوقـات فراغت توجه كافـی نمی كنند. 
از سـوی دیگـر، ضـرورت ایجـاد كاربـری هـای جدیـد 
روزافـزون  نيازهـای  بـه  پاسـخگویی  بـرای  شـهری، 

شهرنشـينان به تدریج باعث كاهش سـهم فضای سـبز 
و پوشـش گياهی در شـهر شـده، كه پيامـد آن محدود 
شـدن دسترسـی انسـان شـهروندان به طبيعت اسـت. 
امـا بنـا بـه دالیلـی، از اوایل قرن بيسـتم به بعد انسـان 
شهرنشـين توجهـی دوبـاره بـه طبيعـت و فضای سـبز 
نشـان داد، كه نمـود عينی آن ایجاد بـاغ های كاربردی 
بـه جـای باغ های تفریحی اسـت كه بـه نيازهای جدید 
شـهروندان پاسـخ می دهـد )پيرنيـا، 1373، ص 72(. 
فضای سـبز شـهری و پوشـش گياهـی در شـهر دارای 
نقـش اجتماعـی، اقتصـادی و اكولوژیكـی هسـتند، بـا 
مزایایـی چـون درمـان بيمـاری هـای روحـی، محيطی 
ایجـاد یكپارچگـی  بـرای پـرورش كـودكان،  مطلـوب 
حـال  عيـن  در  كـه  و...،  آسـایش  حفـظ  اجتماعـی، 
شـاخصی برای ارتقـای كيفيت فضای زندگی و توسـعه 
جامعـه محسـوب مـی شـوند )نهيبـی و حسـن دخت، 

1393، ص 52(.
پوشـش گیاهی )پارک و فضای سـبز شـهری( و 

ابعاد آن در محیط شـهری
عملكـرد پوشـش گياهـی در شـهرها را مـی تـوان بـا 
توجـه بـه رابطـه و اثرگـذاری آن در بيـن شـهروندان و 

شـهر بـه صـورت زیـر بيـان نمود:
- عملكرد فضاي سـبز در سـاخت كالبدي شـهر: فضاي 
سـبز شـهري به عنـوان بخش جانـدار سـاخت كالبدي 
شـهر تلقی می-شـود و در هماهنگی بـا بخش بی جان 
كالبد شـهر سـاختار، بافت و سـيماي شـهر را تشـكيل 
می دهـد. در ایـن حالـت، فضـاي سـبز می توانـد نقش 
لبـه شـهر، تفكيـک فضاهـاي شـهري و آرایش شـبكة 
راه هـا را بـر عهـده گيـرد. ایجـاد حریم هـاي عریـض 
سـبز ميـان كاربري هایـی كه بـا یكدیگـر در تعارضاند، 
بـه برقـراري ایمنـی كمـک می كنـد و در بسـياري از 
مـوارد، عوامـل كاهش بـار آلودگی محيـط را نيز فراهم 

می آورد.
- عملكردهـاي زیسـت محيطـی: ایـن نـوع عملكردهـا 
عمدتـاً بـه بهبـود شـرایط اكولوژیكـی و كاهـش ميزان 
بـار آلودگـی در آن كمـک ميكننـد. در ایـن ارتبـاط، 
بيـش از هـر عامـل دیگـري بایـد بـر تأثير فضاي سـبز 
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شـهري بـر كيفيـت زیسـت اقليـم شـهر تأكيـد ورزید. 
بدیـن منظـور بایـد توجه كرد كـه تأثير فضاي سـبز بر 
زیسـت اقليـم شـهر زمانی بـه حداكثر خود ميرسـد كه 
اوالً؛ فضـاي سـبز از لحـاظ اقليمی به درسـتی مكانيابی 
شـده و ثانيـاً؛ در طراحی فضاي سـبز عمدتـاً از درختان 

و درختچه هـا بهـره گرفته باشـند.
هـر  سـبز:  فضـاي  روانـی  اجتماعـی  عملكردهـاي   -
چنـد عملكـرد فضاي سـبز در سـاخت كالبدي شـهر و 
عملكردهـاي زیسـت-محيطی آن نيـز می تـوان انتظار 
بازدهـی اجتماعـی و وروانـی داشـت، ليكـن در طراحی 
فضـاي سـبز، به منظـور دسـتيابی بـه آثـار اجتماعی و 
روانـی آن، هـدف اصلی هر چه نزدیكتر كردن انسـان و 
طبيعـت به یكدیگر اسـت. هر انسـانی در هر شـرایطی، 
روزانـه به چند سـاعت سـكوت و آرامش نيـاز دارد. این 
نيـاز، با فشـردگی جمعيـت در محيط هاي مسـكونی و 
زندگـی آپارتمانـی، در آینـده بيشـتر هـم خواهد شـد. 
لـذا از ایـن دیـدگاه نيـز ایجاد و توسـعه فضاهاي سـبز 
شـهري كه انسـان بتواند دسـتكم روزانه یک سـاعتی را 
در آن در آرامـش و بـه دور از غوغـا و هياهـوي زندگـی 
روزمـره بگذراند، به صـورت ضـرورت و احتياجی واقعی 
خودنمایی می كند )روسـتایی و تيمـوری، 1394، ص 3(.

صـرف نـگاه كـردن بـه گياهـان و فضـاي سـبز اثـرات 
درون  سـبز  فضـاي  دارد.  سـالمتي  بـراي  مفيـدي 
سـرعت  بيمـاران  بهبودبخشـي  بـه  بيمارسـتانها 
هـاي  حيـاط  بـا  سـلولها  درون  زندانيـان  مي بخشـد. 
كوچـک اندرونـي نسـبت بـه زندانيانـي كه بـه طبيعت 
دیـد و اشـراف دارنـد، از تجهيـزات پزشـكي بيشـتري 
اسـتفاده مـي كننـد. نگاه كـردن به چمـن و درختان از 
پنجـره آپارتمـان، بـه افـراد كمک مـي كند، تـا بتوانند 
بـا چالـش هـاي زندگـي روبـرو شـوند و بـه دنبـال آن 
از ميزان پرخاشگریشـان كاسـته شـود. آزمایشات نشان 
داده انـد كـه با نـگاه كردن به فضاي سـبز، فشـار خون 
كاهـش مي یابـد و خلق و خـو و اعتماد بنفـس افزایش 
پيـدا مي كنـد. زماني كـه اتـاق كارمنـدان اداري بدون 
پنجـره مي باشـد، آن ها اغلـب تصاویـري را روي دیوار 
اتاقشـان نصـب مـي كنند كـه چشـم انـدازي از فضاي 

.)2-1 :2012 ,Hitchings( سـبز را نشـان مـي دهـد
اهميـت رو بـه افزایـش فضـاي سـبز در برنامـه هـاي 
رشـد و توسـعه، از دو منظـر اساسـي قابل توجه اسـت: 
نخسـت بـه عنـوان عاملـي متعـادل كننـده در زندگي 
شـهري بـه لحاظ زیسـت محيطـي آن، كـه وظيفه اش 
مصـون سـازي شـهرها از آفـت آلودگـي هاي ناشـي از 
اجـراي برنامـه هـاي رشـد اقتصـادي اسـت و دیگر آن 
كـه فضاهاي سـبز بـه جهت زیباسـازي شـهرها از یک 
سـو و مـكا نـي مناسـب بـراي گذرانـدن اوقـات فراغت 
شـهروندان از سـوي دیگر، در برنامه ریزي هاي شـهري 
از جایـگاه ویـژه اي برخـوردار اسـت )خمـر و همكاران، 
1393، ص 114(. بدیهي اسـت در ایجاد فضاهاي سـبز 
شـهري، عالوه بـر توجه به قابليت ها و امكانات وسـایل 
فنـي و تخصصـي مرتبـط با موضـوع سـرزمين، نكات و 
ظرافـت هـاي فرهنگـي- اجتماعـي هـر منطقـه، مورد 
عنایـت برنامـه ریـزان قـرار گرفتـه اسـت، تـا معيارها و 
اسـتانداردهاي خاصـي مدنظر قـرار داده شـود )رباني و 

همـكاران، 1390، ص 112(.
سـبز  فضاهـاي  و  گیاهـی  پوشـش  اهمیـت 
شـهري)پارک ها( بـر کیفیـت زندگـی شـهري

فضاي سـبز از طرفی روح انسـان ماشـينزده شـهري را 
بـا طبيعـت آشـتی داده، ایمنـی روانـی برقـرار می كند 
و از طـرف دیگـر در بسـياري از مـوارد مهمتریـن عامل 
به شـمار  زیسـت محيطی  آلودگی هـاي  بـار  كاهـش 
 .)125 ص   ،1389 بهرامـی،  و  )مرصومـی  مـی رود 
نيازمنـد  غـذا  بـه  تنهـا  امـروزي  شـهرهاي  سـاكنين 
نيسـتند كـه بـا برطـرف كـردن آن مسـاله را پایـان 
یافتـه بدانيـم بلكـه بـه مسـكن خـوب، فضـاي زندگی 
مناسـب، محيـط آرام و تنفـس هـواي پاكيـزه احتيـاج 
بيشـتري احسـاس می كننـد )شـكویی، 1358(. طبق 
توصيف سـازمان بهداشـت جهانی، سـالمتی و بهداشت 
محيـط عبـارت اسـت از: سـالمت فيزیكـی و روحـی و 
اجتماعـی افـراد یـک جامعـه. بنابرایـن فضـاي سـبز 
شـهري و پارك هـاي موجـود در یـک شـهر نـه تنهـا 
ارزش تفریحی داشـته و محل شایسـته اي براي گذران 
اوقـات فراغـت مـردم به شـمار می آید، در اغلـب موارد 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

102

ایـن فضاهـا از توسـعه بيقـواره و نسـنجيده شـهرها نيز 
جلوگيـري ميكنـد )پاپلـی یـزدي و رجبی سـناجردي، 
1386، صـص 125-124(. از اوایل قرن بيسـتم ميتوان 
شـاهد توجـه مجـدد انسـان شهرنشـين بـه طبيعـت و 
فضـاي سـبز بـود كـه نمـود عينـی آن ایجـاد باغ هـاي 
كاربـردي بـه جـاي باغ هـاي تفریحـی می باشـد كه به 
نيازهـاي جدیـد شـهروندان پاسـخ ميدهـد )پيرمـوره، 
1373، ص 45(. در بيشـتر بحثهـا بـر پاركهـا و فضـاي 
سـبز شـهري بـه عنـوان یـک راهـكار بسـيار مهـم كه 
ميتوانـد كيفيـت زندگی اجتماعی شـهري را بـاال ببرد، 
تاكيـد شـده اسـت )Girardet, 1992: 25(. همچنين 
بـا توجـه به اینكه در دنياي امروزي سـعادت و شـقاوت 
بسـياري از انسـان ها در شـهرها رقم می خورد، بنابرین 
می تـوان نتيجه گيـري كـرد كـه آغـاز فراینـد توسـعه 
پایـدار بـدون پيونـد آن بـا شـهرها بـراي مـا ممكـن 

نخواهـد بـود )شـيري، 1385، ص 24(.
مهمتریـن اثـر فضـاي سـبز در شـهرها، كاركردهـاي 
به عنـوان  را  شـهرها  كـه  آنهاسـت  محيطـی  زیسـت 
محيـط زیسـت جامعـه انسـانی معنـی-دار كرده اسـت 
كـه با آثار سـوء گسـترش و كاربرد نادرسـت تكنولوژي 
مقابلـه نموده و سـبب افزایش كيفيت زیسـتی شـهرها 
می شـوند )مجنونيـان، 1374، ص 45(. بدیـن منظـور 
بایـد توجـه كرد كـه تأثير فضاي سـبز بر زیسـت اقليم 
شـهر زمانـی بـه حداكثـر خـود ميرسـد كـه اوالً فضاي 
سـبز از لحاظ اقليمی به درسـتی مكانيابی شـده و ثانياً 

در طراحی فضاي سـبز عمدتـاً از درختان و درختچه ها 
بهره گرفته پارك هاي شـهري باشـند )بهرام سـلطانی، 
1371، ص 130(. بر اسـاس مقياسـهاي مشخص و نوع 
خدمات رسـانی بـه همسـایگان خـود و یا محـالت و یا 
مناطـق اطـراف خـود و یـا كل شـهر بـه چهار گـروه به 
شـرح زیر تقسـيم بندي گردیـد )وزارت كشـور، : 10، و 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی، 1374، ص 202(: 
1- پاركهـاي همسـایگی، 2- پارك هـاي محلـه اي، 3- 

پارك هـاي ناحيـه اي، 4- پارك هـاي منطقـه اي.
بـا وجـود انگيـزه هـاي مشـترك، در بيشـتر مطالعـات 
اخيـر ميـان گـروه هـاي اجتماعی خـاص، تفـاوت هاي 
زیـادي وجـود دارد كـه مـی توانـد نتيجـه نقـش هاي 
فرهنگـی و عوامل فردي باشـد. تفاوت هـاي فرهنگی را 
مـی تـوان در نگـرش هاي متفاوت نسـبت بـه فضاهاي 
سـبز شـهري طراحی شـده یا طبيعی و یا سـاختارهاي 
پوشـش گياهـی یافـت. بـه عنـوان مثـال دو تحقيق در 
اسـتراليا و فنالنـد، ترجيحات مشـابه اي را بـراي مناظر 
 ;1998 Purcell and Lamb( طبيعـی پيدا كرده انـد

.)2007 ,Tyrvainen et al
مطالعـات نشـان داده انـد كـه پـارك هـا باعـث ترویج 
فعاليـت هـاي فيزیكـی، تجربـه طبيعـت نزدیـک بـه 
خانـه، كاهـش اسـترس اسـتفاده كننـدگان از پـارك 
هـا، بهبـودي روحيه افـراد، كمک به بهبودي سـالمتی 
مـردم و برقـرار كـردن تعامـالت اجتماعـی در شـهرها 
مـی شـوند )Chiesura, 2004: 132(. امـروزه رشـد 

ميرسد كه اوالً فضاي سبز از لحاظ اقليمي به درستي مكانيابي شده و ثانياً در طراحي فضاي سبز عمدتاً از درختان و درختچهها 
). بر اساس مقياسهاي مشخص و نوع خدماترساني به 130 ، ص1371بهره گرفته پاركهاي شهري باشند (بهرام سلطاني، 

(وزارت كشور، :  همسايگان خود و يا محالت و يا مناطق اطراف خود و يا كل شهر به چهار گروه به شرح زير تقسيمبندي گرديد
-- پاركهاي ناحيه3- پاركهاي محلهاي، 2- پاركهاي همسايگي، 1): 202 ، ص1374، و سازمان مديريت و برنامه ريزي، 10

- پاركهاي منطقهاي. 4اي، 
با وجود انگيزه هاي مشترك، در بيشتر مطالعات اخير ميان گروه هاي اجتماعي خاص، تفاوت هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند 
نتيجه نقش هاي فرهنگي و عوامل فردي باشد. تفاوت هاي فرهنگي را مي توان در نگرش هاي متفاوت نسبت به فضاهاي سبز 

شهري طراحي شده يا طبيعي و يا ساختارهاي پوشش گياهي يافت. به عنوان مثال دو تحقيق در استراليا و فنالند، ترجيحات 
). Purcell and Lamb 1998; Tyrvainen et al, 2007( مشابهاي را براي مناظر طبيعي پيدا كرده اند

مطالعات نشان داده اند كه پارك ها باعث ترويج فعاليت هاي فيزيكي، تجربه طبيعت نزديك به خانه، كاهش استرس استفاده 
 كنندگان از پارك ها، بهبودي روحيه افراد، كمك به بهبودي سالمتي مردم و برقرار كردن تعامالت اجتماعي در شهرها مي شوند

)Chiesura, 2004: 132 امروزه رشد شهرنشيني و توسعه شهرها باعث كاهش فضاهاي سبز در سطح شهر و احاطه شدن .(
 نماهاي شهري با ساختمان ها و جاده ها و در نهايت باعث جدا كردن مردم از تماس با طبيعت و محيط هاي طبيعي شده است

)Abkar et al, 2010: 3055.( 
 

 
 ، ص1388: محمدي ده چشمه و حكيم، ماخذ ؛ نقش و كارايي پوشش گياهي(فضاي سبز شهري) در پايداري شهري. 1نمودار 
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 كيفيت زندگي شهري

ذهني(كيفي) و (كمي)  منظور از كيفيت زندگي توجه به شاخصهاي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و محيطي رواني در وجه عيني
در روند برنامهريزي شهري است. مثل شرايط تحصيل بهتر كيفيت دسترسي كيفيت مسكن كيفيت فضاهاي گذران اوقات فراغت 

ايجاد فرصتهايي براي كنش متقابل اجتماعي و فرصتهاي اجتماعي جوهره اصلي كيفيت زندگي شهري تامين نيازهاي رواني و 
عاطفي و اجتماعي شهروندان، آرامش خاطر تعلق اجتمايي شادي تفريح و... ناقص خواهد بود. كيفيت زندگي شهري در بر گيرنده 

ابعاد رواني است كه شاخصهايي همچون رضايت و شادي و امنيت را دربر ميگيرد. لذا از اين منظر آن را رضايت اجتماعي نيز 
مينامند و بر اساس آن با شاخصهاي دسترسي به فرصتهاي اجتماعي مثل شغل، ثروت و اوقات فراغت توجه ميشود. يكي از 

معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در شهرها فضاي باز و سبز عمومي ميباشد كه از زير معيارهاي اصلي شاخص اجتماعي 
 ).2 ، ص1394(كلباسي اناركي و قائدي،  كيفيت زندگي ميباشد

از طرفي باالترين هدف توسعه و مديريت شهري، بهبود كيفيت زندگي و خوشبختي شهروندان است؛ حال آنكه كيفيت زندگي 
مفهومي چندبعدي است و جنبه هاي مختلفي را در برمي گيرد. به طور كلي كيفيت زندگي شامل مسائل مادي و غيرمادي است. 

از بعد مادي، كيفيت زندگي نه تنها مقوله هايي چون استانداردهاي زندگي، امكانات زيربنايي، توليد اقتصادي، اشتغال، قيمتها، 
قانون و مانند اينها را در بر ميگيرد بلكه مواردي چون سالمتي، سرگرمي، اوقات فراغت، فرهنگ و هنر و مانند اينها نيز در 

نمودار 1. نقش و کارايی پوشش گیاهی)فضای سبز شهری( در پايداری شهری؛  ماخذ: محمدی ده چشمه و حکیم، 
1388، ص 29
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از ایـن منظـر آن را رضایـت  را دربـر می گيـرد. لـذا 
اجتماعـی نيز می نامند و بر اسـاس آن با شـاخص های 
دسترسـی بـه فرصت هـای اجتماعی مثل شـغل، ثروت 
و اوقـات فراغـت توجـه می شـود. یكـی از معيارهـای 
ارزیابـی كيفيـت زندگی شـهری در شـهرها فضـای باز 
و سـبز عمومـی می باشـد كـه از زیـر معيارهـای اصلی 
شـاخص اجتماعـی كيفيت زندگی می باشـد )كلباسـی 

اناركـی و قائـدی، 1394، ص 2(.
از طرفـی باالتریـن هـدف توسـعه و مدیریـت شـهري، 
بهبـود كيفيت زندگي و خوشـبختي شـهروندان اسـت؛ 
حـال آنكه كيفيـت زندگي مفهومي چندبعدي اسـت و 
جنبـه هـاي مختلفـي را در برمـي گيـرد. به طـور كلي 
كيفيت زندگي شـامل مسـائل مادي و غيرمادي اسـت. 
از بعـد مـادي، كيفيـت زندگـي نـه تنهـا مقولـه هایـي 
چـون اسـتانداردهاي زندگـي، امكانـات زیربنایي، توليد 
اقتصـادي، اشـتغال، قيمتهـا، قانـون و مانند اینهـا را در 
بـر مي گيـرد بلكه مـواردي چون سـالمتي، سـرگرمي، 
اوقـات فراغـت، فرهنـگ و هنـر و ماننـد اینهـا نيـز در 

شهرنشـينی و توسـعه شـهرها باعـث كاهـش فضاهاي 
سـبز در سـطح شـهر و احاطه شـدن نماهاي شـهري با 
سـاختمان هـا و جاده هـا و در نهایت باعـث جدا كردن 
مـردم از تمـاس بـا طبيعت و محيط هاي طبيعی شـده 

.)3055 :2010 ,Abkar et al( اسـت
کیفیت زندگی شهری

شـاخص های  بـه  توجـه  زندگـی  كيفيـت  از  منظـور 
اجتماعـی فرهنگی، اقتصادی و محيطـی روانی در وجه 
عينـی )كمـی( و ذهنی)كيفـی( در رونـد برنامه ریـزی 
شـهری اسـت. مثـل شـرایط تحصيـل بهتـر كيفيـت 
دسترسـی كيفيـت مسـكن كيفيـت فضاهـای گـذران 
كنـش  بـرای  فرصت هایـی  ایجـاد  فراغـت  اوقـات 
جوهـره  اجتماعـی  فرصتهـای  و  اجتماعـی  متقابـل 
اصلـی كيفيـت زندگـی شـهری تاميـن نيازهـای روانی 
و عاطفـی و اجتماعـی شـهروندان، آرامـش خاطر تعلق 
اجتمایـی شـادی تفریـح و... ناقص خواهد بـود. كيفيت 
زندگـی شـهری در بـر گيرنـده ابعـاد روانـی اسـت كـه 
امنيـت  و  شـادی  و  رضایـت  همچـون  شـاخص هایی 

همين مقوله مي گنجند. در بعد مفاهيم غيرمادي، كيفيت زندگي شامل تجارب و دريافتهاي شخصي افراد و بازخوردهاي آنها در 
). از اين روست كه بيشتر نظريه ها در زمينه كيفيت زندگي در مورد Dajian & Peter, 2006: 15( زندگي واقعي شان است

ويژگي هاي زير اشتراك نظر دارند: احساس عمومي خوشبختي، حس مثبت از روابط اجتماعي و فرصتهاي بروز توانايي هاي 
). و اندازه گيري يا سنجش ابعاد صحيح Ramage & Davies, 2003: 403( فردي. كيفيت زندگي مقولهاي چندبعدي است

كيفيت زندگي مطالعهاي گسترده را ميطلبد، ولي در مجموع كيفيت زندگي اشاره به متغيرهايي چون سالمتي، ثبات سياسي و 
). بدين منظور Byock, & Merrima 1998: 231( امنيت، زندگي خانوادگي، زندگي جمعي، امنيت شغلي و نظاير اينها دارد

(فضاي سبز) به بررسي  در پژوهش حاضر، در ادامه با توجه به اهميت كيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با پوشش گياهي
نقش پوشش گياهي بر كيفيت زندگي در بين شهروندان شهر گرگان پرداخته خواهد شد. 

 
 50 ، ص1389: قرباني و تيموري، ؛ ماخذابعاد كيفيت زندگي شهري. 2نمودار 

 روش پژوهش
با توجه به اهميت موضوع مورد مطالعه هدف اصلي اين پژوهش تحليل نقش فضاي سبز شهري بر ارتقاي كيفيت زندگي 

(فضاهاي سبز شهر گرگان) در  شهروندان شهر گرگان مي باشد. با در نظر گرفتن هدف و موضوع تحقيق عملكرد پوشش گياهي
ارتقاي كيفيت زندگي و شاخص هاي محيطي موثر بر كيفيت زندگي شهروندان شهر گرگان مورد بررسي قرار گرفته اند. روش 

پژوهش در مرحله اول به صورت توصيفي تحليلي ميباشد كه ابتدا با استفاده از روش كتابخانه ايي و مطالعات اسنادي به بررسي 
مباني نظري در ارتباط با موضوع پژوهش پرداخته شده، و در مرحله دوم از روش ميداني و مشاهده ايي بهره گرفته شده و در 

ادامه جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش با توجه به اينكه 
پوشش هاي گياهي و فضاهاي سبزي شهر در تمامي مناطق و نواحي شهري گرگان پراكنده هستند، تمامي شهروندان شهر 

گرگان مي باشند كه با استفاده از روش نمونه گيري كوكران حجم نمونه جامعه آماري پژوهش حاضر، تعداد خانوارهاي ساكن در 
 نفر ميباشد. 98019محالت شهري گرگان ميباشد كه بر اساس آخرين سرشماري تعداد كل خانوارهاي ساكن در شهر گرگان 

 نفر تعيين گرديد كه به منظور افزايش دقت 328% تعداد نمونه مورد نياز معادل 5بر اين اساس و با در نظر گرفتن سطح خطاي 
 نفر افزايش يافت و با محاسبه آلفاي كرونباخ پايايي مورد تأئيد قرار گرفت كه ضريب آلفاي كرونباخ 330نمونه آماري به 
 اعتبار پرسشنامه را در حد عالي تائيد كرده است.. از طرفي 7/0 كه با توجه به باال بودن ضريب از مقدار 853/0پرسشنامه برابر 

 TOPSISجهت نشان دادن سطح دسترسي و پراكندگي فضاهاي سبز شهري و رتبه بندي مولفه هاي مورد بررسي از مدل 
استفاده شده و همچنين براي توليد نقشه ها جهت بررسي شطح برخورداري و رابطه بين پوشش گياهي و كيفيت زندگي 

نمودار 2. ابعاد کیفیت زندگی شهری؛ ماخذ: قربانی و تیموری، 1389، ص 50
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هميـن مقولـه مي گنجنـد. در بعـد مفاهيـم غيرمادي، 
كيفيـت زندگي شـامل تجارب و دریافت هاي شـخصي 
افـراد و بازخوردهـاي آنها در زندگي واقعي شـان اسـت 
روسـت  ایـن  از   .)15  :2006  ,Dajian & Peter(
كـه بيشـتر نظریـه هـا در زمينـه كيفيـت زندگـي در 
مـورد ویژگـي هـاي زیر اشـتراك نظـر دارند: احسـاس 
عمومـي خوشـبختي، حـس مثبـت از روابـط اجتماعي 
كيفيـت  فـردي.  هـاي  توانایـي  بـروز  فرصت هـاي  و 
 Ramage &( اسـت  چندبعـدي  مقولـه اي  زندگـي 
Davies, 2003: 403(. و انـدازه گيـري یـا سـنجش 
ابعـاد صحيـح كيفيـت زندگـي مطالعـه اي گسـترده را 
مي طلبـد، ولـي در مجمـوع كيفيـت زندگـي اشـاره به 
متغيرهایـي چـون سـالمتي، ثبـات سياسـي و امنيـت، 
امنيـت شـغلي  زندگـي جمعـي،  زندگـي خانوادگـي، 
 :1998 Byock, & Merrima( و نظایـر اینهـا دارد
231(. بدیـن منظـور در پژوهـش حاضـر، در ادامـه بـا 
توجـه بـه اهميت كيفيـت زندگـی شـهروندان و رابطه 
آن بـا پوشـش گياهـی )فضـای سـبز( به بررسـی نقش 
پوشـش گياهی بـر كيفيت زندگـی در بين شـهروندان 

شـهر گـرگان پرداختـه خواهد شـد.
 روش پژوهش

بـا توجه بـه اهميت موضوع مـورد مطالعه هـدف اصلی 
ایـن پژوهـش تحليـل نقـش فضـای سـبز شـهری بـر 
ارتقـای كيفيـت زندگـی شـهروندان شـهر گـرگان می 
باشـد. بـا در نظـر گرفتـن هـدف و موضـوع تحقيـق 
عملكـرد پوشـش گياهی )فضاهای سـبز شـهر گرگان( 
در ارتقـای كيفيـت زندگـی و شـاخص هـای محيطـی 
موثـر بر كيفيت زندگی شـهروندان شـهر گـرگان مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه انـد. روش پژوهـش در مرحله اول 
بـه صـورت توصيفـی تحليلـی می باشـد كـه ابتـدا بـا 
اسـتفاده از روش كتابخانـه ایـی و مطالعات اسـنادی به 
بررسـی مبانـی نظـری در ارتبـاط بـا موضـوع پژوهـش 
پرداختـه شـده، و در مرحلـه دوم از روش ميدانـی و 
مشـاهده ایـی بهره گرفتـه شـده و در ادامه جهت جمع 
آوری داده های مورد نياز از پرسشـنامه محقق سـاخته 
اسـتفاده شـده اسـت. جامعـه آمـاری پژوهش بـا توجه 

بـه اینكه پوشـش های گياهی و فضاهای سـبزی شـهر 
در تمامـی مناطـق و نواحـی شـهری گـرگان پراكنـده 
هسـتند، تمامـی شـهروندان شـهر گـرگان می باشـند 
كـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گيـری كوكـران حجـم 
نمونـه جامعه آمـاری پژوهش حاضر، تعـداد خانوارهای 
سـاكن در محـالت شـهری گـرگان می باشـد كـه بـر 
اسـاس آخرین سرشـماری تعداد كل خانوارهای سـاكن 
در شـهر گرگان 98019 نفر می باشـد. بر این اسـاس و 
بـا در نظر گرفتن سـطح خطای 5% تعـداد نمونه مورد 
نيـاز معـادل 328 نفـر تعييـن گردیـد كـه بـه منظـور 
افزایـش دقـت نمونه آماری بـه 330 نفـر افزایش یافت 
و بـا محاسـبه آلفـای كرونبـاخ پایایـی مورد تأئيـد قرار 
گرفـت كـه ضریـب آلفـاي كرونبـاخ پرسشـنامه برابـر 
0/853 كـه بـا توجه به بـاال بودن ضریـب از مقدار 0/7 
اعتبـار پرسشـنامه را در حـد عالی تائيد كرده اسـت.. از 
طرفی جهت نشـان دادن سطح دسترسـی و پراكندگی 
فضاهـای سـبز شـهری و رتبه بنـدی مولفه هـای مورد 
بررسـی از مـدل TOPSIS اسـتفاده شـده و همچنين 
برای توليد نقشـه ها جهت بررسی شـطح برخورداری و 
رابطه بين پوشـش گياهی و كيفيت زندگی شـهروندان 
از سيسـتم اطالعات جغرافيایی)GIS(، اسـتفاده شـده 
اسـت. در ادامـه نيـز جهـت سـنجش رابطه بيـن مولفه 
هـای اثرگـذار بـر كيفيـت زندگـی و پوشـش گياهی از 
آزمـون هـای آمـاری SPSS كمک گرفته شـده اسـت.

منطقه مورد مطالعه
شـهر گـرگان بـا مسـاحت 3567 هكتـار از شـهرهای 
شـمالی ایـران و مركـز اسـتان گلسـتان اسـت كـه در 
جنـوب شـرقی دریـای خـزر واقـع شـده اسـت. ارتفاع 
متوسـط آن از سـطح دریـا 155 متـر اسـت. این شـهر 
در 54 درجـه و 26 دقيقـه طـول شـرقی و 36 درجـه 
و 50 دقيقـه عـرض شـمالی در دامنـه شـمال رشـته 
كوههـای البرز گسـترده شـده اسـت. شـهر گـرگان به 
دليـل قرارگيـری در بيـن دشـت وسـيع و حاصلخيزی 
و كـوه هـای پوشـيده از جنـگل و فاصلـه ی نسـبتاً كم 
آن تـا دریـای خـزر، از موقعيـت جغرافيایـی و اقليمـی 

ممتـازی برخـوردار اسـت.
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امـروزه مفهـوم شـهرها بـدون وجـود فضای سـبز موثر 
در اشـكال گوناگـون آن قابـل مقایسـه نيسـت. و بـه 
دليـل اهميـت پـارك هـا به عنـوان مهم ترین پوشـش 
گياهـی در سـطح شـهر در ایـن پژوهش نيز بيشـترین 
تمركـز بـر روی ایـن بعد از فضای سـبز بوده اسـت. در 
فضـای شـهری گـرگان طبـق مطالعـات ميدانـی انجام 
شـده تعداد 42 پارك شناسـایی شـده كـه از این ميان 
38 پـارك در حـال حاضـر مـورد اسـتفاده شـهروندان 
بـوده و تعـداد 4 پـارك در حـال احداث و بهـره برداری 
هسـتند. همچنيـن طبق مطالعـات ميدانـی نگارنده به 
دليـل اهميـت گونه های گياهی در سـطح فضای سـبز 
و پوشـش های گياهی در شـهر گـرگان اطالعات تعداد 
87 نـوع گونه های كاشـته شـده در فضای سـبزگرگان 
شناسـایی و یادداشـت برداری شـده اسـت. از طرفی به 
دليـل قرارگيـری برخی پوشـش هـای گياهی در سـایر 
بخـش های شـهر بـه عنـوان مثـال بلوارهـا، ميادین، و 
مثلثی هـا، بـا برداشـت هـای ميدانـی اطالعـات فضای 
سـبز در خصـوص پارك هـای سـطح شـهر، پارك های 

جنگلـی در محدوده شـهری، ميادین و بلوارهای سـطح 
شـهر شناسـایی و تعـداد 172 قطعه )شـامل، پارك ها، 
ميادیـن، بلوارهـا، مثلثی ها، لچكی و...( در سـطح شـهر 

گرگان برداشـت شـد.
 يافته های پژوهش

بخـش حاضـر در برگيرنـده ي دو بخـش توصيفـی و 
تحليلـی می باشـد، به طوري كـه در ابتدا بـه یافته هاي 
توصيفـی  و سـپس نتایـج اسـتنباطی داده هـا، مـورد 
تجزیـه و تحليـل قـرار می گيـرد،  هم چنيـن جهـت 
از جـدول، و نقشـه  نتایـج  بهتـر نشـان دادن برخـی 
اسـتفاده  شـده اسـت. در نهایت بـه ارائـه جمع بندي و 
نتيجـه از یافته هـاي تحقيـق اقدام گردیده اسـت. براي 
جمـع آوری داده هـا ، از دو روش كتابخانـه اي و ميدانی 
اسـتفاده شـده كـه در روش ميدانـی از تكنيک هـا و 
ابـزاري هم چـون پرسشـنامه و مشـاهده بهـره گرفتـه 
شـده اسـت. پرسشـنامه مـورد نظر بـه منظور بررسـی 
رابطـه بيـن پوشـش گياهی)فضاهـای سـبز( و كيفيت 
زندگـی شـهروندان مـی باشـد، در ادامـه از كل جامعـه 

)، استفاده شده است. در ادامه نيز جهت سنجش رابطه بين مولفه هاي اثرگذار بر GISشهروندان از سيستم اطالعات جغرافيايي(
 كمك گرفته شده است. SPSSكيفيت زندگي و پوشش گياهي از آزمون هاي آماري 

 منطقه مورد مطالعه
 هكتار از شهرهاي شمالي ايران و مركز استان گلستان است كه در جنوب شرقي درياي خزر واقع 3567شهر گرگان با مساحت 

 دقيقه 50 درجه و 36 دقيقه طول شرقي و 26 درجه و 54 متر است. اين شهر در 155شده است. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 
عرض شمالي در دامنه شمال رشته كوههاي البرز گسترده شده است. شهر گرگان به دليل قرارگيري در بين دشت وسيع و 

حاصلخيزي و كوه هاي پوشيده از جنگل و فاصله ي نسبتاً كم آن تا درياي خزر، از موقعيت جغرافيايي و اقليمي ممتازي 
 .برخوردار است

 

 
موقعيت شهر گرگان در نظام تقسيمات سياسي استان گلستان. 1نقشه   

 و به دليل اهميت پارك ها به .امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون آن قابل مقايسه نيست
عنوان مهم ترين پوشش گياهي در سطح شهر در اين پژوهش نيز بيشترين تمركز بر روي اين بعد از فضاي سبز بوده است. در 

 پارك در حال حاضر 38 پارك شناسايي شده كه از اين ميان 42فضاي شهري گرگان طبق مطالعات ميداني انجام شده تعداد 
 پارك در حال احداث و بهره برداري هستند. همچنين طبق مطالعات ميداني نگارنده به 4مورد استفاده شهروندان بوده و تعداد 

 نوع گونه هاي 87دليل اهميت گونه هاي گياهي در سطح فضاي سبز و پوشش هاي گياهي در شهر گرگان اطالعات تعداد 
كاشته شده در فضاي سبزگرگان شناسايي و يادداشت برداري شده است. از طرفي به دليل قرارگيري برخي پوشش هاي گياهي 

مثلثيها، با برداشت هاي ميداني اطالعات فضاي سبز در خصوص و در ساير بخش هاي شهر به عنوان مثال بلوارها، ميادين، 
(شامل،   قطعه172پاركهاي سطح شهر، پاركهاي جنگلي در محدوده شهري، ميادين و بلوارهاي سطح شهر شناسايي و تعداد 

 پاركها، ميادين، بلوارها، مثلثيها، لچكي و...) در سطح شهر گرگان برداشت شد.

نقشه 1. موقعیت شهر گرگان در نظام تقسیمات سیاسی استان گلستان
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آمـاري، تعـداد 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شـدند، 
سـپس اطالعـات مـورد نياز جمـع آوري گردیده اسـت.

الف( يافته های توصیفی
یافته هـاي  ارائـه ي  بـه  بررسـی  بـه  بخـش  ایـن  در 
می شـود. پرداختـه  پرسشـنامه  از  حاصـل  توصيفـی 

وضعیت سنی پاسخگويان
جـدول شـماره 1 نشـان دهنده وضعيـت سـنی جامعـه 
نمونـه شـهروندان در ایـن تحقيـق می باشـد. همانطور 
ميدانـی  مطالعـات  براسـاس  می شـود  مشـاهده  كـه 
صـورت گرفتـه بيش تریـن تعـداد پاسـخگویان )معادل 
42/42 درصـد( مربـوط به گروه سـنی 35 تا 44 سـاله 
می باشـد و كم تریـن تعـداد پاسـخگویان بـا تعـداد 16 
نفـر )معـادل 4/85 درصد( مربوط به گروه سـنی كمتر 

از 25 سـال می باشـد.
وضعیت جنسی پاسخگويان

نمونـه  بيانگـر وضـع جنسـيت در جامعـه  جـدول 2 
شـهروندان اسـت. طبق اطالعات منـدرج در این جدول 
تعـداد 276 نفـر )معـادل 83,64 درصـد كل جامعـه 
نمونـه( از جامعـه نمونـه مـرد و تعـداد 54 نفـر )معادل 

16,36 درصـد(  نيـز زن می باشـند.
نمونـه  جامعـه  جمعيـت  جنسـی  نسـبت  جـدول2. 
شـهروندان؛ مأخـذ: یافته هـای ميدانی پژوهـش، 1395

وضعیت تحصیلی پاسخگويان
سـطح و ميـزان تحصيـالت به عنـوان یک ویژگـی بارز 
نقشـی تعيين كننـده و تأثيرگـذار در توسـعه فرهنگی- 
اجتماعـی، ميزان بهـره وری جامعه از امكانـات و نهایتاً 
تاثيـر بسـيار در باالبـردن كيفيـت زندگـی شـهروندان 
دارد. در واقـع هـر چـه سـطح تحصيـالت باالتـر باشـد 
مسـئوليت اجتماعـی باالتر و در نتيجـه كيفيت زندگی 
بيشـتر خواهـد بود. همـان طور كه در نمودار شـماره 3 
مشـاهده می شـود از بيـن 330 نفری كه مورد پرسـش 
قـرار گرفته انـد 86 نفـر )معـادل 26,06 درصـد از كل 
جامعـه نمونـه( از جامعه نمونـه دارای تحصيالت دیپلم 
و تعـداد 34 نفـر )معـادل 10,30 درصـد از كل جامعـه 
نمونـه( دارای تحصيـالت فـوق دیپلـم بوده انـد كـه به 
ترتيـب بيشـترین و كمترین ميزان پاسـخگو را به خود 
اختصـاص داده انـد. سـایر سـطوح تحصيلـی نيـز بدین 
گونـه اسـت كه پاسـخگویان بـا تحصيـالت زیردیپلم با 

 
پوشش گياهي برداشت شده در سطح شهر گرگان. 2نقشه   

 يافتههاي پژوهش
سپس نتايج  توصيفي و بخش حاضر در برگيرندهي دو بخش توصيفي و تحليلي ميباشد، بهطوريكه در ابتدا به يافتههاي

همچنين جهت بهتر نشان دادن برخي نتايج از جدول، و نقشه استفاده شده  استنباطي دادهها، مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد، 
-جمعبندي و نتيجه از يافتههاي تحقيق اقدام گرديده است. براي جمعآوري دادهها، از دو روش كتابخانه است. در نهايت به ارائه

پرسشنامه و مشاهده بهره گرفته شده است.  اي و ميداني استفاده شده كه در روش ميداني از تكنيكها و ابزاري همچون
پرسشنامه مورد نظر به منظور بررسي رابطه بين پوشش گياهي(فضاهاي سبز) و كيفيت زندگي شهروندان مي باشد، در ادامه از 

جمعآوري گرديده است.   نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس اطالعات مورد نياز383كل جامعه آماري، تعداد 
 الف) يافته هاي توصيفي

 در اين بخش به بررسي به ارائهي يافتههاي توصيفي حاصل از پرسشنامه پرداخته ميشود.
وضعيت سني پاسخگويان 

 نشان دهنده وضعيت سني جامعه نمونه شهروندان در اين تحقيق ميباشد. همانطور كه مشاهده ميشود براساس 1جدول شماره 
 ساله ميباشد و 44 تا 35 درصد) مربوط به گروه سني 42/42مطالعات ميداني صورت گرفته بيشترين تعداد پاسخگويان (معادل 

 سال ميباشد. 25 درصد) مربوط به گروه سني كمتر از 85/4 نفر (معادل 16كمترين تعداد پاسخگويان با تعداد 
 1395مأخذ: يافته هاي ميداني پژوهش، ؛  توزيع سني جامعه نمونه شهروندان.1 جدول
درصد فراواني تجمعي درصد (%) فراواني سن (سال) 

 55/14 85/4 16 25كمتر از 
34-25 92 88/27 73/32 
44-35 140 42/42 15/75 
54-45 56 97/16 12/92 

55 +26 88/7 100 

نقشه 2. پوشش گیاهی برداشت شده در سطح شهر گرگان
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تعـداد 75 نفـر پاسـخگو 22,73 درصـد جامعـه مـورد 
مطالعه، ليسـانس با 83 پاسـخگو 25,15 درصد و گروه 
تحصيلـی فوق ليسـانس نيز با 52 نفر پاسـخگو 15,76 
درصـد جامعـه مـورد مطالعـه را بـه خـود اختصـاص 

داده اند.  
وضعیت شغلی پاسخگويان 

نتایـج حاصـل از بررسـی وضعيـت فعاليـت و اشـتغال 
جامعه نمونه نشـان می دهد كه از بين كل پاسـخگویان 
)330 نفر(، 17/27 درصد پاسـخگویان كارمند، 27/88 
درصـد دارای شـغل آزاد، 6/97 درصـد دانشـجو، 9/70 
درصد خانه دار، 5/76 بازنشسـته، 1/21 درصد كشـاورز، 
12/42 درصـد راننـده، 9/39 درصد دبير و 9/39 درصد 

اشـتغال در سـایر مشاغل را تشـكيل می دهند.
ب( يافته های تحلیلی

یافته های تحليلی پژوهش شـامل دو بخش می باشـد. 

كـه در بخـش اول بـا اسـتفاده از آزمـون هـای آمـاری 
SPSS بـه بررسـی مولفه های مربوط بـه پژوهش حاظر 

یعنـی ميـزان پوشـش گياهی)فضـای سـبز( و كيفيـت 
زندگـی پرداختـه مـی شـود. و در ادمـه جهـت نشـان 
دادن ميـزان مطلوبيـت و رابطه بين پوشـش گياهی در 
سـطح شـهر و كيفيت زندگی از نقشـه های ایجاد شده 
در محيـط GIS و جهـت رتبـه بندی مولفه هـا از مدل 

TOPSIS اسـتفاده خواهد شـد.

بـا توجـه بـه ایـن نكته كـه پژوهشـگران قبلی بـه طور 
خـاص و ویژه بر روی پوشـش گياهـی و كيفيت زندگی 
در شـهر مطالعـات عميقـی انجـام نـداده انـد تصميـم 
گرفتـه شـد تا بـا توجه بـه مطالعـات قبلـی و مطالعات 
ميدانـی 6 عامـل مهـم در ارتبـاط بـا رضایتمنـدی از 
پوشـش گياهـی و مولفه هـای كيفيت زندگی در شـهر 
گـرگان مـورد ارزیابـی قرار گرفتنـد، كه در جـدول زیر 

درصد فراوانی تجمعیدرصد )%(فراوانیسن )سال(
164/8514/55كم تر از 25

25-349227/8832/73
35-4414042/4275/15
45-545616/9792/12
+55267/88100

__330100مجموع

      ميانگين                                  كم ترین سن                       بيش ترین سن
61                              23                                           40,47                 

جدول 1. توزيع سنی جامعه نمونه شهروندان؛ مأخذ: يافته های میدانی پژوهش، 1395

درصدفراوانیجنس
83,64%276مرد
16,36%54زن

330100جمع

جدول2. نسبت جنسی جمعیت جامعه نمونه شهروندان؛ مأخذ: يافته های میدانی پژوهش، 1395
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بـه آن هـا پرداخته شـده اسـت:
همانطـور كـه در جـدول  مشـاهده مـی شـود ضریـب 
معنـی داری بـرای تمامـی مولفـه هـای مـورد بررسـی 
در سـطح 99 درصـد معنـی داری را نشـان مـی دهـد 
كـه بيانگـر آن اسـت كه بيـن مولفه هـای رضایتمندی 
از كيفيـت زندگـی و دسترسـی بـه پوشـش گياهی در 
بين شـهروندان گرگانی در سـطح نواحی شـهری رابطه 

مسـتقيم وجود دارد.
تریـن  مهـم  از  یكـی  فـردی شـهروندان  متغييرهـای 
و  زندگـی  كيفيـت  ميـزان  بررسـی  فاكتورهـا جهـت 
دسترسـی آن هـا بـه پوشـش هـای گياهـی و فضاهای 

سـبز در شـهرها مـی باشـد. بدین منظـور براي نشـان 
دادن رابطـه ایـن متغييرهـا و مولفـه هـای پژوهش كه 
داراي مقيـاس رتبـه اي هسـتند، از روش هایـی آمـاری 
اسـپيرمن و مان وایتنی اسـتفاده شـده اسـت كه نتایج 

آن در جـداول آورده شـده اسـت.
بـر اسـاس یافته هـای جـدول )5( بـاال كـه از طریـق 
آزمون اسـپيرمن به بررسـی متغيير جنسـيت و كيفيت 
زندگی)دسترسـی بـه پوشـش گياهی( پرداخته اسـت، 
می تـوان با توجـه به مقـدار معناداری چنين اسـتدالل 
كـرد كـه ميـزان رضایـت سـاكنين نسـبت بـه تمامـی 
متغيرهـای تأثيرگـذار دارای معنـاداری تـا سـطح 99 

 __ 100 330مجموع 
      ميانگين                                  كمترين سن                       بيشترين سن 

40.47                                          23                              61 
 

وضعيت جنسي پاسخگويان 
 83.64 نفر (معادل 276 بيانگر وضع جنسيت در جامعه نمونه شهروندان است. طبق اطالعات مندرج در اين جدول تعداد 2جدول 

 درصد)  نيز زن مي باشند. 16.36 نفر (معادل 54درصد كل جامعه نمونه) از جامعه نمونه مرد و تعداد 
 1395مأخذ: يافته هاي ميداني پژوهش، ؛  نسبت جنسي جمعيت جامعه نمونه شهروندان.2جدول

درصد فراواني جنس 
% 83.64 276مرد 
% 16.36 54زن 

 100 330جمع 
 

وضعيت تحصيلي پاسخگويان 
اجتماعي، ميزان بهره - سطح و ميزان تحصيالت به عنوان يك ويژگي بارز نقشي تعيينكننده و تأثيرگذار در توسعه فرهنگي

وري جامعه از امكانات و نهايتاً تاثير بسيار در باالبردن كيفيت زندگي شهروندان دارد. در واقع هر چه سطح تحصيالت باالتر باشد 
 مشاهده مي شود از بين 3همان طور كه در نمودار شماره  مسئوليت اجتماعي باالتر و در نتيجه كيفيت زندگي بيشتر خواهد بود.

 درصد از كل جامعه نمونه) از جامعه نمونه داراي تحصيالت 26.06 نفر (معادل 86 نفري كه مورد پرسش قرار گرفتهاند 330
 درصد از كل جامعه نمونه) داراي تحصيالت فوق ديپلم بودهاند كه به ترتيب بيشترين و 10.30 نفر (معادل 34ديپلم و تعداد 

كمترين ميزان پاسخگو را به خود اختصاص دادهاند. ساير سطوح تحصيلي نيز بدين گونه است كه پاسخگويان با تحصيالت 
 درصد و گروه تحصيلي فوق 25.15 پاسخگو 83 درصد جامعه مورد مطالعه، ليسانس با 22.73 نفر پاسخگو 75زيرديپلم با تعداد 

    درصد جامعه مورد مطالعه را به خود اختصاص دادهاند.15.76 نفر پاسخگو 52ليسانس نيز با 

 فوق ليسانس و باالتر ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم

 درصد

26.06 

10.30 

25.15 

15.76 

22.73 
۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

 
 1395مأخذ: يافته هاي ميداني پژوهش، ؛  ميزان تحصيالت در جامعه نمونه.3 نمودار

وضعيت شغلي پاسخگويان  

 درصد 27/17 نفر)، 330نتايج حاصل از بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال جامعه نمونه نشان ميدهد كه از بين كل پاسخگويان (
 درصد 21/1 بازنشسته، 76/5 درصد خانهدار، 70/9 درصد دانشجو، 97/6 درصد داراي شغل آزاد، 88/27پاسخگويان كارمند، 

  درصد اشتغال در ساير مشاغل را تشكيل ميدهند.39/9 درصد دبير و 39/9 درصد راننده، 42/12كشاورز، 
 

 
 1395مأخذ: يافته هاي ميداني پژوهش، ؛  وضع شغلي در جامعه نمونه شهروندان.4نمودار

 1395مأخذ: يافته هاي ميداني پژوهش، ؛  جدول نهايي ويژگيهاي فردي- اجتماعي شهروندان.3جدول 
جنسيت 

 

سن 

 

سطح تحصيالت 

 

وضعيت شغلي 

زن مرد 

كمتر از 
25 

85/4 
فوق 

ليسانس به 
باال 

 27/17كارمند  76/15

 88/27آزاد  15/25ليسانس  88/27 34-25
 97/6دانشجو  30/10فوق ديپلم  42/42 44-35

64/83 %36/16 %

54-45 
97/16 

 

 06/26ديپلم 
 70/9خانه دار 

 73/22زير ديپلم 
 76/5بازنشسته 

 21/1كشاورز     88/7+ 55

 1395مأخذ: يافته هاي ميداني پژوهش، 
 

 42/12راننده 
 39/9دبير 
 39/9ساير 

 ب) يافته هاي تحليلي
 به بررسي مولفه SPSSيافته هاي تحليلي پژوهش شامل دو بخش مي باشد. كه در بخش اول با استفاده از آزمون هاي آماري 

هاي مربوط به پژوهش حاظر يعني ميزان پوشش گياهي(فضاي سبز) و كيفيت زندگي پرداخته مي شود. و در ادمه جهت نشان 
 و GISدادن ميزان مطلوبيت و رابطه بين پوشش گياهي در سطح شهر و كيفيت زندگي از نقشه هاي ايجاد شده در محيط 

 استفاده خواهد شد. TOPSISجهت رتبه بندي مولفه ها از مدل 
با توجه به اين نكته كه پژوهشگران قبلي به طور خاص و ويژه بر روي پوشش گياهي و كيفيت زندگي در شهر مطالعات عميقي 

 عامل مهم در ارتباط با رضايتمندي از پوشش 6انجام نداده اند تصميم گرفته شد تا با توجه به مطالعات قبلي و مطالعات ميداني 
گياهي و مولفه هاي كيفيت زندگي در شهر گرگان مورد ارزيابي قرار گرفتند، كه در جدول زير به آن ها پرداخته شده است: 

نمودار 3. میزان تحصیالت در جامعه نمونه؛ مأخذ: يافته های میدانی پژوهش، 1395

Dنمودار4. وضع شغلی در جامعه نمونه شهروندان؛ مأخذ: يافته های میدانی پژوهش، 1395
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وضعيت شغلیسطح تحصيالتسنجنسيت

زنمرد

كمتر از 
254/85

فوق 
ليسانس به 

باال
17/27كارمند15/76

27/88آزاد25/15ليسانس25-3427/88

6/97دانشجو10/30فوق دیپلم35-4442/42

%83/64%16/36

9/70خانه دار26/06دیپلم45-5416/97

22/73زیر دیپلم557/88+

5/76بازنشسته
1/21كشاورز
12/42راننده
9/39دبير

9/39سایرمأخذ: يافته های میدانی پژوهش، 1395

جدول 3. جدول نهايی ويژگی های فردی- اجتماعی شهروندان؛ مأخذ: يافته های میدانی پژوهش، 1395

مقدار مولفه هاشاخص
کرامر

سطح 
معناداری

کیفیت زندگی و پوشش 
گیاهی

*4/3890/000دسترسي آسان به پوشش گياهی و فضاي سبز 
*7/2430/000كافي بودن مقدار پوشش گياهی و فضاي سبز 

*4/1250/000تجهيزات مناسب پارك ها و فضای سبز 
احساس آرامش و امنيت در فضای پوشش گياهی 

*6/1270/000و پارك ها

تعامالت اجتماعی شهروندان در فضاهای سبز و 
*4/4320/000پارك ها

*5/5650/000سالمت روانی و روحی در برخورد با فضاهای سبز

جدول 4. بررسی وضعّیت مؤلفه هاي کیفیت زندگي و پوشش گیاهی در شهر گرگان از ديدگاه شهروندان با استفاده از 
آزمون کرامر؛ مأخذ: يافته های پژوهش،1394)* معناداری 99%؛ ** معناداری تا 95%؛ NS   عدم معناداری(
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سطح معناداری آماره اسپيرمن متغيير های وابسته  متغير
مستقل ردیف

*0/000 -0/045  دسترسي آسان به پوشش گياهی و فضاي
سبز

ت
سي

جن

1

*0/000 0/177  كافي بودن مقدار پوشش گياهی و فضاي
سبز 2

*0/000 -0/091 تجهيزات مناسب پارك ها و فضای سبز 3

*0/000 0/254  احساس آرامش و امنيت در فضای پوشش
گياهی و پارك ها 4

*0/000 0/038  تعامالت اجتماعی شهروندان در فضاهای
سبز و پارك ها 5

*0/000 -0/042  سالمت روانی و روحی در برخورد با
فضاهای سبز 6

جدول 5. آزمون آماری اسپیرمن جهت سنجش متغییر سن و کیفیت زندگی )دسترسی به پوشش گیاهی(؛ مأخذ: 
يافته های پژوهش، 1395 )* معناداری 99%؛ ** معناداری تا 95%؛ NS   عدم معناداری(

نتيجهسطح معناداریمان ویتنیمؤلفه هامتغيير

ميزان 
تحصيالت

دسترسي آسان به پوشش گياهی و فضاي 
8630,000سبز

ردتأیيد
*

*7760,000كافي بودن مقدار پوشش گياهی و فضاي سبز
*8160,329تجهيزات مناسب پارك ها و فضای سبز

احساس آرامش و امنيت در فضای پوشش 
*6580,000گياهی و پارك ها

تعامالت اجتماعی شهروندان در فضاهای سبز 
**8330,031و پارك ها

سالمت روانی و روحی در برخورد با فضاهای 
*6690,000سبز

جدول 6. آزمون آماری مان ويتنی جهت سنجش متغییر میزان تحصیالت و کیفیت زندگی)دسترسی به پوشش گیاهی(؛ 
مأخذ: يافته های پژوهش، 1395 )* معناداری 99%؛ ** معناداری تا 95%؛ NS   عدم معناداری(
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درصـد می باشـد كـه ایـن خـود نمایـان كننـده ميزان 
رضایـت بسـيار  بـاالی شـهروندان در ارتبـاط بـا مولفه 
هـای كيفيـت زندگـی و دسترسـی بـه پوشـش گياهی 

در شـهر می باشـد.
برای سـنجش سـطح همبسـتگی بين سطح تحصيالت 
و مولفـه هـای مـورد بررسـی در بخش كيفيـت زندگی 
از آزمـون آمـاری مان-ویتنـی اسـتفاده شـده اسـت. 
همـان طوری كـه در جـدول فـوق مشـاهده مـی شـود 
بيـن سـطح تحصيالت شـهروندان و تجهيزات مناسـب 
پارك هـا و فضـای سـبز هيـچ گونـه همبسـتگی معنی 
داری مشـاهده نمـی شـود )Sig<0,05( شـاید دليـل 
ایـن امرهـم توزیـع نامناسـب فضاهای سـبز و پوشـش 
گياهی در سـطح شـهر باشـد. از طرف دیگر بين سـطح 
تحصيـالت شـهروندان و مؤلفـه های مختلـف همچون 
دسترسـي آسان به پوشـش گياهی و فضاي سبز، كافي 
بـودن مقـدار پوشـش گياهـی و فضاي سـبز، احسـاس 
آرامـش و امنيت در فضای پوشـش گياهـی و پارك ها، 
سـالمت روانـی و روحـی در برخـورد بـا فضاهای سـبز، 
همبسـتگی معنـاداری تا سـطح 99 درصد وجـود دارد 
امـا فقـط در مولفـه تعامـالت اجتماعـی شـهروندان در 
فضاهـای سـبز و پـارك هـا، دارای سـطح معنـاداری تا 
سـطح 95 درصـد می باشـد كـه آن هـم بيشـتر تحـت 
تأثيـر كـم بـودن عالقه شـهروندان بـه ایجـاد ارتباط با 

دیگـر افـراد در اینگونـه فضاها می باشـد. 
در ادامه جهت نشـان دادن رابطه مسـاحت و پراكندگی 
پوشـش گياهی در سـطح شـهر گرگان )شـامل تمامی 
فضاهـای سـبز: پارك هـا، بلوارهـا، مثلثی هـا، لچک ها 
از  شـهروندان  زندگـی  كيفيـت  بـا  آن  رابطـه  و  و...( 
نقشـه ها و آزمـون هـای آمـاری پرداخته شـده اسـت:

در نقشـه شماره 3 پراكندگی پوشـش گياهی در سطح 
شـهر گـرگان به عنوان یكـی از عوامل موثـر در كيفيت 

بـرای شـهروندان  ایـن فضاهـا  از  برخـورداری  جهـت 
نشـان داده شـده اسـت. همانطور كه در نقشـه مشاهده 
مـی شـود طبـق برداشـت هـای ميدانـی انجـام شـده 
پراكندگـی پوشـش گياهی در سـطح شـهر گـرگان به 
نسـبتا در تمامـی محالت شـهر گـرگان وجـود دارد كه 
ایـن پراكندگـی هـر چه از مركز شـهر فاصلـه می گيرد 

فراوانی بيشـتری را نشـان مـی دهد.
در بخـش پایانـی یافته هـای تحليلی مولفـه های مورد 
بررسـی در بحـث كيفيـت زندگی و پوشـش گياهی در 
شـهر گـرگان در سـطح نواحـی هشـت گانـه از طریـق 
قـرار  بررسـی  مـورد   )TOPSIS(تاپسـيس آزمـون 
گرفتنـد كه در ادامه به آن پرداخته می شـود. شـاخص 
هـای مـورد بررسـی در این پژوهش شـامل: دسترسـي 
آسـان بـه پوشـش گياهـی و فضاي سـبز، كافـي بودن 
مقدار پوشـش گياهی و فضاي سـبز، تجهيزات مناسـب 
پارك هـا و فضـای سـبز، احسـاس آرامـش و امنيت در 
فضـای پوشـش گياهی و پـارك ها، تعامـالت اجتماعی 
شـهروندان در فضاهای سـبز و پارك ها، سـالمت روانی 

و روحـی در برخـورد بـا فضاهای سـبز می باشـند.
در مرحلـه اول ماتریـس داده هـا را تشـكيل مـی دهيم 

كـه همـان جدول شـاخص های ماسـت.
در مرحلـه بعـد شـاخص هـا از طریـق فرمـول زیـر بـه 

ماتریـس اسـتاندارد تبدیـل مـی شـود.
 در نقشـه پایانی بـا توجه به معيارهـای كيفيت زندگی 
كـه در قسـمت اول مـورد بررسـی قـرار گرفتـه انـد و 
مقـدار و پراكندگـی پوشـش گياهـی، نسـبت بـه هـر 
یـک از نواحـی 8 گانه شـهر گـرگان مورد بررسـی قرار 

گرفت.
نتیجه گیری و جمعبندي

پوشـش گياهـي در مناطـق شـهري از این جهـت حائز 

پراكندگي پوشش گياهي در سطح شهر گرگان به نسبتا در تمامي محالت شهر گرگان وجود دارد كه اين پراكندگي هر چه از 
مركز شهر فاصله مي گيرد فراواني بيشتري را نشان مي دهد. 

در بخش پاياني يافته هاي تحليلي مولفه هاي مورد بررسي در بحث كيفيت زندگي و پوشش گياهي در شهر گرگان در سطح 
شاخص  ) مورد بررسي قرار گرفتند كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.TOPSISنواحي هشت گانه از طريق آزمون تاپسيس(

هاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل: دسترسي آسان به پوشش گياهي و فضاي سبز، كافي بودن مقدار پوشش گياهي و 
فضاي سبز، تجهيزات مناسب پاركها و فضاي سبز، احساس آرامش و امنيت در فضاي پوشش گياهي و پارك ها، تعامالت 

اجتماعي شهروندان در فضاهاي سبز و پارك ها، سالمت رواني و روحي در برخورد با فضاهاي سبز مي باشند. 
در مرحله اول ماتريس داده ها را تشكيل مي دهيم كه همان جدول شاخص هاي ماست. 

 

 
 

در مرحله بعد شاخص ها از طريق فرمول زير به ماتريس استاندارد تبديل مي شود. 

 
در مرحله بعد وزن شاخص ها از طريق آنتروپي شانون محاسبه مي شود. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 
05 ./055 ./034 ./056 ./025 ./025 ./
 

 وزن شاخص ها مي باشد. rij كه حاصلضرب Vijدر مرحله بعد محاسبه ماتريس 
 در شاخص است. vijدر ادامه نيز بعد از محاسبه كمترين و بيشترين مقدار 

 از طريق فرمول زير محاسبه مي شود. +S و -Sدر اين بخش 
 

 
 را داريم: ciو در آخر محاسبه 

 

 
كه نتايج همه آزمون ها و مراحل در جدول نهايي زير آورده شده است: 

 
سطح برخورداري ضريب برخورداري نواحي مناطق 
فروبرخوردار /. 46 1ناحيه  1منطقه 
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پراكندگي پوشش گياهي در سطح شهر گرگان به نسبتا در تمامي محالت شهر گرگان وجود دارد كه اين پراكندگي هر چه از 
مركز شهر فاصله مي گيرد فراواني بيشتري را نشان مي دهد. 

در بخش پاياني يافته هاي تحليلي مولفه هاي مورد بررسي در بحث كيفيت زندگي و پوشش گياهي در شهر گرگان در سطح 
شاخص  ) مورد بررسي قرار گرفتند كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.TOPSISنواحي هشت گانه از طريق آزمون تاپسيس(

هاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل: دسترسي آسان به پوشش گياهي و فضاي سبز، كافي بودن مقدار پوشش گياهي و 
فضاي سبز، تجهيزات مناسب پاركها و فضاي سبز، احساس آرامش و امنيت در فضاي پوشش گياهي و پارك ها، تعامالت 

اجتماعي شهروندان در فضاهاي سبز و پارك ها، سالمت رواني و روحي در برخورد با فضاهاي سبز مي باشند. 
در مرحله اول ماتريس داده ها را تشكيل مي دهيم كه همان جدول شاخص هاي ماست. 

 

 
 

در مرحله بعد شاخص ها از طريق فرمول زير به ماتريس استاندارد تبديل مي شود. 

 
در مرحله بعد وزن شاخص ها از طريق آنتروپي شانون محاسبه مي شود. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 
05 ./055 ./034 ./056 ./025 ./025 ./
 

 وزن شاخص ها مي باشد. rij كه حاصلضرب Vijدر مرحله بعد محاسبه ماتريس 
 در شاخص است. vijدر ادامه نيز بعد از محاسبه كمترين و بيشترين مقدار 

 از طريق فرمول زير محاسبه مي شود. +S و -Sدر اين بخش 
 

 
 را داريم: ciو در آخر محاسبه 

 

 
كه نتايج همه آزمون ها و مراحل در جدول نهايي زير آورده شده است: 

 
سطح برخورداري ضريب برخورداري نواحي مناطق 
فروبرخوردار /. 46 1ناحيه  1منطقه  سطح برخورداریضریب برخوردارینواحیمناطق

منطقه 1
فروبرخوردار46/.ناحيه 1
برخوردار88/.ناحيه 2

منطقه 2
نيمه برخوردار48/.ناحيه 1
برخوردار89/.ناحيه 2
برخوردار89/.ناحيه 3

منطقه 3
نيمه برخوردار43/.ناحيه 1
برخوردار87/.ناحيه 2
برخوردار87/.ناحيه 3

در مرحله بعد محاسبه ماتریس Vij كه حاصلضرب rij وزن شاخص ها می باشد.
در ادامه نيز بعد از محاسبه كمترین و بيشترین مقدار vij در شاخص است.

در این بخش -S و +S از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.
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اهميت اسـت كه مي تواند شـرایط محيطـي و تبادالت 
اجتماعـی بيـن شـهروندان را افزایـش دهـد. از طرفـی 
بـا افزایـش جمعيت و توسـعه و گسـترش شهرنشـيني 
انسـانها بـه تدریـج از طبيعـت دور شـده انـد و تراكـم 
بيـش از حـد جمعيـت و دخالـت در محيـط طبيعـي و 
ایجـاد محيـط هـاي انسـان سـاخت، نيازهـاي زیسـت 
محيطـي، جسـمي و روحي انسـان را بيشـتر بـروز داده 
اسـت. بـا توجه بـه اهميت موضـوع پژوهـش در برنامه 
ریـزی شـهر ضرورت دارد در هر شـهري نقش پوشـش 
گياهـی، مـورد ارزیابـي قـرار گيـرد. بدیـن منظـور و با 
توجـه به اهميت پوشـش گياهـی در ارتبـاط با كيفيت 
زندگـی در بيـن شـهروندان، در ایـن پژوهـش نقـش 
پوشـش گياهی در كيفيـت زندگی شـهروندان گرگانی 
مـورد بررسـی قـرار گرفت. جامعـه آماری پژوهـش را با 
توجـه بـه پراكندگـی پوشـش گياهی و فضای سـبز در 
تمامی نواحی شـهر گرگان، تمامی شـهروندان تشـكيل 
داده انـد كـه بـا توجـه بـه آخریـن سرشـماری تعـداد 
330 نفـر بـه عنـوان جامعـه نمونـه انتخـاب گردیـد. 
بـرای جمـع آوری اطالعـات مـورد نيـاز در بخـش اول 
بـا تكيـه بـر مطالعـات كتابخانـه ایـی و برداشـت های 

ميدانی و مشـاهده استفاده شـد، در بخش دوم پژوهش 
اسـاس پرسشـنامه محقـق  بـر  نيـاز  اطالعـات مـورد 
سـاخته كـه روایـی و پایایـی آن مـورد سـنجش قـرار 
گرفتـه بو، تشـكيل مـی داد. جهـت بررسـی رابطه بين 
مولفـه هـا و یافتـه های توصيفـی حاصل از پرسشـنامه 
از آزمـون هـای آمـاری SPSS، اسـتفاده شـد. نتایـج 
حاصـل از داده هـای پرسشـنامه ایـی در بخـش اول 
یافتـه هـای تحليلی نشـان داد كـه در بيـن مولفه های 
مـورد بررسـی ضریـب معنـی داری برای تمامـی مولفه 
هـای مـورد بررسـی در سـطح 99 درصـد معنـی داری 
حاصـل شـد كـه بيانگر آن اسـت كـه بين مولفـه های 
رضایتمنـدی از كيفيت زندگی و دسترسـی به پوشـش 
گياهـی در بيـن شـهروندان گرگانـی در تمامـی نواحی 
شـهر وجـود دارد. در ادامـه رابطـه بيـن مولفـه هـای 
فـردی و كيفيـت زندگـی مورد بحث قـرار گرفت، نتایج 
نشـان مـی دهد كه بيـن متغييرهای فردی شـهروندان 
و كيفيت زندگی)دسترسـی به پوشـش گياهـی( رابطه 
معنـی داری وجـود دارد كه ضرایب آمـاری خود گویای 
این مسـئله هسـتند. در بخش دوم یافتـه های تحليلی 
ابتـدا جهـت نشـان دادن رابطـه مسـاحت و پراكندگی 

برخوردار /. 88 2ناحيه 

 2منطقه 
نيمه برخوردار /. 48 1ناحيه 
برخوردار /. 89 2ناحيه 
برخوردار /. 89 3ناحيه 

 3منطقه 
نيمه برخوردار /. 43 1ناحيه 
برخوردار /. 87 2ناحيه 
برخوردار /. 87 3ناحيه 

 
در نقشه پاياني با توجه به معيارهاي كيفيت زندگي كه در قسمت اول مورد بررسي قرار گرفته اند و مقدار و پراكندگي پوشش 

 گانه شهر گرگان مورد بررسي قرار گرفت. 8گياهي، نسبت به هر يك از نواحي 

 
 نقشه نهايي جهت نشان دادن كيفيت زندگي(ميزان برخورداري شهروندان از پوشش گياهي) و پراكندگي پوشش گياهي .4نقشه 

 در سطح شهر گرگان
  و جمعبندينتيجه گيري

پوشش گياهي در مناطق شهري از اين جهت حائز اهميت است كه مي تواند شرايط محيطي و تبادالت اجتماعي بين شهروندان 
را افزايش دهد. از طرفي با افزايش جمعيت و توسعه و گسترش شهرنشيني انسانها به تدريج از طبيعت دور شده اند و تراكم بيش 

از حد جمعيت و دخالت در محيط طبيعي و ايجاد محيط هاي انسان ساخت، نيازهاي زيست محيطي، جسمي و روحي انسان را 
بيشتر بروز داده است. با توجه به اهميت موضوع پژوهش در برنامه ريزي شهر ضرورت دارد در هر شهري نقش پوشش گياهي، 

 بدين منظور و با توجه به اهميت پوشش گياهي در ارتباط با كيفيت زندگي در بين شهروندان، در اين .مورد ارزيابي قرار گيرد
پژوهش نقش پوشش گياهي در كيفيت زندگي شهروندان گرگاني مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش را با توجه به 
پراكندگي پوشش گياهي و فضاي سبز در تمامي نواحي شهر گرگان، تمامي شهروندان تشكيل داده اند كه با توجه به آخرين 

 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گرديد. براي جمع آوري اطالعات مورد نياز در بخش اول با تكيه بر 330سرشماري تعداد 
مطالعات كتابخانه ايي و برداشت هاي ميداني و مشاهده استفاده شد، در بخش دوم پژوهش اطالعات مورد نياز بر اساس 

پرسشنامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفته بو، تشكيل مي داد. جهت بررسي رابطه بين مولفه ها و 

نقشه 3. پراکندگی پوشش گیاهی در سطح شهر گرگان
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پوشـش گياهی در سـطح شـهر گرگان )شـامل تمامی 
فضاهـای سـبز: پارك هـا، بلوارهـا، مثلثی هـا، لچک ها 
و...( نقشـه پراكندگـی پوشـش گياهـی و فضـای سـبز 
در سـطح شـهر گـرگان ترسـيم شـد، و در ادامـه در 
شـهر  در  گياهـی  پوشـش  و  زندگـی  كيفيـت  بحـث 
گـرگان در سـطح نواحی هشـت گانـه از طریـق آزمون 
تاپسـيس)TOPSIS( مورد بررسـی قرار گرفتند نتایج 
بيانگـر آن اسـت كـه در تمامـی نواحی شـهری گرگان 
بجـز نواحـی یـک در تمامـی نواحـی مناطـق سـه گانه 
شـهر گـرگان دارای سـطح برخـورداری و مطلوبيـت از 
لحـاظ دسترسـی بـه پوشـش گياهی و كيفيـت زندگی 
مـی باشـند. در پایـان نيـز نقشـه نهایـی جهـت نشـان 
دادن كيفيـت زندگـی و پراكندگـی پوشـش گياهی در 
سـطح شـهر گرگان ترسـيم شـد كه بـه عنـوان نتيجه 
نهایی پژوهش نشـان داد كه شـهر گـرگان در ارتباط با 
موضـوع پژوهـش دارای سـطح قابل قبـول در ارتباط با 
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زمان پذيرش نهايي: 1395/6/14زمان دريافت مقاله: 1394/12/23

بررسی و اولويت بندی موانع استقرار مديريت دانش در شرکت 
مادرتخصصی فرودگاههای کشور با روش تحليل سلسله مراتبی

ابراهيم حالجيان*   - عضو هیأت علمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ايران 

چکيده
به  بايد  دانش  مديريت  آمیز  موفقیت  سازی  پیاده  برای 
سازمان به عنوان يک کل نگاه کرد و همه اين عوامل را 
مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها در سازمان شناسايی 
و تحلیل شود. در اين پژوهش به بررسی موانع استقرار 
فرودگاههای  مادرتخصصی  شرکت  در  دانش  مديريت 
کشور پرداخته شده و سپس اولويت بندی خواهند شد. 
پس از ارزيابي روشها و تكنیكهاي موجود جهت رسیدن 
به پاسخ، روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان مناسب 
با  عوامل  اولويت  تعیین  شد. جهت  انتخاب  روش  ترين 
اي  مقايسه  هاي  ماتريس  مراتبی،  سلسله  تحلیل  روش 
با  ها  مقايسه  سازگاری  تعیین  جهت  و  شده  تشكیل 
کلیه  سازگاري  دامنه  سازگاري،  نرخ  فرمول  از  استفاده 
مقايسه ها، محاسبه شد که نتايج حاصله مؤيد اين مطلب 
سازگاري  از  شده  انجام  زوجي  هاي  مقايسه  که  بوده 
از  حاصل  نهايی  نتايج  است.  بوده  برخوردار  مناسبي 
ترتیب  به  که  اينست  بیانگر  اصلی،  موانع  بندی  اولويت 
معیارهای عوامل فرهنگی، عوامل انساني، عوامل فنی و 
تكنولوژيكی، عوامل برون سازمانی و عوامل ساختاری از 
درجه اولويت برخوردار می باشند. و پنج مانع به ترتیب 
اولويت، عدم طراحی و اجرای فعالیت هاي فرهنگ سازي 
در زمینه خلق و تبادل دانش، عدم وجود محیط مبتني 
بر اعتماد نسبت به تسهیم دانش، عدم پشتیبانی کافی 
انتقال  و  خلق  فعالیتهای  از  موجود  سازمانی  فرهنگ 
مديريت  از  سازمان  ارشد  مديريت  حمايت  عدم  دانش، 
و  اطالعات  به  سازمان ها  دستیابي  امكان  عدم  و  دانش 

دانش مورد نیاز در سطح ملي و فراملي می باشند. 
فرهنگی،  عوامل  دانش،   مديريت  کليدي:   واژگان 

انساني، فنی و تكنولوژيكی، برون سازمانی، ساختاری.

  e_hallajian@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09113112024، رايانامه *

Review and prioritize the barriers of knowledge 
management in the company holding the 
country Airports with AHP process

Abstract
Successful implementation ofknowledge managementinan 
organizationrequires thatvariousorganizational factors, certain 
featuresofcoherenceand coordinationarenecessary. Andthere 
aregapsand inconsistenciesbetween thesefactorshinderthe 
successfulimplementationof knowledge management, 
will be.Thus, forsuccessful implementationof knowledge 
management, organizationas a wholeneeds to belooked 
atandconsideredallthese factorsand their statusin the 
organizationareidentified andanalyzed. Thispaperexplores 
thebarriersto knowledge management,Airports Holding 
Countryincountry, paid, and then will beprioritized. 
Afterevaluationtechniquesavailableto achievea response, 
Analytic Hierarchy Processasthe most suitable methodwas 
selected. To determine thepriorityofhierarchicalanalysis, 
comparisonmatrixformed andcomparedto determine 
their compatibilityusingthe formularateadaptation, 
adjustmentrange, all comparisonswere calculated.The 
resultsconfirmedthatthepair comparisonis carried out,theadju
stmentwasappropriate. The final resultsof themain obstacles 
toprioritizeproves thatin ordertomeasurecultural factors, 
human factors, technicalfactors, externalfactorsandstructural 
factorsarethedegree ofpriority. Fiveobstaclesin order of 
preference, lack of planning andimplementingactivitiesinthe 
field ofcultureand exchange ofknowledge, lack 
ofconfidencebased onknowledge sharingenvironment, lack 
of adequatesupport fortheactivities ofthe organizational 
culturecreation and transferof knowledge,lackofseniormana
gement supportknowledge managementand lack ofaccessto 
information and knowledge, organizations arerequired bythe 
national and internationallevel.
Key words: knowledge management, cultural factors, human 
factors, technicalfactors, externalfactors, structural factors
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مقدمه
امروزه سـازمانها به سـرمايه هاي نامشـهود و معنوي که 
همـان دانـش  نامیـده مي شـوند، به عنوان يـک عامل 
مهـم حیاتـي مـي نگرند دسـت يابـي بـه اندوخته هاي 
دانـش سـازماني، بـدون يادگیـري ممكـن نمـي باشـد 
)جعفـری مقـدم، 1382(. مديريـت دانـش شـامل يک 
دسـته عملكـرد، فـرا سـاختاری و تكنیكـی و ابزارهـای 
مديريتـی، طراحـی بـرای ايجـاد موقعیـت، مشـارکت، 
طـرز بكارگیـری دانـش و دانش مربوطه در سـر تا سـر 
همـه سـازمانها مـی باشـد )تهیـر و همـكاران، 2010(. 
دارايی هـای  از  ارزش  فرآينـد خلـق  دانـش  مديريـت 
ناملمـوس سـازمان مـی باشـد. دارايـی هـای ناملموس 
همچنیـن بـه عنـوان سـرمايه معنوی، شـامل سـرمايه 
انسـانی، سـرمايه سـاختاری، سـرمايه رفتاری، سـرمايه 
ارتباطی و سـرمايه مشـتری می گردد. سـرمايه انسـانی 
در واقـع همـان قـدرت مغـز و معلومـات کارکنـان در 

سـازمان اسـت )ويروسـاک، 2010، 4(.  
در سـالهاي اخیر، تالشـهاي سـازمانی بر روي مديريت 
از  يكـی  مديريـت  ايـن  انـد،  بـوده  معطـوف  دانـش 
مديريتهـاي کلیـدي بشـمار مـی رود. ايـن مديريـت 
در بردارنـده ي تمرکـز بـر روي دانـش کارفرمايـان در 
مـورد مشـتريان، رقبـا، محصـوالت و خدمـات در يـک 
سـازمان می باشـد. )گیلبـرت و ديگـران ،2000( مارکو 
مؤثـر  انتقـال  و  معتقدنـد کـه خلـق  آرت )2009(  و 
دانش مسـتلزم وجود سـاختار خاصي در سـازمان است 
سـاختار درونـي سـازمان مـي توانـد مشـوق يـا مانـع 
مديريـت دانـش باشـد )مارکـو و آرت، 2009، ص 24(. 
مديريت دانش در سـازمانهاي پیشـرو به ايجاد فرهنگ 
اشـتراک دانـش میـان کارکنـان کمـک مـي کنـد و با 
تبديـل سـرمايه هـاي انسـاني بـه دارايـي هـاي فكري 
سـازمان يافتـه بـراي سـازمان ايجـاد ارزش مـي کنـد 

)دانپـورت و پروسـات ،2009، ص 12(.
سـازمان دانـش محـور و دانش مدار را سـازماني اسـت 

کـه خلـق دانـش و فرآيند سـهیم شـدن دانـش در آن 
درونـي شـده و بـه عنـوان راه هدايـت عملیـات مـورد 
قبول واقع شـده اسـت )مارکو و آرت، 2009، ص 22(. 
از ايـن رو سـازمان هـا بايـد محیطـی را برای اشـتراک، 
انتقـال و تقابـل دانـش در میـان اعضای خـود به وجود 
آورنـد و افـراد را در جهـت با مفهوم کردن تعامالتشـان 
(؛ و سـعی در  )نونـاکا،1994، ص20  آمـوزش دهنـد 
ايجـاد بسترسـازی و شناسـائی عوامـل زمینـه ای برای 
اسـتقرار مديريـت دانـش در سـازمان نماينـد. مسـئله 
و چالشـی کـه در اينجـا وجـود دارد ايـن اسـت کـه 
مديريـت دانـش موضوعـی سیسـتماتیک اسـت، مقوله 
ای کـه اجـرای موفقیـت آمیز آن نیازمند نگرشـی همه 
جانبـه و فراگیـر بـه عوامـل مختلف سـازمانی اسـت. از 
طرفـی بـه دلیـل مطـرح شـدن مـدل هـا و روش های 
بسـیار متعددی بـرای بـه کارگیری مديريـت دانش در 
سـازمان هـا، گاهـی ايـن مـدل هـا موجب گیج شـدن 
مديرانـی می شـوند که بـه دنبال پیاده سـازی مديريت 
دانش در سـازمان خود هسـتند. پیشـینه تحقیق بیانگر 
آن اسـت که شـیخكانلو )1389( نتیجه گرفته شـد که،  
فرهنـگ سـازمانی با مديريـت دانش در سـازمان رابطه 
معنـاداری وجـود دارد.مارکـو و آرت1 )2009( بـه ايـن 
نتیجـه رسـیدند کـه انتقـال و خلـق دانـش مسـتلزم 
وجود فرهنگ سـازماني اسـت که در آن افراد و گروهها 
تمايـل داشـته باشـند با يكديگـر همكاري نمـوده و در 
راسـتاي منافـع متقابلـي کـه دارنـد، دانـش خـود را با 
يكديگـر مسـتقیم نماينـد. و ويروسـاک2 )2010( در 
تحقیـق خـود به اين نتیجه رسـید که سـازمان ها قبل 
از اقدامـات دانشـي، بايسـتي نگاهـي دقیق بـه فرهنگ 
سـازماني  خـود داشـته باشـند. فرهنـگ سـازماني بـه 
عنـوان يـک عامـل اصلـي در صحنـه مديريـت دانـش 
در   )2010( همـكاران3   و  باشـد.تهیر  مـي  مطـرح 
مطالعـه ای نشـان داد، اعتمـاد تاثیـر قابـل توجهـی بر 
 )2013( ديگـران4   و  ويويـورا  دارد.  دانـش  مديريـت 

1.  Marco, D& Art, E,2009
2.  Wiro Sock,2010
3.  Thahir, Saeed, et al,2010
4.  Wiewiora et al,2013
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در تحقیقـی نتیجـه گرفتنـد کـه ارزش هـای فرهنگی 
در سـازمان های بـزرگ تاثیـر قابـل توجهـی در بهبـود 
اشـتراک گذاری دانش داشـته اسـت. در اين راستا بايد 
توجـه داشـت که پیـاده سـازی موفقیت آمیـز مديريت 
دانش مسـتلزم اين اسـت کـه عوامل سـازمانی مختلف 
موجـود در يـک سـازمان از جملـه سـاختار سـازمانی، 
فرهنـگ سـازمانی، تكنولـوژی و منابـع انسـانی دارای 
ويژگی هـای خاصـی بوده و از انسـجام و هماهنگی الزم 
برخـوردار باشـند و وجـود شـكاف و ناهماهنگی در بین 
ايـن عوامـل مانـع پیاده سـازی موفقیت آمیـز مديريت 
دانـش خواهد شـد. بنابراين برای پیاده سـازی موفقیت 
آمیـز مديريـت دانـش بايـد بـه سـازمان به عنـوان يک 
کل نـگاه کـرد و همـه ايـن عوامـل را مـورد توجـه قرار 
داده و وضعیـت آنهـا در سـازمان شناسـايی و تحلیـل 
شـود )دانش فـر و شـهابی نیا، 1389(. در ايـن پژوهش 
بدنبـال سـئوال کـه موانـع اسـتقرار مديريـت دانش در 
شـرکت مـادر تخصصی فرودگاه های کشـور چیسـت و 

ترتیـب اولويت بنـدی کدامنـد؟
روش شناسی

هـدف تعییـن، اولويـت بنـدی موانـع اسـتقرار مديريت 
دانـش در شـرکت مـادر تخصصـی فرودگاههای کشـور 
و سـؤال اصلـی آن موانـع اسـتقرار مديريـت دانـش در 
شـرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشـور چیست و به 

ترتیـب اولويـت کدامند؟
سؤاالت فرعی عبارتند از:

1. شـاخصها و موانـع اصلي اسـتقرار مديريـت دانش در 
شـرکت مادرتخصصـی فرودگاه هـای کشـور چیسـت و 

به ترتیـب اولويـت کدامند؟
2. زيـر شـاخصها و موانع فرعـي حاصـل از موانع اصلي 
در اسـتقرار مديريـت دانـش در شـرکت مادرتخصصـی 
اولويـت  ترتیـب  بـه  و  چیسـت  کشـور  فرودگاه هـای 

مند؟ کدا
روش تحقیق توصیفي از نوع پیمايشـي  اسـت و جامعه 
آمـاري نخبـگان شـرکت مادرتخصصـی فرودگاههـای 
کشـور مـی باشـند کـه تعـداد آنهـا 20 نفـر و نمونـه با 
جامعـه برابـر اسـت کـه دارای مـدرک تحصیلـی فـوق 

لیسـانس و باالتر و حداقل دارای 10 سـال تجربه مفید 
باحداقل سـابقه 3 سـال پسـت مديريت و حداقل دارای 
يـک طـرح علمـی باشـد. روش جمـع آوري اطالعـات 
کتابخانـه ای که ابزارهای آن عبارت از کتب و نشـريات 
معتبـر و در روش میدانـی کـه بر اسـاس اسـتناد سـاير 
مسـتندات بدسـت آمده علمـی، تحقیقی و پرسشـنامه 
مـی باشـد و روش تحلیـل اسـتنباطي از روش تحلیـل 
سلسـله مراتبي ونرم افزار  AHP اسـتفاده شـده است.
مقايسـه زوجـی معيارهـا يـا عوامـل تاثيرگذار 

بـه يکديگر نسـبت 
جـدول1 نرمالیـزه شـده داده هاي زوجـي عوامل اصلی 
و موانـع مديريتـی اصلـی اسـتقرار مديريـت دانش، مي 
باشـد کـه روش محاسـبه آنهـا به اين صورت مي باشـد 
کـه هر يـک از داده هاي سـتون هاي مقايسـات زوجي 
را بـر جمـع هـر يـک از سـتون هـا تقسـیم نمـوده ايم 
و سـپس بـا محاسـبه میانگیـن سـطرها، اولويـت هاي 
مربـوط بـه عوامـل اصلـی و موانـع مديريتـی اصلـی 

اسـتقرار مديريـت دانش حاصل شـده اسـت.
بـا توجـه به جـدول 1 می تـوان نتیجه گیـری نمود که 
بـه ترتیب معیارهـای عوامـل فرهنگی، عوامل انسـاني، 
عوامـل فنـی و تكنولوژيكـی، عوامـل بـرون سـازمانی، 
عوامـل سـاختاری و عوامـل بـرون سـازمانی بـه ترتیب 

از اولويـت، برخـوردار می باشـند.
1-محاسـبه کل امتيـاز گزينه ها بر اسـاس معيار 

انساني موانع 
جـدول 2، محاسـبه امتیـاز گزينه ها را بر اسـاس معیار 
موانـع انسـاني را مشـخص کـرده و اولويـت معیارهـا را 

بیان مـی کند.
محاسـبه کل امتيـاز گزينـه هـا بر اسـاس معيار 

سـاختاری موانع 
جـدول3، محاسـبه امتیاز گزينـه ها را بر اسـاس معیار 
موانع سـاختاری را مشـخص کرده و اولويـت معیارها را 

بیان مـی کند.
محاسـبه کل امتيـاز گزينـه هـا بر اسـاس معيار 

فرهنگی موانـع 
جـدول6، محاسـبه امتیـاز گزينـه ها را بر اسـاس معیار 
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عوامل و موانع اصلی

عوامل انساني0.1091.3030.3080.4390.0970.2900.169
عوامل ساختاری0.0490.5860.2310.0730.1290.0970.056
عوامل فرهنگی0.1501.8000.1540.2930.3870.2900.676
عوامل فنی و تكنولوژيكی0.0760.9170.2310.1460.1940.2900.056
عوامل برون سازمانی0.0330.3940.0770.0490.1940.0320.042
جمع0.4175.0001.0001.0001.0001.0001.000

جدول 1. مقادير نرمال شده و مقادير اولويت معيارهاي ارزيابي نسبت به يکديگر

امتیاز نهايی معیارها )عوامل(
گزينه ها

اولويت 
عامل 
اصلی

اولويت 
معیارها

0.007عدم  آگاهي افراد نسبت به فوايد و مزاياي مديريت دانش

0.109

0.063
0.0220.198عدم طراحي و اجرای سیستم ارزيابي عملكرد بر مبنای دانش
0.0210.193عدم وجود سیستم انگیزشي در جهت خلق و انتقال دانش

0.0100.093کمبود ارتباط و تعامل بین افراد دارنده دانش و افراد نیازمند دانش
0.0490.452عدم وجود محیط مبتني بر اعتماد نسبت به تسهیم دانش

جدول 2. محاسبه امتياز گزينه ها بر اساس معيار موانع انساني

معیارها )عوامل(
امتیاز 
نهايی 
گزينه ها

اولويت 
عامل 
اصلی

اولويت 
معیارها

0.010ساختارهای سازمانی غیرمنعطف برای اجرای مديريت دانش 

0.049

0.200
0.0200.411يكطرفه بودن جريان ارتباطات و دانش در سازمان )از باال به پايین(
0.0090.187عدم امكان تسهیم دانش به علت بزرگ بودن واحدهای سازمانی

0.0060.131عدم وجود کارگروههای دانشی برای تهیه و به اشتراک گذاری دانش
0.0030.072ابهام و تعارض در نقش برای مديريت دانش

جدول 3. محاسبه امتياز گزينه ها براساس معيار موانع ساختاری
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امتیاز نهايی معیارها )عوامل(
گزينه ها

اولويت 
عامل 
اصلی

اولويت 
معیارها

عدم پشتیبانی کافی فرهنگ سازمانی موجود از فعالیتهای خلق و انتقال 
0.036دانش

0.150

0.240

0.0290.191عدم حمايت مديريت ارشد سازمان از مديريت دانش
عدم طراحی و اجرای فعالیت هاي فرهنگ سازي در زمینه خلق و تبادل 

0.0540.360دانش

0.0180.120عدم وجود فرهنگ مديريت مشارکتي در سازمان
0.0130.089عدم وجود فرهنگ پرسش و مطالعه در جهت انتقال دانش در سازمان 

جدول 4. محاسبه امتياز گزينه ها براساس معيار موانع فرهنگی

امتیاز نهايی معیارها )عوامل(
گزينه ها

اولويت 
عامل 
اصلی

اولويت 
معیارها

کمبود زيرساخت های فنی و تكنولوژيكی مناسب برای پشتیبانی 
0.025فعالیتهای تسهیم دانش

0.076

0.326

0.0120.152فقدان مراکز و ماخذ مناسب برای نگهداری دانش
عدم ايجاد پايگاه الكترونیكي دانش در سازمان ها به کمک ابزارهاي 

0.0050.067الكترونیكی

عدم امكان دستیابي سازمان ها به اطالعات و دانش مورد نیاز در سطح 
0.0270.355ملي و فراملي

عدم وجود بانک هاي نرم افزاري شامل اطالعات از تولیدکنندگان، ساختار و 
0.0080.101کاربران دانش

جدول 5. محاسبه امتياز گزينه ها براساس معيار موانع فنی و تکنولوژيکی

محاسـبه کل امتيـاز گزينـه هـا براسـاس معيار 
موانـع فنـی و تکنولوژيکی

جـدول5  ، محاسـبه امتیاز گزينه ها را بر اسـاس معیار 
موانـع فنـی و تكنولوژيكی را مشـخص کـرده و اولويت 

معیارهـا را بیـان می کند.
محاسـبه کل امتيـاز گزينـه هـا بر اسـاس معيار 

موانـع برون سـازمانی
جـدول6، محاسـبه امتیـاز گزينـه ها را بر اسـاس معیار 
اولويـت  و  را مشـخص کـرده  بـرون سـازمانی  موانـع 

معیارهـا را بیـان مـی کند.

اولويـت  و  را مشـخص کـرده  بـرون سـازمانی  موانـع 
معیارهـا را بیـان مـی کند.

نتايـج نهايی تجزيـه و تحليل داده هـا و اولويت 
ی  بند

بطـور کلي نتايـج حاصـل از داده هاي تحقیـق بصورت 
جـدول نتايج مي باشـد.

نتيجه گيری و پيشنهاد
سـازمان دانـش محـور و دانش مدار را سـازماني اسـت  
کـه خلـق دانـش و فرآيند سـهیم شـدن دانـش در آن 
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امتیاز نهايی معیارها )عوامل(
گزينه ها

اولويت 
عامل 
اصلی

اولويت 
معیارها

عدم ارتباط با سازمان هاي موفق در زمینه استقرار سیستم مديريت 
0.003دانش

0.033

0.079

0.0080.259عدم وجود نظام نامه مديريت دانش در سازمان های دولتی
عدم وجود بودجه مناسب دولتی برای برنامه های مديريت دانش در 

0.0030.091سازمان های دولتی

طبیعت منزوی سازمان های دولتی به دلیل عدم رقابت بین سازمان های 
0.0130.411دولتی با ساير سازمانها

عدم آشنايی مديران ارشد و میانی در سازمان های دولتی با مديريت 
0.0050.160دانش

جدول 3. محاسبه امتياز گزينه ها براساس معيار موانع ساختاری

5

محاسبه كل امتياز گزينه ها براساس معيار موانع فني و تكنولوژيكي 
 جدول  ، محاسبه امتياز گزينه ها را بر اساس معيار موانع فني و تكنولوژيكي را مشخص كرده و اولويت معيارها را بيان مي كند.

محاسبه امتياز گزينه ها براساس معيار موانع فني و تكنولوژيكي. 5جدول 

 معيارها (عوامل)
امتياز 
نهايي 

 گزينه ها

اولويت 
 عامل اصلي

اولويت 
 معيارها

 0.025 كمبود زيرساخت هاي فني و تكنولوژيكي مناسب براي پشتيباني فعاليتهاي تسهيم دانش

0.076 

0.326 
 0.152 0.012 فقدان مراكز و ماخذ مناسب براي نگهداري دانش

 0.067 0.005 عدم ايجاد پايگاه الكترونيكي دانش در سازمان ها به كمك ابزارهاي الكترونيكي
 0.355 0.027 عدم امكان دستيابي سازمان ها به اطالعات و دانش مورد نياز در سطح ملي و فراملي

 0.101 0.008 عدم وجود بانك هاي نرم افزاري شامل اطالعات از توليدكنندگان، ساختار و كاربران دانش

محاسبه كل امتياز گزينه ها بر اساس معيار موانع برون سازماني 
 ، محاسبه امتياز گزينه ها را بر اساس معيار موانع برون سازماني را مشخص كرده و اولويت معيارها را بيان مي كند.6جدول

محاسبه امتياز گزينه ها براساس معيار موانع برون سازماني . 6جدول 

 معيارها (عوامل)
امتياز 
نهايي 

 گزينه ها

اولويت 
 عامل اصلي

اولويت 
 معيارها

 0.003 عدم ارتباط با سازمان هاي موفق در زمينه استقرار سيستم مديريت دانش

0.033 

0.079 
 0.259 0.008 عدم وجود نظام نامه مديريت دانش در سازمان هاي دولتي

 0.091 0.003 عدم وجود بودجه مناسب دولتي براي برنامه هاي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
طبيعت منزوي سازمان هاي دولتي به دليل عدم رقابت بين سازمان هاي دولتي با ساير 

 سازمانها
0.013 0.411 

 0.160 0.005 عدم آشنايي مديران ارشد و مياني در سازمان هاي دولتي با مديريت دانش

محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع انساني 
  

   C.V    
 
 

 =  

       
       اولويت  

 
    

 
 :    

      
      WSV  

 

 
 
 

  CV= 5.2244 0.063 0.331 
5.6039 0.198 1.111 
5.5042 0.193 1.061 
5.0484 0.093 0.471 
5.5418 0.452 2.058 

   

6

        5.38468709 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   nدراينجا

 
        R.I .نشان دهنده مقدار شاخص تصادفي است كه از جدول زير استخراج مي گردد  

 
 

       
 
 

   10     9    8     7      6     5     4     3       2       1     N 

  49/1  45/1  41/1    32/1   24/1   12/1    9/0   58/0     0      0    R.I 

 -      -     -     -         16     15    14     13     13     11   N   

 -      -     -     -        6/1   59/1     57/1   56/1    56/1   51/1   R.I 

  
 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي مقايسات زوجي گروه 0.1 بوده و كمتر از 0.0859 برابرCR در تحليل مقدار بدست آمده 

در جدوالز سازگاري برخوردار  است. 
محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع ساختاري  
در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.  

 
 

   C.V    
 
 
 

 =  

       
       اولويت  

 
    

 
 

 :    

      
      WSV  

 

 
 
 
 
 

  CV= 

5.4194 0.200 1.081 
5.5066 0.411 2.263 
5.1921 0.187 0.969 
5.1519 0.131 0.676 
5.3066 0.072 0.380 

 
 
 

  

5.315380938 = max  λ ميانگين  = CV 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

0.096 
4 

5 - 5.3847 

1 
. max = = 

− 

− 
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n 

n I C 
λ 

0859 . 0 
12 . 1 

096 . 0 = = = 
RI 

CI CR 
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6

        5.38468709 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   nدراينجا

 
        R.I .نشان دهنده مقدار شاخص تصادفي است كه از جدول زير استخراج مي گردد  

 
 

       
 
 

   10     9    8     7      6     5     4     3       2       1     N 

  49/1  45/1  41/1    32/1   24/1   12/1    9/0   58/0     0      0    R.I 

 -      -     -     -         16     15    14     13     13     11   N   

 -      -     -     -        6/1   59/1     57/1   56/1    56/1   51/1   R.I 

  
 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي مقايسات زوجي گروه 0.1 بوده و كمتر از 0.0859 برابرCR در تحليل مقدار بدست آمده 

در جدوالز سازگاري برخوردار  است. 
محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع ساختاري  
در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.  
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      WSV  

 

 
 
 
 
 

  CV= 

5.4194 0.200 1.081 
5.5066 0.411 2.263 
5.1921 0.187 0.969 
5.1519 0.131 0.676 
5.3066 0.072 0.380 

 
 
 

  

5.315380938 = max  λ ميانگين  = CV 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  
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12 . 1 
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 در تحلیـل مقـدار بدسـت آمـده CR برابـر0.0859 بـوده و کمتـر از 0.1 می باشـد، مي توان گفت که مقايسـات 
زوجـي مقايسـات زوجي گـروه در جدوالز سـازگاري برخوردار  اسـت.

6

        5.38468709 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   nدراينجا

 
        R.I .نشان دهنده مقدار شاخص تصادفي است كه از جدول زير استخراج مي گردد  

 
 

       
 
 

   10     9    8     7      6     5     4     3       2       1     N 

  49/1  45/1  41/1    32/1   24/1   12/1    9/0   58/0     0      0    R.I 

 -      -     -     -         16     15    14     13     13     11   N   

 -      -     -     -        6/1   59/1     57/1   56/1    56/1   51/1   R.I 

  
 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي مقايسات زوجي گروه 0.1 بوده و كمتر از 0.0859 برابرCR در تحليل مقدار بدست آمده 

در جدوالز سازگاري برخوردار  است. 
محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع ساختاري  
در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.  
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  CV= 

5.4194 0.200 1.081 
5.5066 0.411 2.263 
5.1921 0.187 0.969 
5.1519 0.131 0.676 
5.3066 0.072 0.380 

 
 
 

  

5.315380938 = max  λ ميانگين  = CV 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  
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5 - 5.3847 
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096 . 0 = = = 
RI 
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7

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   n  در اينجا

 
-4 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي گروهي درجدول ( 0.1 بوده و كمتر از 0.0704 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

) از سازگاري برخورداراست. 4

محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع فرهنگي 

در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.  
 

C
V

 

 
 
 
 
 

 =

ت
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W
SV

 

5.4530 0.240 1.309 
5.3588 0.191 1.026 
5.4178 0.360 1.195 
5.2853 0.120 0.633 
5.1452 0.089 0.457 

 
5.332078744 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 

شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

                                                                                                        
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   nدر اينجا

 

 
 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي گروهي ازسازگاري 0.1 بوده و كمتر از 0.07412 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

برخورداراست. 

0.0830 
4 

5 - 5.3321 

1 
. max = = 

− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0788 
4 

5 - 5.3154 

1 
. max = = 

− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0704 
12 . 1 

0788 . 0 = = = 
RI 

CI CR 

0.07412 
12 . 1 

0.0830 = = = 
RI 

CI CR 

در تحلیـل مقـدار بدسـت آمـده CR برابـر0.0704 بـوده و کمتـر از 0.1 می باشـد، مـي توان گفت که مقايسـات 
زوجـي گروهي درجدول ) 4-4( از سـازگاري برخورداراسـت.
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7

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   n  در اينجا

 
-4 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي گروهي درجدول ( 0.1 بوده و كمتر از 0.0704 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

) از سازگاري برخورداراست. 4

محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع فرهنگي 

در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.  
 

C
V

 

 
 
 
 
 

 =

ت
لوي

او
 

 
 
 
 
 
 :

W
SV

 

5.4530 0.240 1.309 
5.3588 0.191 1.026 
5.4178 0.360 1.195 
5.2853 0.120 0.633 
5.1452 0.089 0.457 

 
5.332078744 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 

شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

                                                                                                        
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   nدر اينجا

 

 
 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي گروهي ازسازگاري 0.1 بوده و كمتر از 0.07412 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

برخورداراست. 

0.0830 
4 

5 - 5.3321 

1 
. max = = 

− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0788 
4 

5 - 5.3154 

1 
. max = = 

− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0704 
12 . 1 

0788 . 0 = = = 
RI 

CI CR 

0.07412 
12 . 1 

0.0830 = = = 
RI 

CI CR 

در تحلیـل مقـدار بدسـت آمـده CR برابـر0.07412 بـوده و کمتر از 0.1 می باشـد، مي توان گفت که مقايسـات 
زوجي گروهي ازسـازگاري برخورداراسـت.

8

  محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع فني و تكنولوژيكي –4-3-4

 در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.
 

C
V

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 =

ت
وي

اول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :
 
 
 

W
SV

 

5.4559 0.326 1.780 
4.9786 0.152 0.757 
5.1838 0.067 0.345 
5.5892 0.355 1.982 

4.8169 0.101 0.484 

 
5.2053 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 

شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي بر اساس رابطه 
1

max

−
−

n
nλ C.I = و براي مقايسه هاي گروهي بر اساس رابطه  

CI =
n

n−maxλ
 محاسبه مي شود.        

                                              

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   n    دراينجا

 

 
سازگاري   مي باشد، بنابراين مقايسات زوجي گروهي از0.1 بوده و كمتر از 0.0458 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

 برخورداراست.
محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع برون سازماني 

0.05133 
4 

5 - 5.2053 

1 
. max = = 

− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0458 
12 . 1 

0.05133 = = = 
RI 

CI CR 
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8

  محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع فني و تكنولوژيكي –4-3-4

 در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود.
 

C
V

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 =
ت

وي
اول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :
 
 
 

W
SV

 

5.4559 0.326 1.780 
4.9786 0.152 0.757 
5.1838 0.067 0.345 
5.5892 0.355 1.982 

4.8169 0.101 0.484 

 
5.2053 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 

شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي بر اساس رابطه 
1

max

−
−

n
nλ C.I = و براي مقايسه هاي گروهي بر اساس رابطه  

CI =
n

n−maxλ
 محاسبه مي شود.        

                                              

 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   n    دراينجا

 

 
سازگاري   مي باشد، بنابراين مقايسات زوجي گروهي از0.1 بوده و كمتر از 0.0458 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

 برخورداراست.
محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيار موانع برون سازماني 

0.05133 
4 

5 - 5.2053 

1 
. max = = 

− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0458 
12 . 1 

0.05133 = = = 
RI 

CI CR 
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C
V

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 =

ت
وي

ول
ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :

W
S

V
 

5.1476 0.079 0.406 
5.3979 0.259 1.397 
5.1468 0.091 0.470 
5.5270 0.411 2.270 

5.3568 0.160 0.858 

 
5.315272208 =max  λ ميانگين  = CV⇒ 

 
شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

 
مي باشد.  =n 4  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   n     دراينجا

 
 مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي گروهي از سازگاري برخوردار است. 0.1 بوده و كمتر از 0.0704 برابر CRدر تحليل مقدار بدست آمده 

محاسبه نرخ سازگاري ماتريس مقايسه اي گزينه ها نسبت به معيارها و موانع اصلي 
در اين  مرحله بردار مجموع وزني محاسبه مي شود. 

C
V

 

 
 
 
 
 
 
 

 =

ت
وي

ول
ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 :

W
S

V
 

6.02 0.109 0.653 
5.56 0.049 0.272 
6.33 0.150 0.949 
4.66 0.076 0.356 

4.39 0.033 0.144 

0.0778 
4 

5 - 5.3153 

1 
. 

max = = 
− 

− 
= 

n 

n I C 
λ 

0.0704 
12 . 1 

0.0778 = = = 
RI 

CI CR 
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5.39046636 = max  λ ميانگين  = CV⇒ 

شاخص سازگاري براي مقايسه هاي انفرادي مقايسه هاي گروهي  

                                                 
مي باشد.  =n 5  بيان كننده تعداد گزينه هاي رقيب   n     دراينجا

 
 از 4جدول   مي باشد، مي توان گفت كه مقايسات زوجي گروهي در0.1 بوده و كمتر از 0.087 برابرCRدر تحليل مقدار بدست آمده 

سازگاري برخورداراست. 

نتايج نهايي تجزيه و تحليل داده ها و اولويت بندي  
بطور كلي نتايج حاصل از داده هاي تحقيق بصورت جدول زير مي باشد: 

رتبه 
  اولويت

امتياز نهايي 
 گزينه ها

 زير شاخص ها

 فعاليت هاي فرهنگ سازي در زمينه خلق و تبادل دانشعدم طراحي و اجراي 0.0540 1
 عدم وجود محيط مبتني بر اعتماد نسبت به تسهيم دانش 0.0491 2
 عدم پشتيباني كافي فرهنگ سازماني موجود از فعاليتهاي خلق و انتقال دانش 0.0359 3
 عدم حمايت مديريت ارشد سازمان از مديريت دانش 0.0287 4
 عدم امكان دستيابي سازمان ها به اطالعات و دانش مورد نياز در سطح ملي و فراملي 0.0271 5
 كمبود زيرساخت هاي فني و تكنولوژيكي مناسب براي پشتيباني فعاليتهاي تسهيم دانش 0.0249 6
 عدم طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد بر مبناي دانش 0.0215 7
 عدم وجود سيستم انگيزشي در جهت خلق و انتقال دانش 0.0209 8
 يكطرفه بودن جريان ارتباطات و دانش در سازمان (از باال به پايين) 0.0200 9

 عدم وجود فرهنگ مديريت مشاركتي در سازمان 0.0179 10
 طبيعت منزوي سازمان هاي دولتي به دليل عدم رقابت بين سازمان هاي دولتي با ساير سازمان ها 0.0134 11
 عدم وجود فرهنگ پرسش و مطالعه در جهت انتقال دانش در سازمان  0.0133 12
 فقدان مراكز و ماخذ مناسب براي نگهداري دانش 0.011 13
 كمبود ارتباط و تعامل بين افراد دارنده دانش و افراد نيازمند دانش 0.010 14
 ساختارهاي سازماني غيرمنعطف براي اجراي مديريت دانش 0.0097 15
 عدم امكان تسهيم دانش به علت بزرگ بودن واحدهاي سازماني 0.0091 16
 عدم وجود نظام نامه مديريت دانش در سازمان هاي دولتي 0.0084 17
 عدم وجود بانك هاي نرم افزاري شامل اطالعات از توليدكنندگان، ساختار و كاربران دانش 0.0076 18

0.0976 
4 

5 - 5.3904 

1 
. max = = 

− 

− = 
n 

n I C 
λ 

0.087 
12 . 1 

0.0976 = = = 
RI 

CI CR 

 رتبه
اولويت

 امتیاز
 نهايی

گزينه ها
زير شاخص ها

1 0.0540 عدم طراحی و اجرای فعالیت هاي فرهنگ سازي در زمینه خلق و تبادل دانش
2 0.0491 عدم وجود محیط مبتني بر اعتماد نسبت به تسهیم دانش
3 0.0359 عدم پشتیبانی کافی فرهنگ سازمانی موجود از فعالیتهای خلق و انتقال دانش
4 0.0287 عدم حمايت مديريت ارشد سازمان از مديريت دانش
5 0.0271 عدم امكان دستیابي سازمان ها به اطالعات و دانش مورد نیاز در سطح ملي و فراملي

6 0.0249  کمبود زيرساخت های فنی و تكنولوژيكی مناسب برای پشتیبانی فعالیتهای تسهیم
دانش

7 0.0215 عدم طراحي و اجرای سیستم ارزيابي عملكرد بر مبنای دانش
8 0.0209 عدم وجود سیستم انگیزشي در جهت خلق و انتقال دانش
9 0.0200 )يكطرفه بودن جريان ارتباطات و دانش در سازمان )از باال به پايین
10 0.0179 عدم وجود فرهنگ مديريت مشارکتي در سازمان

11 0.0134  طبیعت منزوی سازمان های دولتی به دلیل عدم رقابت بین سازمان های دولتی با
ساير سازمان ها

12 0.0133  عدم وجود فرهنگ پرسش و مطالعه در جهت انتقال دانش در سازمان
13 0.011 فقدان مراکز و ماخذ مناسب برای نگهداری دانش

جدول نتايج
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اجـرای سیسـتم ارزيابـي عملكـرد بـر مبنـای دانـش، 
عـدم وجود سیسـتم انگیزشـي در جهت خلـق و انتقال 
دانـش، کمبود ارتبـاط و تعامل بین افـراد دارنده دانش 
و افـراد نیازمنـد دانـش و عـدم آگاهـي افراد نسـبت به 
فوايـد و مزايـاي مديريـت دانـش بـه ترتیـب از اولويت 
برخـوردار مـی باشـند. تهیـر و همـكاران5  نشـان داد، 
اعتمـاد تاثیـر قابـل توجهـی بـر مديريـت دانـش دارد 
پیشـنهاد مـی گـردد تـا سیسـتم ارزيابـي عملكـرد بـر 
مبنای دانش طراحي و اجرا شـده و سیسـتم انگیزشـي 
در جهـت خلـق و انتقـال دانـش بوجود آيـد، تا موجب 
تشـويق و گسـترش فرهنگ دانشـی و حمايت جدی از 
ايـده هـای نـو و خالقانـه کارکنـان در انجام طـرح ها و 
پـروژه هـا گـردد تا باعث تسـهیل در امر خلـق و انتقال 
دانـش می شـود. همچنیـن، با توجه به نتايـج حاصل از 
اولويـت بندی معیار موانع سـاختاری اسـتقرار مديريت 
دانش در شـرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشـور که 
بـه ترتیـب معیارهـای يكطرفه بـودن جريـان ارتباطات 

درونـي شـده و بـه عنـوان راه هدايـت عملیـات مـورد 
قبـول واقـع شـده اسـت. از ايـن رو سـازمان هـا بايـد 
محیطـی را بـرای اشـتراک، انتقـال و تقابـل دانـش در 
میـان اعضای خـود به وجـود آورند و افـراد را در جهت 
بـا مفهوم کردن تعامالتشـان آموزش دهندنتايج نشـان 
مـی دهـد که موانع اسـتقرار مديريت دانش در شـرکت 
مادرتخصصـی فرودگاههـای کشـور را بـه 5 معیار کلی 
تقسـیم کرده ايـم کـه شـامل عوامـل انسـاني، عوامـل 
سـاختاری، عوامل فرهنگی، عوامل فنـی و تكنولوژيكی 
و عوامل برون سـازمانی که، به ترتیب معیارهای عوامل 
فرهنگـی، عوامـل انسـاني، عوامـل فنـی و تكنولوژيكی، 
عوامـل برون سـازمانی، عوامل سـاختاری و عوامل برون 
سـازمانی بـه ترتیـب از اولويـت، برخـوردار مـی باشـند 
کـه اولويت بندی معیار موانع انسـاني اسـتقرار مديريت 
دانـش در شـرکت مادرتخصصـی فرودگاههـای کشـور 
کـه بـه ترتیـب معیارهـای عـدم وجـود محیـط مبتني 
بـر اعتمـاد نسـبت بـه تسـهیم دانـش، عـدم طراحي و 

5.  Thahir, Saeed, et al,2010

14 0.010 کمبود ارتباط و تعامل بین افراد دارنده دانش و افراد نیازمند دانش
15 0.0097 ساختارهای سازمانی غیرمنعطف برای اجرای مديريت دانش
16 0.0091 عدم امكان تسهیم دانش به علت بزرگ بودن واحدهای سازمانی
17 0.0084 عدم وجود نظام نامه مديريت دانش در سازمان های دولتی

18 0.0076  عدم وجود بانک هاي نرم افزاري شامل اطالعات از تولیدکنندگان، ساختار و کاربران
دانش

19 0.0068 عدم  آگاهي افراد نسبت به فوايد و مزاياي مديريت دانش
20 0.0064 عدم وجود کارگروههای دانشی برای تهیه و به اشتراک گذاری دانش
21 0.0052 عدم آشنايی مديران ارشد و میانی در سازمان های دولتی با مديريت دانش
22 0.0050 عدم ايجاد پايگاه الكترونیكي دانش در سازمان ها به کمک ابزارهاي الكترونیكی
23 0.0034 ابهام و تعارض در نقش برای مديريت دانش

24 0.0029  عدم وجود بودجه مناسب دولتی برای برنامه های مديريت دانش در سازمان های
دولتی

25 0.0025 عدم ارتباط با سازمان هاي موفق در زمینه استقرار سیستم مديريت دانش
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و دانـش در سـازمان )از بـاال بـه پايیـن(، سـاختارهای 
سـازمانی غیرمنعطف برای اجـرای مديريت دانش، عدم 
امـكان تسـهیم دانش بـه علت بـزرگ بـودن واحدهای 
سـازمانی، عـدم وجود کارگروههای دانشـی بـرای تهیه 
و بـه اشـتراک گـذاری دانش و ابهام و تعـارض در نقش 
بـرای مديريـت دانـش  بـه ترتیـب از اولويـت برخوردار 
رابطـه  کـه،  گرفـت  نتیجـه  عسـكري  باشـند.  مـی 
معنـاداري بین سـاختار سـازمان و انتقـال دانش وجود 
دارد. لـي و چیـو6   دريافتنـد کـه عامـالن دولتـي نوعاً 
سازمان هايي سلسله مراتــبي و بوروکــراتیک هـستند 
که تــسهیم دانــش را دشــوار مي کنندپیشـنهاد می 
گردد اهداف سـازمانی و اهداف اسـتراتژيک سـازمان بر 
مبنـای دانـش، در شـرکت مادرتخصصـی فرودگاههای 
کشـور  بايد مشـخص و تعريف شـود و همچنین چشم 
انداز سـازمان به روشـنی ترسـیم شـود تا درک روشنی 
از اهـداف و جهـت سـازمان بـه کارکنان منتقل شـود.

نتايـج حاصـل از اولويـت بنـدی معیـار موانـع فرهنگی 
اسـتقرار مديريـت دانش که بـه ترتیـب معیارهای عدم 
طراحـی و اجـرای فعالیت هاي فرهنگ سـازي در زمینه 
خلـق و تبـادل دانـش، عـدم پشـتیبانی کافـی فرهنگ 
سـازمانی موجـود از فعالیتهـای خلـق و انتقـال دانـش، 
عدم حمايت مديريت ارشـد سـازمان از مديريت دانش، 
عـدم وجود فرهنـگ مديريت مشـارکتي در سـازمان و 
عـدم وجود فرهنگ پرسـش و مطالعـه در جهت انتقال 
دانـش در سـازمان  بـه ترتیـب از اولويت برخـوردار می 
باشـند. شـیخكانلو  نتیجـه گرفتـه شـد کـه،  فرهنـگ 
سـازمانی با مديريت دانش در سـازمان رابطه معناداری 
وجـود داردمارکـو و آرت بـه ايـن نتیجـه رسـیدند کـه 
انتقـال و خلـق دانش مسـتلزم وجود فرهنگ سـازماني 
اسـت که در آن افراد و گروهها تمايل داشـته باشـند با 
يكديگـر همـكاري نموده و در راسـتاي منافـع متقابلي 
کـه دارنـد، دانـش خـود را بـا يكديگر مسـتقیم نمايند.  
ويروسـاک در تحقیـق خـود بـه ايـن نتیجه رسـید که 

سـازمان هـا قبـل از اقدامـات دانشـي، بايسـتي نگاهي 
باشـند.  داشـته  فرهنـگ سـازماني  خـود  بـه  دقیـق 
فرهنـگ سـازماني بـه عنـوان يـک عامـل اصلـي در 
صحنـه مديريـت دانـش مطرح مي باشـد لذا پیشـنهاد 
مـی گـردد، زمینه برگـزاری کالس های آموزشـی برای 
مديـران شـرکت مادرتخصصـی فرودگاههای کشـور در 
مـورد آشـنايی بـا فرهنـگ مطلـوب و چگونگـی اجرای 
مديريـت دانـش و اسـتفاده  بهینـه از فنـاوری هـای 
موجـود )ماننـد پسـت الكترونیـک، وبـالگ، اينترنـت، 
اتاقـک  ايجـاد  و  ايجـاد شـود.  و...(  اداری  اتوماسـیون 
هـای گفـت و شـنود و تقويـت فرهنـگ اعتمـاد که در 
ايـن تحقیـق در اولويـت دوم قـرار داشـته و بـا اهمیت 
مـی باشـد، ايجـاد گـردد، تـا کارکنـان احسـاس نكنند 
بـا عرضـه دانـش موقعیـت خـود را بـه خطـر خواهنـد 
انداخـت. گسـترش فرهنـگ اعتمـاد و همـكاری  نقش 
مهمـی در خلـق و انتقـال دانـش دارد. لـذا پیشـنهاد 
مـی گـردد، بـا تشـكیل گـروه هـای کاری و هماهنگی 
میـان بخش های مختلف سـازمان و گسـترش فرهنگ 
مشـارکت و همكاری و کار تیمی و انديشـیدن تدابیری 
جهـت انتقـال دانـش و تجربه های کسـب شـده از يک 
طـرح به طـرح های ديگـر،  باعث خلـق و انتقال دانش 

گردند.
فنـی  بنـدی معیـار موانـع  اولويـت  از  نتايـج حاصـل 
بـه ترتیـب  و تكنولوژيكـی اسـتقرار مديريـت دانـش 
بـه  سـازمان ها  دسـتیابي  امـكان  عـدم  معیارهـای 
اطالعـات و دانـش مـورد نیاز در سـطح ملـي و فراملي، 
کمبـود زيرسـاخت هـای فنـی و تكنولوژيكی مناسـب 
فقـدان  دانـش،  تسـهیم  فعالیتهـای  پشـتیبانی  بـرای 
مراکـز و ماخـذ مناسـب بـرای نگهـداری دانـش، عـدم 
از  اطالعـات  شـامل  نرم افـزاري  بانک هـاي  وجـود 
تولیدکننـدگان، سـاختار و کاربران دانـش و عدم ايجاد 
بـه کمـک  الكترونیكـي دانـش در سـازمان ها  پايـگاه 
ابزارهـاي الكترونیكـی بـه ترتیـب از اولويـت، برخوردار 

6  . Lee, H. and Chio, B,2003
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مـی باشـند. لـذا بـه مديـران پیشـنهاد مـی گـردد که 
زيرسـاخت هـای فنـی و تكنولوژيكـی مناسـب بـرای 
پشـتیبانی فعالیتهـای تسـهیم دانـش فراهـم گشـته و 
دسـتیابي سـازمانها بـه اطالعـات و دانش مـورد نیاز در 

سـطح ملـي و فراملـي  فراهـم گـردد.
نتايـج حاصـل از اولويـت بنـدی معیـار موانـع بـرون 
ترتیـب  بـه  کـه  دانـش  مديريـت  اسـتقرار  سـازمانی 
معیارهـای طبیعـت منـزوی سـازمانهای دولتـی بدلیل 
عـدم رقابت سـازمانهای دولتی با سـاير سـازمانها، عدم 
دانـش در سـازمان های  نامـه مديريـت  نظـام  وجـود 
دولتی، عدم آشـنايی مديران ارشـد و میانی در سازمان 
هـای دولتـی بـا مديريـت دانـش، عـدم وجـود بودجـه 
مناسـب دولتـی بـرای برنامـه هـای مديريـت دانش در 
سـازمان هـا و عـدم ارتبـاط بـا سـازمان هاي موفـق در 
زمینـه اسـتقرار سیسـتم مديريـت دانـش بـه ترتیب از 
اولويـت، برخوردار می باشـند. در تحقیقـات داونپورت و 
لورنـس  نتیجه گرفته شـد کـه، عدم حمايـت مديريت 
شـرکت از کارکنـان بخاطـر کسـب و تسـهیم دانش، از 

موانـع مهـم اسـتقرار مديريـت دانـش می باشـد
نتايـج کلـی بیانگر ان اسـت که موانع بـه ترتیب اولويت 

بصورت زير بیان شـده اسـت:
1.عـدم طراحـی و اجـرای فعالیت هـاي فرهنگ سـازي 

در زمینـه خلـق و تبـادل دانش
2.عـدم وجـود محیـط مبتنـي بـر اعتمـاد نسـبت بـه 

تسـهیم دانـش
3.عـدم پشـتیبانی کافـی فرهنـگ سـازمانی موجـود از 

فعالیتهـای خلـق و انتقـال دانش
4.عـدم حمايـت مديريـت ارشـد سـازمان از مديريـت 

نش ا د
و  اطالعـات  بـه  دسـتیابي سـازمان ها  امـكان  5.عـدم 

دانـش مـورد نیـاز در سـطح ملـي و فراملـي
6.کمبود زيرسـاخت هـای فنی و تكنولوژيكی مناسـب 

بـرای پشـتیبانی فعالیتهای تسـهیم دانش
7.عـدم طراحـي و اجـرای سیسـتم ارزيابـي عملكرد بر 

مبنـای دانش
8.عـدم وجـود سیسـتم انگیزشـي در جهـت خلـق و 

انتقـال دانـش
9.يكطرفـه بودن جريـان ارتباطات و دانش در سـازمان 

)از باال بـه پايین(
10.عدم وجود فرهنگ مديريت مشارکتي در سازمان

11.طبیعـت منزوی سـازمان های دولتـی به دلیل عدم 
رقابت بین سـازمان های دولتی با سـاير سـازمان ها

12.عـدم وجـود فرهنـگ پرسـش و مطالعـه در جهـت 
انتقـال دانـش در سـازمان 

بـرای نگهـداری  13.فقـدان مراکـز و ماخـذ مناسـب 
دانـش

14.کمبـود ارتبـاط و تعامـل بیـن افراد دارنـده دانش و 
دانش نیازمنـد  افراد 

15.سـاختارهای سـازمانی غیرمنعطـف بـرای اجـرای 
مديريـت دانـش

16.عـدم امـكان تسـهیم دانـش بـه علـت بـزرگ بودن 
سـازمانی واحدهای 

17.عـدم وجـود نظـام نامه مديريـت دانش در سـازمان 
هـای دولتی

18.عـدم وجـود بانک هـاي نرم افـزاري شـامل اطالعات 
از تولیدکننـدگان، سـاختار و کاربـران دانش

19.عـدم  آگاهـي افـراد نسـبت بـه فوايـد و مزايـاي 
دانـش مديريـت 

20.عـدم وجـود کارگروههـای دانشـی برای تهیـه و به 
اشـتراک گـذاری دانش

21.عـدم آشـنايی مديـران ارشـد و میانـی در سـازمان 
هـای دولتـی بـا مديريـت دانش

22.عـدم ايجاد پايـگاه الكترونیكي دانش در سـازمان ها 
به کمک ابزارهـاي الكترونیكی

23.ابهام و تعارض در نقش برای مديريت دانش
24.عـدم وجـود بودجـه مناسـب دولتـی بـرای برنامـه 

هـای مديريـت دانـش در سـازمان هـای دولتـی
زمینـه  در  موفـق  سـازمان هاي  بـا  ارتبـاط  25.عـدم 

دانـش مديريـت  سیسـتم  اسـتقرار 
منابع و ماخذ

جعفري مقدم، سـعید )1383( مستندسـازي تجربیات 
مديـران از ديـدگاه مديريـت دانـش، تهـران، موسسـه 
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بررسی شبکه ارتباطی مترو تهران و بازنگری ساختار توپولوژی شبکه کالن شهری
محمد جواد مزارعی- دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت اجرايی پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبیعي شاخص پژوه، اصفهان، ايران.

اسماعیل کاوسی* - دکتری مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال و استاد مدعو 
پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده
بررسـی سـاختار شـبکه هـای ارتباطـی سیسـتم های حمـل و نقل 
عمومـی و اصـالح آن همـواره مـی توانـد بـه بهبود خدمات شـهری 
کمـک کند. يکی از وسـايل نقلیـه عمومی پرکاربرد در شـهر تهران، 
خطـوط متـرو اسـت. در اين تحقیق به منظور بررسـی شـیوه اصالح 
شـبکه ارتباطـی متـرو معیارهـای افزايـش پايـداري سـرويس هـا، 
افزايـش پايـداری شـبکه ارتباطـی با ديگر سـازمان ها، ارتقاء سـطح 
امنیتـي، افزايـش پهناي باند و ارتقاء سـرويس پايـش و مانیتورينگ 
در نظـر گرفته شـده اسـت. بـا بهره گیـری از معیارهای فـوق الذکر، 
دو رويکـرد »بهینـه سـازي بـا افزايش تجهیـزات فعـال« و »افزايش 
تجهیـزات غیـر فعـال« بررسـی و باهـم مقايسـه شـده انـد. بـرای 
جمـع آوری داده هـا  از ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. بعد 
از توزيـع پرسشـنامه در بیـن کارشناسـان شـرکت مترو، با اسـتفاده 
از آزمون هـای آمـاری، میـزان اثـر گـذاری هـر يـک از معیـار هـا 
در دو روش ذکـر شـده بررسـی شـده و در نهايـت نتايـج حاصـل و 

پیشـنهادات الزم ارائه شـده اسـت.
واژگان کلیـدي: حمـل و نقـل عمومـی، شـبکه ارتباطـی، متروی 

تهران

Survey on Tehran subway company communication 
network and review of topology structure of 
metropolitan network

Abstract
The structure of communication network systems for public 
transport and fixing it can always help to improve municipal 
services. One of the most widely used means of public 
transport in the city of Tehran subway lines.In this study, to 
verify the correct way subway network, standards of service 
and increased stabilityNetworking with other organizations 
promoting stability and security and increased bandwidth and 
upgrade monitoring and control service is intended.Using 
the above criteria, two approaches “by increasing the active 
equipment optimization” and “increase passive products” have 
been examined and compared.A questionnaire was used to 
collect data.After distributing questionnaires among experts 
subways, using statistical analysis, the effect of each of the 
criteria listed in the two methods have been investigated and 
finally the results and recommendations are provided..
Key words: public transport, communication network, Metro 
Tehran
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 مقدمه
هـم زمـان با افتتـاح اولین خـط متروی تهـران و حومه 
در سـال 1377 و لـزوم اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات در شـرکت متـروی تهـران، اولیـن بسـتر 
بهـره  بـه  و  ايجـاد  ايـن شـرکت  ارتباطـی شـبکه در 
بـرداری رسـید.اين شـبکه در خـط 5 متـروی تهـران 
و حومـه، حدفاصـل ايسـتگاه هـای تهـران )صادقیه( و 
کـرج مـی باشـد که بـه صـورت يـک ارتبـاط زنجیروار 
و بـا اسـتفاده از همبنـدی بـاس تشـکیل شـده اسـت. 
بـر اسـاس همیـن الگـو پـس از افتتـاح سـاير خطـوط 
متـروی تهـران، شـبکه ارتباطـی آن نیز گسـترش پیدا 
کـرد. توپولوژي شـبکه شـهري مترو در حـال حاضر به 
صورتسـويیچینگ اليـه دوبوده، کـه اگرچه تا بـه امروز 
نیازهـاي مـورد نظر را بـرآورده کرده اسـت لیکن امکان 
پاسـخگويي بـه برخـي نیازهـاي حـال حاضـر و تقريباً 
هیچیـک از نیازهـاي  آتي را نـدارد. نکته اي که نبايد از 
آن غافل بود آن اسـت که اين شـبکه بـا در نظر گرفتن 
شـرايط آن زمان، دقیق و مناسـب طراحي و اجرا شـده 
اسـت. اما با گسـترش تدريجي شـبکه و باالرفتن سطح 
توقـع کاربـران و بـه تبـع آن افزايـش حساسـیت های 
امنیتـی، توپولـوژي فعلی قـادر به پاسـخگويي نیازهاي 
آتـی نبـوده لـذا اعمـال تغییـرات و بهینـه سـازی آن، 
اجتنـاب ناپذيـر مـي باشـد )تقـی زاده، 1385(. در يک 
نگاه کلي سـاختار شـبکه شـهري را به ايـن صورت مي 

تـوان تشـريح کرد:
الـف- هـر مرکز )ايسـتگاه يا سـاختمان و يـا ...( در يک 

شـبکه محلـی منحصر به فرد تعريف شـده اسـت.
ب- دو پـورت سـوئیچ اصلـي در هـر مرکـز بـه شـبکه 
شـهري متصـل اسـت و ترافیک خود و سـاير ايسـتگاه 
هـا را گـذر  مي دهـد )اطالعات را از مرکـز قبلي گرفته 

و بـه مرکـز بعـدي هدايت مـي کند(.
ج- ترافیـک ارسـال و دريافـت تمام مراکز به سـه مرکز 
اصلي )سـاختمان کالج، پايانه صادقیه و ايسـتگاه کرج( 
ارسـال مـي شـود تا مسـیريابي شـده و مجـدداً بر روي 

شـبکه ارسـال مي شوند.
د- در جهـت سـازماندهي و تشخیصشـبکه های محلی 

مراکـز و در نتیجـه مسـیريابي صحیـح به تعـداد مراکز 
وابسـته در هر مرکز اصلي مسـتقل، پـورت مجازيوجود 

دارد.
ه- ارتبـاط منطقـي بین اين سـه مرکز اصلي بر اسـاس 
پروتکلريپمـي باشـد و ارتبـاط فیزيکي مسـتقلي وجود 

ندارد.
و- در هر مسـیر جهت افزايشـپايداريو برقراري سـاختار 

حلقه اي از کابل فیبر مجزا اسـتفاده شـده اسـت.
همچنیـن سـاختار حلقـه اي رينگ شـبکه شـهري در 
حالـت عـادي کاربـردي نـدارد و در وضعیـت غیرفعـال 
شـده بـه سـر مـي برد تـا زمانـي کـه در يکـي از مراکز 
تجهیـزات  مسـیرها  بیـن  در  يـا  و  فعـال  تجهیـزات 
غیرفعـال دچـار مشـکل شـوند کـه در ايـن صـورت بـا 
فعال شـدن، سـاختار خطي )باس( شـبکه را حفظ مي 
نماينـد. بـا توجـه به اهمیـت پايـداری شـبکه ارتباطی 
متـروی تهـران جهـت انتقـال اطالعـات، لزوم بررسـی 
اين سـاختار ارتباطـی ضروری بـوده و راه کارهای بهینه 
سـازی ارتباطات اين شـبکه بـا توجه به اسـتانداردهای 
فنـاوری اطالعات و ارتباطات مـورد پژوهش قرار خواهد 
گرفـت )امـام جمعـه، 1390(. بر اسـاس ايـن پژوهش، 
شـبکه  سـاختار  بهینـه  اجـرای  در  کاربـردی  مدلـی 
ارتباطـی شـرکت بهـره برداری متـروی تهـران و حومه 
ارائـه خواهـد شـد. بديهـی اسـت تدوين چنیـن مدلی 
مـی تواند تمامی پیامدهای ناشـی از سـاختار فعلی اين 
شـبکه ارتباطـی را منتفی و اطمینان و پايداری شـبکه 
را افزايش دهد. در همین راسـتا اين مطالعه به بررسـی 
نقـاط ضعف شـبکه موجـود پرداخته و با بهـره گیری از 
اسـتانداردهای مطـرح در فناوری اطالعـات و ارتباطات 
در جهـت رفـع محدوديـت ها و تهديدات شـبکه تالش 
خواهـد داشـت. ايـن پژوهـش می توانـد الگويی باشـد 
بـرای شـبکه هايی کـه با گذشـت زمان گسـترش پیدا 
کـرده و از سـاختار ارتباطـی مناسـبی برخـوردار نمـی 
باشـند. در ايـن پژوهش ضمن بررسـی اجـزای مختلف 
شـبکه، در خصـوص دسـتیابی بـه يـک شـبکه پايـدار، 
مطمئـن، سـريع و بـا تأمیـن امنیـت و پهنـای بانـد و 
در نهايـت دسـتیابی بـه يـک سـاختار بهینـه تحقیق و 
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پژوهـش به عمـل خواهـد آمد. 
اهداف تحقیق:

هـدف اصلي:بررسـی شـبکه ارتباطـی متـرو تهـران و 
بازنگـری سـاختار توپولـوژی شـبکه کالن شـهری

اهـداف فرعـی: 1.ارتقاء پايداری شـبکه ارتباطـی و ارائه 
خدمـات بهتـر به شـهروندان تهـران؛ 2. افزايش ضريب 
پايـداری شـبکه ارتباطی با ديگر سـازمان هـا؛ 3. ارتقاء 
سـطح امنیتي در شـبکه ارتباطی مترو تهـران و حومه؛ 
4. اسـتفاده مناسـب از پهنـای بانـد شـبکه ارتباطـی و 
افزايـش سـرويس هـای قابل ارائـه؛ 5. افزايش سـرعت 
دسترسـی بـه اطالعـات و جلوگیـری از بـروز تاخیر در 
انتفـال اطالعـات؛ 6. ارائـه راهـکار جهـت بهینه سـازی 

سـاختار شـبکه ارتباطی متـروی تهـران و حومه.
چهارچوب نظری تحقیق  

 هـم زمـان با افتتـاح اولین خط متروی تهـران و حومه 
در سـال 1377 و لـزوم اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات در شـرکت متـروی تهـران ، اولیـن بسـتر 
بهـره  بـه  و  ايجـاد  ايـن شـرکت  ارتباطـی شـبکه در 
بـرداری رسـید.اين شـبکه در خـط 5 متـروی تهـران 
و حومـه، حدفاصـل ايسـتگاه هـای تهـران و کـرج می 
باشـد که بـه صورت يک ارتبـاط زنجیروار و با اسـتفاده 
از همبندی باس تشـکیل شـده اسـت. بر اساس همین 
الگو پس از افتتاح سـاير خطوط متروی تهران ، شـبکه 
ارتباطـی آن نیـز گسـترش پیـدا کرد.توپولوژي شـبکه 
شـهري متـرو در حـال حاضـر به صـورت سـوئیچینگ 
اليـه دو بـوده، کـه اگرچـه تا بـه امـروز نیازهـاي مورد 
نظـر  را بـرآورده کرده اسـت لیکـن امکان پاسـخگويي 
بـه برخـي نیازهـاي حـال حاضـر و تقريبـاً هیچیـک از 
نیازهـاي  آتـي را نـدارد. نکتـه اي که نبايـد از آن غافل 
بـود آن اسـت که اين شـبکه بـا در نظر گرفتن شـرايط 
آن زمـان، دقیـق و مناسـب طراحي و اجرا شـده اسـت. 
اما با گسـترش تدريجي شـبکه و باالرفتن سـطح توقع 
کاربـران و بـه تبع آن افزايش حساسـیت هـای امنیتی، 
توپولـوژي فعلـی قـادر بـه پاسـخگويي نیازهـاي آتـی 
نبـوده لـذا اعمال تغییـرات و بهینه سـازی آن، اجتناب 
ناپذيـر مي باشـد. درذيل، بـه برخی از مزاياي شـبکه و 

توپولـوژي حاضر به صورت خالصه اشـاره شـده اسـت:
 Redundancy جهت Ring 1-استفاده از توپولوژي

2-سرعت در عملیات گسترش شبکه
3-هزينه متناسب؛

4-آموزش و فراگیري آسان.
در يـک نـگاه کلـي سـاختار شـبکه شـهري را بـه ايـن 

صـورت مـي تـوان تشـريح کرد:
الـف- هـر مرکـز )ايسـتگاه يـا سـاختمان و يـا ...( در 
يکشـبکه محلـی منحصـر به فـرد تعريف شـده اسـت.

ب- دو پـورت سـوئیچ اصلـي در هـر مرکـز بـه شـبکه 
شـهري متصـل اسـت و ترافیک خود و سـاير ايسـتگاه 
هـا را گـذر  مي دهد )اطالعـات را از مرکـز قبلي گرفته 

و بـه مرکـز بعـدي هدايت مـي کند.
ج- ترافیـک ارسـال و دريافـت تمام مراکز به سـه مرکز 
اصلي )سـاختمان کالج، پايانه صادقیه و ايسـتگاه کرج( 
ارسـال مي شـود تـا مسـیريابي شـده و مجدداً بـر روي 

شـبکه ارسـال مي شوند.
د- در جهـت سـازماندهي و تشـخیص شـبکه محلـی 
مراکـز و در نتیجـه مسـیريابي صحیـح به تعـداد مراکز 
وابسـته در هـر مرکـز اصلـي مسـتقل، پـورت مجـازي 

دارد. )Virtual Interface(وجـود 
ه- ارتبـاط منطقـي بین اين سـه مرکز اصلي بر اسـاس 
پروتـکل RIP مـي باشـد و ارتبـاط فیزيکـي مسـتقلي 

وجود نـدارد.
و   Redundancy افزايـش  و- در هـر مسـیر جهـت 
برقـراري سـاختار حلقـه اي از کابل فیبر مجزا اسـتفاده 

است. شـده 
بنابراين همانگونه که در شـکل زير نیز مشـخص اسـت 
مـي تـوان نتیجـه گرفـت کـه توپولـوژي فعلـي شـبکه 
شـهري خطـي )بـاس( مـي باشـد و در هـر محـدوده 
از  پـس  و  دريافـت  اصلـي  مرکـز  يـک  در  ترافیـک 
مسـیريابي مجدداً ارسـال مي گردد. همچنین سـاختار 
حلقه اي )Ring( شـبکه شـهري در حالـت عادي فعال 
 Active نبـوده و زمانـي که در يکي از مراکـز تجهیزات
و يـا در بین مسـیرها تجهیزات Passive دچار مشـکل 
شـوند ايـن مسـیر بـه صـورت اتوماتیـک فعال شـده و 
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مانـع اختـالل در ارتباطـات شـبکه مي شـود.
توپولو  ژي که در شـکل نشـان داده شده در تمام خطوط 
متـرو به جـز خط چهار پیاده سـازي شـده اسـت.البته 
در خـط چهـار همیـن سـاختار بـا کمـي تغییـر جهت 
بهینـه کـردن ورفع نقطـه بحراني اجرا شـده اسـت که 

در شـکل نشـان داده شـده است.

درايـن سـاختار بهینـه شـده برخـالف سـاير خطـوط 
ختـم  ايسـتگاه  يـک  بـه   Redundant ارتباطـات 
نمـي شـود)مانند ايسـتگاه هفـت تیـردر خط يـک(.در 
صورتـي کـه ايسـتگاه هفـت تیر به هـر دلیل از شـبکه 
خـارج گـردد، تمـام ايسـتگاه هاي واقـع در بـاالي ايـن 
ايسـتگاه از شـبکه خـارج مي گردند و حتـي به يکديگر 

3 
 

 ؛هزينه متناسب -3
 .آموزش و فراگيري آسان -4

 :در يك نگاه كلي ساختار شبكه شهري را به اين صورت مي توان تشريح كرد
 .الف- هر مركز (ايستگاه يا ساختمان و يا ...) در يكشبكه محلي منحصر به فرد تعريف شده است

ب- دو پورت سوئيچ اصلي در هر مركز به شبكه شهري متصل است و ترافيك خود و ساير ايستگاه ها را گذر  ميدهد (اطالعات را 
از مركز قبلي گرفته و به مركز بعدي هدايت مي كند. 

ج- ترافيك ارسال و دريافت تمام مراكز به سه مركز اصلي (ساختمان كالج، پايانه صادقيه و ايستگاه كرج) ارسال ميشود تا مسيريابي 
 .شده و مجدداً بر روي شبكه ارسال مي شوند

د- در جهت سازماندهي و تشخيص شبكه محلي مراكز و در نتيجه مسيريابي صحيح به تعداد مراكز وابسته در هر مركز اصلي 
 .وجود دارد)Virtual Interface (مستقل، پورت مجازي

 .مي باشد و ارتباط فيزيكي مستقلي وجود ندارد RIP ه- ارتباط منطقي بين اين سه مركز اصلي بر اساس پروتكل
 .و برقراري ساختار حلقه اي از كابل فيبر مجزا استفاده شده است Redundancy و- در هر مسير جهت افزايش

بنابراين همانگونه كه در شكل زير نيز مشخص است مي توان نتيجه گرفت كه توپولوژي فعلي شبكه شهري خطي (باس) مي باشد و 
) Ring (در هر محدوده ترافيك در يك مركز اصلي دريافت و پس از مسيريابي مجدداً ارسال مي گردد. همچنين ساختار حلقه اي

 و يا در بين مسيرها تجهيزات Active شبكه شهري در حالت عادي فعال نبوده و زماني كه در يكي از مراكز تجهيزات
Passive .دچار مشكل شوند اين مسير به صورت اتوماتيك فعال شده و مانع اختالل در ارتباطات شبكه مي شود

 

 
 

شکل 1. وضعیت فعلي توپولوژی نیمه شمالی خط يک وضعيت فعلي توپولوژي نيمه شمالي خط يك .1شكل 

شکل 2. توپولوژی خطوط مترو تهران

4 
 

توپولو  ژي كه در شكل نشان داده شده در تمام خطوط مترو به جز خط چهار پياده سازي شده است.البته در خط چهار همين ساختار با 
 .كمي تغيير جهت بهينه كردن ورفع نقطه بحراني اجرا شده است كه در شكل زيرنشان داده شده است

 

 
به يك ايستگاه ختم نمي شود(مانند ايستگاه هفت تيردر خط  Redundant دراين ساختار بهينه شده برخالف ساير خطوط ارتباطات

يك).در صورتي كه ايستگاه هفت تير به هر دليل از شبكه خارج گردد، تمام ايستگاههاي واقع در باالي اين ايستگاه از شبكه خارج 
مي گردند و حتي به يكديگر نيز دسترسي ندارند (به علت مسيريابي متمركز و وجود گرههاي بحراني) در صورتيكه اين مشكل در 

 .توپولوژي خط چهار به شكلي كه نشان داده شده برطرف گرديد
 - بررسي نقاط ضعف و عدم تطابق با استانداردهاي امنيتي ساختار فعلي 2

در بخش قبلي به ساختار فعلي شبكه شهري شركت مترو اشاره شداين توپولوژي به داليلي كه به آن در ذيل اشاره خواهد شد داراي 
 .معايبي مي باشد كه به همين دليل نياز به بازنگري در اين ساختار ضروري مي باشد

هر مركز اصلي وظيفه مسيريابي تعدادي از مراكز محدوده خود را بر ؛ مسيريابي متمركز و وابسته به چند مركز اصلي-1
مستقل نيست. بنابراين براي حفظ  Passive عهده دارد و مسيريابي بين اين مراكز نيز به صورت فيزيكي و از ديد تجهيزات

% زمان در طول يك سال) در حال سرويس دهي باشند كه تقريباً غيرممكن 100پايداري شبكه اين  مراكز بايد به طور دائم (
 .است

شبكه شهري يك گيگابيت در ثانيه ميباشد و از طرفي از )Back Bone (پهناي باند اسكلت اصلي؛ محدوديتپهناي باند-2
ساختار خطي در هر مسير استفاده شده است. همچنين ظرفيت سوئيچ هاي توزيع كننده ترافيك در هر مسير متناسب با حجم 

در هر مسير بين ايستگاه هاي موجود تقسيم مي  1Gbpsترافيك آن محدوده نيست، بنابراين در شرايط متعادل پهناي باند 
مي باشد كه در آينده اي نزديك پاسخگوي نياز كاربران به  1/9Gbpsگردد. براي مثال حداقل سهم پهناي باند ايستگاه مفتح 

 .سرويس هاي ارائه شده نيست
به دليل استفاده از ساختار خطي (باس)، كليه  مراكز مياني همه مسيرها، تحت تاثير ؛ ساختار خطي شبكه در هر مسير-3

ترافيك ساير مراكز هستند، به عالوه به دليل استفاده از روش مسيريابي متمركز، ترافيك جاري هر مسير تقريباً دو برابر مي 
شود.حال اگر تمام ايستگاه ها و مراكز يك مسير (مانند نيمه شمالي خط يك) در حال ارسال و دريافت اطالعات با يكديگر باشند 

و...) حداقل سهم تقريبي و متعادل پهناي باند براي هر ايستگاه به Video Conferencing VoIP (مثالً در زمان استفاده از
1/18Gbps تقليل مي يابد. الزم به ذكر است اين سهم در حالت ايده آل به هر مركز تخصيص داده ميشود. 
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نیـز دسترسـي ندارنـد )بـه علـت مسـیريابي متمرکز و 
وجـود گره هـاي بحرانـي( در صورتیکـه اين مشـکل در 
توپولـوژي خـط چهـار به شـکلي که نشـان داده شـده 

گرديد. برطـرف 
2 - بررسـي نقاط ضعف و عدم تطابق با اسـتانداردهاي 

فعلي امنیتي ساختار 
در بخش قبلي به سـاختار فعلي شـبکه شـهري شرکت 
متـرو اشـاره شـداين توپولوژي بـه داليلي که بـه آن در 
ذيـل اشـاره خواهد شـد داراي معايبي مي باشـد که به 
همیـن دلیل نیـاز به بازنگـري در اين سـاختار ضروري 

باشد. مي 
1-مسـیريابي متمرکـز و وابسـته بـه چند مرکـز اصلي؛ 
هـر مرکـز اصلـي وظیفـه مسـیريابي تعـدادي از مراکز 
محـدوده خـود را بـر عهـده دارد و مسـیريابي بیـن اين 
مراکـز نیـز بـه صـورت فیزيکـي و از ديـد تجهیـزات 
Passive مسـتقل نیسـت. بنابراين براي حفظ پايداري 
شـبکه ايـن  مراکـز بايد به طـور دائـم )100% زمان در 
طـول يـک سـال( در حـال سـرويس دهـي باشـند که 

تقريبـاً غیرممکن اسـت.
2-محدوديـت پهنـاي بانـد؛ پهنـاي باند اسـکلت اصلي 
)Back Bone(شـبکه شـهري يـک گیگابیـت در ثانیه 
مي باشـد و از طرفـي از سـاختار خطـي در هـر مسـیر 
اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن ظرفیـت سـوئیچ هاي 
توزيـع کننـده ترافیـک در هر مسـیر متناسـب با حجم 
شـرايط  در  بنابرايـن  نیسـت،  محـدوده  آن  ترافیـک 
بیـن  مسـیر  هـر  در   1Gbps بانـد  پهنـاي  متعـادل 
ايسـتگاه هـاي موجـود تقسـیم مي گـردد. بـراي مثال 
 9Gbps/1 حداقـل سـهم پهنـاي باند ايسـتگاه مفتـح
مـي باشـد کـه در آينـده اي نزديـک پاسـخگوي نیـاز 

کاربـران بـه سـرويس هـاي ارائه شـده نیسـت.
دلیـل  بـه  در هـر مسـیر؛  3-سـاختار خطـي شـبکه 
اسـتفاده از سـاختار خطـي )بـاس(، کلیـه  مراکز میاني 
همه مسـیرها، تحت تاثیر ترافیک سـاير مراکز هستند، 
بـه عالوه به دلیل اسـتفاده از روش مسـیريابي متمرکز، 
ترافیـک جاري هر مسـیر تقريباً دو برابر مي شـود.حال 
اگـر تمـام ايسـتگاه ها و مراکـز يک مسـیر )مانند نیمه 

شـمالي خط يـک( در حال ارسـال و دريافـت اطالعات 
 Video بـا يکديگر باشـند )مثـاًل در زمـان اسـتفاده از
Conferencing VoIPو...( حداقـل سـهم تقريبـي و 
 18Gbps/1 متعـادل پهناي باند براي هر ايسـتگاه بـه
تقلیـل مـي يابد. الزم به ذکر اسـت اين سـهم در حالت 

ايـده آل بـه هر مرکـز تخصیص داده مي شـود.
4-عـدم توانايـي در کنتـرل و مديريـت پهنـاي بانـد 
)ترافیک مراکز(؛ سـهم محاسـبه شـده پهناي باند براي 
هـر مرکـز در دو بخـش قبـل بـه صـورت تئـوري قابل 
اثبات اسـت، ولي در بررسـي واقعي ترافیک يک شـبکه 
بـرای هـر مرکز، مقـدار غیر ثابتي اسـت کـه در صورت 
عـدم کنتـرل و مديريت آن، ترافیک بـاالي يک يا چند 
مرکـز بر سـاير مراکز تحمیل شـده و توزيـع پهناي باند 
عادالنـه نخواهـد بـود.در وضـع موجود کنتـرل ترافیک 
هـاي  محدوديـت  بـا  بانـد  پهنـاي  عادالنـه  توزيـع  و 
بسـیاري مواجـه اسـت. در صورتي کـه در يک وضعیت 
مطلـوب دسترسـي کاربـران و سـرويس هـا بـه منابـع 
شـبکه بايسـتي تحـت يـک سیاسـت گذاري مشـخص 
انجـام شـده و توانايـي تجـاوز از محـدوده تعريف شـده 
را نداشـته باشـند. در حـال حاضـر پـس از نقـض يـک 
سیاسـت فرضـي و تجـاوز يـک کاربر و يا يک سـرويس 
از محـدوده پهنـاي باند تعريف شـده فرضـي، با مراجعه 
ايـن  شـود!  مـي  برطـرف  مشـکل  حادثـه  محـل  بـه 
موضـوع بـا  اسـتاندارد امنیتـي  ISO17799  در مورد  

Network Management  مغايـرت دارد.
5-تاخیـر؛ همانگونـه کـه در بخش هاي قبل ذکر شـد، 
سـاختار خطـي و مسـیريابي متمرکز شـبکه، ارسـال و 
دريافـت اطالعـات را بـه صـورت کلـي با تاخیـر مواجه 
کرده اسـت. با بهینه سـازی توپولوژي و سـاختار شبکه 

سـرعت انتقال اطالعـات افزايش خواهـد يافت.
6-ضعـف در سـطح تجهیزات غیرفعال؛ جهـت برقراري 
Redundancy در هرمسـیر از يک فیبر مجزا استفاده 
شـده کـه دو، سـه يـا چهـار حلقـه در آن مسـیر ايجاد 
مـي کنـد که در صـورت قطعي کابل يـا تجهیزات فعال 
)فقـط در يـک نقطـه از مسـیر( فعـال شـده و سـاختار 
خطـي را بازيابـي مـي کند. اگـر نقاط انتهايـي حلقه ها 
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)مثـاًل ايسـتگاه هفـت تیر در مسـیر نیمه شـمالي خط 
يـک( دچـار مشـکل شـوند، تمـام مراکـز پـس از آن 
)مثـال ايسـتگاه های مفتـح تـا میردامـاد( تـا برطـرف 
شـدن مشـکل از شـبکه شـهري خارج مي گردنـد. اين 
موضـوع بـا  اسـتاندارد امنیتـي  ISO17799 در مورد 

Network Management مغايـرت دارد.
7-سـوئیچیگ اليـه دو؛ بـه علـت عدم ترکیب مناسـب 
 Switching &اليـه دو و سـه و اسـتفاده از تکنولـوژي
Routing، افزايـش سـطوح امنیتـي و به تبـع آن ارائه 
سـرويس هـاي جديـد داخلـي و خارجـي در وضعیـت 
فعلـي امـکان پذيـر نیسـت. بـا بهینـه سـازي شـبکه و 
اسـتفاده از قابلیـت هـاي شـبکه هـاي اليـه سـه عالوه 
بـر امکان ارائه سـرويس هـاي جديد به کاربـران )مانند 
VoIP و  Streaming(مـي توان زمینه ارائه و دريافت 
سـرويس بـا سـازمان هـاي ديگـر ماننـد شـهرداري و 
شـرکت مترو را در بسـتري امن ومناسـبتر فراهم کرد. 
ايـن بحـث، موضـوع بنـد 1-4 از اسـتانداري امنیتـي 
 Security Requirements inدر مـوردISO17799
Outsourcing Contract.  و بنـد 4-2-9 در مـورد 
بنـد 6-4-9   Review of User Access Right و 
در مـورد  Segregation in Network  مـي باشـد.

بـه  توجـه  بـا  فعـال؛  تجهیـزات  در سـطح  8-ضعـف 
از تجهیـزات  اسـتفاده  امـکان  فعلـي شـبکه  سـاختار 
فعـال پشـتیبان واسـتفاده ازتکنولوژيهـاي مسـیر يابي  
پشـتیبان بـر اسـاس پروتکلهـاي HSRP و VRRPيا 

نـدارد. FSRP وجـود 
امـام  ايسـتگاه  ارتباطـي  سـاختار  در  9-اشـکال 
خمینـي)ره(؛ در توپولـوژي فعلـي بـا توجـه بـه اتصـال 
هـر نیمـه از خطـوط  يـک ودو به يک سـوئیچ مجزا در 
ايسـتگاه امام خمینـي و اتصال جداگانه آنها به سـوئیچ 
اصلـي درسـاختمان کالـج و اشـکاالت موجـود در ايـن 
سـاختار لـزوم اصـالح وبازنگـري آن به منظـور افزايش 
سـطح امنیتي وسـطح پايـداري شـبکه امـري اجتناب 

باشـد. ناپذيرمي 
10-سـاختار ضعیـف Data Center در بخش سـخت 
افـزار و Application؛ با توجه به گسـتردگي سـاختار 

شـبکه کامپیوتـري متـرو و کاربـردي شـدن سـرويس 
هايـي نظیـر سیسـتم اتوماسـیون اداري وغیـره اهمیت 
Availability و Stability ايـن سـرويس هـا، نیـاز به 
اسـتفاده از تکنولـوژي هـا و تجهیزاتـي جهـت باالبردن 
ضريـب امنیت و دسترسـي سیسـتم ها، بیـش از پیش 
 ISO17799 مطـرح مي شـود.  )موضـوع بنـد 1-4 در
(.در   Control of operation system مـورد  در 
در  هـا  سـرويس  و  تجهیـزات  تمرکـز  حاضـر  حـال 
سـاختمان کالج بـه عنوان Data Center و وابسـتگي 
کامـل شـبکه و سـرويس هـا بـه آن ؛ايـن نقطـه را بـه 
عنـوان نقطـه بحرانـي و آسـیب پذيـر شـبکه در آورده 
و در صـورت بـروز هـر نـوع حادثـه و رويـداد ماننـد 
خرابي تجهیزاتPassive، سـرورها، سـوئیچ ها، قطعي 
ارتبـاط شـبکه اي يـا حـوادث غیرمترقبه ديگـر، کلیت 
شـبکه و تمامـي سـرويس هـاي وابسـته ازکار افتـاده و 
عمـاًل امـکان سـرويس دهـي به شـبکه وجـود نخواهد 
 ISO17799 داشـت. )بـا اسـتناد بـه بنـد 1-11 در
 Aspects of Business Continuity مـورد  در 
وجـود  عـدم  ديگـر  مهـم  Management(نکتـه 
سـرورهاي پشـتیبان بـراي سـرويس هاي حیاتـي اين 
شـبکه ماننـد سیسـتم اتوماسـیون ؛ مالي و...مي باشـد 
و در صـورت بـروز  مشـکل بـراي ايـن سـرورها تـا رفع 
اشـکال سـخت افـزاري يـا نـرم افـزاري آن امـکان ارائه 
سـرويس بـه کاربـران وجود نـدارد. ايـن مسـئله با بند 
 Aspects(در مـورد ISO17799  1-11 ازاسـتاندارد
)of Business Continuity Management

مغايـرت داشـته و الزم اسـت هرچـه سـريع تـر حـل 
گردد.

11-لـزوم بازنگـري در سـاختار شـبکه جهـت بهبـود 
شـبکه  سـاختارفعلي  در  موجـود  ضعـف  نقـاط  آن؛ 
شـهري متـروو مغايرتهـاي برخـي از مـوارد بـا معیارها 
و اسـتانداردهاي موجـود در اين زمینه لـزوم بازنگري و 
اصالح سـاختار فیزيکـي ومنطقي در بخش زيرسـاخت 
ارتباطي وسـرويس هارا بیش از پیش نشـان مي دهد که 
در ادامـه داليـل وعوامل اين بازنگري اشـاره شـده اسـت.

قابلیـت  و  پايـداري  شـبکه؛  پايـداري  12-افزايـش 
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اطمینان شـبکه در طول 24 سـاعت در 365 روز سـال 
يکـي از مهمترين مسـائل شـبکه هاي انتقـال اطالعات 
مـي باشـد.تجارب ايـن چند سـال وبـروز مشـکالت در 
نقـاط اصلـي)از همـه مهمتـر سـايت کالـج( و حتـي 
آسـیب  نقـاط  کـه  اسـت  داده  نشـان  فرعـي شـبکه، 
پذيـر واشـکاالت موجـود در زيرسـاخت ارتباطي چقدر 
مـي توانـد در فعالیتهـاي جاري شـرکت که وابسـتگي 
مسـتقیم بـه سرويسـهاي تحـت شـبکه دارد تاثیرگذار 
باشـد. بنابرايـن ضـروري اسـت میـزان پايداري شـبکه 
خالصـه  طـور  بـه  گیـرد.  قـرار  خـاص  توجـه  مـورد 
مي تـوان گفـت، پايـداري و سـرويس دهي همیشـگي 
شـبکه شـهري متـرو اولین شـرط ارائه سـاير سـرويس 

هـاي مهـم در ايـن مجموعـه مـي مـي باشـد.
13-افزايـش سـطح امنیتـي؛ افزايـش سـطح امنیتـي 
شـبکه موجـود نیـز يکـي از نیازهـاي بسـیار مهـم مي 
باشـد کـه بـا در نظـر گرفتن درخواسـت هـا و تغییرات 
جديـد بـه اهمیـت آن افـزوده مـي گـردد. اتصـال بـه 
شـبکه شـهرداري تهران، کنتـرل ترافیـک و ... از جمله 
ايـن گونـه تغییرات و درخواسـت ها مي باشـند.از ديگر 
ايـن مـوارد طـرح جـدا سـازي شـبکه شـرکت بهـره 
بـرداري و شـرکت هلدينـگ متـرو مي باشـد کـه الزم 
اسـت از دو جهـت متفـاوت مـورد بررسـي قـرار گیـرد. 
اول از نظـر نحـوه ارتبـاط و تغییراتـي که جداسـازي به 
سـاختار و توپولـوژي فعلـي تحمیـل مـي کنـد؛ دوم از 
منظـر امنیتـي به عنـوان يک شـبکه جديد و خـارج از 
سـازمان . نحـوه ارتبـاط آنهـا با شـبکه بايدبـه گونه اي 
طراحـي گـردد کـه ضمن تأمین امنیت شـبکه شـهري 
شـرکت بهـره بـرداري، اتصـال بـه سـاير شـبکه هـا و 

سـرويس دهـي بـه آنها نیـز امـکان پذير باشـد.
14-افزايـش پهنـاي بانـد؛ بـا توجـه بـه ارائه سـرويس 
هـاي جديـد و متقاباًل رونـد افزايش کاربـران و ترافیک 
آنـان خصوصـاً در آينـده اي نزديـک الزم اسـت پهناي 
بانـد متناظـر بـا آن نیز تامیـن گردد.کنتـرل و مديريت 
متمرکـز پهنـاي باند در اختیار در جهـت توزيع عادالنه 
و مناسـب آن نیـز امـري ضـروري  بـه نظـر مي رسـد. 
ايـن امـر بـا اصـالح توأمـان سـاختار شـبکه و افزايـش 

سـطوح امنیتـي قابل دسـتیابي مـي باشـد. در وضعیت 
موجـود نمـي تـوان نسـبت کارا يـي شـبکه بـه هزينه 
اجـرا و پیـاده سـازي شـبکه در يـک محل خـاص را از 
نظـر اقتصادي محاسـبه کـرد. در نتیجـه تصمیم گیري 
بـراي ارتقـاء تجهیـزات و وسـعت بخشـیدن به شـبکه 
شـهري و انتخـاب تجهیـزات مناسـب در طـرح هـاي 

توسـعه نیـز بسـادگي امکانپذير نمي باشـد.
الزمـه  مانیتورينـگ؛  و  پايـش  سـرويس  15-ارتقـاء 
ارائـه سـرويس هـاي مناسـب بـه بهره بـرداران شـبکه 
ارتباطـی پايـش مسـتمر ترافیـک و میزان پهنـای باند 
مصرفـی مـی باشـد. ارتقاء سـرويس هـای مانیتورينگ 
و پايـش شـبکه منجـر بـه بهبـود کارايی شـبکه بوده و 
در راسـتای بهینه سـازی همبندی شـبکه مـی توان از 

آن کمـک گرفـت
اهداف طرح بهینه سازي شبکه

1-افزايش پايداري سـرويس هـا؛ پس از اجراي عملیات 
بهیـه سـازي بر روي بسـتر ارائـه دهنده سـرويس ها و 
خدمـات )شـبکه شـهري( و دسـتیابي  بـه سـطح قابل 
قبولـي از پايـداري، الزم اسـت تجهیـزات ارائـه دهنـده 
خدمـات الکترونیـک نیـز )از قبیـل سـخت افـزار و نرم 
افـزار( ماننـد سـرورها، منابـع ذخیـره سـازي اطالعات، 
بانـک هـاي اطالعاتـي و ... بـه صورتي در شـبکه ايفاي 
نقـش کنند که کاربر در تمام لحظات به سـرويس هاي 
حیاتي دسترسـي داشـته و حتي در صورت رويارويي با 
مشـکالت ديگـر با بهره جسـتن از خدمـات الکترونیک 
نسـبت به حـل آن اقدام نمايد. در بیاني ديگر سـرويس 
هـاي حیاتـي نبايـد فقـط بـه يک تجهیـز خـاص )نرم 
افـزار و يا سـخت افزار( متکي باشـد و در صورت خرابي 
يـک تجهیز )کـه امري اجتناب ناپذير اسـت( سـرويس 
دهـي نیـز تـا مدتـي متوقـف گـردد. به هـر حـال رفع 
هـر مشـکل نیازمند صرف يـک زمان منطقـي بوده که 
نمـي تـوان آن را کوتـاه ترکـرد ولي مي توان شـرايطي 
را فراهـم آورد کـه در طـي ايـن زمـان، تجهیـز ديگري 
مديريـت سـرويس دهي به کاربـران را به عهـده گرفته 

تا مشـکل برطـرف گردد.
2-افزايش پايداری شـبکه ارتباطی با ديگر سـازمان ها؛ 
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موضـوع ارائه و دريافت خدمات به/ از سـاير سـازمان ها 
)مانند شـهرداري تهران، سـازمان کنتـرل ترافیک و ...( 
از مـوارد مهـم وقابـل توجـه مـي باشـدعالوه بـر اين با 
جدا سـازي شـرکت مترو نیز درخواسـت کنندگان اين 
خدمـات افزايـش مـي يابند. زيـرا بین دو شـرکت پس 
از جـدا سـازي نیز منابـع مشـترکي )ماننـد دوربین ها 
و ....( همچنـان وجـود خواهد داشـت. در طرح بازنگري 

واصالح سـاختاراين موضوع بايـد مدنظرقرارگیرد.
3-افزايـش سـطح امنیتـي؛ بـا در نظـر گرفتـن تعـداد 
کاربران و وسـعت شـبکه شـهري، اتصال شـبکه شهري 
به شـبکه سـاير سـازمان ها، ارائه سـرويس هاي جديد، 
دسترسـي کاربـران به اينترنـت و ... افزايـش امنیت در 
سـطوح مختلـف شـبکه ضـروري  بـه نظر مي رسـد.در 
شـبکه متـرو امنیـت در  دو بخـش کلـي قابل بررسـي 

است:
امینـت گـذرگاه ورودي)Secure Gateway(؛  الـف- 
بـراي ايجـاد و افزايـش امنیـت در گـذرگاه ورودي کـه 
محل اتصال سـاير سـازمان هـا و همچنیـن اينترنت به 

شـبکه مي باشـد، بايد از راهکارهاي امنیتي با اسـتفاده 
از تجهیـزات مربوطـه اسـتفاده نمود.

ب- امنیـت داخلـي؛ امنیـت داخلي نیز بـه نوبه خود در 
دو قسـمت مجـزا قابـل اجرا اسـت. قسـمت اول امینت 
مربـوط بـه  Client هـا مي باشـد که با نصـب فايروال 
و آنتـي ويـروس واعمـال سیاسـتهاي امنیتـي مناسـب 
قابـل اجـرا مـي باشد.قسـمت دوم مربـوط به سـطوح و 
اليـه هـاي شـبکه مي باشـد که بیشـتر جنبـه منطقي 
داشـته و معموالً يک سیاسـت کلي يک بار در سـطوح 
مختلـف شـبکه اعمـال شـده و در صـورت نیاز بـه روز 
مـي گـردد. الزمـه کنتـرل رفتـار شـبکه و مديريـت 
امنیـت آن اسـتفاده از تجهیزات و قابلیت هـاي آنها در 
بهینـه تريـن حالـت ممکـن اسـت؛ بنابراين بـا طراحي 
 Routing و Switching شـبکه در اليه سـه و ترکیب
)و در بعضـي مـوارد حتـي تا اليـه هفت(، دسـتیابي به 

ايـن هـدف امـکان پذير مـي گردد.
4-افزايـش پهنـاي بانـد؛ تجهیـزات مـورد اسـتفاده در 
شـبکه شـهري بـا تغییـرات الزم ايـن قابلیـت را دارنـد 

8 
 

 
 

 مدل تحليلي تحقيق  محقق ساخت برگرفته از ادبيات تحقيق .1نمودار 
روش تحقيق  

اين تحقيق  از منظر روش، توصيفي- پيمايشي است. در تحقيق حاضر به  طور توأمان از دو رويكرد تحقيق كيفي و كمي با توجه به 
نوع داده ها و شرايط استفاده شده است. ابتدا از طريق بررسي مقاالت و مطالعات ميداني، داده هاي كيفي به دست آمده، لزوم بازنگري 

در ساختار شبكه جهت بهبود آنرا از طريق مولفه هايي چون پايداري شبكه، سطح امنيتيشبكه و پهناي باند شبكه مورد ارزيابي قرار 
مي دهيم. سپس فرضيه هاي تحقيق از طريق توزيع پرسش نامه مورد ارزيابي قرار ميگيرند. بدين صورت كه بر مبناي فرضيات 

تحقيق سواالتي طراحي و پس از تاييد پايايي و اعتبار پرسشنامه داده هاي مورد نظر گردآوري ميگردد. 
جامعه آماري در اين تحقيق شامل كارشناسان، اپراتورها و مديران شركت مترو تهران و حومه خواهند بود ؛ جامعه  ونمونه آماري

 نفر محاسبه شده است. 96كه به طور تصادفي انتخاب مي شوند. تعداد نمونه الزم براي تحقيق، تعداد 
مفهوم اعتبار يا روايي به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه  حدي خصيصه مورد نظر را ؛   ابزار تحقيق�1Fروايي

مي سنجد. در تحقيق حاضر جهت سنجش روايي ابزار از روش روايي محتوا استفاده شد. براي ارزيابي روايي ابزار تحقيق حاضر، اوال 
متغير هاي موجود در هر فرضيه و شاخص ها و پرسش هاي مربوطه استخراج شده و سواالت براساس ادبيات تحقيق و مدل تحليلي 
پژوهشي طراحي شده است، ثانيا جهت اطمينان از روايي، پرسشنامه در اختيار اساتيد، صاحبنظران و متخصصين امر از قبيل اساتيد 

قرار  گرفت كه نظر آنان نيز مويد روايي پرسشنامه بود.  
 ابزارگردآوريدادهها

- ابزارگردآوريدادههادرشناساييراه هاي ارتباطي و شيوه هاي بازنگري و ارتقاي شبكه هاي ارتباطي مترو،مطالعاتكتابخانهاي 1
شاملمقاالتمرتبط،پايگاههاياينترنتي،كتابهايمرتبط،اسنادومداركمربوطه،روزنامههاونشرياتوهمچنينمصاحبهومشورتباتعداديازخبرگان،كارشنا

 .سان،مديرانو متخصصانمربوطهبودهاست

                                                             
ÏValidity 

 افزايش پهناي باند

 ارتقاء سطح امنيتي
 با ي سازنهيبه

 زاتي تجهشيافزا

 رفعاليغ

 و شي پاسيارتقاء سرو
 نگيتوريمان

 شبكه يداري پاشيافزا
  سازمان هاگري با ديارتباط

 افزايش پايداري شبكه

بهينه سازي با 

افزايش تجهيزات 

 فعال

نمودار 1. مدل تحلیلي تحقیق  محقق ساخت برگرفته از ادبیات تحقیق
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کـه پهنـاي باند مؤثر کل شـبکه شـهري را تحـت تاثیر 
قـرار داده و حتـي تـا 50 برابـر وضعیـت فعلـي آن را 
افزايـش دهند. با در نظر گرفتن رشـد روزافزون شـبکه 
شـهري و نگاهـي بـه وسـعت شـبکه در آينـده و تعداد 
روبـه افزايـش کاربـران و همچنین افزايش سـرويس ها 
و سـخت افزارهـا )مانند دوربین های نظارتـی(، در نظر 
گرفتـن ايـن مـورد به عنوان يکـي از اهـداف مهم طرح 

اصـالح سـاختار وبهینه سـازي ضروري اسـت.
5-ارتقـاء سـرويس پايـش و مانیتورينـگ؛ الزمـه ارائـه 
سـرويس هاي مناسـب به بهره برداران شـبکه ارتباطی 
پايـش مسـتمر ترافیـک و میـزان پهنـای بانـد مصرفی 
مـی باشـد. ارتقاء سـرويس هـای مانیتورينـگ و پايش 
شـبکه منجر به بهبود کارايی شـبکه بوده و در راسـتای 
بهینـه سـازی همبنـدی شـبکه مـی تـوان از آن کمک 

گرفت.
مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای مورد بررسی در اين تحقیق عبارتند از:
متغیـر مسـتقل: بهینـه سـازي بـا افزايـش تجهیـزات 
فعـال و  بهینـه سـازی بـا افزايـش تجهیـزات غیرفعال؛

افزايـش  شـبکه،  پايـداري  )افزايـش  وابسـته:  متغیـر 
پايـداری شـبکه ارتباطـی بـا ديگـر سـازمان هـا، مک، 
ارتقـاء سـطح امنیتـي، افزايـش پهنـاي بانـدو ارتقـاء 

مانیتورينـگ( و  پايـش  سـرويس 
 روش تحقیق 

پیمايشـی  توصیفـی-  روش،  منظـر  از  تحقیـق   ايـن 
اسـت. در تحقیـق حاضـر به  طـور توأمـان از دو رويکرد 
تحقیـق کیفي و کمـي با توجه به نوع داده ها و شـرايط 
اسـتفاده شـده اسـت. ابتـدا از طريق بررسـی مقاالت و 
مطالعـات میدانـی، داده هـای کیفـی بـه دسـت آمـده، 
لـزوم بازنگـري در سـاختار شـبکه جهـت بهبـود آنـرا 
از طريـق مولفـه هايـی چـون پايـداري شـبکه، سـطح 
امنیتیشـبکه و پهنـاي بانـد شـبکه مـورد ارزيابـي قرار 
مـی دهیم. سـپس فرضیه هـای تحقیـق از طريق توزيع 

پرسـش نامه مـورد ارزيابي قرار می گیرنـد. بدين صورت 
کـه بر مبنـای فرضیات تحقیق سـواالتی طراحی و پس 
از تايیـد پايايی و اعتبار پرسشـنامه داده های مورد نظر 

می گردد. گـردآوری 
جامعـه  و نمونـه آمـاری؛ جامعـه آمـاری در ايـن 
تحقیق شـامل کارشناسـان، اپراتورها و مديران شـرکت 
متـرو تهـران و حومه خواهنـد بود که به طـور تصادفی 
انتخـاب مـی شـوند. تعـداد نمونـه الزم بـرای تحقیـق، 

تعـداد 96 نفر محاسـبه شـده اسـت.
روايـی2  ابـزار تحقیـق؛ مفهـوم اعتبـار يـا روايی به 
اين سـوال پاسـخ می دهـد که ابـزار اندازه گیـری تا چه  
حـدی خصیصـه مورد نظـر را می سـنجد. در تحقیـق 
حاضـر جهت سـنجش روايی ابـزار از روش روايی محتوا 
اسـتفاده شـد. برای ارزيابـی روايی ابـزار تحقیق حاضر، 
اوال متغیر هـای موجـود در هـر فرضیـه و شـاخص ها و 
پرسـش های مربوطه استخراج شده و سـواالت براساس 
ادبیـات تحقیق و مدل تحلیلی پژوهشـی طراحی شـده 
اسـت، ثانیـا جهـت اطمینـان از روايـی، پرسشـنامه در 
اختیـار اسـاتید، صاحبنظران و متخصصیـن امر از قبیل 
اسـاتید قـرار  گرفـت کـه نظـر آنـان نیـز مويـد روايـی 

پرسشـنامه بود. 
ابزارگردآوري داده ها

1- ابزارگـردآوري داده ها درشناسـايی راه های ارتباطی 
و شـیوه هـای بازنگـری و ارتقای شـبکه هـای ارتباطی 
مرتبـط،  مقـاالت  کتابخانـه اي شـامل  مترو،مطالعـات 
پايگاه هـاي اينترنتی، کتابهاي مرتبط، اسـناد و مدارك 
مربوطـه، روزنامه هـا و نشـريات و همچنیـن مصاحبه و 
مشـورت با تعـدادي از خبرگان، کارشناسـان، مديران و 

متخصصـان مربوطه بوده اسـت.
داده هـا،  کثـرت  دلیـل  بـه  داده هـا  2-ابزارگـردآوري 
پرسشـنامه اي می باشـد کـه بـا اسـتفاده از روش هـاي 
آمـاري میزان اهمیت اين شـاخص ها برحسـب فراوانی 
آنها محاسـبه شـده و مهمترين اين شـاخص ها انتخاب 

2. Validity
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شـده اند.
3-ابـزار گـردآوري داده ها مرتبط بامیـزان تأثیر هريک 
از گزينه هـای شناسـايی شـده برشـاخص هاي اصلـی 
تحقیـق، پرسشـنامه اي اسـت کـه بر مبنـاي مهمترين 
معیارهای شناسـايی شـده تنظیم شـده و روايـی آن از 
طريـق بحث و مشـورت بـا چند نفـر از خبـرگان تأيید 

شده اسـت.
روش تجزيه وتحلیل داده ها 

پـس از گـردآوري و تلخیـص داده هـا بـا اسـتفاده از 
نـرم افزارهـاي اکسـل، SPSS تجزيـه و تحلیـل هـاي 
الزم بـه ترتیـب مراحـل ذيـل انجام شـده اسـت.تجزيه 
و تحلیلهـای توصیفـی داده هـای جمـع آوری شـده 
در خصـوص ويژگیهـای جمعیت شـناختی با اسـتفاده 
فراوانـی،  جملـه  از  آمـاری  هـای  شـاخص  انـواع  از  
درصدفراوانـی، انـواع جـداول و نمودارهـا انجـام شـده 
اسـت.تجزيه و تحلیـل پايايـی پرسشـنامه تحقیـق: در 
ايـن مرحلـه بـه منظـور حصـول اطمینـان از پايايـی 
ابـزار تحقیـق، داده هـای جمع آوری شـده بـا محوريت 
متغیرهـای اصلـی تحقیـق هـم بـه صـورت کلـی و هم 
بـه صـورت جـزء بـه جـزء بـا اسـتفاده از آزمـون آلفای 
کرونبـاخ مـورد آزمـون قرار خواهد گرفته شـده اسـت.

تعییـن و اولويـت بندی عوامـل تاثیرگذار با اسـتفاده از 
آزمونهـای آمـاری: در ايـن مرحله با اسـتفاده از تحلیل 
عاملـی و آزمونهـای مختلف آماری همچـون فريدمن و 
مقايسـه میانگیـن ها، عوامل شناسـايی شـده تصديق و 

سـپس اولويـت بندی شـده اسـت.
پايايی3  ابزار تحقیق

بـرای سـنجش پايايـی در ايـن پژوهـش از روش آلفای 

کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت. بـرای اينکـه بفهمیـم 
اطالعـات بـه دسـت آمـده از طريـق پرسشـنامه توزيع 
شـده تـا چه میـزان قابـل اطمینـان هسـتند، به کمک 
نـرم افـزار SPSS آن را اعتبـار سـنجی مـی کنیـم. و در 
صورت حاصل شـدن عـدد باالی 0.7 آنـگاه با اطمینان 
خاطـر از پايـا بـودن پرسشـنامه مـی توانیـم بـه نتیجه 

گیـری از اطالعـات حاصـل شـده اقـدام کنیم. 
نتیجه گیری و جمعبندي

افزايـش تجهیـزات فعـال و  ايـن بخـش دو روش  در 
غیرفعـال را از نقطـه نظـر پنـج معیـار زيـر مقايسـه و 
تحلیـل مـی کنیم.ايـن 5 معیار عبـارت انـد از: افزايش 
پايـداري سـرويس هـا، ارائـه خدمـات به سـازمان هاي 
ديگـر، ارتقـاء سـطوح امنیتـي، افزايـش پهنـاي بانـد و 
ارائـه سـرويس هـاي پايـش و مانیتورينـگ. شـکل 1 
طـی يـک نمودار میلـه ای میزان قابلیـت روش افزايش 
تجیـزات فعـال را در 5 معیـار فـوق الذکـز نمايـش می 

دهد.
 بـر طبـق شـکل 1، اگـر از روش افزايـش تجهیـزات 
فعـال بـرای اصـالح شـبکه همبنـدی متـرو اسـتفاده 
کنیـم دارای نقـاط قوتی در زمینه های اتصال شـبکه و 
ارائـه خدمـات به سـازمان هـای ديگر و بهبـود پايداری 
سـرويس هـای مهـم مـی باشـیم. ايـن روش سـطح 
متوسـطی را از لحـاظ امنیـت ارائه می دهـد. همچنین 
ايـن روش دارای  ضعـف هايـی در زمینه هـای افزايش 
پهنـای بانـد و ارائه سـرويس های جديد است.شـکل 2 
طـی يـک نمودار میلـه ای میزان قابلیـت روش افزايش 
تجهیـزات غیرفعـال را در 5 معیـار مـورد نظـر نمايـش 

مـی دهد.

3. Reliability

پايايی بخش افزايش تجهیزات فعالپايايی بخش افزايش تجهیزات غیر فعالتعداد سواالت
170.8710.811

جدول 1. جدول مربوط به پايايی پرسشنامه به تفکیک بخش ها
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بـر طبـق شـکل 2، اگـر از روش افزايـش تجهیـزات 
غیرفعـال بـرای اصالح شـبکه همبنـدی مترو اسـتفاده 
کنیـم مهمتريـن مزيتـی کـه مـی توانیـم از آن بهـره 
بـرداری کنیـم ارائـه سـرويس هـای جديد در سیسـتم 
اسـت. همچنیـن ايـن روش عملکـرد قابـل قبولـی در 
مـورد زمینـه احتمالـی افزايـش پهنـای بانـد داراسـت. 

البتـه نقـاط ضعفـی نیـز برای ايـن روش متصور اسـت. 
بـه طـور مثـال ايـن روش عملکـرد نسـبتا ضعیفـی در 
مورد قابلیت اتصال به سـاير شـیکه های سـازمان های 
ديگـر دارد. همچنین در م.رد پايداری سیسـتم نیز بايد 
گفـت در قبال سیسـتم های مهم عملکـرد قابل قبولی 
نـدارد. نکتـه الزم بـه ذکر ديگر آن اسـت کـه اين روش 

10 
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هماننـد روش قبـل، از لحـاظ سـطوح امنیتـی دارای 
عملکـرد مشـابه ای اسـت. پـس در نهايـت بـه منظـور 
اصـالح همبنـدی در شـبکه متـرو تهـران، ابتـدا مـی 
بايسـت بـرای کارفرما میـزان اهمیت هر کـدام از معیار 
هـای پنـج گانـه مشـخص باشـد. چـرا کـه هر کـدام از 
ايـن دو روش عملکرد متفاوتی را بـا توجه به معیارهای 

ارائـه مـی دهند.
منابع و ماخذ

1.زاکـر، گريک )1389( راهنمای جامع شـبکه؛ مترجم 
لیلی قاسـم زاده؛ تهران: کانون نشـر علوم.

2.تننبـاوم، آندرو اس )1390( شـبکه های کامپیوتری؛ 
مترجـم قـدرت اهلل سـپیدنام، عین اهلل جعفرنـژاد قمی؛ 

بابل: علـوم رايانه.
3. افشـین شـريعت مهیمنـی )1386( ارزيابـی شـبکه 
قابلیـت دسترسـی  مبنـای  بـر  تهـران  متـروی شـهر 
و توپولـوژی شـبکه، سـومین کنگـره ملـی مهندسـی 

عمـران.
علـی  امامـي،  حسـین  جمعـه،  امـام  4.سـیدعلیرضا 
هاشـمی )1392( متـرو اترنت و اجزای شـبکه شـهری 
آن، اولیـن همايش ملـی برق و کامپیوتر جنـوب ايران، 

خورموج.
5.جلیـل چیتـی زاده )1380( بهینـه سـازي عملکـرد 
ارتبـاط شـبکه هاي محلـي اترنت به ATM، دانشـکده 

مهندسی-دانشـگاه فردوسـی مشهد.
6.تقـي زاده، علیرضـا )1385( ترکیـب اترنـت شـهري 
بـا MPLS - گزينـه ايـده آل ارائـه خدمـات تجـاري 
در شـبکه NGN، ماهنامـه شـبکه، شـماره 69، مهـر 

.1385
7.Michael Fitzmaurice, "Data transport networks 

Case Studies in a Public Transit Environment", 

IEEE VEHICULAR TECHNOLOGYMAGA-

ZINE, 2012.

8.AboveNet. (2011). Advantages of  Ethernet vs. 

SONET, a compelling choice. White Paper. [On-

line]. Available: http://www.above.net/docs/wp-

sonetvsenet.pdf

9.M. Wilson. (2006, Sept. 10). Ethernet—A bril-

liant example of  network architecture and evo-

lution. Reinventing the Internet Web site.[On-

line]. Available: http://www.arl.wustl.edu/~jst/

reInventTheNet/?p=22

10.S. Mathison, et al. ‘‘the history of  telenet and the 

commercialization of  packet switching in the US,’’ 

IEEE Commun. Mag., vol. 50, no. 5, May 2012.

11.Farkas, J., S. Kini, and P. Saltsidis. "Upgrading the 

metro ethernet network." Communications Maga-

zine, IEEE 51.5, pp. 193-199, 2013.

12.Î%Mukherjee, Optical WDM Networks, 2006, 

Springer

13.O. Gerstel, Optical Networking: A Practical Per-

spective, IEEE Hot Interconnects, 2000

14.Residential Broadband Revisited: Research Chal-

lenges in Residential Networks, Broadband Access, 

and Applications, 2003, [online] Available: online

15.M. Wegleitner, Maximizing the Impact of  Optical 

Technology, Proc. IEEE/OSA Optical Fiber Com-

munication Conference (OFC\'07), 2007

16.One Gigabit or Bust Initiative, A Broadband Vi-

sion for California, 2003, [online] Available: online

17.A. Banerjee, Î¥. Park, F. Clarke, H. Song, S. Yang, 

G. Kramer, Î. Kim and Î. Mukherjee, Wavelength-

Division Multiplexed Passive Optical Network 

(WDM-PON) Technologies for Broadband Access: 

A Review [Invited]", OSA J. Optical Networking, 

vol. 4, no. 11, pp. 737-758, 2005 

18.R. Lauder, Technology and Economics for 

Coarse Wavelength Multiplexing Workshop, Proc. 

IEEE/OSA Optical Fiber Communication Confer-

ence (OFCV4), 2004

19.J. George, Designing Passive Optical networks for 

cost effective triple play support, Proc. FTTH Con-

ference, 2004 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



زمان پذيرش نهايي: 1395/6/15زمان دريافت مقاله: 1395/2/24

تبيين مدل نظري ارتقاء حس مكان در طراحي معماري و شهر
همايون قياسي- گروه معماري، واحد مهدي شهر، دانشگاه آزاد اسالمي، مهدي شهر، ايران.
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چكيده
امروزه موضوع حس مكان و احساس تعلق به مكان، از محورهاي 
مهم در ارزش بخشي به بافتهاي شهري و معماري بناها خاصه ابنيه 
تاريخي است كه ضرورت برانگيزش احساستعلق، همخواني رفتار و 
همگرايی در بافت را برای مرمت مناسب در راستاي كمال بخشي 
و حقيقت دهي به بافت و طراحي شهري را نشان مي دهد. بر اين 
اساس در اين مقاله به موضوع تبيين مدل نظري ارتقا حس مكان در 
طراحي شهري و معماري خاصه مرمت بناها و ابنيه تاريخي پرداخته 
شده است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است كه از ابزار گرداوري 
داده مبتني بر مطالعات كتابخانه اي و اسنادي استفاده شده است. 
در پايان نيز به اين نكته اشاره شده است كه در زمينه اصالت بخشي 
به بافتهاي تاريخي مبتني بر ارزش هاي موجود در بافت و ايجاد 
حس تعلق به مكان كه روح مكان را نيز در بر دارد، بهترين درک 
از حفاظت ميراث فرهنگی، دركي»فرهنگی- اجتماعی« است كه 
تنها يک »تمرين تكنيكی« نيست و خيلی از اعمال »اوليه و ثانويه« 
بررسی ها،  اين  برای  می شود.  شامل  را  فيزيكی  مداخالت  در  را 
قبيل  از  فرهنگی  ميراث  پروژه حفاظت  زمينه های  كه  است  مهم 
و  جدی  بطور  ومديريتی  اقتصادی،جغرافيايی  اجتماعی،فرهنگی، 

عميق بعنوان محصول مصنوع مورد بررسی قرار گيرد.
به  تعلق  حس  بافت،  ارزش گذاري  مكان،  حس  کليدی:  واژگان 

مكان.

esghohar@yahoo.co.uk :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09123591351، رايانامه *

Intertextual relationship of  tissue with an em-
phasis on originality cities urban restoration 
and valuation tissue

Abstract
texture of  the cities is a meaning and a special meaning 
which does change and social and cultural representa-
tions of  its inhabitants. On the other hand, textures and 
buildings of  ancient architecture in historic cities seen 
what they are but what they experience.In other words 
originality tissue and restoration are received in the sense 
that transcends architectural appearance and texture 
of  dimensionsConscious and unconscious behavior is 
hidden dimensions and involves humans.The analytical 
method and the method of  logical reasoning to the au-
thenticity of  the tissue cities will be discussed. And the 
associated restoration of  architectural monuments and 
values of  tissue especially like to emphasize the concep-
tual values.The need for urban restoration period, the 
sense of  place and belonging to a place of  meaningful 
aspects of  historical context and its impact on the au-
thenticity of  valuation to weave through restoration and 
approaches are discussed. AndOperational and strategic 
solutions in this field are discussed, which can provide 
authenticity tissues during restoration interventions.
Keywords: urban restoration, authenticity and tissue 
identity, sense of  place, intervention approaches in ur-
ban restoration, sense of  belonging.
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مقدمه
مفهـوم مـكان فرصتـی را بـرای جبـران عدم تـوازن در 
تأكيـد بر روی محيط فيزيكی و رفتار و تجارب انسـانها 
در برخـی حوزه هـای مربوطه )مثل معماری و جغرافيا( 
و در سـاير حـوزه ها )مثل روانشناسـی( ارائـه می دهد. 
اصطـالح مـكان در مقابـل فضا مسـتلزم يـک رابطه ی 
عاطفـی قـوی موقتـی يـا طوالنـی بيـن يک شـخص و 
يـک مـكان فيزيكی خاص اسـت و بذل توجه بيشـتری 
بـه محيـط فيزيكـی دارد)رلـف،1389(. حـس مكان به 
معنـای ادراک ذهنـی مـردم از محيط و احساسـات كم 
و بيـش آگاهانه آنها از محيط خود اسـت كه شـخص را 
در ارتباطـی درونـی بـا محيط قـرار می دهـد، به طوری 
كـه فهم و احسـاس فـرد با زمينه معنايـی محيط پيوند 
خـورده و يكپارچـه می شـود. ايـن حـس عاملـی اسـت 
كـه موجـب تبديـل يـک فضا بـه مكانی بـا خصوصيات 
حسـی و رفتـاری ويـژه بـرای افـراد خـاص می گـردد. 
حـس مـكان عـالوه بر اين كـه موجب احسـاس راحتی 
از يـک محيـط می شـود، از مفاهيم فرهنگـی مورد نظر 
مـردم، روابـط اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه در يـک 
مكان مشـخص حمايت كـرده و باعث يـادآوری تجارب 
گذشـته و دسـت يابـی بـه هويـت بـرای افراد می شـود 
)فالحت، 1385(. از سـويي ديگر، بافت قديم شـهرهای 
ايرانـی دارای آنچنـان بـار معنايـی و مفهومی  بـوده كه 
بی هيـچ ترديـدی، بايـد از آن بـه عنـوان اصيل تريـن 
و زيباتريـن جلـوه هنـر و فرهنـگ يـاد كرد و بـه دليل 
چنيـن بافـت معماري و شـهري ارزشـمندی اسـت كه 
از كوچـه پـس كوچه هـای بافتهاي تاريخـي، بوی الفت 
و عطـر معنويـت، بـه مشـام مـي رسـد.بافت قديـم در 
شـهر های تاريخـی چيـزی نيسـتند كه می بينيـم بلكه 
آنسـت كـه تجربـه می كنيـم، به عبارتـی ديگـر اصالت 
آن را بـا ايـن مفهوم كـه معمارِی بافـت از ابعاد ظاهری 
گذشـته، بـه ابعـاد پنهـان رسـيده و رفتـار خـودآگاه و 
ناخـود آگاه انسـان را دربـر می گيـرد، در می يابيم.اگـر 
توانايـی آن را از بـاب مكاشـفه بدسـت آوريـم، بـه رمزو 
راز نهفتـه در بطن آن فايق آمـده و جايگاه اصالت آن را 
درسـت درک كنيـم، آن وقـت می توانيـم جـزء جزء آن 

را سـر مشـق و الگـو قـرار داده و در »مرمـت آن بافت« 
موفـق بـود. در شـكل گيـري هويـت مكانـي دو مرحله 
وجود دارد: در مرحله نخسـت، فرد محيط را شناسـايي 
ميكنـد كـه هويـت مـكان ناميده مـي شـود. در مرحله 
دوم فرآينـد پيونـد روانـي بـا مـكان صـورت مي گيردو
بهشكلهويتمكانيتداوممييابد. هويتمكانيدرخلقحسمكاني

ابيمكانينقشاساسـيدارد. حـس مـكان به معنـاي ادراک 
ذهنـي مـردم از محيط و احساسـات كمابيـش آگاهانه 
آنهـا از محيـط خـود اسـت كـه شـخص را در ارتباطي 
درونـي بـا محيـط قـرار مـي دهـد، به طـوري كـه فهم 
و احسـاس فـرد بـا زمينـه معنايـي محيط پيونـد مي-
يابدويكپارچهميشود. اينحسموجبتبديليكفضابهمكانيب

اويژگيهـاي حسـي و رفتـاري ويـژه بـراي افـراد خـاص 
ميشـود. حـس مكان افـزون بر اين كه موجب احسـاس 
آرامـش از يـک محيـط مـي شـود از مفاهيـم فرهنگي 
مـورد نظر مـردم، روابط اجتماعـي و فرهنگي جامعه در 
يـک مـكان مشـخص حمايت ميكنـد و باعث يـادآوري 
تجـارب گذشـته و دسـتيابي به هويـت براي افـراد مي 
شـود. بـا ايـن حـال، حـس مـكان امـِر ازپيـش تعيين 
شـده اي نيسـت بلكـه از تعامل انسـان با مـكان زندگي 
روزمـره پديد ميآيـد: فرد مجموعهـاي از تصورات قبلي 
خـود را بـه محيـط ميدهـد. هميـن تصـورات چگونگي 
پاسـخ او بـه محيـط را تعيين مي كند)فالحـت، 1385، 

ص 63(.
)بـه  مـكان  هويـت  يـا  مـكان  حـس  يـا  مـكان  روح 
التيـن: geniusloci( بـه يـک كيفيـت متمايـز، يگانه 
و خـاص يـک مكان يـا فضا اشـاره دارد كه مـورد توجه 
نويسـندگان و هنرمنـدان و ديگر بازديدكننـدگان واقع 
می شـود. فضاهـای دارای اين كيفيت هـا از روحيه و جو 
تجربـی متمايـزی بهره مندند كـه عميقاً به يـاد ماندنی 
اسـت. در ايـن راسـتا توجه نكـردن به ميـراث فرهنگی 
خطـر ايجـاد هويـت از طرف عوامـل غيرفرهنگـی را به 
همـراه خواهـد داشـت كـه اين خطـر می توانـد جايگاه 
اصالـت را در بافـت متزلزل نمـوده و منجر به ناهنجاری 
و بـه تبـع آن اعوجـاج در بافت گردد. با اين مبنا شـايد 
بتـوان گفـت تنها بـا احياء هويـت ونگاهداشـت اصالت 
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مرمـت  بـه  می تـوان  كـه  قديمـی  اسـت  بافـت  يـک 
زيبـای آن اميـدوار بـود. ايـن پژوهـش معتقد اسـت در 
مقولـه مرمت شـهری بـا رويكـرد ارزش گـذاري بافت و 
همچنيـن برای تثبيـت جايگاه اصالت و هويت بخشـی 
آن، بايـد بيـن معمـاران و مرمتگران ايجاد همسـويی و 
همدلـی كـرد؛ بدين معنـی كه تعلق، رفتـار و همگرايی 
در بافـت را بـرای مرمـت مناسـب درخصوص رسـيدن 
بـه كمـال و حقيقـت بافـت جهـت داد. فضای زيسـتی 
گذشـتگان فقـط دارای ارزش هـای كالبـدی و فيزيكـی 
كالبـدی  ديـدگاه  از  فقـط  را  آن  نمی تـوان  و  نيسـت 
تجزيـه و تحليـل نمود.اصطـالح حس مـكان از تركيب 
دو واژه حـس و مـكان تشـكيل شـده اسـت. واژه حس 
درفرهنـگ لغـت آكسـفورد سـه معنـای اصلـی دارد 
نخسـت يكی ازحـواس پنج گانـه، دوم احسـاس، عاطفه 
و محبـت كـه در روانشناسـی بـه درک تصويرذهنـی 
گفتـه می شـود يعنی قضاوتـی كه بعـد از ادراک معنای 
شينسـبت بـه خـود شـيدر فـرد به وجـود مـی آورد كه 
می توانـد خـوب جـذاب يـا بـد باشـد. سـوم توانايی در 
قضـاوت دربـاره يـک موضـوع انتزاعـی، مثـل معنـای 
حـس در اصطـالح حـس جهت يابـی كـه بـه مفهـوم 
توانايـی يـک فـرد در پيـدا كـردن مسـير يـا توانايـی 
مسـير در نشـان دادن بـه خـود انسـان اسـت. امـا واژه 
حـس دراصطالح حس مكان بيشـتر به مفهـوم عاطفه، 
محبـت، قضـاوت و تجربه كلی مـكان يا توانايـی آن در 
ايجـاد حـس خـاص يا تعلـق در افـراد اسـت. از ديدگاه 
روانشناسـی محيـط انسـان بـه تجربـه حسـی، عاطفی 
و معنـوی خـاص نسـبت بـه محيط نيـازدارد. ايـن نياز 
از طريـق تعامـل صميمـی و نوعـی هـم ذات پنـداری 
بـا مكانـی كـه در آن سـكونت دارد قابـل تحقق اسـت. 
پژوهش هـای انجام شـده نشـان می دهد محيـط عالوه 
بـر عناصركالبـدی شـامل پيام هـا، معانـی و رمزهايـی 
اسـت كه مـردم بر اسـاس نقشـه ها، توقعـات، انگيزه ها 
و ديگـر عوامـل آن رمـز گشـايی و ادراک می كنند و در 
مـورد آن بـه قضـاوت می پردازنـد. اين حـس كلی پس 
ازقضـاوت نسـبت بـه محيـط خـاص در فـرد و محيـط 
در بهـره بـرداری بهتـر از محيـط و رضايـت اسـتفاده 

كننـدگان و در نهايـت احسـاس تعلـق آنهـا بـه محيط 
و تـداوم حضـور درآن می شـود. در اين مقالـه به تبيين 
مـدل نظـري ارتقـاء حـس مـكان در طراحـي معماري 
و شـهر پرداختـه شـده و مـواردي چنـد در ايـن رابطه 

مـورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
ادبيات و مباني نظري

مفهوم هويت 
»هويت«در ريشـه التين به معنای تشـابه و تداوم است، 
يعنـی در آن هـم اشـتراک وجـود دارد و هم اسـتمرار؛ 
به عبارتـی آنچـه در طـول تاريخ ثابت و مشـترک مانده 
و تحـول و دگرگونـی تاريخـی روی آن اثـر نگذاشـته 
اسـت. امـا نبايـد ماهيـت پارادوكسـی هويـت را نيـز 
فرامـوش كـرد؛ بديـن معنی كـه هويت بطـور همزمان 
حامـل يـک عنصر ايسـتا و پوياسـت، از يک سـو رجوع 
به مفهوم هويت بيانگر اسـتمرار و تداوم تاريخی اسـت، 
امـا از سـوی ديگـر نبايد ايـن واقعيت را ناديـده بگيريم 
كـه هويت دائمـاً در معرض فرآينـد بازتعريف و بازتوليد 
اسـت. از سـويي ديگر، هويت در نگرش كالن به معنای 
تشـّخص، هسـتی و وجـود و آنچـه موجـب شناسـايی 
شـخصی باشـد ]همچـون شـخصيت يا كيفيت[ اسـت 
و بيانگـر ويژگی هـای هـر فـرد يـا پديده ای می باشـد. 
»هويـت هـر موجـودی عبـارت اسـت از نحـوه خـاص 
وجود او  و در انسـان هــويت واحده اسـت كه متشـان 
بـه شـئون مختلـف می شـود. انسـان ها را مشـخصاتی 
ديگـری  از  هريـک  آن هـا  واسـطۀ  بـه  كـه  هسـت 
متمايزنـد و تـا آخـر عمـر وحـدت شـخصيت در آن ها 
باقـی اسـت و بـه آن هويـت گوينـد« )حجـت، 1384، 
ص 57(. بديهی اسـت از نقطه نظر واژه شناسـی هويت 
متـرادف تاريـخ قلمـداد می شـود. مثاًل وقتی از شـهری 
بی هويـت يـا بافتيبی هويـت سـخن بـه ميـان می آيد، 
منظـور آن اسـت كه نشـانه ای از گذشـته را در خويش 
نـدارد و يـا به عبارتـی هيـچ گونـه رابطه ای با گذشـته 
از آن برداشـت نمی شـود )نقـی زاده، 1379، ص 40(. 
ايـن همـان ديدگاهـی اسـت كـه فوكـو برای چيسـتی 
هويـت در معنـای نوين آن با شـعار »ما بايد سـرپيچی 
كنيـم از آن چيـزی كـه هسـتيم« بيـان كـرده اسـت.
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اّمـا، هويـت برای انسـان سـنتی)مذهبی( دريـک بافت 
سـنتی، بـاوری اسـت كه به مـدد ايمان به غيب شـكل 
می گيـرد و سـازنده و پردازنـده پنـدار، كــردار و رفتار 
اوسـت، در حــالی كـه انسـان مـدرن )سـكوالر( خـود 
بـه مــدد خـود هويـت خويـش را می سـازد. هويـت 
در جامعـه سـنتی، واحـد و الهـی و در جامعـه مـدرن 
متكاثـر و اكتسـابی اسـت.در يـک نـگاه سـنتی هويـت 
انسـان مقـدم بـر وجـود اوسـت و در نگاه مـدرن وجود 
انسـان مقدم بـر هويـت اومی باشـد)حجت، 1384، ص 
59(.مطالعـات »هالبواكـس« نشـان داده بـود كه پيوند 
فضايـی و همبسـتگی گروهـی، مكانی كه يـک گروه در 
آن زندگـی مـی كنـد، تخته سـياهی نيسـت كـه بتوان 
روی آن اعداد و نشـانه هايی را نوشـت و بعد پاک كرد؛ 
مـكان از گـروه تأثيـر مـی پذيـرد و بـر گـروه تأثير می 
گذارد.بديـن شـيوه هرگونه فعاليت گـروه، بيانی فضايی 
پيـدا مـی كنـد و مكانـی كـه گـروه در آن زندگـی می 
كنـد، تنهـا ِگـرد آمـده ای از ايـن بيـان ها خواهـد بود. 
هـر جنبه و هـر جزئياتی از اين مـكان، دارای معناهايی 
اسـت كـه تنهـا برای اعضـای همـان گـروه ادراک پذير 
اسـت. زيمـل و هالبواكـس بـاور داشـتند كه وابسـتگی 
فـرد بـه يـک مـكان، برآمـده از ميـزان تعامـل گروهی 
اسـت كـه بـر يـک مـكان تأثيـر گـذارده و از آن تأثيـر 

مـی پذيرد.
مفهوم هويت مكان

كنشـی  عرصه هـا،  بعضـی  در  مـكان  يـک  ماهيـت 
زمانـی اسـت كـه بـا فصل هـا و يـا دوره هـای يـک روز 
از  بيـش  كـه  عواملـی  می كنـد.  تغييـر  هـوا  هماننـد 
تعييـن می نمايـد. را  هرچيـز، موقعيت هـای متفـاوت 

شـولتز معتقـد به اين اسـت كـه؛ ماهيت يـک مكان در 
بعضـی عرصه هـا، كنشـی زمانـی اسـت كـه بـا فصل ها 
و يـا دوره هـای يـک روز هماننـد هـوا تغييـر می كنـد. 
عواملـی كـه بيـش از هرچيـز، موقعيت هـای متفـاوت 
را تعييـن می نمايـد. پراشانسـكی)1978:147( هويـت 
مـكان را اينگونـه تعريف می كنـد: ابعادی از انسـان كه 
معـرف هويـت فرديدرارتبـاط بـا محيط كالبدی اسـت. 
وی در مقالـه »شـهر و هويـت« مفهـوم هويـت مـكان 

را ايـن چنيـن تعبيـر می كنـد كـه »ايـن مـكان نشـان 
می دهـد مـن هسـتم«.در تفسـير ايـن جملـه می توان 
هويـت  بـا  ارتبـاط  در  اوزل  و  تويگـر  گفته هـای  بـه 
مـكان پـی بـرد كـه معتقدنـد: مـكان وسـيله ای بـرای 
شـخصيت بخشـيدن بـه فـرد، بـه منظـور تأمين حس 
تـداوم و ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس و اتـكا به خود اسـت 
بـه اظهـارات  بنـا   .)1996:220Twigger,Uzzell&(
الگوهايـی  از  عبارتسـت  محـل  يـک  هويـت  فلدمـن 
آگاهانـه و ناآگاهانه از احساسـات، اعتقـادات، نگرش ها، 
ارزش هـا، باورهـا و تمايـالت رفتـاری كههويـت فـرد را 
بـا هويـت يـک محـل مرتبـط می سـازد و تمايالتـی 
بـرای برقـراری ارتباطـات آتی با مـكان ايجـاد می كند 
)Feldman,1990:183(.  مفهـوم »هويـت«، زمانـی 
كـه در ارتبـاط بـا مـكان بـه كار گرفتـه می شـود، بـه 
باعـث  كـه  اسـت  مـكان  از  مشـخصه هايی  معنـای 
طـول  در  آن  تـداوم  و  مكان هـا  ديگـر  از  آن  تمايـز 
پايـه  بـر  رلـف   .)2008:54,Lewika( اسـت  زمـان 
مطالعـات »لينـچ«، هويـت مـكان را تشـخص يـا تمايز 
مكــانی می دانـد كـه پايـه شنــاخت آن بـه عنـوان 
يـک كــل متمايـز باشـد)Relph:45,1976(. »هويت 
مـكان« اساسـی ترين مفهـوم مرتبـط بـا بعد شـناخت 
روانشناسـان  می باشـد.  مـكان  بـه  شناسِيدلبسـتگی 
معتقدنـد كـه در حالـت كلـی افـراد در صورتـی با يک 
مـكان ارتبـاط برقـرار می كننـد كه مكان بـه آنها كمک 
كنـد كـه بداننـد كيسـتند، بـه هميـن دليل اسـت كه 
واژه هويت مكان، زمانی كه توسـط روانشناسـان به كار 
گرفتـه شـود، بـه منظور مشـخصه ای از انسـان اسـت.

ارزش گذاري طراحي معماري و شهر
اصلـی  مسـائل  بايـد  ارزشـها  كامـل  شـناخت  بـرای 
تاثيرگـذار در ارزش هـا مـورد شناسـايی قـرار گيرنـد با 
درک كامـل از نحـوه ظهـور و بـروز مسـائل تاثيرگـذار  
می توانيـم تصميـم بگيريـم كـه در مواجـه بـا مسـائل 
مذكـور چـه روندی بايد طی شـود، بـرای درک كامل از 
ارزش ها نيازمند شـناخت بسـتر و زمينه هايی هسـتيم 
كـه باعـث بـروز مسـئله شـده اند. يـک جـزء اساسـی 
بازنمايی يک مسـاله، تشـريح زمينه ای اسـت كه مساله 
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جدول 1. نظريات نظريه پردازان پيرامون هويت شهري؛ ماخذ: طاهره نصر، 1393، ص 18.

3

 
 ارزشگذاري طراحيمعماري و شهر

براي شناخت كامل ارزشها بايد مسائل اصلي تاثيرگذار در ارزشها مورد شناسايي قرار گيرند با درك كامل از نحوه ظهور و بروز مسائل 
تاثيرگذار  ميتوانيم تصميم بگيريم كه در مواجه با مسائل مذكور چه روندي بايد طي شود، براي درك كامل از ارزشها نيازمند شناخت 

بستر و زمينه هايي هستيم كه باعث بروز مسئله شدهاند. يك جزء اساسي بازنمايي يك مساله، تشريح زمينهاي است كه مساله در آن رخ 
) يك الگوي مفهومي و مجموعهاي از فرآيندها براي تجزيه و تحليل و تهيه نقشه فيزيكي،سازماني و 1997داده است. «تسمر و ريچي»(
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در آن رخ داده اسـت. »تسـمر و ريچـی«)1997( يـک 
الگـوی مفهومی و مجموعـه ای از فرآيندها برای تجزيه 
و تحليـل و تهيـه نقشـه فيزيكی،سـازمانی و اجتماعی- 
فرهنگـی وقـوع مسـائل ارائـه كـرده انـد. مفهـوم يـک 
مسـئله مشـابه در زمينـه هـای متفـاوت اجتماعـی يـا 
كاری مختلـف خواهـد بود«)فردانـش،1387،ص163( 
زمينـه هـا و بسـتر وجـودی ارزش ها در آثـار تاريخی و 
فرهنگـی مـی تواند در قالب 3 دسـته مجـزا از هم مورد 

بررسـی قـرار گيرد:
)*( بعـد اول: ارزشـهاي فرهنگـی؛ هـر اجتماعـی 
بـرای خـود دارای فرهنـگ و تمـدن ويـژه ای اسـت 
كـه بـر اسـاس انباشـت آداب و سـنن جـاری جامعـه، 
در طـول زمـان، شـكل آييـن و رسـوم بـه خـود مـی 
گيـرد و پوسـته ظاهـری و بيرونـی آن شـكل و سـياق 
فرهنـگ می باشـد و فرهنـگ هر جامعـه را از مجاورين 
و معاصريـن خـود مجـزا مـی سـازد و نشـانه هايی می 
باشـد كـه در نمـاد شناسـی بعنـوان نمـاد جامعـه و 
مـردم آن محسـوب می گـردد. آثـار ومباحـث تاريخی 
و فرهنگـی بـرای حفاظـت و نگهـداری ارزشـمند مـی 
باشـند نگهـداری كـه منجـر بـه آموختـن از آنهـا برای 
تكامـل زندگـی انسـانی گـردد و اگـر اينگونـه نباشـد 
تاريـخ و ارزش های آن مورد اسـتفاده نخواهد بود:»اين 
نوشـته ای اسـت در تاريـخ اجتماعـی عقايـد و بـه ويژه 
دربـاره شـعبه های بـه هـم پيوسـته »آنـال« كـه در 
بـر گيرنـده مفاهيـم روش شناسـی و تاريخ نـگاری آن 
اسـت. ايـن تـالش كنجكاوانه ای اسـت كه دانشـمندان 
فرانسـوی بـرای بهره گيـری از مفاهيم اقتصـادی، زبان 
شناسـی، جغرافيايی، انسان شناسـی،فيزيولوژی و علوم 
طبيعـی جهـت بررسـی و مطالعـه تاريـخ و وارد كـردن 
موقعيـت تاريخـی، در علـوم اجتماعـی و انسـانی انجام 
داده انـد و آن هـا مخالف تاريخ سياسـی يـا هر تاريخی 
بودنـد كـه نتوانـد از بررسـی سـطحی رويدادهـا فراتـر 
رود«)اسـتويانويچ،1386،ص23(. از ارزش هـای موجود 
در مسـائل فرهنگـی و تاريخـی می توانيم بـه مفاهيمی 
روابـط  مذهبـی،  فرهنگی-تعامـالت  منظـر  همچـون 
انسـانی و اجتماعی و مديريت های مذهبی اشـاره نمود 

كـه از ابعـاد بيرونـی و ظاهـری آثـار تاريخی محسـوب 
می گردند.

)*( بعـد دوم: ارزشـهاي کالبـدی و اقتصـادي؛ 
هـر اثـر تاريخـی ذاتـا دارای ارزش اقتصادی می باشـد. 
ارزش  تنهـا در  نـه  آنهـا  اقتصـادی موجـود در  ارزش 
هـای سـرمايه ای و ثـروت مـداری هـر جامعـه بلكه در 
ارزش هـای معنـوی و غير مـادی هم به منصـه ظهور و 
بروز رسـيده اسـت، ايـن ارزش را در 3 دسـته می توان 

دسـته بنـدی نمود:
بافـت«؛  فيزيكـی  و  ملكـی  »ارزشـهای  اول:  1.دسـته 
هـر اثـری به خاطـر موقعيـت قـرار گيـری در محدوده 
تاريخـی يـک شـهر يا مجتمع زيسـتی يـا در خـارج از 
آن دارای ارزش سـرمايه ای مـی باشـد و اگـر قوانيـن و 
مقـررات شـفاف و حمايتی جامـع در ايـن زمينه وجود 
داشـته باشـد دارايـی ارزشـمند فيزيكی محسـوب می 
گـردد، ايـن بخـش از ارزش اقتصـادی در ارزيابی ارزش 
هـای سـرمايه ای ارتباطـی بـا متخصصـان امر نـدارد و 
ايـن بخـش ارزش را بازار و فعـاالن اقتصادی تعيين می 
كننـد: »اگـر در صـدد انجـام بـرآورد ارزش داراييهـای 
فرهنگـی هسـتيم تـا منابـع مـورد نيـاز بـرای حفـظ، 
مراقبت،نگهـداری يا بهبـود وضع اين ميـراث را ارزيابی 
نماييـم، نياز بـه ابزارهايـی داريم. بـرآورد فيمت بعضی 
از ايـن گونهداراييهـا در بـازار می توانـد نقطـه آغاز اين 
ارزيابـی باشـد. برای مثـال، يک خانه تاريخـی را متعلق 
بـه فـردی خاص و در شـهر قرار داشـته باشـد می توان 
بـه فـروش رسـاند و قيمـت آن دسـت كـم مـی توانـد 
تـا حـدودی ارزش آن را بـه عنـوان سـرمايه فرهنگـی 
و در مقايسـه بـا ارزش فيزيكـی محـض آن منعكـس 

 .)34 نمايد«)تراسـبی،1382،ص 
2.دسـته دوم: »ارزشـهای غيرملكـی«؛ در تركيـب بـا 
سـاير ارزشـها، در زمينـه اقتصـادی بـه رشـد و توسـعه 
آنهـا كمـک مـی كند و باعث جلوه گر شـدن ارزشـهای 
فرهنگـی و اجتماعـی بواسـطه حضـور ارزش اقتصادی 
قدرتمندتريـن  از  يكـی  اقتصـادی  مـی گـردد.»ارزش 
راههای شـناخت اجتماعی، ارزيابی و ارزشـهای وابسـته 
اسـت«)Randall Mason،2002،ص  چيزهـا  سـاير 
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12(؛ يعنـی ارزش اقتصـادی يـک اثـر موجبـات شـكل 
مـی  جوامـع  هـای  ارزش  سـاير  از  شـناختی  گيـری 
شـود:»در واقـع، فايده هـای دارايـی فرهنگـی در كل 
جامـع اعـم از جامعـه محلـی، منطقـه ای، ملـی يا بين 
المللی پخش می شـود و دامنه فايده بسـتگی به درجه 
اهميـت دارايـی مـورد نظـر دارد. ايـن فايده هـا دسـت 
كـم اجـزای آشـنايی چـون ارزش اختيـاری، ميراثـی و 
موجوديـت را در بـر مـی گيـرد. ارزش اختيـاری، طبق 
تعريـف از تمايـل فرد بـه نگهداری اختيار كسـب فايده 
از دارايی در آينده ای نامشـخص ناشـی می شود. ارزش 
ميراثـی بـه ارزش دارايی به عنوان شـئ اشـاره دارد كه 
بـه نسـل های بعد بـه ارث می رسـد و ارزش موجوديت 
منعكس كننـده قاعـده اظهـار شـده ای اسـت كـه افراد 
بـه صـرف آگاهـی از وجـود آن دارايـی و صرف نظـر 
بـه دسـت مـی  از آن  اسـتفاده  يـا عـدم  اسـتفاده  از 

آورند.«)تراسـبی،1382،ص35(.
3.دسته سـوم: »ارزشـهاي فرهنگي، هويتي و ماهوي«؛ 
بـه  مربـوط  اقتصـادی  ارزش  از  بخـش  مهمتريـن 
سـاماندهی و رونق بخشـی به بخش فرهنگ و آشـنايی 
با سـنت ها و ارزشـهای هر جامعه ای مـی گردد در اين 
بخـش هـر چند كـه مسـئله اقتصـاد منجر به سـرمايه 
گـذاری در زمينـه آثار تاريخی می شـود ولـی در نهايت 
معرفـی سـنت و آيين های اجتماعـی و فرهنگی جامعه 
اسـت كـه منتفع مـی گردد گردشـگری امـروزه بعنوان 
يـک صنعـت محسـوب مـی گـردد و اقتصـاد خيلـی از 
جوامعـی كـه دارای جاذبـه هـای فرهنگـی و اجتماعی 

هسـتند بـرای بهـره منـدی از سـود سرشـار اين بخش 
به سـرمايه گـذاری در اين بخـش می پردازنـد و انتفاع 
اقتصـادی سرشـاری نصيـب جامعـه و افـراد آن جامعه 
مـی گـردد، ولـی در نهايـت امـر ايـن سـرمايه گذاری 
افتصـادی منجـر به معرفـی قابليت هـا و ارزش های آن 
جامعـه محسـوب مـی شـود و گردشـگرانی كه سـفر را 
بـه عنـوان يـک عمـل تفريحـی و بـرای گـذران اوقات 
فراغـت بـرای خـود بر مـی گزينـد ناخواسـته بـا جلوه 
هـای فرهنگی و آداب و رسـوم آن جامعه آشـنايی پيدا 
مـی كننـد و ايـن بخـش نـه تنها بعنـوان يـک فعاليت 
اقتصـادی كه بعنوان يـک بازخورد فرهنگی به حسـاب 
مـی آيـد: »گردشـگری نبايـد بـدون فرهنـگ وجـود 
داشـته باشـد، اين حكم ناگزير اسـت و گردشـگری در 
هـر شـكلش موجـد تاثيـر فرهنگی بـر بازديـد كننده و 

ميزبـان اسـت«)افخمی،1386،ص79(.
)*( بعد سـوم: ارزشـهاي ادراکي؛ هر فردی بسـته 
از محيـط  اداركـی  نيازهـای خـود،  و  بـه خواسـت ها 
پيرامـون خـود دارد، زيسـت انسـانی و بهينـه فـرد در 
اجتمـاع ارتبـاط مسـتقيم بـا درک وی از محيط ومكان 
متعلـق به آن دارد، وابسـتگی و توجه به محيط زيسـت 
موضـوع مهـم و اساسـی در تصميم گيـری دارد كـه از 
آن جملـه می تـوان بـه حـس تعلـق خاطـر بـه يـک 
مـكان اشـاره نمـود از فاكتورهای وابسـتگی مكانی غير 
از بحـث مالكيـت كـه بـه اعتقـاد نگارنده بسـيار تعيين 
كننـده و مهـم و پيچيـده اسـت: »يكـی از مهمتريـن و 
پيچيده ترين مسـائل انسـان كه او را از سـاير موجودات 

5

منتفع مي گردد گردشگري امروزه بعنوان يك صنعت محسوب مي گردد و اقتصاد خيلي از جوامعي كه داراي جاذبه هاي 
فرهنگي و اجتماعي هستند براي بهره مندي از سود سرشار اين بخش به سرمايه گذاري در اين بخش مي پردازند و انتفاع 

اقتصادي سرشاري نصيب جامعه و افراد آن جامعه مي گردد، ولي در نهايت امر اين سرمايهگذاري افتصادي منجر به معرفي 
قابليتها و ارزشهاي آن جامعه محسوب مي شود و گردشگراني كه سفر را به عنوان يك عمل تفريحي و براي گذران اوقات 

فراغت براي خود بر مي گزيند ناخواسته با جلوه هاي فرهنگي و آداب و رسوم آن جامعه آشنايي پيدا مي كنند و اين بخش نه 
«گردشگري نبايد بدون فرهنگ وجود تنها بعنوان يك فعاليت اقتصادي كه بعنوان يك بازخورد فرهنگي به حساب مي آيد: 

داشته باشد، اين حكم ناگزير است و گردشگري در هر شكلش موجد تاثير فرهنگي بر بازديد كننده و ميزبان 
 ).79،ص1386(افخمي،است»

هر فردي بسته به خواستها و نيازهاي خود، اداركي از محيط پيرامون خود دارد، زيست انساني و (*) بعد سوم: ارزشهاي ادراكي؛ 
بهينه فرد در اجتماع ارتباط مستقيم با درك وي از محيط ومكان متعلق به آن دارد، وابستگي و توجه به محيط زيست موضوع مهم و 
اساسي در تصميمگيري دارد كه از آن جمله ميتوان به حس تعلق خاطر به يك مكان اشاره نمود از فاكتورهاي وابستگي مكاني غير از 

«يكي از مهمترين و پيچيده ترين مسائل انسان كه او را از بحث مالكيت كه به اعتقاد نگارنده بسيار تعيين كننده و مهم و پيچيده است: 
 ).385،ص1374(ديبا و انصاري،ساير موجودات متمايز مي كند كيفيت ادراكات انساني است»

از عوامل تاثير گذار بر ادراك محيط ميتوان به جنسيت، سن،خاطرات بچگي، مذهب، سياست، طبقه اجتماعي، مليت و فرهنگ اشاره 
نمود كه ميتوانند تعيين كننده اين مطلب باشند كه مكان، در يك شخص تعلق و حس وابستگي ايجاد ميكند يا نه ؟؛ بنابراين يك طراح 

و خالق بايد سعي كند با در نظر داشتن اين موارد محيطي را به وجود آورد كه شخص حاضر در مكان مورد نظر با شكلگيري حس 
 ). 1391وابستگي نسبت به نگهداري از آن مكان اقدام كند (نژادابراهيمي، 

 بر اين اساس در ادامه مفهوم حس مكان و اصالت بخشي به بافتهاي تاريخي مورد بررسي قرار مي گيرد.
 .70،  ص 1391. جدول اسناد جهاني مرمت، مربوط به دوران شكلگيري مرمت علمي؛ ماخذ: بنيادي، 2جدول 

 
 :براي دستيابي به حس مكان در محالت و فضاهاي شهري بايد خصوصيات زير را مدنظر داشته باشيم

 در اين »راب كرير.«محالت جديد شهربايد با گذشته و حال شهر پيوند برقرار كرده و خصوصيات آن را در خود مجسم سازد.1
زمينه معتقد است كه فضاهاي قديمي را بايد از نو كشف كرد. زماني اين هدف دستيافتني ميشود كه ابتدا كاركردهاي آن را 
ارزشگذاري ميكنيم و بعد درمكان مناسب آنرا درطرح كلي شهر برنامهريزي كنيم. شهرسازان همواره وظيفه اخالقي ميدانند 

 كه خصوصيات زمان را دركارهاي خود متجلي كنند.
 مكان بايد هويت قابل »كوين لينچ«: ازنظر محالت به عنوان عناصري نمادين براي ايجاد نقاط تاكيد در شهر.2

ادراك داشته باشد. اين نوع هويت يا حس مكان ميتواند احساس تعلق به همراه داشته باشد، ميان مردم و مكانها ارتباط 
برقراركند و وحدت بوجود آورد. ايجاد مكانهاي متنوع امكان انتخاب افراد را از مكانهاي خلوت تا شلوغ، محصور تا آزاد و ساده 

 .دهدتا پيچيده افزايش مي
: شناختفعاليتهايمردمباتوجهبهفضاوكنشانسانوكالبدساختهشده.3

-وضوحشكلبصريوعملكردفضاباعثادراكصحيحازآنودرنتيجهارتباطمناسبمردمبافضاميشودكهدرنهايتبهاهميتاجتماعيفضامي
. شود عملكردي با اهداف فضايي منطبق باشد فضا داراي مفهوم ميهرگاه.انجامد

. انسانجزئيازفضاستوباارزشهاوهنجارهابهاينفضامعناميبخشد

جدول 2. جدول اسناد جهاني مرمت، مربوط به دوران شكلگيري مرمت علمي؛ ماخذ: بنيادي، 1391،  ص 70.
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متمايـز می كند كيفيت ادراكات انسـانی اسـت«)ديبا و 
انصـاری،1374،ص385(.

از عوامـل تاثيـر گـذار بـر ادراک محيـط می تـوان بـه 
سياسـت،  مذهـب،  بچگـی،  سـن،خاطرات  جنسـيت، 
طبقـه اجتماعـی، مليـت و فرهنـگ اشـاره نمـود كـه 
می تواننـد تعييـن كننده اين مطلب باشـند كـه مكان، 
در يـک شـخص تعلق و حس وابسـتگی ايجـاد می كند 
يـا نـه ؟؛ بنابرايـن يـک طـراح و خالـق بايد سـعی كند 
بـا در نظر داشـتن اين مـوارد محيطی را بـه وجود آورد 
كـه شـخص حاضـر در مكان مـورد نظر با شـكل گيری 
حس وابسـتگی نسـبت به نگهـداری از آن مـكان اقدام 

كنـد )نژادابراهيمـي، 1391(. 
بـر ايـن اسـاس در ادامـه مفهوم حـس مـكان و اصالت 
بخشـي بـه بافتهـاي تاريخـي مـورد بررسـي قـرار مـي 

 . گيرد
بـراي دسـتيابي بـه حس مـكان در محـالت و فضاهای 
شـهری بايـد خصوصيـات زير را مدنظر داشـته باشـيم:

1.محـالت جديـد شـهربايد بـا گذشـته و حـال شـهر 
پيونـد برقـرار كرده و خصوصيات آن را در خود مجسـم 
سـازد.»راب كريـر« در ايـن زمينـه معتقـد اسـت كـه 
فضاهـاي قديمـي را بايـد از نـو كشـف كـرد. زماني اين 
هـدف دسـتيافتني مي شـود كه ابتـدا كاركردهـاي آن 
را ارزشـگذاری مي كنيـم و بعـد درمـكان مناسـب آنـرا 
برنامه ريـزي كنيـم. شهرسـازان  درطـرح كلـي شـهر 
اخالقـي مي داننـد كـه خصوصيـات  همـواره وظيفـه 

زمـان را دركارهـاي خـود متجلـي كننـد.
2.محـالت بـه عنـوان عناصـري نماديـن بـراي ايجـاد 
نقـاط تاكيـد در شـهر: ازنظـر »كوين لينچ« مـكان بايد 
هويـت قابـل ادراک داشـته باشـد. ايـن نـوع هويـت يا 
حـس مـكان مي تواند احسـاس تعلـق به همراه داشـته 
باشـد، ميان مـردم و مكانها ارتبـاط برقراركند و وحدت 
بوجـود آورد. ايجـاد مكانهـاي متنـوع امـكان انتخـاب 
افـراد را از مكانهـاي خلـوت تا شـلوغ، محصور تـا آزاد و 

سـاده تـا پيچيـده افزايـش مي دهد.
3.شـناخت فعاليتهـاي مـردم باتوجـه بـه فضـا وكنش 
انسـان وكالبـد سـاخته شـده: وضـوح شـكل بصـري و 

ودرنتيجـه  ازآن  ادراک صحيـح  باعـث  فضـا  عملكـرد 
ارتبـاط مناسـب مـردم بافضـا مي شـودكه درنهايـت به 
اهميـت اجتماعـي فضـا مي انجامد.هـرگاه عملكـردي 
بـا اهـداف فضايـي منطبـق باشـد فضـا داراي مفهـوم 
مي شـود. انسـان جزئي ازفضاسـت وبا ارزشهاو هنجارها 
بـه ايـن فضامعنـا مي بخشـد. الگـوي روابـط اجتماعي 
روابـط  شـدن  جايگزيـن  وهرفضابـا  نيسـت  ثابـت 
اجتماعـي خـاص چهـره متفاوتي بـه خودمي گيـرد. به 
هميـن دليـل بايدبه دنبـال فضايي بود كه بـه تغييرات 
سـريع جامعـه، تكنولـوژي و اقتصاد پاسـخگو باشـد. به 
ايـن ترتيـب شـهرنيازمندفضاهايي اسـت كـه به-طـور 
سـاختاري بازندگـي قريـن شـود؛يعني قابـل انعطـاف 

وقابـل احياء باشـد.
4.تناسـب شهرسـازي بازمـان: فضابـراي اينكـه بتوانـد 
درخـود  را  زمـان  ماندگارباشـدبايدروح  ارزشـمندو 
زندگـي  قطعيـت  عـدم  عصـر  در  مـا  كنـد.  مجسـم 
مي كنيـم وبسـياري ازاموري كـه ترديدنشـدنيب ودند، 
امروزهمـورد ترديـد جـدي قرارگرفته انـد. مادردنيايـي 
اسـت.  درحركـت  شـتابان  باسـرعت  كـه  قرارداريـم 
درواقـع بايد چارچوب سـاختاري رابراي اين سـاختمان 
هادرنظـر گرفت كـه فضاها درآن قابل تغيير باشـند. در 
غيرايـن صـورت فضايي كـه نتواند خـود را بـا تغييرات 
سـريع علـم و جامعـه منطبـق سـازد، پـس از مـدت 
كوتاهـي كهنه مي-شـود وبدون اسـتفاده باقي مي ماند 

ومنعـام،ص27و28(. )ضرابيـان 
مفهوم حس مكان

معمـاری كـه می خواهـد طراحـی كنـد و يـا فضـای 
خلـق شـده قبلـی را مرمت كنـد، بايد متوجه باشـد كه 
مـكان و زمانـی كه قرار اسـت در اين فضای خلق شـده 
جاری و سـپری شـود، بر انسـان ها چه اثری گذاشـته و 
می گـذارد. اّمـا »جايـگاه اصالـت يعنی نحـوه احترام به 
روح مـكان و اين به معنای نسـخه برداری از نمونه های 
قديمـی نيسـت، بلكه بدان معناسـت كـه »اين همانی« 
مـكان را تعييـن كرده و آن  را به شـيوه هايی همواره نو 
تاويـل نماييـم. تنها در آن صورت اسـت كـه می توانيم 
از سـنتی زنـده و مانـدگار سـخن بگوييـم كـه تغيير را 
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جدول 3. تجربيات مرمت شهري در کشورهاي صنعتي؛ ماخذ: بنيادي، 1388.

7

 
مفهوم حس مكان 

بايد متوجه باشد كه مكان و زماني كه قرار است در اين ، ي كه ميخواهد طراحي كند و يا فضاي خلق شده قبلي را مرمت كندمعمار
جايگاه اصالت يعني نحوه احترام به روح مكان و اين « بر انسانها چه اثري گذاشته و ميگذارد. اما ،فضاي خلق شده جاري و سپري شود

 مكان را تعيين كرده و آن را به شيوههايي »اين هماني«به معناي نسخه برداري از نمونههاي قديمي نيست، بلكه بدان معناست كه 
همواره نو تاويل نماييم. تنها در آن صورت است كه ميتوانيم از سنتي زنده و ماندگار سخن بگوييم كه تغيير را با مرتبط ساختن آن به 

)، و اين حكايتي است كه در نگاه 260، ص 1388 (شولتز، »مجموعهاي از پارامترهاي بنيان نهاده شده در محل معنادار ميسازد
لذا «حس مكان» مقولهاي را شامل ميشود كه .پديدارشناسان معناي اصالت را در بافت مستحكم مي سازد و به آن غنا و ارزش مي بخشد

در انسان احساس شوق و شعف، ناراحتي، و غم را موجب ميگردد.حس مكان در مكانهاي مذهبي و گاهاً در مكانهاي تاريخي بعنوان 
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بـا مرتبـط سـاختن آن بـه مجموعـه ای از پارامترهـای 
بنيان نهاده شـده در محل معنادار می سـازد« )شـولتز، 
1388، ص 260(، و ايـن حكايتـی اسـت كـه در نـگاه 
پديدارشناسـان معنـای اصالـت را در بافـت مسـتحكم 
می سـازد و بـه آن غنـا و ارزش می بخشـد.لذا »حـس 
مـكان« مقولـه ای را شـامل می شـود كـه در انسـان 
احسـاس شـوق و شـعف، ناراحتـی، و غـم را موجـب 
می گردد.حـس مـكان در مكان هـای مذهبـی و گاهـاً 
در مكانهـای تاريخـی بعنـوان روح مـكان شـناخته می 
گـردد. »ارزش هـای فـردی و جمعی بـر چگونگی حس 
مـكان تاثيـر می گـذارد و حس مـكان نيز بـر ارزش ها، 
نگرش هـا و بـه ويـژه رفتار فـردی و اجتماعی افـراد در 
مـكان تاثيـر می گذارد و افـراد معمـوالً در فعاليت های 
اجتماعـی با توجه به چگونگی حس مكانشـان شـركت 
می كننـد؛ حـس مـكان نـه فقـط باعـث هماهنگـی و 
كاركـرد مناسـب فضـای معمـاری و انسـان اسـت بلكه 
عاملـی بـرای احسـاس امنيـت، لـذت و ادراک عاطفـی 
افـراد نيـز می باشـد و به هويت منـدی افراد واحسـاس 
تعلـق آنهـا بـه مـكان كمک مـی كند؛ لـذا بايـد اذعان 
داشـت كـه دو رويكـرد اساسـی در حوزه هـای فكـری 
»پديدارشناسـی« و »روان شناسـی« در تعريـف حـس 
مـكان وجـود دارد. در رويكـرد اول كـه همـان نـگاه  
معنــای  بـه  مكــان  حــس  اسـت،  پديدارشـناختی 
ويژگـــی های غيرمادی مكــان و بامفهـومـی نزديـک 
به روح مكــــان تعريف می شـود. »كريسـتيان نوربرگ 
آن باتيمر،كنـت  رلـف،  ادوارد  تـوآن،  يی فـو  شـولتز، 
فرامپتـون، كريسـتوفر الكسـاندر و ديويـد سـيمون« از 
جملـه نظريه پردازانـی هسـتند كـه بـه مـكان از جنبه 
پديدارشـناختی می نگرند. شـولتز مكان را فضايی درک 
شـده وعجين شـده  بـا خاطره هـا وتجربه هـا و حاالت 
روحـی در انسـان تعريـف می كنـد. از نظـر وی »مكان 
محلـی بـرای باشـيدن انسـان ها اسـت«. او جهت يابـی 
و شناسـايی را از مهمتريـن مؤلفه هـای ويژگـی مـكان 
می دانـد و معتقـد اسـت زمانی كـه هر دو بـه خوبی در 
مـكان تحقق يابند، انسـان به حس مكان نايل می شـود 
)شـولتز، 1388، ص 14(. از سـوی ديگـر جغرافی دانان 

انسـانی نيـز، حـس مـكان را بـا عبـارات عاطفـی بيـان 
می كننـد. بـرای مثـال تـوآن لغـت »مـكان دوسـتی« 
يـا »عشـق بـه مـكان« را ابـداع كـرد و آنرا پيونـدی پر 
محبـت و تأثيرگذار ميـان مردم و مكان هـا می داند واز 
نظـر »سالواسـن« شـخصيت كالبدی، مالكيـت، اصالت 
سـاكنين، وسـايل رفاهی و فضاهای خصوصی و جمعی 
اجـزاء تشـكيل دهنده مكان هسـتند كـه در خلق حس 
مـكان مؤثرنـد )Salvesen:54,2002(؛ لـذا از ماهيـت 
نظـرات انديشـمندان فوق الذكـر در حوزه هـای مختلف 
بر می آيـد كـه سـه جنبـه تعامـل انسـان و محيـط كـه 
اكثـر محققـان در تأثيـر آن بـر فرآينـد حـس مـكان 
اتفـاق نظر دارنـد عبارتنـد از: تعامل شـناختی، عاطفی 
و رفتـاری بـا مـكان، كـه بنـا بـه گفتـه پژوهشـگران 
مـكان  معنايـی  و  فعاليتـی  كالبـدی،  مشـخصه های 
قادرنـد بـر شـكل گيری ايـن تعامـل در مفهـوم روانـی 
مرمت تأثيرگذار باشند)دانشـپور و ديگـران،1388، ص 
مفاهيـم  مهم تريـن  پديدارشـناختی  ديـدگاه  از   .)37
مرتبـط در بيـان حس مـكان، تجربه مكان و شـخصيت 
مـكان اسـت و حـس مكان بـه معنـای ويژگيهـای غير 
مـادی يـا شـخصيت مـكان اسـت كـه معنـای نزديک 
بـه روح مـكان دارد« ) فالحـت،1385،ص58(، مـدل 
مشـهور كانتـر از مـكان كه يكی از پيشـگامان مطالعات 
را  مـكان  يـک  اسـت  شهرسـازی  و  معمـاری  ادراک 
متشـكل از سـه بعد در هم تنيده »كالبـد«، »تصورات« 
و »فعاليتهـا« مـی دانـد. وی در تعريـف مـكان برآينـد 
ايـن سـه مولفـه را محيـط شـهری معرفـی مـی كنـد: 
»كيفيـت طراحـی شـهری عبارت اسـت از برآيند سـه 
مولفـه كـه هـر يـک از آنهـا متكفـل بـرآورده سـاختن 
يكـی از كيفيـت هـای سـه گانـه كالبـدی، فعاليتـی و 
تصـوری محيط شـهر اسـت« )گلـكار، 1379،ص 31(؛ 
انسـان بـه عنـوان موجـود اجتماعـی كـه دارای قـوه 
تخيـل و تعقـل اسـت هميشـه سـعی در بهينـه كردن 
زندگـی خـود در قالب مظـروف زندگی )معمـاری( می 
باشـد؛ به گونـه ای كه با شـناخت نيـاز و خواسـته های 
خـود همـواره در پـی محيطـی بوده اسـت كـه آرامش 
فيزيكـی و غيـر فيزيكـی را بـرای خود آمـاده كند عدم 
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انسـان و رفتـار او نيـز در جايـگاه مرمت بافـت و اصالت 
بخشـی بـه آن بی تأثيـر نبـوده و نـگاه علوم رفتـاری در 
ايـن راسـتا مؤثـر تلقـی می شـود. سـاختار يـک مكان، 
حالتـی ثابـت و هميشـگی نيسـت ولـی اين بـدان معنا 
نيسـت كـه حـس مكــان در افـراد، نسبــت بـه بافـت 
لزومـاً تغييـر می كنـد يـا از بيـن مـی رود. مكان هـای 
پايـدار شـرط الزم بـرای زندگـی انسـان هسـتند، در 
بوده انـد،  مانـدگار  تاكنـون  كـه  نتيجهمكان هايـی 
شـرايط الزم بـرای زندگـی را داشـته اند و بـه تعبيـری 
ديگـر اصالـت خود را حفـظ كـرده اند)شـولتز، 1388، 
ص 187(.از ايـن ديدگاهانسـان ها بـه تجربـه حسـی، 
عاطفـی و معنـوی خاص نسـبت به محيـط زندگی نياز 
دارنـد و در حقيقـت حس مـكان كاتاليزوری اسـت كه 
باعـث تبديـل شـدن يـک محيـط به يـک مـكان می-

شـود)فالحت، 1385، ص 59(.مـكان هـا مـی تواننـد 
هـم كيفيـات خـوب و همچنيـن بـد داشـته باشـند. 
شناسـايی روشـی كـه مـردم مـكان هـا را درک كرده و 
نسـبت بـه آن عكـس العمل نشـان مـی دهنـد توانايی 
مهمـی بـرای تمامـی كسـانی به شـمار مـی رود كه به 
كيفيـت مـكان ها عالقه مند هسـتند. ويژگـی هايی كه 
اسـتفاده و لذت انسـانی را تشـويق مـی كند،موضوعات 
طبقـه بنـدی شـده از ايمنـی و امنيت تا مطبـوع بودن 
بصـری و حسـی را شـامل می گردد )چپ مـن، 1384، 

ص197(.
مفهوم حس تعلق

»ميچرليـچ« مهم تريـن عامـل در شـكل گيری تعلـق 
را تجربه هـا و  بافـت محلـه ای  خاطـر سـاكنان يـک 
خاطره هايـی می دانـد كه انسـان از تعامل بـا همنوعان 
خـود در آن بافـت بـه دسـت آورده اسـت. او پيونـد 
دوسـويه و تنگاتنـگ خانـه مسـكونی با بافـت پيرامون 
را بـه عنـوان ميدانـی بـرای روابـط انسـانی مشـترک و 
همچنيـن آرامـش را عامـل ديگـری در پيدايـش حس 
ذهنـی  فضـای  شـدن  زيبـا  در  كـه  می دانـد  تعلـق 
بافت هـای قديمـی مؤثرند، كـه ايـن در حقيقت همان 
اشـتراک و اسـتمراری اسـت كه در تعريف هويت بدان 
پرداختـه شـده و عاملـی در تثبيـت جايـگاه اصالت در 

توجـه بـه هركـدام از ايـن نيازهـا و خواسـتها موجبات 
شـكل گيـری تنـش هـا و چالـش هايـی در ذهنيـت و 
ديربـاز  از  می گردد.ايرانيـان  انسـان  رفتـاری  عينيـت 
نگاهـی روانشـناختی بـه فرآيند شـكل گيری سـاختار 
مكانـی بافـت محـالت داشـتند. فالمكـی در رويكردی 
روانشـناختی، حـس مـكان  را همان محفـل رابطه های 
بـر  همجواری هـا  و  همسـايگی ها  فضايی  كالبـدی 
مبنـای شـناخت رفتارهـای فضايـی سـاكنان و افـراد 
بومـی بافت هـا می دانـد و از ايـن رو اسـت كـه بنـا بـه 
اعتقـاد وی در برخـی تجربه های جهانی مرمت شـهری 
كـه تـوان علمی بازشناسـی و ارزيابی كيفـی رابطه های 
جـاری ميـان فـرد و فضـای كالبـدی محـل زندگـی 
شـخصی و گروهـی را ندارنـد، بـرای اصالـت بخشـيدن 
بـه فضـای مرمتـی خـود متوسـل بـه محفـل رنگ هـا، 
اندازه ها، فاصله ها و تناسـبات فضايی شـده و شـناخت 
و درک زيبايـی تنهـا بـه احسـاس صـوری از فضـا در 
)فالمكـی،1387، ص  تبديلمی  گردنـد  بافـت شـهری 
78(.بـه اعتقـاد »تـوآن« حـس مكان بـه نوعـی فاصله 
بيـن شـخص و مـكان اشـاره دارد، چنانچـه به شـخص 
امـكان می دهـد بـه ارزش مـكان پـی ببـرد و اصالـت 
آن را درک كنـد )تـوآن، 1384، ص 126(. »رلـف« در 
كتـاب »مـكان و بـی مكانی« اظهـار مـی دارد: »معنای 
اصلـی ماهيـت مـكان از موقعيت خاص سـاكنان محل 
و يـا تجربيـات ظاهـری و فيزيكـی برنمی خيـزد، بلكـه 
تمـام ايـن مـوارد از ويژگی هـای حياتـی يـک مـكان يا 
بـه تعبيـری ديگـر همـان اصالت مـكان اسـت. او مكان 
را تلفيـق فضـا بـا خاطـره و رويدادهـا می دانـد و حس 
مـكان را چيـزی فراتـر از آن و در پيوسـتگی بـا زمـان 
همـان   ،)2002:54,salvesen(»می دانـد گذشـته 
مولفـه ای كـه در تعريـف هويـت نيـز متذكـر شـديم. 
مـردم چيـزی فراتـر از خصوصيـات فيزيكـی مـكان را 
تجربـه می كننـد و می تواننـد پيوسـته خـود را بـا روح 
مـكان احسـاس كننـد. به سـخنی ديگـر مكان هـا ذاتاً 
پايگاه هـای معنايـی هسـتند كـه در طـول زندگـی بـر 
اسـاس رويدادهـا شـكل گرفته اند)حبيبـی، 1387، ص 
33(. در حقيقـت ايـن نكتـه را بايـد پذيرفـت كه نقش 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

158

بافت محله ای تعريف می گردد.حس تعلق به گــونه ای 
بـه پيونـد فـرد با بافـت منجر می شـود كه انسـان خود 
را جزئـی از بافـت می داند و براساستجربــه های خود از 
نشــانه ها، معانی، عملكردها و شخصــيت، نقشـی برای 
بافـت در ذهـن خود متصور می سـازد، ايـن نقش نزد او 
منحصـر بـه فرد و متفـاوت می باشـد و در نتيجه مكان 
بـرای او مهـم و قابـل احتـرام می شـود. مـا می خواهيم 
بـا حفـظ خاطره هـای گذشـته، در حـال زندگـی كنيم 
مـا  بينديشـيم.  تدابيـری  آينـده-ی خويـش  بـرای  و 
خواهـان  و  تعلـق  حـس  امنيـت،  اصالـت،  خواسـتار 
زندگـی در محيط هايـی هسـتيم كه در عيـن راحتی و 
انسـانی بـودن، دارای عناصر و اجزای زيبايی نيز باشـد؛ 
بـه طـوری كـه روح ما را بـه آرامـش برسـاند و بتوانيم 
تـوان و نبـوغ خـود را بـكار گيريـم تـا محيطی بدسـت 
آوريـم كـه متعلـق بـه همه باشـد و همـگان از آن لذت 
ببرنـد و بـه داشـتن آن افتخـار كنيـم )پاكـزاد، 1375، 
ص 45(و در حقيقـت نـزد ايرانيـان حس تعلـق به فضا 
نتيجـه وجـود كيفياتی در فضاسـت كه افراد را نسـبت 
بـه اطـراف خود متعهـد می سـازد )پاكـزاد، 1386، ص 
260(.لـذا روانشناسـان محيـط بـر ايـن عقيده انـد كـه 
تقويـت پيوندهـای عاطفـی بـا مـكان در فائـق آمـدن 
بـر بحـران هويـت عصـر حاضـر و اصالـت بخشـيدن به 
آن نقـش اساسـی دارد و در ايـن جهـاِن دائمـاً در حال 

تغيير، به انسـان حـس پايداری و جاودانگی می بخشـد 
)Hay,1998:5(. روانشناسـی محيـط، تعامـل عاطفـی 
بيـن انسـان و مـكان را تحـت عنـوان »حـس مـكان« 
مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت تـا عـالوه بـر دسـتيابی 
از محـل سـكونت، حـس  بيشـتر  بـه حـس رضايـت 
تعلـق، دلبسـتگی بـه فضـا، امنيـت، هويـت و اصالـت 
را در انسـان تقويـت نمايـد. از بيـن رفتـن حـس تعلق 
نتيجـۀ ديـد مدرنيسـتی بـه فضا می باشـد كـه جدايی 
افـراد از يكديگـر و كمبـود تعامـالت اجتماعيـدر كنـار 
سـاير معضـالت شـهری را در بر دارد. چنانچـه به گفته 
شـولتز بسـياری از مردم احسـاس می كنند كـه زندگی 
بيگانـه شـده اند.  ازخـود  و  اسـت  معنـا«  شـان »بـی 
كاهـش ميـزان تعلق انسـان بـه فضا منجر بـه تغيير در 
بنيان هـای روابط انسـانی گشـته ودر صـورت ادامه اين 
رونـد، انسـان صـورت مدنی يا بـه عبارتـی اصالت خود 
را از دسـت خواهد داد )شـولتز،1381(.لغت نامه دهخدا 
واژه تعلـق را عالقه داشـتن، عشـق به چيزی داشـتن و 
ميـل بـه كسـی داشـتن معنـی می كنـد و از  نظـر ابن 
خلـدون تعصب داشـتن يعنـی تعلق خاطر يـک فرد به 

مجموعـه خويـش )ابـن خلـدون، 1362، ص 10(.
 مرمت شهري و ارزش بافت

تجربيات جهانی مرمت شـهری به تفكيک هدف اصلی، 
اهـداف اقتصـادی، اهـداف اجتماعـی واهـداف فرهنگی 

جدول 4. اسناد مرمت شهري از اوايل قرن بيستم تا نيمه دهه چهل ميالدي؛ ماخذ: بنيادي، 1391،  ص 71.
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 مرمت شهري و ارزش بافت
تجربيات جهاني مرمت شهري به تفكيك هدف اصلي، اهداف اقتصادي، اهداف اجتماعي واهداف فرهنگي قابل بررسي بوده كه در ميان 

حفاظت از بافت كهن واعطاي نقش جهانگردي، ايجاد ارتباط ميان بافت قديم وجديد، ايجاد محيط سالم وبهداشتي، باال بردن سطح 
زندگي، معاصرسازي، حفظ خصوصيات شهر كهن واحياي نقش فرهنگي از مهمترين اهداف اصلي اين تجربيات ميباشد. شيوه اقدام با 

اهم نظريه هاي مربوط به مرمت در نيمه دوم قرن نوزدهم توجه به شرايط شامل بازسازي، بهسازي، نوسازي ويا تلفيقي از آن مي باشد.  
.در كنار تجربيات كشورهاي مختلف وبياينههاي بين المللي مي توان به بوجود آمده كه نظريه پردازي دراين مورد تاكنون نيز ادامه دارد

 چند نكته توجه داشت: 

 حفاظت از جنبههاي هنري فضاهاي زنده مورد توجه دولت ها قرارگيردوبه  كهتاكيد گرديد1960 در سال »كنگره گوبينو«در .1
 وضعيت اجتماعي شهرها توجه شود.

 بلكه فضاهاي شهري ، ذكر گرديد كه مفهوم اثر تاريخي فقط ساختههاي معماري منفرد را در بر نميگيرد»كنگره ونيز«در .2
ومناظر را نيز شامل ميشود ومي بايست نگهداري بافتهاي تاريخي با دقتي خاص صورت پذيرد تا دستنخورده حفظ شده 

وشرايط بافت بهبود يابد. 
)تاكيد شده كه در مرمت بافت هاي تاريخي، نه فقط شكل ظاهري بناهاوبافتها بلكه گونه 1974(» كنگره بولونيا«در .3

 ي)وعملكردآنها نيز بايد حفظ شود.ژشناسي(تيپولو
 نيز بر تغيير قوانين ومقررات اجرايي تاكيد شد تا آشتي ميان فضاهاي كالبدي قديمي با فضاي زندگي »منشور آمستردام«در .4

مدرن تحقق يابد.روند تكاملي بيانيههاي جهاني ونقطه نظرات صاحبنظران بيانگر اين واقعيت است كه، درعين توجه به تك 
 بناها به عنوان آثار تاريخي منحصربفرد به مجموعهاي از مسايل اقتصادي واجتماعي در بافتهاي تاريخي توجه گرديده است.  

 .76،  ص 1391. اسناد مرمت شهري دهه هشتاد ميالدي؛ ماخذ: بنيادي، 5جدول 
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مرمـت بافـت هـای تاريخـی، نـه فقـط شـكل ظاهری 
شناسـی)تيپولوژی( گونـه  بلكـه  بناهاوبافت هـا 

وعملكردآنهـا نيـز بايـد حفـظ شـود.
قوانيـن  تغييـر  بـر  نيـز  آمسـتردام«  »منشـور  4.در 
ومقـررات اجرايـی تاكيد شـد تا آشـتی ميـان فضاهای 
تحقـق  مـدرن  زندگـی  فضـای  بـا  قديمـی  كالبـدی 
يابد.رونـد تكاملـی بيانيه هـای جهانـی ونقطـه نظـرات 
صاحبنظـران بيانگـر ايـن واقعيـت اسـت كـه، درعيـن 
توجـه بـه تک بناها بـه عنوان آثار تاريخـی منحصربفرد 
واجتماعـی در  اقتصـادی  از مسـايل  بـه مجموعـه ای 

بافت هـای تاريخـی توجـه گرديـده اسـت.  
در فرهنـگ معيـن واژه هويـت بـه معنـی: آنچـه كـه 
موجـب شناسـايی شـخصی باشـد، يـا آنچـه كـه باعث 
تمايـز يـک فـرد از ديگـری باشـد آورده شـده اسـت. 
بـه تعبيـر ويليـام هانـوی، مـا تـا ندانيـم كـه  بوديـم، 
نمی توانيـم بدانيم كه هسـتيم،يعنی شـناخت هسـتی 
مـا درگـرو شـناخت تاريخـی ماسـت و تـا ندانيـم كـه 
چگونـه به جايی كه هستــيم رسـيده ايم نمی توانــيم 
 ،1385 آيرملـو،  و  می رويم)موثقـی  كجـا  بدانــيم كه 
ص 2(. همچنيـن، در تفكـر مـدرن غالبـاً »شـكل« را 
مهمتريـن مشـخصه اصالـت بافت می داننـد و به تبيين 
سـاز و كار اشـكال و عناصـر كالبـدی، چـون خــط و 
سطــح، در تكـوين و تعـيين ماهيت فضــا می پردازند 

قابل بررسـی بـوده كه در ميـان حفاظـت از بافت كهن 
واعطـای نقـش جهانگـردی، ايجـاد ارتباط ميـان بافت 
قديـم وجديـد، ايجـاد محيـط سـالم وبهداشـتی، بـاال 
بـردن سـطح زندگی، معاصرسـازی، حفـظ خصوصيات 
شـهر كهن واحيای نقـش فرهنگـی از مهمترين اهداف 
اصلـی ايـن تجربيات می باشـد. شـيوه اقدام بـا توجه به 
شـرايط شامل بازسـازی، بهسازی، نوسـازی ويا تلفيقی 
از آن مـی باشـد.  اهـم نظريه های مربـوط به مرمت در 
نيمـه دوم قـرن نوزدهم بوجود آمده كـه نظريه پردازی 
درايـن مـورد تاكنـون نيز ادامـه دارد.در كنـار تجربيات 
كشـورهای مختلـف وبياينه هـاي بين المللـی می توان 

بـه چنـد نكته توجه داشـت: 
1.در »كنگـره گوبينـو« در سـال 1960تاكيـد گرديـد 
كـه حفاظـت از جنبه هـای هنـری فضاهای زنـده مورد 
توجـه دولت هـا قرارگيردوبه وضعيت اجتماعی شـهرها 

توجه شـود.
2.در »كنگـره ونيـز« ذكر گرديد كه مفهـوم اثر تاريخی 
فقـط سـاخته های معماری منفـرد را در بـر نمی گيرد، 
بلكـه فضاهـای شـهری ومناظـر را نيز شـامل می شـود 
ومـی بايسـت نگهـداری بافت هـای تاريخـی بـا دقتـی 
خـاص صـورت پذيـرد تـا دسـت نخورده حفـظ شـده 

وشـرايط بافـت بهبـود يابد.
در  كـه  )1974(تاكيـد شـده  بولونيـا«  3.در »كنگـره 

جدول 5. اسناد مرمت شهري دهه هشتاد ميالدي؛ ماخذ: بنيادي، 1391،  ص 76.

11

 

در فرهنگ معين واژه هويت به معني: آنچه كه موجب شناسايي شخصي باشد، يا آنچه كه باعث تمايز يك فرد از ديگري باشد آورده شده 
ما تا ندانيم كه بوديم، نميتوانيم بدانيم كه هستيم،يعني شناخت هستي ما درگرو شناخت تاريخي ماست و تا است. به تعبير ويليام هانوي، 

در تفكر  همچنين، ).2، ص 1385 (موثقي و آيرملو،ندانيم كه چگونه به جايي كه هستـيم رسيدهايم نميتوانـيم بدانـيمكه كجا ميرويم
شكل» را مهمترين مشخصه اصالت بافت مي دانند و به تبيين ساز و كار اشكال و عناصر كالبدي، چون خـط و سطـح، در  «مدرن غالباً

تكـوين و تعـيين ماهيت فضــا ميپردازند يعني بيشتر به كميات پرداخته مي شود نه كيفيات فضايي. در مقابل، حكمايمسلمان به اصالت 
عوامل كيفي در بافت معتقد بودند. در تفكرسنتيِ معماران در ماهيت حجم و فضا، اصالت زاييده عواملكمي نيست بلكه كيفيات است كه 

فضا را در يكمحيطتشكيل ميدهد. اگرفرم از محتوا جدا گردد، فضا اصالت خود را بر اساس بينشافالطـوني از دست ميدهد و به فـرم 
).  99، ص 1382 ظاهري يا غيراصيـل تعبير ميگردد(نقي زاده و امين زاده،

  مكانمفهوم اصالت
-) اصالت داشتن و داراي الگو بودنرا يكي از معيارهايزيبايي ماندگارميداند و افالطون انسان سنتيرا كسي مي34، ص 1379نقي زاده(

). واژة 71، ص 1385داندكهنسبت به اصالت خويش وفـادار بماندو در حقيقت،اصـالترا وفـادار به سنتي بودنميپندارد(بيناي مطلق، 
) است و مي توان آن را با اصل در مقابل كپي، autos (خودم؛همان= authentikos (اصيل) برگرفته از واژه يوناني authenticانگليسي

حقيقي در برابر تصنعي و راستين در مقابل بدل بيان كرد. اصيل بودن به معني كاركرد خود مختارانه، داشتن اعتبار و اقتدار، و نيز اصل، 
يكتا، دقيق، حقيقي و راستين بودن است.اما در پيوند با زمان، بايد گفت اصالت يك كار هنري، ميزان راستين بودن وحدت ذاتي، فرآيند 

) نيز بر مفهوم 1944). سـند نارا (,1995:6Jokilehtoخالق و نمود فيزيكي آن كار و نيز تأثيرات پيام آن در طول زمان تاريخي آن است (
اصالت تاكيد كرده و معتقد است توانـايي ما بـراي درك ارزشهاي ميراثي، به ميزان معتبر يا موثق و در نتيجه، اصيل بـودن منابع دادهها 

بستگي دارد. بنياد ديدگاه هاي اصالت به يونان كهن ميرسد و در معني اصالتيعني سازگاري با طبيعت دروني خود. همة ما با طبيعت 
-دروني خود به يك ميزان سازگاري نداريم، يا به يك اندازه اصيل و منسجم نيستيم و بايد پذيرفت كه  هيچ سيستمي نمي تواند با نسخه

 برداري از معياري بيروني و تحميلي، دربارة اينكه چه بايد باشد، به سازگاري بيشتري با خود نايل شود و به اصالت دستيابد (نقي زاده،
ند ) كيفيتهايي را به ترتيب زير براي دستيابي به فضايي مطلوب وماندگار فهرست نمود1987).آلن جيكوبز و دانلد اپليارد(39، ص 1379

). مفهوم اصالت در مولفه هاي نامبرده در حوزه مرمت شهري نيز همچون ديگر 45، ص 1380 كههويت و اصالت،ازجمله آنها است(گلكار،
هنرها (چنانچه بتوان آن را همرديف ديگر هنرها پذيرفت) مخاطبين گستردهاي دارد و با توجه به اينكه مردم بافت با اين مفاهيم در 

از آنجا كه گواه تاريخي بر اصالت استوار است، اكنون اگر استمرار «تماس هستند مي توان به جايگاه و حساسيت آن در مرمت پيبرد.
 ,Benjamin (»آن است» تجلي « يا»اصالت اثر«زماني اثر در نتيجه تكثير از اهميت بيفتد آنچه در واقع در معرض خطر قرار مي گيرد،

- بدين معني كه تكرار بيحد و اندازه از جايگاه اصالت آن اثر كاسته و ارزش آن از اعتبار ساقط مي گردد.انسان مهم)؛1979:233
. ترينعاملمعنادهندهبهمكاناستوازعواملتأثيرگذاردررفتارانساندراماكنعمومي،ادراكياستكهاوازمكاندارد

 تصاوير ذهني همين. احساساتبرادراكمحيطيوشكلگيريتصويرذهنيانسانازمكانتأثيرميگذارند. انسانازمكانهايمتفاوتتصاويرمتفاوتيدرذهندارد
است كه به مكان هويت ميدهند. افزون برساختار كالبدي مكان، خاطرات افراد در هويت بخشيدن به مكان مؤثر است (سادات 
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يعنی بيشـتر بـه كميات پرداخته می شـود نـه كيفيات 
فضايـی. در مقابـل، حكمای مسـلمان بـه اصالت عوامل 
كيفـی در بافـت معتقد بودنـد. در تفكرسـنتِی معماران 
در ماهيـت حجـم و فضـا، اصالـت زاييـده عوامـل كمی 
نيسـت بلكـه كيفيات اسـت كه فضـا را در يـک محيط 
تشـكيل می دهـد. اگرفـرم از محتـوا جـدا گـردد، فضـا 
اصالـت خـود را بـر اسـاس بينش افالطــونی از دسـت 
تعبيـر  يـا غيراصيــل  بـه فــرم ظاهـری  می دهـد و 

می گـردد )نقـی زاده و اميـن زاده، 1382، ص 99(. 
مفهوم اصالت مكان

نقـی زاده)1379، ص 34( اصالـت داشـتن و دارای الگو 
بـودن را يكـی از معيارهـای زيبايـی مانـدگار می دانـد 
و افالطـون انسـان سـنتی را كسـی می داندكه نسـبت 
بـه اصالت خويش وفــادار بماند و در حقيقت، اصــالت 
را وفــادار بـه  سـنتی بـود نمی پنـدارد )بينـای مطلق، 
)اصيـل(   authenticانگليسـی واژۀ   .)71 ص   ،1385
برگرفتـه از واژه  يونانـی authentikos )خودم؛همان= 
autos( اسـت و می تـوان آن را با اصـل در مقابل كپی، 
حقيقـی در برابـر تصنعی و راسـتين در مقابل بدل بيان 
كـرد. اصيـل بـودن بـه معنـی كاركـرد خـود مختارانه، 
داشـتن اعتبـار و اقتـدار، و نيـز اصـل، يكتـا، دقيـق، 
حقيقـی و راسـتين بـودن اسـت.اما در پيونـد بـا زمان، 
بايـد گفـت اصالـت يـک كار هنـری، ميـزان راسـتين 
بـودن وحـدت ذاتی، فرآينـد خالق و نمـود فيزيكی آن 
كار و نيـز تأثيـرات پيـام آن در طـول زمـان تاريخی آن 
اسـت )1995:6Jokilehto,(. ســند نـارا )1944( نيـز 
بـر مفهـوم اصالـت تاكيد كرده و معتقد اسـت توانــايی 
مـا بــرای درک ارزش هـای ميراثـی، بـه ميـزان معتبر 
يـا موثـق و در نتيجـه، اصيـل بــودن منابـع داده هـا 
بسـتگی دارد. بنيـاد  ديدگاه های اصالت بـه يونان  كهن 
می رسـد و در معنـی اصالتيعنـی سـازگاری بـا طبيعت 
درونـی خـود. همـۀ ما بـا طبيعـت درونی خـود به يک 
ميـزان سـازگاری نداريـم، يـا بـه يـک انـدازه اصيـل و 
منسـجم نيسـتيم و بايـد پذيرفـت كه  هيچ سيسـتمی 
و  معيـاری  بيرونـی  از  نسـخه برداری  بـا  نمی توانـد 
تحميلـی، دربـارۀ  اينكـه چـه بايد  باشـد، به سـازگاری 

بيشـتری بـا خـود نايـل شـود و بـه اصالـت دسـت يابد 
دانلـد  و  جيكوبـز  آلـن   .)39 زاده، 1379، ص  )نقـی 
اپليـارد)1987( كيفيت هايـی را بـه ترتيـب زيـر بـرای 
دسـتيابی به فضايـی مطلوب وماندگار فهرسـت نمودند 
كههويـت و اصالـت، ازجمله آنهـا اسـت)گلكار، 1380، 
ص 45(. مفهـوم اصالت در مولفه هـای نامبرده در حوزه 
مرمت شـهری نيز همچون ديگر هنرهـا )چنانچه بتوان 
مخاطبيـن  پذيرفـت(  هنرهـا  ديگـر  هم رديـف  را  آن 
گسـترده ای دارد و بـا توجـه بـه اينكـه مـردم بافـت با 
ايـن مفاهيـم در تمـاس هسـتند می تـوان بـه جايگاه و 
حساسـيت آن در مرمـت پی بـرد. »از آنجـا كـه گـواه 
تاريخـی بـر اصالت اسـتوار اسـت، اكنـون اگر اسـتمرار 
زمانـی اثـر در نتيجـه تكثيـر از اهميت بيفتـد آنچه در 
واقـع در معـرض خطـر قـرار می گيرد،»اصالـت اثـر« يا 
»تجلـی« آن اسـت« )Benjamin, 1979:233(؛ بدين 
معنـی كـه تكـرار بی حـد و انـدازه از جايـگاه اصالـت 
آن اثـر كاسـته و ارزش آن از اعتبـار سـاقط می گـردد. 
انسـان مهم تريـن عامـل معنا دهنـده به مكان اسـت و 
از عوامـل تأثيرگـذار در رفتار انسـان در اماكن عمومی، 
ادراكـی اسـت كه او از مـكان دارد. انسـان از مكان های 
متفـاوت تصاويـر متفاوتـی در ذهن دارد. احساسـات بر 
ادراک محيطـی و شـكل گيری تصويـر ذهنی انسـان از 
مـكان تأثيـر می گذارند. همين تصاوير ذهنی اسـت كه 
بـه مـكان هويت می دهنـد. افـزون بر سـاختار كالبدی 
مـكان، خاطـرات افـراد در هويـت بخشـيدن بـه مـكان 
اسـت )سـادات حبيبـي،1387، 4(.هويت هـای  مؤثـر 
مكانـی از سـه عامـل درهم تنيـده تشـكيل می شـوند: 
1-عوامـل مشـخص طبيعـی و نمودهـای ظاهـری آن؛  
2-فعاليتهـای مشـاهده پذيرو كاركردهـا؛ و 3- مفاهيـم 

يـا نمادهـا )شـكوئي،1386، ص 275(.
 حس مكان، بافت و طراحي شهري

مـكان بـه خودی خـود فاقد هويت و شـخصيت اسـت. 
ولـی حـس مـكان كـه ارتبـاط انسـان و مكان اسـت و 
ادراک روحـی و روانـی فـرد از محيـط اسـت كـه باعث 
شـخصيت و هويـت دادن بـه مـكان اسـت. رابطـه بين 
انسـان و مـكان يـک كنـش متقابـل و دو طرفـه اسـت 
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 فعاليتهايمشاهدهپذيرو-2 عواملمشخصطبيعيونمودهايظاهريآن؛- 1: هايمكانيازسهعاملدرهمتنيدهتشكيلميشوند). هويت4، 1387حبيبي،
). 275  ص،1386- مفاهيم يا نمادها (شكوئي،3 ؛ وكاركردها

 
 (سمت چپ). حضور، تدام و پايايي در مرمت شهري؛ ماخذ: 2 (سمت راست). دو نگاه عمودي و افقي به مرمت شهري و نمودار 1نمودار 
 .22، ص 1386لطفي، 

 

نمودار 1 )سمت راست(. دو نگاه عمودي و افقي به مرمت شهري و نمودار 2 )سمت چپ(. حضور، تدام و پايايي در مرمت 
شهري؛ ماخذ: لطفي، 1386، ص 22.

13

   
           

       
 

 
 .1391. ارزشهاي موجود در بافتهاي تاريخي و مرمت بافت؛ ماخذ: نژاد ابراهيمي، 3نمودار 

 حس مكان، بافت و طراحي شهري
مكان به خودي خود فاقد هويت و شخصيت است. ولي حس مكان كه ارتباط انسان و مكان است و ادراك روحي و رواني فرد از محيط 

است كه باعث شخصيت و هويت دادن به مكان است. رابطه بين انسان و مكان يك كنش متقابل و دو طرفه است كه همين رابطه و 
كنش باعث ايجاد خاطره ها و تداعي هويت مكان براي انسان مي شود. دو مقوله هويت وحس مكان به عنوان 

هايدخيلدرميزانارزشمنديوتأثيرگذارفضاهايشهري،معرفيشدهاندوباتعريفيمختصرازدومقولهفوقبهچگونگياثرگذارياينمقولههابرفضاهايشهريمؤلفه
 از اين مبحث استنباط مي شود اين است كه در مكان ها و فضاهاي شهري تأثير شهرسازي، معماري، كاربري نتيجهايكه. بررسيشدهاست

مكان و نوع فعاليت با حس مكاني فرد و خاطرات و المانهاي ذهني پيوند خورده و حس مكان شهري را تشكيل مي دهند. كه چگونگي 
طراحي اين فضاها و مقوله شهرسازي بسيار تأثير گذار بر حس مكاني فرد است. از  سوي ديگر با افزايش حس تعلق به فضا، فرصت 

شكلگيري خاطره جمعي و درنهايت تعريف هويت مشخص مكاني براي هر محله  فراهم ميآيد؛ كه نتيجه آن  باال بردن ادراك زيبايي 
حكايت معناي اصالت تقابل دو تفكر سنت و مدرنيته در نوع  نگاه هاي متفاوت بسترهاي فرهنگي - و تفهيم اصالت در يك بافت است. 

نمودار 3. ارزشهاي موجود در بافتهاي تاريخي و مرمت بافت؛ ماخذ: نژاد ابراهيمي، 1391.
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می شناسـند و بـه ديگـران می شناسـانند. آنـگاه كـه 
دربـاره خـود می انديشـند خود را وابسـته بـه آن مكان 
می داننـد و آن مـكان را بخشـی از خـود می انگارند و با 
ان روابـط عميقـی برقـرار می كنند. پـس هويت مكانی 
بخشـی از زيربنـای هويـت انسـان و برآيند شـناخت او 
دربـاره جهانـی )محيـط ادراكـی و واقعی( اسـت كه در 
آن می زيـد. ايـن شـناخت شـامل يادهـا، احساسـات، 
ديدگاه هـا، ارزش هـا، ترجيحات، مفاهيـم و آرمان های 
انسـان دربـاره مكان هايـی اسـت كـه بـه ادراک و رفتار 
اوجهـت می دهنـد. از اينـرو، مكانـی مكان اسـت كه با 
ذهن انسـان پيوند يابد و قابليت يادآوری داشـته باشـد 
و بخشـی از ذهن شـود. چه بسـا دو مكان از نظر فاصله 
عـددی بسـيار به هـم نزديک باشـند اما به دليـل آنكه 
فـرد خاطـره ای از آن نـدارد و هيچ گونه ادراک حسـی 
در آن رخ نداده اسـت بـه نظر شـخص آنـدو، دور از هم 
بـه نظـر برسـند و در يكـی خـود را بيابـد و در ديگـر 
چيـزی نيابـد. مـكان به سـبب پويش هايانسـانی كه در 
آن رخدادهاسـت نيـز معنـا می يابنـد. ايـن فعاليت هـا 
و خاطـرات كـه در ذهـن انسـان ها نقـش می بندنـد 
ممكـن اسـت فـردی يـا جمعـی باشـند كه با گذشـت 
زمـان و رجـوع چندبـاره بـه مـكان و بـروز رويدادهـای 
مشـترک در زمانـی خاص در مكان بـه حافظه و خاطره 
جمعـی شـكل دهند)سـادات حبيبـي،1387، ص 45(.

 از نظر اجتماعی شـهرها مكانهای مناسـبی برای شـكل 
گيـری فضاهـای اجتماعـی، ارتقـاء و اعتال و گسـترش 
روابـط و ارزش هـای انسـانی و هويـت ملـی و محلـی 
هسـتند. لذا توجه به مقوله هويت در شـهرها و طراحی 
شـهری و فضاهـای شـهری امـری مهـم و قابـل توجـه 
تلقی می شـود. زمانی كه در شـهرها و زندگی اجتماعی 
دچـار بحـران هويت باشـيم و احسـاس تعلق بـه مكان 
و حـس مكانـی بـرای افراد وجود نداشـته باشـد با هاله 
ای از سسـتی و خودباختگـی بر شـهرها و فضاهايی بی 
روح و فاقـد ارزش روبـه رو هسـتيم. بـا توسـعه جوامـع 
انسـاني و تغييـر شـيوه زندگي و سـكونت مـردم، توجه 
معمـاران، طراحـان و برنامـه ريـزان بـه كيفيـت فضاها 
و محيـط هـاي سـاخته شـده افزايـش يافتـه و نقـش 

كـه هميـن رابطـه و كنـش باعـث ايجـاد خاطـره ها و 
تداعـی هويـت مـكان برای انسـان مـی شـود. دو مقوله 
هويـت وحـس مـكان بـه عنـوان مؤلفـه هـای دخيـل 
درميـزان ارزشـمندی و تأثيرگـذاری فضاهای شـهری، 
معرفـی شـده اند و بـا تعريفـی مختصـر از دو مقولـه 
فـوق بـه چگونگی اثرگـذاری ايـن مقوله هـا برفضاهای 
ايـن  از  كـه  ای  نتيجـه  شده اسـت.  بررسـی  شـهری 
مبحـث اسـتنباط می شـود اين اسـت كه در مـكان ها 
و فضاهای شـهری تأثير شهرسـازی، معمـاری، كاربری 
مـكان و نـوع فعاليـت با حـس مكانی فـرد و خاطرات و 
المانهـای ذهنـی پيوند خـورده و حس مكان شـهری را 
تشـكيل مـی دهند. كـه چگونگی طراحی ايـن فضاها و 
مقوله شهرسـازی بسـيار تأثير گذار بر حس مكانی فرد 
اسـت. از  سـوی ديگـر بـا افزايش حـس تعلق بـه فضا، 
فرصت شـكل گيری خاطـره جمعـی و درنهايت تعريف 
هويت مشـخص مكانی بـرای هر محلـه  فراهم می آيد؛ 
كـه نتيجـه آن  باال بـردن ادراک زيبايی و تفهيم اصالت 
در يـک بافـت اسـت. حكايت معنـای اصالـت تقابل دو 
تفكـر سـنت و مدرنيتـه در نـوع  نگاه هـای متفـاوت 
بديـن  اسـت.  آنهـا  اعتقـادی   - فرهنگـی  بسـترهای 
ترتيـب كـه در فحـوای نويـن اصالـت بخشـی مرمـت 
از ايـن ايـده كـه بـه يـک مـدل يـا آركی تايـپ خـاص 
شـباهت دارنـد ريشـه نمی گيرد بلكـه منبعـث از بيانی 
خـالق و منحصـر به فـرد توسـط اجتماع يـا هنرمندی 
خـاص می باشـد كـه در تعريـف خـود اصيـل بـودن يا 
راسـتين بـودن آنرا بـه عنـوان كيفيتی خالقانـه و جزء 
تشـكيل دهنده ميـراث مشـترک بشـريت می دانند، در 
صورتـی كه برای رسـيدن به اصالت در ديدگاه سـنتی، 
الگوهـای مقـدس و  ايده هايـی كه غير جعلـی بودن آن 
محـرز باشـد مورد اسـتفاده قـرار می گرفـت و از طرفی 
ديگـر در خالقيـت اثـر بيشـتر از جوهره های انسـانی - 
معنايـی اسـتفاده می شـد.در نگـرش سـنتی ابعـاد ايده 
پـردازی با محوريت مسـايل دينی و با نـگاه متافيزيكی 
مطـرح می شـد و اصوالً تنوع و سـاليق شـخصی در آن 
نيازی نبوده اسـت.براين اسـاس، مكان سـازنده بخشـی 
از شـخصيت و هويـت افـراد اسـت كـه خـود را بـا آن 
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15

 
 .23، ص 1386. دگرديسي و پايايي در مرمت شهري؛ ماخذ: لطفي، 4نمودار 

از نظر اجتماعي شهرها مكانهاي مناسبي براي شكل گيري فضاهاي اجتماعي، ارتقاء و اعتال و گسترش روابط و ارزش هاي انساني و 
هويت ملي و محلي هستند. لذا توجه به مقوله هويت در شهرها و طراحي شهري و فضاهاي شهري امري مهم و قابل توجه تلقي مي 
شود. زماني كه در شهرها و زندگي اجتماعي دچار بحران هويت باشيم و احساس تعلق به مكان و حس مكاني براي افراد وجود نداشته 

باشد با هاله اي از سستي و خودباختگي بر شهرها و فضاهايي بي روح و فاقد ارزش روبه رو هستيم. با توسعه جوامع انساني و تغيير شيوه 
زندگي و سكونت مردم، توجه معماران، طراحان و برنامه ريزان به كيفيت فضاها و محيط هاي ساخته شده افزايش يافته و نقش طراحي 

نمودار 4. دگرديسي و پايايي در مرمت شهري؛ ماخذ: لطفي، 1386، ص 23.
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طراحـي بـه عنـوان ابزاري بـراي شـكل دادن به محيط 
زندگـي و پاسـخ گويـي بـه توقعـات و نيازهـاي انسـان 
اهميـت بيشـتري يافتـه اسـت و پژوهـش هـاي زيادي 
دربـاره چگونگي تأثيـر متقابل محيط يا فضاي سـاخته 
شـده بر ذهنيات و رفتارهاي انسـان، انجام شـده اسـت.

رابطـه بافـت كـه تركيبی از فضاهـای معماری اسـت با 
سـرزمينی كـه در آن پديـد می آيـد، همـان رابطـه ای 
اسـت كه انسـان با آداب و رسـوم، خاطرات، سـنت ها و 
نمادهـا و در حقيقـت با فرهنگ خويـش دارد در نتيجه 
مشـخص مـي شـود كـه انسـان سرگــردان كه تعلــق 
جـا و مكــانی نـدارد فقـط می توانـد يـک معمــاری و 
بافتبی-ريشــه و بی هويت را پديـد آورد، ]همان چيزی 
كـه در بافت شـهری مـدرن امروزه هويدا اسـت[، كه بر 
مبنايطرح های زيباشـناختی جديد و در قالب مــدها و 
سـبک های زودگذر، آمد و شـد می كننـد و در صورتی 
كـه خاطـرات جمعـی، نشـانه  ها، سـنت ها و آداب اقوام 
مختلـف را در خـود حفـظ ننمايند و ارزشـی بـرای آنها 
قائـل نگردنـد، فضـای بافـت زشـت و بـی روح تلقـی 
می گـردد، همـان زشـتی كـه افالطـون آن را اعوجـاج 
در زيبايـی می نامـد و در آنهـا جايگاهـی بـرای اصالـت 
نمی بينـد. در واقع سـرانجام سـاختار مبانـی نظری اين 
مقالـه مبيـن ايـن مطلب اسـت كـه اصالت، شـخصيت 
و كمـال بافـت اسـت كـه می توانـد فضـای شـهری را 
جايگاهـی واال ببخشـد و در بازآفرينـی مفهـوم مرمـت 
بافـت نيـز می توان با اين نـگاه به مطلوبيـت آن اميدوار 
نشـان  تجربيـات گذشـته  مـرور  بـود. همانگونـه كـه 
می دهـد، همـواره تقويـت حـس تعلق سـاكنينو تفهيم 
موثرتريـن شـيوه ها  از  فضـا  مرمـت  در  مـكان  حـس 
می باشـد. مرمـت بـا رويكرد هويت بخشـی بـه بافت در 
تفكـر سـنتی نيـز بـه نوبه خـود با حفـظ و احيـاء ابنيه 
و نشـانه های تاريخـی محـالت امـكان پذيـر می گـردد. 
حفـظ و بقـای خاطرات جمعـی، از طريق نقل شـفاهی 
يـا حفـظ آثـار كالبـدی و يادبودهـای شـهری همچون 
يادمان هـا، سـبک معمـاری بناهـا، ديـوار نوشـته ها و 
حتـی اسـامی مكان هـا در هرچـه زيباتـر شـدن مفهوم 
مرمـت و اصالـت بخشـيدن بـه  بافـت قديـم می توانـد 

موثـر باشـد. از سـويی ديگـر بـه نظـر می رسـد مـدت 
زمـان اقامـت و تعامـل سـاكنان و بافـت می توانـد در 
ايجـاد انگيزه و احسـاس تعلق خاطر مرتبط باشـد و در 
نظـام فكری سـنتی،اين ارتبـاط در صورتـی می تواند از 
طـرف معمـار و يـا مرمت گـر جايگاه اصالـت و يا ارزش 
را در فضـا القـاء نمايـد كـه: 1. اوالً مبتنـی بـر مبانـی 
نظری،زبـان سـمبليک و باور هايی كه در فرآيند شـكل 
گيـری آن فضـا راهنمـای كالبد و ريخـت بافت گرديده 
انـد باشـد و 2. ثانيـاً درک معنايی فضايی كه به انسـان 
منتقلمی شـود؛ از طرف ايشـان تقويت گردد و 3. نهايتاً 
اينكـه هويت اشـخاص و مـكان در بافت بـا مفاهيم متا 
فيزيكـی و معنايـی ارتباط برقرار نمايد.مـا بر اين باوريم 
كـه مهـم ترين مرحله رابطه انسـان و فضـا، حس تعهد 
و تعلـق شـخص نسـبت به فضا می باشـد. ايـن حس از 
دو عامـل موثـر فضا و انسـان به صورت توأمان سـاخته 
شـده و تغييـرات هـر كـدام در ميـزان تعلـق تاثيرگذار 
اسـت. تعلـق فرد بـه فضـا نتيجۀ جريـان ارتباط سـالم 
و مسـتحكم در فضاسـت و وجود عناصر مشـترک باعث 
بـه وجـود آمـدن حـس تعلـق بـه فضـا می گـردد و در 
ايـن صـورت اسـت كـه می تـوان بـه تثبيـت جايـگاه 

اصالـت در فضـا پـی برد. 
 نتيجه گيری و جمعبندي

طراحی شـهری ورای پرداختن به مقـوالت عملكردی- 
عينـی، بامديريت كيفيات غير محسـوس محيط )نظير 
معانـی مختلـف محيطـی، خاطـرات جمعـی مرتبـط با 
اماكـن و حـس مـكان( و به طور كلی بـا تعيين كالبدی 
لوزانـو  وكاردارد.  فرهنـگ جامعـه سـر  بـه  بخشـيدن 
معتقـد اسـت كـه طراحـی، خـود يكـی از مولفـه های 
فرهنـگ اسـت و چنانچـه طراحـی شـهری بـر اسـاس 
درس هايـی گرفتـه شـده از گذشـته، و نيـز مطابـق بـا 
واقعيـت هـای حـال باشـد، قـادر خواهـد بـود كـه نـه 
تنهـا موجـب ارتقـای محيـط انسـان گرديـده و درهای 
اجتماعـی- اقتصادی را تسـكين بخشـد، بلكـه ميتواند 
درتنظيـم مجـدد اهـداف فرهنگـی مـان كمـک نمايد.

برخـی محققان، نقش طراحی شـهری را مديريت حس 
مـكان تعريف نمـوده اند.حس مكان، هويـت و كيفياتی 
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كـه منجـر بـه منحصـر به فـرد بـودن هر شـهری برای 
خـودش مـی گـردد، از جملـه مقوالتـی اسـت كـه می 
بايسـت تحـت عنـوان كيفيـات تجربی طراحی شـهری 
در نظـر گرفتـه شـوند. نقش يـک طراح شـهری خالق 
و پاسـخگو، درک عناصـری اسـت كـه به شـخصيت هر 
مـكان كمـک مـی نمايـد و متعاقبـاً، خلـق فـرم هايـی 
اسـت كـه بـا خصوصيـات منحصـر بـه فـرد آن مـكان 
متناسـب باشـد.همچنين، شناسـايی، بر طرف سـاختن 
و يـا تخفبـف عناصـری كه حس مـكان بـودن را ضايع 
مـی سـازند،از ديگـر نقش های طراحان شـهری اسـت. 
در واقـع، بـا انجـام دادن اين كارها، طراح شـهری عمال 
مديريـت حـس مـكان را بـر عهده مـی گيـرد. نوربرگ 
شـولتز بـا اقتبـاس از نظـرات هايدگـر دربـاره ماهيـت 
وجـودی سـكونت، هـدف از معمـاری را سـكنی گزينی 
مـی دانـد و معتقـد اسـت كـه بشـر وقتـی سـكنی می 
گزينـد كـه بتوانـد خـود را با يـک محيط تطبيـق داده 

و بـا آن همـذات پنـداری كنـد. لـذا در نگاهـی علمـی 
بـه ايـن پژوهـش بايـد گفت كـه به هـر جهـت، اراده و 
خواسـِت هنرمندان آگاه به مبانی سـنتی و انسـان های 
مـدرن امـروزی، دسـتيابی بـه شـهری ديگر يا شـهری 
مطلوب اسـت. شـهری كه با يادآوری و تقويت خاطرات 
جمعـی، فضاهايـی مطلـوب و درخور توجـه خلق كند.

در نـگاه سـنتی می تـوان اذعـان داشـت بافـت و ابنيـۀ 
تاريخـی از وحـدت و هماهنگـی وااليـی بـر خوردارنـد، 
رنـگ و بـوی دلپذيـر و مطبوعی دارند و به قدری آشـنا 
و صميمـی هسـتند كـه ارتبـاط و پيونـدی مسـتحكم 
بـا انسـان برقـرار می نماينـد. بـرای وجود و روح انسـان 
سـاخته شـده انـد، هـم پذيـرای جسـم هسـتند و هـم 
نوازشـگر روح، پـس در مرمـت آن بيشـتر بكوشـيم و 

جايـگاه اصالـت در آن را بيشـتر در نظـر بگيريم.
حـس مـكان، هويـت، زمينه و يـا ويژگی هـای منحصر 
بـرای سـاكنان و اسـتفاده  يـا فضـا  بفـرد سـاختمان 

16

به عنوان ابزاري براي شكل دادن به محيط زندگي و پاسخ گويي به توقعات و نيازهاي انسان اهميت بيشتري يافته است و پژوهش هاي 
رابطه بافت كه تركيبي از .زيادي درباره چگونگي تأثير متقابل محيط يا فضاي ساخته شده بر ذهنيات و رفتارهاي انسان، انجام شده است

فضاهاي معماري است با سرزميني كه در آن پديد ميآيد، همان رابطهاي است كه انسان با آداب و رسوم، خاطرات، سنت ها و نمادها و در 
اري ـ كه انسان سرگـردان كه تعلـق جا و مكـاني ندارد فقط ميتواند يك معممشخص مي شودحقيقت با فرهنگ خويش دارد در نتيجه 

و بافتبيريشـه و بيهويت را پديد آورد، [همانچيزي كه در بافت شهري مدرن امروزه هويدا است]، كه بر مبنايطرحهاي زيباشناختي 
جديد و در قالب مـدها و سبكهاي زودگذر، آمد و شد ميكنند و در صورتي كه خاطرات جمعي، نشانهها، سنت ها و آداب اقوام مختلف را 

در خود حفظ ننمايند و ارزشي براي آنها قائل نگردند، فضاي بافت زشت و بي روح تلقي ميگردد، همان زشتي كه افالطون آن را اعوجاج 
در واقع سرانجام ساختار مباني نظري اين مقاله مبين اين مطلب است كه در زيبايي مي نامد و در آنها جايگاهي براي اصالت نمي بيند. 

اصالت، شخصيت و كمال بافت است كه مي تواند فضاي شهري را جايگاهي واال ببخشد و در بازآفريني مفهوم مرمت بافت نيز مي توان با 
اين نگاه به مطلوبيت آن اميدوار بود. همانگونه كه مرور تجربيات گذشته نشان مي دهد، همواره تقويت حس تعلق ساكنينو تفهيم حس 

مكان در مرمت فضا از موثرترين شيوه هامي باشد. مرمت با رويكرد هويت بخشي به بافت در تفكر سنتي نيز به نوبه خود با حفظ و احياء 
ابنيه و نشانه هاي تاريخي محالت امكان پذير مي گردد. حفظ و بقاي خاطرات جمعي، از طريق نقل شفاهي يا حفظ آثار كالبدي و 

يادبودهاي شهري همچون يادمان ها، سبك معماري بناها، ديوار نوشته ها و حتي اسامي مكان ها در هرچه زيباتر شدن مفهوم مرمت و 
از سويي ديگر به نظر مي رسد مدت زمان اقامت و تعامل ساكنان و بافت مي تواند در اصالت بخشيدن به  بافت قديم مي تواند موثر باشد. 

ايجاد انگيزه و احساس تعلق خاطر مرتبط باشد و در نظام فكري سنتي،اين ارتباط در صورتي مي تواند از طرف معمار و يا مرمت گر 
 مبتني بر مباني نظري،زبان سمبليك و باور هايي كه در فرآيند شكل گيري آن اوالً. 1: جايگاه اصالت و يا ارزش را در فضا القاء نمايد كه

 از طرف ايشان تقويت گردد ؛ درك معنايي فضايي كه به انسان منتقلمي شودثانياً. 2فضا راهنماي كالبد و ريخت بافت گرديده اند باشد و 
 اينكه هويت اشخاص و مكان در بافت با مفاهيم متا فيزيكي و معنايي ارتباط برقرار نمايد.ما بر اين باوريم كه مهم ترين مرحله نهايتاً. 3و 

رابطه انسان و فضا، حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضا ميباشد. اين حس از دو عامل موثر فضا و انسان به صورت توأمان ساخته 
شده و تغييرات هر كدام در ميزان تعلق تاثيرگذار است. تعلق فرد به فضا نتيجة جريان ارتباط سالم و مستحكم در فضاست و وجود عناصر 

مشترك باعث به وجود آمدن حس تعلق به فضا ميگردد و در اين صورت است كه مي توان به تثبيت جايگاه اصالت در فضا پي برد.  

 
 .1391. فرآيند ارزشگذاري مرمت و عوامل تاثيرگذار بر ارزيابي اوليه و مجدد ارزش بناهاي تاريخي؛ ماخذ: نژاد ابراهيمي، 5نمودار 

 و جمعبندينتيجهگيري 
نمودار 5. فرآيند ارزش گذاری مرمت و عوامل تاثيرگذار بر ارزيابی اوليه و مجدد ارزش بناهاي تاريخي؛ ماخذ: نژاد 

ابراهيمي، 1391.
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كننـدگان مـی باشـد كـه شـامل درک افـراد از محيط 
هـای فيزيكـی و اجتماعـی، دلبسـتگی آنها بـه محل و 
احسـاس تعلـق خاطـر داشـتن به فضـا اسـت. می توان 
ايـن حـس راعاملی دانسـت كه فضايـی را بـه مكانی با 
خصوصيـات حسـی و رفتـاری ويـژه بـرای افـراد خاص 
مبـدل می كنـد. حس مـكان تنها بـه احسـاس راحتی 
در يـک محيـط اطـالق نمی شـود، بلكـه بـا داشـتن 
معانـی فرهنگـی و اجتماعـی از مكانـی خـاص يـادآور 
تجـارب گذشـته و دسـتيابی بـه هويـت بـرای افـراد 
خـاص مـی گـردد. بـا بـه ميـان آمـدن بحـث معماری 
سـنتی خانـه هـای ايرانـی ناخـودآگاه معانـی هويـت و 
دلبسـتگی بـه فضـای معمـاری بـه ذهـن خطـور می-

كند،تداعـی معانـی يـک فضای سـنتی معمـاری بدون 
ممكـن  غيـر  امـری  خاطـر  تعلـق  احسـاس  داشـتن 
می انـگارد. بـرای افزايـش دو مفهـوم حـس مـكان و 
تعلـق خاطـر سـاكنان به بافت به اسـتناد دانش سـنتی 
كـه می توانـد منجـر بـه خلـق تصـورات زيبـای ذهنی 
در سـاكنين يـک محلـه گـردد و جايـگاه اصالـت را در 
بافـت تثبيـت كنـد، می تـوان راهكارهـای ذيـل كـه از 
جنـس مفاهيـم كيفـی می باشـد   بـر شـمرد: 1. تقويت 
هويـت جمعـی و زنـده كـردن خاطرات جمعـی در يک 
محلـه از طريـق ايجـاد زمينه های اجتماعـات اختياری؛ 
2. افزايـش و اسـتمرار مانـدگاری فضااز طريـق افزايش 
امـكان اسـكان در يـک بافـت محلـه ای كـه می توانـد 
باعـث اصالـت بخشـی بـه آن گـردد؛ 3. همجهتـی در 
زبـان سـمبوليک متعـارف بافـت و زيبـا كـردن محيط 
روانـی و رفتـاری محله بوسـيله زنـده كـردن باورها؛ 4. 
تأكيـد بـر اسـتفاده از الگوهـای سـاختاری و رفتاری بر 
جـای مانـده در هـر محلـه كـه تداعـی كننـدۀ اصالـت 
بافـت  می گردنـد؛ 5. انسـداد و انسـجام در كيفيـات 
فضايـی و گريـز از تحـوالت  يكبـاره می تواند از دسـت 
رفتن احسـاس تعلق به مكانيت شـكل گرفتـه در طول 
زمـان محلـه را باعـث شـود؛ 6. تقويـت اسـتمرار حس 
مـكان از طريـق پيش گيـری از تمايـل جابه جايی ها يا 
بـه عبارتی تشـويق به عـدم مهاجرت سـاكنين محالت 
مختلـف؛ 7. همسـويی و پيوسـتگی رفتـاری سـاكنين 

محلـه در فراهـم آوردن صميميت هـا و امـكان ارتبـاط 
و مـودت بيشـتر اهالی.                   

كيفيـت محيـط پيرامـون تنهـا بـه برابـری و پايـداری 
منحصـر نمی گـردد، اگرچه اينها از ضروريات هسـتند. 
و  اقتصـادی  كارايـی  هـا،  مـكان  سـرزندگی  و  تنـوع 
امنيـت و حـس خوشـحالی نيـز مهـم انـد. مكانهـا می 
تواننـد واجـد كيفياتـی عالـی از نظـر فضايـی، بصـری 
و تجربـی باشـند و ايـن تركيـب اينهاسـت كـه ويژگی 
هـای مكان هـای هميشـه برتر را تشـكيل مـی دهد.در 
پايـان می تـوان دريافـت كـه در حـوزه علـوم رفتـاری 
نيـز حـس تعلق نتيجـه فضايی مطلـوب اسـت و ارتقاء 
آن در نهايـت منجـر بـه افزايـش كيفيت زندگـی افراد 
اسـتفاده كننده از فضـا نيـز خواهـد شـد و فی نفسـه 
در اصالـت بخشـيدن بـه فضـا تأثيرگـذار خواهـد بود و 
تأثيـر كيفـی آنباعـث ارتقـاءادراک زيبايـی از يک بافت 
می گـردد كـه بـا افزايش حس تعلـق به بافـت، فرصت 
شـكل گيری خاطـره  جمعی و در نهايـت تعريف هويت 
مشـخص بـرای هـر محلـه فراهـم می آيد.بـا مطالعـات 
مولفـه  و  گيـری  شـكل  رونـد  روی  گرفتـه  صـورت 
هـای تاثيـر گـذار در شـناخت و شناسـايی ارزش هـا 
می تـوان اينگونـه نتيجه گيـری كـرد كـه در مباحـث 
سياسـت گذاری بـرای مداخلـه در آثـار تاريخـی اعـم 
از آثارملمـوس يـا غيـر ملمـوس، محور اصلـی و تعيين 
كننـده بـرای مداخلـه بايـد ارزش هـای اسـتحصالی از 
اثـر باشـد و البتـه اسـتخراج ارزش هـای نهان يـک اثر 
تاريخی-فرهنگـی وابسـته بـه مولفه هايی اسـت كه در 
قالـب 3 مولفـه كالبـدی- فيزيكـي، تاريخی-فرهنگی و 
زيسـتی- محيطـی مـورد تحليـل قـرار گرفـت.در ايـن 
مطالعـه تـالش گرديـده بـه مولفه هايـی جهـت اصالت 
اعتقـادی  فرهنگی،رفتـاری،  مناظـر  از  بافـت  بخشـی 
راسـتاي  شـود.در  يافتـه  دسـت  زيبايی شـناختی  و 
اصالت بخشـي بافـت بـر اسـاس برانگيزش حـس مكان 
و احسـاس تعلـق بـه آن، توجـه به نـكات زيـر در حوزه 
ارزشـهاي بافتهاي تاريخي الزم بنظر مي رسد: 1. شيوه 
هـای سـنتی ارزيابـی معنـا بـه شـدت بـه تاريخ،تاريخ 
هنـر و انديشـه های حرفـه ای نگهداری باستانشناسـی 
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وابسـته هسـتند و آنها بصورت اوليـه در ميان معناهای 
نامنظم و آشـفته پذيرفته شـده اند؛ 2. مطالعه ارزشـها 
راه مفيـدی بـرای درک زمينـه و جنبـه هـای فرهنگی 
اجتماعـی حفاظـت ميـراث فرهنگـی اسـت؛ 3. ارزش 
هـای ميـراث فرهنگـی بطـور طبيعـی متفـاوت و گاهاً 
واحـد  روش  يـا  نظـم   .4 هسـتند؛  تضادهايـی  دارای 
بصـورت جامـع يـا رضايت بخـش از ارزش هـای ميراث 
فرهنگـی جواب نداده اسـت؛ بنابراين تركيبی از شـكل 
روش هـا و گوناگونـی نظم هـا بايد در هـر ارزيابی جامع 
از ارزشـهای سـايتهای ميـراث فرهنگـی دخيل باشـد؛ 
5. مديريـت و برنامه ريـزی حفاظـت در يک اسـتراتژی 
جامـع بوسـيله گزينـش روی نظم هـای متفـاوت و در 
فرآينـد  در  برونـی  و  درونـی  ديدگاه هـای  فراخوانـی 
برنامه ريـزی بايـد بكار برده شـود؛ 6. ارزيابـی فراگير از 
ارزش هـای ميراث فرهنگی و يكپارچگی اين ارزشـهای 
متفـاوت بـه برنامه ريـزی و مديريـت حفاظـت پايـدار 
منجـر خواهـد شـد؛ 7. توجـه بـه ارزشـهای اقتصـادی 
بعنـوان نيـروی بالقـوه شـكل گيری حفاظـت و ميـراث 
فرهنگـی از دامنه سـنتی حفاظت حرفه ای خارج شـده 
اسـت و يكپارچگـی آن بـا ارزش های فرهنگـی موجود 

يـک چالـش جـدی و خـاص می باشـد.
منابع و ماخذ

ابـن خلـدون، عبدالرحمـن)1362( مقدمـه تاريخ العبر، 
مترجـم پرويـن گنابادی، بنـگاه ترجمه ونشـر، تهران.

ابـن خلدون، عبدالرحمـن)1388( مقدمـه ابن خلدون، 
ترجمـه محمـد پرويـن گنابـادی، انتشـارات علمـی و 

فرهنگـی، چـاپ دوازدهم،تهـران، جلـد اول.
اسـتويانويچ، ترايان)1386(روشـی تاريخـی يـا پارادايم 

آنال،ترجمـه نسـرين جهانگـرد، نشـر فضا،تهران.
افخمـی، بهـروز)1386( مقدمـه ای بـر ارتباط باسـتان 
و  عيـالم  فرهنگی،انتشـارات  گردشـگری  و  شناسـی 
سـازمان ميراث فرهنگی- صنايع دسـتی و گردشـگری، 

تهـران، چـاپ اول.
انصاری مجتبی، محسـن طبسـی)1383(قوانين جزايی 
حـوزه ميراث فرهنگی ضـرورت بازنگری در انديشـه ها 
و روش هـا، فصلنامـه علمی، فرهنگی و هنر اثر،شـماره 

36و37.
بمـات، نجـم الديـن )1381( شـهر اسـالمی، مترجـم 
و  فرهنـگ  وزارت  استانبولچی،نشـر  م.،  و  م.،حليمـی 

ارشـاد اسـالمی.
بينـای مطلـق، محمـود )1385( نظـم و راز، انتشـارات 

هرمس.
بنيـادي، ناصـر )1391( سـير تحول در انديشـه مرمت 

شـهري، هويت شـهر، شـماره 10.
طراحـی  ضوابـط  و  اصـول  جهانشـاه)1380(  پاكـزاد، 
و  سـازی  شـهر  مطالعـات  مركـز  شـهری،  فضاهـای 

تهـران. معمـاری، 
پاكـزاد، جهانشـاه، )1375( هويـت وايـن همانی با فضا، 

مجلـه صفه، شـماره های 21و22.
پاكزاد، جهانشاه،)1386(سـير انديشـه ها در شهرسازی، 
وشهرسـازی،  مسـكن  وزارت  كيفيـت،  تـا  كميـت  از 

تهران.
پور جعفر محمد رضا)1388(مبانی بهسـازی و نوسـازی 

بافـت قديم شـهرها، پيام، ايران
تراسـبی، ديويـد)1382( هفـت پرسـش دربـاره افتصاد 
ميـراث فرهنگی،مجموعه مقاالت جنبـه های اقتصادی 
ميـراث فرهنگی،ويراسـتار مايـكل هاتـر وايلـد ريـزو، 
اميـر  بيگی،انتشـارات  محمـد  اعظـم  علـی  ترجمـه 

كبير،تهـران.
تـوان، يـی فـو، )1384(تقابـل اصالـت و حـس مـكان، 

مجلـه خيـال، شـماره 16.
مليحـه)1381(  مقصـودی  محسـن-  سـيد  حبيبـی 

تهـران دانشـگاه  انتشـارات  شـهری،  مرمـت 
حبيبی، سـيد محسـن، )1380( فضای شـهری، حيات 

واقعـی و خاطره هـای جمعـی، مجله صفه، شـماره28.
ايـران  در  فرهنگـی  ميـراث  مهـدی)1380(  حجـت 
سياسـتها برای يک كشـور اسـالمی، چاپ اول، سازمان 

فرهنگی ميـراث 
حجـت، عيسـی، )1384(هويـت انسـان سـاز، انسـان 

هويـت پـرداز، نشـريه هنرهـای زيبـا، شـماره24.
دانشـپور،عبدالهادی و منصـور سـپهری مقـدم  ومريـم 
بـه  دلبسـتگی  مـدل  )1388(تبديـل  چرخچيـان 
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.38 زيبا،شـماره  هنرهـای  مكان،نشـريه 
ديبـا داراب و انصـاری مجتبی)1374(چگونگـی شـكل 
گيـری ارتبـاط انسـان بـا محيـط مصنـوع، مجموعـه 

مقـاالت گنگـره تاريـخ معمـاری و 
رهنمـا، محمـد رحيم)1388(شناسـايی نقـاط با ارزش 
هـای  ارزش  وانـواع  هـا  شـهری-مفاهيم،مبانی،تئوری 
شهری،انتشـارات جهـاد دانشـگاهی مشـهد،چاپ اول، 

. مشهد
ريتزر،جرج،)1374(نظريـه جامعـه شناسـی در دنيـای 
معاصر،مترجـم محسـن ثالثی،انتشـارات علمی،تهـران.

سـند نـارا )1994(سـايت مرمتگر،پيش گفتار نـارا، بند 
11 و 12 .

شـعبانی رضا)1385( ايرانيان و هويت ملی، پژوهشـگاه 
فرهنگ و انديشه اسـالمی، تهران،چاپ اول.

شولتز،كريسـتيان نوربرگ)1381(مفهـوم سـكونت بـه 
سـوی معمـاری تمثيلی،مترجـم م، ياراحمـدی، نشـر 

آگه،تهـران.
شولتز،كريسـتيان نوربـرگ)1388( روح مكان، بسـوی 
نشـر  شـيرازی،  م.،  معماری،مترجـم  پديدارشناسـی 

نو. رخـداد 
و  شـهری  مرمـت  تجربـه   )1383( صفامنش،كامـران 
احيـای فرهنگـی بخـش تاريخی تهـران، مجلـه آبادی، 

شـماره 45.
و  قوانيـن  مجموعـه   )1376( يونـس  رنـدی  صمـدی 
نامـه هـا، بخش نامه هـا و معاهـدات  آييـن  مقـررات، 
فرهنگـی  ميـراث  فرهنگـی كشـور، سـازمات  ميـراث 

كشـور
عزيـزی، محمـد مهـدی)1379( سـير تحول سياسـت 
هـای مداخلـه در بافـت هـای كهـن شـهری در ايـران، 

مجلـه هنرهـای زيبا، شـماره 7.
فردانش، هاشـم)1387(مبانی نظری تكنولوژی آموزشـی، 

انتشـارات سـمت، تهران، چاپ دهم.
فالحـت محمـد صـادق )1385( مفهـوم حـس مكان و 
عوامـل شـكل دهنـده آن، مجلـه هنرهای زيبا، شـماره 

تهران  ،26
فالحـت، محمـد صـادق، )1385(مفهوم حـس مكان و 

عوامـل شـكل دهندۀ آن، نشـريه هنرهای زيبا، شـماره 
.26

تجـارب  در  فالمكـی محمـد منصـور)1382( سـيری 
مرمـت شـهری از ونيـز تـا شـيراز، موسسـه فرهنگی و 

هنـری نشـر فضا
بـر  گـذاری  حريـم  منصـور)1384(  محمـد  فالمكـی 
ثروت هـای فرهنگـی، نشـر: فضـا )وابسـته به موسسـه 

علمـی و فرهنگـی فضـا(
منشـور  بـر  ای  منصور)1387(نظريـه  فالمكی،محمـد 
مرمت شـهری، نشـر مركـز تحقيقات مطالعات مسـكن 

وشهرسازی.
فالمكی، محمدمنصور )1384(سـيری در تجارب مرمت 

شهری از ونيز تا شـيراز، وزارت مسكن وشهرسازی.
راهنمـای  يوكيلتـو،  يـوكا   )1386( برنـارد،  فيلـدن 
مديريـت بـرای محوطـه هـای ميـراث جهانـی، ترجمه 
پيروز حناچی، انتشـارات دانشـگاه تهـران، 1386، چاپ 

اول، تهـران.
مولفه هـای سـازنده كيفيـت  گلـكار، كـورش)1379( 
طراحـی شـهری، نشـريه صفـه، شـماره 32، انتشـارات 

دانشـگاه شـهيد بهشـتی.
كيفيـت  سـازندۀ  كوروش)1380(مولفه هـای  گلـكار، 
طراحـی شـهری، مجلـه صفـه، شـماره 32، ص45. 

لطفـي، سـهند )1386( پژوهشـي دربـاره دگرديسـي و 
پايايـي در مرمـت شـهري، هنرهـاي زيبا، شـماره  31.

مجموعـه خالصـه مقـاالت سـمينار تـداوم حيـات در 
بافـت قديمی شـهرهای ايـران )1368( دانشـگاه علم و 
صنعت، دانشـكده معماری و شهرسـازی، گروه مرمت و 

احيـای ابنيـه و بافت هـا، تهران
مرتضوی، شـهرناز )1380(روانشناسـی محيط و كاربرد 
آن، انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتی، تهـران، چـاپ 

اول
مطهـری، مرتضـی)1376( جامعـه و تاريـخ، انتشـارات 

صدرا،تهـران چـاپ دهم
موثقـی، راميـن و سـحر آيرملـو )1385( عناصـر هويت 
فرهنگـی درشـهر، همايـش بين المللی شـهر برتر طرح 

برتر، سـازمان عمران شـهرداری همدان.
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نـژاد ابراهيمـي، احـد )1391( رسـاله دكتـري معماري 
دانشـكده هنـر و معمـاري دانشـگاه تربيـت مـدرس به 
راهنمايـي دكتـر محمدرضـا پورجعفـر و مشـاوره دكتر 

انصاري. مجتبـي 
نقـی زاده، محمـد و بهنـاز اميـن زاده )1382(مفهـوم 
ومراتـب فضـای كيفی، فرهنگسـتان هنـر، مجله خيال، 

.8 شماره 
نقـی زاده، محمد،)1379( رابطه هويت سـنت معماری 
بـا مدرنيسـم و نوگرايی، مجله هنرهای زيبا شـماره 7.

يوكيلتو يوكا)1377( اسـتانداردها، اصول و منشـورهای 
بين اللملی حفاظت،ترجمه سوسـن چراغچی، فصلنامه 

علمی، فرهنگی و هنر اثر،شـماره 29-30.
واكاوي مفهـوم هويـت در در  نصـر، طاهـره )1393( 
بخشـي،  تحليـل حيـات  پارادايـم سـنجش  سـنجش 

هويـت شـهر، شـماره 18.
يوكيلتـو يوكا)1387(تاريـخ حفاظت معمـاری، ترجمه 
محمد حسـن طالبيان، خشـايار بهاری، انتشارت روزنه: 

ميـراث فرهنگی و گردشـگری و بنياد پارسـه،تهران.
معمـاری،  حفاظـت  تاريـخ  يـوكا،)1387(  يوكيلهتـو، 
ترجمـه م، طالبيـان و خ، بهاری، انتشـارات روزنه، چاپ 

اول.
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ارائه مدل بانک سرمايه فکری در سازمان تامین اجتماعی

علی رشیدپور- استاديار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ايران.
محمدمهدی رشیدی- استاديار، دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات انرژی، ايران

محمود عزيزخانی* - دانشجوی دکتری رشته مديريت منابع انسانی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده
تحقیق حاضر باهدف ارائه مدل بانک سرمايه فکری در سازمان 
تامین اجتماعی انجام گرفت. روش تحقیق حاضر، از حیث هدف 
کاربردي و از منظر شیوه اجرا توصیفی ـ پیمايشی )بینابینی( 
است. جامعه آماری در اين تحقیق، کلیه  مديران ارشد سازمان 
تامین اجتماعی کشور می باشند که تعداد آنها حدودا 500 نفر 
می باشد. حجم نمونه اين تحقیق باتوجه به فرمول نمونه گیری 
پرسشنامه  اندازه گیري،  ابزار  گرديد.  برآورد  نفر   217 کوکران 
محقق ساخته بوده و جهت سنجش روايی پس از تايید روايی 
ارتباط  و  محاسبه  سازه  روايی  میزان  خبرگان  توسط  محتوا 
سواالت و مولفه ها تايید گرديد. همچنین برای سنجش پايايی 
از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. نتايج حاصل از بررسی 
آلفای کل محاسبه شده  پايايی پرسشنامه نشان داد که ضريب 
است،  از 0/7  بزرگتر  اينکه  به  توجه  با  و  است  با 0.881  برابر 
پايايی  از  استفاده  مورد  پرسشنامه  که  گرفت  نتیجه  می توان 
پژوهشی الزم برخوردار می باشد. برای تجزيه و تحلیل داده ها 
در سطح آمار توصیفي از فراواني، درصد، درصد تجمعی، میانگین 
و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطي از آزمون t مستقل، 
تحلیل واريانس يک طرفه و معادالت ساختاری استفاده گرديد. 
سرمايه فکري در اين تحقیق به سه دسته سرمايه انساني، سرمايه 
است.  تقسیم  قابل  مشتري   سرمايه  و  )سازماني(   ساختاري 
يافته های تحقیق نشان داد که سرمايه انسانی بر بانک سرمايه 
فکری کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد. سرمايه ساختاری نیز 
بر بانک سرمايه فکری کارکنان تأثیر مثبت و معنادار داشته و 
همچنین سرمايه رابطه ای نیز بر بانک سرمايه فکری کارکنان 

تأثیر مثبت و معنادار دارد.
واژگان کلیدي: سرمايه فکری، سرمايه انسانی، سرمايه ساختاری، 

سرمايه رابطه ای، سازمان تامین اجتماعی.

mahaziz1355@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09127441051، رايانامه *

Model of Intellectual Capital Bank on Social 
Securityorganization
Abstract
The present study aimed to provide the intellectual 
capital of the bank was carried out in Social Securi-
ty. Research methodology, in terms of practical pur-
pose and from the perspective of descriptive survey 
method (interstitial) is. The population in this study, 
all senior managers in social security organizations, 
which number about 500 people;The sample size of 
217 was calculated according to the formula Cochran. 
The measurement instrument was a questionnaire to 
assess the validity and content validity by experts cal-
culate the validity and relevance of the questions and 
the components were confirmed.The Cronbach’s alpha 
coefficient was used to assess reliability. The result of 
the study showed that alpha coefficient of reliability 
is calculated equal to 0.881. And considering that it is 
larger than 0.7, it can be concluded that the question-
naire of management reliability is necessary.To ana-
lyze the data descriptive statistics of frequency, per-
centage, cumulative percentage, mean and standard 
deviation and inferential statistics, independent t-test, 
ANOVA and structural equation modeling was used. 
In this research, intellectual capital into three catego-
ries: human capital, structural capital (organizational) 
and customer capital is divided.The results showed 
that human capital and intellectual capital bank em-
ployees a significant and positive impact. Structural 
capital is also positive and significant impact on the 
Bank’s employees, intellectual capital and relational 
capital is the intellectual capital of the bank staff is 
positive and significant impact.
Keywords: intellectual capital, human capital, struc-
tural capital, relational capital, social security organi-
zations.
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مقدمه
امـروزه رشـته در حـال تکويـن سـرمايه فکـری يـک 
موضـوع هیجـان انگیـز هـم بـرای محققان و هـم برای 
دسـت اندرکاران سـازمانی شـده اسـت. اخیراً تحقیقات 
زيادی درباره موضوع سـرمايه فکری انجام شـده اسـت، 
بسـیاری از منابـع شـرکت ماننـد دارايی هـای فیزيکی 
يـا مالـی، صـرف دارايـی هـای ناملمـوس شـده اند که 
ايـن دارايـی هـا کمیـاب، بـا ارزش و غیر قابـل تعويض 
مـی باشـند )روس، 1997، ص 426-413(. همزمـان با 
توسـعه ارزش بـازار سـازمانهاي دانـش محـور، در دهـه 
1990 عالقمندي وسـیعي نسـبت مقوله سرمايه فکري 
پديـد آمـد. از اين رو محققین سـعي در تعريف و اندازه 
گیـري مقولـه اي نمودنـد کـه تـا آن زمـان غیـر قابـل 
انـدازه گیـري بود. تعاريف مختلفي از سـرمايه فکري در 
منابـع مختلف ارائه شـده اسـت کـه نمونه هائـي از آنها 
در جـدول 1 بـه نمايش درآمده اسـت. آنچـه که تمامي 
نويسـندگان در مـورد آن اتفاق نظر دارند اين اسـت که 
سـرمايه فکري، ارزش ناملموس يک سـازمان را نمايش 
میدهـد. نگاهـي مختصـر بـر تعاريـف سـرمايه فکـري 
نشـان دهنده اينسـت کـه نويسـندگان هنـوز بـر سـر 
يـک تعريف خـاص توافق ندارنـد ولي از جهـات زيادي 
شـباهت هائي بین تعاريف مختلف مشـاهده مي شـود. 
تمامـي ايـن تعاريـف بر اين اصل اسـتوارند که سـرمايه 
فکـري، مجمـوع دارائیهـاي ناملمـوس سـازمان اعـم از 
دانش )بخشـي از سـرمايه انساني(، سـرمايه ساختاري، 
سـرمايه ارتباطي، سـرمايه سـازماني، سـرمايه داخلي و 
سـرمايه خارجي اسـت )جعفري و همـکاران،1386،2(. 
دراکـر )1993( انديشـمند معروف مديريـت می گويد: 
مـا در حـال وارد شـدن بـه يـک جامعه علمی هسـتیم 
کـه در آن منابـع اقتصـادی اصلی، ديگر سـرمايه، منابع 
طبیعـی و نیـروی کار بیشـتر و ... نیسـت بلکـه منابـع 
اقتصـادی اصلـی دانش خواهـد بود. در سـال های اخیر 
مطالعـات زيـادی دربـاره ارزش سـرمايه فکری شـرکت 
ها انجام شـده اسـت. شـکی نیسـت که قرن 21 شـاهد 
يکسـری تغییـرات اساسـی در پیدايـش ثـروت ملـت 
هـا شـود. بـا ورود بـه اقتصـاد دانـش محـور، دانـش در 

مقايسـه بـا سـاير عوامـل تولیـد ماننـد زمین، سـرمايه 
و ماشـین االت از ارجحیت بیشـتری برخـوردار گرديده 
اسـت بـه طوری کـه در ايـن اقتصـاد، دانش بـه عنوان 
مهـم تريـن عامـل تولید محسـوب می شـود و از آن به 
عنـوان مهـم تريـن مزيـت رقابتی سـازمان ها نـام برده 
مـی شـود )سـی دارمـن ، 2002(. حال شـرکتهايی که 
خواهـان حفـظ و گسـترش عملکرد مالی خود هسـتند 
و مـی خواهنـد از مزيـت رقابتی و تاثیرات اين سـرمايه 
جديـد و نوظهـور اسـتفاده کننـد و بـه قلمـرو اقتصـاد 
دانـش محـور وارد شـوند نیازمنـد دسـتیابی بـه مـدل 
هـای جديـدی از دارايی های سـازمانی هسـتند. ظهور 
عصـر اطالعـات و اقتصـاد دانش محـور، سـازمان ها را از 
تاکیـد بـر منابـع مالـی و پولـی بـه سـمت دارايی هـای 
نامشـهود کشـانده اسـت . بـر عکـس مديـران بخـش 
اسـت،  سـودآوری  آن هـا  اصلـی  هـدف  کـه  تولیـدی 
مديـران سـازمان های خدماتـی تمايـل دارنـد اهـداف 
چندگانه و با ماهیت غیرمالی داشـته باشـند . همچنین، 
حتـی اگـر بخش هـای تولیـدی و خدماتـی ورودی های 
کاری يکسـانی )ماننـد منابـع انسـانی، دانـش، پـول، 
مـواد خـام، و کارخانه( را بـه کار ببرنـد، بخش خدمات 
اسـتفاده بیشـتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول 
بـه طـور قطـع نامشـهود هسـتند . در نهايـت محصـول 
نهايـی سـازمان های خدماتی، نامشـهود اسـت . به دلیل 
اهمیـت و ضـرورت برای شـرايط کنونـی، پژوهش های 
متعـددی در زمینـه تاثیـر سـرمايه فکـری بـر عملکرد 

مالـی شـرکت ها و سـازمان ها انجام شـده اسـت .  
و  ناملمـوس  کـه  اسـت  سـرمايه ای  فکـری  سـرمايه 
آن  اندازه گیـری  کمـی  لحـاظ  از  و  بـوده  نامشـهود 
سـخت و دشـوار اسـت . سـرمايه فکـری منابـع پنهـان 
در  کامـل  طـور  بـه  کـه  اسـت  سـازمان  )نامشـهود( 
نمی شـود .  داده  نشـان  سـنتی  گزارشـات حسـابداری 
نـه سـرمايه انسـانی و نه سـاير اجـزای تشـکیل دهنده 
سـرمايه فکـری در سیسـتم حسـابداری قابـل رويـت 
نیسـتند . سـرمايه فکری يـک موجوديت پیچیده اسـت 
امـا زمانـی که کشـف شـود و مورد اسـتفاده قـرار گیرد 
سـازمان را قـادر می سـازد تـا بـا يـک منبع جديـد، در 
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محیـط رقابـت کنـد . سـرمايه فکـری مجموعـه ای از 
دارايی هـای دانـش محـور اسـت کـه بـه يـک سـازمان 
اختصـاص دارنـد و در زمـره ويژگی هـای يـک سـازمان 
بـه  ارزش  افـزودن  طريـق  از  و  می شـوند  محسـوب 
ذينفعـان کلیـدی سـازمان، بـه طـور قابـل مالحظه ای 
بـه بهبـود وضعیـت رقابتـی سـازمان منجـر می شـود 
)قهرمانـی اقـدم، غالم حسـن و کهن، مهـدی، 1391(. 
سـرمايه  ی فکـری، موضوع جديدی اسـت کـه به لحاظ 
نظـری در چندسـاله  ی اخیـر در سـطح جهانـی مطرح 
شده  اسـت . امـا از آن  جايی  کـه منبعـی پـر ارزش بـرای 
سـازمان  ها به   حسـاب می  آيد، رشـد و توسـعه  ی بسـیار 
بااليی داشـته اسـت . اين منبـع نامشـهود به  عنوان    يکی 
از ارزش   افزاتريـن منابـع شـرکت  ها می باشـد . از اين  رو، 
امـروزه ضـرورت توسـعه   و مديريـت سـرمايه  ی فکری، 
بـه يـک الـزام جـدی در عرصـه  ی کسـب و کار تبديل 
شده  اسـت . بـه تعبیـری سـاده شـايد بتـوان سـرمايه  ی 
فکـری را بسـته  ای دانشـی تشکیل  شـده از مجموعـه   
منابعـی نامشـهود و پنهـان، اصـول، فرهنـگ، الگوهای 
رفتـاری، قابلیـت، شايسـتگی  ها، سـاختارها، ارتباطات، 
فرآيندهـا و پردازش  هـای منتـج از دانـش، به  حسـاب 
ذهنـی  برداشـت  های  برپايـه  ی  دانـش  اسـاس  آورد . 
اسـتوار اسـت . حـال سـوالی کـه مطـرح می شـود اين 
اسـت کـه چـرا و چگونـه بايد سـرمايه فکـری در قالب 
يـک مـدل جامـع بـه منزلـه يـک بانـک اطالعاتـی در 
سـازمان هـا تهیـه و تدوين شـود. در پاسـخ بـه چرايی 
سـوال بايـد اذعـان نمـود که امـروزه نحـوه اسـتفاده از 
دارايی های نامشـهود تأثیر بسـیار مهمـی در موفقیت و 
بقـاي سـازمان هـا دارد به طوری که ايـن موضوع باعث 
بـه وجود آمـدن حـوزه مطالعاتـی و تحقیقاتی جديدی 
در مديريـت شـده اسـت. از نقطـه نظـر اسـتراتژيک، 
سـرمايه فکـری به منظـور تولید و اسـتفاده از دانش در 
ارتقـای ارزش سـازمان هـا و شـرکت ها مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرد )معصومـی، 1390، ص 6(. عـالوه براين، 
تحقیقـات انجـام شـده  در طـی سـه دهه گذشـته نیز 

نشـان مـی دهـد که:
1.بـه منظور تضمیـن مديريـت کارآمد سـازمان، منابع 

نامشـهود بايد شناسـايی، سـنجش و مديريت شـوند.
2.رابطـه معنـاداری بیـن اغلـب سـرمايه گـذاری ها در 
منابـع نامشـهود و درآمد حاصـل از آنها و خلق ارزشـها 

در سـازمان ها وجـود دارد.
پیشـرفت  و  رشـد  عمـده  عامـل  نامشـهود  3.منابـع 
بـرای  آنهـا  جوامـع هسـتند و سـنجش و مدلسـازی 
طراحـی و اجرای سیاسـت های عمومی ضروری اسـت 

.)2000.Sullivan(
همچنیـن، پاسـخ بـه جنبـه چگونگـی ايجـاد سـرمايه 
فکـری در قالـب يـک مـدل جامـع بـرای سـازمان اين 
اسـت کـه اوالً سـازمان هـای پیشـرو زيادی در سراسـر 
جهـان در پـی يافتـن اهمیت سـرمايه فکری، اقـدام به 
پیـاده سـازی آن در قالـب يک الگوی جامـع و به منزله 
يـک بانـک اطالعاتـی نمـوده انـد کـه اسـتفاده از مدل 
هـا، الگوها، تجربیات و بررسـی نقاط قـوت و ضعف آنها 
در ايـن زمینه بسـیار راهگشـا خواهـد بود. ثانیـاً پس از 
مطالعـات مدل هـا و الگوهای مختلف و اخذ اشـتراکات 
آنهـا مـی تـوان بـا تلفیق آنهـا الگويـی را که بیشـترين 
سـازگاری را با فرهنگ سـازمانی داشـته باشـد را بومی 
سـازی نمـود. چـرا که در بعضـی از مـوارد نتايج حاصل 
از پیـاده سـازی با اهـداف تدوين شـده سـازمان فاصله 
دارنـد و بنابرايـن ايـن پـروژه هـا با شکسـت مواجه می 
شـوند. بـر اين مبنـا به جهـت موفقیت در ايجـاد پروژه 
بايـد مـدل و الگوی کارآمـد را با واکاوی علمی بررسـی 
نمـود. کـه البتـه علیرغـم اهمیـت زياد مبحث سـرمايه 
فکـری و تاثیـرات مطلـوب آن در سـازمان هـا، هنـوز 
مدل سـازی بومی آن در کشـور انجام نشـده و شـناخت 
کمـی از چگونگـی مديريـت سـرمايه فکـری و الگـوی 
مناسـب آن وجـود دارد. لـذا بـا اسـتناد بـه مطالعات و 
تحقیقـات صـورت گرفته ضروری اسـت تا ايـن موضوع 
مورد بررسـی قرار گیرد. سـازمان ها بـرای اينکه بتوانند 
در محیـط رقابتـی و متغیر امـروزی قادر بـه عمل بوده 
و اثربخـش باشـند، الزم اسـت سـطح سـرمايه فکـری 
خـود را شناسـايی، سـنجش و ارزشـگذاری نماينـد. در 
محیـط دانـش محـور کنونـی، سـرمايه فکـری نـه تنها 
مهـم ترين بخش سـرمايه سـازمان محسـوب می گردد 
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بلکـه همچنیـن فراهـم کننـده مزيـت رقابتـی پايـدار 
برای سـازمان می باشـد. بنابرايـن مديران نـه تنها بايد 
دانـش خـود را در حـوزه سـرمايه فکـری افزايـش داده 
بلکـه بايسـتی از طريق تقويت مولفه های آن )سـرمايه 
انسـانی، سـرمايه سـاختاری، سـرمايه رابطـه ای(، بـه 

توسـعه و گسـترش ايـن حـوزه در سـازمان بپردازند.
سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز که جـزو سـازمان های 
عظیـم و اسـتراتژيک کشـور محسـوب مـی شـود، علی 
رغـم موقعیت فـوق العاده مهـم و تأثیرگذار بـر جامعه، 
از لحـاظ برخـی مباحـث مهـم سـازمانی دچـار خـالء 
مطالعاتـی مـی باشـد. يکی از خـالء ها، عدم بررسـی و 
مدل سـازی سـرمايه فکری در سـازمان مزبور می باشد 
کـه به اذعـان برخـی مديران عالـی رتبه آن انجـام اين 
کار جـزو اولويت های پژوهشـی سـازمان مذکور قلمداد 
شـده اسـت. از آن جـا کـه علیرغم نیـاز مبرم سـازمان 
تأمیـن اجتماعی کشـور بـه انجام چنیـن پژوهش های 
کاربـردی و راهبـردی از قبیـل بررسـی سـرمايه فکری 
در سـازمان ، ايـن پژوهـش بـر آن اسـت تـا در قالـب 
يک روش علمی و سیسـتماتیک، سـرمايه فکـری را در 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی کشـور مـورد مطالعـه دقیق 
قـرار داده و از رهگـذر آن اقـدام به شناسـايی و طراحی 
مدلـی بومـی بر اسـاس ابعاد سـه گانـه سـرمايه فکری 
بـرای سـازمان مذکـور نمايـد. بـر ايـن اسـاس، سـؤال 
اصلـی پژوهـش بـه صـورت زيـر مطـرح مـی باشـد که 
مـدل بانک سـرمايه فکری در سـازمان تامین اجتماعی 
کدام اسـت؟ بنابراين در اين تحقیق سـعی شـده اسـت 
تـا شـاخص هـای سـرمايه فکـری در سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی مـدل سـازی شـده و بـه ابـزاری کارآمـد در 

ايـن سـازمان بـدل گردد.
مواد و روشها

بانـک سـرمايه فکـری در  ارائـه مـدل  هـدف اصلـی؛ 
اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 

اهداف فرعی؛ شناسـايی تاثیر سـرمايه انسـانی بر بانک 

سـرمايه فکـری سـازمان تامیـن اجتماعـی؛ شناسـايی 
فکـری  بانـک سـرمايه  بـر  تاثیـر سـرمايه سـاختاری 
سـازمان تامیـن اجتماعـی؛ شناسـايی تاثیـر سـرمايه 
رابطـه ای بـر بانـک سـرمايه فکـری سـازمان تامیـن 

اجتماعـی
سـؤال اصلـی؛ مـدل بانک سـرمايه فکـری در سـازمان 

تامیـن اجتماعـی کدام اسـت؟
سـؤال های فرعـی؛ سـرمايه انسـانی تـا چـه میـزان بـر 
بانـک سـرمايه فکـری در سـازمان تامیـن اجتماعـی 
موثـر مـی باشـد؟؛ سـرمايه سـاختاری تا چه میـزان بر 
بانک سـرمايه فکری در سـازمان تامیـن اجتماعی موثر 
مـی باشـد؟؛ سـرمايه رابطـه ای تا چـه میزان بـر بانک 
سـرمايه فکـری در سـازمان تامیـن اجتماعـی موثر می 

باشد؟
ادبیات تحقیق

بـا وقوع انقـالب تکنولـوژی اطالعات، جامعـه اطالعاتی 
وشـبکه ای و نیـز رشـد و توسـعه سـريع تکنولـوژی 
برتـر، مخصوصـاً در حـوزه هـای ارتباطـات، کامپیوتر و 
مهندسـی، از دهـه 1990 الگـوی رشـد اقتصـاد جهانی 
تغییراساسـی کـرده اسـت. درنتیجـه، دانـش بـه عنوان 
مهـم تريـن سـرمايه جايگزيـن سـرمايه هـای مالـی و 
فیزيکـی دراقتصاد جهانی امروز شـده اسـت. در اقتصاد 
مبتنـی بـر دانـش، محصـوالت و سـازمان ها بر اسـاس 
دانـش زندگـی مـی کننـد ومـی میرنـد و موفـق ترين 
سـازمان هـا، آنهايـی هسـتند کـه از ايـن دارايـی های 
ناملمـوس بـه نحـو بهتـر و سـريع تـری اسـتفاده مـی 
کننـد. مطالعـات اخیـر نشـان داده انـد کـه برخـالف 
پـول، زمیـن،  بازدهـی منابـع سـنتی )مثـل  کاهـش 
ماشـین آالت و غیـره( دانش واقعاً منبعـی برای افزايش 
عملکـرد کسـب و کار اسـت )بنتیـس2 ، 1999، صـص 

.)391-402
آنچـه حتـی بیشـتر درخـور توجه اسـت اين اسـت که 
بـازار به مـدت طوالنـی ارزش دانش و عوامل نامشـهود 

2.  Bontis
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ديگـر را در فرآينـد ايجـاد ارزش تشـخیص داده اسـت 
اخیـراً انـدازه ايـن »ارزش پنهـان« تغییـر کرده اسـت. 
خالـص  هـای  دارايـی   1996 سـال  در  مثـال،  بـرای 
شـرکت مـرک فقـط 12.3 درصـد ارزش بـازاری اش، 
در سـال 1996دارايـی هـای شـرکت کوکاکـوال تنها 4 
درصـد از ارزش بـازاری اش و دارايی های مايکروسـافت 
6 درصـد ارزش بـازاری اش را پوشـش داده بـود هروی 
و لـوزچ، 1999 بـر ايـن اسـاس، موفقیت حـال و آينده 
بـر  تـا حـد کمـی مبتنـی  دررقابـت بیـن سـازمانها، 
تخصیـص اسـتراتژيک منابـع فیزيکـی و مالـی و تا حد 
زيـادی مبتنـی بـر مديريت اسـتراتژيک دانـش خواهد 
بـود. چالش مديـران، آماده کردن محیط مناسـب برای 
رشـد و پـرورش ذهـن انسـان درسـازمان دانـش محور 

اسـت )بنتیس، همـان، صـص 40-47(. 
بنابراين توانايی مديريت دانش، مهارت اساسـی مديران 
در ايـن سـازمان هـا اسـت. بـا ايـن همـه، متأسـفانه از 
آنجايـی کـه ماهیت دانش، نامشـهود و ناملموس اسـت 
و نمی تـوان آن را توسـط هیـچ يـک از مقیاس هـای 
سـنتی حسـابداری مالـی اندازه گیـری کـرد، ريسـک 
فراموشـی دانش و سـاير دارايی های ناملموس سـازمان 
بـرای مديـران وجـود دارد. چارلـز هنـدی3  در نتیجـه 
مشـاهدات خـود دريافت که مديران ارشـد سـازمان ها 
تنهـا از20 درصـد دانـش موجـود در سـازمان هايشـان 
اسـتفاده می کننـد. در حقیقـت، محیـط کسـب و کار 
مبتنـی بـر دانـش در بسـیاری از کشـورهای جهـان، 
مسـتلزم يـک مـدل و نـام گـذاری جديـد اسـت کـه 
دربرگیرنـده عوامـل ناملمـوس سـازمان باشـد. در ايـن 
وضعیـت، رشـته نوظهـور سـرمايه فکـری توجـه روز 
افزونـی را بـه خـود جلب کرده اسـت )بنتیـس، 1996، 
می کننـد  بحـث  همـکاران  و  روس   .) صـص 40-47 
کـه از ديـدگاه اسـتراتژيک، سـرمايه فکـری مـی تواند 
در ايجـاد و کاربـرد دانش بـرای افزايش ارزش سـازمان 

مـورد اسـتفاده واقـع می شـود. دراکـر )1993(، اعتقاد 
دارد کـه دارايی هـای نامشـهود جامعـه را دسـتخوش 
دگرگونـی می سـازد .  فرآينـد مـورد نظـر او جامعـه ای 
بـه وجود مـی آورد کـه مهم ترين منبع آن دانش اسـت .  
در جامعـه دانش محـور، ارزش نه به وسـیله ی تخصیص 
سـرمايه يـا نیـروی کار، بلکه به وسـیله ابـداع و نوآوری 
ايجـاد می شـود . بـر اسـاس نظريـه دراکـر سـه مرحلـه 
برای توسـعه به سـمت اقتصـاد دانش محور وجـود دارد:

1.انقـالب صنعتی )1750-1880(:  شـرکت ها از دانش 
بـرای تولید ابـزار و محصوالت اسـتفاده کرده اند . 

توسـط  دانـش    :)1956-1880( محصـول  2.انقـالب 
شـرکت ها بـرای بهبـود فرآيند کار مـورد اسـتفاده قرار 

اسـت .  گرفته 
3.انقـالب مديريت )بعـد از 1956(: شـرکت ها از دانش 

بـرای بهبـود دانش اسـتفاده می کنند . 
دانـش،  شـامل  فکـری  مهـم  عامـل  فکـری  سـرمايه 
اطالعـات، امـوال فکـری و تجربیات اسـت کـه می تواند 
بـرای ايجـاد ثـروت بـه کار رود . ايـن مجموعـه شـامل 
قـدرت فکـری يـا دانـش مفیـد اسـت  )مجتهـدزاده و 
همـکاران، 1389(. سـرمايه فکـری، زاده عرصـه علـم 
و دانـش اسـت، هنـوز ايـن واژه در دوران تکويـن خـود 
به سـر می بـرد. ايـن مفهـوم بـرای نخسـتین بـار، در 
شـرکت  زمانیکـه  يعنـی  شـد.  مطـرح   1991 سـال 
بـزرگ سـوئدی اسـکانديا، شـروع بـه اجـرای مجموعه 
ای از روشـهای نوآورانـه علمـی بـرای توجـه ويـژه بـه 
دارای هـای نامحسـوس خـود کـرد. دانـش بـه عنـوان 
مهم تريـن سـرمايه جايگزيـن سـرمايه هـای پولـی و 
فیزيکـی شـد چرا کـه دانش اسـتفاده صحیـح و بهینه 
از سـرمايه هـای پولـی و فیزيکـی را مطـرح مـی کنـد 
يعنـی بهـره وری )چـن4 و همـکاران ، 2004(. در ايـن 
رابطـه، نظريه سـرمايه فکری توجـه روز افزون محققان 
دانشـگاهی و دسـت انـدرکاران سـازمانی را بـه خـود 

3.Charlz Handy
4.chen
5.Brooking
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جلـب کرده اسـت يک موسسـه مطالعاتی در سـوئیس 
بـا انجـام تحقیقاتـی درباره سـرمايه فکـری دريافت که 
بـه دلیـل فقـدان رويکـردی بـرای مديريـت سـرمايه 
فکـری تنهـا 20 درصـد از دانـش موجود يک سـازمان 
در عمـل مـورد اسـتفاده واقـع مـی شـود )بروکینگ5 ، 
1996(. سـرمايه فکری دارای سـه جزء اساسـی وابسته 
بهـم مـی باشـد )رامیرز و ديگـران، 2007(: 1. سـرمايه 
انسـانی؛ 2. سـرمايه سـاختاری؛ 3. سـرمايه رابطـه ای/ 

 . ی مشتر
دهنـده  نشـان  انسـانی  سـرمايه  انسـانی:  1.سـرمايه 
موجـودی دانـش افـراد اسـت )بونتیـس و ديگـران بـه 
نقـل از قلیـج خانـی و مشـبکی، 1385(. ايـن سـرمايه 
متحـرک اسـت و بـه سـازمان خاصـی تعلق نـدارد زيرا 
کارکنـان مالکان سـرمايه انسـانی محسـوب می شـوند. 
سـرمايه انسـانی بـه عنـوان دانـش ترکیبـی، مهـارت 
تجربـه و توانايـی تـک تـک کارکنـان تعريف می شـود 

)مـک گیـل، 2006(.
2.سـرمايه سـاختاری: سـرمايه سـاختاری شـامل همه 
ذخايـر غیـر انسـانی سـازمان مـی باشـد )رز بـه نقل از 
قلیـج خانی و مشـبکی، 1385( و شـامل نـرم افزارهای 
داده،  پايـگاه  کامپیوتـری،  هـای  برنامـه  اختصاصـی، 
سـاختار سـازمانی، حـق ثبـت و بهـره بـرداری، مـارک 
تجـاری و دارايـی های مشـابه می باشـد که بهـره وری 

سـازمان را حمايـت مـی کنـد )مـک گیـل، 2006(.
3.سـرمايه رابطه ای/ مشـتری: سرمايه مشـتری ارزشی 
اسـت کـه مشـتريان بـرای سـازمان قائل هسـتند و به 
وسـیله ارتباطـات بین سـازمان و مشـتريان شـکل می 

گیـرد )مک گیـل، 2006(. 
سـرمايه و کار پیـش از ايـن متفـاوت از هـم نبـود. و به 
عنـوان فاکتورهـای مولـد مزيـت رقابتـی مطـرح بـوده 
انـد امـا با وقـوع انقالب فنـاوری اطالعـات مخصوصا در 
حـوزه های ارتباطـات، رايانه و مهندسـی از دهه 1990 
الگوی رشـد اقتصادی جهانی تغییر کرده و دارايی های 

نامشـهود توجه کمپانی ها و شـرکت هـا البته دولت ها 
را بـه سـمت خـود کشـیده اسـت. بـا ايـن وجـود اکثر 
صنايـع در کشـورهای مختلـف دنیـا )از جملـه صنايـع 
ايران( در حال اسـتفاده از روشـهای سـنتی حسابداری 
مالی هسـتند کـه قرنها پیـش برای يک محیط کسـب 
و کار مبتنـی بـر کارهای دسـتی )يـدی( و دارائی های 
ملمـوس مثل تجهیزات و سـاختمان ايجاد شـده بودند 
)بنتیـس ، 1999(. سـرمايه فکری به عنوان اسـتراتژی 
پايـدار بـرای حصـول و نگهداری مزيت رقابتی سـازمان 
هـا تشـخیص داده شـده اسـت. لـذا در جهـان دانـش 
محور کنونی  قابلیت های سـازمانی بر اسـاس سـرمايه 
فکـری بـوده اسـت و مديـران بايسـتی درک کننـد که 
چـه قابلیت هايی بـرای حفظ مزيت رقابتی شـدن الزم 
اسـت. لـذا دارائـی هـای مبتنـی بر سـرمايه فکـری در 
حـال تبديل شـدن به اهرم اسـتراتژيک بـرای مديريت 
کـردن عملکرد کسـب وکار و نوآوری مسـتمر شـرکت 
مـی باشـد. از اينـرو، سـازمان فقـط محصـول وخدمت 
تولیـد نمـی کننـد بلکـه بايسـتی ارزش افـزوده بـرای 
باقـی مانـدن در اقتصـاد جديـد خلـق کننـد و در ايـن 
محیـط  کـردن  آمـاده  مديـران  اصلـی  چالـش  عصـر 
مناسـب بـرای رشـد و پـرورش ذهـن انسـان هـا در 
سـازمان دانـش محور اسـت )پورعینـی، 1389، 69(. 

مدل مفهومی تحقیق
انسـانی،  )سـرمايه  فکـری  سـرمايه  مسـتقل:  متغیـر 

ای( رابطـه  سـرمايه  سـاختاری،  سـرمايه 
متغیـر وابسـته: مـدل بانک سـرمايه فکری در سـازمان 
تامین اجتماعی: )سـرمايه انسـانی: شايستگی کارکنان؛ 
سـرمايه انسانی: شايسـتگی کارکنان؛ سـرمايه مشتری 

)ارتباطی(: سـاختار بیرونی(
 روش تحقیق

ايـن پژوهـش ويژگی هـای پژوهش بنیـادی6  )پايه ای( 
و پژوهـش کاربـردی7  را دارد و بـه روش توصیفـی8  و 
از نـوع پیمايشـی9  اجـرا مي شـود. در ايـن تحقیـق، با 

6.Fundamektal Research
7.Apphied Research
8.Descriptive Method
9. Survey 
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اسـتفاده از روش مطالعـۀ اسـنادی و کتابخانه ای جهت 
تدويـن چارچـوب نظـری تحقیـق، بـه مطالعـات انجام 
شـده قبلـی مراجعه شـده و پس از ارزيابـی تحقیقات و 
نظريه هـاي مرتبـط بـا موضـوع، بـه تدوين شـاخص ها 
و متغیرهـای تحقیـق بـا ارائـه مـدل محقـق سـاخته 
تحقیـق  ايـن  آمـاري  جامعـه  اسـت.  شـده  پرداختـه 
شـامل کلیـه  مديـران ارشـد سـازمان تامیـن اجتماعی 
کشـور مـی باشـند کـه تعـداد آنهـا حـدودا 500 نفـر 
مـی باشـد. حجـم نمونه اين تحقیـق باتوجه بـه فرمول 
نمونـه گیـری کوکـران 217 نفـر بـرآورد گرديـد، ابزار 
اندازه گیـري، پرسشـنامه محقق سـاخته بـوده و جهت 
سـنجش روايـی پـس از تايیـد روايـی محتـوا توسـط 
خبرگان میزان روايی سـازه محاسـبه و ارتباط سـواالت 
و مولفـه هـا تايیـد گرديـد. همچنیـن بـرای سـنجش 
پايايـی از ضريـب آلفاي کرونباخ اسـتفاده گرديد. نتايج 
حاصـل از بررسـی پايايـی پرسشـنامه نشـان داد کـه 
ضريـب آلفـای کل محاسبه شـده برابر با0.881 اسـت و 

بـا توجـه به اينکه بزرگتـر از 0/7 اسـت، می توان نتیجه 
گرفت که پرسشـنامه مورد اسـتفاده از پايايی پژوهشـی 
الزم برخـوردار می باشـد. بـرای تجزيـه و تحلیـل داده 
هـا در سـطح آمـار توصیفـي از فراواني، درصـد، درصد 
تجمعـی، میانگیـن و انحـراف معیـار و در سـطح آمـار 
اسـتنباطي از آزمـون t مسـتقل، تحلیـل واريانـس يک 

طرفـه و معـادالت سـاختاری اسـتفاده گرديد.
آماراستنباطی

در ايـن بخـش بـه تجزيـه وتحلیـل داده هـای آمـاری 
پرداخته می شـود. در قسـمت دوم به تحلیل استنباطی 
داده هـا پرداخته و با اسـتفاده از آزمون آماری مناسـب 
بـه تجزيـه وتحلیـل فرضیـات پرداختـه شـده اسـت. 
درايـن بخـش جهت بررسـي فرضیه هـاي پژوهش پس 
از کمـي سـازي و جمـع بنـدي امتیـاز پاسـخ سـؤاالت 
مربـوط بـه هـر سـؤال پژوهشـي بـه بررسـی فرضیـات 
پرداخته شـده اسـت. بـراي کمي سـازي نیـز امتیازات 
)1تـا5( سـؤاالت مربـوط بـه هـر متغیـر باهـم جمـع 

6 
 

 
 

) 2004) و طبقه بندي چن و همكارانش  (155-176  صص،2000  مدل تحليلي تحقيق(پتي و گويتر،.1نمودار 
روش تحقيق 

 اجرا ميشود. در ��9F و از نوع پيمايشي�8F را دارد و به روش توصيفي�7F (پايه اي) و پژوهش كاربردي�6Fاين پژوهش ويژگيهاي پژوهش بنيادي
اين تحقيق، با استفاده از روش مطالعة اسنادي و كتابخانهاي جهت تدوين چارچوب نظري تحقيق، به مطالعات انجام شده قبلي مراجعه شده و 
پس از ارزيابي تحقيقات و نظريههاي مرتبط با موضوع، به تدوين شاخصها و متغيرهاي تحقيق با ارائه مدل محقق ساخته پرداخته شده است. 

 نفر مي باشد. حجم نمونه 500جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي كشور مي باشند كه تعداد آنها حدودا 
 نفر برآورد گرديد، ابزار اندازهگيري، پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت سنجش 217اين تحقيق باتوجه به فرمول نمونه گيري كوكران 

روايي پس از تاييد روايي محتوا توسط خبرگان ميزان روايي سازه محاسبه و ارتباط سواالت و مولفه ها تاييد گرديد. همچنين براي سنجش 
پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. نتايج حاصل از بررسي پايايي پرسشنامه نشان داد كه ضريب آلفاي كل محاسبه شده برابر 

 است، مي توان نتيجه گرفت كه پرسشنامه مورد استفاده از پايايي پژوهشي الزم برخوردار 7/0 است و با توجه به اينكه بزرگتر از 0.881با

                                                             
Fundamektal Research-3 
Apphied Research- 4
Descriptive Method-5 

6- Survey

  

    

    

  

 بانك مدل

 در يفكر هيسرما

 نيتام سازمان

ياجتماع  

    

 سرمايه ساختاري

 

 

ي رابطه ايهسرما  

 

 سرمايه فكري 

 

 

 

 

 سرمايه انساني

 

 

  :ي انسانيهسرما

 كاركنانيستگيشا

 ي ساختاريهسرما

) : ي(سازمان

يساختار درون  

 ي مشتريهسرما

) : ي(ارتباط

يرونيساختار ب  

نمودار 1. مدل تحلیلي تحقیق)پتی و گويتر، 2000، صص 176-155( و طبقه بندی چن و همکارانش  )2004(

مدل بانک
سرمایه فکری 

در 
سازمان تامین 

اجتماعی

سرمایه انسانی:
شایستگی کارکنان

سرمایه ساختاری
)سازمان(:

ساختار درونی

سرمایه مشتری
)ارتباطی(:

ساختار بیرونی
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شـده اسـت. در ادامـه بـا کمـک آزمـون های آمـاری و 
معـادالت سـاختاری بـه بررسـي فرضیـه هـاي تحقیق 

پرداخته شـده اسـت. 
سـرمايه  متغیـر  سـازه اي  اعتبـار  ارزيابـي   -1

انسـانی
نمـودار )1( مـدل سـرمايه انسـانی در حالـت تخمیـن 

ضرايـب اسـتاندارد را نشـان مـي دهـد. بـا توجـه بـه 
خروجـي نـرم افزار لیـزرل مقدار    محاسـبه شـده برابر 
2/346 کـه ايـن مقـدار از 3 کمتر مي باشـد.  همچنین 
خروجي میزان RMSEA=0.072 را براي مدل نشـان 
 RMSEA مـي دهـد. هـر چـه میـزان ايـن شـاخص
کمتـر باشـد مدل بـرازش مناسـبتري برخوردار اسـت، 

8 
 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه انساني در حالت تخمين استاندارد .1نمودار 

نشان مي دهد كه تمام  ) قسمت معني داري ضرايب و پارامترهاي به دست آمده مدل اندازه گيري سرمايه انساني را2خروجي بعدي (نمودار 
-) است. معنادار بودن اين اعداد 96/1، 96/1ضرايب به دست آمده معني دار شده اند زيرا مقدار آزمون معني داري تك تك آن ها خارج از بازه (

نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. به عبارت ديگر هر كدام از گويه در قالب عوامل و يا متغيرهاي مربوط به خود معنادار مي باشند.  
 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه انساني در حالت معني داري پارامترها .2نمودار 

در اين  با توجه به نتايج حاصله از تحليل عاملي تاييدي مي توان گفت تمامي سوال ها به طرز معناداري اندازه گيرنده متغير پنهان است.
قسمت به بررسي ميانگين متغيرهاي شايستگي كاركنان، نگرش كاركنان و خالقيت كاركنان به عنوان ابعاد متغير مستقل سرمايه انساني 

 تحقيق پرداخته شده است.
8 

 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه انساني در حالت تخمين استاندارد .1نمودار 

نشان مي دهد كه تمام  ) قسمت معني داري ضرايب و پارامترهاي به دست آمده مدل اندازه گيري سرمايه انساني را2خروجي بعدي (نمودار 
-) است. معنادار بودن اين اعداد 96/1، 96/1ضرايب به دست آمده معني دار شده اند زيرا مقدار آزمون معني داري تك تك آن ها خارج از بازه (

نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. به عبارت ديگر هر كدام از گويه در قالب عوامل و يا متغيرهاي مربوط به خود معنادار مي باشند.  
 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه انساني در حالت معني داري پارامترها .2نمودار 

در اين  با توجه به نتايج حاصله از تحليل عاملي تاييدي مي توان گفت تمامي سوال ها به طرز معناداري اندازه گيرنده متغير پنهان است.
قسمت به بررسي ميانگين متغيرهاي شايستگي كاركنان، نگرش كاركنان و خالقيت كاركنان به عنوان ابعاد متغير مستقل سرمايه انساني 

 تحقيق پرداخته شده است.

9 
 

   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 
نمودار 1. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول سرمايه انسانی در حالت تخمین استاندارد

نمودار 2. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول سرمايه انسانی در حالت معني داري پارامترها
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کـه در ايـن مـدل اينگونه مي باشـد.  مدل هـاي اندازه 
گیـري در حالـت تخمیـن اسـتاندارد میـزان تاثیـر هر 
کـدام از متغیرهـا و يـا گويـه هـا را در توزيـع واريانـس 
نمـرات متغیـر يـا عامـل اصلي نشـان مـي دهـد. براي 
شايسـتگی کارکنان )Com( سـوال يک )0/79( بیشتر 
از سـاير سـواالت توانسـته شايسـتگی کارکنان را توزيع 
دهـد. بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامل ياد شـده 
تاثیر بیشـتري نسـبت به سـاير گويه ها دارد. سـوال سه 
)0/52( کمتـر از سـاير سـواالت توانسـته اند واريانـس 
شايسـتگی کارکنـان را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر 
ايـن گويـه با عامـل ياد شـده تاثیـر کمتري نسـبت به 
سـاير گويه ها دارد. بـراي نگرش کارکنان )Att( سـوال 
هشـت )0/84( بیشـتر از ساير سـواالت توانسته نگرش 
کارکنـان را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگر ايـن گويه با 
عامل ياد شـده تاثیر بیشـتري نسـبت به سـاير گويه ها 
سـواالت  سـاير  از  کمتـر   )0/56( هفـت  سـوال  دارد. 
توانسـته اند واريانـس نگـرش کارکنـان را توزيـع دهـد.

بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
کمتـري نسـبت به سـاير گويه هـا دارد. بـراي خالقیت 
کارکنـان )Cre( سـوال يـازده )0/65( بیشـتر از سـاير 
سـواالت توانسـته خالقیـت کارکنـان را توزيـع دهـد. 
بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
بیشـتري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. سـوال دوازده 
)0/54( کمتـر از سـاير سـواالت توانسـته اند واريانـس 
خالقیـت کارکنـان را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگر اين 
گويـه بـا عامل ياد شـده تاثیر کمتري نسـبت به سـاير 

دارد. گويه هـا 
خروجـي بعدي )نمودار 2( قسـمت معني داري ضرايب 
و پارامترهاي به دسـت آمده مدل اندازه گیري سـرمايه 
انسـانی را نشـان مي دهـد کـه تمـام ضرايـب به دسـت 
آمده معني دار شـده انـد زيرا مقدار آزمـون معني داري 
تـک تـک آن هـا خـارج از بـازه )1/96، 1/96-( اسـت. 
معنـادار بـودن ايـن اعـداد نشـان دهنده مناسـب بودن 
مـدل مـي باشـد. به عبـارت ديگر هـر کـدام از گويه در 
قالـب عوامـل و يـا متغیرهـاي مربـوط به خـود معنادار 

مي باشـند. 
بـا توجـه به نتايج حاصلـه از تحلیل عاملـي تايیدي مي 
تـوان گفـت تمامي سـوال هـا به طـرز معنـاداري اندازه 
گیرنـده متغیر پنهان اسـت. در اين قسـمت به بررسـی 
نگـرش  کارکنـان،  شايسـتگی  متغیرهـای  میانگیـن 
کارکنـان و خالقیـت کارکنـان بـه عنـوان ابعـاد متغیر 
مسـتقل سـرمايه انسـانی تحقیق پرداخته شـده اسـت.

بـا توجه بـه يافته های تحقیـق در جدول )1( مشـاهده 
می شـود میانگیـن بـه دسـت آمـده از مجمـوع گويـه 
هابـرای هـر يـک از متغیرهـا برابر اسـت با: شايسـتگی 
و   )59/03( کارکنـان  نگـرش   ،)60/48( کارکنـان 
تاثیـر  بررسـی  جهـت   .)61/58( کارکنـان  خالقیـت 
گـذاری متغیرهـا بـر سـرمايه انسـانی از آزمـون t يـک 
جامعـه اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه کدگـذاري 
میانگیـن  کمتـر از عـدد 50 )عدم مطلوبیت( و بیشـتر 
از 50 )مطلـوب( تعريـف مي شـود. در صورتی که مقدار 
آمـاره t محاسـبه شـده بیشـتر از مقدار t جدول باشـد 

انحراف میانگینمتغیر
معیار

کمترين 
مقدار

بیشترين 
مقدار

 t آماره
محاسبه 

شده

درجه 
آزادی

 t مقدار
جدول

60/4812/7341/6793/3312/1252161/646شايستگی کارکنان
59/0313/0642/59510/1952161/646نگرش کارکنان

61/5811/94459514/2912161/646خالقیت کارکنان

جدول 1.  بررسي وضعیت بعد سرمايه انسانی*

50 = Test Value *
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فـرض صفـر رد مـی شـود. ناحیـه بحرانـی بـه صـورت          
 تعريـف مـی شـود. مقـدار t جـدول )1/646( 

9 
 

   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

مـی باشـد. بـا توجه بـه اينکـه مقـدار t به دسـت آمده 
بـرای متغیرهای شايسـتگی کارکنـان )12/73(، نگرش 
 t کارکنـان )13/06( و خالقیـت کارکنـان )11/94( از
جـدول بیشـتر اسـت بنابرايـن بـا اطمینـان 95% می 
توان گفت متغیر شايسـتگی کارکنـان، نگرش کارکنان 

و خالقیـت کارکنـان بر سـرمايه انسـانی تاثیـر دارد. 
سـرمايه  متغیـر  سـازه اي  اعتبـار  ارزيابـي   -2

سـاختاری
نمـودار )3( مـدل سـرمايه سـاختاری در حالت تخمین 
ضرايـب اسـتاندارد را نشـان مـي دهـد. بـا توجـه بـه 
 محاسـبه شـده  
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مقدار 
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 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 
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ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

خروجـي نـرم افـزار لیـزرل مقـدار 
برابـر 2/511 کـه ايـن مقـدار از 3 کمتـر مـي باشـد.  
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) بيشتر از ساير سواالت توانسته سيستم اطالعاتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين 9/0) سوال بيست و سه (Infبراي سيستم اطالعاتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس سيستم 59/0گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست و پنج (

 اطالعاتي را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه ساختاري در حالت تخمين استاندارد .4نمودار 

) قسمت معني داري ضرايب و پارامترهاي به دست آمده مدل اندازه گيري سرمايه ساختاري رانشان مي دهد كه تمام 4خروجي بعدي (نمودار
-) است. معنادار بودن اين اعداد 96/1، 96/1ضرايب به دست آمده معني دار شده اند زيرا مقدار آزمون معني داري تك تك آن ها خارج از بازه (

با  نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. به عبارت ديگر هر كدام از گويه در قالب عوامل و يا متغيرهاي مربوط به خود معنادار مي باشند.
  مي توان گفت تمامي سوال ها به طرز معناداري اندازه گيرنده متغير پنهان است. 4توجه به نتايج حاصله از تحليل عاملي تاييدي در نمودار 
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نمودار 5. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول سرمايه ساختاری در حالت معني داري پارامترها

نمودار 4. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول سرمايه ساختاری در حالت تخمین استاندارد
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همچنیـن خروجـي میـزان RMSEA=0.069 را براي 
مـدل نشـان مـي دهـد. هـر چـه میـزان ايـن شـاخص 
مناسـبتري  بـرازش  مـدل  باشـد  کمتـر   RMSEA
برخـوردار اسـت، کـه در ايـن مـدل اينگونه مي باشـد.  
مـدل هاي انـدازه گیـري در حالـت تخمین اسـتاندارد 
میـزان تاثیـر هـر کـدام از متغیرهـا و يـا گويه هـا را در 
توزيـع واريانـس نمـرات متغیـر يـا عامـل اصلي نشـان 
مـي دهـد.  بـراي فرهنـگ سـازمانی )Cultu( سـوال 
توانسـته  سـواالت  سـاير  از  بیشـتر   )0/76( چهـارده 
فرهنـگ سـازمانی را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگـر 
ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر بیشـتري نسـبت 
بـه سـاير گويه هـا دارد. سـوال سـیزده )0/59( کمتر از 
سـاير سـواالت توانسـته اند واريانـس فرهنگ سـازمانی 
را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر ايـن گويه بـا عامل ياد 
شـده تاثیر کمتري نسـبت به سـاير گويه هـا دارد. براي 
سـاختار سـازمانی )Str( سـوال پانزده )0/65( بیشتر از 
سـاير سواالت توانسـته ساختار سـازمانی را توزيع دهد. 
بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
بیشـتري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. سـوال هفـده 
)0/58( کمتـر از سـاير سـواالت توانسـته اند واريانـس 
سـاختار سـازمانی را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر اين 
گويـه بـا عامل ياد شـده تاثیر کمتري نسـبت به سـاير 
گويه هـا دارد. بـراي يادگیری سـازمانی )Lear( سـوال 
نوزده )0/86( بیشـتر از سـاير سواالت توانسته يادگیری 

سـازمانی را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگر ايـن گويه با 
عامل ياد شـده تاثیر بیشـتري نسـبت به سـاير گويه ها 
از سـاير سـواالت  دارد. سـوال هجـده )0/51( کمتـر 
توانسـته اند واريانـس يادگیـری سـازمانی را توزيع دهد.

بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
کمتـري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. بـراي فراينـد 
عملیاتـی )Proc( سـوال بیسـت و دو )0/9( بیشـتر از 
سـاير سـواالت توانسـته فرايند عملیاتـی را توزيع دهد. 
بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
بیشـتري نسـبت بـه سـاير گويه ها دارد. سـوال بیسـت 
)0/63( کمتـر از سـاير سـواالت توانسـته اند واريانـس 
فراينـد عملیاتـی را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر ايـن 
گويـه بـا عامل ياد شـده تاثیر کمتري نسـبت به سـاير 

دارد. گويه هـا 
بـراي سیسـتم اطالعاتـی )Inf( سـوال بیسـت و سـه 
سیسـتم  توانسـته  سـواالت  سـاير  از  بیشـتر   )0/9(
اطالعاتـی را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگـر ايـن گويه 
بـا عامـل يـاد شـده تاثیـر بیشـتري نسـبت بـه سـاير 
گويه هـا دارد. سـوال بیسـت و پنـج )0/59( کمتـر از 
سـاير سـواالت توانسـته اند واريانس سیسـتم اطالعاتی 
را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر ايـن گويه بـا عامل ياد 

شـده تاثیـر کمتـري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد.
خروجـي بعدي )نمودار4( قسـمت معنـي داري ضرايب 
و پارامترهاي به دسـت آمده مدل اندازه گیري سـرمايه 

انحراف میانگینمتغیر
معیار

کمترين 
مقدار

بیشترين 
مقدار

 t آماره
محاسبه 

شده

درجه 
آزادی

 t مقدار
جدول

60/8213/274010012/0192161/646فرهنگ سازمانی
62/2412/524093/3314/3992161/646ساختار سازمانی
59/7216/43251008/7162161/646يادگیری سازمانی
60/7613/8536/679011/4512161/646فرآيند عملیاتی

59/6714/333096/679/9422161/646سیستم اطالعاتی

جدول 2.  بررسي وضعیت بعد سرمايه ساختاری*

50 = Test Value *
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سـاختاری رانشـان مي دهد کـه تمام ضرايب به دسـت 
آمده معني دار شـده انـد زيرا مقدار آزمـون معني داري 
تـک تـک آن هـا خـارج از بـازه )1/96، 1/96-( اسـت. 
معنـادار بـودن ايـن اعـداد نشـان دهنده مناسـب بودن 
مـدل مـي باشـد. به عبـارت ديگر هـر کـدام از گويه در 
قالـب عوامـل و يـا متغیرهـاي مربـوط به خـود معنادار 
مـي باشـند. بـا توجه به نتايـج حاصلـه از تحلیل عاملي 
تايیـدي در نمـودار 4  مـي توان گفت تمامي سـوال ها 

بـه طرز معنـاداري انـدازه گیرنده متغیر پنهان اسـت.
در اين قسـمت به بررسـی میانگیـن متغیرهای فرهنگ 
سازمانی، سـاختار سازمانی، يادگیری سـازمانی، فرآيند 
عملیاتـی، سیسـتم اطالعاتـی بـه عنـوان ابعـاد متغیـر 
مسـتقل سـرمايه سـاختاری تحقیـق پرداختـه شـده 

است.
بـا توجه بـه يافته های تحقیـق در جدول )2( مشـاهده 
می شـود میانگیـن بـه دسـت آمـده از مجمـوع گويـه 
هابـرای هـر يـک از متغیرهـا برابـر اسـت بـا: فرهنـگ 
سـازمانی )60/82(، ساختار سـازمانی )62/24(، يادگیری 
سـازمانی )59/72(، فرآيند عملیاتی )60/76(، سیسـتم 
اطالعاتـی )59/67(. جهت بررسـی تاثیرگـذاری متغیرها 
بـر سـرمايه سـاختاری از آزمـون t يک جامعه اسـتفاده 
شـده اسـت. با توجه به کدگذاري میانگین کمتر از عدد 
50 )عـدم تاثیرگـذاری( و بیشـتر از 50 )تاثیرگـذاری( 
تعريـف مي شـود. در صورتی که مقدار آماره t محاسـبه 
شـده بیشـتر از مقـدار t جـدول باشـد فـرض صفـر رد 
 تعريف 
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   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

مـی شـود. ناحیـه بحرانـی به صـورت   
مـی شـود. مقدار t جـدول )1/646( می باشـد. با توجه 
بـه اينکـه مقـدار t بـه دسـت آمـده فرهنـگ سـازمانی 
يادگیـری   ،)12/52( سـازمانی  سـاختار   ،)13/27(
سـازمانی )16/43(، فرآيند عملیاتی )13/85(، سیسـتم 
اطالعاتـی )14/33( از t جـدول بیشـتر اسـت بنابرايـن 
بـا اطمینـان 95% می تـوان گفت متغیرها بر سـرمايه 

سـاختاری تاثیـر دارند.
متغیـر سـرمايه  اعتبـار سـازه اي  ارزيابـي   -3

رابطـه ای
نمـودار )6( مـدل سـرمايه رابطـه ای در حالـت تخمین 

توجـه  بـا  دهـد.  مـي  نشـان  را  اسـتاندارد  ضرايـب 
 محاسـبه 
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   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

لیـزرل مقـدار افـزار  نـرم  بـه خروجـي 
شـده برابر 2/464 کـه ايـن مقـدار از 3 کمتر مي باشـد. 
همچنیـن خروجـي میـزان RMSEA=0.062 را براي 
مـدل نشـان مـي دهـد. هـر چـه میـزان ايـن شـاخص 
مناسـبتري  بـرازش  مـدل  باشـد  کمتـر   RMSEA
برخـوردار اسـت، کـه در ايـن مـدل اينگونه مي باشـد.  
مـدل هاي انـدازه گیـري در حالـت تخمین اسـتاندارد 
میـزان تاثیـر هـر کـدام از متغیرهـا و يـا گويه هـا را در 
توزيـع واريانـس نمـرات متغیـر يـا عامـل اصلي نشـان 

دهد.  مـي 
 براي قابلیت اساسـی بازاريابی )Mark( سـوال بیسـت 
و هفت )0/87( بیشـتر از سـاير سواالت توانسته قابلیت 
اساسـی بازاريابـی را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگـر 
ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر بیشـتري نسـبت 
بـه سـاير گويه هـا دارد. سـوال بیسـت و شـش )0/61( 
کمتـر از سـاير سـواالت توانسـته اند واريانـس قابلیـت 
اساسـی بازاريابـی را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر اين 
گويـه بـا عامل ياد شـده تاثیر کمتري نسـبت به سـاير 
گويه هـا دارد. بـراي شـدت بازاريابـی )S_M( سـوال 
سـی )0/88( بیشـتر از سـاير سـواالت توانسـته شـدت 
بازاريابـی را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگر ايـن گويه با 
عامل ياد شـده تاثیر بیشـتري نسـبت به سـاير گويه ها 
دارد. سـوال سـی و سـه )0/73( کمتر از سـاير سواالت 
توانسـته اند واريانـس شـدت بازاريابـی را توزيـع دهـد.

بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
کمتـري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. براي وفـاداری 
مشـتری )Loy( سـوال سـی و هفـت )0/94( بیشـتر 
از سـاير سـواالت توانسـته وفـاداری مشـتری را توزيـع 
دهـد. بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامل ياد شـده 
تاثیـر بیشـتري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. سـوال 
سـی و هشت )0/57( کمتر از سـاير سواالت توانسته اند 
واريانـس وفـاداری مشـتری را توزيـع دهـد. بـه عبارت 
ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیـر کمتـري 

نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد.
خروجـي بعدي )نمودار 6( قسـمت معني داري ضرايب 
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) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس شدت بازاريابي را توزيع دهد.به 73/0تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سي و سه (
) 94/0) سوال سي و هفت (Loyبراي وفاداري مشتري ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

بيشتر از ساير سواالت توانسته وفاداري مشتري را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها 
به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد  ) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس وفاداري مشتري را توزيع دهد.57/0دارد. سوال سي و هشت (

شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه رابطه اي در حالت تخمين استاندارد .6نمودار 

) قسمت معني داري ضرايب و پارامترهاي به دست آمده مدل اندازه گيري سرمايه رابطه اي رانشان مي دهد كه تمام 6خروجي بعدي (نمودار 
-) است. معنادار بودن اين اعداد 96/1، 96/1ضرايب به دست آمده معني دار شده اند زيرا مقدار آزمون معني داري تك تك آن ها خارج از بازه (

نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. به عبارت ديگر هر كدام از گويه در قالب عوامل و يا متغيرهاي مربوط به خود معنادار مي باشند.  

نمودار 6. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول سرمايه رابطه ای در حالت تخمین استاندارد

13 
 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول سرمايه رابطه اي در حالت معني داري پارامترها .7نمودار 

با توجه به نتايج حاصله از تحليل عاملي تاييدي مي توان گفت تمامي سوال ها به طرز معناداري اندازه گيرنده متغير پنهان است. در اين 
قسمت به بررسي ميانگين متغيرهاي قابليت اساسي بازاريابي، شدت بازاريابي، وفاداري مشتري به عنوان ابعاد متغير مستقل سرمايه رابطه اي 

 تحقيق پرداخته شده است.

   بررسي وضعيت بعد سرمايه رابطه اي.3جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 
 tآماره 

محاسبه 
شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 235/12 100 43/31 65/13 49/62 قابليت اساسي بازاريابي
 646/1 216 487/13 90 5/37 69/14 79/59 شدت بازاريابي

 646/1 216 82/9 74/94 16/43 9/10 21/63وفاداري مشتري 
 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 3با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
) . جهت بررسي تاثيرگذاري متغيرها بر سرمايه رابطه اي 67/59)، وفاداري مشتري (76/60)، شدت بازاريابي (72/59قابليت اساسي بازاريابي (

 (تاثيرگذاري) تعريف 50 (عدم تاثيرگذاري) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tاز آزمون 

  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tمي شود. در صورتي كه مقدار آماره 
)، شدت بازاريابي 235/12 به دست آمده قابليت اساسي بازاريابي (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tتعريف مي شود. مقدار 

نمودار 7. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول سرمايه رابطه ای در حالت معني داري پارامترها
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انـدازه گیـري  آمـده مـدل  بـه دسـت  پارامترهـاي  و 
سـرمايه رابطـه ای رانشـان مي دهـد کـه تمـام ضرايب 
بـه دسـت آمـده معني دار شـده انـد زيرا مقـدار آزمون 
معنـي داري تـک تک آن ها خارج از بـازه )1/96، 1/96-

( اسـت. معنادار بودن اين اعداد نشـان دهنده مناسـب 
بـودن مـدل مـي باشـد. بـه عبـارت ديگـر هر کـدام از 
گويـه در قالـب عوامـل و يـا متغیرهاي مربـوط به خود 

معنـادار مي باشـند. 
 بـا توجـه بـه نتايـج حاصلـه از تحلیـل عاملـي تايیدي 
مـي تـوان گفـت تمامي سـوال هـا به طـرز معنـاداري 
انـدازه گیرنـده متغیـر پنهـان اسـت. در اين قسـمت به 
بررسـی میانگیـن متغیرهـای قابلیت اساسـی بازاريابی، 
شـدت بازاريابـی، وفـاداری مشـتری بـه عنـوان ابعـاد 
متغیـر مسـتقل سـرمايه رابطـه ای تحقیـق پرداختـه 

است. شـده 
بـا توجه بـه يافته های تحقیـق در جدول )3( مشـاهده 
می شـود میانگیـن بـه دسـت آمـده از مجمـوع گويـه 
هابـرای هـر يـک از متغیرهـا برابـر اسـت بـا: قابلیـت 
اساسـی بازاريابی )59/72(، شـدت بازاريابـی )60/76(، 
وفـاداری مشـتری )59/67(. جهت بررسـی تاثیرگذاری 
متغیرهـا بـر سـرمايه رابطـه ای از آزمون t يـک جامعه 
اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجه بـه کدگـذاري میانگین 
کمتـر از عـدد 50 )عـدم تاثیرگـذاری( و بیشـتر از 50 
)تاثیرگـذاری( تعريـف مي شـود. در صورتـی کـه مقدار 
آمـاره t محاسـبه شـده بیشـتر از مقدار t جدول باشـد 
فـرض صفـر رد مـی شـود. ناحیـه بحرانـی بـه صـورت       

تعريـف مـی شـود. مقـدار t جـدول )1/646( 

9 
 

   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

مـی باشـد. بـا توجه بـه اينکـه مقـدار t به دسـت آمده 
قابلیـت اساسـی بازاريابـی )12/235(، شـدت بازاريابی 
)13/487(، وفاداری مشـتری )9/82( از t جدول بیشتر 
اسـت بنابرايـن بـا اطمینـان 95% مـی تـوان گفـت 
متغیرهـای قابلیـت اساسـی بازاريابی، شـدت بازاريابی، 
وفـاداری مشـتری  بـر سـرمايه رابطـه ای تاثیـر دارند.

4- ارزيابي اعتبار سـازه اي متغیر بانک سـرمايه 
ی فکر

حالـت  در  فکـری  سـرمايه  بانـک  مـدل   )8( نمـودار 
تخمیـن ضرايب اسـتاندارد را نشـان مي دهـد. با توجه 
 محاسـبه شـده 
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   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

بـه خروجي نـرم افـزار لیزرل مقدار 
 برابـر 2/117 کـه ايـن مقـدار از 3 کمتـر مـي باشـد.  
همچنیـن خروجـي میـزان RMSEA=0.055 را براي 
مـدل نشـان مـي دهـد. هـر چـه میـزان ايـن شـاخص 
مناسـبتري  بـرازش  مـدل  باشـد  کمتـر   RMSEA
برخـوردار اسـت، کـه در ايـن مـدل اينگونه مي باشـد.  
مـدل هاي انـدازه گیـري در حالـت تخمین اسـتاندارد 
میـزان تاثیـر هـر کـدام از متغیرهـا و يـا گويه هـا را در 
توزيـع واريانـس نمـرات متغیـر يـا عامـل اصلي نشـان 

دهد.  مـي 
 بـراي سـرمايه انسـانی )Hum( سـوال چهـل و چهـار 
)0/84( بیشـتر از ساير سـواالت توانسته سرمايه انسانی 
را توزيـع دهـد. بـه عبارت ديگـر اين گويه بـا عامل ياد 
شـده تاثیـر بیشـتري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. 
سـوال چهل )0/45( کمتر از سـاير سـواالت توانسته اند 

انحراف میانگینمتغیر
معیار

کمترين 
مقدار

بیشترين 
مقدار

 t آماره
محاسبه 

شده

درجه 
آزادی

 t مقدار
جدول

62/4913/6531/4310012/2352161/646قابلیت اساسی بازاريابی
59/7914/6937/59013/4872161/646شدت بازاريابی

63/2110/943/1694/749/822161/646وفاداری مشتری

جدول 3.  بررسي وضعیت بعد سرمايه رابطه ای
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14 
 

% مي توان گفت متغيرهاي قابليت اساسي بازاريابي، شدت 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 82/9)، وفاداري مشتري (487/13(
بازاريابي، وفاداري مشتري  بر سرمايه رابطه اي تاثير دارند. 

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير بانك سرمايه فكري 4

  ) مدل بانك سرمايه فكري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 8نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر RMSEA=0.055 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 117/2 برابر  محاسبه شده

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه RMSEAچه ميزان اين شاخص 
گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  

) بيشتر از ساير سواالت توانسته سرمايه انساني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين 84/0) سوال چهل و چهار (Hum براي سرمايه انساني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس سرمايه انساني 45/0گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال چهل (

را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 
) بيشتر از ساير سواالت توانسته سرمايه مشتري را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين 76/0) سوال چهل و هفت (Custبراي سرمايه مشتري (

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس سرمايه 61/0گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال چهل و نه (
براي سرمايه ساختاري (دروني)  مشتري را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

)Stru) بيشتر از ساير سواالت توانسته سرمايه ساختاري (دروني) را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل 8/0) سوال پنجاه و چهار (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس سرمايه ساختاري 56/0ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال پنجاه و هفت (

(دروني) را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول بانك سرمايه فكري در حالت تخمين استاندارد .8نمودار 

 
نمودار 8. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول بانک سرمايه فکری در حالت تخمین استاندارد

15 
 

نشان مي دهد كه  ) قسمت معني داري ضرايب و پارامترهاي به دست آمده مدل اندازه گيري بانك سرمايه فكري را8خروجي بعدي نمودار (
-) است. معنادار بودن اين 96/1، 96/1تمام ضرايب به دست آمده معني دار شده اند زيرا مقدار آزمون معني داري تك تك آن ها خارج از بازه (

اعداد نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. به عبارت ديگر هر كدام از گويه در قالب عوامل و يا متغيرهاي مربوط به خود معنادار مي 
باشند.  

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول بانك سرمايه فكري در حالت معني داري پارامترها .9نمودار 

 
با توجه به نتايج حاصله از تحليل عاملي تاييدي مي توان گفت تمامي سوال ها به طرز معناداري اندازه گيرنده متغير پنهان است. در اين 

قسمت به بررسي ميانگين متغيرهاي سرمايه انساني، سرمايه مشتري (بيروني)، سرمايه ساختاري (دروني) به عنوان ابعاد متغير مستقل سرمايه 
 رابطه اي تحقيق پرداخته شده است.

  بررسي وضعيت بعد بانك سرمايه فكري.4جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 902/14 96 40 85/12 00/63 سرمايه انساني
 646/1 216 177/15 67/96 67/41 06/12 43/62 سرمايه مشتري (بيروني)

 646/1 216 871/18 95 75/43 86/10 91/63 سرمايه ساختاري (دروني)
 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 4با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثيرگذاري متغيرها بر بانك 91/63)، سرمايه ساختاري (دروني) (43/62)، سرمايه مشتري (بيروني) (63سرمايه انساني (

 50 (عدم تاثيرگذاري) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tسرمايه فكري از آزمون 
 جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به t محاسبه شده بيشتر از مقدار t(تاثيرگذاري) تعريف مي شود. در صورتي كه مقدار آماره 

نمودار 9. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه اول بانک سرمايه فکری در حالت معني داري پارامترها

واريانس سـرمايه انسـانی را توزيع دهد.بـه عبارت ديگر 
ايـن گويـه با عامـل ياد شـده تاثیـر کمتري نسـبت به 

دارد. سـاير گويه ها 
بـراي سـرمايه مشـتری )Cust( سـوال چهـل و هفـت 

سـرمايه  توانسـته  سـواالت  سـاير  از  بیشـتر   )0/76(
مشـتری را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگر ايـن گويه با 
عامل ياد شـده تاثیر بیشـتري نسـبت به سـاير گويه ها 
دارد. سـوال چهـل و نه )0/61( کمتر از سـاير سـواالت 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

186

توانسـته اند واريانـس سـرمايه مشـتری را توزيـع دهـد.
بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه بـا عامـل يـاد شـده تاثیر 
کمتـري نسـبت بـه سـاير گويه هـا دارد. براي سـرمايه 
سـاختاری )درونی( )Stru( سـوال پنجاه و چهار )0/8( 
بیشـتر از سـاير سـواالت توانسـته سـرمايه سـاختاری 
)درونـی( را توزيـع دهـد. بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه 
بـا عامـل يـاد شـده تاثیـر بیشـتري نسـبت بـه سـاير 
گويه هـا دارد. سـوال پنجـاه و هفـت )0/56( کمتـر از 
سـاير سـواالت توانسـته اند واريانس سـرمايه ساختاری 
)درونـی( را توزيـع دهد.بـه عبـارت ديگـر ايـن گويـه با 
عامـل ياد شـده تاثیـر کمتري نسـبت به سـاير گويه ها 

دارد.
خروجـي بعدي نمودار )8( قسـمت معني داري ضرايب 
و پارامترهـاي بـه دسـت آمده مـدل اندازه گیـري بانک 
سـرمايه فکـری را نشـان مي دهـد کـه تمـام ضرايب به 
دسـت آمـده معنـي دار شـده انـد زيـرا مقـدار آزمـون 
معنـي داري تک تـک آن ها خارج از بـازه )1/96، 1/96( 
اسـت. معنـادار بـودن اين اعداد نشـان دهنده مناسـب 
بـودن مـدل مـي باشـد. بـه عبـارت ديگـر هر کـدام از 
گويـه در قالـب عوامـل و يـا متغیرهاي مربـوط به خود 

معنـادار مي باشـند. 
بـا توجـه به نتايج حاصلـه از تحلیل عاملـي تايیدي مي 
تـوان گفـت تمامي سـوال هـا به طـرز معنـاداري اندازه 
گیرنـده متغیر پنهان اسـت. در اين قسـمت به بررسـی 
میانگین متغیرهای سـرمايه انسـانی، سـرمايه مشـتری 
)بیرونـی(، سـرمايه سـاختاری )درونـی( به عنـوان ابعاد 

متغیـر مسـتقل سـرمايه رابطـه ای تحقیـق پرداختـه 
شـده است.

بـا توجه بـه يافته های تحقیـق در جدول )4( مشـاهده 
می شـود میانگیـن بـه دسـت آمـده از مجمـوع گويه ها 
برای هر يک از متغیرها برابر اسـت با: سـرمايه انسـانی 
)63(، سـرمايه مشـتری )بیرونـی( )62/43(، سـرمايه 
سـاختاری )درونی( )63/91(. جهت بررسی تاثیرگذاری 
متغیرهـا بر بانک سـرمايه فکـری از آزمون t يک جامعه 
اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجه بـه کدگـذاري میانگین 
کمتـر از عـدد 50 )عـدم تاثیرگـذاری( و بیشـتر از 50 
)تاثیرگـذاری( تعريـف مي شـود. در صورتـی کـه مقدار 
آمـاره t محاسـبه شـده بیشـتر از مقدار t جدول باشـد 
فـرض صفـر رد مـی شـود. ناحیـه بحرانـی بـه صـورت

 )1/646( جـدول   t مقـدار  می شـود.  تعريـف 

9 
 

   بررسي وضعيت بعد سرمايه انساني*.1جدول 

انحراف  ميانگينمتغير 
معيار 

كمترين 
مقدار 

بيشترين 
 مقدار

 tآماره 
محاسبه 

شده 

درجه 
آزادي 

 tمقدار 
جدول 

 646/1 216 125/12 33/93 67/41 73/12 48/60 شايستگي كاركنان
 646/1 216 195/10 95 5/42 06/13 03/59 نگرش كاركنان

 646/1 216 291/14 95 45 94/11 58/61 خالقيت كاركنان
* Test Value = 50 

) مشاهده مي شود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هابراي هر يك از متغيرها برابر است با: 1با توجه به يافته هاي تحقيق در جدول (
). جهت بررسي تاثير گذاري متغيرها بر سرمايه انساني از 58/61) و خالقيت كاركنان (03/59)، نگرش كاركنان (48/60شايستگي كاركنان (

 (مطلوب) تعريف مي شود. 50 (عدم مطلوبيت) و بيشتر از 50 يك جامعه استفاده شده است. با توجه به كدگذاري ميانگين كمتر از عدد tآزمون 
 تعريف مي  جدول باشد فرض صفر رد مي شود. ناحيه بحراني به صورت t محاسبه شده بيشتر از مقدار tدر صورتي كه مقدار آماره 

)، نگرش كاركنان 73/12 به دست آمده براي متغيرهاي شايستگي كاركنان (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (tمقدار  شود.
% مي توان گفت متغير شايستگي كاركنان، نگرش 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 94/11) و خالقيت كاركنان (06/13(

كاركنان و خالقيت كاركنان بر سرمايه انساني تاثير دارد.  

- ارزيابي اعتبار سازه اي متغير سرمايه ساختاري 2

  محاسبه ) مدل سرمايه ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد را نشان مي دهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 3نمودار (
 را براي مدل نشان مي دهد. هر چه ميزان RMSEA=0.069 كمتر مي باشد.  همچنين خروجي ميزان 3 كه اين مقدار از 511/2شده برابر 

 كمتر باشد مدل برازش مناسبتري برخوردار است، كه در اين مدل اينگونه مي باشد.  مدل هاي اندازه گيري در حالت RMSEAاين شاخص 
تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  براي فرهنگ 

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرهنگ سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد 76/0) سوال چهارده (Cultuسازماني (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرهنگ سازماني را توزيع دهد.به 59/0شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال سيزده (

) بيشتر از 65/0) سوال پانزده (Strبراي ساختار سازماني ( عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.
ساير سواالت توانسته ساختار سازماني را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال 

) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس ساختار سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري 58/0هفده (
) بيشتر از ساير سواالت توانسته يادگيري سازماني را توزيع 86/0) سوال نوزده (Learبراي يادگيري سازماني ( نسبت به ساير گويه ها دارد.

) كمتر از ساير سواالت 51/0دهد. به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال هجده (
براي  توانسته اند واريانس يادگيري سازماني را توزيع دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد.

) بيشتر از ساير سواالت توانسته فرايند عملياتي را توزيع دهد. به عبارت ديگر اين گويه با 9/0) سوال بيست و دو (Procفرايند عملياتي (
) كمتر از ساير سواالت توانسته اند واريانس فرايند عملياتي را توزيع 63/0عامل ياد شده تاثير بيشتري نسبت به ساير گويه ها دارد. سوال بيست (

دهد.به عبارت ديگر اين گويه با عامل ياد شده تاثير كمتري نسبت به ساير گويه ها دارد. 

مـی باشـد. بـا توجه بـه اينکـه مقـدار t به دسـت آمده 
سـرمايه انسـانی )12/85(، سـرمايه مشـتری )بیرونـی( 
از   )10/86( )درونـی(  سـاختاری  سـرمايه   ،)12/06(
بـا اطمینـان %95  بنابرايـن  t جـدول بیشـتر اسـت 
مـی تـوان گفـت متغیرهای سـرمايه انسـانی، سـرمايه 
مشـتری )بیرونـی(، سـرمايه سـاختاری )درونـی(  بـر 

بانـک سـرمايه فکـری تاثیـر دارند.
5- ارزيابي مدل نهايی

در مـدل معـادالت سـاختاري روابـط علـي بیـن متغیر 
وابسـته و متغیرهـاي قابـل مشـاهده آزمـون مي شـوند 
کـه اگـر شـاخص هاي برازندگـي مـدل تايیـد شـود، از 
آن مـي تـوان بـراي آزمـون فرضیه هـا در مـورد وجـود 

میانگینمتغیر
انحراف 

معیار
کمترين 

مقدار
بیشترين 

مقدار

 t آماره
محاسبه 

شده

درجه 
آزادی

 t مقدار
جدول

63/0012/85409614/9022161/646سرمايه انسانی

62/4312/0641/6796/6715/1772161/646سرمايه مشتری )بیرونی(

63/9110/8643/759518/8712161/646سرمايه ساختاری )درونی(

جدول 4. بررسي وضعیت بعد بانک سرمايه فکری
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)، سرمايه 85/12 به دست آمده سرمايه انساني (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (t تعريف مي شود. مقدار صورت 
% مي توان گفت متغيرهاي 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 86/10)، سرمايه ساختاري (دروني) (06/12مشتري (بيروني) (

سرمايه انساني، سرمايه مشتري (بيروني)، سرمايه ساختاري (دروني)  بر بانك سرمايه فكري تاثير دارند. 
- ارزيابي مدل نهايي 5

در مدل معادالت ساختاري روابط علي بين متغير وابسته و متغيرهاي قابل مشاهده آزمون مي شوند كه اگر شاخص هاي برازندگي مدل تاييد 
) مدل نهايي در حالت 10شود، از آن مي توان براي آزمون فرضيه ها در مورد وجود رابطه علي بين متغيرهاي موجود استفاده كرد. نمودار (

 مي باشد. همچنين خروجي ميزان 186/2  محاسبه شده برابر تخمين را نشان ميدهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 
RMSEA=0.075 را براي مدل نشان مي دهد. همچنين مدل هاي اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها 

و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  
 متغير آشكار تشكيل شده است. متغيرهاي مكنون (پنهان) به نوبه خود به 14 متغير پنهان و 4همان طور كه مشاهده مي شود مدل مسير از 

 تقسيم مي شوند. هر متغير در سيستم مدل معادالت ��13F يا جريان دهنده��12F و متغيرهاي برونزا��11F يا جريان گيرنده��10Fدو نوع متغيرهاي درون زا
ساختاري مي تواند هم به عنوان يك متغير درون زا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درون زا متغيري است كه از جانب ساير 
متغيرهاي موجود در مدل تأثير مي پذيرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هيچ گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت 

) و سرمايه انساني structure)، سرمايه ساختاري (customنمي كند بلكه خود تأثير مي گذارد. در اين تحقيق، متغير سرمايه رابطه اي (
)humanسرمايه فكري ( ) برونزا هستند و متغيرcap .متغير درون زا مي باشد (

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم مدل نهايي در حالت تخمين استاندارد .10نمودار 

 

                                                             
11Endogenous 
12Downstream 
13Exogenous 
14Upstream 

نمودار 10. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه دوم مدل نهايی در حالت تخمین استاندارد

17 
 

تمام ضرايب مثبت مي باشند كه اين امر نشان دهنده اين است كه ارتباط بين متغيرها مستقيم مي باشد. مشاهده مي شود ميزان تاثير سرمايه 
 مي باشد. بنابراين 58/0 و  ميزان تاثير سرمايه ساختاري برابر 62/0 و  ميزان سرمايه رابطه اي برابر 71/0انساني بر سرمايه فكري برابر 

سرمايه انساني بيشترين تاثير را بر سرمايه فكري دارد.  

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم مدل نهايي در حالت معناداري پارامتر .11نمودار 

 به دست آمده خارج از بازه t) قسمت معني داري ضرايب و پارامترهاي به دست آمده مدل رانشان مي دهد در صورتي كه مقدار 11نمودار (
-) باشد مي توان گفت روابط معنادار هستند. معنادار بودن اين اعداد نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. به عبارت ديگر هر 96/1، 96/1(

كدام از گويه در قالب عوامل و يا متغيرهاي مربوط به خود معنادار مي باشند. همان گونه كه مشاهده مي شود تمام مسيرها در سطح اطمينان 
 % معني دار هستند.95

آزمون هاي برازندگي مدل درمعادالت ساختاري 
با توجه به نتايج حاصله از . پس از معين شدن مدل، طرق متعددي براي برآورد نيكويي برازش كلي مدل با داده هاي مشاهده شده وجود دارد

آزمون برازندگي مدل مي توان گفت تمام شاخص ها در حد مطلوب بوده و مدل برازش داده شده مدل مناسب مي باشد. 
14F شاخص هاي برازش مدل نهايي.5جدول 

�� 

                                                             
˺˾   

Normed Fit Index (NFI) = 0.94  
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96  

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.74  
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96  

Incremental Fit Index (IFI) = 0.97  
Relative Fit Index (RFI) = 0.93  

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.061  
Standardized RMR = 0.048  

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91  

نمودار 11. تحلیل عاملي تايیدي مرتبه دوم مدل نهايی در حالت معناداري پارامتر

رابطـه علـي بیـن متغیرهـاي موجـود اسـتفاده کـرد. 
نمـودار )10( مـدل نهايـی در حالـت تخمیـن را نشـان 
مي دهـد. بـا توجـه بـه خروجي نرم افـزار لیـزرل مقدار 
 محاسـبه شـده برابر 2/186 مـي باشـد. همچنیـن 

16 
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و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  
 متغير آشكار تشكيل شده است. متغيرهاي مكنون (پنهان) به نوبه خود به 14 متغير پنهان و 4همان طور كه مشاهده مي شود مدل مسير از 
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ساختاري مي تواند هم به عنوان يك متغير درون زا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درون زا متغيري است كه از جانب ساير 
متغيرهاي موجود در مدل تأثير مي پذيرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هيچ گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت 

) و سرمايه انساني structure)، سرمايه ساختاري (customنمي كند بلكه خود تأثير مي گذارد. در اين تحقيق، متغير سرمايه رابطه اي (
)humanسرمايه فكري ( ) برونزا هستند و متغيرcap .متغير درون زا مي باشد (

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم مدل نهايي در حالت تخمين استاندارد .10نمودار 

 

                                                             
11Endogenous 
12Downstream 
13Exogenous 
14Upstream 

خروجـي میـزان RMSEA=0.075 را براي مدل نشـان 
مـي دهـد. همچنین مدل هـاي اندازه گیـري در حالت 
تخمیـن اسـتاندارد میـزان تاثیـر هـر کـدام از متغیرها 
و يـا گويـه هـا را در توزيـع واريانـس نمـرات متغیـر يا 
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عامـل اصلـي نشـان مـي دهد. 
همـان طـور کـه مشـاهده مي شـود مـدل مسـیر از 4 
متغیر پنهان و 14 متغیر آشـکار تشـکیل شـده اسـت. 
متغیرهـاي مکنـون )پنهـان( بـه نوبـه خـود بـه دو نوع 

متغیرهـاي درون زا10 يـا جريان گیرنـده11 و متغیرهاي 
برونـزا12  يـا جريـان دهنـده13  تقسـیم می شـوند. هـر 
متغیـر در سیسـتم مدل معـادالت سـاختاري می تواند 
هـم بـه عنـوان يـک متغیـر درون زا و هـم يـک متغیر 

شاخص 
برازندگي

CMIN/
DF

SRMRRMSEAGFIAGFINFINNFIIFI

مقادير قابل 
قبول

3<0.05<0.08<0.9>0.9>0.9>0.9>0.9>

مقادير محاسبه 
شده

2.1860.0480.0750.920.910.940.960.97

جدول 5. شاخص های برازش مدل نهايی 

ضريب اثرمسیرنوع اثر

مستقیم
0/62سرمايه رابطه ای بانک سرمايه فکری
0/58سرمايه ساختاری بانک سرمايه فکری
0/71سرمايه انسانی بانک سرمايه فکری

جدول 6.  اثرات مستقیم

10. Endogenous
11. Downstream
12. Exogenous
13. Upstream
14. Normed Fit Index (NFI) = 0.94 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.74 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97 
Relative Fit Index (RFI) = 0.93 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.061 
Standardized RMR = 0.048 
Goodness of  Fit Index (GFI) = 0.92 
Adjusted Goodness of  Fit Index (AGFI) = 0.91 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

189

برونـزا در نظـر گرفتـه شـود. متغیـر درون زا متغیـري 
اسـت کـه از جانـب سـاير متغیرهـاي موجـود در مدل 
تأثیـر می پذيـرد. در مقابـل متغیر برونزا متغیري اسـت 
کـه هیچ گونـه تأثیـري از سـاير متغیرهـاي موجـود در 
مـدل دريافـت نمی کنـد بلکـه خـود تأثیـر می گـذارد. 
 ،)custom( در ايـن تحقیق، متغیر سـرمايه رابطـه ای
انسـانی  سـرمايه  و   )structure( سـاختاری  سـرمايه 
برونـزا هسـتند و متغیـر سـرمايه فکـری   )human(

)cap( متغیـر درون زا مـی باشـد.
تمـام ضرايـب مثبـت مـي باشـند کـه ايـن امـر نشـان 
دهنده اين اسـت که ارتباط بین متغیرها مسـتقیم مي 
باشـد. مشـاهده می شـود میزان تاثیر سـرمايه انسـانی 
بـر سـرمايه فکـری برابـر 0/71 و  میزان سـرمايه رابطه 
ای برابـر 0/62 و  میـزان تاثیر سـرمايه سـاختاری برابر 
0/58 مـی باشـد. بنابرايـن سـرمايه انسـانی بیشـترين 

تاثیـر را بر سـرمايه فکـری دارد. 
نمودار )11( قسـمت معنـي داري ضرايب و پارامترهاي 
بـه دسـت آمـده مـدل رانشـان مي دهـد در صورتي که 
مقـدار t به دسـت آمـده خـارج از بـازه )1/96، 1/96-( 
باشـد مي تـوان گفـت روابـط معنـادار هسـتند. معنادار 
بـودن ايـن اعـداد نشـان دهنـده مناسـب بـودن مـدل 
مـي باشـد. بـه عبـارت ديگـر هـر کـدام از گويـه در 
قالـب عوامـل و يـا متغیرهـاي مربـوط به خـود معنادار 
مـي باشـند. همـان گونـه کـه مشـاهده می شـود تمام 
مسـیرها در سـطح اطمینـان 95% معنی دار هسـتند.

آزمون هاي برازندگی مدل درمعادالت ساختاري
پـس از معین شـدن مـدل، طرق متعددي بـراي برآورد 
نیکويـی بـرازش کلـی مـدل بـا داده هـاي مشـاهده 
شـده وجـود دارد .بـا توجـه به نتايـج حاصلـه از آزمون 
برازندگـی مـدل مي تـوان گفت تمام شـاخص ها در حد 
مطلـوب بـوده و مـدل برازش داده شـده مدل مناسـب 

مي باشـد.
نتیجه گیري و جمعبندي

در مـدل معـادالت سـاختاري روابـط علـي بیـن متغیر 
وابسـته و متغیرهـاي قابـل مشـاهده آزمـون مي شـوند 
کـه اگـر شـاخص هاي برازندگـي مـدل تايیـد شـود، از 

آن مـي تـوان بـراي آزمـون فرضیه هـا در مـورد وجـود 
رابطـه علـي بیـن متغیرهـاي موجـود اسـتفاده کـرد. 
نمـودار )10( مـدل نهايـی در حالـت تخمیـن را نشـان 
مـي دهد. بـا توجه بـه خروجي نـرم افزار لیـزرل مقدار         
 محاسـبه شـده برابر 2/186 مـي باشـد. همچنیـن 

16 
 

)، سرمايه 85/12 به دست آمده سرمايه انساني (t) مي باشد. با توجه به اينكه مقدار 646/1 جدول (t تعريف مي شود. مقدار صورت 
% مي توان گفت متغيرهاي 95 جدول بيشتر است بنابراين با اطمينان t) از 86/10)، سرمايه ساختاري (دروني) (06/12مشتري (بيروني) (

سرمايه انساني، سرمايه مشتري (بيروني)، سرمايه ساختاري (دروني)  بر بانك سرمايه فكري تاثير دارند. 
- ارزيابي مدل نهايي 5

در مدل معادالت ساختاري روابط علي بين متغير وابسته و متغيرهاي قابل مشاهده آزمون مي شوند كه اگر شاخص هاي برازندگي مدل تاييد 
) مدل نهايي در حالت 10شود، از آن مي توان براي آزمون فرضيه ها در مورد وجود رابطه علي بين متغيرهاي موجود استفاده كرد. نمودار (

 مي باشد. همچنين خروجي ميزان 186/2  محاسبه شده برابر تخمين را نشان ميدهد. با توجه به خروجي نرم افزار ليزرل مقدار 
RMSEA=0.075 را براي مدل نشان مي دهد. همچنين مدل هاي اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها 

و يا گويه ها را در توزيع واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي نشان مي دهد.  
 متغير آشكار تشكيل شده است. متغيرهاي مكنون (پنهان) به نوبه خود به 14 متغير پنهان و 4همان طور كه مشاهده مي شود مدل مسير از 

 تقسيم مي شوند. هر متغير در سيستم مدل معادالت ��13F يا جريان دهنده��12F و متغيرهاي برونزا��11F يا جريان گيرنده��10Fدو نوع متغيرهاي درون زا
ساختاري مي تواند هم به عنوان يك متغير درون زا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درون زا متغيري است كه از جانب ساير 
متغيرهاي موجود در مدل تأثير مي پذيرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هيچ گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت 

) و سرمايه انساني structure)، سرمايه ساختاري (customنمي كند بلكه خود تأثير مي گذارد. در اين تحقيق، متغير سرمايه رابطه اي (
)humanسرمايه فكري ( ) برونزا هستند و متغيرcap .متغير درون زا مي باشد (

 
 تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم مدل نهايي در حالت تخمين استاندارد .10نمودار 

 

                                                             
11Endogenous 
12Downstream 
13Exogenous 
14Upstream 

خروجـي میـزان RMSEA=0.075 را براي مدل نشـان 
مـي دهـد. همچنین مدل هـاي اندازه گیـري در حالت 
تخمیـن اسـتاندارد میـزان تاثیـر هـر کـدام از متغیرها 
و يـا گويـه هـا را در توزيـع واريانـس نمـرات متغیـر يا 
عامـل اصلـي نشـان مي دهـد.  همان طور که مشـاهده 
مـي شـود مـدل مسـیر از 4 متغیـر پنهـان و 14 متغیر 
آشـکار تشکیل شـده اسـت. متغیرهاي مکنون )پنهان( 
بـه نوبـه خـود به دو نـوع متغیرهـاي درون زا  يا جريان 
گیرنـده  و متغیرهـاي برونـزا  يا جريان دهنده  تقسـیم 
معـادالت  مـدل  سیسـتم  در  متغیـر  هـر  می شـوند. 
سـاختاري می توانـد هـم بـه عنـوان يـک متغیـر درون 
زا و هـم يـک متغیـر برونـزا در نظر گرفته شـود. متغیر 
درون زا متغیـري اسـت کـه از جانـب سـاير متغیرهاي 
موجـود در مـدل تأثیـر می پذيـرد. در مقابـل متغیـر 
برونـزا متغیـري اسـت کـه هیچ گونـه تأثیـري از سـاير 
متغیرهـاي موجـود در مـدل دريافـت نمی کنـد بلکـه 
خـود تأثیـر می گـذارد. در ايـن تحقیق، متغیر سـرمايه 
 )structure( سـرمايه ساختاری ،)custom( رابطه ای
و سـرمايه انسـانی )human( برونـزا هسـتند و متغیـر 
سـرمايه فکـری )cap( متغیـر درون زا می باشـد. تمام 
ضرايـب مثبـت مـي باشـند کـه اين امـر نشـان دهنده 
اين اسـت که ارتباط بین متغیرها مسـتقیم مي باشـد. 
مشـاهده مـی شـود میـزان تاثیـر سـرمايه انسـانی بـر 
سـرمايه فکـری برابـر 0/71 و  میزان سـرمايه رابطه ای 
برابـر 0/62 و  میـزان تاثیـر سـرمايه سـاختاری برابـر 
0/58 مـی باشـد. بنابرايـن سـرمايه انسـانی بیشـترين 
تاثیـر را بـر سـرمايه فکـری دارد. )نمودار 11( قسـمت 
معنـي داري ضرايـب و پارامترهاي به دسـت آمده مدل 
رانشـان مي دهـد در صورتـي کـه مقـدار t بـه دسـت 
باشـد مي تـوان  بـازه )1/96، 1/96-(  از  آمـده خـارج 
گفـت روابط معنادار هسـتند. معنـادار بودن ايـن اعداد 
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نشـان دهنده مناسـب بـودن مدل مي باشـد. به عبارت 
ديگـر هـر کـدام از گويه در قالب عوامـل و يا متغیرهاي 
مربـوط بـه خـود معنـادار مـي باشـند. همـان گونه که 
مشـاهده مـی شـود تمـام مسـیرها در سـطح اطمینان 
95% معنـی دار هسـتند. پـس از معیـن شـدن مـدل، 
طـرق متعددي براي بـرآورد نیکويی بـرازش کلی مدل 
بـا داده هـاي مشـاهده شـده وجـود دارد .بـا توجـه بـه 
نتايـج حاصلـه از آزمـون برازندگی مدل مي تـوان گفت 
تمـام شـاخص ها در حـد مطلـوب بـوده و مـدل برازش 

داده شـده مـدل مناسـب مي باشـد.
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مقدمه
تا چند دهه پيش در اغلب شهرها، محله ها از اعتبار، 
نقش و جايگاه ويژه ای در نظام روابط و تعامالت اجتماعی 
برخودار بودند و اكثر ساكنان نيازهای خود را در محله 
تامين ميکردند. روابط چهره به چهره، احساس تعلق، 
روابط اجتماعی و غيره از ويژگی خاص اين محالت بود 
كه اكنون از آن به عنوان سرمايه اجتماعی ياد ميشود. 
اما چند دهه اخير با توجه جهانی شدن و عصر ارتباطات 
جهانی ما شاهد كاهش روابط در اين سطح ميباشيم. 
كاركردهای محلههای گذشته  مهمترين  از  يکی  شايد 
كنترل روابط اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرائم بوه 
كه با كاهش ارتباطات در اين سطح اين كاركرد مهم 
كاهش يافته است. از يک طرف، پيامدهای منفی جهانی 
شدن و ناكامی برنامه نوسازی موجب پيدايش بازسازی 
زندگی اجتماعی مبتنی بر هويت محله ای شده است 
چگونگی  ديگر،  طرف  از   .)89 1383، ص  )جاجرمی، 
كنش متقابل مردم با يکديگر و چگونگی بروز احساسات 
غريزی عميق خود تاثيرات قابل مالحظه ای بر روابط 
اجتماعی، سياسی و اقتصادی گستردهای كه مردم را 
محلی«  »اجتماعی  سازد.  وارد می  است،  كرده  احاطه 
بين ساختار و عامل  روابط   تنها  نه  و »مکان محلی« 
انسانی را در بر ميگيرد بلکه كيفيت روابط دورنی مردم 
با فرايندهای اجتماعی كه مردم جزئی از آنها هستند، 
 .)13-16 صص   ،1377 )ديکنز،  ميشود  شامل  نيز  را 
سرمايه اجتماعی در سطح محله به روابط اجتماعی كه 
باعث تسهيل مبادالت و به تبع آن كسب سود و پرداخت 
هزينه كمتر در سطح فضاهای عمومی محلههای شهری 
دوباره  بازگشت  اجتماعی  سرمايه  دارد.  توجه  ميگردد 
تعامالت،  مانند  مضامينی  است،  جامعه  به  اخالق 
مشاركت، اعتماد، احساس امنيت و رضايت شهروندی 
همه بيانگر توجه دوباره اخالق در جامعه ميباشد )فيلد، 
اجتماعي  مقياس محلهاي سرمايه  1385، ص 1(. در 
طريق  از  كه  است  محله  اجتماعات  در  منابعي  شامل 
حضور بااليي از اعتماد، عمل و كنش متقابل، هنجارهاي 
مشترك رفتاري، تعهدات و التزامات و تعلقات مشترك، 
شبکههاي رسمي و غير رسمي و كانالهاي مؤثر اطالعات 

به وجود مي آيد. اين سرمايه ممکن است به وسيله افراد 
و گروهها به منظور تسهيل در خدمات رساني به اجتماع 
به  توجه   .)key،2005: قرار گيرد )165  استفاده  مورد 
نقش سرمايه اجتماعي در روابط بين افراد و گروهها در 
اجتماع و نتاج سودمند آن مانند: »1- همکاري در نيل 
به منفعت عمومی؛ 2- تسهيل كنش جمعي؛ 3-  ايجاد 
مشاركت و اعتماد در بين افراد جامعه كه كارآيي آنها 
را افزايش داده و اختالفات آنها را ميکاهد، اين مفهوم 
و  اجتماع، دولت  توجه سياستگذاران  اول  مرتبه  در  را 
باغيني،  )شجاعي  است  داده  قرار  توسعه  برنامههاي 
1387، ص 387(. بنابراين سرمايه اجتماعي يک شرط 
الزم براي شکلگيري هويت فضاهای عمومی محلههای 
شبکه  درون  همبستگي  و  روابط  چراكه  است؛  شهری 
اي محله را بهبود بخشيده و بدين ترتيب، دسترسي به 
منابع بيروني را بهبود از سوی ميبخشد. ظرفيتسازی در 
سطح محله از طريق شناخت سرمايه اجتماعی و عوامل 
موثر در آن ميسر ميشود. از اينرو سنجش ميزان سرمايه 
اجتماعی در هويت فضاهای عمومی محلهها و چگونگی 
از  گرفتن  كمک  منظور  به  اجتماعی  سرمايه  بازتوليد 
شهروندان در رسيدن به هويت محله ای ضروری است 
تحقيق در اين راستا تالش می كند تا به اين اهداف برسد. 

مباني نظري
سـرمايه اجتماعـی، از جملـۀ مفاهيمـی اسـت كـه در 
دوران جديـد موردتوجـه علـوم مختلـف قـرار گرفتـه 
اسـت؛ بهطـوري كه بسـياري از برنامه ريـزان و مديران، 
آن را يکـی از مشـخصههاي توسـعۀ محلـی بـه شـمار 
ميآورنـد. تقويـت سـرمايۀ اجتماعـی موجـب تحرك و 
تشـريک مسـاعی بيـن گـروه هـاي اجتماعـی، توسـعه 
پاييـن،  در سـطوح  دموكراسـی  هـاي  پايـه  بهبـود  و 
ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس در سـطوح فـردي، و اجتمـاع 
محلـه اي، افزايـش مشـاركت اجتماعی، ازديـاد رهبران 
بومـی- محلـی و باالخـره ايجـاد حالتی ميشـود كه در 
آن، مشـکالت اجتماعـی به وسـيلۀ خود اعضـاي محله 
حـل ميشـود. بايد اشـاره كرد موضـوع محلـه در متون 
اسـالمی در غالب روابط همسـايگی و حقـوق مربوط به 
آن مطـرح ميشـود كـه بخـش قابلتوجهـی از آن همان 
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مفاهيم سـرمايۀ اجتماعی اسـت كه امـروزه مورد تأكيد 
مـی باشـد )زاهـدي اصـل، 1383، ص 278(.

سـرمايۀ اجتماعـي اولينبـار توسـط شـخصی بـه نـام 
»هانيفـان« در سـال 1916 كـه در آمـوزش و پـرورش 
ايالـت ويرجينيـاي آمريـکا خدمـت ميکرد بـه كار برده 
از نظـر هانـي فـان سـرمايۀ اجتماعـي، شـامل  شـد. 
داراييهايـي اسـت كـه در زندگـی روزانـه افـراد وجـود 
دارند، مانند حسـن تفاهم، رفاقت و دوسـتي، احسـاس 
همدردي و روابط اجتماعي در بين افراد و خانوادههايي 
كـه يـک واحد اجتماعی را تشـکيل مي دهند. سـرمايۀ 
اجتماعـي پـس از چـاپ دركتـاب جين جاكوبـس بنام 
»زندگـي و مرگ شـهرهاي بـزرگ امريکايي« در سـال 
1961مـورد بحـث واقـع شـد و نقـش آن در ارتبـاط با 
حفـظ نظافـت، برخـورد بـا جـرم و جنايـت خياباني در 
محـدوده هـاي حومـه و قديمي شـهري مطـرح گرديد 
)شـريفيان ثانـی، 1380، ص 11(. »پيـر بورديو« اولين 
تـالش مطالعاتـی نظام مند را در باب سـرمايۀ اجتماعی 
بـه انجام رسـاند. از نظر سـرمايه اجتماعـی، جمع منابع 
واقعـی يـا بالقـوه از بورديـو اسـت كـه حاصـل شـبکۀ 
بادوامـی از روابـط كمابيـش نهادينـه شـدة آشـنايی و 
شـناخت متقابـل يـا به بيـان ديگـر با عضويـت در يک 
گـروه اسـت. شـبکه اي كـه هر يـک از اعضاي خـود را 
از پشـتيبانی سـرمايۀ جمعی برخوردار مـی كند و آنان 
را مسـتحق اعتبار ميسـازد )بورديـو، 1384، ص 147(. 
سـرمايه اجتماعـي در دو دهـه گذشـته بعنـوان يکي از 
شـاخصترين مفاهيـم در علـوم اجتماعـي و برنامهريزي 
شـهري پديـدار گشـته اسـت. ايـن مفهـوم توانسـت با 
گسـترش نظـري و تجربي جايـگاه تعريف شـده اي در 
ميـان نظريههـاي جامعـه شناسـي بـه خـود اختصاص 
دهـد. ايـن امـر مرهون »جيمـز كلمن« جامعه شـناس 
آمريکايـي و تحقيـق او در زمينـه مشـاركت در امـور 
مدرسـه در شـهر شـيکاگو اسـت. پس از آن پير بورديو 
در فرانسـه و مطالعـه پانتـام در زمينـه رابطـه سـرمايه 
اجتماعـي و نهادهـاي دموكراتيـک در ايتاليـا از عوامـل 
در گسـترش اين مفهـوم بوده اند )توسـلي، 1384، ص 
69(. از نظـر فوكوياما سـرمايۀ اجتماعی زنجيري اسـت 

كـه جامعـه را به صـورت متصل نگه داشـته و بدون آن 
هيـچ گونه رشـد اقتصادي اتفاق نخواهـد افتاد و جامعه 
بـه شـيوهاي نگرانکننـده از هم فـرو خواهد پاشـيد )7 
:Fukuyama ،2001(. جيمـز كلمـن عـالوه بر اين كه 
سـرمايۀ اجتماعـی را بـه عنـوان يـک مفهـوم علمی در 
پژوهـش هـاي اجتماعـی معرفی می كنـد، آن را قدرت 
و توانايـی مـردم در برقراري ارتباط با يکديگر به شـمار 
ميـآورد )Coleman:1998(. از نظـر »كالوس اوفـه« 
هماهنگـی  و  اعتمـاد  فرانکفـورت  مکتـب  انديشـمند 
اجتماعـی  در سـرمايۀ  كاركـرد عمـده  دو  اجتماعـی، 
بـه شـمار ميـرود كـه اعتمـاد موجـب آزادي بيشـتر 
بهکارگيـري بيشـتر توانمنـدي و خالقيـت شـهروندان، 
فائـق آمـدن بـر عـدم كارآيـی آييـن نامه هـا و مقررات 
 .)Offe :1999 ،46-42( و احسـاس امنيت مـی شـود
بنابرايـن سـرمايه اجتماعـی را ميتـوان بـه عنـوان يک 
عامـل مؤثر در افزايش و كارآيی سـاير اشـکال سـرمايۀ 
انسـانی، اقتصـادي و كالبدي دانسـت كـه از يک طرف، 
انسـجام بخـِش روابـط ميـان انسـانها بـا سـازمان ها و 
شـبکه هـاي ارتبـاط جمعـی و گروهـی بـه شـمار می 
رود و از طـرف ديگر بسـتر مناسـبی براي بهـره برداري 
سـرمايه هاي انسـانی، فيزيکی و موفقيت جامعه فراهم 

مـی آورد )نـادری و همـکاران، 1387، ص 85-87(.
انواع سرمايه

»سـرمايه طبيعـی«: شـامل امکانـات و دارايـی های 
طبيعی و زيسـت محيطی در اختيـار يک جامعه مانند: 

آب، معـادن، جنـگل، خاك، سـرزمين و ... می شـود.
»سـرمايه فيزيکـی«: شـامل مجموعه ماشـين آالت 
كارخانه هـا، سـازه ها و تجهيزات زيربنايی، و سـاختمان 
اسـت كـه مصنوع بشـری ميباشـند. ايـن نوع سـرمايه 
عينـی تريـن نـوع سـرمايه اسـت. كـه بـرای مصـرف 
تقويـت  را  توليـدی  كار  و  رود  نمـی  كار  بـه  فـوری 
ميکنـد )Marshal 52:1998،( و چيـزی اسـت كه در 
سـاختمان، زمين يـا تجهيزات مولد وجـود دارد )پاتنام 

و ديگـران، 1383، ص 28(.
»سـرمايه انسـانی«: قابليـت و توانمنديهای انسـانی 
كـه مبتنـی بـر دانـش و تخصـص و مهارتهای انسـانی 
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مـی باشـند. ايـن مفهـوم بيشـتر در ادبيـات، اقتصـاد و 
آمـوزش و پـرورش مطـرح بوده و كسـانی چون شـولتز 
وكلمـن در طـرح و بسـط آن نقـش تعيينکنندهـای 
عملـی  هـر  از  ناشـی  انسـانی  سـرمايه  انـد.  داشـته 
اسـت كـه توانايـی توليـدی فـرد را افزايـش ميدهـد 
)Marshal 131:1998،(. ايـن سـرمايه شـامل مهارت 
هـا و تحصيـالت مـی شـود كـه فرد كسـب مـی كند و 
بـه وی در نزديـک شـدن بـه منابـع كميـاب و مطلوب 
جامعه كمک ميکند. سـرمايه انسـانی چيزی اسـت كه 
در ذهـن وجود دارد )پاتنـام و ديگران، 1383، ص 28(.

از جانـب جامعـه  مفهـوم  ايـن  فرهنگـی«:  »سـرمايه 
شـناس فرانسـوی پيـر بورديـو مطـرح شـده اسـت و 
بـه معنـای ويژگيهـا و عـادات حاصـل شـده از فراينـد 
جامعه پذيری و خصيصههای ارزشـمند فرهنگی اسـت 
كـه بيانگـر صالحيتهـای اجتماعی و فرهنگی ميباشـد. 
ايـن سـرمايه مجموعـه داراييهـای فرهنگـی اسـت كه 
فـرد بـرای دسـتيابی بـه منابـع كميـاب و مطلـوب در 
جامعـه از آنهـا اسـتفاده ميکند و دارای ويژگی سـرمايه 
بـودن هسـتند مثـل تواناييهـای زبانـی و هنجارهـای 
مؤثـر درونـی شـده. در اينجـا منظـور از فرهنـگ جنبه 
غيرمـادی مفهـوم كلـی فرهنـگ در جامعـه شناسـی 

.)1998:133.Marshal( اسـت 
»سـرمايه اجتماعـی«: داللت بر مجموعه روابط، شـبکه 
هـا، تعامـالت، انجمـن هـا و موسسـاتی دارد كـه بـه 
واسـطه هنجارهـا و ارزش هـای مشـترك شـکل گرفته 
و موجـب گرمی اجتماع انسـانی شـده و كنـش متقابل 
اجتماعـی را تسـهيل مـی نمايـد )غفـاری، 1380، ص 

.)84
سـرمايه اجتماعـی بـه صورتهـای شـناختی زيـر قابـل 

بيـان می شـود:
مفاهيـم  از  كـه  ارزشـها  و  هـا  شـبکه  هنجارهـا،   .1
جامعهشـناختی عرفی- الگوهای رفتـاری، ارتباطالت و 
تعامـالت اجتماعـی و سيسـتمهای اعتقادی مشـترك- 
ريشـه ميگيرنـد و بـه مراتـب از اعتماد و عمـل متقابل 
.)2000:96 .Putnam( افـراد اجتماع كمـک ميکننـد

2. پيوسـتگيها، پيوندهـای ارتباطـی و ارتبـاط پيونـدی 

كـه پيوسـتگی بـه ارتباطـات، تعامالت كنشـها و روابط 
جامعـه  اجتماعپذيـر  عرصههـای  در  افـراد  اجتماعـی 
يـا نهادهـا اشـاره دارد. پيوندهـای ارتباطـی، روابـط و 
تعامـالت افقـی ميـان گروههـای اجتماعـی را نشـان 
ميدهنـد و ارتباطـات پيونـدی، بـه ارتباطـات عمـودی 
يـا قطـری بـا ديگـر گـروه هـای اجتماعـی اشـاره دارد 

.)78-2000:65  .Woolcock(
3. اعتمـاد، همـکاری و تمايـل متقابـل كـه بـر مفاهيم 
جامعهشـناختی ويژهـای اشـارت دارنـد و از آنجـا كـه 
رفتارهـای اجتماعـی، ريشـه در رفتارهـای متقابـل و 
معاملـه بهمثـل دارند، در بسـتر دسـتيابی بـه مطالبات 
عمومـی و اهـداف مشـترك اجتماعی اسـت كـه ميزان 
اعتمـاد متقابـل و روابـط پايـدار اجتماعـی تعييـن و 

.)Fukuyama .1995:13( ارزيابـی مـی شـود
4. فرصتهـا، انگيزشـها و قابليـت هـا كـه بـه برآمدهای 
سـاختاری و برآمدهـای بطنـی در فراشـد شـکلگيری 
سـرمايه اجتماعـی در عرصـه هـای اجتماعـی اشـاره 
دارنـد، چنـان چـه از ديـگاه »آدلـر وكـوان«، بـه علـت 
ناكافـی بـودن اعتمادهـای موجـود در دنيـا و ميـزان 
ارتباطـات و تعامـالت اجتماعـی اسـت كه ايـن قابليت 
را فراهـم ميکننـد تـا منابعی پويـا و در دسـترس برای 
 Adler،kwan( تحقـق اهـداف اجتماعی فراهـم شـود

.)2000:18،
روش شناسي 

پژوهـش حاضـر بـه لحاظ هـدف از نـوع »كاربـردي« و 
بـه لحـاظ ماهيـت و روش گـردآوري اطالعـات از نـوع 
توصيفـی- تحليلـی بـوده و داده هـاي مـورد نيـاز از 
طريـق پرسشـنامه بـه دسـت آمده اسـت. بـراي تعيين 
پايايی پرسشـنامه از روش آلفاي كرونباخ اسـتفاده شـد 
كـه 0/7929 حاصـل گرديـد. جامعـۀ آمـاري تحقيـق، 
20 ناحيـه شـهر سـاری هسـتند و تعـداد حجـم نمونه 
از طريـق فرمـول كوكـران برابـر بـا 383 نفـر بـرآورد 
شـده اسـت براي توزيع پرسشـنامه ها از روش تصادفی 
اسـتفاده شـده اسـت. پرسشـنامه با توجه به پرسشها و 
مبانـی نظـري تحقيق، و بـا اسـتفاده از گزينههاي رايج 
مطالعـات آمـاري طراحـی و بـراي بررسـی و ارزيابـی 
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سـرمايۀ اجتماعی اين تحقيق از 5 شـاخص و 27 گويه 
اسـتفاده شـده اسـت. در بخش تحليل معيارهاي مورد 
اسـتفاده در سـطحبندي گزينههـا، با اسـتفاده از روش 
 TOPSIS آنتروپـی وزندهـی شـده اسـت و با تحليـل
بهرهگيـري از مدلهاي خوشـهاي، رتبـۀ محالت تعيين 
گرديـده و سـپس نتايِج به دسـت آمده مورد بررسـی و 

تحليل قـرار گرفته اسـت. 
محدوده مورد مطالعه

شـهر سـاری مركز اسـتان مازندران و شهرستان ساری 
اسـت. از لحـاظ موقعيـت جغرافيايی اين شـهر در طول 
شـرقی 53 درجـه و 3 دقيقـه و عـرض شـمالی 36 
درجـه و 34 دقيقـه واقـع شـده و ارتفـاع متوسـط آن 
از سـطح دريـای آزاد حـدود40 متـر مـی باشـد. شـهر 
سـاری بـه دليـل نزديکـی بـه تهـران و قـرار گرفتن در 
مسـير ارتباطـی خراسـان رضـوی از موقعيت ويـژه ای 
برخـوردار مـی باشـد. از نزديکتريـن شـهرهای اطـراف 
سـاری مـی تـوان بـه شـهرهای قائمشـهر در غـرب، 
نـکا در شـرق، جويبـار در شـمال و كياسـر در جنـوب 
اشـاره نمـود. از لحـاظ موقعيـت طبيعـی، اين شـهر در 
جنـوب دريـای مازندران و در منطقه جلگه ای و نسـبتاً 
مسـطح شهرسـتان سـاری قـرار گرفتـه و تنها قسـمت 
هـای جنوبـی و جنـوب غربـی آن بـه كـوه هـا و تپـه 
ماهورهـای كـم ارتفـاع منتهـی مـی گردد.  شهرسـتان 
سـاری در سـال 1365 از سـه بخـش و 12 دهسـتان 
تشـکيل مي شـد و تنها يک شـهر كه مركز شهرسـتان 

بـود، يعنـي سـاري را در خـود داشـت. در حالـي كـه 
در سـال 1375 تعـداد بخـش بـه 4، تعـداد دهسـتان 
بـه 13 و در سرشـماري سـال 1385 بـه 5 بخـش و 
15 دهسـتان افزايـش يافـت و طـي ايـن دوره 3 شـهر 
جديـد يکـي در دهـه 1375 و 2 شـهر در دهـه 1385 
بـه تعـداد شـهرهاي ايـن شهرسـتان اضافه شـد. طبق 
سرشـماري 1392جمعيت شـهر سـاری با روستاههای 

الحاقـی331890 نفـر برآورد شـده اسـت.
يافته هاي تحقيق

رتبـه بنـدی سـرمايه اجتماعـی نواحـی شـهر 
 TOPSIS روش  از  اسـتفاده  بـا  سـاری 

سـال  در  يـون«  و  »هوانـگ  توسـط  تکنيـک  ايـن 
مدلهـاي  بهتريـن  از  يکـي  و  شـد  1981پيشـنهاد 
تصميمگيري چند شـاخصه اسـت .اسـاس اين تکنيک 
بـر ايـن مفهوم اسـتوار اسـت كه گزينـه انتخابـي، بايد 
كمتريـن فاصلـه را بـا راه حـل ايدهآل مثبـت )بهترين 
حالـت ممکـن( و بيشـترين فاصله را با راهحـل ايدهآل 
منفـي )بدتريـن حالـت ممکن( داشـته باشـد )مؤمنی، 
ماتريـس دادههـا،  از تشـکيل  1392، ص 52(. پـس 
مقايسـه شـدِن مقياسـهاي مختلـف  قابـل  بهمنظـور 
اندازهگيـري ماتريـس تصميـم گيـري كـه واحدهـاي 
سـنجش متفـاوت دارند بـه استانداردسـازي شـاخصها 
پرداختـه و بـراي هر شـاخص به كارگرفته شـده در اين 
پژوهش بر اسـاس روش آنتروپی وزن داده شـده اسـت. 
بعـد از إعمـال وزن در شـاخصها و تشـکيل ماتريـس 

آلفاتعداد سوالمتغير
60/7117تعامالت اجتماعی
70/7018مشاركت اجتماعی
80/8657اعتماد اجتماعی
50/7626احساس امنيت

70/7860رضايت مندی شهروندی
330/7929سرمايه كلی

جدول 1.آزمون آلفای کرونباخ؛ ماخذ: نگارندگان.
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اسـتاندارد وزنـی )جدول 1( و سـپس انجام محاسـبات 
به روش تاپسـيس، امتياز كلی هر ناحيه محاسـبه شـد. 
يکـی از روشـهاي مهم بـراي بهدسـت آوردن نابرابريها، 
ضريـب پراكندگـی يا c.v می باشـد. بر اسـاس )جدول 
بقيـۀ  بـه  نسـبت   )0/183( ضريـب  بـا  شـاخص   )2
شـاخصها بـه طـور نامتعادلتـري در بين نواحـی توزيع 

است. شـده 
 همچنيـن نتايـج بـه دسـت آمـده از مـدل تاپسـيس 
نشـان دهندة تفاوت آشـکاري در ميزان سـهم سـرمايۀ 
اجتماعـی  نواحـي از يـک طـرف،  ناحيـه 9 بيشـترين 
نزديکـی نسـبی بـه ميـزان ايدهـآل در رتبـه اول قـرار 
دارد و از طـرف ديگـر، ناحيـه 19 نيز بـا كمترين ميزان 
نزديکـی نسـبی بـه ميـزان ايـده آل مثبـت، رتبـه آخر 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نواحـي 10، 6، 11و 
4بـه ترتيـب، رتبههـاي بعـدي و نواحـي 18، 13، 12 و 
7 نيـز رتبههـاي پاييـن را بـه خـود اختصـاص داده اند 
)جـدول 3(. براسـاس مقادير بدسـت آمده جـدول )4( 
از محاسـبه CL بيـن صفـر و يـک مـی باشـند هرچـه 
مقـدار R بـه سـمت صفـر ميـل كنـد نشـان دهنـده 
 R تمايـل وضـع موجـود بـه سـمت نامطلـوب و هرچه

بـه سـمت يـک ميـل كنـد، بيانگـر وضـع موجـود بـه 
سـمت مطلـوب اسـت. به عبـارت ديگـر هرچـه گزينه 
ای كـه CL آن بزرگتر باشـد به وضـع مطلوب نزديکتر 
اسـت نواحـی منتخـب پژوهش براسـاس پنـج معيار و 
بـا تکنيـک تاپسـيس رتبه بنـدی شـده و نتايج نشـان 
مـی دهنـد كه ميـزان سـرمايه اجتماعـی در 19 ناحيه 
به سـمت يـک می كنـد تعـداد10 ناحيه برخـودار و 9 
ناحيـه نسـبتاً برخـودار كـه بيانگـر ايـن نکته اسـت كه 
وضعيـت سـرمايه اجتماعـی در ناحيـه مطلوب اسـت و 
ايـن ميـزان در ناحيـه 19 كه به سـمت صفـر ميل می 

كننـد وضعيـت نامطلوبـی دارند.
گام اول: تشکيل ماتريس تصميم گيری                              

گام دوم: بهنجـار کـردن ماتريـس تصميم گيري 
کردن(  )نرماليـزه 

 گام سـوم: به دسـت آوردن ماتريـس بی مقياس
 موز            

و  مثبـت  ايـده آل  عامـل  تعييـن  چهـارم:  گام 
منفـي ايـده آل 

گام پنجـم: محاسـبه فاصلـه از ايدهـآل مثبـت 
و منفـی و ضريـب CL : جـدول ذيل  محاسـبه 

 تعداد 1375دهستان تشكيل مي شد و تنها يك شهر كه مركز شهرستان بود، يعني ساري را در خود داشت. در حالي كه در سال 
 شهر جديد 3 دهستان افزايش يافت و طي اين دوره 15 بخش و 5 به 1385 و در سرشماري سال 13، تعداد دهستان به 4بخش به 

جمعيتشهر ساري با 1392 به تعداد شهرهاي اين شهرستان اضافه شد.طبقسرشماري1385 شهر در دهه2 و 1375يكي در دهه 
 .استبرآورد شده نفر331890اي الحاقيهروستاه

 

 1395 ،: نگارندگاناخذم؛  موقعيت شهر ساري.1 نقشه
يافته هاي تحقيق 

 TOPSISرتبهبندي سرمايه اجتماعي نواحي شهر ساري با استفاده از روش 
اساس .پيشنهادشدويكيازبهترينمدلهايتصميمگيريچندشاخصهاست1981درسال» هوانگويون«اينتكنيكتوسط

اينتكنيكبراينمفهوماستواراستكهگزينهانتخابي،بايدكمترينفاصلهراباراهحاليدهآلمثبت(بهترينحالتممكن) وبيشترينفاصلهراباراهحاليدهآلمنفي(بدترينحالت 
). پسازتشكيلماتريسدادهها،بهمنظورقابل مقايسه شدنمقياسهايمختلفاندازهگيريماتريستصميم 52 ، ص1392،ممكن)داشتهباشد (مؤمني

گيريكهواحدهايسنجشمتفاوتدارندبه استانداردسازيشاخصهاپرداختهوبرايهرشاخص به كارگرفته شدهدراينپژوهشبراساسروش آنتروپيوزندادهشدهاست. 
- يكيازروشهايمهمبرايبه.) وسپسانجاممحاسباتبهروشتاپسيس،امتياز كليهرناحيهمحاسبهشد1بعدازإعمالوزندر شاخصهاوتشكيلماتريساستانداردوزني (جدول 

) نسبتبهبقيةشاخصهابهطورنامتعادلتري دربيننواحي 183/0) شاخص با ضريب (2ميباشد.براساس(جدولc.vدستآوردن نابرابريها،ضريبپراكندگييا 
 ت.توزيعشدهاس

 
 
 

- بيشتريننزديكينسبيبهميزانايده9همچنيننتايج به دست آمدهازمدلتاپسيسنشان دهندةتفاوت آشكاريدرميزانسهمسرمايةاجتماعي نواحي ازيكطرف، ناحيه 
و 6،11، 10 نيز با كمترينميزاننزديكينسبيبهميزانايدهآلمثبت، رتبهآخررابهخوداختصاصدادهاست. نواحي 19آلدررتبهاولقرارداردوازطرفديگر،ناحيه 

 CL) از محاسبه 4براساس مقادير بدست آمده جدول ().3 نيزرتبههايپايينرابهخود اختصاص داده اند(جدول 7 و 18،13،12بهترتيب،رتبههايبعدي و نواحي 4
 به سمت يك ميل كند، R به سمت صفر ميل كند نشان دهنده تمايل وضع موجود به سمت نامطلوب و هرچه Rبين صفر و يك مي باشند هرچه مقدار 

 آن بزرگتر باشد به وضع مطلوب نزديكتر است نواحي منتخب CLبيانگر وضع موجود به سمت مطلوب است. به عبارت ديگر هرچه گزينه اي كه

نقشه 1. موقعيت شهر ساری؛ ماخذ: نگارندگان، 1395
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فاصلـه ايداه آل مثبـت و منفـي و مقادير مربوط
CLبه هـر گزينـه را نشـان ميدهد.

گام ششم: رتبه بندی گزينه ها      
بـا توجـه بـه رتبـه بندی نواحی شـهر سـاری بـه روش 
نواحـی  بـه سـه طبقـه ی  نمونـه  نواحـی  تاپسـيس، 
برخوردار، نواحی نسـبتاً برخـودار، نواحی كمتر برخودار 

)محروم( براسـاس رتبه برخوداری دسـتهبندی شـدند. 
 SPSS الزم بـه ذكر اسـت ايـن طبقهبندی در محيـط
و بـا روش CLUSTER انجـام شـده اسـت. براسـاس 
مقاديـر بدسـت آمده از محاسـبه CL بيـن صفر و يک 
مـی باشـند هرچـه مقـدار R به سـمت صفـر ميل كند 
نشـاندهنده تمايـل وضـع موجـود بـه سـمت نامطلوب 

نوعشاخص  تعامالت
 اجتماعي

 مشاركت
اجتماعي اعتماد اجتماعي  رضايت احساس امنيت

 شهروندي
A1 0.754 0.998 0.219 0.978 0.723
A2 0.839 0.797 0.721 0.64 0.573
A3 0.719 0.757 0.833 0.477 0.52
A4 0.724 0.909 0.903 0.827 0.56
A5 0.782 0.796 0.615 0.796 0.839
A6 0.863 0.666 0.843 0.868 0.83
A7 0.86 0.635 0.161 0.935 0.851
A8 0.719 0.849 0.693 0.757 0.561
A9 0.797 0.925 0.898 0.844 0.926
A10 0.896 0.906 0.872 0.816 0.851
A11 0.631 0.732 0.829 0.798 0.9
A12 0.845 0.896 0.794 0.099 0.926
A13 0.367 0.848 0.691 0.427 0.824
A14 0.882 0.825 0.731 0.695 0.803
A15 0.772 0.789 0.805 0.775 0.671
A16 0.704 0.352 0.765 0.575 0.699
A17 0.699 0.811 0.501 0.868 0.844
A18 0.051 0.564 0.595 0.592 0.846
A19 0.924 0.867 0.165 0.582 0.09
A20 0.75 0.9 0.749 0.3 0.819
وزن 0.206 0.073 0.29 0.248 0.183

جدول 2. ماتريس تصميم گيری شاخص سرمايه اجتماعی مدل تاپسيس؛ ماخذ: نگارندگان.
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نوع شاخص  تعامالت
 اجتماعي

 مشاركت
اجتماعي اعتماد اجتماعي  رضايت احساس امنيت

 شهروندي
A1 0.223 0.278 0.069 0.305 0.213
A2 0.249 0.222 0.228 0.2 0.169
A3 0.213 0.211 0.263 0.149 0.153
A4 0.215 0.253 0.286 0.258 0.165
A5 0.232 0.221 0.195 0.248 0.248
A6 0.256 0.185 0.267 0.271 0.245
A7 0.255 0.177 0.051 0.292 0.251
A8 0.213 0.236 0.219 0.236 0.166
A9 0.236 0.257 0.284 0.263 0.273
A10 0.266 0.252 0.276 0.255 0.251
A11 0.187 0.204 0.262 0.249 0.266
A12 0.25 0.249 0.251 0.031 0.273
A13 0.109 0.236 0.219 0.133 0.243
A14 0.261 0.229 0.231 0.217 0.237
A15 0.229 0.219 0.255 0.242 0.198
A16 0.209 0.098 0.242 0.179 0.206
A17 0.207 0.226 0.158 0.271 0.249
A18 0.015 0.157 0.188 0.185 0.25
A19 0.274 0.241 0.052 0.182 0.027
A20 0.222 0.25 0.237 0.094 0.242

ماتريس بی مقياس  جدول 3. شاخص سرمايه اجتماعی مدل تاپسيس
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جدول4. شاخص سرمايه اجتماعی مدل تاپسيس ماتريس بی مقياس وزين؛ ماخذ: نگارندگان.

نوع شاخص
 تعامالت

 اجتماعي
 مشارکت
اجتماعي

اعتماد اجتماعي  احساس امنيت
 رضايت

 شهروندي

A1 0.046 0.02 0.02 0.076 0.039

A2 0.051 0.016 0.066 0.05 0.031

A3 0.044 0.015 0.076 0.037 0.028

A4 0.044 0.018 0.083 0.064 0.03

A5 0.048 0.016 0.056 0.062 0.045

A6 0.053 0.014 0.077 0.067 0.045

A7 0.052 0.013 0.015 0.072 0.046

A8 0.044 0.017 0.064 0.059 0.03

A9 0.049 0.019 0.082 0.065 0.05

A10 0.055 0.018 0.08 0.063 0.046

A11 0.039 0.015 0.076 0.062 0.049

A12 0.052 0.018 0.073 0.008 0.05

A13 0.022 0.017 0.063 0.033 0.044

A14 0.054 0.017 0.067 0.054 0.043

A15 0.047 0.016 0.074 0.06 0.036

A16 0.043 0.007 0.07 0.045 0.038

A17 0.043 0.016 0.046 0.067 0.046

A18 0.003 0.011 0.055 0.046 0.046

A19 0.056 0.018 0.015 0.045 0.005

A20 0.046 0.018 0.069 0.023 0.044

معيار ايده آل مثبت ايده آل منفی
C1 0.056 0.003
C2 0.02 0.007
C3 0.083 0.015
C4 0.076 0.008
C5 0.05 0.005

جدول 5.ايده آل مثبت و ايده آل منفی هر شاخص سرمايه اجتماعی مدل تاپسيس
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ميزان برخوداری رتبه CL  فاصله تاايده آل
منفی

 فاصله تاايده
آل مثبت گزينه رديف

نسبتاً برخودار 15 0.578 0.089 0.065 A1 1
برخودار 10 0.7 0.086 0.037 A2 2

نسبتاً برخودار 13 0.639 0.083 0.047 A3 3
برخودار 5 0.795 0.101 0.026 A4 4
برخودار 8 0.742 0.091 0.032 A5 5
برخودار 3 0.887 0.107 0.014 A6 6

نسبتاً برخودار 16 0.571 0.091 0.069 A7 7
برخودار 9 0.711 0.086 0.035 A8 8
برخودار 1 0.894 0.11 0.013 A9 9
برخودار 2 0.888 0.109 0.014 A10 10
برخودار 4 0.804 0.1 0.024 A11 11

نسبتاً برخودار 17 0.563 0.089 0.069 A12 12
نسبتاً برخودار 18 0.55 0.071 0.058 A13 13

برخودار 7 0.771 0.095 0.028 A14 14
برخودار 6 0.794 0.096 0.025 A15 15

نسبتاً برخودار 12 0.676 0.084 0.04 A16 16
نسبتاً برخودار 11 0.685 0.088 0.041 A17 17
نسبتاً برخودار 19 0.503 0.069 0.068 A18 18
20 كمتر برخودار 0.431 0.066 0.087 A19 19
نسبتاً برخودار 14 0.594 0.082 0.056 A20 20

جدول6. رتبه بندی گزينه ها براساس CL شاخص سرمايه اجتماعی مدل تاپسيس

ميزان برخوداریميانگين ضريب برخوداریتعداد محله
برخودار100.798
نسبتاًبرخودار90.595
كمتر برخودار )محروم(10.431

جدول 7.رتبه بندي سطوح برخورداري در محله هاي شهر ساری بر اساس مدل تاپسيس
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و هرچـه R بـه سـمت يـک ميـل كنـد، بيانگـر وضـع 
موجـود به سـمت مطلوب اسـت. بهعبـارت ديگر هرچه 
گزينهـای كـه CL آن بزرگتـر باشـد بـه وضـع مطلوب 
نزديکتـر اسـت نواحـی منتخـب پژوهش براسـاس پنج 
معيـار و بـا تکنيـک تاپسـيس رتبهبندی شـده و نتايج 
نشـان ميدهنـد كـه ميـزان سـرمايه اجتماعـی در 19 
ناحيـه به سـمت يک ميکند تعـداد 10 ناحيـه برخودار 
و 9 ناحيـه نسـبتاً برخـودار كـه بيانگـر اين نکته اسـت 
ناحيـه مطلـوب  در  اجتماعـی  كـه وضعيـت سـرمايه 
اسـت و ايـن ميـزان در ناحيـه 19 كـه بـه سـمت صفر 
ميـل ميکننـد وضعيـت نامطلوبـی دارنـد و همچنيـن 
رتبهبنـدی نواحی شـاخص سـرمايه اجتماعی پژوهش 
نشـان مـی دهنـد 20 ناحيـه شـهری بعنـوان گزينـه، 
گزينـه 9 منطقـه 2 ناحيـه 2 با وزن اهميـت 0/894 از 
اولويـت برتـري نسـبت بـه سـاير گزينه ها بـوده گزينه 
بعـدي گزينهـی 10 منطقـه 2 ناحيه3  بـا وزن اهميت 
0.888 در اولويـت دوم و داراي برخـورداری بـاال از نظر 

شـاخص هـاي سـرمايه اجتماعـي در بين نواحی شـهر 
سـاري ميباشـد. گزينـه 19 منطقـه 3 ناحيـه 5 با وزن 
اهميـت 0.431در الويـت بيسـتم داراي  كمتر برخودار 
شـاخص سـرمايه اجتماعـی در بيـن نواحی ميباشـد  و 
گزينـه 18 منطقـه 3 ناحيـه 4 بـا وزن اهميـت 0.503 
در الويـت نوزدهـم داراي نيمه برخودار از نظر شـاخص 
هـاي سـرمايه اجتماعـي در بيـن نواحـی شـهر سـاری 

ميباشد.  
توليـد نقشـه بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعات 

يي  فيا ا جغر
در ايـن مرحلـه، براي مشـخص شـدن دامنه سـطوح و 
محـل جدايـش آنهـا، بايد ارزشـهاي حداقـل و حداكثر 
هـر سـطح را بررسـي كـرد. نقشـه پراكندگـي ميـزان 
سـرمايه اجتماعـي بـه تفکيـک نواحـي شـهر براسـاس 
Arc GISتوليـد  محيـط   در  برخـورداري  ميـزان 
و ترسـيم شـده اسـت. در ايـن روش، دادههـا پـس از 
معرفي شـاخصهاي مـورد نظرتوسـط نرم افزار بررسـي 

 
 

 توليدنقشهبااستفادهازسيستماطالعاتجغرافيايي
. دراينمرحله،برايمشخصشدندامنهسطوحومحلجدايشآنها،بايدارزشهايحداقلوحداكثرهرسطحرابررسيكرد

. توليدوترسيمشدهاستArc GISنقشهپراكندگيميزانسرمايهاجتماعيبهتفكيكنواحيشهربراساسميزان برخورداري درمحيط
ناحيهشهرساري،ازلحاظسطح 20نتيجهحاصالزبررسي. هاپسازمعرفيشاخصهايموردنظرتوسطنرمافزاربررسيميشودهدراينروش،داد

 نواحيشهر ساري از يك تا CL ناحيه تقسيمبندي شده و براساس ميزان 1 ناحيه و محروم 9  ناحيه،سطحنيمهبرخوردار10برخودار
بيست رتبه بندي و اولويت بندي در نرم افزار ترسيم گرديده است. 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.رتبه بندي نواحي شهر ساري براساس شاخص هاي سرمايه اجتماعي در مدل تاپسيس. 2نقشه 
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نمودار 1. رتبه بندی گزينه ها براساس CL شاخص سرمايه اجتماعی مدل تاپسيس
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 شناسايي نواحيهمگنبااستفادهازتحليل خوشه اي

-بدين.تحليلخوشه ايروشياستبراييافتن شباهتبينمواددريكمجموعهبااينهدفكه كداميكازموادموجوددريكطبقهمشابهيا متفاوتهستند
برايتعيينمناطقهمگنو طبقه TOPSIS ). بعدازانجاممدل،530، ص1380منظوربهترينروشطبقهبندي  است (فرشادي فر،

دراينروشسعيمي گرددتامشاهداتبه گروه  .بندينواحيشهرساريازنظرشاخص هاي سرمايةاجتماعي،ازمدلتحليلخوشه اياستفاده شدهاست
-ازاينروش مي.هايمتجانستقسيمگردد؛بهگونه ايكه مشاهداتهم گروهبهيكديگرشبيهوبامشاهداتساير گروه هاكمترينتشابهراداشتهباشد

 ، ص1387تواندرطبقه بنديگزينه هاوياحتيشاخص هاي مسائلتصميم گيريچند شاخصهاستفادهنمود(اكبريوزاهدي،
-K).دراينتحقيقازروش(وارد) برايشناساييمراكزگروه هايهمگنوازواردمراكزاينگروههابهعنواننقاطاوليهجهتانجام تجزيه به روش 257

mean ستاندهپياده سازيتحليلخوشه ايدرنواحيشهرساريدر جدول زيرنشاندادهشدهاست،كهنشان.  استفادهشد-
بهعبارتديگر، توانِ توسعه پذيريسرمايةاجتماعيهرناحيهرادرمقايسه .دهندةميزانشباهتآنهادرشاخص هايمنتخباز سايرنواحياست

باسايرنواحينشان مي دهد.براينمونهبراساس شاخص هايانتخابيميتوانچنيننتيجهگرفتكه توانتوسعهپذيريسرمايةاجتماعي ناحيه پنجبه 
دراينروشگروه هاييكهدارايشباهتبيشتريبايكديگر هستنددريكگروهقرارمي گيرند. دربحث .ناحيه هفت، ده و هيجده به همنزديكاست

 گروه مختلف ترسيم 4 گانهشهر ساري براساس خوشه هاي شكل گرفته  در 20واحي نARC GISسطح بنديوبااستفادهازنرم افزار 
 گرديد. 

 گروه بندي نواحي شهر ساري بر اساس نتايج تحليل خوشه اي. 8 جدول
نواحي واقع گروه گروه 

ناحيه يك، دو، سه،چهار،هشت،دوازده،سيزده،پانزده،نوزده و بيست گروه يك 
ناحيه نه گروه دو 
ناحيه پنج، هفت، ده و هفده گروه سه 
ناحيه شش، يازده، چهارده، شانزده،هيجده گروه چهار 

 
 سطح بندي سرمايه اجتماعي نواحي شهر ساري بر اساس تحليل خوشه اي.3نقشه

نقشه 2. رتبه بندی نواحی شهر ساری براساس شاخص های سرمايه اجتماعی در مدل تاپسيس؛ ماخذ: نگارندگان.

 
 

جمعبندي و نتيجه گيري 
سرمايةاجتماعييكيازمؤلفه 

سرمايةاجتماعيمنبعياستكهميراثروابطاجتماع.هاياصليپارادايمجديدتوسعهاستكهدردودهةاخيربسيارموردتوجهقرارگرفتهاست
اينمنبعازطريقاجتماعي شدنمناسبحاصلميشود،ودربرگيرندةاعتماد،هنجارهاوشبكه .يبودهوكنشجمعيراتسهيلميكند

محله.هاييازپيوندهاياجتماعياستكهبهگردآمدنافرادبهصورتمنسجموباثباتدرداخلگروه،بهمنظورتأمينهدفيمشتركمنجرميگردد
-محله. هادرساختارشهرامروز،ميتوانندمبناوبستريمناسببرايافزايشوياكاهشاينمؤلفةارزشمندقلمدادشوند

-هابهعنوانيكيازمهمترينفضاهاي عمومي شهري،مكانشكلگيريتعامالتاجتماعيومراوداتشهروندي،مكانيبرايشكل
دهيوتقويتيكپارچگي،انسجاموهمبستگياجتماعي،فرصتيبرايگسترشفرهنگمشاركتوافزايشحساعتمادعموميساكنانبهشمارمير

بنابراينتحكيموتقويتمؤلفههايسرمايةاجتماعييكيازمهمترينعواملتأثيرگذاردربهبودمديريتمحليوازاركانحكمرواييمطلوبشهر،وند
. محسوبميشود
. شاخصمهموتأثيرگذاربرايسنجشوارزيابيسرمايةاجتماعيدرسطحنواحيبيستگانةشهرسارياستفادهشدهاست5دراينپژوهشاز

 ناحيه شهر ساري ناحيه پنج 20 از نظر شاخص سرمايه اجتماعي از بين بررسينحوةتوزيعشاخصهادرايننواحي،نشانداد
  پايين ترين ميزان برخوداري و محروم 40/87 باالترين ميزان از بهترين وضعيت برخودار است و ناحيه نه 64/108

 اولويت اول و به 32/104 منطقه شهر ساري بافت مركزي منطقه چهار 4مي باشد. و همچنين سرمايه اجتماعي بين 
همچنينبر اساسنتايجبه   در اولويت بعدي قرار دارند.  49/97، منطقه دو 86/98، منطقه سه 16/102ترتيب منطقه يك 

 20دست آمدهفرضيةيكسانيتوزيعفضاييسرمايةاجتماعيدرسطحنواحيشهرساريرد مي شود.نتايجنشانمي دهدكهدرميان
 ناحيه درسطحسومبرخورداريجايگرفته اند. 1ناحيه درسطحدوم، 9ناحيهدرباالترينسطح برخورداري ،10ناحيهاين شهر،

-باتوجهبه سطح بنديانجام شدهوتعييندرجةبهرهمنديهر ناحيه،محرومترينو برخوردارتريننواحيشناساييومشخصشده
اگرچهدررتبهبنديوخوشه بنديانجام .شناختكمبودهاوضعف هااهميت زياديدرتهيةطرحهايتوسعةشهريخواهند داشت.اند

-درهرسهروشرتبه،شده، نواحيبرخوردارونيمه برخورداربارتبههايمتفاوتيمعرفيشده اند؛امانواحيكهدرسطوحآخرقرارگرفته اند
. هايمشابهداشتندكهاينامراولويتبرنامهريزيتوسعهدرايننواحي رانشانمي دهد

طبقنظررابرتپاتنام،مناطقيكهدارايسرمايةاجتماعيباالييه.ازديگرنتايجاينپژوهش،تأييدبرخيازديدگاههايمتفكراناينحوزهاست

نقشه3.سطح بندی سرمايه اجتماعی نواحی شهر ساری بر اساس تحليل خوشه ای
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ميشـود. نتيجـه حاصـل از بررسـي 20 ناحيـه شـهر 
سـاری، از لحـاظ سـطح برخودار10 ناحيه، سـطح نيمه 
برخـوردار 9 ناحيـه و محـروم 1 ناحيـه تقسـيمبندی 
شـده و براسـاس ميزان CL نواحی شـهر سـاری از يک 
تـا بيسـت رتبـه بنـدی و اولويـت بنـدی در نـرم افـزار 

ترسـيم گرديده اسـت.
شناسـايی  نواحـی همگن بـا اسـتفاده از تحليل 

اي خوشه 
تحليـل خوشـه اي روشـی اسـت بـراي يافتن شـباهت 
بيـن مـواد در يک مجموعه بـا اين هدف كـه كدام يک 
از مواد موجود در يک طبقه مشـابه يا متفاوت هسـتند. 
بدينمنظور بهترين روش طبقهبندي  اسـت )فرشـادی 
 TOPSIS ،فـر،1380، ص530(. بعـد از انجـام مـدل
بـراي تعييـن مناطـق همگـن و طبقـه بنـدي نواحـی 
شـهر سـاری از نظـر شـاخص هـاي سـرمايۀ اجتماعی، 
از مدل تحليل خوشـه اي اسـتفاده شـده اسـت. در اين 
روش سـعی مـی گـردد تـا مشـاهدات بـه گـروه هـاي 
متجانـس تقسـيم گـردد؛ بهگونه اي كه مشـاهدات هم 
گـروه بـه يکديگر شـبيه و با مشـاهدات سـاير گـروه ها 
كمترين تشـابه را داشـته باشـد. از اين روش ميتوان در 
طبقـه بنـدي گزينه ها و يا حتی شـاخص هاي مسـائل 
تصميـم گيـري چند شـاخصه اسـتفاده نمـود  )اكبري 
و زاهـدي، 1387، ص 257(. در ايـن تحقيـق از روش 
)وارد( بـراي شناسـايی مراكـز گـروه هـاي همگـن و از 

وارد مراكـز ايـن گروههـا بـه عنـوان نقـاط اوليه جهت 
انجام تجزيه به روش K-mean  اسـتفاده شـد. ستانده 
پياده سـازي تحليل خوشـه اي در نواحی شـهر سـاری 
در جـدول زيـر نشـان داده شـده اسـت،كه نشـاندهندة 
ميـزان شـباهت آنها در شـاخص هاي منتخب از سـاير 
نواحـی اسـت. بـه عبـارت ديگـر، تـواِن توسـعه پذيري 
سـرمايۀ اجتماعـی هـر ناحيـه را در مقايسـه بـا سـاير 
نواحی نشـان مـی دهد. براي نمونه بر اسـاس شـاخص 
هـاي انتخابـی ميتـوان چنيـن نتيجـه گرفت كـه توان 
توسـعه پذيـري سـرمايۀ اجتماعی ناحيه پنـج به ناحيه 
هفـت، ده و هيجـده بـه هم نزديک اسـت. در اين روش 
گـروه هايـی كـه داراي شـباهت بيشـتري بـا يکديگـر 
هسـتند در يـک گـروه قرار مـی گيرند. در بحث سـطح 
بندي و با اسـتفاده از نرم افـزار ARC GIS نواحي 20 
گانه شـهر سـاري براسـاس خوشـه هـاي شـکل گرفته  

در 4 گـروه مختلـف ترسـيم گرديد. 
جمعبندي و نتيجه گيري

سـرمايۀ اجتماعـی يکـی از مؤلفه هـاي اصلـی پارادايم 
جديد توسـعه اسـت كـه در دو دهـۀ اخير بسـيار مورد 
توجه قرار گرفته اسـت. سـرمايۀ اجتماعی منبعی است 
كـه ميـراث روابـط اجتماعـی بـوده و كنـش جمعـی را 
تسـهيل ميکنـد. ايـن منبـع از طريـق اجتماعی شـدِن 
اعتمـاد،  برگيرنـدة  در  و  ميشـود،  حاصـل  مناسـب 
هنجارهـا و شـبکه هايـی از پيوندهـاي اجتماعی اسـت 

نواحی واقع گروهگروه

ناحيه يک، دو، سه،چهار،هشت،دوازده،سيزده،پانزده،نوگروه يک
زده و بيست

ناحيه نهگروه دو
ناحيه پنج، هفت، ده و هفدهگروه سه

ناحيه شش، يازده، چهارده، شانزده،هيجدهگروه چهار

جدول 8. گروه بندی نواحی شهر ساری بر اساس نتايج تحليل خوشه ای
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كـه بـه گردآمدن افراد بـه صورت منسـجم و باثبات در 
داخـل گـروه، به منظـور تأميـن هدفی مشـترك منجر 
مـی گردد. محله ها در سـاختار شـهر امـروز، می توانند 
مبنـا و بسـتري مناسـب بـراي افزايش و يـا كاهش اين 
مؤلفۀ ارزشـمند قلمداد شـوند. محله ها بـه عنوان يکی 
از مهمترين فضاهاي عمومی شـهري، مکان شـکلگيري 
تعامـالت اجتماعی و مـراودات شـهروندي، مکانی براي 
شـکلدهی و تقويـت يکپارچگی، انسـجام و همبسـتگی 
اجتماعـی، فرصتـی بـراي گسـترش فرهنگ مشـاركت 
و افزايـش حـس اعتمـاد عمومـی سـاكنان بـه شـمار 
ميرونـد، بنابراين تحکيـم و تقويت مؤلفه هاي سـرمايۀ 
اجتماعـی يکـی از مهمترين عوامل تأثيرگـذار در بهبود 
مديريـت محلـی و از اركان حکمروايـی مطلـوب شـهر 
محسـوب ميشـود. در اين پژوهش از 5 شـاخص مهم و 
تأثيرگذار براي سـنجش و ارزيابی سـرمايۀ اجتماعی در 
سـطح نواحی بيسـت گانۀ شـهر سـاری اسـتفاده شـده 
اسـت. بررسـی نحـوة توزيـع شـاخصها در ايـن نواحی، 
نشـان داد از نظـر شـاخص سـرمايه اجتماعـی از بيـن 
20 ناحيـه شـهر سـاری ناحيـه پنـج 108/64 باالترين 
ميـزان از بهتريـن وضعيـت برخـودار اسـت و ناحيـه نه 
87/40  پاييـن تريـن ميـزان برخـوداری و محـروم می 
باشـد. و همچنيـن سـرمايه اجتماعـی بيـن 4 منطقـه 
شـهر سـاری بافـت مركـزی منطقـه چهـار 104/32 
اولويـت اول و بـه ترتيـب منطقه يـک 102/16، منطقه 
سـه 98/86، منطقـه دو 97/49 در اولويـت بعـدی قرار 
دارنـد.  همچنيـن بـر اسـاس نتايـج بـه دسـت آمـده 
فرضيـۀ يکسـانی توزيـع فضايـی سـرمايۀ اجتماعی در 
سـطح نواحـی شـهر سـاری رد می شـود. نتايج نشـان 
مـی دهـد كه در ميـان20 ناحيـه اين شـهر، 10 ناحيه 
در باالترين سـطح برخورداري ، 9 ناحيه در سـطح دوم،  
1 ناحيه در سـطح سـوم برخورداري جـاي گرفته اند. با 
توجـه به سـطح بندي انجام شـده و تعييـن درجۀ بهره 
منـدي هر ناحيـه، محرومتريـن و برخوردارترين نواحی 
شناسـايی و مشـخص شـده اند. شـناخت كمبودهـا و 
ضعـف هـا اهميـت زيـادي در تهيـۀ طرح هاي توسـعۀ 
شـهری خواهند داشـت. اگرچه در رتبه بندي و خوشـه 

بنـدي انجام شـده، نواحی برخوردار و نيمـه برخوردار با 
رتبه هـاي متفاوتـی معرفی شـده اند؛ امـا نواحی كه در 
سـطوح آخر قرارگرفتـه اند، در هر سـه روش رتبه هاي 
برنامه ريـزي  اولويـت  امـر  ايـن  كـه  داشـتند  مشـابه 
توسـعه در اين نواحی را نشـان می دهـد. از ديگر نتايج 
ايـن پژوهـش، تأييـد برخـی از ديـدگاه هـاي متفکران 
ايـن حـوزه اسـت. طبـق نظـر رابـرت پاتنـام، مناطقـی 
داراي  بااليـی هسـتند  اجتماعـی  داراي سـرمايۀ  كـه 
فضاهـاي عمومـی تميزتـر و خيابان هاي امنتـري بوده 
و مـردم بـا هـم روابـط دوسـتانه تـری دارند. بر اسـاس 
ايـن ديـدگاه و بـا توجـه  جدول خوشـه هاي به دسـت 
آمـده، نواحـی توسـعه پذيري سـرمايۀ اجتماعـی ناحيه 
پنـج بـه ناحيـه هفـت، ده و هيجـده بـه هـم نزديـک 
و داراي چنيـن ويژگی هـا و قابليـت هايـی ميباشـند. 
ديـدگاه ديگـري نيـز در اين زمينـه به نقـش و اهميت  
فضاهـاي قديمـی شـهر در ارتقـاي سـرمايۀ اجتماعـی 
اشـاره دارد؛ بـر همين اسـاس پاتنام معتقد اسـت حتی 
در محـالت قديمـی نيـز عواملـی مثـل فقر بـاال و جابه 
جايـی سـکونت در كاهـش سـرمايۀ اجتماعـی معنادار 
نيسـت و يـا جيـن جيکوبـز كـه شـبکۀ ارتباطـی بيـن 
سـاكنان قديمـی محلـه را به عنـوان سـرمايۀ اجتماعی 
غيرقابـل جايگزيـن در شـهر مـی دانـد. منطبق بـا اين 
نظـرات، ناحيـه يـک، دو، سـه، چهـار، هشـت، دوازده، 
سـيزده، پانـزده، نـوزده و بيسـت  نواحـی قديمـی و بـا 
بافـت اجتماعی نسـبتاً همگن و داراي شـبکۀ اجتماعی 
گسـترده تـر، در گـروه اول خوشـه  بندي جـاي گرفته 
و بـر اسـاس رتبـه هاي به دسـت آمـده در جـدول 8 و 
بـه عنـوان نواحـی داراي سـرمايۀ اجتماعی بـاال معرفی 
شـده اند. در راسـتاي نتايـج تحقيق، پيشـنهادهاي زير 

بـراي شـهر سـاری ارائه مـی گردد:
تعلـق  تقويـت حـس  و  ايجـاد  زمينـه سـازي جهـت 
اجتماعـی بـه محلـه و فضـاي آن در قالـب نهادهـاي 
اجتماعـی و مذهبـی موجـود از جملـه هيئـت هـاي 
مذهبـی و سـازمان هاي مردم نهـاد )نواحـی گـروه اول 

8(؛ جـدول  براسـاس 
ظرفيـت سـازي بـراي تحقـق نيازمنـدي هـاي اقشـار 
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اجتماعـی خـاص به ويـژه زنـان، سـالمندان و كودكان 
محلـه بـا ايجاد سـراي محلـه )نواحی گروه دوم و سـوم 

براسـاس جـدول 8(؛
ايجـاد فضاهـاي خاص گفتگـو و تعامل در قالـب پاتوق 

هـاي محلـه اي و پاركهـاي محله اي .
برگزاري جشـنواره هاي فرهنگی و اجتماعی در سـطح 
محلـه و بيـن نواحـی شـهر با هـدف شـکلگيري فضاي 
تعامـل و پيوندهـا و روابـط اجتماعـی شـهروندي، بـا 
تأكيـد بـر نواحـی حاشـيه رودخانـه تجـن و در فصـول 

گـرم )نواحـی پنـج، چهـار، هفت و سـه(؛
منابع و ماخذ

اكبـري، نعمـت الـه، زاهـدي، كيـوان )1387( كاربـرد 
روشـهاي رتبه بندي و تصميم گيريهاي چند شـاخصه، 

تهران، سـازمان شـهرداريها و دهياريهاي كشـور.
بررسـی جامعـه  ايمانـی جاجرمـی، حسـين )1387( 
شـناختی مديريت محله در شـهر ايرانی در پهنه تاريخ 
و زمـان حـال، چکيـده مقـاالت همايش توسـعه محله 

اي، تهـران، شـهرداري تهران.
بورديـو، پيـر )1384( شـکل سـرمايه هـاي اجتماعـی، 
اعتمـاد،  اجتماعـی،  و  سـرمايه  مقـاالت  مجموعـه 

شـيرازه. نشـر  تهـران،  دموكراسـی، 
اجتماعـی،  وايـن )1382( مديريـت و سـرمايه  بيکـر 
ربيعـی،  محمدرضـا  و  الوانـی  مهـدي  سـيد  ترجمـه 

مديريـت. سـازمان  انتشـارات 
توسـلي، غالمعبـاس )1384( جامعه شناسـي شـهري، 

تهـران، دانشـگاه پيـام نور.
پانتـام، رابـرت و ديگـران )1384( سـرمايه اجتماعـی، 
اعتمـاد دموكراسـی و توسـعه، ترجمـه: افشـين خاكباز 

و حسـن پويـان، تهران، نشـر شـيرزاده.
زندگـی شـهرهاي  و  جيکوبـز، جيـن )1382( مـرگ 
بـزرگ آمريکايـی، ترجمـه: حميدرضـا پارسـی و آرزو 

انتشـارات دانشـگاه تهـران. افالطونـی، 
سـرمايه  بازتوليـد   )1383( محمـد  اصـل،  زاهـدي 
اجتماعـی در سـطح محلـه، چکيـده مقـاالت همايـش 

تهـران.  شـهرداري  تهـران،  محلهـاي،  توسـعه 
فرشـاد فـر، عزت الـه )1380( اصول و روشـهاي آماري 

چند متغيره، انتشـارات طاق بسـتان.
فليـد جـان )1385( سـرمايه اجتماعـی. ترجمه: جالل 
متقـی، تهران موسسـه عالی پژوهش تاميـن اجتماعی. 
شـجاعی باغينـی، محمـد مهـدی و همـکاران )1387( 
مبانـی مفهومـی سـرمايه اجتماعی، تهران، پژوهشـکده 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی.
اجتماعـی؛  سـرمايه  مريـم)1383(  ثانـی،  شـريفيان 
مفاهيـم و چارچـوب نظـري، فصلنامـه رفـاه اجتماعی، 
تهـران، دانشـگاه علـوم بهزيسـتی و توانبخشـی، سـال 

شـماره2 اول، 
غفـاري، غالمرضـا، )1390( سـرمايه اجتماعی و امنيت 

اجتماعی، انتشـارات جامعه شناسـان.
مومنـی، مصطفـی )1385( مباحـث نويـن پژوهش در 

عمليـات، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهران. 
مهندسـين مشـاور مازند طـرح)1395( بازنگـری طرح 
و  راه  شهرسـازی،  و  راه  وزرات  سـاری،  شـهر  جامـع 

مازنـدران. شهرسـازی 
 نـادري، مجيد، فروزانگهر حميـد و بافت يگانه، منصور، 
)1387( سـنجش چارچـوب ارزيابی سـرمايه اجتماعی 
در سـاختار شـهري با تأكيد بر نقـش فضاهاي عمومی، 
پژوهـش مديريت شـهري ويـژه نامه نشـريه همگامان، 
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Check the rule of  law, justice and civil justice 
in its relationship with citizen participation 
for women
Abstract
It seems at the moment to achieve the modern defi-
nition of  the concept of  civil justice and citizenship; 
women need new approaches to have some legal con-
ceptions of  justice. On the issue of  civil justice and 
citizenship is very important due to several factors: 
characteristics of  rights, non-discrimination, balance, 
moderation, respect for competencies and entitle-
ments.In addition to these measures focus on educa-
tion as a means to empower civil justice is very im-
portant human development on a massive scale. This 
means that the quality of  education and the distribu-
tion of  and access to free education in the country is 
planned and implemented. And yet awareness is also 
high.Therefore, this article discusses the rule of  law, 
justice and social justice criteria, application and its role 
in civil justice are women. Has a clearer sense of  justice 
for women to obtain citizenship;and the necessary so-
lutions to achieve this kind of  justice to be considered.
Keywords: civil justice and citizenship, social justice, 
justice jurisprudence.

زمان پذيرش نهايي: 1395/7/1زمان دريافت مقاله: 1395/2/23

بررسی قاعده عدالت فقهی و رابطه آن با عدالت شهری در مشارکت شهروندی زنان

الهام شريفی*-دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، ایران.
حاج ناصر قربان نیا )شهید و قربانی منا(-گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،ایران

سعید رهايی-گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد،ایران و هیأت علمی، گروه فقه و حقوق 
دانشگاه مفید قم، ایران

مسعود راعی-هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف اباد،ایران
آيت اهلل احمد عابدينی-گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده
دسـتیابی به الگوی مناسـب مدیریت فضاهای شـهری یکی از 
رویکردهـای بـه نظر می رسـد در حـال حاضربرای رسـیدن به 
تعریـف مدرن از مفهوم عدالت شـهری وشـهروندیزنان نیاز به 
رویکردهـای جدیدی نسـبت بـه برخی مفاهیـم عدالت فقهی 
داریـم کهـدر مورد مسـاله عدالت شـهری و شـهروندی توجه 
بـه چنـد شـاخصه بسـیار مهـم است؛شـاخصه اعطـای حـق، 
عـدم تبعیـض، تعـادل و توازن،اعتدال،رعایـت شایسـتگی ها و 
اسـتحقاق ها. در کنـار ایـن شـاخص هـا توجه به آمـوزش که 
وسـیله  ای برای توانمندسـازی توسـعه انسـانی در ابعاد وسیع 
عدالـت شـهری استبسـیار مهم اسـت، بدین معنـا که کیفیت 
آمـوزش و میـزان پراکندگـی و دسترسـی بـه آموزش هـای 
رایـگان در سـطح کشـور برنامـه ریـزی و اجـرا شـود و در 
عیـن حـال سـطح آگاهـی نیـز بـاال رود.لـذا در ایـن مقالـه 
ضمـن بررسـی قاعـده عدالـت فقهی و شـاخصه هـای عدالت 
اجتماعـی، کاربـرد و نقش مؤثـر آن درعدالت شـهروندی زنان 
مـورد مطالعـه قـرار مـی گیرد تـا معنـا و مفهوم روشـنتری از 
عدالت شـهروندی زنان به دسـت آیـد. و راهکارهای الزم برای 

رسـیدن بـه ایـن نـوع از عدالـت مـورد توجه قـرار گیرد.
واژگان کلیدی:عدالت شـهری و شهروندی،عدالت اجتماعی، 

فقهی. عدالت 

el.sharifi95@gmail.com نویسنده مسوول مکاتبات، شماره تماس: 03822220360، رایانامه  *
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1ـ مقدمه
عدالـت از نخسـتین و اصلی ترین دغدغه های بشـر بوده 
کـه در عرصه هـای مختلـف زندگـی و در چهره هـای 
متفـاوِت عـدل فلسـفی، عـدل کالمـی، عدل سیاسـی، 
عـدل اخالقـی و عـدِل حقوقـی، اندیشـة او را بـه خـود 
مشـغول داشـته اسـت. مسـاله عدالت مشـخصا در سه 
حـوزه مهـم معـارف بشـری، بـه صـورت یـک مسـاله 
اساسـی و بحـث بـر انگیز مورد توجه واقع شـده اسـت؛ 
بـه عنـوان وصف فعـل ربوبی، یـا کیفیت نظـام تکوین، 
در کالم و فلسـفه، بـا عنـوان وصـف فعـل انسـانی، یـا 
ملکـه نفسـانی در علم اخـالق، با عنوان معیـار حقانیت 
یـا نظـام اجتماعـی در علـوم اجتماعـی و  مناسـبات 
حقـوق شـهروندی.  از ایـن سـه حـوزه، آنچه بـه بحث 
مـا مرتبـط اسـت حـوزه سـوم اسـت کـه البتـه در این 
حـوزه، مسـاله عدالـت اهمیت بیشـتری پیـدا می کند 
زیـرا مهمتریـن و مقـدم تریـن اصـل در تنظیـم روابط 
اجتماعی و تاسـیس نظام حقوقی شـهروندی، رسـیدن 
حـق به حقـدار و عدم تبعیض نارواسـت چراکه حقوقی 
را کـه مـردم با عدالـت و انصاف منطبـق ندانند، به میل 
و رغبـت اجـرا نمـی کننـد و بـرای فـرار از آن بـه انواع 
حیلـه ها و وسـیله ها دسـت می زنند. بـه همین خاطر 
دولـت ناگزیـر اسـت کـه حقـوق را بـا عدالتـی کـه نزد 
مـردم محترم اسـت سـازگار سـازد )قربان نیـا، 1387، 

ص 54(. 
2ـ ضرورت، ارزش و اهمیت عدالت

عدالت یکی از خواسـتههای همیشـگی بشـر بوده است. 
شـاید اولیـن هـدف ناگفتـه آدمـی بـرای پناه بـردن به 
اجتمـاع، تکاپـو برای دسـت یابـی به عدالت بوده اسـت 
تـا از سـتم دیگـران رهایـی یابـد. اگـر عدالت نبـود چه 
بسـا بشـر هرگـز بـه محـدود کـردن آزادی خـود تـن 
در نمـی داد. از دیگـر سـو یکـی از واقعیـت هـای انکار 
نشـدنی و از اصـول ثابت شـده فلسـفه تاریخ آن اسـت 

کـه: هـرگاه ناعدالتـی فزونـی یافـت، زمینه هـای افول 
و انحطـاط تمـدن هـا فراهـم گردیـد. عدالـت، بنیان و 
زیربنـای حرکـت اجتماع اسـت؛ و اگر اجتماع از مسـیر 
عدالـت منحـرف گـردد، به سـمت نابودی بـه پیش می 
رود. حتـی کهـن تریـن قانـون مکتـب اندیشـه بشـری 
در زمینـه اجـرای عدالـت بـه نـگارش در آمـده اسـت 
و در مقدمـه قانـون حمورابـی، اجـرای حقـوق ار جانب 
خدایـان بـه منظور عدالت، امر می شـده و به کار بسـته 
مـی شـد تـا هـر آنچه پلیـد اسـت، نابـود شـود و قوی، 
حـق ضعیف را پایمـال نکند )آلتمـن، 1385، ص 34(.  
در عیـن حـال، عدالـت، یکـی از آمـوزه هـای کلیـدی 
دیـن اسـالم نیـز هسـت. ایـن دیـن بـه عنـوان آخرین 
دیـن الهـی، بـه سـاحت هـای مـادی و معنـوی وجـود 
آدمـی و سـعادت دو جهان، توجـه دارد. در قرآن، هدف 
از رسـالت انبیا، اقامه قسـط و عدل بیان شـده است.1 و 
در کالم پیامبـر اسـالم و ائمـه اطهار نیز بـر آن تاکیدی 
ویـژه شـده اسـت. علـی)ع(، مظهـر عدالـت و کالمـش 
جوهـر پایـان ناپذیـر آن اسـت.  پیامبر گرامی اسـالم ـ 
صلی اهلل علیه و آله ـ احساسـی ژرف به عدالت داشـت. 
ایـن در حالـی بود که ظلـم و سـتم را در جامعه ای که 
در آن بالیـده بـود، فراگیـر یافـت. پـس بـرای تأسـیس 
نظامـی منسـجم کـه در آن معیـار و روش عـدل نهاده 
شـود تـالش کـرد. طبیعـی بـود کـه بـا توجه بـه نقش 
پیامبـری اش بـه ارزش هـای دینـی تاکیـد کنـد اما از 
دیگرسـو از ایـن جهـت، مصلحـی اجتماعـی بـود. باید 
اضافـه کـرد در اندیشـه دینـی، عدالت معیـار همه چیز 
اسـت. اعتـدال و دادگـری در محور هسـتی قـرار دارد و 
همـه امور خلقـت به حـول آن می گردد. نظام هسـتی 
بـا آن قـوام می یابد  و جامعه بشـری به پشـتوانه آن رو 
بـه جلـو حرکت می کنـد.  اصل عدالـت از مقیاس های 
اسـالم اسـت کـه بایـد دید چـه چیـزی بـر آن منطبق 
مـی شـود. عدالـت در سلسـله ی علـل احکام اسـت نه 

1. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، سوره مبارکه حدید/ آیه شریفه 25.
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در سلسـله معلـوالت، نه این اسـت که آنچـه دین گفت 
عـدل اسـت، بلکـه آنچـه عدل اسـت را دین مـی گوید. 
ایـن معنـای مقیـاس بـودن عدالـت اسـت بـرای دیـن 
)مطهـری، 1361، ص 14(. مهـم تریـن حـرف نظـام 
اسـالمی عدالت  و خواسـته ي آن اجراي عدالت اسـت 
. همـه تـالش هـا و مجاهدت هـا برای این اسـت که در 
جامعـه عدالـت تامین شـود که اگـر عدالت تامین شـد 
حقـوق انسـان و کرامـت بشـری هـم تامیـن می شـود 
و انسـان هـا بـه حقـوق و آزادی خـود هـم می رسـند، 
بنابرایـن عدالـت محـور همه چیز اسـت. باید افـزود در 
اسـالم عدالـت مسـأله بسـیار مهمی اسـت. ارزشـی که 
از نظـر اسـالم بـه هیـچ وجـه و در هیچ شـرایطی مورد 
مناقشـه قـرار نمـی گیـرد عدالت اسـت. عدالـت هدف 
همـه پیامبـران اسـت هـدف انقالب اسـالمی هـم بوده 
اسـت . در سـایه عدالت زندگـی مردم می توانـد با رفاه 
و توسـعه مـادی به سـمت اهـداف معنوی هـم حرکت 

  . کند
عـدل یـک پیـام شـخصی نیسـت. بلکـه یـک نظـام 
اجتماعـی اسـت. ایـن طور نیسـت که هرکـس فقط در 
محیـط خـود، عادالنـه رفتـار کنـد. ایـن کافی نیسـت. 
عـدل معنایـش این اسـت که باید جامعه قائم به قسـط 
باشـد. »لیقـوم الناس بالقسـط« قانون، عادالنـه، اجرای 
عادالنـه، نظـارت عادالنـه، قضـاوت عادالنـه و تقسـیم 
عادالنـه؛ ایـن خصوصیتـی اسـت کـه بـرای جمهـوری 
اسـالمی ارزش محسـوب مـی شـود. اولین هـدف انبیا، 
اسـت.  تأمیـن عدالـت معرفـی شـده  در کنـار ذکـر، 
همچنیـن گفتـه شـده که »فان فـی العدل سـعه و من 
ضـاق علیه العـدل فالجـور علیه اضیق« عدل گشـایش 
اسـت بـرای همه حتـی برای محکـوم. اگر کسـی که با 
میـزان و بـا شـاخص عدالـت محکـوم شـده اسـت، این 
محکومیـت برایـش سـخت بیایـد، بدانـد کـه اگـر این 
شـاخص بر روی ظلم تکیه کند، برایش سـختتر اسـت. 

زیـرا ممکـن اسـت در دادگاه ظلـم او کامیاب شـود، اما 
در صـد مرحلـه دیگـر زندگانـی، خطـر بـی عدالتـی 
گریبانـش را خواهـد گرفـت. در محیـط قسـط و عـدل 
اسـت کـه انسـانها مـی توانند رشـد کننـد. بـه مقامات 
عالی بشـری برسـند و کمال انسـانی خودشان را بدست 
بیاورنـد. قسـط و عـدل یک مقدمـه واجب بـرای کمال 

نهایی انسـان اسـت.2
3ـ تاريخچه قاعده عدالت

هـر چنـد در کتـب فقهي سـابقه اي با عنـوان قاعده ي 
عدالـت یافـت نمي شـود، ولی بـدون این نام مـی توان 
سـابقه ای از آن در منابـع فقهـی و اصولـی یافـت. در 
کتـب اصـول فقـه، در بحث مسـتقالت عقلـی، آنجا که 
سـخن از حسـن و قبـح ذاتی می شـود، حسـن عدل و 
قبـح ظلـم به عنوان تنها مثال آن و حسـن و قبح سـایر 
افعـال بـه عنـوان حسـن و قبـح اقتضایـی معرفـی می 
شـود. در ایـن مباحـث گفتـه مـی شـودکه عقـل حکم 
به حسـن عـدل و قبح ظلـم میکند و با کبـرای مالزمه 
میـان حکـم عقـل و حکـم شـرع وجـوب شـرعی عدل 
و حرمـت شـرعی ظلـم بـه دسـت مـی آیـد، امـا اینکه 
فـالن عمـل عـدل ودیگـر عمـل ظلـم اسـت تا بـه تبع 
آن حکـم عـدل و ظلـم نیز بـر آن بار شـود. کمتر مورد 
توجـه قرار گرفته اسـت بـه گونه ای کـه تقریبا همه ی 
مصادیق عدل و ظلم را حسـن و قبیح اقتضایی شـمرده 
شـده انـد. در کتـب فقهی مـوارد نادری وجـود دارد که 
فقهـا بـه عـدل و ظلـم بـودن یک فعـل تمسـک کرده 
انـد. مثـال: صاحـب حدائق بـرای رد اجزای نماز شـارب 
الخمـر به ظلـم بودن آن تمسـک کرده اسـت )بحرانی، 
1409 ه.ق.، ص 181(. مرحـوم نائینـی در حرمت صب 
مومـن بـه ظلم و ایضـاء بـودن آن )خویـی، 1388، ص 
277(،  و در حرمـت غیبـت بـه ظلـم و هتـک بـودن 
آن )مطهـری، 1385، ص 129( و در اخـذ جایـزه بـه 
نیـت رد صاحبش به عدل و احسـان بـودن آن )مصباح، 

2. براي مطالعه بیشتر ر.ك: جاویدی، مجتبی، قاموس عدالت)مباني نظري مفهوم عدالت در دیدگاه مقام معظم رهبري(، نشر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، چ اول، 1392، صص  57ـ 95.
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1384، ص 41(  تمسـک کـرده اسـت. حضـرت امـام 
خمینـی »ره« در بـاب حیل ربـا آن را از باب ظلم حرام 
دانسـته اسـت )موسـوی خمینی، 1387، ص 415(. اما 
در غالـب این موارد حکم اسـتفاده شـده از عدل و ظلم 
دلیـل نقلـی نیـز دارد و حتـی در برخـی از مـوارد ظلم 
بـودن آن در دلیـل نقلـی تصریـح نیـز شـده اسـت. اما 
مـوردی که در آن به عدل و ظلم تمسـک شـده باشـد، 
کـه هیـچ دلیـل نقلـی وجود نـدارد و یـا حتـی ادله ی 
نقلـی بـر خـالف آن وجود دارد، بسـیار نادر اسـت. آیت 
اهلل صانعـی از کسـانی اسـت کـه بـه ظلم بـودن برخی 
افعـال تمسـک کـرده و حتـی روایـات فراوانـی را که بر 
خالف مدعای ایشـان اسـت به اسـتناد ظلم بـودن کنار 

گذاشـته اسـت )صانعی، 1389، ص 116(.
4ـ مفهوم شناسی عدالت 

الزم اسـت قبـل از ورود بـه مبحـث اصلی، عدالـت را از 
دوجنبـه لغـوی و اصطالحی بررسـی کنیم؛ 

4ـ1. عدالت در لغت 
عدالـت و دادگـری کـردن در لغت به معنای اسـتقامت 
اسـت و برخـی دیگـر از آن بـه »انصـاف«، »تسـاوی« و 
»قسـط« تعبیـر کـرده اند. اما هیـچ کدام از ایـن تعابیر 
کلیـت معنـای عدالـت را نمـی رسـاند، چراکـه انصـاف 
بـا عـدل متفاوت اسـت. انصـاف تقسـیم برابر و بیشـتر 
در امـور حسـی اسـت. ولـی عدالـت در امور محسـوس 
و غیـر آن و انجـام گرفتـن متناسـب امـور اسـت. لـذا 
بریـدن دسـت دزد را عـدل مـی دادنـد ولـی انصـاف 
برخـي   )21 ص   ،1386 پـژوه،  )دانـش  داننـد  نمـی 
میـان معنـای عدالـت و قسـط تفـاوت قائـل شـده انـد 
و  عدالـت را پرداختـن حـق کسـی میداننـد. اما قسـط 
را بـه بـه معنـاي نـدادن حق کسـی بـه دیگـری و عدم 
تبعیـض مـي داننـد )همـان، ص 23(. از جمله کسـانی 
کـه قسـط و عدل را یکـی نمی دانند، مرحوم شـریعتی 
اسـت؛ ایشـان عـدل را شـکل قانونـی روابـط اجتماعی 
میـان افـراد و گروههـای اجتماعـی، بـر اسـاس حقوق 
شـناخته شـده فـردی و گروهـی مـی دانند و قسـط را 
سـهم واقعـی هر کسـی یا گروهـی از مجموعـه مواهب 
مـادی و معنـوی و امکانـات اجتماعـی در قبال نقشـی 

کـه در جامعه بـر عهده دارند )اصغـری، 1388، ص60( 
امـا بزرگانـی همچون عالمـه طباطبایی و حضـرت امام 
خمینـی )ره( قسـط و عـدل را بـه یـک معنا مـی دانند 

)همـان، ص 60(.
4ـ2.عدالت اجتماعی

عدالـت اجتماعی »بـه معنای رعایت مسـاوات در جعل 
قانـون و در اجـرای آن اسـت بـه عبـارت دیگـر ایجـاد 
شـرایط بـرای همـه به طـور یکسـان و رفع موانـع برای 
همه به طور یکسـان« )شـهید مطهـری،1403ه، صص 
156و157( و بـه گفتـه ی برخی اندیشـمندان ؛ »ادای 
حـق هـر ذی حقـی در عرصهـی جامعـه و معمـاری 
هندسـهی جامعـه بـر پایهـی شایسـتگیها، تـا یکایـک 
شـهروندان حقـوق خـود و دیگـران را شـناخته و آن را 
رعایـت کنند در این راسـتا دولتمردان نیـز موظفند در 
تمامی بخشـهای اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی در ابعاد 
فـردی و اجتماعـی بـرای حاکمیت عدالت بـا تمام توان 
 .)131 ص   ،1392 آملـی،  جـوادی  بکوشـند«.)آیتاهلل 
ارسـطو نیـز تعبیـر مشـابهی از عدالـت اجتماعـی دارد؛ 
»عدالـت اجتماعی عبارت اسـت از سـپردن به هر کس 
آنچـه را کـه در محـدودة صالحّیـت و قابلّیت اوسـت و 
انجـام دادن کارهـا از طـرف آن فرد با کمـال صداقت و 
درسـتی، اولـی دیـن اجتماع به فـرد و دّومـی دین فرد 

اسـت بـه اجتمـاع« )مـّدرس، 1357، ص 311(. 
بـه طـور کلـی اکثـر مکاتـب ادعـای عدالـت را نیـک 
میداننـد امـا بـر سـر عدالـت میـان آنـان اختـالف نظر 
بـه  اگـر عدالـت را »اعطـای حـق  وجـود دارد. مثـال 
هـر صاحـب حقـی« بدانیـم هـر کـدام از مکاتـب حق 
را چیـزی میداننـد و بـه تبـع، یکـی حکمـی را عادالنه 
میدانـد و دیگـری ظالمانـه. دلیـل ایـن مطلـب هم این 
اسـت کـه تعاریفـی کـه از عدالـت شـده کلی هسـتند 
لـذا خاصیـت فصل خصومـت را ندارنـد. لذا باید سـراغ 
شـاخصه هایـی بـرای عدالت رفـت تا اگر حکمـی با آن 
شـاخصه هـا سـازگار بـود عادالنـه باشـد و در غیـر آن 

صـورت ناعادالنـه )علـی اکبریـان، 1386، ص 26(.
بـا توجـه بـه ایـن مسـئله، در این مقاله سـعی شـده به 
شـاخصه هایـی از عدالـت کـه به نظـر می رسـد در نیل 
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بـه مفهومـی روشـن تر و کامل تـر از عدالـت و شـاخصه 
هـای آن بـه مـا کمک میکند اشـاره شـود؛

 5ـ شاخصه های عدالت:
شاخصه ی اول: اعطای حقوق 

یکـی از مهمتریـن شـاخصه های عدالـت رعایت حقوق 
و عطـا کـردن حـق هـر صاحـب حقی اسـت. شـاخصة 
عدالـت در عرصـة حقـوق از نظـر عدلیـه بـر اسـاس دو 
اصـل می باشـد: »اول ایـن کـه حسـن و قبـح ذاتـی را 
قبـول کنیـم، یعنـی معتقـد بـه حّقـی ورای ارشـادات 
شـارع باشـیم؛ و دوم ایـن کـه بپذیریـم عقـل توانایـی 
درك آنهـا را دارد. مطابـق ایـن دو مبنـا هرکجـا حّقـی 
تبییـن و درك شـود، اعطـای آن به صاحبش شـاخصة 
عدالـت اسـت« )منتظـری، بـی تـا، ج 2، ص 432(. در 
ایـن شـاخصه عـدل رعایـت حقوق افـراد و عطـا کردن 
حـق هـر ذی حـق بـه اوسـت، و ظلم عبـارت اسـت از 
پایمـال کـردن حقـوق و تجـاوز و تصـرف در حقـوق 

دیگـران )توسـلی، 1375، صـص 99ـ109(.
بـه عقیـده برخـی اندیشـمندان معنی حقیقـی عدالت 
اجتماعـی بشـری، یعنـی عدالتی کـه در قانون بشـری 
بایـد رعایـت شـود و افـراد بشـر بایـد آن را محتـرم 
بشـمارند همین معنی اسـت )مطهری، 1357، ص 57( 
و ایـن نـوع عدالت را بـر دو چیز اسـتوارمی دانند: »اول 
حقـوق و اولویّتهـا«، یعنی افراد بشـر نسـبت به یکدیگر 
و در مقایسـه بـا یکدیگر،نوعـی حقـوق و اولویّـت پیـدا 
می کننـد. مثال کسـی که بـا کار خـود، محصولی تولید 
می کنـد، طبعـاً نوعـی اولویـت نسـبت بـه آن محصول 
پیـدا می کند و منشـأ این اولویت، کار و فعالیت اوسـت 
و دوم: »خصوصیـت ذاتـی بشـر«، کـه طـوری آفریـده 
شـده اسـت که در کارهای خـود الزاماً نوعی اندیشـه ها 
کـه آنها را اندیشـه اعتباری می نامیم اسـتخدام می کند 
و بـا اسـتفاده از آن اندیشـه های اعتبـاری بـه عنـوان 
»آلـت فعـل« بـه مقاصـد طبیعـی خـود نائـل می آیـد. 
آن اندیشـه ها یک سلسـله اندیشـه های »انشائی« است 
کـه بـا »باید«هـا مشـخص می شـود. از آن جملـه ایـن 
اسـت کـه بـرای اینکـه افـراد جامعـه بهتـر به سـعادت 
خـود برسـند »بایـد« حقـوق و اولویتها رعایت شـود. و 

مفهـوم عدالـت بشـری که وجدان هـر فـرد آن را تأیید 
می کنـد و نقطـه مقابلـش را کـه ظلـم نامیده می شـود 

محکـوم می سـازد همین معناسـت«.
شاخصه ی دوم: مساوات و عدم تبعیض

برابـری و مسـاوات در برخورداری از فرصتهـا و امکانات 
یکـی از مهم تریـن و اصلیتریـن شـاخصههای عدالـت 
بـه معنـای عـدم تبعیـض بیـن افـراد و دیـدن همه به 
یک چشـم اسـت و چون برای افراد ارزش و شـخصیت 
مسـاوی قائل هسـتیم بـه هیچ رو تبعیض جایز نیسـت 
)مطهـری،1403ه، صـص156ـ164(. بـه بیـان دیگـر 
رعایـت مسـاوات در جعـل قانـون و اجـرای آن بـه این 
صـورت کـه قانون بـرای همـه، امکانـات مسـاوی برای 
پیشـرفت و اسـتفاده و سـیر مـدارج ترقی قائل شـود و 
بـرای افراد بـه بهانههای غیـر طبیعی مانـع ایجاد نکند 
پـس مسـاوات و برابـری بـه ایـن معنـا عبارت اسـت از 
ایجـاد شـرایط و رفـع موانع بـرای همه به طور یکسـان 
)پیشـین، ص 157(. پـس شـاخصة عدالـت در اجـرای 
قانـون، مسـاوات در آن اسـت نسـبت بـه همـة افـراد و 
اقشـار اعـم از ضعیـف و قـوی. در این عرصه اگـر قانون 
بـه طـور مسـاوی اجرا نگـردد جامعـه آسـیب می بیند.

مبنـای برابـری ایـن اسـت که انسـانها به حسـب گوهر 
و ذات برابرند. الزمه تسـاوی عدم تبعیض اسـت شـهید 
مطهـری در اینبـاره میگویـد: »گاهـی کـه می گوینـد: 
فالنـی عـادل اسـت، منظـور ایـن اسـت کـه هیچگونه 
تفاوتـی میـان افـراد قائـل نمی شـود. بنابرایـن، عـدل 
یعنـی مسـاوات« )مطهـری،1357، ص 56(. از طـرف 
دیگـر دو واژهـی تفـاوت و تبعیض با یکدیگـر متفاوتند 
چـرا که تبعیـض منافی عدالـت اما تفـاوت موافق با آن 
اسـت برای مثـال، دو کارمند که هر دو به مدت هشـت 
سـاعت، کار یکسـان کـرده و از هـر نظـر مسـاویند، اگر 
بـه یکـی هشـتصد تومان مـزد داده شـود و بـه دیگری 
کمتـر از آن، ایـن تبعیـض و جـور اسـت و از عدالـت 
بـه دور. امـا اگـر به یکـی که هشـت سـاعت کار کرده، 
مـزد بیشـتری بدهنـد، این تفاوت اسـت ونافـی عدالت 
نیسـت بلکـه خـود مصداقـی از عدل و قسـط به شـمار 
میـرود بلکـه در اینجا اگر به هر دو مزد مسـاوی بدهند 
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ظلـم کرده انـد ) فقیهی و پـور امینـی، 1384، ص110(. 
بـه عبـارت دیگر نفـی تبعیض؛ یعنـی رعایت تسـاوی در 

زمینه ی اسـتحقاقهای متساوی. 
شاخصه سوم: تعادل و توازن

تـوازن بـه معنـای تناسـب بیـن اجـزا درمقابـل بـی 
تناسـبی اسـت )مطهـری، 1357، ص 56(؛ بدیـن معنا 
کـه عـالوه بر رسـیدن امکانات به طور شایسـته به افراد 
مسـتحق، بایـد بـه حـد الزم و مـورد نیـاز نیـز امکانات 
وجـود داشـته باشـد. بـه عبارت دیگـر حاکمـان جامعه 
بایـد امکانـات مورد نیـاز را بـرای تمامی افراد بـه اندازه 
کافـی تهیـه کننـد. بنابرایـن یـک اجتماع اگـر بخواهد 
باقـی و برقـرار بمانـد بایـد متعـادل باشـد، یعنـی هـر 
چیـزی در آن بـه قـدر الزم )نـه به قدر مسـاوی( وجود 
داشـته باشـد. یک اجتماع متعـادل، به کارهـای فراوان 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، قضائی، تربیتـی احتیاج 
دارد و ایـن کارهـا باید میان افراد تقسـیم شـود و برای 
هـر کـدام از آن کارهـا به آن انـدازه کـه الزم و ضروری 
اسـت افراد گماشـته شـوند. از جهت تعـادل اجتماعی، 
آنچه ضروری اسـت این اسـت که میـزان احتیاجات در 
نظـر گرفته شـود و متناسـب بـا آن  احتیاجـات، بودجه 
و نیـرو مصـرف گـردد )پیشـین، ص 54(. عـدل به این 
معنا، سـبب دوام و بقا و تأمیـن عدالت در کل مجموعه 

می شـود )سـاکت،1370، ص 59(.
شاخصه چهارم: اعتدال

اعتـدال بـه معنـای میانـه روی و عـدم افـراط و تفریط 
اسـت )ابن منظور، 1414، ج1، ص 24( با این شـاخصه 
از عدالـت بایـد به نحوي بیـن فرد و جامعه جمع شـود 
کـه نـه فرد از میـان برود و نـه جمع بلکه هـر دو حفظ 
شـوند. و ایـن فرمـول عـدل اسـت کـه مـی توانـد این 
سازگاري را بین خواسـته هــایي کــه بـا هـم متفـاوت 

و متعارضنـد جمـع بکند )عیوضلـو، 1380، ص 24(.
شاخصه پنجم: رعايت شايسـتگی ها و استحقاق ها 

ساالری( )شايسته 
اجتماعـی  عدالـت  شـاخصه های  تریـن  محـوری  از 
شایسـته سـاالری اسـت. یعنـی هـر کـس بـا توجـه به 
موقعیـت و مقـام درونـی و تخصـص و شایسـتگی بایـد 

عهدهـدار پسـتی در همان سـطح شـود. در عین حال، 
عدالـت ایجـاب میکند کـه تواناترین و بـا ورع ترین و با 
دانـش تریـن فـرد در کسـب موقعیت هـا و مراتب عالی 
از سـایران، اولـی اسـت. در روایات به طـور مکرر به این 
مسـأله توجـه داده شـده اسـت بـه طـوری کـه انتخاب 
قضـات و کارگـزاران را منـوط به برخـورداری از توانایی 
و لیاقـت بـاالی آنـان میدانـد و عدم رعایت ایـن مهم را 
خیانـت به خدا و رسـول دانسـته اند )حضـرت علی)ع(، 
نامـه 53(. بـر اسـاس ایـن شـاخصه عدالـت رعایـت 
اسـتحقاق، شایسـتگی، سـهم و نصیـب اسـت واقتضاي 
عدالـت بر اسـاس مصادیق آن متفــاوت اســت آنگــاه 
کــه ســخن از گروه در جامعه اسـت عدالـت به معنی 
حفـظ حقوق، کرامت انسـانی و حیثیـت اجتماعی او در 
بهـره بـرداري از جایـگاه خویـش اسـت و آنـگاه که این 
افـراد یـا گـروه هـا در چارچـوب قواعد پذیرفته شـده و 
بر اسـاس سـعی و تـالش خـود »حقـوق مکتسـبهای« 
کسـب میکننـد. ایـن حقـوق بـه آنـان تعلـق مییابـد و 
جامعـه الزم اسـت این حقـوق را براي آنان به رسـمیت 
بشناســد لــذا اقتضــاي عــدالت بــه طــور پیشینی 
»برابری و مسـاوات« اسـت اما چنانچه حقوقی مشـروع 
کسـب شـود ایـن حقـوق بـه صاحبانـش تعلـق دارد و 
لـذا در ایـن موارد معیـار عدالـت، »رعایت اسـتحقاق و 

است. شایسـتگی« 
شاخصه هفتم: الگوی وضع بايسته

عدالـت وضعیتـی اسـت که شایسـته و بایسـته اسـت، 
عدالـت،  دیگـر  عبـارت  بـه  باشـد.  برقـرار  در جامعـه 
روحیـه یـا وضعیـت صحیح و مناسـب اسـت )توسـلی، 
1375، ص 123(. توضیـح آن کـه اگـر وضعیت جامعه 
چـه در توزیـع، چـه در امکانـات، چه در وضـع قوانین و 
قواعـد حاکـم و روابط موجـود از اسـتانداردهای مربوط 
تجـاوز کنـد الزم اسـت وضع موجـود اصالح و شـرایط 

عادالنهـای اعاده شـود. 
6ـ ادله فقهی قاعده عدالت

6ـ1.  کتاب اهلل
از  آن هـا  احسـان« و حسـن  و  واژه »عـدل  هرچنـد 
قضایـای بدیهی و یا مشـهود اسـت اما بـا اینهمه، قرآن 
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کریـم آن را بـه عنـوان اولیـن دلیـل تشـریع قانـون، با 
تعابیـری غنـی، زیبـا و عمیـق مـورد تأکید بسـیار قرار 

داده اسـت:
1. و السـماء رفعها و وضع المیزان )الرحمن/7( »اسـاس 

آسـمان و کائنات بر عدل و میزان نهاده شـده اسـت.«
2. الـذی خلقـک فسـّواك فعدلـک )انفطـار/7( »بنیـاد 

خلقـت انسـان نیـز بـر عـدل و اسـتواء محکم شـد.«  
3. فـال تتّبعـوا الهوی أن تعدلوا)نسـاء/135( »انسـان را 
بیـم مـی دهـد که هوا و هوسـش بـر عـدل و داد چیره 

نگردد.« 
4. اّن اهلل یأمر بالعدل و االحسـان )نحل/90( »بر انسـان 
امر کرد که شـالوده عملش بر عدل و احسـان باشـد« 

5. ااّل تطغـوا فـی المیزان)الرحمـن /8( »از میزان تعدی 
نکنید« 

6. إَِذا ُقلُْتـْم َفاْعِدلُـوا َولَـْو َکاَن َذا ُقْربَـی )انعـام /152( 
»سـخن به عـدل بگویـد ولـو درباره خویشـان باشـد.« 
7. فاحکـم بیـن الناس بالحق و ال تتبـع الهوی)ص/26( 

»جـز به حـق و عدالت حکـم نکن.« 
8. فاحکم بینهم بالقسط ان اهلل یحب المقسطین)مائده/42( 

»خداوند دادگران را دوست دارد.« 
9. لقد أرسـلنا رسـلنا بالبینـات و أنزلنا معهـم الکتاب و 
المیـزان لیقـوم النـاس بالقسـط )حدیـد/25( »هدف از 
فرسـتادن رسـل همـراه بـا بینـه و معجـزات و کتاب بر 

پائـی عدل اسـت.« 
10. و استقم کما امرت وال تتبع اهوائهم و قل آمنت بما 
أنـزل اهلل من کتـاب و أمرت ألعدل بینکم)شـوری/15( 
»آنگونـه کـه بـه تـو امر شـده، ثابت قـدم بـاش و به آن 
هـا بگـو به کتابی کـه خداوند فرسـتاده ایمـان آورده ام 

و مأمـور شـده ام به عدل در میان شـما« 
ایـن آیـات تنهـا نمونـه ای از تأکیدات قـرآن بر مبحث 
مهـم عدالـت اسـت. عالوه بـر آیاتی که موضـوع عدالت 
را مـورد اهتمـام خـود قـرار می دهنـد متجـاوز از 290 
بـار هـم، در قـرآن زشـتی و پلیـدی »ظلـم و سـتم« 
تکرار شـده اسـت. اما سـوال این اسـت که چرا خداوند 
تعریفـی از عدالـت در قـرآن نداده اسـت؟ هرچند قرآن 
کریـم مصادیـق فـراوان و متنوعـی از »عدالـت و ظلم« 

مـی آورد و بـا ایـن مصادیـق مشـیء صحیـح انسـان را 
مشـخص مـی کنـد اما هیچ تعریـف محـدود و یا جامع 
و مانعـی از عدالـت ارائـه نمـی دهـد. سـّر ایـن مطلـب 
ایـن اسـت کـه مصادیـق عدالـت در عصرها و نسـل ها 
و زمـان هـا و مـکان هـای مختلـف در تحـول و تطـور 
اسـت. از طـرف دیگـر چارچوبـی بـرای آن قـرار داده 
اسـت تا از اطالق آن سـوء اسـتفاده نشـود همچنان که  
شـهید صدرمـی گویـد: »اسـالم کـه عدالـت اجتماعی 
را از مبـادی اساسـی بـرای شـکل گیـری خـط مشـی 
اقتصـادی اش مـی دانـد، آن را با مفهـوم تجریدی مبنا 
قـرار نـداده و نیـز به صـورت باز بـدان دعوت نکـرده تا 
قابـل هر گونه تفسـیر باشـد. همچنیـن آن را به جوامع 
انسـانی کـه دیـدگاه هـای متفاوتـی پیرامـون عدالـت 
دارنـد و بـر اسـاس اندیشـه و تلقی خویـش از زندگی و 
حیـات، آن را معنـا مـی کننـد نیـز واگذار نکرده اسـت 
بلکـه اسـالم، عدالـت را در ضمـن یک سیاسـت گذاری 
و برنامـه ریـزی معیـن ارائـه کـرده کـه توانسـته اسـت 
پـس از آن ایـن ایده را در واقعیتی زنده مجسـم سـازد؛ 
واقعیتـی کـه تمـام تـار و پـودش، بـا مفهـوم اسـالمی 
عدالـت عجیـن اسـت. از ایـن رو کافی نیسـت کـه تنها 
بـه فراخوانـی اسـالم از عدالـت اجتماعی بسـنده شـود 
بلکـه بایـد بینـش تفصیلـی و ویـژه اسـالم از عدالت را 

نیـز شـناخت« )صـدر، 1979 م، ص 303(.
6ـ2. ادله عدالت در سنت

در سـنت )گفتار،کـردار و تقریـر( معصومیـن )ع( بـه 
روایـات و مفاهیـم سرشـار و عظیمی دسـت مـي یابیم 
کـه گاه بـرای انسـان محقـق و حقیقـت طلـب، مایـه 
شـگفتی و غـرور اسـت. البتـه ایـن غـرور، اندوهـی نیز 
در پـی دارد کـه در کلمات اسـتاد شـهید مطهـری)ره( 
بلنـد و  روایـات  بـا وجـود چنـان  پیداسـت کـه  نیـز 
فاخری چگونه می شـود به فلسـفه سیاسـی و خصوصاً 
»عدالـت« در عرصـه هـای حقوقـی و اجتماعـی توجـه 
شایسـته و بایسـته مبذول نگردد؟ )شـهید مطهری، بی 
تـا ج25، ص 229(. نمونهـاي از روایـات را در ادامه مي 

آوریم:
ـَرت البلـدان بمثـل  حضـرت امیرالمومنیـن )ع(: مـا َعمِّ
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العـدل »هیـچ پدیـده ای چـون عدالـت موجب نشـاط 
و آبادانـی شـهرها و سـرزمین هـا نمی شـود« )تمیمی 

آمـری ، 1366، ص 98(.
 »عدالـت میـزان و تـرازوی خداونـد در زمیـن اسـت، 
کسـی کـه آن میـزان را فـرا چنـگ آورد، او را به جنت 
المـأوی رهنمـون شـود و آن که میزان را فـرو نهد، او را 
بـه دوزخ فرو افکنـد. »... ای مالک محبـوب ترین کارها 
در نـزد تـو... گسـترده تریـن و فراگیرتریـن آن هـا در 
عدالـت و جامـع تریـن آن ها در تحصیـل رضایت مردم 

باشـد« )همان، ص 103(. 
»... و امـا گنـاه نابخشـودنی و »ذنـب ال یغفـر« گنـاه 
و ظلمـی اسـت کـه مـردم بـر مـردم روا مـی دارنـد« 

 .)56 ص  )همـان، 
»... الظلم أم الرذائل« سـتم، ریشـه و مادر همه پسـتی 

و رذیلت هاسـت )همـان، ص 128(.
»سـتمکار و مددکار ظالم و کسـی که به سـتم)حتی با 
سـکوت خـود( راضی می شـود، شـرکاء و یـاران ظلم و 

ظالم اند« )همـان، ص 121(. 
»عدالـت میـزان خداوندی اسـت کـه برای مـردم مقرر 
فرمـوده و آن را بـرای اقامه حق نصب کرده اسـت، پس 
خـدا را در میزانـش مخالفـت  نکن و در سـلطه و اقتدار 

پـروردگار بـا او معارضه منما« )همـان، ص 89(. 
و  هـا  دولـت  دژ  و  زره  عـدل  الـدول:  جّنـه  »العـدل 
حکومـت هاسـت« )محمـدی ری شـهری، بـی تـا،ج3، 

 .)1837 ص 
را  و دادگـری مـردم  الرعیـه: عـدل  »بالعـدل، تصلـح 

)همـان، ص 98(. کنـد.«  مـی  اصـالح 
روایـات »عـدل و احسـان« و »ظلـم و عـدوان« مرحله 
اعـالی تواترانـد و آنچـه در آن هـا قابـل توجـه و تأمـل 
اسـت، میـدان هـای متنوعی اسـت کـه زبـان روایات و 
اخبـار گویـای آن اسـت. از نظر سـنت، نه تنهـا عدالت، 
اصـل و پایـه ي هسـتی و مـرام دین اسـت کـه میزان، 
معیـار و مبنـا و اصـل و هـدف دیـن و احـکام حیـات 
بخـش »سیدالمرسـلین« اسـت و کمتریـن چیـزی که 
در ایـن مـورد مـی تـوان نتیجـه گرفـت اینکـه عدالت، 

»قاعـده اي  فقهـی و حقوقـي« اسـت. 

6ـ3.  عقل
حکـم قطعـی عقـل هـم بـه »قاعـده« بـودن و اصـل و 
اسـاس بودن»عدالـت« حکـم مـی کنـد. »اصولیـان« 
امامیـه اعتقـاد راسـخ به »حسـن و قبح ذاتـی و عقلی« 
را  عقلـی«  »حسـن  مصـداق  تریـن  روشـن  و  دارنـد 
عدالـت و »قبـح عقلـی« را ظلـم و سـتم معرفـی کرده 
و بـه اصطـالح گـزاره »حسـن عـدل و احسـان« و قبح 
»ظلـم و عـدوان« را بدیهـی مـی داننـد؛ چیـزی که به 

»مسـتقالت عقلیـه« شـهرت یافتـه اسـت. 
توضیح بیشـتر اینکه، مـراد از مسـتقالت عقلیه، اموری 
ماننـد لـزوم پرداختـن دیـن و رد ودیعـه و حرمت ظلم 
و ماننـد ایـن هاسـت کـه عقل انسـان به طور مسـتقل 
و قطـع نظـر از احـکام شـرعی بـر آن حکم مـی کند و 
چنان بدیهی اسـت کـه جای هیچ تردیدی در درسـتی 
آن باقـی نمـی ماند )مظفـر، 1409 ه.ق ، ج1، ص 32(.

در ایـن میان نزاع مشـهوری وجـود دارد که اگر عقل به 
امـري حکـم کـرد آیا شـارع مـی تواند خـالف آن حکم 
نمایـد یـا خیـر؟ و اگر شـارع بـه امـري حکم نمـود آیا 
عقـل هـم بـر وفـق آن حکم می کنـد یا خیـر ؟ محقق 
اصفهانـی در ایـن بـاره مـی نویسـد: »چون تحسـین و 
تقبیـح عقلـی از امـوری اسـت کـه آرای خردمنـدان به 
جهـت مصالح و مفاسـد عامه بر آن متفق اسـت، ناگزیر 
معقـول نیسـت که شـارع حکمی بـر خالف آن داشـته 
باشـد؛ چـه آنکـه طبـق فـرض، ایـن حکـم به عاقـل یا 
طایفـه ای از عقـال اختصـاص نـدارد و به لحـاظ مصالح 
عمومـی بـرای همه روشـن و مورد وفاق اسـت و شـارع 
هـم از عقـال بلکـه رئیـس عقـال اسـت، پـس او هـم از 
آن حیـث کـه عاقـل اسـت، همچـون دیگـر عقالسـت 
وگرنـه عـدم حکـم شـارع »بمـا هـو عاقـل« مسـتلزم 
خلـف خواهـد بـود زیـرا طبـق فـرض، این حکـم برای 
همـه بدیهـی و مـورد پذیرش اسـت. در نتیجـه عدل از 
آن جهـت کـه عـدل اسـت نـزد عقـال و از جمله شـارع 
نیکوسـت و ظلـم از آن جهـت کـه ظلم اسـت نزد عقال 
و شـارع قبیـح اسـت« )محقـق اصفهانـی، بـی تـا، ج1، 

ص 337(. 
از بحـث مذکـور روشـن مـی شـود کـه همان طـور که 
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عدلیـه قائلند عقـل بالبداهـه خوبي کارهـای عادالنه را 
مـی فهمـد و خردمنـدان بـا صـرف نظـر از آمـوزه ها و 
توصیـه هـای اخالقـی دیـن به طـور قاطـع پـاره ای از 
کارهـا را بـد و برخـی را خـوب مـی داننـد و بیـن ایـن 
درك و شـناخت خردمنـدان و حکـم شـارع مالزمـه 
وجـود دارد. )کلمـا حکـم بـه الشـرع حکـم بـه العقـل( 
اضافـه مـی کنیـم کـه در مذهـب امامیـه، زمینـه های 
اعتقـاد بـه حقـوق فطـری وجـود دارد و بـه کار بـردن 
مسـتقالت عقلیـه، رابطـه ی حقـوق فطری را بـا منابع 

فقـه نشـان مـی دهـد )مطهـري، 1381، ص 124(.
بایـد توجـه داشـت کـه اعتبـار احـکام عقلـی از طـرف 
حکیمـان و فقیهانـی تأییـد مـی شـود کـه بـه حسـن 
و قبـح عقلـی اعتقـاد دارنـد و احـکام را بـر مصالـح و 
مفاسـدی مبتنـی می شـمارند کـه هنگام وضـع قانون، 
مـورد توجـه قانونگـذار بوده اسـت. این گـروه که عدلیه 
نـام دارند، شـامل امامیـه و معتزله می شـوند )جعفري 
لنگـرودي، 1381، ص 129(. تفـاوت تحلیـل فقیهـان 
و حکیمـان مسـلمان بـا اندیشـه فیلسـوفان طرفـدار 
حقـوق فطـری این اسـت کـه به نظـر ایشـان )حکمای 
مسـلمان(، اعتبـار احـکام عقلـی بـه لحـاظ بدیهـی یـا 
فطـری بـودن آن هـا نیسـت بلکـه بـه سـبب داللتـی 
اسـت کـه بر وجـود احـکام شـرع دارد یعنی بـا تحلیل 
عالمـان اصـول امامیه، حکم عقل، کاشـف از این اسـت 
کـه شـرع نیز همـان گونـه حکم مـی کند پـس اعتبار 
قواعـد فطـری نیـز به مذهـب متکی اسـت )قربـان نیا، 
1387، صـص 147 و 148(. محقـق قمی در اثبات این 
امـر که »مسـتقالت عقلیـه« نیز در زمره احکام شـرع و 
از منابـع آن اسـت میگویـد: »پـروردگار در اینگونه امور 
بـه زبـان عقل به مـا فرمان مـی دهد و چنانکـه پیامبر، 
احـکام و منهیـات الهـی را بیـان مـی کنـد، عقـل نیـز 
مبیـن پارهای از آن احکام اسـت. کسـی کـه عقلش به 
وجـود مبـدأ و صانـع و حکیم و قـادر و عالـم حکم می 
کنـد، ایـن را نیـز درمـی یابد کـه او بنـده زورمند خود 
را بـه سـبب ظلـم بـر بنـده ناتـوان دیگـر یا خـودداری 
از رد امانـت مـورد نیـاز او، عـذاب مـی کنـد و بـه بنده 
زورمنـدی که بـا بنده نیازمنـد و ناتـوان او مهربانی می 

کنـد، پـاداش نیـک می دهـد« )محقـق قمـي، 1410 
ه.ق.، ص 3(. 
6ـ4. اجماع

از  رسـیده  روایـات  و  کریـم  قـرآن  آیـات  بـر  عـالوه 
معصومین)ع(،دانشـمندان و فقهـای اسالم،بر»حسـن« 
عدالـت اجمـاع دارنـد، بلکه هر انسـانی»بماهو انسـان« 
بـر نیکـی دادگـری پـای مـی فشـرد و بـه فرمـوده ی 
امیرالمومنیـن)ع(: »..مـن ضـاق علیـه العـدل، فالجـور 
علیـه اضیـق« )امـام علـی)ع(، خطبـه 15(. امـا از آنجا 
کـه اجمـاع در مـواردی کـه دلیـل عقلی و نقلـی وجود 
دارد جایگاهـی نـدارد و بـه تعبیری مدرکی اسـت از آن 

صـرف نظـر مـی کنیم.   
7ـ عدالت شهری

عدالـت شـهری را از زوایای گوناگـون همچون معماری 
شـهر عمـران و آبادانـی شـهری میتـوان مورد بررسـی 
قـرار داد. مـا بـا توجـه بـه موضـوع مقاله حاضـر عدالت 
شـهری را از جهـت مشـارکت اجتماعـی زنـان مـورد 
بررسـی قـرار مـی دهیـم. عدالـت اجتماعـی در  شـهر 
یعنـی حفظ منافـع گروههـای اجتماعی به طـور عام و 
گروههـای هـدف بـه طـور خـاص و قـرار دادن فرصتها 
و امکانـات الزم بـه طـور مسـاوی بیـن آنهـا )پیشـین، 
ص12(. توجـه بـه اسـتحقاقها نیـز نقـش مهمـی در 
عدالت شـهری ایفـا می کند )هـاروی، 1376، ص 97(. 
در برنامـه ریـزی شـهری یکـی از مـواردی بـه صـورت 
جـدی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد تأمیـن امکانـات 
بـرای همه ی اقشـار جامعـه و تأمین شـرایط الزم برای 
دسترسـی کافـی همه شـهروندان بـه امکانـات رفاهی، 
آموزشـی، فرهنگـی، مشـارکتهای اجتماعـی و... اسـت. 
ایـن نکتـه از نظر عدالت شـهروندی زنـان حائز اهمیت 
اسـت چراکه بـا توجه به قوانین پوشـش اسـالمی برای 
زنـان کـه باعـث مصونیـت بیشـتر آنـان خواهـد شـد، 
بانـوان بـرای اسـتفاده عادالنـه از منابع و منافـع نیاز به 
تدابیـر ویـژه ای دارند تـا در عین رعایـت قوانین فقهی 

بتوانـد از فرصتهـا اسـتفاده کنند.
 8ـ عدالت شهروندی زنان در قران

در  زنـان  اجتماعـی  مشـارکت  خواهـان  کریـم  قـران 
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جامعـه مـی باشـد. روشـن تریـن دلیـل بـر ایـن مدعا 
آیه مبارکه 35 سـوره ی احزاب اسـت؛ »إنَّ الُْمْسـلِِمیَن 
َو  الَْقانِِتیـَن  َو  الُْمْؤِمَنـاِت  َو  الُْمْؤِمِنیـَن  َو  الُْمْسـلَِماِت  َو 
ابَِراِت  ابِِریَن َو الصَّ اِدَقاِت َو الصَّ اِدقِیـَن َو الصَّ الَْقانَِتـاِت َو الصَّ
َقاِت َو  قِیَن َو الُْمَتَصدِّ َو الَْخاِشـِعیَن َو الَْخاِشـَعاِت َو الُْمَتَصدِّ
ائَِماِت َو الَْحافِِظیَن ُفُروَجُهْم َو الَْحافَِظاِت  ائِِمیـنَ َو الصَّ الصَّ
ُ لَُهـْم َمْغِفَرًة َو  اِکـَراِت أََعدَّ اهللَّ َ َکِثیـراً َو الذَّ اِکِریـنَ اهللَّ َو الذَّ

َعِظیماً«.  أَْجـراً 
همـان طـور کـه مالحظـه مـی شـود در ایـن آیـه زن 
و مـرد در مشـارکتهای اجتماعـی کنـار هـم قـرار داده 
انـد و خداونـد همان طـور کـه از مردان مسـؤولیتهایی 
خواسـته از زنـان نیـز همـان وظایـف را طلـب کـرده 
اسـت. لـذا عدالـت شـهروندی اقتضـا مـی کنـد همان 
طـور کـه زنان در برابـر جامعه تکالیفی بـر  عهده دارند 
بـه همـان میـزان حقوقی هـم دارنـد چرا کـه تکلیف و 
حـق رابطـه ی مسـتقیم با هـم دارند. نمی شـود فردی 
پیوسـته ذی حق باشـد و فـرد دیگری پیوسـته مکلف.

عدالت شـهری همان طور که وظایفی را از  شـهروندان 
انتظـار دارد بایـد امکانات الزم در بهـره گیری از از همه 
ی شـهروندان از فرصتهـای مسـاوی در اختیـار آنـان 
قـرار دهـد امـا در مورد زنـان عالوه بـر این امـر وظیفه 
ی دیگـری هـم دارد چـرا کـه زنـان بـا توجه بـه اینکه 
مسـؤولیت سـنگین فرزند آوری و تربیـت آن را برعهده 
دارنـد محوریـت حفـظ کانـون خانـواده هم با آنهاسـت 
لـذا نیاز اسـت کـه در مقام شـهروندی و بعـد اجتماعی 
تسـهیالت ویـژه ای در اختیـار آنـان قـرار گیـرد تـا در 
ایـن زمینـه مغفـول عنه واقع نشـوند. در ایـن زمینه در 

انتهـای مقالـه پیشـنهاداتی خواهیم داد.
تاريـخ  در  زنـان  شـهروندی  نقـش  ايفـای  9ـ 

اسـام
9ـ1. زنـان و بیعـت: ابـن سـعد کتـاب طبقـات کبرا 
نـام 489 در زن را آورده اسـت کـه بـا پیامبـر بیعـت 
کـرده انـد. عالمه طباطبائـی میفرمایـد: در تعداد بیعت 
کننـدگان اختـالف نظـر اسـت، از چهارصـد نفـر تـا 
1800 نفر نقل شـده اسـت )طباطبائـی، 1382، ج18، 
ص 462(. از جملـه آنـان سـلمی بنتقیـس بنعمـر )ام 

منـذر( کـه در بیعـت رضـوان شـرکت نمـود و نسـیبه 
بنـت الکعـب بـن عمـاره مشـهور اسـت و اسـماء بنـت 
عمـر بـن عـدی )ام منیع( دو زنی هسـتند که در سـال 

سـیزده بعثـت بـا رسـول خـدا بیعـت کردند. 
9ـ2. زنـان و هجرت: هجـرت نوعی مبارزه سیاسـی 
اجتماعـی اسـت کـه بـرای مبـارزه و نفـی حاکمّیـت 
موجـود و حفظ عقیـده و ایدئولوژی خـود و برای اتحاد 
ملـل انجـام میپذیرنـد. در ایـن میـان نیـز زنـان نقـش 
داشـتند از جملـه چهـار زنی کـه در هجرت به حبشـه 
شـرکت داشـتند )ابن هشـام، 1409 ق، ج1، ص 183( 
و در ادامـه هجـده زن دیگر نیز به آنها پیوسـت )همان، 

صـص 367-359(.
9ـ3. زنـان و کوشـش در راه اسـتقرار اسـام و 
واليـت: خدیجـه کبـری )س( نمونـه کاملـی از ایـن 
زنـان اسـت کـه پا به پـای پیامبـر مرراتهای بیشـماری 
را در راه حفـظ عقیـده تحمـل کـرد( )ابـن االثیـر، ج7، 
ص80-86(. حضـرت زهرا سـالم اهلل علیهـا نمونه بارز و 
اکمـل این نـوع فعالیت سیاسـی به حسـاب میآیند که 
بـرای  حراسـت در وصّیت پیامبر در حـق امام علی )ع( 
فعالیـت نفـس گیـر در محاکمـه حکومت انجـام دادند. 
ام مسـطح زنـي شـاعر و ادیب بـود که از حضـرت علي 
)ع( در برابـر عمـر و ابوبکـر دفـاع کـرد )االمیـن، بی تا، 
ج2، ص 487 و  صـدر، فانـي، خرمشـاهي، 1375، ج2، 
ص510(. دارمیـه حجوییـه زنـی سـتودنی بـود کـه در 
برابـر معاویـه از علـی )ع( و عدالتـش حمایـت کـرد و 
شـجاعانه دالیـل خـود را در نفی حکومـت معاویه بیان 

کرد.
9ـ4. زن و مباهلـه؛ از جملـه مـواردی که اسـالم زن 
را بـه عنـوان عضـوی از جامعـه در مسـائل سیاسـی و 
اجتماعـی دخالـت داده و بـه عنـوان بخشـی از جامعه، 
حـق سیاسـی او را رسـمیت شـناخته اسـت، ماجـرای 
مباهلـه و برخـورد پیامبـر اسـالم بـا جامعه مسـیحیت 
آن زمـان و نصـارای نجـران اسـت. بـرای انجام مراسـم 
مباهلـه و صف آرائـی قضایي الهی حضـور زن به عنوان 
عضـوی از جامعـه الزم شـناخته شـده اسـت؛ چنان که 
قـرآن در خطـاب به پیامبـر می فرمایـد: »فمن حاّجک 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

219

فیـه بعـد مـا جائک مـن العلم فقـل تعالوا نـدع أبنائنا و 
أبنائکم و نسـائنا و نسـائکم و أنفسنا و انفسکم ثم نبتهل 

و فنجعـل لعنـه اهلل علـی الکاذبین « )آل عمـران،61(
9ـ4. زن و آماده سـازي شـیعیان براي غیبت: از 
نـکات ارزشـمندی که حضور زن و تأثیـر گرانبهای او را 
در دوران سـخت غیبت روشـن میسـازد، این اسـت که 
روزهائـی کـه شـیعیان پس از دویسـت و شـصت سـال 
با آزمایشـی بـزرگ روبـرو بودند و می بایسـت با غیبت 
امـام خود خو بگیرند، کسـی که فریـادرس و پناه مردم 
معرفـی گردیـد، یـک زن بـود؛ مادربزرگوار امام حسـن 
عسـگری )ع(. حضـور ایـن بانـوی بزرگـوارو همچنیـن 
دختـر مکرمـه امـام جـواد )ع(، حکیمـه، تأثیـر مهمـی 
در آمـاده سـازی دوسـتداران و شـیعیان حضـرت برای 
ورود بـه دوران سـخت انتظـار داشـت. درایـن دوره اگر 
چـه امـام هـادی )ع( و امام حسـن عسـگری )ع( زمینه 
غیبـت را از پیـش فراهـم کـرده بودنـد و شـخصیتهای 
مـورد اعتمـادی هماننـد عثمـان بـن سـعید عمـری و 
پسـرش محمـد بن عثمـان را وکیل خـود معرفی کرده 
بودنـد، ولـی به دالیلـی مادر امام حسـن عسـگری )ع( 
معـروف بـه »جـده«، بـه »پناه شـیعه« معروف شـد. از 
گفتگـوی احمـد بـن ابراهیـم بـا حکیمـه، دختـر امـام 
جـواد)ع( بـر میآیـد کـه پـس از گذشـت دو سـال از 
رحلـت امـام حسـن عسـگری )ع( بسـیاری از کارها که 
در حقیقـت از طرف حضرت حجة بن الحسـن )ع( و به 
فرمـان آن حضـرت صـورت مـی گرفته، به دسـت مادر 
بزرگوار امام حسـن عسـگري )ع( انجام می شـده اسـت 

)تاجـور و طهماسـبی، 1388، ص 51(. 
9ـ5. نقش سیاسـی، اجتماعـی و نمايندگی يک 
زن از طـرف زنـان و مـردان برای عـزل يک والی 
و تأيیـد امـام معصـوم )ع(:  زنـی کـه به نام سـوده 
کـه سـخنوری توانا بود بـه نمایندگی از زنهـا و مردها- 
نـه تنهـا زنهـا بلکـه حتـی مردها-انتخـاب مـی شـود 
تـا بـرای یـک بحـث اجتماعـی خدمـت حضـرت امیـر 
المؤمنیـن بـرود تـا تخلف نماینـده اقتصـادی و مالیاتی 
آن حضـرت و رفتـار ظالمانـه وی را گـزارش دهـد و 
تقاضـای رسـیدگی کند کـه بالفاصله حضرت دسـت از 

نمـاز کشـید و آیـه »إن اهلل یأمر بالعدل و االحسـان« را 
تـالوت نمـود و فرمـان عـزل آن نماینده را نوشـته و به 
دسـت آن زن داد و با این کار شـرکت زنان در مسـائل 
اجتماعـی و سیاسـی را تأئیـد نمودند. از دیگـر فعالیت 
هـای اجتماعـی وی در جنگ صفین بـود آن هنگام که 
شکسـت لشـکر حضـرت علـی)ع( در جنـگ بـا معاویه 
نزدیـک بـود بـا خوانـدن اشـعار شـیرین و دلنشـین از 
خـود جوانـان همـدان را کـه از جنگ با معاویه خسـته 
شـده بودنـد نیـروی تـازه بخشـید و ... بـه طـوری کـه 
سـپاهیان حضـرت علـی تا مـرز پیروزی پیـش رفتند و 
معاویه از سـر مکر وارد شـد. فعالیت دیگر سـوده بعد از 
شـهادت حضـرت علی ـ علیه السـالم ـ بود کـه معاویه 
بـرای سـرکوبی مردم همـدان که سـوده نیز جـزء آنان 
بـود و  بـه والیت مـداری معروف بودند بسـر بـن ارطاه 
را  فرسـتاد. بـاز هـم سـوده با شـروع ظلم های »بسـر« 
بـه نمایندگـی از طـرف مـردم، از عراق حرکـت کرده و 
بـه شـام نـزد معاویـه رفـت و شـکایت مـردم را مطـرح 
کـرد )بـا ایـن که از عـراق تا شـام راهی بسـیار طوالنی 
و دارای خطـر بـود بـا توجـه بـه ایـن که مـردان خوب 
هـم در قبیلـه همـدان کـم نبودند امـا رسـالت این کار 
بـه سـوده داده میشـود( معاویـه در پاسـخ، کارهای وی 
را بـر ضـد خویـش خاطرنشـان شـد از جملـه جریـان 
تشـویق جوانـان همـدان در جنگ صفین علیـه معاویه 
و گفـت کـه اکنون قصـد تالفی دارد و یا وی را در شـام 
خواهـد کشـت یـا با وضع اسـفناك بـه عـراق برخواهد 
گردانـد تـا در بیـن راه کشـته شـود سـوده در همـان 
مجلـس کـه بسـیاری از کارگـزاران و وزرای حکومتـی 
حضـور داشـتند شـعری دربـاره رهبـری و عدالـت از 
دسـت رفتـه ي امیرالمؤمنیـن علـی ـ علیـه السـالم ـ 
خوانـد کـه ترجمـه آن چنیـن اسـت :»درود بـر آقائـی 
کـه تـا زنـده بـود، عدالت و قسـط ،همـراه او بـود چون 
از دنیـا رفت،عدالـت نیـز بـا او در خـاك مدفـون شـد. 
معاویـه گفـت این شـعر را درباره چه کسـی سـرودی؟ 
فرمـود دربـاره موالی متقیـان علی بن ابـی الطالب )ع( 
سـرودم، معاویه گفت پس سـزای تو مرگ اسـت سوده 
جریـان مالقاتـش بـا علـی )ع( و عـزل کارگـزار وی بـه 
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وسـیله گـزارش او را بـرای معاویـه نقـل کـرد و گفـت 
چنیـن کسـی سـزاوار چنیـن اشـعاری اسـت در حالی 
کـه تـو لیاقت نـداری و با ایـن درایت و مذاکـره ظریف 
و عاقالنـه معاویـه را محـدود کـرد تا بـرای حفظ ظاهر 
هـم کـه شـده از مـرگ او منصـرف شـود )ابـن طیفور، 
بیتـا، ص47(. نکتـه قابـل توجـه اینکـه ایـن رخدادهـا 
همـه در شـرایط فرهنگـی و اجتماعی اتفـاق افتاده که 
زن هنـوز وارد جامعـه بـه طور رسـمی نشـده اسـت در 

چنیـن فضائی ایـن گونـه زنان میدرخشـیدند.
10ـ تدابیـر قانون در برقراری عدالت شـهروندی 

زنان
در مقدمـه قانـون اساسـی آمـده اسـت: »زنان بـه دلیل 
سـتم بیشـتری که تـا کنـون از نظام طاغوتـی متحمل 
شـده انـد، اسـتیفای حقـوق آنـان بیشـتر خواهـد بود. 
خانـواده، واحـد بنیادیـن جامعـه و کانـون اصلی رشـد 
آرمانـی  و  عقیدتـی  توافـق  و  اسـت  انسـان  وتعالـی 
درتشـکیل خانـواده کـه زمینـه سـاز اصلـی حرکـت 
تکاملـی و رشـدیابنده انسـان اسـت، اصل اساسـی بوده 
و فراهـم کـردن امکانـات جهت نیـل به ایـن مقصود از 
وظایف حکومت اسـالمی اسـت، زن در چنین برداشتی 
از واحـد خانـواده، از حالـت ابـزاری خارج شـده و ضمن 
بازیافتـن وظیفـه خطیـر و پـرارج مـادری در پـرورش 
انسـان هـای مکتبـی پیـش آهنـگ وخـود همـرزم بـا 
مـردان در میـدان هـای فعـال حیـات حرکـت می کند 
و در نتیجـه پذیـرای مسـئولیتی خطیرتـر و در دیدگاه 
اسـالمی برخـوردار از ارزش و کرامتـی واالتـر خواهـد 

بـود« )جهانگیـر، 1386، صـص 22-21(.
همـان طورکه مالحظه شـد قانون اساسـی نیـز خانواده 
را بـه عنـوان واحـد بنیادیـن جامعـه برشـمرده اسـت 
ومعتقـد اسـت کـه رشـد و حرکـت تکاملـی جامعه در 
کانـون خانـواده شـکل مـی گیـرد و حکومـت اسـالمی 
را موظـف کـرده تـا زمینـه هـا و امکانـات الزم رابـرای 

رسـیدن بـه چنین هدفـی فراهـم آورد. 
ایـن اصـل دولـت جمهـوری  2ـ اصـل 3: در بنـد 9 
اسـالمی ایـران  را موظـف مـی کنـد همـه امکانـات 
خـود را بـرای برقـراری عدالـت و رفـع تبعیضـات نـاروا 

و ایجـاد امکانـات عادالنـه بـرای همـه، در تمـام زمینه 
هـای مـادی و معنـوی بـکار گیـرد )پیشـین(؛ چنانچه 
درروایـات نیـز از ظلم و تبعیـض ناروا بـه »ذنب الیغفر: 
گنـاه نابخشـودنی« تعبیـر شـده اسـت )پاینـده، نهـج 
 12 بنـد  در  همچنیـن   .)494 الفصاحـه، 1382، ص 
اصـل 3 حـق کار را حق الینفک همة انسـانها شـناخته 
اسـت و  دولـت را موظف مـی داند برای نیـل به اهداف 
نظـام جمهـوری اسـالمی، همـة امکانـات خـود را برای 
پـی ریـزی اقتصـاد صحیـح و عادالنـه بر طبـق ضوابط 
اسـالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سـاختن 
هـر نـوع محرومّیـت در زمینه های تغذیه، مسـکن،کار، 
بهداشـت و تعمیـم بیمـه بـه کار گیرد.  در بنـد 14 نیز 
تامیـن حقـوق همـه جانبـه افـراد از زن و مـرد و ایجاد 
امنیـت قضایـی عادالنـه برای همـه و تسـاوی عموم در 
برابـر قانـون را از دولـت خواسـته اسـت. بدیهـی اسـت 
کـه یکـی از مصادیق برقـراری عدالت و رفـع تبعیضات 
نـاروا و تأمیـن حقـوق همـه جانبـه افـراد از زن و مـرد، 
آن اسـت کـه تدابیر الزم جهت بـرآورده کردن نیازهای 

شـهروندی زنـان بایـد أخذ شـود.
 3ـ اصـل 20: »همـه افـراد ملـت اعـم از زن و مـرد، 
یکسـان در حمایـت قانـون قـرار دارنـد و از همه حقوق 
انسـانی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی بـا 

رعایـت موازیـن اسـالم برخوردارنـد«.
4ـ اصـل 21: دولت موظف اسـت حقـوق زن را در تمام 
جهـات با رعایت موازین اسـالمی تضمیـن نماید و امور 

زیـر را انجام دهد:
1  ایجاد زمینه های مسـاعد برای رشـد شـخصیت زن 

و احیـای حقوق مـادی و معنوی او.
و  بـارداری  دوران  در  بخصـوص  مـادران،  حمایـت   2
حضانـت فرزنـد، و حمایـت از کـودکان بـی سرپرسـت.

بـا در نظـر گرفتـن مقدمه و اصل 21 بـه این نتیجه می 
رسـیم که همه افـراد جامعه باید بتوانند بـا برخورداری 
از مسـاعدت هـای مقـرر اجتماعـی، با اطمینـان خاطر 
و آن گونـه کـه الزمـه منزلـت انسـانی، ارتقا شـخصیت 
و احیـای حقـوق مادی و  معنویشـان اسـت بـه زندگی 

خـود ادامـه دهند )هاشـمی، 1384، ص 412(. 
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5ـ اصـل 29: برخـورداری از تأمیـن اجتماعـی از نظـر 
بـی  ازکارافتادگـی،  پیـری،  بیـکاری،  بازنشسـتگی، 
نیـاز  سرپرسـتی، درراه ماندگـی، حـواد ث و سـوانح، 
بـه خدمـات بهداشـتی، درمانـی و مراقبتهـای پزشـکی 
بـه صـورت بیمـه و غیـره، حقی اسـت همگانـی. دولت 
موظف اسـت طبـق قوانین از محـل درآمدهای عمومی 
و درآمدهـای حاصـل از مشـارکت مـردم، خدمـات و 
حمایتهـای مالـی فـوق را بـرای یـک یـک افراد کشـور 

کند.  تأمیـن 
6ـ اصـل 43: در بنـد 2، 3، 4 و 9 ایـن اصـل بـا اشـاره 
بـه تأمیـن شـرایط و امکانـات کار برای همه بـه منظور 
رسـیدن همه به اشـتغال کامل و قرار دادن وسـایل کار 
در اختیـار همـه کسـانی که قـادر به کارند ولی وسـایل 
کار ندارنـد و همچنیـن تأکیـد بـر رعایت آزادی شـغل 
و عـدم اجبـار افـراد بـه کار معیـن و جلوگیـری از بهره 
کشـی از کار دیگـری و نیـز فرصت کافـی دادن به افراد 
تـا در کنـار اشـتغال بتواننـد بـه خودسـازی معنـوی و 
سیاسـی اجتماعـی و... بپردازند، مـوارد دیگری از تأمین 
اجتماعـی را مـی شـمرد کـه بـا عمومیتش بـه حمایت 
از زنـان و بـه ویـژه زنـان خانـه دار مـی پـردازد چرا که 
حقوق اساسـی ایـران تأمین اجتماعی را بـه عنوان یک 
حـق مسـلم و همگانـی )و نه بـه عنوان یک حق ناشـی 
از قـرارداد( اعـالم، و دولـت را مکلـف مـی کنـد کـه در 
حـدود قوانیـن، خدمـات و حمایتهـای مالـی مذکـور را 
بـرای تمـام افـراد کشـور )اعـم از زن و مـرد( تضمیـن 

نمایـد )طباطبایی مؤتمنـی، 1380، ص 135(.
نتیجه گیري و جمعبندي

ناگفتـه پیداسـت که مبنای نخسـتین حقوق شـهروندی 
اسـالمی، اراده خداونـد اسـت. احـکام مذهبـی ریشـه 
فطری دارند اما سـاخته فکر بشر نیسـتند. فرمان الهی، 
علـت نخسـتین اسـت کـه از راه وحـی بـر پیامبر)ص(

نازل شـده اسـت. با اینهمـه تأکید بر عدالت در اسـالم، 
جـای تردیـدی باقی نمی ماند که تشـریع و قانونگذاری 
خداونـد در همـه ی امـور بـر پایـه عدالـت صـورت می 
گیـرد و اینکـه مـا خداونـد را افـزون بـر تکویـن، در 
تشـریع نیـز عـادل مـی دانیـم، معنایی جـز ایـن ندارد 

که مبنای شـهروندی اسـالمی، عدالت اسـت. همچنین 
بـا قاطعیـت مـی توان گفـت که بر اسـاس آمـوزه های 
اسـالمی، در حقـوق اسـالم هیـچ چیز همچـون عدالت 
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. عدالـت، یگانـه اصلی 
اسـت کـه بـدون کمترین قید و شـرطی مطرح شـده و 
پایـه هـر رابطه انسـانی به شـمار می رود. مبنـا و هدف 
اصیـل در حقـوق اسـالم را مـی تـوان اقامـه عـدل در 
جامعـه بشـری دانسـت.  لـذا با توجـه به تأکیـد عقل و 
تأییـد آیـات و روایات بر عدالت و اقامـه آن و با توجه به 
ویژگـی مهـم منطبق بـودن عدالـت با مقتضایـت زمان 
و مـکان مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه در نظـام قانـون 
گـذاری حقوق شـهروندی زنان در اسـالم، عـدل حاکم 
بـر احـکام اسـت. با توجـه به آنچه گفته شـد پیشـنهاد 

می شـود:
1ـ جهـت برخـورداری زنان شـهروند از عدالت شـهری 
تدابیـری همچـون تأسـیس اماکـن تفریحی ـ ورزشـی 
مخصـوص بانوان در سـطح شـهرها و روسـتاها. هرچند 
تـا کنـون چنیـن امکاناتـی به طـور نسـبی بـرای زنان 
شـهری در نظـر گرفتـه شـده اسـتـ  کـه البتـه تعداد 
آن زیـاد نیسـت ـ امـا متأسـفانه در روسـتاهها چنیـن 

امکاناتـی وجود نـدارد.
2ـ تأسـیس کارگاههـای تولیـدی، فرهنگـی، مهارتـی، 
اجتماعـی و روانشـناختی برای باال بردن سـطح مهارتی 

و دانـش بانوان.
2ـ تأسـیس فرهنگسـراهای ویژه جهت عرضه کاالهای 

تولیدی توسـط زنان.
4ـ تأسـیس سـازمان تأمیـن اجتماعی بـرای زنان خانه 
دار تـا در سـایه آن دغدغـه ی آینده را نداشـته باشـند 
و بـا احسـاس امنیـت بـه تربیـت و پـرورش فرزنـدان 
بپردازنـد چرا که این مسـئله )فرزنـدآوری و تربیت آن( 
خـود نقـش مهمـی در عدالـت شـهری در جهت رشـد 

جمعیتـی ایفـا مـی کند.
5ـ افزایـش مرخصـی زایمـان از شـش یـا نه مـاه به دو 
سـال تـا زنان کارمنـد بدون دغدغه شـغلی بـه پرورش 
فرزنـد بپردازنـد. ناگفتـه پیداسـت که بسـیار اتفاق می 
افتـد کـه زنان کارمند بـه خاطر نداشـتن مرخصی الزم 
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بـرای زایمـان یـا تـرس از دسـت دادن شـغل از فرزنـد 
آوری خـودداری مـی کننـد. وایـن امر تعادل شـهری را 

بـه هم مـی زند.
6ـ پیشـنهاد مـی شـود در صورتـی که بودجـه ی الزم 
بـرای افزایـش مرخصی زایمان وجود نداشـته باشـد دو 

سـال مرخصـی در پایـان خدمت جبران شـود.  
 7ـ و در پایـان تدویـن منشـور عدالت شـهروندی زنان 

پیشـنهاد میگردد.
منابع و ماخذ
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فرم يابی ساختمان های بلند با استفاده از فرايند طراحی پارامتريک و مقايسه 
فرم های بهینه خروجی از نظر میزان دريافت نور مستقیم تابشی

سید رحمان اقبالی* - استادیار معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
شیما کريمی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده
بـه لحـاظ تاریخی،همـواره توسـعه سـاختمانهای بلنـد وابسـته بـه 
پیشـرفت هـای تکنولوژیکـی بـوده اسـت. یکـی از این فـن آوریهای 
قابل توجه، اسـتفاده از کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل سیسـتم های 
سـازه ای پیچیدهـو توانایـی آن جهـت تولید مدارک سـاخت و سـاز 
اسـت. بـا ایـن حـال، ابزارهای دیجیتال بـرای کمـک در طراحی فرم 
هـای نوآورانـه سـاختمان هـای بلنـد قابل مقایسـه با این پیشـرفت 
نیسـت.در ایـن مقالـه کـه مشـتمل بـر دو بخش می باشـد ابتـدا در 
مـورد تولید فرم های سـاختمان های بلند و فراینـد طراحی نوآورانه 
با اسـتفاده از ابزارهای دیجیتالی بر اسـاس نگرش طراحی پارامتریک 
بحـث خواهـد شـد کـه بـا اسـتفاده از افزونـه Grasshopperایـن 
امـکان داده شـده تـا در محیطـی گرافیکـی، انتخاب اولیه مناسـبی 
توسـط معمار برای فرم کلی سـاختمان های بلند انجام شـود. بدین 
صـورت کـه متغیرهـا و تابـع هـدف مسـئله موردنظر تعیین شـده و 
سـپس بـا بهره گیـری از روش الگوریتـم ژنتیـک و محیـط برنامـه 
نویسـی Grasshopper سـعی در نوشـتن برنامـه ای جهتایجـاد 
فـرم هـای بهینـه از نظـر میـزان دریافت نور مسـتقیم خورشـیدمی 
شود.سـپس بـرای اطمینـان از نتایـج حاصل شـده، فرم هـای بهینه 
Ladybug بدسـت آمده از پارامترهای مختلف، با اسـتفاده از افزونه

بـا یکدیگر مقایسـه می شـوند.هدف کلی این مقاله ادغـام معماری با 
روش هـای دیجیتـال جهـت رسـیدن به فـرم های بهینه می باشـد.

واژگان کلیـدي: بهینه یابـی، هندسـه متقـارن، سـاختمان های 
بلند،الگوریتـم ژنتیک، نور مسـتقیم تابشـی.

shima.karimi68@gmail.com و S.r.Eghbali@ikiu.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 88234561  ، رایانامه *

Troubleshooting form-rise buildings using parametric 
design process and compare the output optimized form 
in terms of  radiation exposure

Abstract
Historically, has always been dependent on technologi-
cal advances is the development of  high-rise buildings; 
One of  the remarkable technologies, use of  computers 
for analysis of  complex structural systems and its abil-
ity to produce construction documents. However, digital 
tools to help in the design of  innovative forms of  tall 
buildings comparable to the achievements.In this pa-
per consists of  two parts. First produced in the form of 
high-rise buildings and innovative design process using 
digital tools based on parametric design approach will be 
discussed.That purpose is to determine the variable and 
function.  And then taking advantage of  genetic algo-
rithm and programming environment Grasshopper try-
ing to write a program to create optimal form in terms 
of  direct solar light.To confirm the results, the optimum 
forms of  various parameters are compared with each 
other using extensions Ladybug.The purpose of  this ar-
ticle is merged with digital architecture to achieve opti-
mal forms.
Keywords: optimization, geometry, symmetry, tall 
buildings, genetic algorithms, direct light emission.
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1-مقدمه
ارزش نمادیـن سـاختمان های بلنـد در منظـر شـهری 
بسـیار قابـل توجـه اسـت. فـرم یـک سـاختمان بلنـد 
نگرانـی اصلـی معمـاران و عموم مردم  و نگرش نسـبت 
بـه نتیجـه طراحـی آن نیـز بسـیار دارای اهمیت اسـت. 
رویکـرد  طراحی تکاملیسـاختمان هـای بلند یک بحث 
بـاز حرفـه ای اسـت و نقـش معمـار در طراحـی آنهـا 
بـه خصـوص از نقطـه نظـر تولید فرمبسـیارمهم اسـت. 
بـه طـور طبیعـی، طراحـی دارای مراحـل و فـاز هـای 
مختلقـی اسـت کـه در هـر یـک از آنهـا عمـق طراحی، 
میـزان پرداختـن بـه جزئیـات، نـوع اطالعـات ورودی، 
راهبردهـای طراحـی و نتیجـه متفـاوت اسـت. بـا توجه 
بـه تعـدد مراحـل طراحـی و تفاوت هـای آنهـا بـا هـم، 
می تـوان هر مسـئله از طراحـی را به یک مسـئله بهینه 
سـازی تشـبیه کرد؛ به این صورت کـه تمامی ورودی ها 
و اطالعـات الزم در هـر مرحله را بـه صورت پارامتر های 
ورودی آن مسـئله در نظر گرفت و هدف را بهینه کردن 
)بیشـینه یا کمینـه کردن( تابعی از پارمتـر های ورودی 
آن قـرار داد. ایـن تنهـا تعبیری از طراحی اسـت که می 
تـوان بـکار برد، تـا طراحی کردن به وسـیله ی کامپیوتر 
و الگوریتـم هـای کامپیوتـری میسـر شـود. از طرفی در 
بهینـه یابـی هـر مسـاله ای باید تمامـی عواملـی که در 
رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب اثرگذار هسـتند شـناخته 
شـوند. در ایـن مسـئله عامـل اصلی اثـر گـذار در میزان 
دریافـت نـور مسـتقیم خورشـید، فـرم سـاختمان مـی 
باشـد. بدیـن صورت که هرچه سـطح پوسـته بیشـتری 
از بنـا در مقابـل تابـش خورشـید قـرار گیـرد بـه همان 
مقـدار نـور دریافتی بیشـتری خواهد داشـت. اما باتوجه 
بـه ایـن مطلـب کـه هرچـه فـرم سـاختمان هـای بلند 
بـه فـرم مخروطـی نزدیـک تـر باشـد، از نظـر سـازه ای 
پایدارتریـن شـکل را ایجاد می کنند. بنابریـن با در نظر 
گرفتن این دو گفته، هرچقدر نسـبت سـطح پوسـته به 
حجـم بنـا در حداقل مقدار ممکن قرار گیرد سـاختمان 
از نظـر دریافـت نـور مسـتقیم در حالـت مطلـوب تـری 
قـرار مـی گیـرد. حـال باتوجه بـه ایـن توضیحـات باید 
بـه دنبـال نوشـتن برنامـه ای بـود کـه با درنظـر گرفتن 

تمامـی پارامترهـا، حداقـل نسـبت سـطح به حجـم بنا 
حاصل شـود.

در توسـعه سـاختمان هـای بلنـد، فـرم کلی سـاختمان 
کـه یکـی از اصلـی ترین مـوارد کـه در زیبایی شناسـی 
و رفتار سـاختمان اثرگـذار است،بایسـتی در نظر گرفته 
شـود.با ایـن حـال، توسـعه و طراحـی یـک فـرم بهینـه 
بـرای سـاختمان بلنـد کـه هـم از نظـر معماری، سـازه 
ای و هـم زیبایـی شناسـی پاسـخگو باشـد بـا توجـه به 
روابـط متقابـل تعـداد زیـادی ازاجـزاء، یـک کار بسـیار 
پیچیـده اسـت.همانطوریکه بیـان شـد بـرای رسـیدن 
بـه هـر هـدف، عوامـل و پارامترهـای مختلفـی اثرگـذار 
مـی باشـند کـه طراحـی نیـز  از ایـن قاعـده مسـتثنی 
نیسـت؛ بنابریـن الزم اسـت عوامـل و پارامترهـای موثر 
در طراحـی هربنـا بـا هـر عملکـردی را بـه طـور کامـل 
شـناخت. زیرا که با شـناخت این پارامترهاسـت که می 
تـوان نتیجـه مطلوب تـری را حاصل کرد.برای رسـیدن 
بـه فرمـی کـه از نظـر میـزان دریافـت نـور خورشـید 
کارایـی بهتـری داشـته باشـد و همچنیـن پاسـخگوی 
پارامترهـای  باشـد،  عملکـردی  و  سـازه ای  نیازهـای 
مختلفـی دخیـل مـی باشـند که باید شناسـایی شـوند. 
در ایـن مسـاله مـا بـه دنبـال برنامه نویسـی با اسـتفاده 
از پارامترهایـی مـی باشـیم کـه بیشـترین تاثیـر را در 
رسـیدن به حداقل نسـبت سـطح به حجم دارد. محیط 
برنامـه نویسـی کـه بـرای ایـن منظـور اسـتفاده شـده 
اسـت نـرم افـزارGrasshopper می باشـد کـه یکی از 
پالگیـن و افزونـه های نـرم افزار Rhino اسـت. انتخاب 
ایـن نـرم افزار،بـه دلیـل قابلیـت آن در ایجاد فـرم های 
متنـوع و انعطـاف پذیـری مـی باشـد. بدین صـورت که 
پـس از نوشـتن برنامـه، بـا تغییـر هریـک از پارامترهای 
طراحـی مـی تـوان فـرم هـای متنـوع و خالقانـه ای را 
ایجـاد کـرد کـه ایـن مزیتی اسـت نسـبت به دیگـر نرم 
افزارهـای مـدل سـازی که اگـر در پایان طراحـی به هر 
دلیلـی نیاز به ایجـاد تغییرات کلی باشـند، فرآیند مدل 
سـازی بایددوبـاره از سـر گرفتـه شـوند. بعـد از برنامـه 
نویسـی در محیـط گـراس هاپـر بـرای پیدا کـردن فرم 
بهینـه مـورد نظـر از الگوریتـم ژنتیـک اسـتفاده خواهد 
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شـد زیـرا کـه ایـن الگوریتـم توانایـی آن دارنـد کـه در 
زمـان و حجـم محاسـباتی منطقـی یک جـواب نزدیک 
بـه جـواب بهینه را پیـدا کننـد]Galapagos .]1 که از 
پالگین هـای نـرم افـزار Grasshopper مـی باشـد با 
اسـتفاده از الگوریتـم ژنتیـک به بهینه یابـی مؤلفه های 
تابـع هـدف می پردازد. سـپس فـرم های بهینه بدسـت 
 Ladybug آمـده از پارامترهای مختلـف وارد نرم افـزار
کـه ایـن نیـز یکـی از پالگیـن هـای تحلیل انـرژی می 
باشـد کـه در محیط نرم افـزار Grasshopper نوشـته 
شـده اسـت، می شـود تا مقدار نور مسـتقیم دریافتی از 
خورشـد بـر روی هریـک از ایـن فرم ها محاسـبه شـود. 
در آخـر بـه نتیجـه گیـری از داده هـای بدسـت آمده از 

ایـن محاسـبات پرداختـه می شـود.
2- پیشنهاد فرايند طراحی

طراحی یک سـاختمان بلند شـامل حرفه ای از چندین 
رشـته اسـت که از کانسپت شـروع شـده به اسناد طرح 
نهایـی می رسـد. تمام فرآینـد آن پیچیده اسـت که در 
آن نیـاز بـه کارشناسـان از رشـته هـای مختلـف وجود 
دارد.در مرحلـه طراحی کانسـپت، معماران و مهندسـان 
مجموعـه ای از طـرح هـای مختلـف و جایگزیـن هـای 
ممکـن بـرای سـاختمان بلند ایجـاد مـی کنند.خروجی 
هـای طراحـی مفهومـی مـی توانـد بـه عنـوان مفاهیم 
طراحـی باشـند و بـه عنـوان پایـه ای بـرای تجسـم و 
طراحی جزئیات اسـتفاده شـوند.اگر چـه مرحله طراحی 
کانسـپت و طـرح کلـی تنهـا 15 درصـد تمـام طراحـی 
کل مـی باشـد. ایـن مرحلـه از مراحـل دیگـر مهـم تـر 
اسـت. بـه دلیل اینکـه حـدود 80 درصد از منابـع مورد 
نیـاز بـرای سـاخت یـک سـاختار، نیازمنـد تصمیمـات 
اتخـاذ شـده در طـول مرحلـه طراحـی مفهومی اسـت. 
ایـن فـاز اولیـه طراحـی مهمتریـن بخـش از کل فرایند 
اسـت]4[.طراحی پارامتریک و یـا الگوریتمیک به عنوان 
یـک موضـوع نـو و پیشـرو در زمینـه معمـاری معرفـی 
شـده اسـت. این گرایـش از معماری به سـرعت در حال 
گسـترش اسـت. پارامتریک شـدن طراحـی بدین معنی 
اسـت کـه عوامـل مشـخصی در طراحی معرفی شـده و 
بـرای تغییـر فرم بدسـت آمـده کافی اسـت کـه مقادیر 

ایـن پارامتـر هـا تغییر پیدا کننـد و این تفـاوت بنیادین 
بـا طراحی پارامتریـک قبل از ورود سیسـتم کامپیوتری 
بـه حیطـه طراحی مـی باشـد. یـک فـرم پارامتریک به 
راحتـی قابلیـت تغییـر داشـته و حالت هـای مختلـف 
تعریـف شـده بـا ایـن پارامترهـا نیـز قابـل کشـف مـی 
باشـند. همچنیـن یـک طـرح پارامتریـک قابلیـت چند 
بعـدی بـودن را نیـز دارد. مـی تـوان فـرم را همزمـان از 
نظـر زیبایـی، سـازه، انرژی، کاربـری و یا هـر وجه دیگر 
مرتبـط بـا سـاختمان مرتبـط کـرد و رونـد طراحـی را 
منطقـی تر بـه نتیجه رسـاند. تعریف فرم بـا پارامترهای 
مناسـب و یـا بـه اصطـالح طراحـی پارامتریـک مـی 
توانـد یـک ابـزار مناسـب بـرای کاهـش معضـالت یک 
سـاختمان از اولیـن مراحـل طراحـی تا آخریـن مراحل 

باشد. سـاخت 
امـروزه طراحـی بـه کمـک کامپیوتر نـه تنها بـه جهت 
تجسـم، تجزیه و تحلیـل، و ارزیابی، بلکهبرای تولید فرم 
یـا بطـور دقیق تـر برای خلق سـریع طرح می باشـد که 
بتوانـد گزینه های مختلـف طراحـی را در زمان کوتاهی 
ارائـه دهد. مزیت اسـتفاده از طراحـی پارامتریک در این 
تحقیـق، رسـیدن بـه یـک برنامـه و ترکیبـی اسـت که 
تمـام نیـاز ها و روابط پیچیده عناصـر مختلف طراحی را 
در یـک فرم پاسـخگو باشـد. ایـن فرایند به طـراح اجازه 
می دهـد تـا بـه بررسـی انـواع راه حـل هـای ممکن در 
کمتریـن زمـان بپردازد]2[.طراحی پارامتریک متشـکل 
از مجموعـه ای از متغیرهـا و یـک سـری از روابط اسـت 
کـه بـرای تعریف یـک فرم بـه کار می روند. ایـن روش، 
مبنـای طراحـی را بر توجه طراح بـه پارامترهای موثر بر 
طـرح و روابـط بیـن آن ها بنا نهاده اسـت و از این حیث 
در مقابـل روش هـای محصـول محـور فعلـی قـرار مـی 
گیـرد. به عنـوان مثـال فرم کلـی سـاختمان را می توان 
با پارامترهای مشـخصی از قبیل مسـاحت ناخالص، کل 
ارتفاع سـاختمان و نسـبت سـطح بـه حجم تغییـر داد. 
دلیـل اسـتفاده از طراحـی پارامتریک این اسـت کهیک 
فـرم پارامتریـک به راحتی قابلیت تغییر داشـته و حالت 
هـای مختلـف تعریف شـده بـا ایـن پارامتر ها نیـز قابل 
پارامتریـک  یـک طـرح  کشـف می باشـند. همچنیـن 
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قابلیـت چنـد بعـدی بـودن را نیـز دارد. مـی تـوان فرم 
را همزمـان از نظـر زیبایـی، سـازه، انـرژی، کاربـری و یا 
هـر وجـه دیگر مرتبط با سـاختمان مرتبط کـرد و روند 

طراحـی را منطقـی تر بـه نتیجه رساند)شـکل1(. 
 ایـن پارامترهـای طراحی بسـتگی به مالحظـات برنامه 
ریـزی دارنـد. مـوارد مرتبط بـا مالحظـات برنامه ریزی، 
عملکـرد هـای سـاختمان هسـتند. برنامـه ریـزی برای 
هسـته سـاختمان، کمتریـن نسـبت سـطح بـه حجـم 
و ارتفـاع، اینهـا مالحظـات وابسـته بـه هـم هسـتند و 
آنهـا طراحـی کلـی سـاختمان را تحـت تاثیـر قـرار می 
دهنـد. در ایـن تحقیق، همه این مالحظـات پارامترهای 
طراحـی  مـی باشـدتا بـه یـک راه حل مناسـب دسـت 

)شـکل2(]4[. یابیم 
 3- بررسـی  انـواع هندسـه های گوناگـون برای 

فـرم سـاختمان های بلند
معمـوال معمـاران فرم هـای سـاختمانهای بلنـد را بـه 
منشـورهای مسـتطیلی و فـرم های اسـتوانه ای محدود 
مـی کنندکـه از نقطـه نظـر هندسـی در مقابـل تغییـر 
مـکان جانبـی نسـبتا حسـاس می باشـند، فـرم هـای 
سـاختمانی باریک شـونده در ارتفاع نیز وجـود دارند که 
در مقابـل عمـل نیروهای جانبی واکنش کمتری نشـان 
می دهنـد؛ اینگونـه فرم ها در اثر شـکل هندسـی خاص 

خـود مقاومت بیشـتری دارند و بازده سـازه ای زیادتری 
ایجـاد مـی کننـد به عبـارت دیگر موجب می شـوند که 
بتـوان بـا هزینه کمتری سـاختمان های بلندتر سـاخت 

.]3[)3 )شکل 
 1-3-هندسه و انتقال

شـکل هندسـی یکی از مهمترین ویژگی هـا در طراحی 
مـی باشـد. خصوصیاتـی مانند عملکرد و هزینه سـاخت 
با هندسـه آن ارتبـاط تنگاتنگی دارد. از این روسـت که 
بسـیاری از مسـائل هندسـی بدنبال بهینه سـازی شکل 
محصـول هستند.هندسـه نقـش  مهمی در کشـف ایده 
هـای طراحی،تولیـد فرم سـاختمان، سـازهو میـزان نور 
دریافتـی بـازی می کنـد]4[. هندسـه مورد بررسـی در 
ایـن مقاله در تقارن متمرکز شـده اسـت. هرگوشـه یک 
چنـد ضلعـی مـی توانـد مرکز چنـد ضلعی دیگر باشـد. 
ایـن ترکیبـات  بسـیاری از فـرم های متقـارن تولید می 
کنـد که قابـل اسـتفاده برای فـرم سـاختمان های بلند 
می باشـند کـه در جـدول هندسـه نشـان داده شـده 
است)شـکل4(.فاصله یکسـان از کنـاره هـا و دهانه های 
یکسـان سـتون ها درگوشـه هـا از ویژگی های هندسـه 
هـای متقارن می باشـد. انتخاب شـکل چنـد ضلعی نیز 
میتوانـد از طریـق بهینـه یابـی انجـام شـود، امـا در این 
تحقیـق قاعـده پاییـن و بـاالی بـرج نسـبت به سـلیقه 

شکل 1. پارامترهای طراحی؛ ماخذ: نگارندگان.

 

3

مرتبط با ساختمان مرتبط كرد و روند طراحي را منطقي تر به نتيجه رساند. تعريف فرم با پارامترهاي مناسب و يا به اصطالح 
طراحي پارامتريك مي تواند يك ابزار مناسب براي كاهش معضالت يك ساختمان از اولين مراحل طراحي تا آخرين مراحل 

ساخت باشد. 
امروزه طراحي به كمك كامپيوتر نه تنها به جهت تجسم، تجزيه و تحليل، و ارزيابي، بلكهبراي توليد فرم يا بطور دقيق تر براي 
خلق سريع طرح ميباشد كه بتواند گزينههاي مختلف طراحي را در زمان كوتاهي ارائه دهد. مزيت استفاده از طراحي پارامتريك 

در اين تحقيق، رسيدن به يك برنامه و تركيبي است كه تمام نياز ها و روابط پيچيده عناصر مختلف طراحي را در يك فرم 
طراحي ].2پاسخگو باشد. اين فرايند به طراح اجازه ميدهد تا به بررسي انواع راه حل هاي ممكن در كمترين زمان بپردازد[

اين روش، پارامتريك متشكل از مجموعهاي از متغيرها و يك سري از روابط است كه براي تعريف يك فرم به كار مي روند. 
مبناي طراحي را بر توجه طراح به پارامترهاي موثر بر طرح و روابط بين آن ها بنا نهاده است و از اين حيث در مقابل روش هاي 

فرم كلي ساختمان را مي توان با پارامترهاي مشخصي از قبيل مساحت محصول محور فعلي قرار مي گيرد. بهعنوان مثال 
يك فرم ناخالص، كل ارتفاع ساختمان و نسبت سطح به حجم تغيير داد. دليل استفاده از طراحي پارامتريك اين است كه

پارامتريك به راحتي قابليت تغيير داشته و حالت هاي مختلف تعريف شده با اين پارامتر ها نيز قابل كشف ميباشند. همچنين يك 
طرح پارامتريك قابليت چند بعدي بودن را نيز دارد. مي توان فرم را همزمان از نظر زيبايي، سازه، انرژي، كاربري و يا هر وجه 

 . )1(شكلديگر مرتبط با ساختمان مرتبط كرد و روند طراحي را منطقي تر به نتيجه رساند

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. پارامترهاي طراحي.1شكل 

اين پارامترهاي طراحي بستگي به مالحظات برنامه ريزي دارند. موارد مرتبط با مالحظات برنامهريزي، عملكرد هاي 
ساختمان هستند. برنامه ريزي براي هسته ساختمان، كمترين نسبت سطح به حجم و ارتفاع، اينها مالحظات وابسته به هم هستند 

و آنها طراحي كلي ساختمان را تحت تاثير قرار مي دهند. در اين تحقيق، همه اين مالحظات پارامترهاي طراحي  مي باشدتا به 
]. 4[)2يك راه حل مناسب دست يابيم (شكل
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 ؛ ماخذ: نگارندگان. فرايند طراحي.2شكل 

  هندسههاي گوناگون براي فرم ساختمانهاي بلند- بررسي  انواع4
معموال معماران فرمهاي ساختمانهاي بلند را به منشورهاي مستطيلي و فرم هاي استوانه اي محدود مي كنندكه از نقطه نظر 
هندسي در مقابل تغيير مكان جانبي نسبتا حساس ميباشند، فرم هاي ساختماني باريك شونده در ارتفاع نيز وجود دارند كه در 

 اينگونه فرمها در اثر شكل هندسي خاص خود مقاومت بيشتري دارند ؛مقابل عمل نيروهاي جانبي واكنش كمتري نشان ميدهند
و بازده سازه اي زيادتري ايجاد مي كنند به عبارت ديگر موجب مي شوند كه بتوان با هزينه كمتري ساختمان هاي بلندتر ساخت 

]. 3)[3(شكل 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. فرم هاي پايه براي ساختمانهاي بلند.3شكل 

 -هندسه و انتقال1-4
شكل هندسي يكي از مهمترين ويژگي ها در طراحي مي باشد. خصوصياتي مانند عملكرد و هزينه ساخت با هندسه آن ارتباط 
تنگاتنگي دارد. از اين روست كه بسياري از مسائل هندسي بدنبال بهينهسازي شكل محصول هستند.هندسه نقش  مهمي در 

. هندسه مورد بررسي در اين مقاله در ]4[كشف ايده هاي طراحي،توليد فرم ساختمان، سازهو ميزان نور دريافتي بازي ميكند
تقارن متمركز شده است. هرگوشه يك چند ضلعي مي تواند مركز چند ضلعي ديگر باشد. اين تركيبات  بسياري از فرم هاي 

متقارن توليد مي كند كه قابل استفاده براي فرم ساختمانهاي بلند ميباشند كه در جدول هندسه نشان داده شده 
 ).فاصله يكسان از كناره ها و دهانه هاي يكسان ستون ها درگوشه ها از ويژگي هاي هندسه هاي متقارن مي باشد.4است(شكل

فرآيند طراحي پيشنهادي

نيازها و خواسته هاي كاربر

مساحت مناسب در باال و پايين برج

انتخاب هندسه باال و پايين

انتخاب نحوه انتقال هندسه پايين به  
هندسه باال

توليد فرم

آناليز اطالعات موجود

ارزيابي

استخراج فرم نهايي

شکل 2. فرايند طراحی؛ ماخذ: نگارندگان.
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 ؛ ماخذ: نگارندگان. فرايند طراحي.2شكل 

  هندسههاي گوناگون براي فرم ساختمانهاي بلند- بررسي  انواع4
معموال معماران فرمهاي ساختمانهاي بلند را به منشورهاي مستطيلي و فرم هاي استوانه اي محدود مي كنندكه از نقطه نظر 
هندسي در مقابل تغيير مكان جانبي نسبتا حساس ميباشند، فرم هاي ساختماني باريك شونده در ارتفاع نيز وجود دارند كه در 

 اينگونه فرمها در اثر شكل هندسي خاص خود مقاومت بيشتري دارند ؛مقابل عمل نيروهاي جانبي واكنش كمتري نشان ميدهند
و بازده سازه اي زيادتري ايجاد مي كنند به عبارت ديگر موجب مي شوند كه بتوان با هزينه كمتري ساختمان هاي بلندتر ساخت 

]. 3)[3(شكل 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. فرم هاي پايه براي ساختمانهاي بلند.3شكل 

 -هندسه و انتقال1-4
شكل هندسي يكي از مهمترين ويژگي ها در طراحي مي باشد. خصوصياتي مانند عملكرد و هزينه ساخت با هندسه آن ارتباط 
تنگاتنگي دارد. از اين روست كه بسياري از مسائل هندسي بدنبال بهينهسازي شكل محصول هستند.هندسه نقش  مهمي در 

. هندسه مورد بررسي در اين مقاله در ]4[كشف ايده هاي طراحي،توليد فرم ساختمان، سازهو ميزان نور دريافتي بازي ميكند
تقارن متمركز شده است. هرگوشه يك چند ضلعي مي تواند مركز چند ضلعي ديگر باشد. اين تركيبات  بسياري از فرم هاي 

متقارن توليد مي كند كه قابل استفاده براي فرم ساختمانهاي بلند ميباشند كه در جدول هندسه نشان داده شده 
 ).فاصله يكسان از كناره ها و دهانه هاي يكسان ستون ها درگوشه ها از ويژگي هاي هندسه هاي متقارن مي باشد.4است(شكل

فرآيند طراحي پيشنهادي

نيازها و خواسته هاي كاربر

مساحت مناسب در باال و پايين برج

انتخاب هندسه باال و پايين

انتخاب نحوه انتقال هندسه پايين به  
هندسه باال

توليد فرم

آناليز اطالعات موجود

ارزيابي

استخراج فرم نهايي

شکل 3. فرم های پايه برای ساختمان های بلند؛ ماخذ: نگارندگان.

اسـتفاده کنـد. پارامترهایـی از طراحـی کـه بایـد بهینه 
شـوند اغلـب در این مرحله شـکل می گیرنـد. با ورودی 
مناسـب پارامترهـا، برنامـه تولیـد فـرم اجـرا می شـود. 
در ایـن فراینـد، فـرم هـا را مـی تـوان بـا هرترکیبـی از 
هندسـه مـورد بررسـی و انتقـال عمـودی تعریف شـده 
تولیـد کرد.شـکل 5 فـرم هـای متنوعـی مـی باشـد که 
از برنامـه نوشـته شـده در محیـط Grasshopper بـه 

معمـار انتخـاب و پارامترهـای دیگـر در فراینـد بهینـه 
یابـی تغییـر پیدا مـی کنند.

4-طراحی اولیه و تولید فرم
در مرحلـه طراحی مفهومی، خالقیت و اکتشـاف بسـیار 
مهـم اسـت. طراحـی اولیه یا کانسـبت از اولیـن مراحل 
طراحـی اسـت. طـراح در ایـن مرحلـه بایـد از خالقیت 
ذهـن خـود بـرای شـکل دهـی بـه ایـده اولیـه طراحی 
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کاربـر هسـتند تـا جوابی مناسـب با طـرح بدسـت آید. 
متغیـر هـا در برنامـه به شـرح زیر هسـتند:

•همـواره مجمـوع شـعاع چنـد ضلعـی مرکزی و شـعاع 
چنـد ضلعی  پیرامونی،عددی اسـت کوچکتر از کمترین 
فاصلـه مرکـز زمین مفـروض تا اضـالع زمیـن و بزرگتر 
از 0.9 همیـن فاصله)این شـرط برای اطمینـان از اینکه 
بـا هـر شـکلی از زمیـن چنـد ضلعـی هـای مـورد نظـر 
همـواره درون مرزهـای زمین قرار خواهنـد گرفت،اتخاد 

شـده است(
•نسـبت ارتفـاع بـرج به قطر پـالن همواره عددی اسـت 
بیـن 0.5 تـا 1.5 برابـر عـدد پـی )ارتفـاع و قطـر پـالن 

هـردو متغیر هسـتند( ]9[.
•مسـاحت طبقـه فوقانی عددی اسـت همـواره کوچکتر 
از مسـاحت طبقـه تحتانی و بزرکتر از نصـف این مقدار.

•مسـاحت طبقـه قرارگرفتـه در یـک دوم ارتفـاع بـرج 
همواره بزرگتر از مسـاحت طبقـه فوقانی برج و کوچکتر 

از مسـاحت طبقـه میانی برج،باشـد.
•چنـد ضلعـی بـودن طبقـه همکـف و طبقـه انتهایی و 

دسـت آمده اسـت.با تغییـر هـر کـدام از پارامترهای در 
نظـر گرفتـه فـرم جدیدیبـه دسـت مـی آیـد. چارچوب 
کلـی کـه بـرای طراحـی اولیـه تعریـف می شـود را می 
تـوان بـه چهار بخش تقسـیم کرد: اول مسـئله طراحی، 
دوم کسـی کـه طراحـی می کند)طـراح(، سـومفضای 
مقایسـه  آلترناتیـو هـای طراحـی و چهـارم  و  جـواب 
و ترکیـب و بهینـه یابـی طـرح هـا بـرای دسـتیابی بـه 
طـرح مطلوب. دلیـل اسـتفاده الگوریتم ژنتیـک در این 
تحقیـق کـه یکی از قـوی ترین روش های بهینه سـازی 
تکاملـی مـی باشـد، نقطـه ی قـوت و توانایـی آنهـا در 

ترکیـب، مقایسـه و انتخـاب راه حل هاسـت.
 5- متغیر ها و مؤلفه های تابع هدف

در روش ارائـه شـده تعـدادی متغیر تعریف شـده اسـت 
کـه بعضـی از آنهـا بـه صـورت مسـتقل و برخـی نیز به 
صـورت تابعـی از دیگـری عمـل مـی کنند. ارتبـاط این 
متغیرهـا بـه گونه ای اسـت کـه تابع هـدف پیچیده ای 
ایجـاد شـده و نتیجـه آن قابـل پیش بینی نمی باشـد.با 
توجـه بـه نیازهـای پـروژه پارامترهـا قابل تغییر توسـط 

 

5

انتخاب شكل چند ضلعي نيز ميتواند از طريق بهينه يابي انجام شود، اما در اين تحقيق قاعده پايين و باالي برج نسبت به سليقه 
معمار انتخاب و پارامترهاي ديگر در فرايند بهينه يابي تغيير پيدا مي كنند. 

 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.  ايجاد تنوع پارامتريك  بر اساس هندسه متقارن.4شكل 

-طراحي اوليه و توليد فرم 5
در مرحله طراحي مفهومي، خالقيت و اكتشاف بسيار مهم است. طراحي اوليه يا كانسبت از اولين مراحل طراحي است. طراح در 

اين مرحله بايد از خالقيت ذهن خود براي شكل دهي به ايده اوليه طراحي استفاده كند. پارامترهايي از طراحي كه بايد بهينه 
شوند اغلب در اين مرحله شكل مي گيرند. با ورودي مناسب پارامترها، برنامه توليد فرم اجرا مي شود. در اين فرايند، فرم ها را مي 

 فرم هاي متنوعي مي باشد كه از برنامه 5توان با هرتركيبي از هندسه مورد بررسي و انتقال عمودي تعريف شده توليد كرد.شكل 
با تغيير هر كدام از پارامترهاي در نظر گرفته فرم جديديبه دست مي به دست آمده است.Grasshopperنوشته شده در محيط 

وب كلي كه براي طراحي اوليه تعريف مي شود را مي توان به چهار بخش تقسيم كرد: اول مسئله طراحي، دوم كسي آيد. چارچ
(طراح)، سومفضاي جواب و آلترناتيو هاي طراحي و چهارم مقايسه و تركيب و بهينه يابي طرح ها براي كه طراحي ميكند

الگوريتم ژنتيك در اين تحقيق كه يكي از قوي ترين روش هاي بهينه سازي تكاملي مي دستيابي به طرح مطلوب. دليل استفاده 
نقطه ي قوت و توانايي آنها در تركيب، مقايسه و انتخاب راه حل هاست. باشد، 

شکل 4.  ايجاد تنوع پارامتريک  بر اساس هندسه متقارن؛ ماخذ: نگارندگان.
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شـکل آنهـا نیـز مـی توانـد بـه صـورت تابعـی از دیگـر 
پارامترهـا عمـل کنـد، ولـی در ایـن ارائـه بـه صـورت 
متغیـر مسـتقل در نظـر گرفتـه شـده و توسـط طـراح 

انتخـاب مـی شـود.
•میـزان درجـه چرخـش طبقـات در طبقـات مختلـف 
نیـز بـه صـورت مسـتقل در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
زیـرا کـه اگـر این پارامتـر را تابعـی از پارامترهـای دیگر 
در نظـر بگیریـم، بهینـه تریـن زاویـه چرخشـی کـه به 
دسـت خواهـد آمـد با توجه بـا تابع هدف، همـواره صفر 

بود. خواهـد 
مؤلفـه ای کـه اینجـا بـه عنـوان تابـع هـدف در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت نسـبت سـطح بـه حجـم می باشـد 
کـه همـواره در حداقل ممکن قـرار دارد، هرچه نسـبت 
سـطح پوسـته به حجم بنا کم باشـد به همان نسـبت از 
انتقـال حـرارت از داخل بـه خارج سـاختمان جلوگیری 
می شـود ]10[.یکی دیگـر از پارامترهای مسـتقل گریز 
طبقـه میانـی و طبقـه انتهایـی نسـبت بـه مرکـز مـی 
باشـد. در حالـت بهینـه این مقـدار گریز صفر می باشـد 
زیـرا هرچـه طبقـات از مرکـز فاصلـه بگیرنـد بـه همان 
مقـدار نسـبت سـطح به حجـم افزایـش می یابـد، علت 

لحـاظ کـردن این پارامتر تنهـا به دلیل ایجـاد فرم های 
متنـوع می باشـد.

بعـد از ایجـاد فرم هـای گوناگون ، به اعمال شـرط های 
مـورد نظـر برنامـه مـی پردازیـم، شـرطها مـی توانند بر 
اسـاس نیازهای سـازه ای همچون پاسـخ گویی مناسب 
بـه نیروهای جانبی باشـند یا بر اسـاس میزان مسـاحت 
اشـغال شـده در بـاال و پاییـن برج تامین شـوند.  در این 
فراینـد شـرطهای باال بـا ارزشـگذاری برابر)ارزشـگذاری 
هر شـرط بسـته به نظر طـراح می تواند متفاوت باشـد( 
اعمال شـده اند کـه فلوچارت نهایی مراحـل بهینه یابی 

به طور مختصر در شـکل 6 نشـان داده شـده اسـت.
 6- برنامه نويسـی در محیـط Grasshopper و 

انجام پروسـه بهینـه يابی
بـا توجه بـه تمام مؤلفه های ذکر شـده در قسـمت باال، 
در محیـط نـرم افـزار Grasshopperبرنامـه ای جهت 
اعمـال تمـام نیازهـای پـروژه تنظیم شـده اسـت که در 

شـکل 7 مشـاهده می شود.
شـکل 8 پـالن آزادی را نشـان مـی دهد کـه در محیط

Rhino  ترسـیم شـده اسـت، ایـن پـالن می توانـد هر 
شـکلی داشـته باشـد. سـپس این پالن آزاد کـه یکی از 
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 ؛ ماخذ: نگارندگان. رابطه تنوع پارامتريك و انتقال عمودي.5شكل 

- متغير ها و مؤلفههاي تابع هدف 6
در روش ارائه شده تعدادي متغير تعريف شده است كه بعضي از آنها به صورت مستقل و برخي نيز به صورت تابعي از ديگري 

عمل مي كنند. ارتباط اين متغيرها به گونه اي است كه تابع هدف پيچيدهاي ايجاد شده و نتيجه آن قابل پيش بيني نميباشد.با 
توجه به نيازهاي پروژه پارامترها قابل تغيير توسط كاربر هستند تا جوابي مناسب با طرح بدست آيد. متغير ها در برنامه به شرح 

زير هستند: 
همواره مجموع شعاع چند ضلعي مركزي و شعاع چند ضلعي  پيراموني،عددي است كوچكتر از كمترين فاصله مركز زمين •

 همين فاصله(اين شرط براي اطمينان از اينكه با هر شكلي از زمين چند ضلعي هاي 0.9مفروض تا اضالع زمين و بزرگتر از 
 مورد نظر همواره درون مرزهاي زمين قرار خواهند گرفت،اتخاد شده است)

 ].9 [ برابر عدد پي (ارتفاع و قطر پالن هردو متغير هستند)1.5 تا 0.5نسبت ارتفاع برج به قطر پالن همواره عددي است بين •
 مساحت طبقه فوقاني عددي است همواره كوچكتر از مساحت طبقه تحتاني و بزركتر از نصف اين مقدار.•
مساحت طبقه قرارگرفته در يك دوم ارتفاع برج همواره بزرگتر از مساحت طبقه فوقاني برج و كوچكتر از مساحت طبقه مياني •

 برج،باشد.
چند ضلعي بودن طبقه همكف و طبقه انتهايي و شكل آنها نيز مي تواند به صورت تابعي از ديگر پارامترها عمل كند، ولي در •

 اين ارائه به صورت متغير مستقل در نظر گرفته شده و توسط طراح انتخاب مي شود.
ميزان درجه چرخش طبقات در طبقات مختلف نيز به صورت مستقل در نظر گرفته شده است، زيرا كه اگر اين پارامتر را تابعي •

از پارامترهاي ديگر در نظر بگيريم، بهينه ترين زاويه چرخشي كه به دست خواهد آمد با توجه با تابع هدف، همواره صفر 
 خواهد بود.

نسبت سطح به حجم مي باشد كه همواره در حداقل ممكن قرار مؤلفه اي كه اينجا به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است 
نسبت سطح پوسته به حجم بنا كم باشد به همان نسبت از انتقال حرارت از داخل به خارج ساختمان جلوگيري مي هرچه دارد، 
يكي ديگر از پارامترهاي مستقل گريز طبقه مياني و طبقه انتهايي نسبت به مركز مي باشد. در حالت بهينه اين مقدار ].10[شود 

گريز صفر مي باشد زيرا هرچه طبقات از مركز فاصله بگيرند به همان مقدار نسبت سطح به حجم افزايش مي يابد، علت لحاظ 
 كردن اين پارامتر تنها به دليل ايجاد فرم هاي متنوع مي باشد.

شکل 5. رابطه تنوع پارامتريک و انتقال عمودی؛ ماخذ: نگارندگان.
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بعد از ايجاد فرم هاي گوناگون ، به اعمال شرط هاي مورد نظر برنامه مي پردازيم، شرطها مي توانند بر اساس نيازهاي سازه اي 
همچون پاسخ گويي مناسب به نيروهاي جانبي باشند يا بر اساس ميزان مساحت اشغال شده در باال و پايين برج تامين شوند.  در 

 اين فرايند شرطهاي باال با ارزشگذاري برابر(ارزشگذاري هر شرط بسته به نظر طراح مي تواند متفاوت باشد) اعمال شده اند كه
 نشان داده شده است. 6فلوچارت نهايي مراحل بهينه يابي به طور مختصر در شكل 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. فلوچارت برنامه مجازي الگوريتم ژنتيك مسئله.6شكل 

 و انجام پروسه بهينه يابي Grasshopper- برنامه نويسي در محيط 7
برنامه اي جهت اعمال تمام نيازهاي Grasshopperبا توجه به تمام مؤلفه هاي ذكر شده در قسمت باال، در محيط نرم افزار 

 مشاهده مي شود. 7پروژه تنظيم شده است كه در شكل 
 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.Grasshopper برنامه تنظيم شده در محيط .7شكل 

شکل 6. فلوچارت برنامه مجازي الگوريتم ژنتیک مسئله؛ ماخذ: نگارندگان.
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بعد از ايجاد فرم هاي گوناگون ، به اعمال شرط هاي مورد نظر برنامه مي پردازيم، شرطها مي توانند بر اساس نيازهاي سازه اي 
همچون پاسخ گويي مناسب به نيروهاي جانبي باشند يا بر اساس ميزان مساحت اشغال شده در باال و پايين برج تامين شوند.  در 

 اين فرايند شرطهاي باال با ارزشگذاري برابر(ارزشگذاري هر شرط بسته به نظر طراح مي تواند متفاوت باشد) اعمال شده اند كه
 نشان داده شده است. 6فلوچارت نهايي مراحل بهينه يابي به طور مختصر در شكل 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. فلوچارت برنامه مجازي الگوريتم ژنتيك مسئله.6شكل 

 و انجام پروسه بهينه يابي Grasshopper- برنامه نويسي در محيط 7
برنامه اي جهت اعمال تمام نيازهاي Grasshopperبا توجه به تمام مؤلفه هاي ذكر شده در قسمت باال، در محيط نرم افزار 

 مشاهده مي شود. 7پروژه تنظيم شده است كه در شكل 
 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.Grasshopper برنامه تنظيم شده در محيط .7شكل 

شکل 7. برنامه تنظیم شده در محیط Grasshopper؛ ماخذ: نگارندگان.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

233

کـه در ایـن قسـمت تعیین می شـود چند کرومـوزوم با 
یکدیگـر آمیزش داشـته باشـند و از جمعیت حاصل چه 

تعـداد بـرای ادامـه در نسـل بعدی انتخاب شـود.
پـس از اعمال تمام تغییرات برنامـه Galapagos را راه 
انـدازی مـی کنیم یا شـروع به بهینه یابی کنـد و بهینه 
تریـن جـواب نسـبت بـه متغیرهـا و مؤلفـه هـای تابـع 
هـدف در اختیـار مـا بگـذارد. شـکل 11 نشـان دهنـده 
جـواب بهینـه بـا توجه بـه پارامترهـای معین شـده می 

ورودی هـای برنامه کد نویسـی شـده اسـت، وارد برنامه 
Grasshopperمـی شـود تـا مراحل بهینـه یابی ادامه 

یاد )شـکل 8و9(.
در ادامـه رونـد بهینه سـازی به سـراغ Galapagos که 
از پالگین هـای نـرم افـزار Grasshopper مـی رویـم. 
ایـن نرم افـزار بـا اسـتفاده از الگوریتم ژنتیـک به بهینه 
یابـی مؤلفـه هـای تابـع هـدف مـی پـردازد. شـکل 10 
تنظیمـات موجـود در ایـن نـرم افـزار را نشـان می دهد 

 

8

 ترسيم شده است، اين پالن ميتواند هر شكلي داشته باشد. سپس  Rhino پالن آزادي را نشان مي دهد كه در محيط8شكل 
مي شود تا مراحل بهينه يابي Grasshopperاين پالن آزاد كه يكي از ورودي هاي برنامه كد نويسي شده است، وارد برنامه 

). 9و8ادامه ياد (شكل 
 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. پالن آزاد برج.8شكل 

 
 Grasshopper؛ ماخذ: نگارندگان. به محيط Rhino وارد كردن ورودي پالن آزاد از محيط نرم افزار .9شكل 

 مي رويم. اين نرم افزار با Grasshopper كه از پالگينهاي نرم افزار Galapagosدر ادامه روند بهينه سازي به سراغ 
 تنظيمات موجود در اين نرم افزار را نشان 10استفاده از الگوريتم ژنتيك به بهينه يابي مؤلفه هاي تابع هدف مي پردازد. شكل 

مي دهد كه در اين قسمت تعيين مي شود چند كروموزوم با يكديگر آميزش داشته باشند و از جمعيت حاصل چه تعداد براي ادامه 
در نسل بعدي انتخاب شود. 

 

8

 ترسيم شده است، اين پالن ميتواند هر شكلي داشته باشد. سپس  Rhino پالن آزادي را نشان مي دهد كه در محيط8شكل 
مي شود تا مراحل بهينه يابي Grasshopperاين پالن آزاد كه يكي از ورودي هاي برنامه كد نويسي شده است، وارد برنامه 

). 9و8ادامه ياد (شكل 
 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. پالن آزاد برج.8شكل 

 
 Grasshopper؛ ماخذ: نگارندگان. به محيط Rhino وارد كردن ورودي پالن آزاد از محيط نرم افزار .9شكل 

 مي رويم. اين نرم افزار با Grasshopper كه از پالگينهاي نرم افزار Galapagosدر ادامه روند بهينه سازي به سراغ 
 تنظيمات موجود در اين نرم افزار را نشان 10استفاده از الگوريتم ژنتيك به بهينه يابي مؤلفه هاي تابع هدف مي پردازد. شكل 

مي دهد كه در اين قسمت تعيين مي شود چند كروموزوم با يكديگر آميزش داشته باشند و از جمعيت حاصل چه تعداد براي ادامه 
در نسل بعدي انتخاب شود. 

شکل 8. پالن آزاد برج؛ ماخذ: نگارندگان.

Grasshopper.به محیط ؛ ماخذ: نگارندگان Rhino شکل 9. وارد کردن ورودی پالن آزاد از محیط نرم افزار 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

234

باشـد، در این شـکل، فـرم و تعداد اضـالع طبقه همکف 
و طبقـه بـاال بـه صورت دلخـواه انتخـاب و میـزان زاویه 
چرخـش طبقـات 90 درجـه درنظر گرفته شـده اسـت. 
همچنیـن میزان جابجایـی طبقه میانـی و انتهایی صفر 

لحاظ شـده اسـت. 
 شـکل 12 نشـان دهنده انـواع جـواب هـای بهینـه می 
باشـد کـه بـا تغییـر در مقـدار هـر یـک از پارامترهـای 

چرخـش و گریـز از مرکزطبقـات به دسـت آمده اسـت. 
 7-مقايسـه فـرم هـای بهینـه بدسـت آمـده از 

نظـر میـزان دريافـت نور مسـتقیم تابشـی
در ایـن مرحلـه تمـام فـرم هـای بهینـه بدسـت آمـده 
وارد برنامـه Ladybug کـه از پالگیـن هـای نـرم افـزار 
Grasshopper اسـت، می شـود تا تعیین شـود کدام 
یـک از ایـن فـرم ها میـزان نـور دریافتی بهتـری دارند. 

 

9

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.Galapagos اعمال تنظيمات مورد نياز در قبل از شروع بهينه يابي در برنامه .10شكل 

 را راه اندازي مي كنيم يا شروع به بهينه يابي كند و بهينه ترين جواب نسبت به Galapagosپس از اعمال تمام تغييرات برنامه 
 نشان دهنده جواب بهينه با توجه به پارامترهاي معين شده مي 11متغيرها و مؤلفه هاي تابع هدف در اختيار ما بگذارد. شكل 

 90باشد، در اين شكل، فرم و تعداد اضالع طبقه همكف و طبقه باال به صورت دلخواه انتخاب و ميزان زاويه چرخش طبقات 
درجه درنظر گرفته شده است. همچنين ميزان جابجايي طبقه مياني و انتهايي صفر لحاظ شده است.  

 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.Galapagosيكي از جواب بهينه پس از اتمام روند بهينه يابي در محيط . 11شكل 

 نشاندهنده انواع جواب هاي بهينه مي باشد كه با تغيير در مقدار هر يك از پارامترهاي چرخش و گريز از مركزطبقات 12شكل 
 به دست آمده است. 

 

9

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.Galapagos اعمال تنظيمات مورد نياز در قبل از شروع بهينه يابي در برنامه .10شكل 

 را راه اندازي مي كنيم يا شروع به بهينه يابي كند و بهينه ترين جواب نسبت به Galapagosپس از اعمال تمام تغييرات برنامه 
 نشان دهنده جواب بهينه با توجه به پارامترهاي معين شده مي 11متغيرها و مؤلفه هاي تابع هدف در اختيار ما بگذارد. شكل 

 90باشد، در اين شكل، فرم و تعداد اضالع طبقه همكف و طبقه باال به صورت دلخواه انتخاب و ميزان زاويه چرخش طبقات 
درجه درنظر گرفته شده است. همچنين ميزان جابجايي طبقه مياني و انتهايي صفر لحاظ شده است.  

 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.Galapagosيكي از جواب بهينه پس از اتمام روند بهينه يابي در محيط . 11شكل 

 نشاندهنده انواع جواب هاي بهينه مي باشد كه با تغيير در مقدار هر يك از پارامترهاي چرخش و گريز از مركزطبقات 12شكل 
 به دست آمده است. 

شکل 10. اعمال تنظیمات مورد نیاز در قبل از شروع بهینه يابی در برنامه Galapagos؛ ماخذ: نگارندگان.

شکل 11. يکی از جواب بهینه پس از اتمام روند بهینه يابی در محیط Galapagos؛ ماخذ: نگارندگان.
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10

 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. جواب هاي بهينه پس از اتمام روند بهينه يابي.12شكل 

 -مقايسه فرم هاي بهينه بدست آمده از نظر ميزان دريافت نور مستقيم تابشي8
 است، مي Grasshopper كه از پالگين هاي نرم افزار Ladybugدر اين مرحله تمام فرم هاي بهينه بدست آمده وارد برنامه 

 نشان مي دهند -با توجه به 14 و 13شود تا تعيين شود كدام يك از اين فرم ها ميزان نور دريافتي بهتري دارند. شكل هاي
موقعيت جغرافيايي زمين كه در اين تحقيق جنوب غرب تهران در نظر گرفته شده است- هر وجه از ساختمان چه مقدار نور 

(شكل سمت چپ) و فرم B1دريافت مي كنند. تحليل و آناليز دريافت نور بر روي تمام فرم ها اعمال شده است كه در زير فرم 
A2 (شكل سمت راست) نشان داده شده است. هرچه رنگ به سمت قرمز پر رنگ ميل كند نشان دهنده ميران نور دريافتي بيشتر

و بالعكس هرچه به سمت آبي تمايل داشته باشد از ميزان نور دريافتي پايين حكايت دارد. 

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان. مدل شماتيك ميزان دريافت نور از طريق پوسته بر حسب ساعت (ديد از باال).13شكل 

شکل 12. جواب های بهینه پس از اتمام روند بهینه يابی؛ ماخذ: نگارندگان.

پوسـته  توسـط  روز  نـور  دریافـت  سـاالنه  مجمـوع   *
خارجی=  متوسـط تابش روزانه نور خورشـید بر سـطح 
خارجی سـاختمان بر حسـب سـاعت1 ×تعـداد روز های 

سـال )365(
**بـرای تحلیـل دریافـت نـور بـر روی سـطحی نیاز به 
شـبکه تحلیلـی نیازمندیم؛درتحلیل هـای حاضربر روی 
پوسـته خارجـی هـر مدل شـبکه ای با ابعـاد 10×10در 
نظـر گرفته شـده اسـت کـه تعـدادکل آنهـا در هر مدل 
به مسـاحت پوسـته خارجی مرتبط اسـت. در طول روز 
بنابـه جهتحرکـت خورشـید بـرروی هـر نقطـه شـبکه 

میـزان مشـخصی دریافت نـور داریم. 
ضریـب کل در یافـت نور خورشـید بر حسـب سـاعت=  
میـزان سـاعات دریافـت نـور در هـر نقطـه از شـبکه 

شـکل هـای13 و 14 نشـان مـی دهنـد -بـا توجـه بـه 
موقعیـت جغرافیایـی زمیـن کـه در این تحقیـق جنوب 
غـرب تهـران در نظـر گرفتـه شـده اسـت- هـر وجـه از 
سـاختمان چـه مقـدار نور دریافـت می کننـد. تحلیل و 
آنالیـز دریافـت نـور بـر روی تمـام فـرم ها اعمال شـده 
اسـت کـه در زیـر فـرم B1)شـکل سـمت چـپ( و فرم 
A2)شـکل سـمت راست( نشان داده شـده است. هرچه 
رنـگ بـه سـمت قرمز پـر رنگ میـل کند نشـان دهنده 
میـران نـور دریافتـی بیشـتر و بالعکس هرچه به سـمت 
آبـی تمایـل داشـته باشـد از میزان نـور دریافتـی پایین 

دارد. حکایت 
جـدول 1 حاصـل نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیل فرم 

هـا در نـرم افـزار Ladybug را نشـان مـی دهد.

1.  ایـن مقـدار کـه بـرای نقاط با موقعیت جغرافیایی مختلف فـرق می کند، با اسـتفاده از بانک اطالعات دپارتمان انـرژی ایاالت متحده 
آمریکا به دسـت آمده اسـت.
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را بـرای تیـم طراحـی و اجـرا کنـد. در ایـن پژوهـش 
تکنیـک و روش هـای الگوریتمـی کـه منجـر بـه خلـق 
فـرم هـای هندسـی متقـارن مـی شـوند، بررسـی و در 
محیـط نـرم افزارگرس هاپر پیاده سـازی شـد کهبعد از 
اعمـال شـروط و راه اندازی الگوریتـم ژنتیک )کامپوننت 
نتیجـه   )Grasshopperافـزار نـرم  در   Galapagos
مـورد نظـر حاصـل می شـود کـه مطلوبتریـن نتیجه بر 
اسـاس شـرطهای اعمال شـده توسـط معمار خواهد بود 

تحلیل×تعـداد کل نقـاط تحلیـل موجـود در شـبکه
*** ضریـب بهـره وری فرم  =ضریـب کل در یافت نور 

خورشـید/ مساحت پوسـته خارجی مدل
8-نتیجه گیری و جمعبندي

اسـتفاده از تکنیـک هـای مبتنـی بـر تنـوع پارمتریـک 
در مـدل سـازی بـه طراحـی اجـازه مـی دهدبـه جـای 
طراحـی یـک مـدل به طراحـی یک سـامانه اقـدام کند 
کـه تغییـرات و هماهنـگ سـازهای بعـدی در طراحـی 
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 ؛ ماخذ: نگارندگان. جواب هاي بهينه پس از اتمام روند بهينه يابي.12شكل 

 -مقايسه فرم هاي بهينه بدست آمده از نظر ميزان دريافت نور مستقيم تابشي8
 است، مي Grasshopper كه از پالگين هاي نرم افزار Ladybugدر اين مرحله تمام فرم هاي بهينه بدست آمده وارد برنامه 

 نشان مي دهند -با توجه به 14 و 13شود تا تعيين شود كدام يك از اين فرم ها ميزان نور دريافتي بهتري دارند. شكل هاي
موقعيت جغرافيايي زمين كه در اين تحقيق جنوب غرب تهران در نظر گرفته شده است- هر وجه از ساختمان چه مقدار نور 

(شكل سمت چپ) و فرم B1دريافت مي كنند. تحليل و آناليز دريافت نور بر روي تمام فرم ها اعمال شده است كه در زير فرم 
A2 (شكل سمت راست) نشان داده شده است. هرچه رنگ به سمت قرمز پر رنگ ميل كند نشان دهنده ميران نور دريافتي بيشتر

و بالعكس هرچه به سمت آبي تمايل داشته باشد از ميزان نور دريافتي پايين حكايت دارد. 

 
شکل 13. مدل شماتیک میزان دريافت نور از طريق پوسته بر حسب ساعت )ديد از باال(؛ ماخذ: نگارندگان. ؛ ماخذ: نگارندگان. مدل شماتيك ميزان دريافت نور از طريق پوسته بر حسب ساعت (ديد از باال).13شكل 
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 ؛ ماخذ: نگارندگان. مدل شماتيك ميزان دريافت نور از طريق پوسته بر حسب ساعت (ديد پرسپكتيو).14 شكل

 
 را نشان مي دهد. Ladybugجدول زير حاصل نتايج به دست آمده از تحليل فرم ها در نرم افزار 

 Ladybug نتايج به دست آمده از آناليز فرم هاي بهينه در برنامه .1 جدول

مشخصات 
فرم 

مجموع ساالنه  ابعاد حجم و پوسته خارجي ابعاد كلي
دريافت نور 

روزتوسط پوسته 
 خارجي* (ساعت)

ضريب كل در 
يافت نور 

 خورشيد**
 (هزار ساعت)

ضريب بهره وري 
 -فرم***(ساعت

 حجم بنا ارتفاعطول  عرض مترمربع)
مساحت جدار 

بيروني 
(مترمربع) 

A1 - - 327 1079900 76798 2126.439 166850 2172.577 

A2 - - " 990622 73150 2143.954 155860 2130.673 

A3 - - " 866643 68169 1565.812 75295 1104.521 

A4 - - " 1066300 76557 2123.559 165250 2158.497 

A5 - - " 1004500 73917 2151.772 158320 2141.860 

A6 - - " 691131 60759 1626.674 80579 1326.198 
 

B1 - - " 916640 75006 1834.189 129760 1729.983 

B2 - - " 834888 72050 1825.912 118710 1647.594 

B3 - - " 719043 65462 1820.384 104490 1596.168 

B4 - - " 818757 71201 1834.832 116820 1640.705 

B5 - - " 840073 71975 1810.176 118660 1651.404 

B6 - - " 717098 66069 1805.790 103530 1566.985 

 شکل 14. مدل شماتیک میزان دريافت نور از طريق پوسته بر حسب ساعت )ديد پرسپکتیو(؛ ماخذ: نگارندگان.
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مخروطـی شـکل بـود. با توجه بـه جـدول 1، این نتیجه 
حاصـل مـی گردد کـه هرچه فـرم به سـمت پیچیدگی 
میـل کنـد به دلیـل ایجـاد تورفتگـی در فـرم از ضریب 
بهـره وری کاسـته می شـود)B1>A1(. هرچـه فرم بنا 
پیچش بیشـتری داشـته باشـد از ضریب بهره وری فرم 
بـه همان نسـبت کاسـته مـی شـود)A3>A2>A1 و 
B3>B2>B1(. امـا دور شـدن طبقـات از مرکـز در 
بعضـی مواقـع ممکـن اسـت ضریـب بهـره وری را بـاال 
بـرده)A5>A2 و A6>A3 و B5>B2( و بالعکـس از 

آنچـه بدیهـی مـی نمایـد ایـن اسـت کـه با شـرط های 
دیگـر یـا حتـی بـا همیـن شـرط ها و اعمـال ضریبهای 
نابرابـر بـه آنهـا، نتیجـه متفـاوت خواهد بود. بـه صورت 
کلـی اگر شـکل طبقـات را پارامتر مسـتقل در نظر نمی 
شـد و تابعـی از پارامترهـای دیگـر می بود شـکل بهینه 
ای که سیسـتم ارائه می داد شـکلی اسـتوانه ای شـکل 
مـی شـد و اگر محـدوده ای برای مقدار مسـاحت طبقه 
آخـر در نظـر گرفتـه نمـی شـد و از صفـر تا بـی نهایت 
مـی بـود شـکل بهینـه ای کـه بـه دسـت می آمـد فرم 

رم
ت ف

صا
شخ

م

ابعاد حجم و پوسته خارجیابعاد کلی
مجموع 
ساالنه 

دریافت نور 
روزتوسط 
پوسته 

خارجی* 
)ساعت(

ضریب کل 
در یافت نور 
خورشید**

)هزار 
ساعت(

ضریب  
بهره وری 
فرم*** 
)ساعت- 
مترمربع( حجم بناارتفاعطولعرض

مساحت 
جدار 

بیرونی 
)مترمربع(

A1--3271079900767982126.4391668502172.577
A2--"990622731502143.9541558602130.673
A3--"866643681691565.812752951104.521
A4--"1066300765572123.5591652502158.497
A5--"1004500739172151.7721583202141.860
A6--"691131607591626.674805791326.198

Ladybug جدول 1. نتايج به دست آمده از آنالیز فرم های بهینه در برنامه

B1--"916640750061834.1891297601729.983
B2--"834888720501825.9121187101647.594
B3--"719043654621820.3841044901596.168
B4--"818757712011834.8321168201640.705
B5--"840073719751810.1761186601651.404
B6--"717098660691805.7901035301566.985
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Programming, Genetic Algorithms”, Oxford Univ. 

Press.

6.Ashlock, D. (2006), “Evolutionary Computation 

for Modeling and Optimization”, Springer, ISBN.

7.Goldberg, D. E., (1989), “Genetic Algorithms in 

Search, Optimization, and Machine Learning”, Ad-

dison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, Mass.

8.Eiben, A. E. et al (1994). “Genetic algorithms with 

multi-parent recombination”, PPSN III: Proceed-

ings of  the International Conference on Evolution-

ary Computation, The Third Conference on Parallel 

Problem Solving from Nature: 78–87.

9.شـولر، ولـف گانـگ )1371(سـازه سـاختمان هـای 
بلنـد، ترجمـه: حجـت اهلل عادلـی، انتشـارات دهخـدا، 

چـاپ پنجـم.
10.قبادیان، وحید )1384(بررسـی اقلیمی ابنیه سـنتی 

ایران، تهران،  انتشـارات دانشـگاه تهران، چاپ سـوم.

میـزان آن بکاهـد)A4>A1 و B4>B1 و B6>B3(؛ 
بـه ایـن صورت کـه هر چـه سـطح نورگیر بیشـتری رو 
بـه خورشـید قـرار گیـرد میزان بهـره وری فـرم افزایش 
مـی یابـد بـه طـور کلـی اگـر بـه سـمت جبهـه نورگیر 
حرکـت کنـد، باعـث ایجاد سـایه در طبقـات پایین می 
گـردد و اگـر بـه سـمت مخالـف حرکـت کنـد میـزان 

سـطح نورگیـر بیشـتری ایجاد مـی کند.
قابلیـت برنامـه نویسـی در نرم افـزار های معمـاری این 
امـکان را مـی دهنـد تـا کاربـر در محیطـی گرافیکی  و 
نـه صرفـا عـددی به کـد نویسـی بپـردازد. این سـادگی 
امتیـازی بـرای اسـتفاده از این ابـزار بـرای یافتن جواب 
هـای بهینـه برای مسـایل مختلف محسـوب می شـود. 
هـدف اصلـی در ایـن پژوهـش این اسـت که به مسـئله 
طراحـی فرم و فرم یابی سـاختمان های بلنـد از دیدگاه 
عمیـق تری نگریسـته شـود. نگاهـی که فراتر از مسـائل 
ظاهـری و فرمـال، پارامترهـای اساسـی و مهـم تـری را 
کـه منجـر بـه کارایـی بهتر سـاختمان می شـوند را هم 

در نظـر مـی گیرد.
منابع و ماخذ

1.گالبچـی، محمود و  اندجی گرمـارودی، علی )1390( 
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2.Nianquan Zhang, (2001) A computer-based en-

vironment forpreliminary structural design, design 
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Hong Kong University.

 ،)1392( محدرضـا  گالبچـی  و  محمـود  3.گالبچـی، 
مبانـی طراحی سـاختمان های بلنـد، تهران، انتشـارات 

دانشـگاه تهـران.
4.Sang Min. Park,) Mahjoub Elnimeiri, David C. 

Sharpe, Robert J. Krawczyk (2004). “Tall Building 

Form Generation by Parametric Design Process. 

CTBUH 2004 Seoul Conference

5.Back, T. (1996), “Evolutionary Algorithms in The-

ory and Practice: Evolution Strategies, Evolutionary 
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تبیین شاخص های طراحی فضای شهری انعطاف پذير با بهره گیری از مدل دلفی
احمد استقالل- دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

مهیار اردشیری* -استادیار شهرسازی، واحد بیضاء، دانشگاه آزاد اسالمی، بیضاء، ایران
ايرج اعتصام- استاد دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

چکیده
امـروزه شـناخت فضاهـای شـهری و طراحـی مناسـب آن راهـی به 
سـوی بـرآوردن نیازهـای گوناگـون شـهروندان اسـت. در ایـن میان 
توجـه بـه اصل انعطاف پذیری بـه عنوان یکـی از عوامل خلق فضای 
شـهرِی بـا کیفیـت، فضا را قادر می سـازد تا گزینه هـای متعددی را 
بـه شـهروندان ارائه نمایـد. حال در این پژوهش کـه از نظر ماهیت از 
نـوع پژوهـش های اکتشـافی می باشـد، تـالش گردیده تـا به تبیین 
مفهـوم انعطـاف پذیـری و راه هـای تحقـق آن در فضـای شـهری 
پرداختـه شـود، همچنیـن الگویـی بـه منظور دسـتیابی بـه انعطاف 
پذیـری در فضـای شـهری ارائـه گردد. گفتنی اسـت حصـول به این 
فضـا بـا دارا بـودن شـاخص های انعطـاف پذیـری، نخسـت نیازمند 
پیـش شـرط هایی اسـت کـه شـامل نفوذپذیـری، تنـوع، و خوانایی 
خواهـد بـود. در ایـن راسـتا نخسـت بـه گـردآوری داده هـای کیفی 
بـا اسـتفاده از روش مطالعـات کتابخانـه ای پرداختـه مـی شـود و با 
بازنگـری ادبیـات موضـوع مهمترین مؤلفه هـای دخیـل در طراحی 
فضـای شـهری انعطـاف پذیـر شناسـایی و سـپس در قالـب روش 
دلفـی بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه ای و مبتنـی بـر روش گلولـه 
برفـی مؤلفـه ها مورد سـنجش قرار گرفـت. نتایج پژوهـش حاکی از 
نقـش مؤثرتـر 17 شـاخص در شـکل گیـری فضای شـهری انعطاف 
پذیـر مـی باشـد کـه با توجـه به جـدول رتبـه بندی، شـاخص های 
سـازگاری عملکردها، تغییرپذیری، داشـتن حق انتخـاب های افزون 
تـر و نیـز توجه بـه روابط انسـانی و دسترسـی ها از اهمیـت باالتری 

برخـوردار می باشـند.
واژگان کلیـدي: انعطـاف پذیـری، فضـای شـهری، مـدل دلفی، 

شاخص.

Ardeshiri@biau.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 88543442  ، رایانامه *

Explaining indices of  flexible urban space design using 
Delphi model

Abstract
Today knowledge of  urban spaces and suitable urban 
design of  them is a way to meet the diverse needs of 
citizens. In the meantime, consideration of  the principle 
of  flexibility as one of  the factors creating quality urban 
space enables space to provide the numerous options 
to citizens. However, in this study, which has an explor-
atory nature, attempted to explain the concept of  flex-
ibility and ways of  its realization in the urban space, and 
also a model is presented in order to achieve flexibility in 
the urban space. The attainment of  this space, with the 
flexibility indices first need preconditions, which include 
permeability, diversity, and readability. For this purpose, 
first qualitative data was collected using library studies 
and a review of  the literature, the most important el-
ements involved in the flexible design of  urban space 
were identified; then by Delphi method, and by means 
of  a questionnaire, and based on the snowball method, 
components were measured. The results indicate the 
more effective roles of  17 indices in the formation of 
flexible urban space. According to the ranking table, in-
dices of  compatibility of  performances, flexibility, and 
more choice and greater attention to human relation-
ships and access were more important.
Keywords: flexibility, urban space, Delphi model, index
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1-مقدمه
در  مهـم  و  اساسـی  نقشـی  حائـز  عمومـی  فضاهـای 
تمدن هـای  ظهـور  اجتماعـی،  زندگـی  شـکل گیری 
نخسـتین و مجتمع هـای بیولوژیکی می باشـند و با مد 
نظـر داشـتن اینکـه شـهرها در سـال 1900، تنهـا 13 
درصـد از جمعیـت جهـان را در خـود جـای داده بودند 
و بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت در جهـان، پیش بینی 
می شـود تـا سـال 2050 میـالدی شـهرها از 70 درصد 
جمعیـت جهـان لبریز خواهند شـد و این موضوع حاکی 

از لـزوم نگاهـی نـو بـه شـهر و عناصـر آن می باشـد.
دورنمـای آینـده، روشـنگر شـهرهای انعطـاف پذیـر و 
خـالق به عنوان بسـترهای توسـعه اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی جوامـع اسـت و فضاهـای شـهری همچـون 
خیابـان هـا، پارک هـا، میادین و ... سـایت هـای مهمی 
بـرای شـکل گیری فعالیت هـای اجتماعـی، اقتصادی و 
 Collins and Shantz( سیاسـی به شـمار مـی آینـد

 .)517  ,2009
بـا توجه بـه اهمیـت موضـوع در ادامه سـعی گردیده تا 
پـس از تبییـن مفهـوم فضـای شـهری و مقولـه انعطاف 
پذیـری الگویـی ارایـه گـردد تـا هـم نگاهـی جامـع بـه 
موضـوع داشـته و هـم بـا بهره گیـری از آن بتـوان بـه 
شـهری  فضاهـای  طراحـی  هـای  شـاخص  تحصیـل 

انعطـاف پذیـر پرداخـت.
2. روش شناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای 
اکتشـافی اسـت، زیرا مسـأله ای را مورد توجـه قرار می 
دهـد کـه قبـال به آن بـا این نگاه پرداخته نشـده اسـت. 
در چنیـن پژوهشـی بـه جـای آزمـون فرضیـه، هـدف 
جمـع آوری الگوهـا و ایـده هـا برای یافتـن درک عمیق 
از موضـوع اسـت بـرای ایـن منظـور از رویکـرد آمیخته 
اسـتفاده مـی کنیـم کـه هـدف آن ترکیـب روش هـای 
پژوهـش کمـی و کیفـی بـرای دسـتیابی بـه روشـی 
مناسـب جهـت دسـتیابی بـه اهـداف پژوهـش اسـت. 
بـرای ایـن منظور ابتدا به گـردآوری داده هـای کیفی با 
اسـتفاده از روش مطالعـات کتابخانـه ای پرداخته شـده 
و سـپس سـعی گردیـده تـا از روش دلفـی بـرای رتبـه 

بندی شـاخص ها بهره گیری شـود. در این راسـتا ابتدا 
در نتیجـه بازنگـری ادبیـات موضـوع مهمتریـن عوامـل 
بـرای طراحـی فضـای شـهری انعطـاف پذیر که شـامل 
32 مـورد بـود اسـتخراج گردید و سـپس در قالب روش 
دلفی با اسـتفاده از ابزار پرسشـنامه ای در سـه مرحله و 
مبتنـی بـر روش گلوله برفـی با نمونه آماری شـامل 26 
خبـره در حوزه شهرسـازی مورد سـنجش و رتبه بندی 
قـرار گرفـت که در قالـب جدولی در پایـان پژوهش ارائه 
گردیـده اسـت. ضمنا برای بررسـی  ضریب همبسـتگی 
از شـاخص معنـی داری و برای تطابـق قابل قبول نظرات 
در آزمـون دلفـی از ضریـب دبلیـوی کنـدال بهـره برده 

شـده است.
3. پیشینه پژوهش

مفهـوم انعطاف پذیـری چنـد سـالی بیـش نیسـت کـه 
به صـورت جـدی مـورد توجه قـرار گرفتـه اسـت )البته 
ایـن بـه ایـن معنـی نیسـت کـه تـا قبـل از این چنیـن 
مفهومـی وجـود نداشـته و یا بـی کاربرد بوده اسـت( لذا 
تاکنـون پژوهـش منسـجمی در این بـاره کمتـر صـورت 
گرفتـه اسـت و بایسـتی از البـه الی سـخنان و متـون 
اهل فـن بـه جمـع آوری پیشـینه کمرنـگ ایـن مفهـوم 
به ویـژه بـا تأکید آن بر فضای شـهری پرداخته شـود. در 
منابـع فارسـی تنها چند مقالـه و پایان نامه بـا عناوینی 
همچـون انعطـاف پذیري و مسـکن منعطف   )اسـماعیل 
دخـت 1390(، محیـط هـای یادگیـری انعطـاف پذیر و 
الگویـي بـراي تحلیل انعطاف پذیري در مسـکن سـنتي 
ایـران  )عینـي فر، 1382( به چشـم می خـورد که اغلب 
بـه این مقولـه از دیدگاه معماری پرداختـه اند. عینی فر 
با پیشـنهاد یـک ماتریس دو بعـدي از مفاهیم مرتبط با 
انعطـاف پذیري در سـطوح خرد، میانـی و کالن، الگویی 
بـراي تحلیل انعطاف پذیري در مسـکن سـنتی ایران را 

پیشـنهاد می کند.
امـا در مقـاالت و کتـب، عمـدة تـالش هاي انجام شـده 
بـه دنبال تعریـف و تبیین ایـن مفهوم بوده انـد. آدریان 
فورتی )2000( در کتاب خود، واژگان و ساختمان: لغت 
نامـۀ معمـاري مـدرن، از انعطاف پذیري بـه عنوان یکی 
از هجـده واژگان کلیـدي معمـاري مـدرن یـاد می کند. 
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همچنیـن سـایر نظریه پـردازان از جمله رابنک، شـپارد 
و تـون )1973 و 1974(، هرتزبرگـر )1991(، گـروک 
)1992(، مـک کرینـور )1998( و هابراکـن )2008(، به 
طـور مختصـر و نـه بـه شـکل یـک تحقیـق جامـع، به 
شـرح ابعاد مختلف مفهـوم انعطاف پذیـري پرداخته اند 

  )اسـماعیل دخت، 1390(.
در ایـن بیـن تنهـا یـک پژوهـش در راسـتاي تعمیـق 
عملـی  هـاي  جنبـه  بیـان  و  مفهـوم  ایـن  شـناخت 
رویکردهـاي مرتبـط بـا آن به صـورت جامـع و بنیادین 
گام برداشـته اسـت. تاجانـا اشـنایدر و جرمـی تیـل در 
مقالـه،  دو  و  منعطـف )2007(  کتـاب خـود، مسـکن 
مسـکن منعطـف: فرصـت هـا و محدودیت هـا )2005( 
مسـکن منعطـف: رهیافتـی بـه هـدف )2005(، به طور 
جامـع و مبسـوطی عـالوه بر تعریـف ایـن واژه و واژگان 
مرتبـط با آن، بـه بیان رویکردهاي طراحانـه و ایده هاي 
عملیاتـی براي دسـتیابی بـه انعطاف پذیري در مسـکن 

مـی پردازنـد   )اسـماعیل دخـت، 1390(.

همچنیـن در سـایر پژوهش هـای غیر فارسـی، بنتلی و 
همکارانـش نیز در کتاب محیط های پاسـخده بواسـطه 
اهمیـت موضـوع، انعطـاف پذیـری  را به عنـوان یکی از 
اصـول دسـتیابی به محیط پاسـخده معرفـی می نمایند 
و سـعی مـی کنند بـا تدابیـر و راهکارهایی ایـن مهم را 

در شـهر تحقق بخشند. 
 Pena(در پژوهش هایی دیگـر گونه های انعطاف پذیري
and Parshall; 2012, 84( و نیاز به منعطف سـاختن 
اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  هـای شـهری  فضـا 
)Thompson; 2002(. در سـال اخیـر نیـز مطالعاتـی 
در زمینـه فضاهـای شـهری و عمومـی و لـزوم انعطـاف 
 .)2013  ;Gehl(اسـت شـده  انجـام  آنهـا  در  پذیـری 
همچنیـن در تحقیقـی با عنوان »فضـای عمومی محیط 
شـهری« ضمن بررسـی موضوع به طبقـه بندی انعطاف 

 .)2011 ;TehBorTsong( پذیـري مـی پـردازد
در ایـن میـان چارچـوب هیوگـو بـرای اقدام  بـا موضوع 
چارچـوب  یـک  انعطاف پذیـر،  جوامـع  و  ملـل  ایجـاد 

تصوير1. طرح سه بعدی فضای شهری در سیه نا، ايتالیا، 
)2010 Rudlin and Falk(

تصوير4. طرح سه بعدی از فضای شهری خیابان و 
)2012 .Carmona et al(،میدان

)1995 Jacobs( ،تصوير3. برشی از فضای شهری خیابان

 Rudlin(،تصوير2. پالن فضای شهری، در سیه نا، ايتالیا
)2010 and Falk
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عملیاتـی ده سـاله بـود کـه توسـط کشـورهای عضـو 
سـازمان ملل اتخاذ شـده و اصول راهنمایـی برای ایجاد 
انعطاف پذیـری به همراه یک سیسـتم کنترل پیشـرفت 
در سـطح ملـی ارائـه می نمـود و در ادامـه آن شـاهد 
تصویـب چارچـوب سـندای بـرای کاهـش ریسـک بالیا  
)2015-2030( در سـومین کنفرانـس جهانی سـازمان 

ملـل متحـد در سـندای ژاپن هسـتیم.
4. مفهوم فضای شهری

در یـک نـگاه مفهومی مـی توان فضای شـهری را پدیده 
ای دانسـت سـازمان یافتـه از اطالعاتـی، کـه در صـور 
مختلـف فـرم، عملکـرد و معنـا تجلـی مـی یابد، بسـتر 
شـکل گیـری و ارتقـا زندگـی اجتماعی یـک جامعه که 
بیانگـر فرهنـگ و شـیوه شهرنشـینی یـک تمـدن مـی 
باشـد، فضای شـهری عینیتی اسـت برخاسـته از تلفیق 
روابـط اجتماعـی، در بسـتری کالبـدی، در زمینـه ای 
معنایـی و در راسـتای عملکردهـای مـورد نیـاز جمعـی 
انسـانی  )ماجـدی، منصـوری و حاجی احمـدی 1390، 

.)263 ص 
از دیـدگاه عملکـردی نیـز بایسـتی فضـای شـهری را، 

فضایـی خارجـی دانسـت کـه بیـن سـاختمان هـا جـا 
خـوش کـرده اسـت. ایـن فضاهـا بـا نماهـا و بـام شـهر 
.)2000 Chau ;2004 Paumier( تعریـف مـی شـوند

ایـگاه فضاهـای شـهری نیز در میـان عناصر خلق شـده 
در شـهر در مقیـاس هـای مختلف بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت بـه طـوری کـه مـی تـوان گفـت فضـای شـهری 
تنهـا عنصـر منحصـر بفردی از محیط سـاخته شـده در 
شـهر اسـت که در حـوزه کاری مهندسـین، معمـاران و 
شهرسـازان قـرار مـی گیـرد کـه ایـن مهـم مؤکـد نگاه 

منسـجم تـر و همـه جانبـه تر بـه این فضاهاسـت.
5. دستیابی به فضای شهری با کیفیت

در ایـن راسـتا بـه منظـور ارتقـا سـطح فعالیتـی فضای 
 Paumier،   )2004(  ،  )2004(  Gehl، شـهری 
2007( Davies( and Evans )2007( بـر این باورند 
کـه هفـت کیفیـت جهت خلق و توسـعه فضای شـهری 
مـورد نیـاز اسـت کـه شـامل ایمنـی ، آسـایش ، همـه 
شـمول بـودن ، جـذاب بـودن ، تداوم داشـتن ، مدیریت 
کارآمـد  و انعطــاف پذیـر بـودن  می باشـند. بـه خوبی 
مـی تـوان دریافـت کـه انعطاف پذیـری در ایـن میان از 

)2000 Chau ;2007 Moughtin(  نمودار1. جايگاه فضای شهری در میان بخش های متفاوت زيستی؛ اقتباس از
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 ،)Merriam-Heritage Dectionary( جدیـد 
بـا شـرایط  بـرای مقابلـه  قابلیـت  بـودن،   تغییرپذیـر 
 Longman“( آسـانی  بـه  تغییـر  قــابلیت  مــتغیر، 
اسـت   )2016  ”English Dictionary Online
 )افهمـی و علیـزاده 1392، ص 59( می باشـد. مفهـوم 
انعطـاف پذیـری می تواند بـه مثابه کنش درختی باشـد 
کـه در بـاد خـم شـده و دوباره به شـکل اصلی خـود باز 
 Sennett ;2005 Kaluza and Blecker( می گـردد
توانایـی  پذیـری،  انعطـاف  بـه طـور مختصـر   .)2006
تسـلیم شـدن در فشـار، و همچنین قابلیت برگشتن به 
شـکل فیزیکـی اصلی می باشـد. با وجود ایـن درک کلی 
از انعطـاف پذیـری، چالش هـای ظریفـی در تعریف این 

دارد. وجـود  اصطـالح 
ادبیـات موضـوع بیانگـر آن اسـت کـه انعطاف پذیـری 
را بایسـتی به عنـوان »فعلـی سـودمند« در نظـر گرفـت 
)Adler 1988, 36(. هرچنـد کـه ایـن مفهـوم در بطن 
خـود بر منفعتی سـودمند داللت داشـته ولی یک خوب 
مطلـق نیسـت. با وجـود معانـی مختلف بـرای اصطالح 
انعطـاف پذیری، دسـت یافتـن به یک معنـای دقیق در 
یـک وضعیـت خـاص بـرای ایـن اصطالح دشـوار اسـت 
 )لینـچ، 1381، ص 214(. معنـی دقیق کلمه ی انعطاف 
پذیـری بـه ویژگی هـای فیزیکی شـامل قابلیـت ارتجاع 
و تسـلیم فشـار و بازسـازی شـکل فیزیکی بـر می گردد 
)Sennett ;2005 Kaluza and Blecker 2006(. با 
ایـن حال، واژه انعطـاف پذیری به عنـوان ویژگی مواجه 
شـدن با ابهامـات در فرآیندهای برنامـه ریزی و تصمیم 
گیـری، اسـتفاده می شـود. به خاطـر وجـود ابهاماتی در 
مفهـوم انعطـاف پذیری، دشـوار بـودن درک آن، دسـت 
یافتـن بـه تعریفـی جامـع و دقیـق، ضـروری می نماید. 
صالـح و همـکاران )2001( انعطاف پذیـری را یک کلمه 
غنـی و مبهـم دانسـته و تـا حـد زیـادی بـا ویژگی های 

مثبـت مرتبـط می دانند.
از  بسـیاری   ،)2001( همـکاران  و  صالـح  گفتـه  بـه 
نویسـندگان بـه طـور مسـتقیم انعطـاف پذیـری را بـه 
عنـوان قابلیـت تغییر در راسـتای دسـتیابی به شـرایط، 
نیازهـا و کاربسـت های نویـن، توانایـی بـرای پاسـخ بـه 

نقشـی کلیـدی برخـوردار اسـت. نـگاه نویـن بـه فضای 
شـهری بـا رویکـرد انعطـاف پذیـری، در پـی تعریـف و 
اسـتفاده دوباره از فضا، شـخصیت دادن بـه فضاهای باز، 
خلـق فرصـت هـای اجتماعـی بـه حاشـیه رانده شـده، 
بـا توجـه به محیـط زیسـت و در چارچوب سـاختارهای 
پویـای شـهری و شـبکه هـای دسترسـی در فضاهـای 

 .)59 ,2002 Thompson( شـهری مـی باشـد
 Flexibility 6. انعطاف پذيری در قالب سـه واژه

, Robustness , Resilience
وقتـی در میـان منابع مکتوب به سـراغ مفهـوم انعطاف 
پذیـری می رویـم با سـه واژه اصلی  مواجه می شـویم که 
هـر کدام به نوعی و بسـته به شـرایط، خـود را با مفهوم 
انعطـاف پذیـری آشـکار می نماینـد. ایـن واژگان همگی 

انعطـاف پذیری هسـتند و البته دقیقاً نیسـتند!
انعطـاف  مفهـوم  بـرای  بیشـتر  کـه   Resilience واژه 
پذیـری در حـوزه مدیریـت بحران و مقابله بـا مخاطرات 
 Flexibility و Robustness کاربـرد دارد و واژه هـای
کـه تـالش دارنـد تا بـا توجـه به تغییـرات بوجـود آمده 
در محیـط، بصـورت بالقـوه و بافعـل، بـه پاسـخگویی به 
نیازهـا بپردازنـد. بـرای جلوگیـری از خلط ایـن مفاهیم 
در ادامـه سـعی می گردد تـا مفهوم آنها تدقیـق گردیده 

و بـه وجوه تمایزشـان پرداخته شـود.
7 .1 . مفهوم انعطاف پذيری 

انعطاف پذیـری در لغـت به معنی شایسـتگِی هماهنگی 
بـا هـر وضـع و هر محیـط  )معیـن،  1387(، چیـزی که 
پذیریـد  )دهخـدا، 1377، ص  برگشـتی  و  خمیدگـی 
3765( و بـه مفهـوم سـادگی تغییرپذیـری به منظـور 
سـازگاری و مناسـب بـودن بـرای محیط و تغییـرات آن 
در موقعیت هـای متفـاوت می باشـد  )مردمـی و دلشـاد، 

1389، ص 110(  .
التیـن  اصطـالح  از  برگرفتـه  پذیـری  انعطـاف  واژه 
نـرم  و  منعطـف  خمیـده،  معنـی  بـه   ”flexibilis“
بــرای  قــابلیت  معنـای  بـه  لغـت  در  انعطاف پذیـری 
 Oxford Dictionaries -“( تغییرپذیـری 
 ”Dictionary, Thesaurus, & Grammar
2016(، قابلیـت بـرای سـازگاری بـا شـرایط و تغییرات 
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دو توانایـی یک سیسـتم بـرای مقابله با تغییـر، توصیف 
می شـوند، تفاوت هـای مهمـی در مفهـوم آنهـا وجـود 

خواهد داشـت.
یـک  »توانایـی  می شـود:  تعریـف  اینگونـه  اسـتحکام 
سیسـتم بـه حسـاس بودن نسـبت بـه تغییـر محیط«. 
سیسـتم های مسـتحکم قابلیت مورد نظر خـود را تحت 
شـرایط متنـوع عملکـرد ارائـه می کننـد، بـدون اینکـه 

)2005 Fricke and Schulz(. تغییـر کننـد 
بـه عبـارت دیگـر، اسـتحکام حساسـیت یـک فضـا بـه 
اختـالالت اسـت. درجـه نیرومنـدی بـاال بـدان معنـی 
اسـت که احتمـال باالیـی از دسـتیابی بـه عملکردهای 
قابـل قبـول سیسـتم بـدون تغییر سیسـتم وجـود دارد 
در   .)Kühn  ;2005  Corsten and Gössinger(
مقابـل، انعطـاف پذیـری توانایـی یـک سیسـتم بـرای 
برآورده کردن نیازهای متغیر بواسـطه شـکل گیری یک 
 Fricke and Schulz( متغیـر توسـط سیسـتم اسـت
2005(. بنابرایـن، انعطـاف پذیـری، بـه موجـب شـروع 

تغییـرات آینـده و یا توانایـی برای بهبـود عملکرد آینده 
یـک سیسـتم می شناسـند. امـا ایـن معنـای عمومـی 
کلمـه به طور کلـی باعث سـردرگمی بیـن واژه انعطاف 
پذیـری و سـایر واژه های مربـوط به توانایی پاسـخگویی 
بـه تغییـرات، ماننـد سـازگاری، تغییرپذیـری، چابکـی، 
قابلیـت ارتجاعـی و غیـره می شـود. بـرای تثبیـت واژه 
کـه  اسـت  نیـاز  دقیق تـری  تعریـف  پذیـری  انعطـاف 
بیـن واژه هـای مختلـف تغییرپذیـری تمایز ایجـاد کند. 
تعریـف دقیـق انعطـاف پذیـری، پیش شـرطی اسـت تا 
بتوانیـم مفهوم طراحـی انعطاف پذیر را تبییـن نموده و 
آن را بیشـتر درک کنیـم. تعریف موضوع بعنـوان پایه و 
اساسـی بـرای یـک روش اندازه گیـری مورد نیاز اسـت 
کـه بـه نوبه خود نشـان دهنـده تعریف انعطـاف پذیری 

 .)2004  Hocke  ;1994  Upton(باشـد
7 .2 . استحکام  

 اکثر نویسـندگان بین اسـتحکام و انعطاف پذیری تمایز 
قائـل می شـوند. اگرچـه انعطـاف پذیری و اسـتحکام هر 

 .Bentiey et al :تصوير5. هفت معیار خلق محیط های پاسخده؛ ماخذ
.9 ,2013
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 Eckart( یـک فرآینـد فعـال تغییـر، شـکل می گیـرد
2012, 84(. بـرای روشـن تـر شـدن موضوع مـی توان 
مفاهیـم اسـتحکام و انعطـاف پذیـری را بـه ویژگـی دو 
درخـت بلـوط و بیـد در مقابـل طوفان، تشـبیه کرد. هر 
دو ایـن درختـان توانایی مقابله در برابـر طوفان را دارند، 
درخـت بلوط با داشـتن اسـتحکام اولیـه و درخت بید با 
خمـش و انعطـاف پذیـری کـه با شـروع طوفـان از خود 

نشـان مـی دهد.
شـایان ذکـر اسـت یـان بنتلـی و همکارانـش، در کتاب 
ایجـاد  بـرای  را  معیـار  هفـت   ، پاسـخده  محیط هـای 
محیط هـای پاسـخده بیـان کرده انـد  )بنتلـی و دیگران، 
1386( کـه شـامل  نفوذپذیـری، گوناگونـی، خوانایـی، 
انعطـاف پذیـری، تناسـبات بصری، معنای حسـی، رنگ 
تعلـق می باشـد. گفتنی اسـت در سـال 1990 به دلیل 
نارسـایی و کمبـود مفاهیـم در ایـن عوامـل، یـان بنتلی 
سـه معیـار دیگـر را بـه ایـن عوامـل افـزود، کارایـی در 
مصـرف انـرژی، نگهـداری از اکوسیسـتم ها، پاکیزگـی 
)بـه حداقـل رسـاندن آلودگی هـوا(  )رفیعیـان و دیگران 

1391، ص 37( .                            
 7 .3 . تـاب آوری )پاسـخگويی به تنش ناشـی از 

مخاطرات(
واژه تـاب آوری در اوایـل قرن 17 میـالدی از فعل التین 
Resilire  بـه معنـای جهـش و به حال خود بازگشـتن، 
وارد زبان انگلیسـی شـد. در سـال 1973، هولینگ  واژه 
»تـاب آوری« را به طور مشـخص، وارد ادبیات تخصصی 
اکولـوژی نمـود. بنابر نظر هولینگ، تـاب آوری به عنوان 
بـرای درک فشـارهای دینامیکـی و غیرخطـی  راهـی 
جذب شـده در زیسـت بـوم و به صورت مقـدار اختاللی 
کـه زیسـت بـوم می تواند بـدون ایجـاد تغییـرات عمده 
و اساسـی در سـاختار خـود جـذب کـرده و پایـدار باقی 

بماند تعریف شـده اسـت.
ونـدر بـروژ  )2009( تـاب آوری  را بـه عنـوان توانایـی 
تعریـف  محیطـی  زیسـت  و  اجتماعـی  یـک سیسـتم 
می کنـد، »اختـالالت را جـذب کرده و همزمان سـاختار 
و عملکـرد را حفـظ می کنـد«. ایـن تعریـف براسـاس 
رونـد زیسـت محیطـی اسـت؛ یـک سیسـتم اکولوژیک 

می توانـد دامنه هایـی از انـواع تـاب آوری را در سـطوح 
عملکـردی مختلـف داشـته باشـد. در واقـع تـاب آوری 
توانایـی جـذب اختـالالت اسـت بـدون اینکـه محیط از 

.)2009 Brugge( شـرایط پایـدار خـود دور شـود
بـا توجه بـه نقطه نظرات مذکـور می توان اذعان داشـت 
اگرچـه بازسـازی، تـاب آوری و شهرسـازی، در ظاهـر 
مفاهیمـی جـدا از هـم بـه نظر می رسـند، امـا در هنگام 
بروز سـوانح گسـترده در شـهرها، در ارتباطـی تنگاتنگ 
بـا یکدیگر قرار می گیرند. پنداشـتی کـه از تاب آوری در 
راسـتای تبدیل شـدن بـه اصلی ترین پایه تقلیل آسـیب 
پذیـری شـهرها در برابر مخاطـرات وجـود دارد، اهمیت 
ارتبـاط میـان طراحـی شـهری، میـزان تطبیـق پذیری 
شـهرها و همچنیـن تـاب آوری در برابـر مخاطـرات را 

می نماید. مشـخص 
و  اجتماعـی  فیزیکـی،  علـوم  در  آوری  تـاب  نظریـه 
همچنیـن سیاسـت عمومـی بـه عنـوان مفهومـی مهـم 
همواره مطرح شـده اسـت. تـاب آوری با حفظ سـاختار 
و عملکرد سیسـتم موجود مشـخص می شـود، در حالی 
کـه کوهـن  )1989( تاکیـد می کند کـه انعطاف پذیری 
تنهـا برای تضمین عملکرد سیسـتم اسـت امـا نیازی به 
حفظ سـاختار سیسـتم اصلی نـدارد. عالوه بـر این، تاب 
آوری اشـاره به سـازگاری فرایندها به عنـوان یک تغییر 
مسـتقل از سیسـتم دارد، در حالـی که انعطـاف پذیری 
تغییـر خارجـی اولیـه در نظر گرفته می شـود. نگاه دیگر 
توسـط گرآف و همکاران ارائه شـده اسـت، )2007( که 
چهـار بعـد از تـاب آوری را به عنوان ظرفیت سـاختاری 
بـرای جلوگیری از آسـیب، ظرفیت سـازگاری به منظور 
کاهـش آسـیب، توانایـی برگشـت سـریع بعـد از یـک 
اختـالل و ظرفیـت انطباقی بـرای رویارویی بـا تغییرات 
تعریـف،  ایـن  در  می کنـد.  تعریـف  مـدت،  طوالنـی 
انعطـاف پذیـری بخشـی از مفهوم گسـترده تـاب آوری 

 .)85 ,2012 Eckart(اسـت
8. فضای شهری انعطاف پذير

مفهـوم انعطاف پذیـری در بافـت شـهری از مطالعـات 
زیسـت  سیسـتم های  رفتـار  روی  بـر  گرفتـه  صـورت 
محیطـی در مقابلـه بـا تنش هـا و اختـالالت ناشـی از 
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تصوير 6. نمونه ای از فضای مثبت و منفی؛ ماخذ: نگارندگان.

 Davic and( عوامـل خارجـی وام گرفتـه شـده اسـت
Welsh 2004( و نشـانگر »تـداوم روابـط درون یـک 
سیستم« است )Barnett 2001, 978(. انعطاف پذیری 
در طراحی شـامل فعالیت هایی اسـت که در ارتباط بــا 
تــغییرپذیری بـرای دسـت یابی بـه عملکـرد و کاربـری 
جدیـد صــورت مــی پذیرد  )افهمـی و علیـزاده 1392، 
ص 59(. »در مــعماری و طراحـی محیـط منظـور از 
فــضایی  سـازمان دهی  و  فضایـی  انعطاف پذیـری  واژه 
انسان سـاخت و تغییـرات در آن بـرای دسـت یابی بـه 
شـرایط، نیازهـا و کاربسـت های جدیـد اسـت«  )عینـی 

فـر، 1382، ص 66(.
نکتـه ای کـه در خصـوص فضاهـای شـهری بایـد در 
نظـر داشـت ایـن اسـت کـه بپذیریم ایـن فضا بایسـتی 
پاسـخگوی نیازهای متنوعی باشـند که بواسـطه شـکل 
گیـری شـیوه هـای جدیـد زندگی وجـود فرهنـگ ها و 

ارزش هـای متفـاوت و نیز تنوع در نگرش ها و بیانشـان 
پدیـد مـی آیند و همچنیـن به این مهم بایـد توجه کرد 
کـه آیـا می تـوان اطمینـان داشـت کـه آنچـه مناسـب 
یـک گـروه در یـک فضاسـت، مانعـی بـرای لـذت بردن 
و رفـع نیازهـای دیگـر گـروه هـا نخواهـد بود؟ بـا طرح 
ایـن مطالب بایـد بپذیریم کـه به فضاهای شـهری نمی 
تـوان هماننـد پـارک هـای قـرن نوزدهم نگریسـت. این 
پـارک هـا همچـون دیگ هـای ذوبـی  بودنـد کـه همه 
نـوع انسـان و فرهنـگ را بـه عنـوان یک ملـت یکپارچه 
در خـود ذوب مـی کردنـد. لیکـن نیـاز امـروز بـه دنبال 
خلـق فضاهایی اسـت که همچون کاسـه سـاالد  در آن 
انسـان هـا و فرهنـگ های مختلـف بتوانند با نیـاز های 
 ,2002 Thompson( متنـوع بیاِن فردی پیـدا کننـد

 .)60
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق هـدف از ایجـاد فضاهـای 

فضای مثبت                                  فضای منفی

2013 .Bentiey et al :تصوير7. پیاده رو راحت، فضايی با الگوهای رفتاری متنوع؛ ماخذ
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انتخـاب شـهروندان تأثیرگـذار خواهـد بود.
9-1. الزمـه هـای فضايـی طراحی فضای شـهری 

انعطـاف پذير
9-1-1. تعادل ساختاری

ودینگتـون  )1970( بیولوژیسـت انگلیسـی در ارتباط با 
نگـرش سـامانه ای، نگاهـی سـاختاری را بـه ایـن طریق 
بیشـنهاد می کنـد: با کاشـت دانـه گندم، علیرغـم اینکه 
در فرآینـد رشـد آن بـا تغییراتـی در ماهیـت مواجـه 
هسـتیم، لیکـن هویـت ثابـت اسـت. یعنـی گنـدم بـه 
چغنـدر تبدیـل نمی شـود- او ایـن عامل ثبـات را تعادل 
سـاختاری معرفـی می کنـد کـه مکلف به حفـظ هویت 
سـامانه در طول زمان تحول آن اسـت  )اسالمی، 1392، 
ص 38( .  بایـد توجـه داشـت کـه شـکل گیـری تعـادل 
سـاختاری بـه عنـوان یکـی از الزامات در فضای شـهری 
انعطـاف پذیـر و در طـول تغییـرات شـهر، باعـث حفظ 

هویـت فضـا در طـول زمـان خواهد شـد.          
9-1-2. نفوذپذيری

تنهـا مکان هایـی کـه بـرای شـهروندان قابـل دسـترس 
باشـند، بـه آنـان بـرای دسـتیابی بـه نیازهایشـان حـق 
انتخـاب می دهنـد. بـا این تعبیـر، کیفیـت نفوذپذیری- 
تعـداد راه هـای بالقـوه بـه یـک محیـط- عامـل محوری 
تلقـی  انعطاف پذیـر  شـهری  فضـای  بـه  دسـتیابی 

می گـردد.
9-1-3. تنوع

فضاهـای متنوع، فضاهایی هسـتند با دسترسـی آسـان 

انعطاف پذیـر، خلـق فضاهای جدیـد بـرای عملکردهای 
موردنیاز بـا تـغییرات در ساختار کالبدی است. از طرفی 
نحـوه ی پاسـخ گویی نیز اهمیـت ویـژه ای دارد و اینـ که 
چگونه با حفظ هویت مــکان تــغییرات اعمال می شود. 
در مطالعـه واژه ی انعطاف پذیـری دیـده می شـود کـه 
بـا  تغییـرات جدیـد مدنظـر اسـت کـه  بـا  سـازگاری 
کمــی دقــت به ایـن تعریـف متوجه اهمیت و تــشابه 
واژه تــطبیق پذیری و ســازگاری بـا واژه انعطاف پذیری 
مــی شویم. تــمایز ایـن دو واژه از تعریـف لغـوی قابـل 
تــشخیص اســت  )افهمی و علیـزاده، 1392، ص 59(.

9. الزمه های دستیابی به فضای شهری انعطاف پذیر
بی شـک خلـق فضـای شـهری انعطاف پذیـر کـه قـادر 
بـرآوردن  راسـتای  در  را  متعـددی  گزینه هـای  باشـد 
نیازهـای شـهروندان در اختیار قرار دهـد، نیازمند الزمه 
هایـی اسـت کـه در دو دسـته فضایـی و کالبـدی قابـل 

است: بررسـی 
در دسـته اول بـه عوامـل تعادل سـاختاری، نفوذپذیری، 
تنـوع و خوانایی به عنـوان الزمه های کالبـدی پرداخته 
کالبـدی  بـه الزمـه هـای  و در دومیـن دسـته  شـده 
از جملـه داشـتن فضـای مثبـت، فضایـی بـا الگوهـای 
رفتـاری متنـوع و جنـد عملکـردی، پیشـخوان هـای 
فعال و امکانات مناسـب اشـاره شـده اسـت، به طوری که 
تحقـق حداکثـری ایـن عوامـل بـه ارتقـا هرچه بیشـتر 
فضـای شـهری انعطاف پذیـر کمـک خواهـد کـرد. ایـن 
کیفیت هـا از جنبه هـای متفاوتـی بـر قـدرت یـا نحـوه 

تصوير 8. رواقی برای حفاظت 
 Bentiey( ،از آفتاب و باران

)2013 .et al

تصوير 9. محل تعامالت اجتماعی، 
)2013 .Bentiey et al(

تصوير 10. فضايی برای نشستن و منتظر ماندن، 
)2013 .Bentiey et al(
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محیـط  ایـن  در  عملکـردی  چنـد  سـاختمان های 
منعطـف  سـاختمان های  شـاخصه های  از  می باشـد. 
می تـوان بـه سـازگاری و تطبیق پذیـری اشـاره نمـود 
کـه در راسـتای جـای دادن به کارکردهـای گوناگون در 
طـول زمـان و نیـز شـکل گیری فعالیت هـای متنـوع در 

می گـردد. خلـق  فضـا، 
9-2-4. پیشخوان های فعال

تعامـل بیـن سـاختمان ها و عرصه هـای عمومـی یکـی 
شـهری  فضـای  در  کـه  اسـت  مـواردی  مهم تریـن  از 
انعطاف پذیـر موردتوجـه بـوده و ایـن مهـم بـا طراحـی 
عرصـه ای نیمـه عمومی بـه عنـوان فضای گـذار محقق 
می گردنـد. عرصه هایـی کـه از پـس تعامـل فعالیت های 
خصوصـی داخلـی بـا کالبد هم جـوار و طیف وسـیعی از 
فعالیت هـای بیرونـی در ایـن لبه هـا شـکل می گیـرد.

9-2-5. امکانات رفاهی مناسب
فضایـی کـه بتوانـد به منظـور مقاصـد مختلـف مـورد 
بهره بـرداری قـرار گیـرد، می بایسـت فضایـی راحـت و 
جـذاب باشـد و امکانـات مناسـبی را ارائـه نمایـد. ایـن 
امکانات از شـکل گیری احسـاس ناخوشـایند از فضا، در 
شـهروندان جلوگیـری نمـوده و در راسـتای غنا بخشـی 
بـه حـس لـذت کاربـران کـه شـامل تجربـه عناصـری 
چـون درختـان و درختچه هـا، کیفیـت آب، فرش کردن 
پیـاده رو، نیمکـت و صندلـی، نـور خیابـان، آثـار هنـری 
پیـش  می باشـد،  خیابـان  منظـم  مبلمـان  و  عمومـی 

می رود.  
10. شاخص های طراحی فضای شهری انعطاف پذير 

در ادامـه سـعی گردیـده تـا بـا اسـتفاده از دسـته بندی 
پیشـنهادی لینچ به ارائه شـاخص های اسـتخراج شـده 
از مبانـی نظـری در قالـب عوامـل شـکلی و فرآینـدی 
پرداختـه شـود. بایـد افـزود کـه ایـن شـاخص هـا، بـه 
عنـوان داده هـای اولیـه در تهیـه پرسشـنامه مرحلـه 
نخسـت مـدل دلفی مـورد اسـتفاده قرار خواهـد گرفت.

 

کـه بـه گزینه هـای پیشـنهادی از فضـا و جریـان اعمال 
دیگـران،  و  می دهنـد  )بنتلـی  سمت وسـو  تجربه هـا 

        .)6 1386، ص 
9-1-4. خوانايی

شـهروندان زمانـی می تواننـد از منافـع گزینه هایـی کـه 
آن کیفیـت را عرضـه می دارنـد، بهره گیرند کـه بتوانند 
سـامان فضایـی مـکان و آنچـه را کـه در آنجـا می گذرد 
موجبـات  کـه  اسـت  کیفیتـی  خوانایـی  کننـد.  درک 
قابـل درک شـدن یـک فضـا را فراهـم می آورد )بنتلی و 

دیگـران، 1386، ص 113(.         
9-2. الزمه هـای کالبـدی طراحی فضای شـهری 

انعطـاف پذير
بـه منظور طراحی فضای شـهری انعطـاف پذیر ضروری 
اسـت بـه ویژگی هـا و عناصـر کالبـدی، شـامل فضاهای 
بیرونـی مثبـت، فضاهـای چندالگویـی، سـاختمان های 
چنـد عملکردی، پیشـخوان های فعـال و امکانات رفاهی 
مناسـب، توجـه ویژه نمـود کـه در ادامه به آن ها اشـاره 

می گـردد.
9-2-1. فضاهای بیرونی مثبت

فضـای شـهری منعطف، فضای اسـت مثبـت و یکپارچه 
و باکیفیـت و محصوریـت مشـخص کـه می توانـد اندازه 
بهینه و شـکلی مناسـب، متناسب با عملکرد و شخصیت 

 .)2007 ,Davies(فضا ارائه نمایـد
 9-2-2. فضاهايی با الگوهای رفتاری متنوع

خیابان هـای منعطـف به عنـوان عنصـری از فضـای های 
شـهری انعطاف پذیر، نمونـه ای از فضاهـای چند الگویی 
هسـتند کـه به منظـور سـازگاری بـا طیـف عظیمـی از 
نیازهـای شـهروندان مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد. 
قابل ذکـر اسـت کـه معابـر منعطـف الگویـی هسـتند از 
اسـتفاده بهینـه از فضـا که بـه ارائه گزینه هـای متنوعی 
فعالیت هـای  ایجـاد  بـا  آن  از  بخشـی  کـه  می پـردازد 
متنـوع در میـان خیابان هـا و نیز با خلـق محیطی ایمن 

و عابرمـدار و البتـه بـا ترافیـک آرام تحقـق می یابد.  
9-2-3. ساختمان های چند عملکردی

یکـی از مـواردی کـه در دسـتیابی بـه فضـای شـهری 
شـکل گیری  بـود،  خواهـد  ضـروری  انعطاف پذیـر 
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از روش گلولـه برفـی برای جمـع آوری اطالعات در این 
بخـش اسـتفاده شـد. در ایـن راسـتا، شـاخص ها طـی 
سـه مرحلـه در اختیـار خبرگان قـرار گرفـت و از آن ها 
خواسـته شـد تـا ضمن تعییـن میـزان اهمیـت هر یک 
از شـاخص ها، نظـرات تکمیلی خود را بیـان کنند. پس 
از انجـام، اصالحـات پیشـنهادی و جمع بنـدی نظـرات، 
شـاخص های قدیم، اصالح شـده و شـاخص های جدید، 
پرسشـنامه دور دوم را تشـکیل می دهند. مقایسه نتایج 
دو مرحلـه اول و دوم، بـرای غربال سـازی شـاخص ها به 
کار بـرده می شـود. اگـر اختـالف میانگین نظـرات برای 
یـک شـاخص در دو دوره نظرسـنجی، کمتـر از مقـدار 
اسـتاندارد 0/1 باشد  )میرسپاسـی و دیگران 1389، ص 
18(، می تـوان گفـت اعضـای گـروه خبـره در رابطـه با 
آن شـاخص بـه جمع بندی رسـیده اند. لذا، نظرسـنجی 
دربـاره شـاخص های مذکـور متوقف می گـردد و مرحله 
سـوم بـرای سـایر شـاخص ها انجام می شـود. از سـوی 
دیگـر، از بیـن شـاخص هایی کـه اتفـاق نظـر بـر روی 
آنهـا حاصـل شـده اسـت )اختـالف کمتـر از 0/1(، هـر 
امتیـاز  خبـرگان  ارزشـیابی  نتیجـه  در  کـه  شـاخصی 
)میانگین( حداقل 4 را داشـته باشـد، به عنوان شـاخص 
بـا اهمیـت در مجموعـه فراینـد باقی می مانـد و در غیر 

ایـن صـورت قابـل حـذف و کنارگذاری می باشـند. 
دو مـورد بیـان شـده )تسـت 0/1 و حـذف شـاخص بی 
اهمیـت( در مرحلـه سـوم نیـز صـورت می گیـرد. بـر 

11. يافته های پژوهش
مهم تریـن  شناسـایی  پژوهـش  ایـن  در  گام  اولیـن 
شـاخص های مؤثـر بـر طراحی فضـای شـهری انعطاف 
پذیـر می باشـد. بـرای ایـن منظـور طـی یـک بررسـی 
در  مؤثـر  شـاخص های  عمده تریـن  نظـری،  مبانـی 
طراحـی فضای شـهری انعطاف پذیر، شناسـایی گردید. 
سـپس این شـاخص های بر اسـاس یـک اجمـاع نظر از 
خبـرگان بـا اسـتفاده از روش دلفـی مـورد تحلیـل قرار 
گرفـت کـه در ادامـه بـه ایـن فراینـد و نتایج آن اشـاره 

است. شـده 
شـاخص های شناسـایی شـده در نتیجه بررسـی مبانی 
و  اسـاتید  از  گروهـی  اختیـار  در   )1 )جـدول  نظـری 
مدیـران ارشـد شـهری در سراسـر کشـور قـرار گرفـت. 
بـا توجـه بـه محدودیت هـای دسترسـی بـه این افـراد، 

)2004,Gehl( ،تصوير 13.مجسمه های طناز

)2004,Gehl( ،تصوير 12. استفاده از تجهیزات شهری

تصوير 11. تقويت سرزندگی با حضور 
)2004,Gehl( ،آب در فضا
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(Lynch 1984); (Siu and Wong 2015) (1392)اقبالی و حصاری   
پیش ساختگی و 
 استفاده از مدوالر

(Lynch 1984); (Bentiey et al. 2013) (1392)اقبالی و حصاری   
تامین ظرفیت اضافی 

 ذخیره()فضای 

(Lynch 1984); (Durmisevic and Linthorst 2000) ; (Reilly 
( 1392)اقبالی و حصاری  )2001 (1391)افهمی و علیزاده    

استفاده از مصالح، 
خدمات و تکنولوژی 

 متنوع ومنعطف

(Siu and Wong 2015) 
بهره گیری پایدار از 

 فضــا

(Bentiey et al. 2013) (1392 )اقبالی و حصاری  
تناسب اندازه و شکل 
فضا و میزان انعطاف 

 پذیری

(Montgomery 1998); (De Toni and Tonchia 2005); 
(Habraken 2008); (Pena and Parshall 2012); (Bentiey et 
al. 2013) ؛ (1394محمدیان و دیگران )دوست (1390 )لنگ  (1382)عینی فر  ؛  
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(Malofiy 1998); (Reilly 2001); (Pena and Parshall 2012); 
(Pena and Parshall 2012) 

قابلبت توسعه )گسترش 
 پذیری( )بسط پذیری(

شــاخص های 
فضای شهری 
انعطاف پذیر

شکـــلیعوامل 
Formal meanse

مقیاس خـــرد
فضای شهری انعطاف پذیراجزای

مقیاس میــــانی
فضای شهری انعطاف پذیرسازماندهی

مقیاس کـــــالن
فضای شهری انعطاف پذیرهمجواری و مکان قرارگیری 

فـرآیندیعوامل 
Process meanse

نمودار2. دسته بندی شاخص ها به دو دسته شکلی و فرآيندی بر اساس دسته بندی لینچ صورت گرفته است؛ ماخذ: 
نگارندگان، 1395.

جدول 1.شاخص های مؤثر در طراحی فضای شهری انعطاف پذير؛ ماخذ: استخراج شده از ادبیات پژوهش.
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نگارندگان، ماخذ: ؛شاخص ها به دو دسته شکلی و فرآیندی بر اساس دسته بندی لینچ صورت گرفته استدسته بندی  .2نمودار
1395. 

 
 .پژوهش ادبیات از شده استخراج؛ ماخذ: در طراحی فضای شهری انعطاف پذیر مؤثر های شاخص.1 جدول

(Schneider and Till 2007); (Dittoe and Porter 2007) 
خلق فضاهای غیرثابت 

 )طراحی نرم(
یر(

پذ
ف 

طا
انع
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 (
 

(Lynch 1984); (Siu and Wong 2015) (1392)اقبالی و حصاری   
پیش ساختگی و 
 استفاده از مدوالر

(Lynch 1984); (Bentiey et al. 2013) (1392)اقبالی و حصاری   
تامین ظرفیت اضافی 

 ذخیره()فضای 

(Lynch 1984); (Durmisevic and Linthorst 2000) ; (Reilly 
( 1392)اقبالی و حصاری  )2001 (1391)افهمی و علیزاده    

استفاده از مصالح، 
خدمات و تکنولوژی 

 متنوع ومنعطف

(Siu and Wong 2015) 
بهره گیری پایدار از 

 فضــا

(Bentiey et al. 2013) (1392 )اقبالی و حصاری  
تناسب اندازه و شکل 
فضا و میزان انعطاف 

 پذیری

(Montgomery 1998); (De Toni and Tonchia 2005); 
(Habraken 2008); (Pena and Parshall 2012); (Bentiey et 
al. 2013) ؛ (1394محمدیان و دیگران )دوست (1390 )لنگ  (1382)عینی فر  ؛  

تطبیق پذیری )سازگاری 
عملکردهای فضای 

 شهری(

ی 
یان

س م
قیا

م
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ضا
ی ف
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یر(
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ف 
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انع
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هر
ش

 

(Malofiy 1998); (Reilly 2001); (Pena and Parshall 2012); 
(Pena and Parshall 2012) 

قابلبت توسعه )گسترش 
 پذیری( )بسط پذیری(

شــاخص های 
فضای شهری 
انعطاف پذیر

شکـــلیعوامل 
Formal meanse

مقیاس خـــرد
فضای شهری انعطاف پذیراجزای

مقیاس میــــانی
فضای شهری انعطاف پذیرسازماندهی

مقیاس کـــــالن
فضای شهری انعطاف پذیرهمجواری و مکان قرارگیری 

فـرآیندیعوامل 
Process meanse
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(1393)کاکوئی ازبرمی، سهیلی و شیرینکام چوری   ( ؛ )عینی فر 1393)گروتر ؛  
1382)  
(Lynch 1984); (Hitt, Keats and DeMarie 1998); (De 
Toni and Tonchia 2005)  
(Pena and Parshall 2012); (Bentiey et al. 2013) 

 (1382(؛ )عینی فر 1387(؛ )حسینی و حاجی پور 1389)مردمی و دلشاد  
 (1390)مهدوی نژاد و دیگران (؛ 1394محمدیان و دیگران )دوست

 تغییر پذیری

(Sanchez 1995); (Golden and Powell 2000); (Hulsmann, 
Grapp and Li 2006); (Nadkarni and Narayanan 2007); 
(Siu and Wong 2015) 

 (1389مرادی  پور و)حاجی؛ (1391(؛ )افهمی و علیزاده 1392)اقبالی و حصاری 

پاسخگویی )سریع( به 
 تغییرات

(Pena and Parshall 2012); (Bentiey et al. 2013) 
 تبدیل پذیری (1394محمدیان و دیگران )دوست

(Golden and Powell 2000); (Reilly 2001); (Pena and 
Parshall 2012; (Bentiey et al. 2013); (Siu and Wong 

2015)  
)برهانی داریان  ؛(1390؛ )آصفی و گرشاسبی (1390نژاد و دیگران )مهدوی 

 (1382)عینی فر  ؛(1386

)حذف  چند عملکردی
 مرزها(

(Watkins, Lodge and Best 2002) 
)مردمی و دلشاد  ؛(1390؛ )مهدوی نژاد و دیگران (1391)افهمی و علیزاده  

 (1394محمدیان و دیگران )دوست (1389

پذیری تجمیع 
 )یکپارچگی فضایی(

(Pena and Parshall 2012); (Bentiey et al. 2013) 
)عینی فر  (؛1387)حسینی و حاجی پور ؛ (1394محمدیان و دیگران )دوست
1382) 

 تنوع پذیری

(Montgomery 1998) 
 )میرمقتدایی؛ (1390)مهدوی نژاد و دیگران ؛ (1393)براون، دیکسون و گیلهام 

1390) 
 طراحی پالن آزاد

(Wurman 1986); (Bentiey et al. 2013) 
)حسینی و ؛ (1390)مهدوی نژاد و دیگران (؛ 1394محمدیان و دیگران )دوست

 (1387حاجی پور 

سازماندهی فضایی 
 )افقی یا عمودی(

(Lynch 1984); (Bentiey et al. 2013)   توسعه شبکه ارتباطی 
(Dudek 2012); (Roberts and Stockport 2014) 

)حسینی و ؛ (1393(؛ )بلورچی 1393)کاکوئی ازبرمی، سهیلی و شیرینکام چوری 
 (1394محمدیان و دیگران )دوست؛ (1387حاجی پور 

قابلیت تکامل و برنامه 
 ریزی از درون فضا

(Lynch 1984); (Roberts and Stockport 2014) 
 (1389)حبیبی ؛ (1390)مهدوی نژاد و دیگران  (؛1392)اقبالی و حصاری 

حوزه بندی فضاها 
 )تفکیک فضایی(

(Lynch 1984); (Wurman 1986) 
 (1387)حسینی و حاجی پور 

زمانبندی و تداوم 
 فعالیت ها
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شـاخص ها بـر طراحی فضـای شـهری انعطـاف پذیر را 
بـا انتخاب یکـی از گزینه هـای موجود اعـالم کنند. این 

گزینه هـا بـه صـورت طیـف لیکـرت بوده اسـت.
چنانچـه در جدول )2( مشـاهده می شـود، در سـنجش 
دور اول بیشـترین امتیـاز )اهمیـت( بـه شـاخص هـای  
»تطبیق پذیری )سـازگاری عملکردهای فضای شـهری( 
و تغییـر پذیـری« و کمتریـن امتیـاز بـه شـاخص هـای 

اسـاس منطق روش دلفـی، معیار اختـالف میانگین، دو 
تکـرار آخـر می باشـد. بدین معنـی که در مرحله سـوم، 
اختـالف بیـن میانگیـن امتیـازات در دور دوم و سـوم 
مقایسـه می گردنـد. ایـن فراینـد تـا زمانـی کـه تمامی 
اختالفـات کمتـر از 0/1 شـود، ادامـه می یابـد. دور اول 
روش دلفـی. در پرسشـنامه دلفـی از پاسـخ-دهندگان 
 13)خبـرگان( خواسـته شـد تا میـزان تأثیر هر یـک از 32 

 
 

(Montgomery 1998); (Golden and Powell 2000) 
 (1394محمدیان و دیگران )دوست

سطح بهره وری و 
 کارایی
  بیشتر

 

(De Toni and Tonchia 2005) 
؛ (1394)ابراهیم پور ازبری، اصیل نوع پسند و احمدی سراوانی   

 (1394محمدیان و دیگران )دوست

ارتباط بین درون و 
 محیط خارج برای
 جذب عدم قطعیت

ی(
وار

مج
 )ه

الن
س ک

قیا
م

 

(Reilly 2001); (Pena and Parshall 2012)  (1382)عینی فر  برآوردن نیاز ها در خارج 
(Hulsmann, Grapp and Li 2006) ; (Bentiey et al. 2013) 

 (1389پور و مرادی (؛ )حاجی1393)بلورچی 
حق انتخاب گزینه های 
 بیشتر در برآوردن نیازها

(Lynch 1984) ; (Bentiey et al. 2013) 
وجود اطالعات مناسب 
در نقطه تصمیم گیری و 

 فرآیند

دی
آین

فر
ل 

وام
ع

 

(Lynch 1984) 
کنترل مالکیت فضا و 
 حق قابل انتقال توسعه

(Lynch 1984) 
آموزش به شهروندان 
 جهت برخورد با تغییر

(Bentiey et al. 2013); (Siu and Wong 2015) 
توجه به خرد اقلیم و 
 استفاده بهینه از انرژی

(Lynch 1984) 
شکل گیری همزمان 

 فضا و فعالیت

(Lynch 1984); (Siu and Wong 2015) 
)مردمی و ؛ (1389)حبیبی ؛ (1393)کاکوئی ازبرمی، سهیلی و شیرینکام چوری  

 (1394محمدیان و دیگران )دوست؛ (1389دلشاد 

ارتقا امنیت و کنترل 
بیشتر شهروندان بر 

 فضا
 )تاثیر بر محیط(

 (1387)حسینی و حاجی پور ؛ (1389)مردمی و دلشاد 
تجربه پذیری )تاثر از 

 محیط(
)حسینی و حاجی ؛ (1389)مردمی و دلشاد ؛ (1394محمدیان و دیگران )دوست

 (1387پور 
روابط انسانی )انسان 

 محوری(
 

 پژوهش های . یافته11
باشد. برای این منظور های مؤثر بر طراحی فضای شهری انعطاف پذیر میترین شاخصاولین گام در این پژوهش شناسایی مهم

های مؤثر در طراحی فضای شهری انعطاف پذیر، شناسایی گردید. سپس این ترین شاخص، عمدهطی یک بررسی مبانی نظری
های بر اساس یک اجماع نظر از خبرگان با استفاده از روش دلفی مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه به این فرایند و شاخص

 ست.نتایج آن اشاره شده ا
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( در اختیار گروهی از اساتید و مدیران ارشد شهری در سراسر 1های شناسایی شده در نتیجه بررسی مبانی نظری )جدول شاخص
اطالعات در این بخش از روش گلوله برفی برای جمع آوری های دسترسی به این افراد، محدودیتکشور قرار گرفت. با توجه به 

ها خواسته شد تا ضمن تعیین میزان ها طی سه مرحله در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آندر این راستا، شاخصاستفاده شد. 
-بندی نظرات، شاخصپس از انجام، اصالحات پیشنهادی و جمعنظرات تکمیلی خود را بیان کنند. ها، اهمیت هر یک از شاخص

دهند. مقایسه نتایج دو مرحله اول و دوم، برای های جدید، پرسشنامه دور دوم را تشکیل میهای قدیم، اصالح شده و شاخص
شود. اگر اختالف میانگین نظرات برای یک شاخص در دو دوره نظرسنجی، کمتر از مقدار ها به کار برده میسازی شاخصغربال

بندی به جمعتوان گفت اعضای گروه خبره در رابطه با آن شاخص ، می(18 ص ،1389)میرسپاسی و دیگران باشد  1/0استاندارد 
شود. از سوی ها انجام میگردد و مرحله سوم برای سایر شاخصهای مذکور متوقف میاند. لذا، نظرسنجی درباره شاخصرسیده

(، هر شاخصی که در نتیجه ارزشیابی 1/0اتفاق نظر بر روی آنها حاصل شده است )اختالف کمتر از که هایی دیگر، از بین شاخص
 ماند و در غیر اینرا داشته باشد، به عنوان شاخص با اهمیت در مجموعه فرایند باقی می 4ین( حداقل خبرگان امتیاز )میانگ

 باشند. صورت قابل حذف و کنارگذاری می
معیار  ،گیرد. بر اساس منطق روش دلفیو حذف شاخص بی اهمیت( در مرحله سوم نیز صورت می 1/0دو مورد بیان شده )تست 

باشد. بدین معنی که در مرحله سوم، اختالف بین میانگین امتیازات در دور دوم و سوم مقایسه تکرار آخر میاختالف میانگین، دو 
دور اول روش دلفی. در پرسشنامه دلفی از  یابد.شود، ادامه می 1/0تر از گردند. این فرایند تا زمانی که تمامی اختالفات کممی

ها بر طراحی فضای شهری انعطاف پذیر را با انتخاب شاخص 32تأثیر هر یک از  دهندگان )خبرگان( خواسته شد تا میزانپاسخ
 بوده است.ها به صورت طیف لیکرت های موجود اعالم کنند. این گزینهیکی از گزینه

 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور اول( .2جدول 

 تعداد شاخص
 اهمیتترتیب  انحراف معیار هاپاسخمیانگین  هاپاسخ

 10 74/0 08/4 26 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم( .1
 32 68/0 36/2 26 پیش ساختگی و استفاده از مدوالر .2
 19 77/0 82/3 26 تأمین ظرفیت اضافی در فضای شهری )فضای ذخیره( .3
استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل  .4

 22 70/0 75/3 26 انعطاف

 20 74/0 79/3 26 بهره گیری پایدار از فضــا .5
 8 74/0 21/4 26 تناسب اندازه و شکل فضا و میزان انعطاف پذیری .6
 1 56/0 63/4 26 تطبیق پذیری )سازگاری عملکردهای فضای شهری( .7
 16 77/0 85/3 26 قابلبت توسعه )گسترش پذیری به بیرون( .8
 2 58/0 56/4 26 تغییر پذیری .9

 12 81/0 04/4 26 پاسخگویی )سریع( به تغییرات .10
 6 68/0 33/4 26 تبدیل پذیری .11
 3 64/0 56/4 26 چند عملکردی )حذف مرزها( .12
 23 86/0 74/3 26 تجمیع پذیری )یکپارچگی فضایی( .13
 7 62/0 33/4 26 تنوع پذیری .14
 26 51/0 52/3 26 طراحی پالن آزاد .15
 30 75/0 41/3 26 سازماندهی فضایی )افقی یا عمودی( .16

اهمیـت »پیش سـاختگی و اسـتفاده از مـدوالر  و حوزه 
بنـدی فضاهـا )تفکیک فضایی(« داده شـده اسـت. 

دور دوم روش دلفی. در بخش اول از پرسشنامه دور دوم 
روش دلفـی، مجموعه شـاخص هایی ارائـه گردید که به 
اسـتناد مرحلـه اول دلفی بـه عنوان شـاخص های مؤثر 
بـر طراحـی فضای شـهری انعطاف پذیر تشـخیص داده 
شـد. بخش دوم پرسشـنامه نیز به پرسـش در خصوص 
اهمیـت شـاخص ها در حالـت اصـالح شـده و جدیـد 
می پـردازد کـه اصالحات آن در ادامه بیان شـده اسـت.

1. بـا توجـه بـه پیشـنهاد مطـرح شـده توسـط تعدادی 
از خبـرگان، دسترسـی کالبـدی و بصری، بهتر اسـت به 
عنوان یک شـاخص مطرح شـود )در پرسشـنامه مرحله 
اول شـاخص »توسـعه شـبکه ارتباطـی« معرفـی شـده 

بـود که بـه پرسشـنامه دور دوم اضافـه گردید.

2. شـاخص های »بهـره گیـری پایدار از فضا« و »سـطح 
بهـره وری و کارایـی بیشـتر« بـه صورت ادغام شـده در 
قالـب شـاخص »کارایی بیشـتر و بهـره گیری پایـدار از 

بیـان گردید. فضا« 
بنابرایـن، در پرسشـنامه دوم، لیسـتی از شـاخص های 
جدیـد پیشـنهادی )یک شـاخص جدید و یک شـاخص 
حاصـل از ادغـام( و شـاخص-های باقیمانده، را تشـکیل 
داد. پرسشـنامه دور دوم دلفی )شـامل 24 شاخص( نیز 
بـه همـان 26 نفـر تحویـل داده شـد کـه شـاخص های 

مذکـور به شـرح جـدول )3( می باشـند.
چنانچـه در جدول )3( مشـاهده می شـود، در سـنجش 
دور دوم بیشـترین امتیاز )اهمیت( به شـاخص »تطبیق 
و  فضـای شـهری(«  عملکردهـای  )سـازگاری  پذیـری 
کمتریـن امتیـاز بـه شـاخص اهمیـت »تامیـن ظرفیت 

جدول 2. توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور اول(
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 تعداد شاخص
 اهمیتترتیب  انحراف معیار هاپاسخمیانگین  هاپاسخ

 29 96/0 43/3 26 توسعه شبکه ارتباطی .17
 25 97/0 63/3 26 قابلیت تکامل و برنامه ریزی از درون فضا .18
 31 98/0 93/2 26 حوزه بندی فضاها )تفکیک فضایی( .19
 17 86/0 82/3 26 هازمانبندی و تداوم فعالیت .20
 15 77/0 85/3 26 سطح بهره وری و کارایی بیشتر .21
ارتباط بین درون و محیط خارج برای برخورد با مسائل  .22

 28 80/0 44/3 26 غیرقطعی

 11 69/0 04/4 26 ای از فضاهای شهری مرتبطرفع نیازها در مجموعه .23
 5 69/0 37/4 26 های بیشتر در برآوردن نیازهاحق انتخاب گزینه .24
وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند  .25

 21 12/1 78/3 26 طراحی

 27 09/1 48/3 26 کنترل مالکیت فضا و حق قابل انتقال توسعه .26
 24 13/1 74/3 26 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر .27
 13 00/1 96/3 26 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی .28
 9 94/0 18/4 26 شکل گیری همزمان فضا و فعالیت .29
ارتفا امنیت و کنترل بیشتر شهروندان بر فضا )تأثیر بر  .30

 14 76/0 86/3 26 محیط(

 18 86/0 82/3 26 تجربه پذیری )تأثر از محیط( .31
 4 64/0 50/4 26 توجه به روابط انسانی )انسان محوری( .32

 (1395)نگارندگان، 
تطبیق پذیری )سازگاری »شود، در سنجش دور اول بیشترین امتیاز )اهمیت( به شاخص های  ( مشاهده می2چنانچه در جدول )

پیش ساختگی و استفاده از مدوالر  و »و کمترین امتیاز به شاخص های اهمیت  «عملکردهای فضای شهری( و تغییر پذیری
 داده شده است. « حوزه بندی فضاها )تفکیک فضایی(

هایی ارائه گردید که به استناد مرحله اول دور دوم روش دلفی. در بخش اول از پرسشنامه دور دوم روش دلفی، مجموعه شاخص
بر طراحی فضای شهری انعطاف پذیر تشخیص داده شد. بخش دوم پرسشنامه نیز به پرسش در های مؤثر دلفی به عنوان شاخص

 پردازد که اصالحات آن در ادامه بیان شده است.ها در حالت اصالح شده و جدید میخصوص اهمیت شاخص
وان یک شاخص مطرح با توجه به پیشنهاد مطرح شده توسط تعدادی از خبرگان، دسترسی کالبدی و بصری، بهتر است به عن .1

 که به پرسشنامه دور دوم اضافه گردید. ودمعرفی شده ب« توسعه شبکه ارتباطی»شود )در پرسشنامه مرحله اول شاخص 
کارایی »ه صورت ادغام شده در قالب شاخص ب« سطح بهره وری و کارایی بیشتر»و « بهره گیری پایدار از فضا»های شاخص .2

 بیان گردید.« اگیری پایدار از فضبیشتر و بهره 
 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور دوم( .3جدول 

 
 

اضافـی در فضـای شـهری )فضـای ذخیره(« داده شـده 
اسـت. شـایان ذکـر اسـت مقایسـه میانگیـن امتیـازات 
شـاخص ها در دور مرحلـه اول و دوم دلفـی، در جـدول 

)4( آمده اسـت.
از  شـاخص   11 ،)4( جـدول  اطالعـات  بـه  توجـه  بـا 
پرسشـنامه دور دوم کنـار گذاشـته شـد کـه در ایـن 
بیـن 4 شـاخص »تامیـن ظرفیـت اضافـی در فضـای 
انـدازه و شـکل  شـهری )فضـای ذخیـره(«، »تناسـب 
پذیـری  »تجمیـع  پذیـری«،  انعطـاف  میـزان  و  فضـا 
)یکپارچگـی فضایـی(«، »زمانبنـدی و تـداوم فعالیـت 
هـا«، به دلیـل امتیاز کمتـر حذف، 1 شـاخص »قابلبت 
توسـعه )گسـترش پذیـری به بیـرون(« با توجـه به نظر 
کارشناسـان در شـاخص »رفـع نیازهـا در مجموعـه ای 
از فضاهـای شـهری مرتبـط« ادغـام و 6 شـاخص »رفع 
نیازهـا در مجموعـه ای از فضاهـای شـهری مرتبـط«، 

»حـق انتخـاب گزینه های بیشـتر در بـرآوردن نیازها«، 
و  فضـا  همزمـان  گیـری  »شـکل  پذیـری«،  »تبدیـل 
فعالیـت«، »ارتفـا امنیت و کنترل بیشـتر شـهروندان بر 
فضـا )تاثیـر بـر محیـط(« و »تطبیق پذیری )سـازگاری 
عملکردهـای فضـای شـهری(« نیز بـه دلیل اتفـاق نظر 
جمعـی مـورد پذیـرش قـرار گرفتنـد و در مرحله سـوم 

مـورد سـنجش قـرار نمی گیـرد.
دور سـوم روش دلفـی. در ایـن دور، مشـابه روش دور 
دوم عمـل گردیـد. بـا توجـه بـه این که پیشـنهاد شـد 
دو شـاخص »رفـع نیازهـا در مجموعـه ای از فضاهـای 
شـهری مرتبط« و »قابلیت توسـعه )گسترش پذیری به 
بیـرون(« در قالـب یک شـاخص بـه همان شـکل »رفع 
نیازهـا در مجموعـه ای از فضاهـای شـهری مرتبـط« 
مطرح شـود. پرسشـنامه دور سـوم با 13 شاخص توزیع 

کـه نتایـج آن در جـدول 5 آمده اسـت.
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تعداد  شاخص
ترتیب  انحراف معیار هامیانگین پاسخ هاپاسخ

 اهمیت
 19 63/0 92/3 26 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم( .1
 24 75/0 62/3 26 تأمین ظرفیت اضافی در فضای شهری )فضای ذخیره( .2
 18 98/0 00/4 26 و تکنولوژی متنوع و قابل انعطاف استفاده از مصالح، خدمات .3
 5 74/0 31/4 26 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضــا .4
 23 88/0 85/3 26 تناسب اندازه و شکل فضا و میزان انعطاف پذیری .5
 1 50/0 62/4 26 تطبیق پذیری )سازگاری عملکردهای فضای شهری( .6
 15 84/0 08/4 26 بیرون(قابلبت توسعه )گسترش پذیری به  .7
 4 74/0 31/4 26 تغییر پذیری .8
 8 82/0 23/4 26 پاسخگویی )سریع( به تغییرات .9

 9 82/0 23/4 26 تبدیل پذیری .10
 3 62/0 31/4 26 چند عملکردی )حذف مرزها( .11
 22 88/0 85/3 26 تجمیع پذیری )یکپارچگی فضایی( .12
 11 67/0 15/4 26 تنوع پذیری .13
 21 78/0 85/3 26 هافعالیتزمانبندی و تداوم  .14
 14 76/0 08/4 26 ای از فضاهای شهری مرتبطرفع نیازها در مجموعه .15
 2 62/0 31/4 26 های بیشتر در برآوردن نیازهاحق انتخاب گزینه .16
 10 91/0 23/4 26 وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند طراحی .17
 17 92/0 04/4 26 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر .18
 16 84/0 08/4 26 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی .19
 12 88/0 15/4 26 شکل گیری همزمان فضا و فعالیت .20
 20 63/0 92/3 26 ارتفا امنیت و کنترل بیشتر شهروندان بر فضا )تأثیر بر محیط( .21
 13 88/0 15/4 26 تجربه پذیری )تأثر از محیط( .22
 7 82/0 23/4 26 انسانی )انسان محوری( توجه به روابط .23
 6 71/0 23/4 26 دسترسی کالبدی و بصری .24

 (1395)نگارندگان، 
و شاخص حاصل از ادغام(  های جدید پیشنهادی )یک شاخص جدید و یکبنابراین، در پرسشنامه دوم، لیستی از شاخص

 نفر تحویل داده شد که 26شاخص( نیز به همان  24های باقیمانده، را تشکیل داد. پرسشنامه دور دوم دلفی )شامل شاخص
 باشند.( می3های مذکور به شرح جدول )شاخص

تطبیق پذیری )سازگاری »شود، در سنجش دور دوم بیشترین امتیاز )اهمیت( به شاخص ( مشاهده می3چنانچه در جدول )
داده « افی در فضای شهری )فضای ذخیره(تامین ظرفیت اض»و کمترین امتیاز به شاخص اهمیت « عملکردهای فضای شهری(

 .آمده است (4ها در دور مرحله اول و دوم دلفی، در جدول )مقایسه میانگین امتیازات شاخص شایان ذکر استشده است. 
تامین ظرفیت »شاخص  4شاخص از پرسشنامه دور دوم کنار گذاشته شد که در این بین  11(، 4با توجه به اطالعات جدول )

تجمیع پذیری )یکپارچگی »، «تناسب اندازه و شکل فضا و میزان انعطاف پذیری»، «اضافی در فضای شهری )فضای ذخیره(
با « قابلبت توسعه )گسترش پذیری به بیرون(»شاخص  1امتیاز کمتر حذف،  ، به دلیل«زمانبندی و تداوم فعالیت ها»، «فضایی(

جدول 3. توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور دوم(، )نگارندگان، 1395(

در سـنجش دور سـوم بیشـترین امتیـاز )اهمیـت( بـه 
شـاخص »تغییـر پذیـری« و کمترین امتیاز به شـاخص 
تکنولـوژی  و  خدمـات  مصالـح،  از  »اسـتفاده  اهمیـت 

متنـوع و قابـل انعطـاف« داده شـده اسـت. 
همچنیـن مقایسـه میانگیـن در دور دوم و سـوم نیـز به 

صـورت جدول )6( نشـان داده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه نتایـج جـدول )6(، مـی تـوان گفـت: اوالً، 
 2 جـز  بـه  شـاخص ها  تمامـی  خصـوص  در  نظـرات 
شـاخص کـه دارای امتیـاز پاییـن مـی باشـد، بـه دلیل 
آنکـه اختالف کمتر از 0/1 را در مقایسـه دو مرحله آخر 

داشـته اند، بـه جمع بنـدی نهایـی رسـیده اسـت. عالوه 
بـر ایـن، با حـذف دو شـاخص »تجربـه پذیـری )تاثر از 
محیـط(« و »اسـتفاده از مصالـح، خدمـات و تکنولـوژی 
متنـوع و قابـل انعطـاف« کـه دارای امتیـاز کمتـر از 4 
بودنـد و امتیـاز باالتـر از 4 برای اکثر شـاخص ها نشـان 
دهنـده، مؤثـر بـودن آن هـا در طراحـی فضای شـهری 

انعطـاف پذیر می-باشـد.
بـر طبـق جـدود )7( مقـدار 0,024 ،0,046 و 0,011 
معیـار 0,05  از  کمتـر  کـه  معنـی دار  هـای  شـاخص 
می کننـد.  تأییـد  را  پاسـخ ها  همبسـتگی  می باشـد، 
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 شاخص
 ن مرحلهمیانگی

 اول
 میانگین

 دوممرحله 
 میانگیناختالف 

تأمین ظرفیت اضافی در فضای شهری )فضای       .3
 20/0 62/3 82/3 ذخیره(

استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل       .4
 25/0 00/4 75/3 انعطاف

 52/0 31/4 79/3 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضــا      .5
 36/0 85/3 21/4 تناسب اندازه و شکل فضا و میزان انعطاف پذیری      .6
 01/0 62/4 63/4 تطبیق پذیری )سازگاری عملکردهای فضای شهری(      .7
 23/0 08/4 85/3 قابلبت توسعه )گسترش پذیری به بیرون(      .8
 25/0 31/4 56/4 تغییر پذیری      .9

 19/0 23/4 04/4 پاسخگویی )سریع( به تغییرات  .10
 10/0 23/4 33/4 تبدیل پذیری  .11
 25/0 31/4 56/4 چند عملکردی )حذف مرزها(  .12
 11/0 85/3 74/3 تجمیع پذیری )یکپارچگی فضایی(  .13
 18/0 15/4 33/4 تنوع پذیری  .14
 *** *** 52/3 طراحی پالن آزاد  .15
 *** *** 41/3 سازماندهی فضایی )افقی یا عمودی(  .16
 *** *** 43/3 توسعه شبکه ارتباطی  .17
 *** *** 63/3 قابلیت تکامل و برنامه ریزی از درون فضا  .18
 *** *** 93/2 حوزه بندی فضاها )تفکیک فضایی(  .19
 03/0 85/3 82/3 هازمانبندی و تداوم فعالیت  .20
 *** *** 85/3 سطح بهره وری و کارایی بیشتر  .21
ارتباط بین درون و محیط خارج برای برخورد با مسائل   .22

 *** *** 44/3 غیرقطعی

 04/0 08/4 04/4 ای از فضاهای شهری مرتبطرفع نیازها در مجموعه  .23
 06/0 31/4 37/4 های بیشتر در برآوردن نیازهاحق انتخاب گزینه  .24
وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند   .25

 45/0 23/4 78/3 طراحی

 *** *** 48/3 کنترل مالکیت فضا و حق قابل انتقال توسعه  .26
 11/0 85/3 74/3 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر  .27
 12/0 08/4 96/3 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی  .28
 03/0 15/4 18/4 شکل گیری همزمان فضا و فعالیت  .29
ارتفا امنیت و کنترل بیشتر شهروندان بر فضا )تأثیر بر   .30

 06/0 92/3 86/3 محیط(

19 
 
 

 شاخص
 ن مرحلهمیانگی

 اول
 میانگین

 دوممرحله 
 میانگیناختالف 

 33/0 15/4 82/3 تجربه پذیری )تأثر از محیط(  .31
 27/0 23/4 50/4 توجه به روابط انسانی )انسان محوری(  .32
 *** 23/4 *** . دسترسی کالبدی و بصری33

 های پژوهشمنبع: یافته  
رفع نیازها در »دو شاخص  شددور سوم روش دلفی. در این دور، مشابه روش دور دوم عمل گردید. با توجه به این که پیشنهاد 

در قالب یک شاخص به همان شکل « ت توسعه )گسترش پذیری به بیرون(یقابل»و « مجموعه ای از فضاهای شهری مرتبط
تایج آن در شاخص توزیع که ن 13مطرح شود. پرسشنامه دور سوم با « نیازها در مجموعه ای از فضاهای شهری مرتبطرفع »

 آمده است. 5جدول 
 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور سوم( .5جدول 

میانگین  هاپاسخ تعداد شاخص
ترتیب  انحراف معیار هاپاسخ

 اهمیت
 11 67/0 00/4 26 نرم(خلق فضاهای غیرثابت )طراحی  .1
استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل  .2

 13 98/0 71/3 26 انعطاف

 2 46/0 29/4 26 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضــا .3
 1 83/0 36/4 26 تغییر پذیری .4
 8 85/0 14/4 26 پاسخگویی )سریع( به تغییرات .5
 5 57/0 21/4 26 چند عملکردی )حذف مرزها( .6
 6 79/0 21/4 26 تنوع پذیری .7
وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند  .8

 7 76/0 14/4 26 طراحی

 9 93/0 14/4 26 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر .9
 10 81/0 07/4 26 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی .10
 12 93/0 86/3 26 تجربه پذیری )تأثر از محیط( .11
 3 71/0 29/4 26 توجه به روابط انسانی )انسان محوری( .12
 4 71/0 29/4 26 دسترسی کالبدی و بصری .13

 (1395)نگارندگان، 
استفاده از مصالح، »و کمترین امتیاز به شاخص اهمیت « تغییر پذیری»در سنجش دور سوم بیشترین امتیاز )اهمیت( به شاخص 

 داده شده است. « خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل انعطاف
 ( نشان داده شده است.6جدول ) مقایسه میانگین در دور دوم و سوم نیز به صورت همچنین

 دوم و سوممرحله اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی میزان  .6جدول 
 

 میانگیناختالف  سوممرحله  میانگین دوم میانگین مرحله شاخص
 -08/0 00/4 92/3 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم( .1

جدول 4. میزان اختالف ديدگاه خبرگان در نظرسنجی مرحله اول و دوم، منبع: يافته های پژوهش
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19 
 
 

 شاخص
 ن مرحلهمیانگی

 اول
 میانگین

 دوممرحله 
 میانگیناختالف 

 33/0 15/4 82/3 تجربه پذیری )تأثر از محیط(  .31
 27/0 23/4 50/4 توجه به روابط انسانی )انسان محوری(  .32
 *** 23/4 *** . دسترسی کالبدی و بصری33

 های پژوهشمنبع: یافته  
رفع نیازها در »دو شاخص  شددور سوم روش دلفی. در این دور، مشابه روش دور دوم عمل گردید. با توجه به این که پیشنهاد 

در قالب یک شاخص به همان شکل « ت توسعه )گسترش پذیری به بیرون(یقابل»و « مجموعه ای از فضاهای شهری مرتبط
تایج آن در شاخص توزیع که ن 13مطرح شود. پرسشنامه دور سوم با « نیازها در مجموعه ای از فضاهای شهری مرتبطرفع »

 آمده است. 5جدول 
 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور سوم( .5جدول 

میانگین  هاپاسخ تعداد شاخص
ترتیب  انحراف معیار هاپاسخ

 اهمیت
 11 67/0 00/4 26 نرم(خلق فضاهای غیرثابت )طراحی  .1
استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل  .2

 13 98/0 71/3 26 انعطاف

 2 46/0 29/4 26 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضــا .3
 1 83/0 36/4 26 تغییر پذیری .4
 8 85/0 14/4 26 پاسخگویی )سریع( به تغییرات .5
 5 57/0 21/4 26 چند عملکردی )حذف مرزها( .6
 6 79/0 21/4 26 تنوع پذیری .7
وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند  .8

 7 76/0 14/4 26 طراحی

 9 93/0 14/4 26 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر .9
 10 81/0 07/4 26 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی .10
 12 93/0 86/3 26 تجربه پذیری )تأثر از محیط( .11
 3 71/0 29/4 26 توجه به روابط انسانی )انسان محوری( .12
 4 71/0 29/4 26 دسترسی کالبدی و بصری .13

 (1395)نگارندگان، 
استفاده از مصالح، »و کمترین امتیاز به شاخص اهمیت « تغییر پذیری»در سنجش دور سوم بیشترین امتیاز )اهمیت( به شاخص 

 داده شده است. « خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل انعطاف
 ( نشان داده شده است.6جدول ) مقایسه میانگین در دور دوم و سوم نیز به صورت همچنین

 دوم و سوممرحله اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی میزان  .6جدول 
 

 میانگیناختالف  سوممرحله  میانگین دوم میانگین مرحله شاخص
 -08/0 00/4 92/3 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم( .1

جدول 5. توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور سوم(، )نگارندگان، 1395(        

همچنیـن مقـدار باالتـر از 0/5 بـرای ضریـب دبلیـوی 
کنـدال نیـز تطابـق قابل قبول نظـرات را در ایـن آزمون 
نشـان می دهـد. شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه اینکه 
در آزمـون دبلیـو کنـدال، مقـدار درجه آزادی بر اسـاس 
مشـاهدات(  تعـداد  نـه  )و  محاسـبه  گویه هـا  تعـداد 
بنابرایـن در ایـن مرحلـه بـرای 32 گویـه مـورد آزمون، 

درجـه آزادی 31=1-32 تعییـن شـده اسـت.
چنانچه در جداول )7( مشـاهده می شـود، مقدار ضریب 
همبسـتگی در طی سـه مرحلـه رو به افزایش اسـت که 
ایـن امر ضمـن تأیید همگرایی و هم سـو شـدن نظرات 
خبـرگان در طـول فراینـد آزمـون، بیانگـر میـزان باالی 
اجمـاع نظـر 71,5 درصـدی در متغیرهای تعریف شـده 
می باشـد. در مجمـوع 17 شـاخص زیـر بـا اسـتفاده از 
مـدل دلفی بـه عنـوان شـاخص ها اصلی بـرای طراحی 
فضـای شـهری انعطـاف پذیـر اسـتخراج گردیـد کـه بر 
اسـاس امتیـازات کسـب شـده توسـط هـر شـاخص از 
مـدل دلفـی، جـدول رتبه بندی شـاخص هـای طراحی 

فضـای شـهری انعطـاف پذیـر ارائه گردیده اسـت.

12. نتیجه گیری و جمعبندي 
امـروزه شـناخت فضاهـای شـهری و طراحـی مناسـب 
آن راهـی اسـت بـه سـوی بـرآوردن نیازهای مـردم آن 
اجتمـاع. ایـن در حالی اسـت که در بسـیاری از شـهرها 
شـاهد شـکل گیـری فضاهای شـهری بـه عنـوان نقاط 
عطـف شـهر بـوده ایـم کـه بـا توجـه بـه عملکردهـای 
موقـت و دایمـی کـه در آن صـورت می گرفتـه، طراحی 
مـی شـده و تقسـیمات کالبـدی آن گویـای توجـه و 
حضـور مـردم بـوده اسـت. بـا توجه بـه مفهـوم انعطاف 
پذیـری و بعضا خلـط آن در متون موجـود در این حوزه 
تـالش گردید تا نخسـت بـه تدقیق سـه واژه اصلی تاب 
آوری و اسـتحکام و انعطـاف پذیـری پرداختـه شـود به 
طـوری کـه واژه تـاب آوری بـا مفهـوم پاسـخگویی بـه 
تنـش هـای ناشـی از مخاطـرات و واژگان اسـتحکام و 
انعطـاف پذیـری قابلیـت هایـی بالفعل و بالقوه هسـتند 
کـه در مقابل پیـش بینی از فضاهای شـهری انتظار می 
رود. از شـاخص هـای اسـتخراج شـده از مبانـی و مـدل 
دلفـی 17 شـاخص بـه عنـوان شـاخص هـای طراحـی 
فضـای شـهری انعطاف پذیر شـناخته شـد که بـا توجه 
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 شاخص
 ن مرحلهمیانگی

 اول
 میانگین

 دوممرحله 
 میانگیناختالف 

 33/0 15/4 82/3 تجربه پذیری )تأثر از محیط(  .31
 27/0 23/4 50/4 توجه به روابط انسانی )انسان محوری(  .32
 *** 23/4 *** . دسترسی کالبدی و بصری33

 های پژوهشمنبع: یافته  
رفع نیازها در »دو شاخص  شددور سوم روش دلفی. در این دور، مشابه روش دور دوم عمل گردید. با توجه به این که پیشنهاد 

در قالب یک شاخص به همان شکل « ت توسعه )گسترش پذیری به بیرون(یقابل»و « مجموعه ای از فضاهای شهری مرتبط
تایج آن در شاخص توزیع که ن 13مطرح شود. پرسشنامه دور سوم با « نیازها در مجموعه ای از فضاهای شهری مرتبطرفع »

 آمده است. 5جدول 
 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور سوم( .5جدول 

میانگین  هاپاسخ تعداد شاخص
ترتیب  انحراف معیار هاپاسخ

 اهمیت
 11 67/0 00/4 26 نرم(خلق فضاهای غیرثابت )طراحی  .1
استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل  .2

 13 98/0 71/3 26 انعطاف

 2 46/0 29/4 26 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضــا .3
 1 83/0 36/4 26 تغییر پذیری .4
 8 85/0 14/4 26 پاسخگویی )سریع( به تغییرات .5
 5 57/0 21/4 26 چند عملکردی )حذف مرزها( .6
 6 79/0 21/4 26 تنوع پذیری .7
وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند  .8

 7 76/0 14/4 26 طراحی

 9 93/0 14/4 26 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر .9
 10 81/0 07/4 26 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی .10
 12 93/0 86/3 26 تجربه پذیری )تأثر از محیط( .11
 3 71/0 29/4 26 توجه به روابط انسانی )انسان محوری( .12
 4 71/0 29/4 26 دسترسی کالبدی و بصری .13

 (1395)نگارندگان، 
استفاده از مصالح، »و کمترین امتیاز به شاخص اهمیت « تغییر پذیری»در سنجش دور سوم بیشترین امتیاز )اهمیت( به شاخص 

 داده شده است. « خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل انعطاف
 ( نشان داده شده است.6جدول ) مقایسه میانگین در دور دوم و سوم نیز به صورت همچنین

 دوم و سوممرحله اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی میزان  .6جدول 
 

 میانگیناختالف  سوممرحله  میانگین دوم میانگین مرحله شاخص
 -08/0 00/4 92/3 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم( .1

20 
 
 

 میانگیناختالف  سوممرحله  میانگین دوم میانگین مرحله شاخص
 --- --- 62/3 تأمین ظرفیت اضافی در فضای شهری )فضای ذخیره( .2
قابل استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و  .3

 29/0 71/3 00/4 انعطاف

 02/0 29/4 31/4 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضــا .4
 --- --- 85/3 تناسب اندازه و شکل فضا و میزان انعطاف پذیری .5
 --- --- 62/4 تطبیق پذیری )سازگاری عملکردهای فضای شهری( .6
 --- --- 08/4 قابلبت توسعه )گسترش پذیری به بیرون( .7
 -05/0 36/4 31/4 پذیریتغییر  .8
 09/0 14/4 23/4 پاسخگویی )سریع( به تغییرات .9

 --- --- 23/4 تبدیل پذیری .10
 01/0 21/4 31/4 چند عملکردی )حذف مرزها( .11
 --- --- 85/3 تجمیع پذیری )یکپارچگی فضایی( .12
 -06/0 21/4 15/4 تنوع پذیری .13
 --- --- 85/3 هازمانبندی و تداوم فعالیت .14
 --- --- 08/4 ای از فضاهای شهری مرتبطدر مجموعهرفع نیازها  .15
 --- --- 31/4 های بیشتر در برآوردن نیازهاحق انتخاب گزینه .16
وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند  .17

 09/0 14/4 23/4 طراحی

 -01/0 14/4 04/4 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر .18
 01/0 07/4 08/4 استفاده بهینه از انرژیتوجه به خرد اقلیم و  .19
 --- --- 15/4 شکل گیری همزمان فضا و فعالیت .20
ارتفا امنیت و کنترل بیشتر شهروندان بر فضا )تأثیر بر  .21

 --- --- 00/4 محیط(

 29/0 86/3 15/4 تجربه پذیری )تأثر از محیط( .22
 -06/0 29/4 23/4 توجه به روابط انسانی )انسان محوری( .23
 -06/0 29/4 23/4 کالبدی و بصریدسترسی  .24

 (1395)نگارندگان، 
شاخص که دارای امتیاز پایین می  2ها به جز (، می توان گفت: اوالً، نظرات در خصوص تمامی شاخص6با توجه به نتایج جدول )

بندی نهایی رسیده است. عالوه بر این، با اند، به جمعرا در مقایسه دو مرحله آخر داشته 1/0باشد، به دلیل آنکه اختالف کمتر از 
که دارای « استفاده از مصالح، خدمات و تکنولوژی متنوع و قابل انعطاف»و « تجربه پذیری )تاثر از محیط(»حذف دو شاخص 

انعطاف  ها در طراحی فضای شهریها نشان دهنده، مؤثر بودن آنبرای اکثر شاخص 4بودند و امتیاز باالتر از  4امتیاز کمتر از 
 باشد.پذیر می

 کندال دبلیوی همبستگی آزمون .7جدول 
 

 شاخص درجه شاخص همبستگی ضریب تعداد مرحله

جدول 6. میزان اختالف ديدگاه خبرگان در نظرسنجی مرحله دوم و سوم، )نگارندگان، 1395(

21 
 
 

 (.Sig)داری  معنی آزادی کای دو دبلیوی کندال پاسخگو دلفی
 0.024 31 582.036 0.546 26 اول
 0.046 23 508.851 0.621 26 دوم
 0.011 12 351.78 0.715 26 سوم

 (1395)نگارندگان، 
ها را باشد، همبستگی پاسخمی 0.05دار که کمتر از معیار شاخص های معنی 0.011و  0.046، 0.024( مقدار 7بر طبق جدود )

-برای ضریب دبلیوی کندال نیز تطابق قابل قبول نظرات را در این آزمون نشان می 5/0کنند. همچنین مقدار باالتر از تأیید می
ها محاسبه )و نه تعداد ذکر است با توجه به اینکه در آزمون دبلیو کندال، مقدار درجه آزادی بر اساس تعداد گویهدهد. شایان 

 تعیین شده است. 32-1=31گویه مورد آزمون، درجه آزادی  32مشاهدات( بنابراین در این مرحله برای 
ه مرحله رو به افزایش است که این امر ضمن تأیید شود، مقدار ضریب همبستگی در طی سمشاهده می (7)چنانچه در جداول 

در متغیرهای درصدی  71.5همگرایی و هم سو شدن نظرات خبرگان در طول فرایند آزمون، بیانگر میزان باالی اجماع نظر 
 اصلی برای طراحی فضای شهری هابه عنوان شاخصبا استفاده از مدل دلفی شاخص زیر  17در مجموع باشد. تعریف شده می

های کسب شده توسط هر شاخص از مدل دلفی، جدول رتبه بندی شاخص  امتیازاتبر اساس که  انعطاف پذیر استخراج گردید
 .ارائه گردیده است طراحی فضای شهری انعطاف پذیر

 های طراحی فضای شهری انعطاف پذیر با استفاده از مدل دلفیرتبه بندی شاخص  .8 جدول
 رتبه امتیاز شاخص

 1 62/4 تطبیق پذیری )سازگاری عملکردهای فضای شهری(
 2 36/4 تغییر پذیری

 3 31/4 های بیشتر در برآوردن نیازهاحق انتخاب گزینه
 4 29/4 توجه به روابط انسانی )انسان محوری(

 5 29/4 دسترسی کالبدی و بصری
 6 29/4 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضا

 7 23/4 تبدیل پذیری
 8 21/4 چند عملکردی )حذف مرزها(

 9 21/4 تنوع پذیری
 10 15/4 شکل گیری همزمان فضا و فعالیت

 11 14/4 پاسخگویی )سریع( به تغییرات
 12 14/4 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر

 13 14/4 وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند طراحی
 14 08/4 ای از فضاهای شهری مرتبطرفع نیازها در مجموعه

 15 07/4 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی
 16 00/4 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم(

 17 00/4 ارتفا امنیت و کنترل بیشتر شهروندان بر فضا )تأثیر بر محیط(
 (1395)نگارندگان، 

جدول 7. آزمون همبستگی دبلیوی کندال، )نگارندگان، 1395(
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بـه رتبه بنـدی انجام شـده قابلیت هـای تطبیق پذیری 
)سـازگاری عملکردهـای فضای شـهری(، تغییر پذیری، 
حـق انتخـاب گزینه هـای بیشـتر در بـرآوردن نیازهـا و 
توجـه به روابط انسـانی )انسـان محـوری( را می توان به 
عنـوان مهمترین شـاخص هـای طراحی فضای شـهری 

انعطـاف پذیـر معرفـی نمود.
منــابع و ماخذ

 آصفـی، مازیـار و علـی گرشاسـبی )1390( تحول نوین 
در معمـاری بـا اسـتفاده از عناصر تغییر شـکل پذیر. در 

دومیـن کنفرانـس بیـن المللی معماری و سـازه.
 ابراهیـم پـور ازبـری، مصطفـی، سـید محمـد اصیل نوع 
پسـند و مهسـا احمدی سـراوانی )1394( بررسـی تاثیر 
انعطاف پذیـری اسـتراتژیک برعملکـرد بازار شـرکت ها: 
نقـش میانجی گـری نـوآوری بـاز. دوفصلنامـه توسـعه 

تکنولـوژی صنعتـی، ش 26: 5–16.
مبانـی  گفتـار  درس   )1392( سـیدغالمرضا   اسـالمی، 
نظـری معمـاری: عینکمـان را خودمان بسـازیم. تهران: 

علـم معمـار رویال.
 اسـماعیل دخـت، محمدرضـا )1390( انعطاف پذیـری 
و مسـکن منعطـف. کارشناسـی ارشـد، دولتـی - وزارت 
علـوم، تحقیقـات، و فنـاوری - دانشـگاه هنـر تهـران - 

دانشـکده هنـر و معمـاری.
زیبایـی   )1391( علیـزاده  مصطفـی  و  رضـا   افهمـی، 
شناسـی فضاهـای انعطـاف پذیـر. کتـاب مـاه هنـر، ش 

.63–56 )بهمـن(:   173
 ———. 1392. انعطـاف پذیـری معمـاری مسـکن 
در عصـر تحـوالت جمعیتـی. کتـاب ماه هنـر، ش 177 

)خـرداد(: 58–67.
رویکـرد   )1392( حصـاری  پـدرام  و  رحمـان   اقبالـی، 
مـدوالر و پیـش سـاختگی در مسـکن انعطـاف پذیـر. 

.68–53 :)32( روسـتا 0  محیـط  و  مسـکن 
 بـراون، النـس جـی، دیویـد دیکسـون و اولیـور گیلهـام 
)1393( طراحی شـهری برای قرن شـهری: مکان سازی 
انتشـارات  بحرینـی .  حسـین   ترجمـه ی  مـردم.  بـرای 

21 
 
 

 (.Sig)داری  معنی آزادی کای دو دبلیوی کندال پاسخگو دلفی
 0.024 31 582.036 0.546 26 اول
 0.046 23 508.851 0.621 26 دوم
 0.011 12 351.78 0.715 26 سوم

 (1395)نگارندگان، 
ها را باشد، همبستگی پاسخمی 0.05دار که کمتر از معیار شاخص های معنی 0.011و  0.046، 0.024( مقدار 7بر طبق جدود )

-برای ضریب دبلیوی کندال نیز تطابق قابل قبول نظرات را در این آزمون نشان می 5/0کنند. همچنین مقدار باالتر از تأیید می
ها محاسبه )و نه تعداد ذکر است با توجه به اینکه در آزمون دبلیو کندال، مقدار درجه آزادی بر اساس تعداد گویهدهد. شایان 

 تعیین شده است. 32-1=31گویه مورد آزمون، درجه آزادی  32مشاهدات( بنابراین در این مرحله برای 
ه مرحله رو به افزایش است که این امر ضمن تأیید شود، مقدار ضریب همبستگی در طی سمشاهده می (7)چنانچه در جداول 

در متغیرهای درصدی  71.5همگرایی و هم سو شدن نظرات خبرگان در طول فرایند آزمون، بیانگر میزان باالی اجماع نظر 
 اصلی برای طراحی فضای شهری هابه عنوان شاخصبا استفاده از مدل دلفی شاخص زیر  17در مجموع باشد. تعریف شده می

های کسب شده توسط هر شاخص از مدل دلفی، جدول رتبه بندی شاخص  امتیازاتبر اساس که  انعطاف پذیر استخراج گردید
 .ارائه گردیده است طراحی فضای شهری انعطاف پذیر

 های طراحی فضای شهری انعطاف پذیر با استفاده از مدل دلفیرتبه بندی شاخص  .8 جدول
 رتبه امتیاز شاخص

 1 62/4 تطبیق پذیری )سازگاری عملکردهای فضای شهری(
 2 36/4 تغییر پذیری

 3 31/4 های بیشتر در برآوردن نیازهاحق انتخاب گزینه
 4 29/4 توجه به روابط انسانی )انسان محوری(

 5 29/4 دسترسی کالبدی و بصری
 6 29/4 کارایی بیشتر و بهره گیری پایدار از فضا

 7 23/4 تبدیل پذیری
 8 21/4 چند عملکردی )حذف مرزها(

 9 21/4 تنوع پذیری
 10 15/4 شکل گیری همزمان فضا و فعالیت

 11 14/4 پاسخگویی )سریع( به تغییرات
 12 14/4 آموزش به شهروندان جهت برخورد با تغییر

 13 14/4 وجود اطالعات مناسب در نقطه تصمیم گیری و فرآیند طراحی
 14 08/4 ای از فضاهای شهری مرتبطرفع نیازها در مجموعه

 15 07/4 توجه به خرد اقلیم و استفاده بهینه از انرژی
 16 00/4 خلق فضاهای غیرثابت )طراحی نرم(

 17 00/4 ارتفا امنیت و کنترل بیشتر شهروندان بر فضا )تأثیر بر محیط(
 (1395)نگارندگان، 

جدول 8.  رتبه بندی شاخص های طراحی فضای شهری انعطاف پذير با استفاده از مدل دلفی، )نگارندگان، 1395(
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دانشـگاه تهـران، شـماره 3169. تهران: دانشـگاه تهران، 
انتشـارات. موسسه 

در  پذیـري  انعطـاف   )1386( فرنـاز  داریـان،   برهانـي 
 :20 ش  آبـادي،  فصلنامـه  حداقـل.  مسـکن  طراحـی 

.38 –50
فضاهـای  کنـش  برهـم   )1393( مصطفـی   بلورچـی، 
انعطـاف پذیـر و آسـیب پذیـری در برابـر خطـرات و 
تهدیـدات در بحـران هـای شـهری. در شـماره 1: 14.

 بنتلـی، ای یـن، آلـن الـکک، موریـن و سـو مـک گلین 
بـرای   راهنمـا  کتابـی   پاسـخده :  محیط هـای    )1386(
طراحـان . ترجمـه ی مصطفـی  بهزادفـر. تهران : دانشـگاه  

علـم  و صنعـت  ایـران ، مرکـز انتشـارات .
 حاجی پـور، بهمـن و محسـن مـرادی )1389( انعطـاف 
پذیـری سـازمانی و عملکـرد: مطالعـه مـوردی شـرکت 
هـای تولیـدی ناحیه صنعتـی اراک. مطالعـات مدیریت 

بهبـود و تحـول 1 )20(: 143–162.
دیاگـرام   حبیبـی، مسـعود )1389( طراحـی سـاختار 
عملکـردی در خانـه هـای مسـکونی مطالعـه مـوردی 
همایـش   .9  :01 ، در  پذیـر.  انعطـاف  پـالن  طراحـی 

منطقـه ای خانـه ایرانـی.
 حسـیني، سـیدمحمود و بهمـن حاجـي پـور )1387( 
تبییـن روابـط ذهنیت مشـترک، ظرفیت جـذب دانش، 
نـوآوري و انعطـاف پذیري: شـرکت هاي دارویي کشـور. 
در  مدیریـت  )پژوهشـهاي  انسـاني 12  علـوم  مـدرس 

ایـران(: 155.
ویـدا  حسـینی،  سـید باقر  مهشـید،   دوسـت محمدیان، 
تقوایـی    )1394( عملکرد مجتمع های ایسـتگاهی مترو 

در مواقـع بحـران. نقـش جهـان 2 )5(: 19–30.
 دهخـدا، علی اکبـر )1377(  لغت نامـه . تهـران : دانشـگاه  

تهـران ، موسسـه  انتشـارات و چاپ.
 رفیعیـان، رفیعیـان، تقوایـی تقوایـی، خادمـی خادمـی 
تطبیقـی  بررسـی   )1391( پـور  علـی  پـور  علـی  و 
رویکردهـای سـنجش کیفیـت در طراحـی فضاهـای. 
نشـریه علمـی- پژوهشـی انجمـن علمـی معمـاری و 

.4 ش  ایـران،  شهرسـازی 
 سـازمان ملل متحد، دفتر کاهش ریسـک بالیا )1394( 

چارچـوب سـندای بـرای کاهـش خطـر بالیـا )2030-
2015(. ترجمـه ی عبـاس تقی زاده، مصطفـی محقق، و 
کیـوان کریم لـو. تهـران: سـازمان پیشـگیری و مدیریت 

بحـران شـهر تهران.
 عینـي فر، علیرضـا)1382( الگویي بـراي تحلیل انعطاف 

پذیري در مسـکن سـنتي ایران. هنرهاي زیبا، ش 13.
و  سـهیلی  الدیـن  جمـال  معیـن،  ازبرمـی،   کاکوئـی 
حمیدرضا شـیرینکام چـوری. )1393( انعطـاف پذیری 
در معمـاری فضاهـای عمومـی بـا رویکرد زمینـه گرایی 

اجتماعـی. دانشـگاه شـیخ بهایـی اصفهـان.
در  زیبایی شناسـی   )1393( کـورت   یـورگ    گروتـر، 
معمـاری. ترجمـه ی مجتبـی دولتخواه و سـلماز همتی. 

تهـران: کتـاب آبـان.
 لنـگ ،   جـان  تـی  )1390( آفرینـش  نظریـه  معمـاری : 
نقـش  علـوم  رفتـاری  در طراحـی  محیـط. چـاپ پنجم. 
ترجمـه ی علیرضـا عینی فـر. انتشـارات دانشـگاه  تهران ، 
؛ 2557. تهـران : دانشـگاه  تهـران ، موسسـه  انتشـارات  و 

چاپ .     
 لینـچ، کویـن )1381( تئـوری شـکل شـهر. ترجمـه ی 
حسـین بحرینـی. دانشـگاه تهران، موسسـه انتشـارات و 

تهران. چـاپ: 
 ماجـدی، حمیـد، الهام منصوری و آذیـن حاجی احمدی 
)1390( بازتعریـف فضـای شـهری )مطالعـه مـوردی: 
محـور ولیعصـر حـد فاصل میـدان ولیعصـر تا چهـارراه 
ولیعصـر(. مدیریـت شـهری، ش 27 )فروردیـن(: 263–

.283
 مردمی، کریم و مهسـا دلشـاد )1389( محیط یادگیرِی 
انعطـاف پذیر. علمی- پژوهشـی انجمـن علمی معماری 

و شهرسـازی ایران، ش 1: 109–118.
سلسـله   فارسـی .  فرهنـگ    )1387( محمـد   معیـن ، 

امیرکبیـر.      3.   تهـران  :  معیـن   فرهنگهـای  
 مهـدوی نـژاد، محمدجـواد، امیـر فـرج اللهـی راد، علی 
کـرم )1390( معمـاری انعطـاف پذیـر، رویکـردی بـه 
همسـازی معماری و سـازه. در، 02: 9. دومین کنفرانس 

بیـن المللـی معماری و سـازه.
غالمرضـا  طلوعی اشـلقی،  عبـاس  ناصـر،   میرسپاسـی، 
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معمـارزاده و میرمهـرداد پیدایـی )1389( طراحی مدل 
تعالـی منابـع انسـانی در سـازمانهای دولتـی ایـران بـا 
اسـتفاده از تکنیـک دلفی فازی. آینـده پژوهی مدیریت، 

ش 87 )دی(: 1–24.
آزاد  سـاخت  اصـول    )1390( مهتـا   میرمقتدایـی ، 
پروژه هـای انبوه سـازی مسـکن. مجموعه دسـتاوردهای 
تحقیقاتـی - کاربـردی،  شـماره مجموعـه   15.  تهـران: 

مرکـز تحقیقـات سـاختمان و مسـکن.     
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بررسی تحقق پذيری طرح های توسعه شهری در سازمان فضايی )مطالعه موردی: شهر 
ساحلی بابلسر(

سید محسن حسینی فر* -دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
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چکیده
هـدف پژوهـش حاضر بررسـی تحقـق پذیری طرح های توسـعه 
شـهری بر سـازمان فضایی شـهر سـاحلی بابلسر می باشـد، لذا از 
لحـاظ روش تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی بوده و از لحـاظ هدف، 
مطالعـات  از  داده هـا  جمـع آوری  جهـت  می باشـد.  کاربـردی 
کتابخانه ای-اسـنادی از طریـق تحلیـل گزارش های کمیسـیون 
مـاده 5 و 100 در یـک دوره 11 سـاله )1384 تـا 1394( و 
همچنیـن بررسـی های میدانـی، مصاحبه صورت پذیرفته اسـت. 
یافته هـای حاصـل بیانگـر آن اسـت کـه از مجمـوع مسـاحت 
هکتـار   60 حـدود  در  بابلسـر  سـاحلی  شـهر  هکتـاری   1652
از طریـق افزایـش تراکـم هـای غیـر مجـاز، تغییرکاربـری هـا و 
تفکیـک، دسـتخوش تغییـرات اساسـی گردیـده کـه بـا اصـول 
طـرح هـای شـهر مغایـرت فـراوان دارد. نتایـج پژوهـش ضمـن 
تأییـد فرضیـه ارائـه شـده، بیانگـر آن اسـت کـه هـر سـه عنصر 
اصلـی )بخـش دولتـی، بخـش خصوصـی و بخـش عمومـی( بـه 
و  بـه صـورت مسـتقیم  فضایـی  گرداننـدگان سـازمان  عنـوان 
بابلسـر  شـهر  در  آمـده  وجـود  بـه  تغییـرات  در  غیرمسـتقیم 
تأثیرگـذار بـوده اسـت، همچنیـن بـا توجـه وابسـتگی مدیریـت 
شـهری بابلسـر بـه درآمدهـای حاصلـه از افزایش تراکم هـا، این 
رونـد از سـال 1385 تـا 1393 ادامـه داشـته اسـت اما در سـال 
1394 کاهـش داشـته و به سـمت تفکیک اراضـی گرایش یافته 
اسـت همچنیـن ایـن افزایـش تراکـم هـا در تمامـی محلـه های 
16 گانـه شـهر بابلسـر یکسـان نبـوده و بیشـترین آن در محلـه 

نخسـت وزیـری بوده اسـت.
واژگان کلیـدي: فضای شـهری، سـازمان فضایی، سـاختارهای 

شـهری، طرحهای توسـعه شـهری، بابلسر.

sm.hosseinifar@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09111135745، رایانامه *

Review implementation of urban development plans 
in the spatial organization (Case study: coastal city 
of Babolsar)

Abstract
This study examines the implementation of urban develop-
ment projects on the spatial organization of the coastal city 
of Babolsar. Therefore, in terms of analytical and descriptive 
research method in terms of purpose is applied. To collect 
data from studies library-documents through the analysis 
of Article 5 of Commission reports and 100 in an 11-year 
period (1384 to 1394) as well as field surveys, interviews 
have taken place. The findings indicate that the total area 
of 1652 hectares Babolsar, a coastal city about 60 hectares 
through unauthorized density, land use changes and separa-
tion, has undergone major changes. City plans conflict with 
the principles of the people. The results confirm the hypoth-
esis presented, showed that the three main elements (public 
sector, private sector and the public sector) as operator of the 
space agency directly and indirectly influenced the changes 
in Babolsar. Given the dependence of Babolsar city man-
agement revenue increased density, this trend has continued 
from 1385 to 1393; But in 1394 declined and is oriented 
towards the resolution of land. The increased density in the 
neighborhood of 16 Babolsar not the same and most of the 
neighborhood was the prime minister.
Keywords:urban, spatial organization, urban infrastructure, 
urban development plans, Babolsar.
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مقدمه و بیان مسأله
نواحـی سـاحلی به واسـطه موقعیتـی کـه دارنـد، دارای 
مزیت هـای نسـبی هسـتند، لـذا یکـی از ظرفیت هـای 
بالقـوه در برنامه ریزی های توسـعه محسـوب می شـوند، 
امـا در طـی دهه هـای اخیـر بهره بـرداری نادرسـت از 
ایـن منابـع ارزشـمند اغلـب مناطق سـاحلی جهـان را 
بـا وضعیـت بحرانـی و خطرناک مواجه سـاخته اسـت، 
به گونـه ای کـه فشـارهای وارده بـر آن ها بسـیار بیشـتر 
از ظرفیـت تحمـل زیسـت محیطی آن ها اسـت. افزایش 
جمعیـت، بهره بـرداری بی رویـه از منابـع، آلوده سـازی 
مناطق سـاحلی، توسعه فعالیت های ناسـازگار با محیط 
و عـدم هماهنگـی بیـن فعالیت هـا در مناطـق سـاحلی 
از مهم تریـن دالیـل فشـار بـر ایـن مناطـق هسـتند تا 
حـدی کـه یکـی از مشـکالتی کـه جوامع بشـری با آن 
مواجـه می باشـد، تأثیـر همیـن فشـارهای بی انـدازه و 
رشـد ناموزون شهرنشـینی بر محیط سـاحلی می باشد 
و بـه گفتـه آلیسـون »مناطق سـاحلی در زمـره نقاطی 
از هـر جـای دیگـر در معـرض  بیشـتر  هسـتند کـه 
خطـر ایـن توسـعه بیش ازحـد قـرار دارنـد«. شـهرهای 
سـاحلی اسـتان مازندران نیـز همچون دیگر شـهرهای 
سـاحلی، به واسـطه ویژگی هـای منحصربه فردشـان از 
دیربـاز به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم تحـت تأثیر 
سـاختارهای پنهـان و صاحبـان قدرت هـای سیاسـی، 
اجتماعـی و اقتصـادی )در بخـش دولتـی و غیردولتی( 
بوده انـد، آن چنانکـه کـه نمـود ایـن توجهـات و آثـار 
منفـی و به نـدرت مثبـت آن هـا در تمامی ابعاد شـهری 
مالـی-  و  فرهنگـی  اجتماعـی-  کالبـدی،  )فیزیکـی- 
اقتصـادی(  به خوبـی قابل مشـاهده و درک اسـت، البته 
این تأثیرات در تمامی نواحی سـاحلی اسـتان مازندران 
بـه یـک انـدازه نبـوده و هر یک از این شـهرها، نسـبت 
پنهـان  بـرای سـاختارهای  میـزان جاذبـه ای کـه  بـه 
را  متفاوتـی  تغییـرات  داشـته اند،  قـدرت  و صاحبـان 
تجربـه کرده انـد، دراین بیـن تغییـرات سـازمان فضایی 
شـهر سـاحلی ناحیـه مرکـزی مازنـدران )بابلسـر( بـا 
توجـه بـه مجاورتـی کـه با خـط سـاحل داشـته و روند 
جمعیت پذیـری آن، ملموس تـر می نمایـد کـه ازجمله 

زمین خواری هـای صـورت  بـه  می تـوان  مسـائل  ایـن 
گرفتـه، نفـوذ بـه زمین هـای کشـاورزی و حریـم دریا، 
افزایـش تراکم هـای سـاختمانی، هتل سـازی-ها و ویال 
سـازی های غیرمنطقی،  اشـاره نمود که این مسـائل در 
شـهر بابلسـر در روزهای اول بعد از پیـروزی انقالب، به 
دلیـل یکسـری فعالیت هـا، کـه مهم ترین آن هـا اجرای 
پل فلزی بر روی رودخانه بابل رود و تأسـیس دانشـگاه 
مازنـدران بـود، در کنار قانون لغو مالکیـت اراضی موات 
شـهری بـه همـراه اقدامـات نهادهـای جدیدالتأسـیس 
پـس ازآن  و  اراضـی  عمـران  سـازمان  مسـکن،  بنیـاد 
سـازمان زمین شهری و بنیاد مسـتضعفان، که به شدت 
سـاختار شـهر را تحت تأثیـر قراردادند، نمود بیشـتری 
پیـدا کرد )آقامیـری، 1382، ص 253(. در این تحوالت 
شهرنشـینی، شـهر بابلسـر گسـترش بیشـتری یافت و 
اراضـی زراعـی اطـراف شـهر بیش ازپیـش مـورد هجوم 
ساخت وسـازهای جدیـد قرارگرفته انـد. به طوری کـه در 
سـال 1365 مسـاحت شـهر حدود 1174/18 هکتار با 
جمعیـت 28591 نفـر بـوده )مهندسـین مشـاور نقش 
محیـط، 1384(، درحالی کـه در سـال 1394 به 1652 
هکتـار و بـا جمعیـت 61984 نفـر افزایـش پیداکـرده 
اسـت )شـهرداری بابلسـر، 1395( و عمده این تغییرات 
تـا حـدود بسـیاری طرح های مصـوب شـهری را تحت 
تأثیـر منفـی قـرار داده اسـت. بررسـی تحقـق پذیـری 
طرح هـای توسـعه شـهری بـر سـازمان فضایـی شـهر 
سـاحلی بابلسـر مسـأله اساسـی این پژوهش را تشکیل 

است. داده 
سـوال تحقیـق عبـارت اسـت از: شـکل گیری سـازمان 
فضایـی شـهر سـاحلی بابلسـر تـا چـه حـد با اصـول و 
دارد  انطبـاق  شـهری  توسـعه  طرح هـای  معیارهـای 

)1394-1384(؟
مبانی نظری پژوهش

سازمان فضايی
مفهـوم سـازمان فضایـی در دهه هـای متمـادی یکـی 
از موضوعـات مهـم در تحقیقـات جغرافیایـی بـوده که 
»موریـل«  اسـت.  تعریف نشـده  به روشـنی  تاکنـون 
جامعـه«  فضایـی  »سـازمان  کتـاب  در   ،)1974(
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پیشـنهاد ها زیـادی را دربـاره انتخـاب مـکان، پیدایـش 
سلسـله مراتب و روابـط متقابـل فضایـی ارائـه می دهـد 
و بـه سـنجش سـازمان فضایـی مناطق دسـت می یابد. 
تأکیـد اولیـه او بـر جمعیـت، توزیع فضایـی و جابجایی 
آن بـود امـا او همچنین بر نقش عوامـل متعددی چون 
محیـط فیزیکـی، کاربـری زمیـن و اسـتفاده از فضـا، 
فاصلـه، توزیـع فعالیت هـای اقتصادی و ثـروت، فرهنگ 
و شـرایط سیاسـی، توسـعه تاریخـی سـرزمین و غیـره 
تأکید می کند )Klapka, 2010: 54(. سـازمان فضایی 
بـر آرایشـی از موضوعات فیزیکی و انسـانی داللت دارد. 
نقـاط، خطوط، سـطوح و احجـام، چهارعنصر هندسـی 
هسـتند کـه سـازمان فضایـی به وسـیله آن هـا تبییـن 
می گـردد. ازنظـر جغرافیدانـان رادیـکال، عامـل تولیـد 
و روابـط تولیـدی، اسـاس سـازمان فضایـی محسـوب 
فضایـی  )شـکویی، 1375: 287(. سـازمان  می شـوند 
در تمامـی ابعـاد خـود دائمـاً در حـال تغییـر اسـت. 
کلیـه پدیده هـای طبیعـی و یـا انسان سـاخت، از نوعی 
سـاختار کـه معـرف نظم حاکـم بـر رابطه بین اجـزاء و 
کل اسـت، برخـوردار می باشـند )جمالـی، 1391، ص 

.)7
یکـی از قدیمی تریـن نظریه پردازی هـا در این رابطه به 
ایمانوئـل کانت منسـوب اسـت کـه وی با طـرح »تاریخ 
از جغرافیـا تنها بـا وجه زمان و فضـا از یکدیگر تفکیک 
می شـود؛ به صـورت کـه اولـی گزارشـی از پدیده هایی 
اسـت کـه از پـس یکدیگـر می آینـد و بـه زمـان رجوع 
دارد و دومـی گزارشـی از پدیده هایـی اسـت کـه کنـار 
یکدیگـر در فضـا جـای دارنـد« )اطهـاری، 1377، ص 
36(،  بـه جدایی زمان و فضـا و تفکیک تاریخ )به عنوان 
جامعـه( و جغرافیـا )به عنـوان فضـا( اشـاره کرده اسـت. 
امـا برخـالف کانـت، هیچ یـک از نظریه پـردازان بـزرگ 
اجتماعـی یعنی مارکس، وبر، دورکیم و... مسـائل شـهر 
را از جامعـه یا سـاختار فضایـی را از سـازمان اجتماعی 

جـدا نکردند.
نظريه ها و ديدگاه هـای تبیین کننده و توجیه کننده 

شهر فضايی  سازمان يابی 
و  شـهر  تحلیـل  بـرای  فضایـی  نظریه هـای  و  فضـا 

درک  در  خـواه  اجتماعـی؛  سیاسـت  اسـتراتژی های 
شـهرها به مثابـه گره هایی در شـبکه های مالـی، تولید، 
مصـرف، اطالعـات و غیـره جهانـی و خـواه در قالـب 
بازتولیـد زیرسـاخت و محیط شـهری به مثابه واکنشـی 
بـه مباحـث مربوط بـه پایـداری )اقتصـادی، اجتماعی، 
آگاهی دهنـده  شـهری،  غیـره(  و  محیطـی  سیاسـی، 
و  فرایندهـا  ازایـن رو  می باشـند.  شـکل دهنده  و 
تحلیل هـای فضایـی جهـت درک، حفـظ و مدیریـت 
کیفیـت زندگـی شـهرها و جمعیـت موجـود در آن ها و 
همچنین برای توسـعه آینـده ای پایدارتر مورداسـتفاده 
و  شـهرها«  در  موجـود  »مشـکالت  می گیـرد.  قـرار 
»مسـأله شـهری« امروزه به طـور فزاینـده ای درگیر در 

مسـائل آشـکارتر فضاسـت.
جامعه و فضا

مباحـث و مجادالت علمی در مـورد روابط فرم و فرایند 
)و یـا فـرم و محتـوا، رویـاه و محتـوا و...( را می تـوان 
یکـی از پرسـابقه ترین موضوعـات موردتوجـه در علـوم 
جغرافیایـی، اجتماعـی، برنامه ریزی و طراحی شـهری و 
معمـاری تلقی کـرد. این مبحـث به چگونگـی تعامل و 
پیامدهـای آن، بین جامعـه )ازخانواده تا جامعه جهانی( 
و فضـا )از یـک واحـد مسـکونی تـا سـازمان فضایـی - 
کالبـدی منطقـه ای، ملی و فراملـی( می پـردازد. تأکید 
مجـدد بـر اهمیـت ایـن موضـوع در علـوم جغرافیایـی، 
بـا هشـدارها و انتقـادات دیوید هـاروی در دهـه 1960 
صـورت گرفـت. او بـر وابسـتگی بین فرم هـای فضایی و 
فرایندهای اجتماعی، جدایی ناپذیری سـاخت و سازمان 
اجتماعی از سـاخت و سـازمان فضایـی و ضرورت توجه 
جغرافیـا بـه ایـن وابسـتگی تأکیـد داشـت )شـکویی، 
1379، ص 106(. بـر اسـاس نظریات هاروی، شـناخت 
و تحلیل شـهر و تدویـن راهبردها و سیاسـت های مؤثر 
بـرای تغییـر شـکل فضایی شـهرها درگـرو درک روابط 
مذکـور اسـت. یکـی از قدیمی تریـن نظریه پردازی ها در 
مـورد این ارتبـاط را می تـوان به امانویل کانـت در قرن 
هجدهـم، منسـوب کـرد. وی معتقد به جدایـی زمان و 
فضـا و تفکیـک تاریـخ ]جامعـه[ و جغرافیا ]فضـا [ بود. 
»تاریـخ از جغرافیـا تنهـا بـا وجـه زمان و فضـا، تفکیک 
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می شـود. اولی گزارشـی از پدیده هایی اسـت که از پس 
یکدیگـر می آیند و بـه زمان رجـوع دارد، دومی گزارش 
از پدیده هایـی اسـت کـه کنـار یکدیگـر در فضـا جای 
دارنـد.« )اطهـاری، 1377، ص 36(. امـا برخالف کانت، 
هیچ یـک از نظریه پـردازان بزرگ اجتماعـی یعنی کارل 
مارکـس، ماکـس وبـر و امیـل دورکیم مسـائل شـهر را 
از جامعـه یـا سـاختار فضایـی را از سـاختار اجتماعـی 
جـدا نکردنـد. »رابـرت پـارک« از پیشـگامان نظریـه 
اکولوژی انسـانی نیز، سـاختار فضایی شـهر را در اساس 
برآینـد طبیعـت انسـان تصـور می کـرد و اکولـوژی را 
آشـکارکننده، تأثیـر نیروهـا و خصلت هـای طبیعـی و 
رقابتـی انسـان در شـکل گیری فضا می دانسـت. هانری 
لوفـور معتقد بود فضا سیاسـی اسـت و نمی تـوان آن را 
عینیتـی علمی و جدا از ایدئولوژی یا سیاسـت دانسـت. 
ازنظـر او فضـا یک تولید اجتماعی اسـت. دیوید هاروی، 
فضـا را به عنـوان یـک رابطه معنـادار تلقـی می کند که 
نمی توانـد مسـتقل از وضعیـت افراد و شـرایط محیطی 
محصـول  را  فضـا  او  شـود.  درک  و  شناسـایی  آن هـا 
فـرد  واکنش هـای  و  تصـورات  احساسـات،  مجموعـه 
نسـبت بـه سـرمایه داری برای کسـب رانـت، و تحول از 
الگـوی انباشـت منعطـف بـه انباشـت سـازمان یافته به 
ایـن نتیجـه می رسـد که امـروز طبقات غیر سـرمایه دار 
در ایجـاد فضـای نویـن نقـش بیشـتر و مسـتقیم تری 
از گذشـته ایفـا می کننـد. کاسـتلز معتقـد اسـت فضـا 
تصویـر و بازتـاب جامعـه نیسـت بلکـه یکـی از ابعـاد 
مـادی آن اسـت. ازنظـر او در شـهرها دو نـوع فضـای 
تولیـد و فضـای مصرف وجـود دارد و تضاد بین سـلطه 
سـرمایه داری و حیـات اجتماعی در ایـن دو فضا حضور 
می یابـد. دولـت ازنظـر وی تنهـا پیگیـر منافـع یـک 
طبقـه نیسـت، بلکـه حافـظ نظام نیـز هسـت و وظیفه 
کاهـش تضـاد نیـاز بـا سـود و تولیـد بـا مصـرف را نیز 
بـر عهـده دار. درنتیجـه شـکل گیری فضا تنها به وسـیله 
طبقـه حاکـم صـورت نمی گیرد و طبقات تحت سـلطه 
نیـز در شـکل دادن بـه آن دخیل اند. آنتونـی گیدنز در 
میان جامعه شناسـان شـهری متأخر، بیشـترین سـهم 
را در تبییـن رابطـه فضـا و جامعـه، به ویژه نقـش زمان 

و مکان، داشـته اسـت. ازنظـر او فعالیت هـای اجتماعی 
زمانـی،  متقاطـع  و  متفـاوت  عنصـر  سـه  از  همیشـه 
فضایـی و پارادایمـی تشکیل شـده اسـت و تمـام اعمال 
اجتماعـی در ایـن ابعاد قـرار می گیرند. ازنظـر گیدنز با 
افزایـش کنتـرل انسـان بـر طبیعت )منابـع تخصیصی( 
سـازمان دهی  بـرای  ظرفیـت  افزایـش  درنتیجـه  و 
اجتماعـی )از طریـق اسـتفاده از منابع اقتـداری(، نظام 
اجتماعـی نیـز به طـور فزاینـده و به صـورت زمانـی - 
مکانـی گسـترش یافته و اتـکا بـه تعامل هـای رودررو 
تقلیـل می یابـد. در این حالت مسـئله »انسـجام« نمود 
پیداکـرده و شـهر به مثابـه ابـزاری بـرای تضمیـن آن، 
توسـعه می یابـد. بـه همین دلیل شـهر کانـون قدرت و 
قـوت اقتصـادی، نظامی و سیاسـی اسـت. به این ترتیب، 
نقطـه اشـتراک آراء نظریه پردازان نوین فضـا را می توان 
»وحـدت فضـا بـا جامعـه و نیـز وحـدت آن بـا زمـان 
دانسـت. آن هـا فضـا را عنصر بنیـادی جامعـه می دانند 
نـه از زمـره روبنـا یـا بازتـاب صـرف زیربنا و سـاختارها 
آن هـا هرچنـد درنهایـت در سـاخت یابـی فضـا طبقـه 
حاکـم را مسـلط می داننـد، اما فضا را یکسـره محصول 
تمایـل یـک طبقه نمی پندارنـد، بلکه همچـون تاریخ یا 
زمان، آن را محصول مبارزه کشـمکش طبقات دانسـته 
و برآننـد کـه فضـا نیـز دربرگیرنـده ایـن تقابـل اسـت. 
نتیجـه آنکـه، تولید و سـاختار فضا به وسـیله یک عمل 
آگاهانـه صـورت می گیـرد. پـس تناقضـات و تمایـزات 
فضایـی، حاصـل تناقضـات موجـود در جامعـه اسـت 

)کاظمیـان، 1383، ص 29(.
محدوده مورد مطالعه

کرانـه  در  بابلـرود  رودخانـه  مصـب  در  بابلسـر  شـهر 
جنوبـی دریـای خـزر و در مختصـات جغرافیایـی 52 
درجـه و 37 دقیقـه و 50 ثانیـه الـی 52 درجـه و 40 
دقیقـه و 50 ثانیـه طـول شـرقی و 36 درجـه و 40 
دقیقـه و 15 ثانیـه الـی 36 درجـه و 43 دقیقـه عـرض 
)آقامیـری و یزدانیـان، 1388،  شـمالی اسـتقرار دارد 
ص 53(. ایـن شـهر در شـمال اسـتان مازنـدران قـرار 
دارد و بـر اسـاس بررسـی های انجـام شـده بـر سـطح 
رسـوبات و ماسـه های سـاحلی و آبرفت هـای دلتایـی 
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رودخانـه بابلـرود اسـتقرار یافتـه و از لحـاظ سـاختمان 
زمین شناسـی در زون زمین سـاختی گـرگان- رشـت 
واقع شـده اسـت شـکل)3-1(  )میرکتولـی و همکاران، 

 .)119 ص   ،1390
روش انجام پژوهش

از لحـاظ روش، توصیفـی- تحلیلـی  پژوهـش حاضـر 
بـوده و از لحـاظ هـدف کاربـری می باشـد و بر اسـاس 
اهـداف و سـوال های ارایه شـده در ایـن پژوهش، روش 
انجـام آن بـه قرار زیر اسـت: داده  هـای مورد نیـاز برای 
انجـام ایـن پژوهـش در مرحلـه اول از طریـق مطالعات 
کتابخانه ای- اسـنادی )بررسی کمیسـیون های ماده 5 
و 100( و در مرحلـه دوم از طریـق بازدیدهـای میدانی 

جمع آوری شـده اسـت.
يافته های تحقیق

کمیسیون ماده پنج شهر بابلسر
طبـق طـرح تفصیلی شـهر بابلسـر، براي شـهر بابلسـر 
سـه ناحیـه کالبدي تعریف شـده اسـت. نواحـي مذکور 
شـامل  را  برنامه ریـزي  محلـه  شـانزده  مجمـوع  در 
مي شـوند. تراکـم عمومـي نواحـي سـه گانـه کـه بـر 
اسـاس محاسـبات جمعیت پذیـري بدسـت آمده انـد به 

شـرح زیـر بـوده و خواهـد بـود. 
ناحیـه یـک: تراکـم جمعیتي موجـود ناحیـه 26/9 نفر 

در هکتـار و تراکم سـاختماني موجـود آن 44/9 درصد 
بـوده اسـت. تراکم جمعیتـي ناحیه در سـال افق 37/2 
نفـر در هکتـار و تراکـم سـاختماني متوسـط آن120 
درصـد خواهـد بـود. بنابرایـن ناحیـه یـک بـا تراکـم 

متوسـط تعریف   شـده اسـت. 
ناحیـه دو: تراکـم جمعیتـي موجـود ناحیـه 35/5 نفـر 
در هکتـار و تراکم سـاختماني موجـود آن 42/5 درصد 
بـوده اسـت. تراکم جمعیتـي ناحیه در سـال افق 42/8 
نفـر در هکتـار و تراکـم سـاختماني متوسـط آن 120 
درصـد خواهـد بـود. بنابرایـن ناحیـه یک با تراکـم زیاد 

تعریف شـده اسـت. 
ناحیـه سـه: تراکم جمعیتي موجود ناحیـه 18/3 نفر در 
هکتار و تراکم سـاختماني موجود آن 39/1 درصد بوده 
اسـت. تراکـم جمعیتـي ناحیه در سـال افـق 26/9 نفر 
در هکتـار و تراکم سـاختماني متوسـط آن 100 درصد 
خواهـد بـود. بنابرایـن ناحیـه یک بـا تراکم کـم تعریف 
شـده اسـت. امـا افزایـش تراکـم ها در شـهر بابلسـر بر 
اسـاس اصـول مصـوب نبـوده و در اکثر موارد خـارج از 
چارچـوب قانونـی بـوده اسـت، البته این افزایـش تراکم 
هـا از سـال 1384 تـا سـال 1394 یـک رونـد ثابتی را 
طـی نکرده و در سـال 1385، یک سـال بعد از تصویب 
طرح تفصیلی، بیشـترین افزایش تراکم را داشـته اسـت 

شکل 1. موقعیت سیاسی و اداری شهر بابلسر در کشور و استان مازندران
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و سـال 1394، کمترین افزایش تراکم را داشـته اسـت 
 .)1( نمودار 

رونـد تغییـرات افزایـش تراکـم شـهر سـاحلی بابلسـر 
عـالوه بر اینکه برای سـال های مختلف یکسـان نبوده، 
پراکندگـی آن در محـالت 16 گانـه نیـز متفـاوت بوده 
و در محلـه نخسـت وزیـری بیشـترین افزایـش ترکم را 

داشـته اسـت تصویر)2(. 
تغییر کاربری های کمیسیون ماده پنج

تغییـر کاربـری ها نیز بـه مانند افزایش تراکـم ها بیین 

سـال های )1384-1394( از یـک رونـد خاصی پیروی 
نکـرده و در سـال های متفـاوت حجم مختلفی داشـته 
اسـت و بیشـترین تغییـر کاربـری هـا در سـال 1387 

بـوده و کمترین آن در سـال 1393 نمـودار )2(. 
بیشـتر درخواسـت هـای مربـوط بـه تغییـر کاربـری 
هـا مـورد موافقـت کمیسـیون مـاده پنـج قـرار گرفتـه 
انـد کـه ایـن خـود دلیلـی بـر وجـود نقـش گسـترده 
سـاختارهای قـدرت در تغییـرات سـازمان فضایی بوده 
اسـت، و بیشـترین درخواسـت هـای مربـوط بـه تغییر 

5 
 

 

 
 1395مأخذ: مطالعات  نگارنده ؛ (1394-1384) 5افزایش تراکم شهر بابلسر، کمیسیون ماده  .1نمودار 

 16در محالت پراکندگی آن روند تغییرات افزایش تراکم شهر ساحلی بابلسر عالوه بر اینکه برای سال های مختلف یکسان نبوده، 
  (.2)تصویر بوده و در محله نخست وزیری بیشترین افزایش ترکم را داشته استگانه نیز متفاوت 

 
 نقشه پراکندگی افزایش تراکم در محالت شانزده گانه شهر ساحلی بابلسر .2تصویر 

 پنج هدکاربری های کمیسیون ما تغییر
های متفاوت روند خاصی پیروی نکرده و در سال( از یک 1394-1384های )تغییر کاربری ها نیز به مانند افزایش تراکم ها بیین سال

  (.2نمودار ) 1393بوده و کمترین آن در سال  1387حجم مختلفی داشته است و بیشترین تغییر کاربری ها در سال 
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کارری مربـوط بـه بخـش عمومـی )شـهروندان( بوده و 
در رتبـه دوم بخـش دولتـی بوده و بخـش خصوصی در 
جایـگاه سـوم قرار گرفته اسـت نمـودار بـاال پراکندگی 
درخواسـت هـای مربـوط بـه تغییـر کاربـری هـا نیـز 
توسـط بخش های )خصوصـی، عمومـی و دولتی( برای 
محـالت 16 گانـه متفاوت بـوده و از روند خاصی پیروی 
نکرده اسـت. با توجه به سـاختار فیزیکی شـهر بابلسـر 
کـه بیشـتر کشـاورزی و باغـداری می باشـد، اغلب این 
تغییـر کاربری ها از نوع کشـاورزی و باغی به مسـکونی 

و تجـاری بـوده اند.
کمیسیون ماده 100

در خصـوص نـوع کاربـری هـای مـازاد بـر پروانـه از 
درصـد   95 حـدود  مربـع،  متـر   438710 مجمـوع 
کاربـری هـا از نوع مسـکونی بوده و 5 درصـد هم از نوع 
سـایر کاربـری هـای از قبیـل )تجـاری و ...( بوده اسـت 
و همچنیـن کاربـری هـای بـدون پروانه نیـز از مجموع 
197275 متـر مربـع 25 درصد کاربری ها را مسـکونی 
و 75 درصـد آنهـا را کاربـری غیـر مسـکونی تشـکیل 

6 
 

 
 1395نگارنده مأخذ: مطالعات ؛ 1394-1384تغییر کاربری به تفکیک سال های  .2نمودار 

  
 1395مأخذ: مطالعات نگارنده ؛ نقشه پراکندگی تغییر کاربری ها در محالت شانزده گانه شهر ساحلی بابلسر .2تصویر 

 نقشوجود قرار گرفته اند که این خود دلیلی بر کمیسیون ماده پنج بیشتر درخواست های مربوط به تغییر کاربری ها مورد موافقت 
و بیشترین درخواست های مربوط به تغییر کارری مربوط به بخش ، ساختارهای قدرت در تغییرات سازمان فضایی بوده است گسترده

پراکندگی باال  و در رتبه دوم بخش دولتی بوده و بخش خصوصی در جایگاه سوم قرار گرفته است نموداربوده  (عمومی )شهروندان
گانه متفاوت بوده و از  16های )خصوصی، عمومی و دولتی( برای محالت نیز توسط بخشدرخواست های مربوط به تغییر کاربری ها 

باشد، اغلب این تغییر با توجه به ساختار فیزیکی شهر بابلسر که بیشتر کشاورزی و باغداری میروند خاصی پیروی نکرده است. 
 .کاربری ها از نوع کشاورزی و باغی به مسکونی و تجاری بوده اند

 100ن ماده کمیسیو
 5درصد کاربری ها از نوع مسکونی بوده و  95متر مربع، حدود  438710های مازاد بر پروانه از مجموع ی در خصوص نوع کاربر

متر  197275درصد هم از نوع سایر کاربری های از قبیل )تجاری و ...( بوده است و همچنین کاربری های بدون پروانه نیز از مجموع 
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 1395نگارنده مأخذ: مطالعات ؛ 1394-1384تغییر کاربری به تفکیک سال های  .2نمودار 

  
 1395مأخذ: مطالعات نگارنده ؛ نقشه پراکندگی تغییر کاربری ها در محالت شانزده گانه شهر ساحلی بابلسر .2تصویر 

 نقشوجود قرار گرفته اند که این خود دلیلی بر کمیسیون ماده پنج بیشتر درخواست های مربوط به تغییر کاربری ها مورد موافقت 
و بیشترین درخواست های مربوط به تغییر کارری مربوط به بخش ، ساختارهای قدرت در تغییرات سازمان فضایی بوده است گسترده

پراکندگی باال  و در رتبه دوم بخش دولتی بوده و بخش خصوصی در جایگاه سوم قرار گرفته است نموداربوده  (عمومی )شهروندان
گانه متفاوت بوده و از  16های )خصوصی، عمومی و دولتی( برای محالت نیز توسط بخشدرخواست های مربوط به تغییر کاربری ها 

باشد، اغلب این تغییر با توجه به ساختار فیزیکی شهر بابلسر که بیشتر کشاورزی و باغداری میروند خاصی پیروی نکرده است. 
 .کاربری ها از نوع کشاورزی و باغی به مسکونی و تجاری بوده اند

 100ن ماده کمیسیو
 5درصد کاربری ها از نوع مسکونی بوده و  95متر مربع، حدود  438710های مازاد بر پروانه از مجموع ی در خصوص نوع کاربر

متر  197275درصد هم از نوع سایر کاربری های از قبیل )تجاری و ...( بوده است و همچنین کاربری های بدون پروانه نیز از مجموع 
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تصوير 2. نقشه پراکندگی تغییر کاربری ها در محالت شانزده گانه شهر ساحلی بابلسر؛ مأخذ: 
مطالعات نگارنده 1395
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داده اسـت، کـه بـا توجـه بـه مصاحبـه هـای صـورت 
گرفتـه بـا کارشناسـان شـهرداری و سـایر ارگان هـای 
مربوطـه تمامـی این تخلفـات مربوط بـه بخش عمومی 
و خصوصـی در قالـب ویالسـازی هـا، مراکـز تفریحی و 
مغازهـای تجـاری بـوده البتـه در این بیـن نقش بخش 
دولتـی در قالـب بخـش عمومـی و خصوصـی را نمـی 
تـوان منکـر شـد و همچنین در پـاره ای از موارد همین 
کاربـری هـای مـازاد بر پروانـه و یـا حتی بـدون پروانه 
بـا اخـذ جرایمی در نتیجه کمیسـیون های مـاده 100 
و مـاده 5، قانونـی گشـته انـد و سـازمان فضایـی شـهر 
سـاحلی بابلسـر را دسـخوش تغییرات اساسـی و خارج 
از برنامـه قـرار داده اند جدول )4-5 ( و همانگونه که در 
نمودارهـای زیـر قابل مشـاهده اسـت بیشـترین تخلف 
مـازاد بـر پروانـه در سـال 1385 بـا 53128 متـر مربع 
و کمتریـن آن در سـال 1390 بـا 19027 متـر مربـع 
تشـکیل داده اند و سـاخت و سـازهای بدون پروانه نیز 
بیشـترین آن در سـال 1385 بـا 28448 متـر مربـع و 
کمترین آن در سـال 1391 با 1354 متر مربع تشـکیل 

داده انـد کـه بـا توجه بـه ایـن داده ها می تـوان چنین 
اسـتنباطنمود کـه بیشـترین تخلفات در یک سـال بعد 
از تصویـب طرح تفصیلی شـهر بابلسـر در سـال 1384 

بوده اسـت.
آزمون فرضیه
سوال تحقیق

بابلسـر  شـکل گیری سـازمان فضایـی شـهر سـاحلی 
تـا چـه حـد بـا اصـول و معیارهـای طرح هـای توسـعه 

شـهری انطبـاق دارد؟
فرضیـه مطـرح شـده در مورد این سـوال عبارت اسـت 

از:
و  اصـول  بـا  بابلسـر  شـهر  سـاختار  و  شـکل گیری 
معیارهـای طرح هـای توسـعه شـهری انطبـاق نـدارد.

جهـت پاسـخ گویـی بـه ایـن فرضیـه طـرح جامـع و 
تفصیلی شـهر بابلسـر مالک عمل قرار گرفتـه و پس از 
آن بـا مطالعـات میدانی صحت سـنجی آن مورد آزمون 
قـرار گرفتـه اسـت، یافته هـای حاصله در رابطـه با این 

فرضیـه عارتند از:

7 
 

درصد آنها را کاربری غیر مسکونی تشکیل داده است، که با توجه به مصاحبه های  75درصد کاربری ها را مسکونی و  25مربع 
صورت گرفته با کارشناسان شهرداری و سایر ارگان های مربوطه تمامی این تخلفات مربوط به بخش عمومی و خصوصی در قالب 

اری بوده البته در این بین نقش بخش دولتی در قالب بخش عمومی و خصوصی را نمی ویالسازی ها، مراکز تفریحی و مغازهای تج
توان منکر شد و همچنین در پاره ای از موارد همین کاربری های مازاد بر پروانه و یا حتی بدون پروانه با اخذ جرایمی در نتیجه 

ساحلی بابلسر را دسخوش تغییرات اساسی و خارج از  ، قانونی گشته اند و سازمان فضایی شهر5و ماده  100کمیسیون های ماده 
 1385قابل مشاهده است بیشترین تخلف مازاد بر پروانه در سال  زیر های( و همانگونه که در نمودار 5-4)برنامه قرار داده اند جدول 

ای بدون پروانه نیز بیشترین آن متر مربع تشکیل داده اند و ساخت و سازه 19027با  1390متر مربع و کمترین آن در سال  53128با 
متر مربع تشکیل داده اند که با توجه به این داده ها می  1354با  1391متر مربع و کمترین آن در سال  28448با  1385در سال 

 .بوده است 1384توان چنین استنباطنمود که بیشترین تخلفات در یک سال بعد از تصویب طرح تفصیلی شهر بابلسر در سال 
 

 94-84)کاربری های مازاد بر پروانه(  100نتایج کمیسیون ماده . 5ل جدو
 تعداد پرونده های سال

 تشکیل شده
 مازاد بر پروانه

 )متر مربع(
 بدون پروانه
 )متر مربع(

1384 824 53128 20713 
1385 912 56397 28448 
1386 798 49711 23397 
1387 838 47519 17915 
1388 819 48720 22505 
1389 774 41270 18078 
1390 615 19027 11811 
1391 599 40715 1354 
1392 596 23066 8777 
1393 787 25540 19512 
1394 698 33617 24765 
 197275 438710 8260 مجموع

 
 

جدول 5. نتايج کمیسیون ماده 100 )کاربری های مازاد بر پروانه( 94-84
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- بـا توجـه به تراکم های اسـتاندارد و پیشـنهادی برای 
سـه ناحیه شـهری بابلسـر، در فاصله سـال های 1384 
تـا 1394 در مجمـوع 114642 متـر مربـع افزایـش 
تراکـم ثبـت شـده اسـت که با توجه به مسـاحت شـهر 
بابلسـر- در حـدود  1652 هکتـار- در حـدود 11/5 
هکتـار از مسـاحت شـهر تراکـم اضافه شـده اسـت که 
خـالف طـرح جامـع و تفصیلی مصوب شـهر می باشـد 
امـا از آنجـا که بـه منبع درآمدی برای مدیریت شـهری 
تبدیـل شـده اسـت موافقـت گردیـده اسـت البتـه این 
مقـدار بـدون در نظر گرفتـن تراکم هایی می باشـد که 

در کمیسـیون مـاده 5 مطـرح نشـده اند.
- در مجموع از مساحت   1652 هکتاری  شهر ساحلی 
بابلسـر،  469117 متـر مربع )تقریبـاً 47 هکتار( تغییر 
کاربـری یافتـه انـد که عمـده ایـن تغییر کاربـری ها از 

کشـاورزی و باغی به مسـکونی و تجاری بوده اسـت.
- یافتـه هـای حاصـل از برداشـت هـای میدانـی کـه 
تصاویـر آن در فصـل چهارم اراده گردید بیانگر سـاخت 
و سـازهای بـی برنامـه ای اسـت کـه اغلـب در حریـم 

دریـای خـزر و رودخانـه بابلـرود گسـترش یافتـه اند.
- طبـق بازدیدهـای میدانـی و مصاحبـه هـای صـورت 
گرفتـه بـا مسـئولین مدیریـت شـهری، اکثـر سـخت 
و سـازها بـه سـمت نواحـی سـاحلی و حریـم رودخانه 
بابلـرود و اراضـی کشـاورزی و باغـی بـوده کـه مخالـف 

گسـترش پیشـنهادی طـرح تفصلـی مـی باشـد.
- شـکل گیـری 3  محلـه حاشیه نشـین و بـا مسـاحت 
68 هکتـار  )قائمیـه 33 هکتار، مهـدی نصب 10 هکتار 
و بـی بـی سـرروزه 25 هکتـار( در شـهر بابلسـر بیانگر 
گسـترش شـهر سـاحلی بابلسـر خـارج از طـرح هایـی 

8 
 

 
 94-84)کاربری های مازاد بر پروانه(  100نتایج کمیسیون ماده  .5نمودار 

 
 94-84)کاربری های بدون پروانه(  100نتایج کمیسیون ماده  .6نمودار 

 آزمون فرضیه
 تحقیقسوال 

 های توسعه شهری انطباق دارد؟گیری سازمان فضایی شهر ساحلی بابلسر تا چه حد با اصول و معیارهای طرحشکل
 فرضیه مطرح شده در مورد این سوال عبارت است از:

 های توسعه شهری انطباق ندارد.با اصول و معیارهای طرح شهر بابلسرگیری و ساختار شکل
پاسخ گویی به این فرضیه طرح جامع و تفصیلی شهر بابلسر مالک عمل قرار گرفته و پس از آن با مطالعات میدانی صحت جهت 

 سنجی آن مورد آزمون قرار گرفته است، یافته های حاصله در رابطه با این فرضیه عارتند از:
 114642در مجموع  1394تا  1384های های استاندارد و پیشنهادی برای سه ناحیه شهری بابلسر، در فاصله سالبه تراکمبا توجه  -

از مساحت هکتار  5/11در حدود  -هکتار 1652در حدود   -شهر بابلسر متر مربع افزایش تراکم ثبت شده است که با توجه به مساحت
طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر می باشد اما از آنجا که به منبع درآمدی برای مدیریت شهر تراکم اضافه شده است که خالف 

 5البته این مقدار بدون در نظر گرفتن تراکم هایی می باشد که در کمیسیون ماده  شهری تبدیل شده است موافقت گردیده است
 .مطرح نشده اند

تغییر کاربری یافته اند که عمده  هکتار( 47)تقریباً  متر مربع 469117 شهر ساحلی بابلسر،   هکتاری 1652در مجموع از مساحت    -
 این تغییر کاربری ها از کشاورزی و باغی به مسکونی و تجاری بوده است.
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مصـوب شـهری می باشـد.
- بنابرایـن می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه فرضیه 
اول مـورد تأییـد بوده و در مورد شـهر سـاحلی بابلسـر 
صـادق مـی باشـد، لـذا شـکل گیری و سـاختار شـهر 
بابلسـر بـا اصول و معیارهای طرح های توسـعه شـهری 

نـدارد. انطباق 
جمع بندی و نتیجه گیری

ماهیت سـازمان فضایی اصوالً ماهیتی تغییرپذیر اسـت 
کـه عناصر و عوامل بسـیاری بـر آن تأثیرگذارند، در این 
میـان سـازمان فضایـی نواحی سـاحلی در بیشـتر نقاط 
جهـان، بـر حسـب کارکردهـا و عملکردهایی کـه دارند 
بیشـتر از سـایر نواحـی دسـتخوش تغییـرات طبیعی و 
انسـانی قـرار می گیرنـد و بخـش زیـادی از تغییـرات 
طبیعـی نیـز به طور غیر مسـتقیم حاصـل عملکردهای 
غیـر اصولـی انسـان ها در ایـن محیط هـا می باشـد. بـا 
توجـه بـه افزایش جمعیت شـهری بابلسـر کـه روند آن 
بعـد از انقـالب رو به فزونی گذاشـته اسـت و پیچیدگی 
هـای شـهری حاصـل از آن، مدیـران شـهری جهـت 
یافتـن راهـکاری بهینـه و عملی بـرای تحقـق اهداف و 
دسـتیابی بـه شـهری موفـق، به برنامـه ریـزی در قالب 
طـرح  هـای جامـع و تفصیلـی در سـال هـای 1381 و 
1384 پرداختـه انـد، کـه قاعدتـاً بایـد ترسـیم کننـده 
سـیمای آینـده شـهر باشـد، امـا جاذبه هـای فـراوان 
شـهر بابلسـر بـرای سـرمایه گذاران بومـی و غیـر بومی 
از یـک طـرف و فراهـم بـودن زمینه هـای رانت خواری 
و اعمـال نفـوذ و قـدرت از طـرف دیگـر چـه از طریـق 
راه هـای قانونـی )کمیسـیون مـاده 5 و 100( و چـه از 
طریق غیرقانونی سـبب شـده که سـازمان فضایی شهر 
بابلسـر در مجمـوع  حـدود 60 هکتـار از طریق افزایش 
تراکـم هـای غیـر مجـاز، تغییرکاربـری هـا و تفکیـک، 
دسـتخوش تغییـرات اساسـی گـردد که با اصـول طرح 
هـای شـهر مغایرت فـراوان دارد. هر چند کـه در برخی 
مـوارد از جملـه واقع شـدن ملک در حریـم دریای خزر 
و رودخانـه بابلـرود، قرارگیـری در اراضـی کشـاورزی و 
باغـی، مسـاحت کـم واحدها و عـدم توانایـی در تأمین 
امـا بسـیار  نیـاز، مخالفـت گردیـده  پارکینـگ مـورد 

مـوارد اندکـی بـوده و بـه طـور کلـی از سـال 1390 به 
بعـد بـا اکثر درخواسـت هـای افزایـش تراکـم موافقت 
گردیـده و از سـال 1394 نیـز مجوزهای تفکیک اراضی 
رونـد روبـه افزایـش را داشـته انـد کـه نتایـج حاصل از 
نظرسـنجی هـا بیانگر آن اسـت کـه تأثیرگذارترین این 
)شـهرداری  غیردولتـی  حکومتـی-  بخـش  بخش هـا، 
و شـورای شـهر بابلسـر( و سـرمایه گـذاران غیـر بومی 
بـوده اندکـه نتیجـه عملکـرد ایـن سـاختارهای پنهان، 
تأثیـرات جبـران ناپذیر کالبـدی، اقتصـادی و اجتماعی 
بر سـازمان فضایی شـهر سـاحلی بابلسـر گذاشته است 
و در صـورت عـدم جلوگیـری از آن تأثیـرات بـه مراتب 
خطرنـاک تـری را در آینـده ای نزدیـک متوجـه شـهر 

سـاحلی بابلسـر خواهـد نمود.
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بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی اثرگذار بر نحوه استفاده از شبکه های 
اجتماعی )کاربران 18 تا 30 ساله شهر ورامین(

سید عبداهلل سجادی جاغرق- استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه امور فرهنگی 
واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

فیرز ديندار فرکوش- استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده خبر، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. 
راهله جمالی*- کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده
محقـق در پژوهـش حاضـر بـر آن بـوده اسـت کـه عوامـل 
از شـبکه  اسـتفاده  نحـوه  بـر  اثرگـذار  اجتماعـی  فرهنگـی- 
اجتماعـی تلگـرام را در بیـن کاربـران 18 تـا 30 سـاله شـهر 
در  مطـرح  نظریـات  براسـاس  رو  ایـن  از  بسـنجد.  ورامیـن 
حـوزه شـبکه اجتماعـی )نظـری سـاخت یابـی گیدنـز، نظریه 
اینترنـت و  مـک لوهـان، نظریـه حـوزه عمومـی هابرمـاس، 
شـبکه اجتماعـی بـه عنوان حـوزه عمومـی، نظریه اسـتفاده و 
رضامنـدی، نظریـه کمیابی اینگلهارت، نظریـه اجتماع مجازی 
هوارد رینگولد و نظریه دینداری گالک و اسـتارک( و پژوهش 
هـای انجام شـده، عوامـل فرهنگـی و اجتماعی مؤثـر بر نحوه 
اسـتفاده شناسـایی شـدند. این عوامل شـامل قومیت، مذهب، 
پایـگاه اقتصـادی اجتماعـی، دینداری و تحصیالت اسـت. پس 
از تدویـن مـدل نظری نمونـه ای با 385 عضو بـه روش نمونه 
گیـری هدفمنـد در شـهر ورامیـن انتخاب شـد. پـس از انجام 
آزمون هـای آمـاری مربوطـه و سـنجش تاثیـر 5 متغیـر یـاد 
شـده بـر نحـوه اسـتفاده کاربـران از شـبکه تلگـرام، مشـخص 
شـد که بیـن متغیرهـای قومیت، پایـگاه اقتصـادی اجتماعی، 
دینـداری و تحصیـالت فـرد با نحوه اسـتفاده از شـبکه تلگرام 
رابطـه معنـی داری وجـود دارد و بین مذهب و نحوه اسـتفاده 

رابطـه معنادار نیسـت. 
واژگان کلیدي: شـبکه اجتماعی، تلگـرام، دینداری، مذهب، 

قومیت، پایـگاه اقتصادی- اجتماعـی، ورامین، کاربران.

jamal _ra@yahoo.com :1. نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09121052912، رایانامه

Study cultural factors - social impact on the use 
of social networks (users aged 18 to 30 years in 
Varamin)

Abstract
The purpose of this paper model design canvas - the 
Researcher at the research efforts that cultural-social 
factors influencing the use of social network users 
aged 18 to 30 Varamin telegram to the measure;The 
theoretical basis of social network sites (Giddens, 
McLuhan’s theory, theory of public sphere, the In-
ternet and social networks as public domain, uses 
and gratifications theory, theory of scarcity, a virtual 
social theory and the theory of Howard Glock and 
Stark’s religiosity) and research, social and cultural 
factors affecting usage were identified.These factors 
include ethnicity, religion, socioeconomic status, re-
ligion and education.After developing a theoretical 
model of a sample of 385 members in the town of 
Varamin was purposive sampling.It was found that 
among the variables of ethnicity, socioeconomic sta-
tus, religion and education a person with the use of 
cable networks there is a significant relationship;And 
no significant relationship between religion and us-
age.
Key words: social networks, cable, religious, reli-
gion, ethnicity, socio-economic status Varamin users.
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1.مقدمه 
امروزه تحت تاثیر رسـانه ها و فنـاوری های اطالعاتی، 
در عصـر جدیـدی از روابـط انسـانی بـه سـر می بریم. 
عصـری کـه در آن شـکل گیری شـبکه های اجتماعی 
آنالین، شـیوه هـای ارتباطی و اطالع رسـانی نوینی به 
عرصه گسـترده ارتباطات اجتماعی معرفی کرده اسـت 
)میرمحمـد صادقـی، 1391(. شـبکه هـای اجتماعی، 
نسـل جدیدی از وب سـایت های اینترنتی هسـتند که 
در آن هـا کاربـران حـول محـور مشـترکی بـه صورت 
مجـازی دور یکدیگـر جمـع می شـوند و جماعت های 
آنالیـن را تشـکیل مـی دهنـد. شـبکه های اجتماعـی 
بـه محلی بـرای حضور اقشـار مختلف جامعـه به ویژه 
جوانـان و مـکان تبـادل آراء و افـکار و تامیـن نیازهای 
متناسـب بـا زندگـی اجتماعـی آنهـا تبدیل شـده اند. 
شـبکه های اجتماعـی عـالوه بـر اینکـه مرجـع تامین 
بسـیاری از نیازهای فرهنگـی و اجتماعی اعضای خود 
هسـتند ایـن امکان را بـرای اعضا فراهم مـی کنند که 
همزمان با انجام سـایر فعالیت هـای اجتماعی فعالیت 
خـود را در ایـن جوامـع مجازی نیز پیگیـری کنند. در 
حـال حاضر شـبکه هـای اجتماعی مجازی بـه یکی از 
مهمتریـن ابزارهای ارتباطی در سـطح جامعه و جهان 
تبدیـل و از جایـگاه مهمـی در زندگـی روزمـره افـراد 
برخـوردار شـده انـد. »هلـن صدیـق بنـای«؛ معتقـد 
اسـت هرچند شـبکه های اجتماعی واژه ای اسـت که 
بـرای نامیدن گروهـی از افراد که در میـان خود دارای 
ارتباطـات وسـیع تـر و مسـتمر هسـتند و یـک حلقه 
منسـجم ارتباطاتـی را تشـکیل می دهنـد، بـه کار می 
رود؛ امـا ایـن واژه امـروزه عمدتـا برای نامیـدن پایگاه 
هـای اینترنتـی بـه کار می رود که افـراد با عضویت در 
آن امـکان دسـتیابی به اطالعات سـایر اعضا، آشـنایی 
بـا عالیـق آنهـا، بـه اشـتراک گـذاری تولیـدات متنی، 
صوتـی و تصویـری و نیز تشـکیل گروه هایی براسـاس 
عالیـق مشـترک بـا برخـی از دیگر اعضـای پایـگاه را 

پیـدا می کننـد )صدیق بنـای، 1387(.
در ایـران، علـی رغـم فیلتـر بـودن اکثـر شـبکه هـای 
اجتماعـی، بسـیاری از جوانـان بـه دلیل متنـوع بودن 

فضـای ایـن شـبکه هـا در برقـراری ارتبـاط، تبـادل 
آزادانـه اطالعـات و وجـود نداشـتن عرصـه عمومـی 
عضو این شـبکه شـده اند )عاملـی، 1389، ص 304(. 
متاسـفانه در عرصـه سیاسـت گـذاری فضـای مجازی 
بـه ویژه رسـانه هـای جدید توجه چندانی بـه نیازهای 
ارتباطـی مخاطبان ایرانی در پیوسـتن به شـبکه های 
اجتماعـی نشـده اسـت. در حقیقـت نـگاه منفـی بـه 
تحـوالت فنـاوری در عرصه رسـانه های جدیـد و بی-

توجهـی بـه نیازهـای ارتباطـی مخاطبان نه تنهـا ما را 
از شـناخت علمـی اینگونـه نیازهـا دور می کنـد، بلکه 
زمینـه را بـرای تاثیرگـذاری این شـبکه هـا فراهم می 
آورد )امیـری بـه نقل کیـا و نوری مزدآبـادی، 1391(.

بـه هـر صـورت ورود به فضای شـبکه هـای اجتماعی، 
زندگـی دومـی اسـت که آغاز شـده و نمی تـوان آن را 
نادیـده گرفـت چنـان کـه گمانـه زنـی هـا و آمارهای 
پراکنـده داخلـی و خارجـی حاکـی از آن اسـت کـه 
علـی رغم ممنوعیـت، تعداد قابـل توجهـی از کاربران 
ایرانـی، عضـو ایـن شـبکه هـای اجتماعـی بـوده و از 
ایـن طریـق به تبـادل اطالعـات و ارتباطـات در زمینه 
هـای متنـوع می پردازند. مسـئله اصلی اینجاسـت که 
بـا وجـود اسـتفاده کاربـران ایرانـی از ایـن شـبکه ها، 
بایـد اذعان داشـت کـه میزان و نحـوه اسـتفاده از این 
شـبکه ها یکسـان نبـوده و تفـاوت هایی با هـم دارند. 
چنانکـه بـه نظر می رسـد که نحـوه و میزان اسـتفاده 
از شـبکه هـا یکسـان نبـوده و تفـاوت هایـی بـا هـم 
دارنـد. چنانکـه بـه نظـر می رسـد کـه نحـوه و میزان 
اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعـی از سـوی کاربـران 
از نظـر میـزان دینـداری، قومیـت، مذهـب و پایـگاه 
اقتصـادی و اجتماعـی متفاوت باشـد از ایـن رو به نظر 
می رسـد شـناخت ایـن عوامـل فرهنگـی و اجتماعی 
مـی توانـد نقش مهـم و اثرگذاری در سیاسـت گذاری 
هـا و برنامـه ریـزی هـای کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت 
داشـته باشـد. از ایـن منظـر، ایـن پژوهـش در پی آن 
اسـت که نقـش عوامـل فرهنگـی- اجتماعـی اثرگذار 
بـر روی نحـوه اسـتفاده کاربران 18 تا 30 سـاله شـهر 
ورامین را از شـبکه های اجتماعی شناسـایی و تحلیل 
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ید  نما
2.  اهمیت و ضرورت 

شـبکه هـای اجتماعـی مجـازی بـه لحـاظ عمومیـت 
یافتـن در میان کاربران و با گسـتره وسـیع جغرافیایی 
در درون مرزهـای ملـی، تبدیل شـدن به یـک ارتباط 
خصوصـی و شـخصی و فارغ بودن از هـر نوع کنترل از 
سـوی مراجع قدرت، به وسـیله ای بی بدیل در عرصه 
ارتباطـات تبدیل شـده انـد و زمینه هـای تاثیرگذاری 
خارج از کنترل دولت ها و نهادهای قدرت را در جوامع 
بـه وجـود آورده انـد )معمـار و همـکاران، 1391(. این 
شـبکه ها با امـکان خلق فضاهـا و اجتماعـات مجازی 
از پتانسـیل باالیـی بـرای شـکل دهـی بـه فرآیندهای 
اجتماعـی و فرهنگـی برخـوردار اسـت. این شـبکه ها 
آن چنـان بر فضای زندگی بشـر سـایه افکنـده اند که 
مـی تـوان گفـت همـه مـا در محیطـی رسـانه ای بـه 
سـر مـی بریـم. بنابراین ظهـور فضای سـایبر، شـبکه 
هـای اجتماعـی مجـازی و امکاناتـی که فنـاوری های 
اطالعاتـی فراهـم آورده انـد، امیدهـا و آرزوهـا و بیـم 
هایـی را بـه دنبال داشـته اسـت. همین امـر، ضرورت 
پژوهـش در ایـن حـوزه را بـرای محققـان ایجـاد مـی 
نمایـد. همچنیـن اگرچـه اینترنـت در محافـل علمـی 
کشـور بسـیار مـورد مطالعـه قرار گرفتـه اما هنـوز در 
حوزه شـبکه هـای اجتماعـی مطالعات چندانـی انجام 
نشـده اسـت. از ایـن رو تحقیـق حاضر مـی تواند برای 
پژوهشـگران و محققـان حـوزه علوم اجتماعی، رسـانه 
هـا و مطالعـات جوانان حائـز اهمیت باشـد. همچنین 
در سـطح سیاسـت گـذاری، فقـدان شـناخت و درک 
جامـع از ماهیـت و کارکردهـای برخـی رسـانه هـای 
جدیـد و نوپـا و کـم رنـگ بـودن ادبیـات مرتبـط بـا 
سـواد رسـانه ای در اتخاذ رویکردی تدافعی نسـبت به 
شـبکه هـای اجتماعی بـی تاثیر نبوده اسـت به طوری 
کـه فضـای شـبکه هـای اجتماعـی مجـازی بیشـتر با 
کارکـرد سیاسـی و تهدیـد انگارانـه در جامعـه معرفی 
شـده انـد. در ایـن وضعیـت نمـی تـوان بـا داشـتن 
تصـوری مبهـم و غیرشـفاف از ایـن فضـا به سیاسـت 
گـذاری بـرای آن پرداخـت. یافتـه هـای ایـن تحقیـق 

مـی توانـد به سیاسـت گـذاران، برنامه ریـزان، مدیران 
و مسـئوالن فرهنگی برای شـناخت شـبکه ها و درک 

نیـاز مخاطبـان جوان کمـک کند
3. اهداف تحقیق 

شـبکه های  آسـیب های  کاهـش  آرمانـی:  هـدف 
آن از  بهتـر  اسـتفاده  بـه  کمـک  و  اجتماعـی 

فرهنگی-اجتماعـی  عوامـل  بررسـی  کلـی:  هـدف 
اثرگـذار بـر روی نحوه اسـتفاده کاربران از شـبکه های 

اجتماعـی می باشـد.
هـدف ویـژه: 1. تعییـن تاثیـر میـزان دینـداری افـراد 
در نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی؛ 2. تعیین 
اثـر نوع مذهـب افراد در نحوه اسـتفاده از شـبکه های 
اجتماعـی؛ 3. تعییـن اثر نوع قومیت در نحوه اسـتفاده 
از شـبکه های اجتماعـی؛ 4. تعییـن تاثیـر تحصیـالت 
فـرد در نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی؛ 5. 
تعییـن تاثیـر پایـگاه  اجتماعـی و اقتصـادی افـراد بـر 

نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی
هـدف کاربـردی: پیشـنهاد سیاسـت گذاری های بلند 
مـدت و کوتـاه مـدت در زمینه هـای فرهنگـی بـرای 

مقابلـه بـا آسـیب ها و اسـتفاده مفیدتـر از شـبکه ها
4. فرضیه هـای تحقیـق: 1. بیـن میـزان دینداری 
نمونـه آماری و نحوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی 
رابطـه معنـی داری وجـود دارد؛ 2. بیـن نـوع مذهـب 
رابطـه  اجتماعـی  شـبکه های  از  اسـتفاده  نحـوه  و 
نحـوه  و  قومیـت  بیـن   .3 دارد؛  وجـود  معنـی داری 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی رابطـه معنـی داری 
وجـود دارد؛ 4. بیـن تحصیـالت فرد در نحوه اسـتفاده 
وجـود  معنـی داری  رابطـه  اجتماعـی  شـبکه های  از 
دارد؛ 5. بیـن پایگاه اقتصـادی و اجتماعی افراد و نحوه 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی، رابطـه معنی داری 

وجـود دارد.
5.  مدل مفهومی تحقیق 

مـدل مفهومـی زیر بـه منظور بررسـی عوامل فرهنگی 
و اجتماعـی اثرگـذار بـر نحوه اسـتفاده کاربـران 18 تا 
30 سـاله شـهر ورامیـن از شـبکه های اجتماعـی بـه 
شـرح زیـر ارائـه شـده اسـت. چنانکـه قابـل مشـاهده 
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نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش

 كاهش آسيبهاي شبكههاي اجتماعي و كمك به استفاده بهتر از آن هدف آرماني:
 بررسي عوامل فرهنگي-اجتماعي اثرگذار بر روي نحوه استفاده كاربران از شبكههاي اجتماعي ميباشد. هدف كلي:
تعيين اثر نوع مذهب افراد در . 2؛ تعيين تاثير ميزان دينداري افراد در نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي .1 هدف ويژه:

تعيين تاثير . 4؛ تعيين اثر نوع قوميت در نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي. 3؛ نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي
تعيين تاثير پايگاه اجتماعي و اقتصادي افراد بر نحوه استفاده از . 5؛ تحصيالت فرد در نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي

 شبكههاي اجتماعي
پيشنهاد سياستگذاريهاي بلند مدت و كوتاه مدت در زمينههاي فرهنگي براي مقابله با آسيبها و  هدف كاربردي:

 استفاده مفيدتر از شبكهها
بين ميزان دينداري نمونه آماري و نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي رابطه معنيداري وجود . 1 . فرضيههاي تحقيق:4

بين قوميت و نحوه استفاده از . 3؛ بين نوع مذهب و نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي رابطه معنيداري وجود دارد. 2؛ دارد
-بين تحصيالت فرد در نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي رابطه معني. 4؛ شبكههاي اجتماعي رابطه معنيداري وجود دارد

 بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد و نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي، رابطه معنيداري وجود دارد.. 5؛ داري وجود دارد
 .  مدل مفهومي تحقيق 5

 ساله شهر ورامين از 30 تا 18مدل مفهومي زير به منظور بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي اثرگذار بر نحوه استفاده كاربران 
شبكههاي اجتماعي به شرح زير ارائه شده است. چنانكه قابل مشاهده است، در اين مدل عوامل فرهنگي و اجتماعي كه 

-متشكل از پايگاه اقتصادي و اجتماعي، قوميت، مذهب، دينداري و تحصيالت فرد ميباشد رابطه آن با نحوه استفاده از شبكه
هاي اجتماعي كه از ابعاد (حفظ روابط قديمي، آشنايي با افراد جديد، سرگرمي، افزايش محبوبيت كاربر، گذران وقت، معرفي 

خود و ابراز وجود، آموزش و يادگيري، استفاده در امور مديريتي و كسب كار) تشكيل شده، نشان داده شده است. اين روابط در 
اين تحقيق مورد آزمون قرار خواهد گرفت. براي دستيابي به مدل مذكور مفهومي مناسب و تبيين مسئله مورد نظر در اين 
تحقيق تالش شده است كه از يك چارچوب نظري تركيبي استفاده شود تا ارتباط منطقي مفاهيم اصلي تحقيق حفظ شود 

 
 

  مدل مفهومي پژوهش.1 نمودار
. تعريف متغيرهاي تحقيق 6

 حفظ روابط قديمي
آشنايي با افراد جديد 

سرگرمي 
افزايش محبوبيت كاربر 

گذراندن وقت 
معرفي خود و ابزار موجود 

آموزش و يادگيري 
 استفاده در امور مديريتي و

 كسب و كار

نحوه استفاده از 
شبكههاي اجتماعي

پايگاه اجتماعي اقتصادي

قوميت

مذهب

ميزان دينداري

تحصيالت فرد

فردی و اجتماعی شـان اسـت.
فرهنـگ: فرهنـگ در مفهوم عـام خـود، کلیت تامی 
از ویژگی هـای معنـوی، مـادی، فکـری و احساسـی 
اسـت کـه یـک گـروه اجتماعـی را مشـخص می کند. 
فرهنـگ نه تنهـا هنر و ادبیـات را دربرمی گیـرد، بلکه 
تعامـل  و  زندگـی  نحـوه  زندگـی،  آئین هـای  شـامل 
انسـان ها، نظام هـای ارزشـی، سـنت ها و باورهاسـت 
شناسـانه  انسـان  بیـان  ایـن   .)1997 ,mc kinley(
از فرهنـگ بـه نحـوه زندگـی و تعامـل انسـان ها بـا 
یکدیگـر برمی گـردد و هـر دو جنبـه فـردی و جمعی 

زندگـی را دربـر می گیـرد )یونسـکو، 1997(.
7. روش شناسی تحقیق

و  تحقیـق  اهـداف  تعییـن  از  پـس  تحقیـق  هـر  در 
بررسـی ادبیـات و پیشـینه موضـوع، بایـد بـه دنبـال 
روشـی مناسـب بـرای اجرای تحقیـق بود. الزم اسـت 
روش تحقیقـی کـه طـی آن بتـوان هر چه سـریع تر و 
دقیق تـر بـه پاسـخ های مناسـب بـرای پرسـش های 
تحقیـق دسـت یافـت، شناسـایی گـردد. تحقیـق مـا 
یکـی تحقیـق توصیفـی اسـت. در تحقیقـات توصیفی 

اسـت، در ایـن مـدل عوامـل فرهنگـی و اجتماعی که 
اجتماعـی، قومیـت،  و  اقتصـادی  پایـگاه  از  متشـکل 
مذهـب، دینـداری و تحصیـالت فـرد می باشـد رابطه 
آن بـا نحـوه اسـتفاده از شـبکه-های اجتماعـی کـه از 
ابعـاد )حفـظ روابط قدیمـی، آشـنایی با افـراد جدید، 
سـرگرمی، افزایـش محبوبیـت کاربـر، گـذران وقـت، 
یادگیـری،  و  آمـوزش  ابـراز وجـود،  و  معرفـی خـود 
اسـتفاده در امور مدیریتی و کسـب کار( تشکیل شده، 
نشـان داده شـده اسـت. ایـن روابـط در ایـن تحقیـق 
مـورد آزمـون قـرار خواهـد گرفت. بـرای دسـتیابی به 
مـدل مذکـور مفهومی مناسـب و تبیین مسـئله مورد 
نظـر در ایـن تحقیـق تـالش شـده اسـت کـه از یـک 
چارچـوب نظـری ترکیبـی اسـتفاده شـود تـا ارتبـاط 

منطقـی مفاهیـم اصلـی تحقیـق حفظ شـود
 6. تعريف متغیرهای تحقیق

اجتماعـی  شـبکه های اجتماعـی: شبکــــه های 
چارچوبـی بـرای اعضـای یـک گروه اند که پیوسـتگی 
و ارتبـاط آنهـا از مجرای این سـاختار صورت می گیرد 
و در صـدد تبـادل آزادانـه افکار، باورهـا و فعالیت های 

نحوه استفاده از 

شبکه های اجتماعی
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محقـق بـه دنبـال چگونـه بـودن موضـوع اسـت کـه 
شـامل جمـع آوری اطالعـات بـرای آزمـون فرضیـه یا 
پاسـخ بـه سـئواالت مربوط بـه وضعیت فعلـی موضوع 
مـورد مطالعـه می شـود تحقیقات توصیفـی هم جنبه 
کاربـردی دارنـد و هـم جنبـه مبنایـی کـه در بعـد 
کاربـردی از نتایـج ایـن تحقیقـات در تصمیم گیریها و 
سیاسـت گذاریها و همچنیـن برنامه ریزی ها اسـتفاده 
می شـود. به طـور کلی تحقیقات توصیفـی را می توان 
بـه چهار گروه تقسـیم کرد که عبارتنـد از: زمینه یابی 
)پیمایشـی(، مـوردی، تحلیـل محتوا و قوم نـگاری. در 
ایـن تحقیـق از روش پیمایـش اسـتفاده خواهد شـد.

8. ابزار گردآوری اطالعات
ابـزار گـردآوری اطالعـات در این پژوهش پرسشـنامه 
اسـت کـه در آن برای سـنجش متغیرهـای مربوطه از 
سـوال های بسـته و تعـدادی نیـز سـوال بـاز اسـتفاده 

می گردد.
جامعه آماری و نمونه گیری

جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق، جوانـان 18 تا 30 سـاله 
شـهر ورامیـن می باشـد. بـر اسـاس سرشـماری مرکز 
آمـار ایـران تعـداد جمعیـت شـهر ورامیـن برابـر بـا 
415482 نفـر می باشـد کـه از ایـن تعـداد 112918 
نفـر بین 18 تا 30 سـال سـن دارند. بـه منظور تعیین 
فرمـول  از  اسـتفاده  روش  سـاده ترین  نمونـه  حجـم 
کوکـران اسـت کـه پرکاربردتریـن روش بـه حسـاب 

می آید.
روش نمونه گیری

بطـور کلـی، نمونه گیـری بـه دو نـوع کلـی تقسـیم 
نمونه گیـری  و  احتمالـی2   نمونه گیـری  می شـود: 
غیراحتمالـی3 . نمونه گیـری احتمالـی بـه چهـار نـوع 
اصلی تقسـیم می شـود: نمونه گیـری تصادفی سـاده، 
نمونه گیـری سیسـتماتیک، نمونه گیـری طبقه بندی 
و نمونه گیـری خوشـه ای چنـد مرحلـه ای. انتخـاب 

هـر یـک از ایـن انـواع بـه ماهیـت مسـئله تحقیـق، 
وجـود چارچـوب نمونه گیـری مناسـب، هزینه سـطح 
دقـت مطلـوب در نمونـه و روش گـردآوری داده هـا 
بسـتگی دارد )دواس، 1376، صـص 68-67(. شـیوه 
نمونه گیـری در ایـن تحقیـق نمونه گیـری هدفمنـد 

می باشـد.
تعیین اعتبار و روايه گويه ها

مسـاله اعتبـار بـه منظـور دسـت یابی بـه اینکـه ابزار 
سـنجش چـه چیـزی را می سـنجد و تـا چـه انـدازه 
از لحـاظ سـنجش موضـوع کارا بـوده اسـت، اهمیـت 
پایایـی4   و  روایـی  مسـئله  دیگـر،  مسـئله  می یابـد. 
می باشـد. برای بررسـی اینکه آیا روش انتخاب شـده، 
موضـوع موردنظـر را بـه طور دقیـق می سـنجد یا نه، 
روایـی اهمییـت پیـدا می کنـد. یکـی از روش هـای 
تعییـن میـزان روایـی گویه هـا، روش آزمـون کرونباخ 
آلفـا  می باشـد. در واقع بـا اینـکار می خواهیم ببینیم 
تـا چه حـد برداشـت پاسـخگویان از سـئواالت مربوط 

بـه یـک شـاخص بوده اسـت.
بـرای سـنجش اعتبـار گویه ها نیـز اسـتفاده از ضریب 
آلفـای کرونبـاخ بیـن و بیـش از 0,5 – 0,6 باشـد، 
اعتبـار نسـبی گویه هـا و لـذا مفهـوم مـورد نظـر را 
تصدیـق می کند )فیروزآبـادی و دیگـران، 1385، ص 
210(. در ایـن مطالعـه در ابتـدا سـئواالت در مرحلـه 
پیـش آزمون توسـط 20 پاسـخگو مـورد ارزیابـی قرار 
گرفـت و نهایتـا بعـد از اصالحـات، سـواالت نهایـی 
تدویـن گردیـد و اعتبـار سـواالت جدیـد بـر اسـاس 
ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـه ترتیـب بـرای متغیرهای 

مـورد مطالعـه عبارتنـد اسـت از:
بـا توجه به اینکه سـطح سـنجش متغیرهـای تحقیق 
اسـمی دو و چنـد مقوله ای اسـت انجام آزمـون آلفای 
کرونبـاخ ضرورتـی نداشـته و فقـط متغیـر دینـداری 
سـنجیده شـده کـه نتیجـه نشـان می دهـد ضریـب 

2 . probability 
3 . Non probability 
4 . reliability 
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آلفـای کرونبـاخ بـرای این متغیـر برابر با 0,83 اسـت.
استخراج داده ها

در ایـن پژوهـش پرسشـنامه نهایـی میـان 385 نفر از 
جوانـان 18 تـا 30 سـاله شـهر ورامیـن توزیـع گردید 
و پـس از جمـع آوری پرسشـنامه های تکمیـل شـده، 
داده هـا در نرم افـزاری آمـاری spss تبدیـل بـه یـک 
فایـل شـده اند. بـرای تجزیـه تحلیـل داده هـا جهـت 
و  توصیفـی  آمـار  از  پژوهـش  فرضیه هـای  آزمـون 
اسـتنباطی با اسـتفاده از نرم افزار spss اسـتفاده شـد.

9. تجزيه و تحلیل داده ها 
ابتـدا توزیـع افـراد براسـاس متغیرهـای زمینـه ای و 
متغیرهـای مسـتقل و وابسـته را توصیـف می کنیـم 
تـا شـمای کلـی از جمعیـت نمونـه را براسـاس ایـن 
متغیرهـا داشـته باشـیم. و سـپس در ادامـه از طریـق 
آزمـودن رابطـه بیـن متغیرهـای زمینـه ای و مسـتقل 
بـا متغیـر وابسـته به تحلیـل داده های گردآوری شـده 

خواهیـم پرداخـت. 
جنسـیت: جـدول 2 توزیـع پاسـخگویان را برحسـب 
جنسـیت نشـان می دهـد. چنانچـه مالحظه می شـود، 
از کل حجـم نمونه تحقیـق )n=385( 45,5 درصد زن 

و 54,5 درصـد مرد هسـتند. 
وضعیـت تاهـل: جـدول 3 توزیـع پاسـخگویان را بـر 
چنانچـه  می دهـد.  نشـان  تاهـل  وضعیـت  حسـب 
تحقیـق  نمونـه  حجـم  کل  از  می شـود،  مالحظـه 
)n=385( 70,9 درصـد مجـرد، 26,0 درصـد متاهـل 

و 3,1 درصـد سـایر حـاالت هسـتند. 
سـن: جـدول 4 توزیع پاسـخگویان را بر حسـب سـن 
نشـان می دهـد. چنانچـه مالحظـه می شـود، میانگین 
سـن افـراد مـورد بررسـی 25,24، میانه برابر بـا 26 و 
مـد یـا نما نیـز برابر بـا 30 اسـت. این امر گویـای این 

اسـت کـه بیشـتر افـرادی کـه در ایـن تحقیـق مـورد 
مطالعـه قـرار گرفته اند 30 سـال سـن داشـته اند. 

میـزان تحصیالت: جـدول پنـج توزیع پاسـخگویان را 
بـر حسـب میـزان تحصیالت نشـان می دهـد. چنانچه 
مالحظـه می شـود، 30,9 درصـد دیپلـم و زیردیپلـم، 
7,3 درصـد فـوق دیپلم، 49,6 درصد لیسـانس، 10,1 
درصـد فوق لیسـانس و 2,1 درصد تحصیـالت دکتری 

دارند. 
شـغل: جـدول شـش توزیع پاسـخگویان را بر حسـب 
شـغل نشـان می دهـد. چنانچـه مالحظـه می شـود، 
36,6 درصـد دانشـجو، 19,5 درصد شـغل آزاد، 12,5 
درصـد کارمنـد، 18,2 درصـد بیـکار، 13,2 درصد نیز 
دانش آمـوز می باشـند. بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه 

دانشـجویان بوده اسـت.  
میـزان  وضعیـت  هفـت  جـدول  پـدر:  تحصیـالت 
تحصیالت پدر پاسـخگویان را نشـان می دهد. چنانچه 
مالحظـه می شـود، 69,1 درصـد دیپلـم و زیردیپلـم، 
5,5 درصـد فوق دیپلـم، 21,6 درصـد لیسـانس، 1,8 
درصـد فوق لیسـانس و 2,1 درصد نیز بیسـواد بوده اند. 
میـزان  وضعیـت  هشـت  جـدول  مـادر:  تحصیـالت 
می دهـد.  نشـان  را  پاسـخگویان  مـادر  تحصیـالت 
و  دیپلـم  74,8درصـد  می شـود،  مالحظـه  چنانچـه 
10,4درصـد  فوق دیپلـم،  درصـد   12,7 زیردیپلـم، 

بوده انـد.  بیسـواد  نیـز  درصـد   2,1 و  لیسـانس 
را  پاسـخگویان  توزیـع  نـه  جـدول  خانـوار:  درآمـد 
چنانچـه  می دهـد.  نشـان  خانـوار  درآمـد  براسـاس 
از  کمتـر  درآمـد  درصـد   11,7 می شـود  مالحظـه 
1 میلیـون تومـان، 47,8 درصـد درآمـد بیـن 1 تـا 
2 میلیـون تومـان، 20,5 درصـد درآمـد بیـن 2 تـا 
3 میلیـون تومـان، 4,7 درصـد بیـن 3 تـا 4 میلیـون 

ضریب آلفامتغیر
0,83دینداری

جدول 1. ضريب آلفای کرونباخ
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درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادجنسیت
17545,545,5زن
21054,5100,0مرد
-385100,0کل

جدول 2. توزيع پاسخگويان براساس جنسیت

درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادوضعیت تاهل
27370,970,9مجرد
10026,069,9متاهل
1231100,0سایر
-385100,0کل

جدول 3. توزيع پاسخگويان براساس وضعیت تاهل

درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادسن
18-20389,99,9
20-22297,517,4
22-245113,230,6
24-266416,647,2
26-288020,868,0
28-3013332,0100,0

385100,0کل
25,24میانگین
26,0میانه
26,0مد

جدول 4. توزيع پاسخگويان براساس سن
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درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادمیزان تحصیالت
11930,930,9دیپلم و فوق دیپلم

287,338,2فوق دیپلم
19149,687,8لیسانس

3910,197,9فوق لیسانس
82,1100,0دکتری

-385100,0کل

جدول 5. توزيع پاسخگويان براساس میزان تحصیالت

درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادشغل
14136,636,6دانشجو

7519,556,1آزاد
4812,568,6کارمند
7018,286,8بیکار

5113,2100,0دانش آموز
-385100,0کل

جدول 6. توزيع پاسخگويان براساس شغل

درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادتحصیالت پدر
26669,169,1دیپلم و فوق دیپلم

215,574,5فوق دیپلم
8321,696,1لیسانس

71,897,9فوق لیسانس
00,097,9دکتری
82,1100,0بی سواد

-385100,0کل

جدول 7. توزيع پاسخگويان براساس تحصیالت پدر
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درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادتحصیالت مادر
28874,874,8دیپلم و فوق دیپلم

4912,787,5فوق دیپلم
4010,497,9لیسانس

00,097,9فوق لیسانس
00,097,9دکتری
82,1100,0بی سواد

-385100کل

جدول 8. توزيع پاسخگويان براساس تحصیالت مادر

درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادتحصیالت مادر
4511,711,7تا 1 میلیون تومان

1,000,001-2,000,00018447,859,5
2,000,001-3,000,0007920,580,0
3,000,001-4,000,000184,784,7

4133,488,1 میلیون تومان به باال
4611,9100,0بی جواب

385100,0کل
21227138میانگین
8000000حداقل
60000000حداکثر

جدول 9. توزيع پاسخگويان براساس درآمد خانوار
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درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادقومیت
1227,317,31فارس
702,189,49ترک
618,157,65کرد
553,140,80لر

497,127,92بلوچ
202,59,97ترکمن
81,20,100سایر
-3850,100کل

جدول 10. توزيع پاسخگويان براساس قومیت

درصد تجمعیدرصد فراوانیتعدادمذهب
2497,647,64شیعه
1363,350,100سنی
-3850,100کل

جدول 11. توزيع پاسخگويان براساس مذهب

مذهـب نشـان می دهـد. چنانچـه مالحظـه می شـود، 
7,64 درصد شـیعه و 5,35 درصد نیز سـنی هسـتند.

10. آزمون فرضیه ها
در ایـن بخش به بررسـی فرضیه هـای تحقیق پرداخته 
می شـود. بـرای هـر کـدام از فرضیه ها آزمون مناسـب 

انجـام شـده و نتیجه آن مورد بررسـی قـرار می گیرد.
فرضیـه اول: بین میزان دینداری نمونـه آماری و نحوه 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی رابطـه معنـی داری 
وجـود دارد. بـرای بررسـی رابطـه معنـاداری ایـن دو 

متغیـر از آزمـون وی کرایمرز اسـتفاده شـده اسـت.
آمـده  بدسـت  معنـی داری  سـطح  بـه  توجـه  بـا 
میـزان  بیـن  گرفـت  نتیجـه  می تـوان   )sig:0/000(

تومـان و 3,4 درصـد نیز بیشـتر از 4 میلیون تومان در 
آمـد داشـته اند. 11,9 درصد از پاسـخگویان نیز درآمد 
خانـوار خـود را اظهـار نکرده انـد. کمترین حـد درآمد 
خانـوار 800 هـزار تومـان و بیشـترین نیـز 6 میلیـون 

تومـان عنـوان شـده اسـت. 
قومیـت: جدول ده توزیع پاسـخگویان را برحسـب نوع 
قومیـت نشـان می دهـد. چنانچـه مالحظـه می شـود، 
7,31 درصـد فـارس، 2,18 درصد تـرک، 8,15 درصد 
کـرد، 3,14 درصـد لر، 7,12 درصـد بلوچ و 2,5 درصد 
نیز ترکمن هسـتند. 1,2 درصد نیز شـامل سـایر اقوام 

می باشند.
مذهـب: جدول یـازده توزیع پاسـخگویان را برحسـب 
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شـبکه های  از  اسـتفاده  نحـوه  و  افـراد  دینـداری 
دارد. وجـود  معنـی داری  رابطـه  اجتماعـی 

فرضیـه دوم: بیـن نـوع مذهـب و نحـوه اسـتفاده از 
شـبکه های اجتماعـی رابطـه معنـی داری وجـود دارد. 
از آزمـون وی کرایمـرز  ایـن فرضیـه  بـرای بررسـی 

اسـتفاده شـده اسـت.
بـا توجه به سـطح معنـی داری بدسـت آمـده )0/075 
sig:( می تـوان نتیجـه گرفـت بیـن نـوع مذهـب افراد 
رابطـه  اجتماعـی  شـبکه های  از  اسـتفاده  نحـوه  و 
معنـی داری وجـود نـدارد. بدیـن معنـی کـه نمی توان 
بـه طـور یقیـن نتیجـه گرفـت کـه بیـن شـیعه ها و 
سـنی ها در نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی 

تفاوتـی وجـود دارد.
از  اسـتفاده  نحـوه  و  قومیـت  بیـن  سـوم:  فرضیـه 
شـبکه های اجتماعـی رابطـه معنـی داری وجـود دارد. 
از آزمـون وی کرایمـرز  ایـن فرضیـه   بـرای بررسـی 

اسـتفاده شـده اسـت.
آمـده  بدسـت  معنـی داری  سـطح  بـه  توجـه  بـا 
بیـن قومیـت  نتیجـه گرفـت  )sig:0/004( می تـوان 
افـراد و نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی رابطه 

دارد. وجـود  معنـی داری 
فرضیـه چهارم: بیـن تحصیالت فرد در نحوه اسـتفاده 
از شـبکه های اجتماعـی رابطه معنـی داری وجود دارد. 
از آزمـون وی کرایمـرز  ایـن فرضیـه  بـرای بررسـی 

اسـتفاده شـده است.
آمـده  بدسـت  معنـی داری  سـطح  بـه  توجـه  بـا 
سـطح  بیـن  گرفـت  نتیجـه  می تـوان   )sig:0/000(
شـبکه های  از  اسـتفاده  نحـوه  و  فـرد  تحصیـالت 

دارد. وجـود  معنـی داری  رابطـه  اجتماعـی 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  پایـگاه  بیـن  پنجـم:  فرضیـه 
افـراد و نحـوه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی رابطه 
معنـی داری وجـود دارد. بـرای بررسـی ایـن فرضیه از 

آزمـون وی کرایمـرز اسـتفاده شـده اسـت.
آمـده  بدسـت  معنـی داری  سـطح  بـه  توجـه  بـا 
پایـگاه  بیـن  گرفـت  نتیجـه  می تـوان   ).sig:0/000(
از  اسـتفاده  نحـوه  و  فـرد  اجتماعـی  و  اقتصـادی 

شـبکه های اجتماعـی رابطـه معنـی داری وجـود دارد.
11. نتیجه گیري و پیشنهادات

بـه همـکاری  و مجریـان  نظـرات  -ترغیـب صاحـب 
بـا محققـان در اجـرای تحقیقـات علمـی مرتبـط بـا 

اجتماعـی و کنـش  فضاهـای مجـازی 
-بررسـی نقـش و ارتبـاط سـایر متغیرهـای تاثیر گذار 

بـر نحوه اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعی
-هـم چنیـن مطالعـه تطبیقی شـبکه هـای اجتماعی 
نسـبت به فرهنـگ و ارزش های دینی کاربـران ایرانی، 
مـی توانـد مبحثـی جـذاب و بکـر بـرای پژوهش های 

بعدی باشـد.
-بـه منظـور بررسـی کنش اجتماعـی جوانـان متاثر از 
فضـای اینترنت در سـایر شـهرها و اسـتانها پژوهشـی 

مشـابه صـورت گیرد.
-اسـتفاده از روش های مقایسـه ای و روش های کیفی 
همـراه بـا مصاحبه عمیـق می تواند محقـق را به نتایج 
مشـخصی از تاثیـر شـبکه های اجتماعـی بـر کنـش 

اجتماعـی جوانان برسـاند.
-حوزه هـای مختلـف امکانـات اینترنت بـر ابعاد کنش 
اجتماعـی بـه عنـوان موضـوع تحقیـق مـورد بررسـی 

قـرار گیرد.
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میزان دینداری / نحوه استفاده از 
شبکه تلگرام

Value)سطح معنی داری :sig(

308,1000,0آزمون فی
534,0000,0وی کرایمرز
385تعداد نمونه

جدول 12. رابطه بین میزان دينداری و نحوه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

سطح معنی داری )Value)sigنوع مذهب / نحوه استفاده از شبکه تلگرام
179075,0.آزمون فی

179075,0.وی کرایمرز
385تعداد نمونه

جدول 14. رابطه بین قومیت و نحوه استفاده از شبکه تلگرام

جدول 13. رابطه بین نوع مذهب و نحوه استفاده از شبکه تلگرام

قومیت / نحوه استفاده از شبکه 
تلگرام

Value)sig( سطح معنی داری

402,0004,0آزمون فی
164,0004,0وی کرایمرز
385385تعداد نمونه

تحصیالت فرد / نحوه استفاده از 
شبکه تلگرام

Value)sig( سطح معنی داری

763,0000,0آزمون فی
381,0000,0وی کرایمرز
385385تعداد نمونه

جدول 15. رابطه بین تحصیالت فرد و نحوه استفاده از شبکه تلگرام
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پایگاه اقتصادی و اجتماعی / نحوه 
استفاده از شبکه تلگرام

Value)sig( سطح معنی داری

014,1000,0آزمون فی
414,0000,0وی کرایمرز
385339تعداد نمونه

جدول 16. رابطه بین پايگاه اقتصادی اجتماعی و نحوه استفاده از تلگرام

منابع و ماخذ
احمـدی، حمیـد )1382(، قومیـت و قـوم گرایـی در 

ایـران، نشـر نـی، تهران
عوامـل  یونـس )1391(  نـوری،   ، اصغـر  علـی  کیـا، 
مرتبـط بـا گرایـش دانشـجویان بـه شـبکه اجتماعی.

معمار، ثریـاو همکاران )1391( شـبکه های اجتماعی 
مجـازی و بحران هویت، فصلنامه مطالعات و تحقیقات 

اجتماعی در ایران. دوره اول. شـماره4
 میـر محمـد صادقـی، میـالد )1391( تحلیـل شـبکه
تهران، انتشـارات کیان ،nodexl  هـای اجتماعـی بـا
Glock Charles Y and Rodney stark (1965), religion 

and society in tension, Chicago: rand McNally

Papacharissi. Z,(2004).the virtual sphere: the internet 

as a public sphere, in the information society reader, 

edited by frank webester. London and New York: 

rout ledge.

Ringer, Benjamin B. and lawless elinor R(1989).eth-

nicity and society. London Rout edge.
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زمان پذيرش نهايي: 1395/8/1زمان دريافت مقاله: 1394/12/23

مدل سازی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضايی در مديريت 
بحران قبل از وقوع زلزله با رويکرد دستیابی به توسعه پايدار؛ 

نمونه موردی شهر زنجان 
 الناز بهزادپور* -کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای،گروه شهرسازی،دانشکده هنر، معماری و شهرسازی،واحد 

قزوین،دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران
سمیرا دهقان نیری-دانشجوی دکتری شهرسازی،گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی،واحد نجف 

آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران
ناصر حاج محمدی -دکترای تخصصی برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده تحصیالت تکمیلی محیط زیست، 

دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

زلزلـه یکـی از مهمتریـن پدیده های طبیعی اسـت کـه در ایران با توجه بـه قرارگیری 
بـر روی گسـل هـا بـا آن مواجهیـم. برنامـه ریزی بـه منظور آمادگـی در برابـر عواقب 
ناشـی از وقـوع زلزله در دسـتور کار برنامه ریزان شـهری قرار می گیـرد. جهت کنترل 
بحـران و کاهـش خسـارات، مدیریت بحـران صورت میگیـرد. مدیریت بحـران یکی از 
رویکردهـای مدیریـت پایـدار شـهری اسـت. در زمـان وقوع بحـران و به وجـود آمدن 
شـرایط بحرانـی تصمیـم گیـری بسـیار حائـز اهمیـت می باشـد، لـذا در ایـن مقاله با 
اسـتفاده از سیسـتم پشـتیبانی تصمیم-گیـری فضایـی، آسـیب پذیری کالبدی شـهر 
زنجـان در برابـر زلزلـه جهت اعمـال فرایند مدیریت بحـران پیش از وقـوع زلزله مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. زنجـان یکـی از اسـتان های شـمال غربـی ایران بـوده که 
بـر اسـاس نقشـه هـای زمیـن شناسـی جـزء مناطـق زلزله خیز کشـور محسـوب می 
شـود، اجـزاء سیسـتم بکارگرفتـه شـده در این پژوهش شـامل پایـگاه داده )سیسـتم 
اطالعـات جغرافیایـی(، مـدل تحلیلـی فضایـی )مدل آسـیب پذیری کالبـدی( و مدل 
تصمیـم گیـری )ماتریس برنامـه ریزی کمی اسـتراتژیکی( می باشـد. متغیرهای موثر 
در آسـیب پذیری کالبدی در این پژوهش شـامل آسـیب پذیری ناشـی از دسترسـی 
بـه فضـای بـاز، تراکـم سـاختمانی، متوسـط مسـاحت قطعـات و دانـه بنـدی، مصالح 
سـاختمانی، قدمت سـاختمانی و سـاختار کالبدی و کاربری اراضی می باشـند که در 
نهایـت هـر یـک از متغیرهـا بر اسـاس ضریـب اهمیتشـان در محیـط GIS روی هم 
گذاری شـده و نقشـه نهایی آسـیب پذیری تولید شـده اسـت که نتایج حاصله بیانگر 
ایـن امـر می باشـد که با احتسـاب آسـیب پذیـری قابل توجـه و زیاد در حـدود بیش 
از 55 درصـد از مسـاحت شـهر از آسـیب پذیـری باالیـی در برابر زلزله بر خـوردار می 
باشـند کـه بیشـترین میـزان آسـیب پذیری مربـوط به بافت های میانی شـهر شـامل 
مناطق 1و 2 و قسـمتی از مناطق 3 و 5 شـهر زنجان می باشـد. در نهایت با توجه به 
اینکـه هـدف نهایی سیسـتم هـای پشـتیبانی تصمیم گیـری  فضایی، تصمیم سـازی 
مـی باشـد از ماتریـس برنامه ریـزی کمی اسـتراتژیکی، جهت اولویت بنـدی راهبردها 

بـرای اجـرا شـدن در مناطق با آسـیب پذیری باال اسـتفاده شـده اسـت.
واژگان کلیدی: زلزله، مدیریت بحران، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضایی

elnaz_behzadpoor@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09125981912، رایانامه *

Modeling the spatial decision support systems 
to manage the crisis before the earthquake, 
with a view to achieving sustainable develop-
ment; Case Study:Zanjan City

Abstract
Earthquake is one of the most important natural phenomena which we face 
it in Iran considering our situation with regard to faults. Planning for readi-
ness to confront Consequences of earthquake is in work instruction of ur-
ban planners.to control crisis and decrease damages, crisis management are 
executed. Crisis management is one of the approaches of sustainable urban 
management.in crisis management and critical sustainable, decision mak-
ing is very important. Therefore in this article with using of spatial decision 
support system (SDSS) vulnerability of Zanjan city to earthquake for ex-
ecuting crisis management before earthquake has being studied. Zanjan is 
one of the northern province of Iran which regard to geology maps, is one of 
the earthquake regions in our country. Components of using system in this 
project include: data base, (geographical information system), spatial analy-
sis model (vulnerability model) and decision making quantities strategic 
planning matrix (Q.S.P.M). Effective variables in physical pathology in this 
study include: vulnerability of availability of open space, buildings density, 
the average components area and grading, buildings materials, buildings 
antiquity, physical structure and land using. At the end each of these vari-
ables based on their importance factors in GIS will be overlapping and final 
pathology map will be provided. Results shows regard to pathology over 
than 55 percent of Zangan s area is highly vulnerable to earthquake and the 
highest vulnerability relates to mineral fabrics that include district 1 and 2 
and part of district 3 and 5 of zanjan. Eventually with regard to final goal 
of (SDSS) which is decision making, we use quantities strategic planning 
matrix (Q.S.P.M) to prioritize strategies for executing in highly vulnerable 
regions to earthquake.
Keywords: Earthquake, Crisis management, Spatial Decision Support Sys-
tem
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مقدمه
زلزله به علت گستردگی قلمرو، کثرت وقوع و همچنین 
وسـعت و شـدت خسـاراتی که وارد می سـازد، یکی از 
شـناخته شـده تریـن بالیـای طبیعی جهان محسـوب 
مـی شـود)ملکی، 1386، ص 114(. اگرچـه جلوگیـری 
از وقـوع زلزلـه امـکان پذیـر نیسـت، ولی کاهـش های 
آسـیب هـای ناشـی از آن امکان پذیر اسـت. چیزی که 
بیـش از همـه اهمیـت دارد، نجـات جـان انسـان ها در 
برابـر ایـن رخـداد طبیعـی اسـت. رشـد شـهری باعث 
تسـهیالت زیـادی می شـود ولـی در عین حـال عوامل 
بحران زا نیز بیشـتر شـده و تسـهیالت محیطی تبدیل 
به ضرر مـی شـود )Nakabayashi,1994:4(.ضرورت 
کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی، کالبـدی و اقتصـادی 
ناشـی از زلزلـه بـر کسـی پوشـیده نیسـت. بـا توجه به 
ماهیـت غیرمترقبـه بـودن زلزلـه لـزوم اتخـاذ سـریع و 
صحیـح تصمیـم هـا و اجراي عملیـات، مبانـي نظري و 
بنیادي، دانشـي تحـت عنوان مدیریت بحـران به وجود 
آورده اسـتکه منجـر به کاهـش اثرات حوادث و آسـیب 
پذیـري مـی گـردد. ایـن موضـوع، ارتبـاط خاصـي بـا 
مباحـث برنامـه ریـزي شـهري و برنامـه ریـزی منطقه 
ای و جغرافیـا دارد. بـا بـه کارگیـري اصـول و ضوابـط 
وتبییـن مفاهیـم موجـود در ایـن دانـش، مي-توانیم تا 
حـد زیـادي اثـرات و تبعـات ناشـي از حـوادث طبیعي 
را کاهـش دهیم.دانـش شهرسـازي با تکیه بر سیسـتم 
پشـتیبانی  سیسـتم  و  جغرافیایـی2   اطالعـات  هـای 
تصمیـم گیـری فضایـی  3مي توانـد، با تبییـن اصول و 
مفاهیـم خـود و با اسـتفاده از ایـن مدل مکانـی، اصول 
مدیریتـي الزم جهت کاهش آسـیب پذیري شـهرها در 

برابـر ایـن حـوادث را به اجـرا درآورد.
شـهر زنجـان بـه لجـاظ تقسـیمات شـهری، در قالـب 
6 منطقـه )بـا غلبـه کاربـری مسـکونی( و یـک منطقه 
شـامل باغـات و اراضـی کشـاورزی و 24 ناحیه تقسـیم 
مـی گـردد )مهندسـین مشـاور نقـش محیـط، 1392، 

ص 373(. بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه سراسـر 
اسـتان زنجـان در زمـره مناطـق بـا پهنـه های شـتاب 
بـاال و احتمـال وقـوع زمیـن لرزه هـای متوسـط به باال 
قـرار دارد. بسـتر طبیعـی بافـت کنونـی شـهر زنجـان 
سـلطانیه  و  تبریـز  دو گسـل خطرنـاک  محاصـره  در 
قـرار دارد، بـه همیـن دلیـل لـزوم مطالعـات ریـز پهنه 
بنـدی و برنامـه جامـع مدیریت بحـران در این شـهر را 
ایجـاب مـی کنـد )آمایـش اسـتان زنجـان، 1389، ص 
4(.جمعیـت بـاالی ایـن شـهر، بالـغ بـر 400106 هزار 
نفـر )مرکـز آمار ایـران، 1385(و مسـاحت آن در حدود 
64612618  متـر مربـع سـبب شـده کـه ایـن شـهر 
هنـگام وقـوع زلزلـه خسـارات مالـی و جانی زیـادی را 
متحمـل شـود. بخش عمـده ای از سـاخت و سـازهای 
شـهری زنجـان در دهـه هـای اخیـر بـدون توجـه بـه 
آییـن نامـه هـای اسـتحکام بخـش و پایـدار سـازی بنا 
همچـون آیین نامه 2800 احداث شـده اسـت. چنانچه 
در گـزارش مطالعـات آسـیب پذیری زلزله آمده اسـت، 
در صـورت بـروز زلزله در زنجـان تلفات انسـانی زیادی 
بـر جـای مـی گـذارد کـه ایـن تلفـات صرفـا بـه علت 
زلزلـه مـی باشـد و تلفـات ناشـی از حـوادث ثانویـه 
در آن لحـاظ نشـده اسـت. کمبـود فضـای سـبز و بـاز 
جهـت اسـکان و معابـر باریـک کـه بـه علـت زیـاد در 
زمـان وقـوع زلزلـه مسـدود خواهنـد شـد، از معضالت 
پاسـخگویی مدیریـت بحران زلزلـه می باشـد. عالوه بر 
مسـائل ذکر شـده نیاز بـه برنامه ریزی جهـت مدیریت 
بحـران زلزلـه جهـت جلوگیـری و یـا کاهش خسـارات 
و تلفـات در شـهر زنجـان را بیشـتر نمایـان مـی سـازد 
)مهندسـین مشـاور نقـش محیـط، 1392، ص40(،در 
دو دهـه گذشـته چندیـن مـدل بـرای محاسـبه میزان 
آسـیب پذیـری مناطـق شـهری بـرای جهـت دادن به 
تصمیمـات جوامـع بـه منظـور کاهـش آسـیب پذیری 
ارائه شـده اسـت. راشـد در سـال 2003 برای مشـخص 
کـردن میـزان آسـیب پذیـری ناشـی از زلزله، شـاخص 

2 GIS
3 SDSS
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هایـی مانند بیمارسـتان هـا، بزرگراههـا، حداکثر هزینه 
 AHP بـاز سـازی سـاختمانها و ... را انتخاب و بـا روش
و نرم افزار GIS مدلسـازی کرده اسـت. بررسـی اثرات 
ناشـی از تخریب سـاختمانها پس از وقوع زلزله در معابر 
شـهریمحله چیـذر منطقـه یک کالنشـهر تهـران انجام 
شـده اسـت )عابدی، 1385(. تعیین عوامل سـاختمانی 
موثـر در آسـیب پذیـری بافـت کهن شـهری زنجـان را 
انجـام   FUZZY LOGIC و   GIS از  اسـتفاده  بـا 
شـده اسـت)حبیبی  و همـکاران، 1387، صـص 27-

36(. در پژوهـش حاضر، مدل سـازی آسـیب پذیری بر 
مبنـای کل قطعـات شـهر زنجـان صورت گرفته اسـت.

اینمقاله با هدف اسـتفاده از مدل سـازی سیسـتم های 
پشـتیبان تصمیم گیـری فضایی به منظـور یافتن نقاط 
آسـیب پذیرکالبـدی شـهر زنجـان در فراینـد مدیریت 
بحـران پیـش از وقوع زلزله و در راسـتای توسـعه پایدار 

پژوهـش گردیده اسـت. 
1. مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

توسـعه پایـدار را مـی توان تکامـل تفکر بشـردر جهت 
رسـیدن بـه شـرایط آرمانـی در حـوزه هـای اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی و محیـط زیسـتی دانسـت کـه 
تحقـق مفاهیـم عدالـت و پویایـی جوامـع را بـه همراه 
دارد. از عوامـل مهـم در دریافـت بهتـر مفهـوم توسـعه 

پایـدار، تبییـن مفهـوم پایداری اسـت. در یک سیسـتم 
پویـا ماننـد جوامـع انسـانی، پایداری اساسـا بـه معنای 
ثبـات و تعـادل در طـول زمان اسـت )عابـدی، 1388(. 
بالیـای طبیعـی از جملـه زلزله مـی تواند بعنـوان یکی 
از موانـع اصلـی توسـعه پایدار محسـوب شـود، همواره 
وقـوع آن به عنوان سـدی بر سـر راه توسـعه اقتصادی، 
اجتماعـی و محیط زیسـتی قـرار دارد.با توجـه به اینکه 
مدیریـت بحـران در هـر کشـوری وابسـتگی مطلـق به 
نحـوه مدیریـت در آن کشـور دارد، بنـا برایـن می توان 
ادعـا نمـود کـه مدیریـت بحـران یکـی از رویکردهـای 
اصلـی توسـعه پایـدار بـه حسـاب می آیـد )رضائـی نیا 
و همـکاران، 1389، ص 1(.بحـران حادثه ای اسـت که 
در اثـر رخـداد هـا و عملکردهـای طبیعی و انسـانی، به 
طـور ناگهانـی بـه وجـود مـی آید و مشـقت، سـختی و 
خسـارات را بـه یـک مجموعه یا جامعه انسـانی تحمیل 
مـی نمایـد و بـر طـرف کـردن آن نیـاز بـه اقدامـات و 
عملیـات اضطـراری دارد )حسـینی، 1385، ص 19(، 
همـان گونـه که ذکر شـد یکـی از بحران هـای طبیعی 
زلزلـه اسـت، در واقع زلزلـه، عبارت اسـت از انرژی لرزه 
ای کـه از اعمـاق زمیـن بـه سـطح منتقـل مـی شـود 
و معمـوال در پوسـته ی زمیـن شکسـت هـای برشـی، 
کششـی یـا فشـاری )افقی، عمـودی و دورانی( با فشـار 

شکل 1. تقسیمات کالبدی شهر زنجان؛ ماخذ: مهندسین مشاور نقش محیط،1392، ص375.

 
 

 
 

 
 .375، ص1392: مهندسين مشاور نقش محيط،اخذم؛  تقسيمات كالبدي شهر زنجان.1شكل 

 پژوهشمفاهيم و مباني نظري.1
توسعه پايدار را مي توان تكامل تفكر بشردر جهت رسيدن به شرايط آرماني در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و محيط 

زيستي دانست كه تحقق مفاهيم عدالت و پويايي جوامع را به همراه دارد. از عوامل مهم در دريافت بهتر مفهوم توسعه پايدار، 
تبيين مفهوم پايداري است. در يك سيستم پويا مانند جوامع انساني، پايداري اساسا به معناي ثبات و تعادل در طول زمان است 

). بالياي طبيعي از جمله زلزله مي تواند بعنوان يكي از موانع اصلي توسعه پايدار محسوب شود، همواره وقوع آن 1388(عابدي، 
به عنوان سدي بر سر راه توسعه اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي قرار دارد.با توجه به اينكه مديريت بحران در هر كشوري 

 مديريت بحران يكي از رويكردهاي اصلي وابستگي مطلق به نحوه مديريت در آن كشور دارد، بنا براين مي توان ادعا نمود كه
).بحران حادثه اي است كه در اثر رخداد ها و عملكردهاي 1، ص 1389، توسعه پايدار به حساب مي آيد (رضائي نيا و همكاران

طبيعي و انساني، به طور ناگهاني به وجود مي آيد و مشقت، سختي و خسارات را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي 
)،همان گونه كه ذكر شد يكي از 19 ، ص1385نمايد و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري دارد (حسيني، 

 در واقع زلزله، عبارت است از انرژي لرزه اي كه از اعماق زمين به سطح منتقل مي شود و است،بحران هاي طبيعي زلزله 
معموال در پوسته ي زمين شكست هاي برشي، كششي يا فشاري (افقي، عمودي و دوراني) با فشار قوي لرزه اي به وجود مي 

، 1380آورد. لرزش هاي مذبور باعث خرابي و ويراني ساختمان ها، تاسيسات و كشته شدن و زخمي شدن افراد مي شود (حبيبي، 
). 50ص 

آسيب پذيري نسبت به يك مخاطره طبيعي ابعاد مختلفي دارد، از جمله آن مي توان به ابعاد فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي و ... 
 ابعاد آسيب پذيري متعلق به زمينه هاي مختلف (طبيعي، اقتصادي، عملكردي و ...) مي ).Birkmann,2005:3 (اشاره كرد

 باشد و نه تنها هر يك به صورت فردي بر ديگري تاثير مي گذارند، بلكه در تعامل با يكديگر يك سيستم را بوجود مي آورند
)Chardon, 2006:198.( در زلزله نيز آسيب پذيري ابعاد مختلفي دارد، از لحاظ شهرسازي، زلزله داراي حداقل چهار نوع 

مي باشد كه در اين پژوهش به آسيب پذيري كالبدي ناشي آسيب پذيري كالبدي، انساني (اجتماعي)، اقتصادي و فرهنگي- رواني
از وقوع زلزله پرداخته شده است.منظور از آسيب پذيري كالبدي، آسيب ديدن سكونتگاههاي انساني و متعقالت وابسته به آن مي 

باشد.  
آسيبپذيري سكونتگاه هاي انساني در برابر مخاطرات طبيعي تا حدي وابسته به ويژگي ساختمانها و زيرساختها، سطح هاي 

، در زمان بروز بحران )Bull-Kamanga,2003:6 (متفاوتي از آسيب پذيري را در برابر مخاطرات گوناگون از جمله زلزله دارند
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قـوی لـرزه ای بـه وجـود مـی آورد. لرزش هـای مذبور 
باعـث خرابـی و ویرانـی سـاختمان هـا، تاسیسـات و 
کشـته شـدن و زخمی شـدن افراد می شـود )حبیبی، 

1380، ص 50(.
طبیعـی  مخاطـره  یـک  بـه  نسـبت  پذیـری  آسـیب 
بـه  تـوان  مـی  آن  جملـه  از  دارد،  مختلفـی  ابعـاد 
اشـاره   ... و  اجتماعـی  اقتصـادی،  فیزیکـی،  ابعـاد 
پذیـری  آسـیب  ابعـاد   .)2005:3,Birkmann( کـرد 
متعلـق بـه زمینـه هـای مختلـف )طبیعـی، اقتصادی، 
عملکـردی و ...( مـی باشـد و نـه تنهـا هـر یـک بـه 
صـورت فـردی بـر دیگـری تاثیر مـی گذارنـد، بلکه در 
تعامـل بـا یکدیگـر یـک سیسـتم را بوجـود مـی آورند 
)Chardon, 2006:198(. در زلزله نیز آسـیب پذیری 
ابعـاد مختلفـی دارد، از لحاظ شهرسـازی، زلزلـه دارای 
حداقـل چهـار نـوع آسـیب پذیـری کالبـدی، انسـانی 
)اجتماعـی(، اقتصـادی و فرهنگـی- روانیمی باشـد که 
در ایـن پژوهـش بـه آسـیب پذیـری کالبـدی ناشـی از 
آسـیب  از  اسـت.منظور  شـده  پرداختـه  زلزلـه  وقـوع 
پذیری کالبدی، آسـیب دیدن سـکونتگاههای انسانی و 

متعقـالت وابسـته بـه آن مـی باشـد. 
برابـر  در  انسـانی  هـای  سـکونتگاه  آسـیب پذیری 
ویژگـی  بـه  وابسـته  حـدی  تـا  طبیعـی  مخاطـرات 
از  متفاوتـی  هـای  سـطح  زیرسـاختها،  و  سـاختمانها 
آسـیب پذیـری را در برابر مخاطرات گوناگـون از جمله 
زلزلـه دارنـد )Bull-Kamanga,2003:6(، در زمـان 
بـروز بحـران و به وجود آمدن شـرایط بحرانـی، واکنش 
سـریع جهـت تصمیم گیـری بسـیار حائـز اهمیت می 
باشـد، لـذا بایسـتی بـه نقـش مدیریـت بحـران توجـه 

اساسـی نمـود. 
مدیریـت بحـران، علمیکاربـردي اسـت کـه بـه وسـیله 
مشـاهده سیسـتماتیک بحران هـا و تجزیـه و تحلیـل 
آنهـا در جسـتجوي یافتـن ابـزاري اسـت که به وسـیله 
آن بتـوان از بـروز بحـران پیشـگیري نمـوده و یـا در 
صـورت بـروز آن درخصـوص کاهـش آثـار آن، آمادگي 
الزم، امدادرسـاني سـریع جهـت بهبـود اوضـاع اقـدام 
نماید)ناطـق الهـی، 1389، ص60(، همچنیـن مدیریت 

سـازماندهی،  ریـزی،  برنامـه  تـوان،  مـی  را  بحـران 
رهبـری، هماهنگـی، کنتـرل و پشـتیبانی نیـز تعریـف 
کـرد )Mitchell et all,1989:391(.مدیریت بحران با 
مراحـل پیـش از بحـران، حین بحـران و پـس از بحران 
جهـت کاهـش هرچـه بیشـتر آثـار و عـوارض آن انجام 
مـی گیـرد. ایـن اقـدام هـا بـا توجـه بـه انـواع بالهـای 
طبیعـی و محیطـی کـه ایـن گونـه بالیـا در آن رخ می 
دهد، متفاوت اسـت. شـهر هـا چون مراکز تجمع سـازه 
هـا هسـتند در صـورت وقـوع بالیا بـه خصـوص زلزله، 
آسـیب هـای جـدی را متحمـل مـی شـوند، کـه ایـن 
خـود ضـرورت اجرای برنامه بحران را روشـن می سـازد 
)یقیـن لو و همـکاران، 1384، ص 8(.در تصمیم گیری  
اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه جوهـره ی مدیریـت بحران 
اتخـاذ یـک تصمیـم مناسـب اسـت و معمـوال مدیریت 

بحـران بـا تصمیـم گیـری متـرادف میگردد.
در یـک تعریـف مناسـب، تصمیم گیری یعنـی انتخاب 
یـک راه حـل یـا اقـدام از میـان راه حـل هـای عملـی 
مختلـف بـرای حـل مسـائل و اسـتفاده از فرصـت هـا 
از  یکـی   ،)2007:207,Timmermans( باشـد  مـی 
رویکردهـای جدیـد مواجه با بحران های عرصه شـهری 
جهـت تصمیم گیری، سیسـتم های پشـتیبانی تصمیم 
گیـری فضایـی اسـت. اهمیت تصمیم گیری بـر پایه ی 
اسـتدالل و منطـق در کنـار توسـعه روز افـزون فناوری 
هـای نوین باعث شـده اسـت کـه کامپیوترها بـه عنوان 
ابـزار کارآمـد جهـت حمایـت از تصمیـم گیـری مـورد 
.)2011:723,Halbic et all( گیرنـد  قـرار  اسـتفاده 

اسـتفاده ازسیسـتم های کامپیوتری و فناوری اطالعات 
در مرحلـه ارزیابـی و انتخـاب گزینـه مناسـب تـری در 
میـان راهکارهـای موجـود در یک تصمیـم گیری باعث 
پیدایش سیسـتم های پشـتیبانی تصمیـم گردید. یکی 
از بزرگتریـن محدودیـت هـا در ایـن سیسـتم هـا، نـا 
توانـی آنهـا در اسـتفاده از داده هـای مکانـی و زمانـی 
بـود، زیـرا داده هـای مکانی، حجـم باالیـی از اطالعات 
در تصمیـم گیـری هـا را تشـکیل مـی دهنـد، لـذا این 
محدودیت ها مانع بزرگی در اسـتفاده موثر از سیسـتم 
پشـتیبانی تصمیم گیـری در تصمیم گیری هـا بود، در 
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نهایت سیسـتم های پشـتیبانی تصمیم گیـری فضایی 
.)10 :2013 ,Eissa( مطـرح شـد

فضاییـرا  گیـری  تصمیـم  پشـتیبانی  هـای  سیسـتم 
مـی تـوان، بـه مجموعـه اي از اجـزاي مرتبـط بـا هـم 
تعریـف کـرد کـه اطالعـات را بـه منظـور حمایـت از 
تصمیم گیـري و کنتـرل در یـک سـازمان جمـع آوري، 
پـردازش، ذخیـره و توزیـع مي کنـد. عالوه بـر حمایت 
از تصمیم گیـري، سیسـتم هاي اطالعـات، مـي تواننـد 
بـه مدیـران و برنامهریـزان کمـک کننـد تـا مسـایل را 
تحلیـل، موضوع هـاي پیچیـده را تجسـم و محصـوالت 
صـورت  )Flacke,2012:5(؛بـه  کننـد  خلـق  جدیـد 
مفهومی این سیسـتم شـامل، یک جعبه ای متشـکل از 
مقیـاس های نـرم افزاری مرتبط می باشـد کـه قابلیت 
هـای یکپارچـه سـازی را فراهـم مـی آورد. در سـطح 
اولیـه سـه جـزء اصلـی وجـود دارد کـه شـامل: پایـگاه 
داده، مدل و رابط کاربر می باشـد. سیسـتم پشـتیبانی 
تصمیـم گیریفضایـی در واقـع تلفیق سیسـتم اطالعات 
جغرافیایـی و مدل یکپارچه شـده در کنـار یکدیگر می 
باشـد، عـالوه بر ایـن یک پایـگاه داده ژئورفرنس شـده، 
ابـزار های تجزیـه و تحلیلی و نتایج نمایشـی هم وجود 

.)2011:35 , Sagumaran et all( دارنـد
پیچیدگـی تصمیم گیری در برنامه ریزی شـهری کامال 
مشـهود اسـت )Witlox et all.2009:877(.بسیاری از 
ایـن تصمیـم ها به وسـیلۀ سیسـتم پشـتیبانی تصمیم 
گیـری فضایـی گرفتـه مـی شـوند. بـرای حـل کـردن 
مشـکالت، سیسـتم پشـتیبانی تصمیـم گیـری فضایی 
مـی تواند بـه دولت و اجتمـاع کمک کندوحتـی برنامه 
ریـزان را در حیـن سـروکار داشـتن با اطالعـات فضایی 
کـه مرتبـط بـا برنامـه ریـزی و فعالیت هـای اختصاص 
منابـع هسـتند پشـتیبانی کند.بـرای مقیـاس بـزرگ 
سـرمایه گـذاری زیـر سـاختاری، ایـن مـدل مـی تواند 
بـه تصمیـم گیرنـدگان جهـت انتخاب بهتریـن تصمیم 
ارائـه شـده، کمـک  هـای مختلـف  گزینـه  میـان  در 

.)2011:2,Coutinho- Rodrigues et al(کنـد
کاربـرد سیسـتم پشـتیبانی تصمیـم گیـری فضایـی، 
وقـوع  قبـل  مرحلـه  در  بحـران  مدیریـت  جهـت 

زلزلهبدیـن صـورت اسـت کـه کلیـه فازهـای مدیریت 
بحـران مجهـز بـه آخریـن داده هـای آمـاری از منابـع 
و سـازمانها مختلـف هسـتند. ایـن داده ها می بایسـت، 
مدیریـت  فعالیـت  وسـعت  و  میـزان  تعییـن  بـرای 
وبـه  اضطراری،جمع آوری،سـازماندهی  خدمـات 
نمایـش درآینـد. از آنجـا کـه، اکثـر اطالعـات مرتبـط 
بـا فعالیتهـای مدیریت بحـران زلزله، »مـکان- مرجع« 
می باشـند )R Johanso, 2000(.سیسـتم پشـتیبانی 
جمـع آوری  قابلیت هـای  بـا  فضایـی،  تصمیم گیـری 
داده-هـای مکانـی و غیرمکانـی، ذخیـره سـازی، تغییر 
و تحـول، آنالیـز، مدلسـازی و نمایـش اطالعـات مکانی 
بـه همـراه اطالعات غیرمکانـی، می تواند بعنـوان علم و 
فـن آوری بهینـه، در جهت سـاماندهی و تجزیه جامع و 
سـریع اطالعات و اخـذ تصمیمات مناسـب در مدیریت 
بحـران قبل از وقوع زلزله، مورد اسـتفاده قـرار گیرد. به 
منظور دسترسـی سـریع و به دور از محدودیت زمانی و 
مکانـی بـه الیه هـای اطالعاتی، وجـود یک پایـگاه داده 
مرکـزی کـه همـه سـازمانها بتواننـد اطالعات خـود را 
در آن تبـادل و بـه اشـتراک بگذارنـد و بـا اسـتفاده از 
یـک بسـتر مخابراتـی بـه اطالعـات موجـود در پایـگاه 
داده دسترسـی داشـته باشـند، الزم و ضـروری اسـت. 
گیـری  تصمیـم  پشـتیبانی  رابطـه، سیسـتم  ایـن  در 
فضایـی، زمینـه تـازه ای را برای توسـعه کاربـری هایی 
نظیـر: تولیـد، بهنگام سـازی، آنالیـز داده هـا، نمایش و 
تبـادل اطالعـات، بـه منظور بـه حداقل رسـاندن تلفات 
و خسـارات ناشـی از زلزلـه و اخـذ تصمیمـات صحیـح 
 ,chakroun( در مدیریـت بحـران ایجاد نموده اسـت

.)2005:5
2. روش تحقیق 

توصیفـی  تحلیلـی  فـوق  پژوهـش  تحقیـق  روش   
مـی باشـد، گـردآوری داده هـا نیـز عمدتـا بـر پایـه ی 
مشـاهدات میدانی شـامل برداشـت فضاهـای مورد نظر 
در مـورد ویژگـی هـای سـاختمانی و کالبـدی شـهر، 
تکمیـل فـرم نظرسـنجی میـزان اهمیـت متغیرهـای 
تاثیرگـذار در آسـیب پذیری کالبـدی در محدوده مورد 
مطالعه اسـت و به صورت کتابخانه ای شـامل اسـتفاده 
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از نقشـه هـای 1:2000 شـهری، تصاویـر ماهـواره ای 
برای به هنگام سـازی نقشـه ها و هم چنین اسـتفاد از 
آمـار و اطالعـات موجـود در ارتبـاط با موضـوع تحقیق 
صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از 
سیسـتم پشـتیبانی تصمیـم گیـری فضایـی، آسـیب 
پذیری شـهر زنجـان در برابر زلزله جهـت اعمال فرایند 
مدیریـت بحـران پیـش از وقوع زلزله مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت. اجـزاء سیسـتم بکارگرفتـه شـده در این 
پژوهـش مطابـق بـا شـکل 2 عبارتنـد از: پایـگاه داده 
مکانـی محـدوده مطالعاتی که توسـط محقـق در طول 
تحقیـق ایجـاد و به عنوان زیر سیسـتم اطالعاتی جهت 
ذخیـره و مدیریـت اطالعـات بـه کار برده شـده اسـت، 
جهـت ایجـاد پایـگاه داده، ابتـدا چارچـوب اطالعاتـی 
تعییـن می گـردد و سـپس اقـالم اطالعاتـی مشـخص 
شـده و به جمع آوری و آماده سـازی اطالعات پرداخته 
می شـود. نهایتـاً با توجه بـه امکانات موجـود و نیازهای 
ضـرورت  داده  پایـگاه  طراحـی  و  انتخـاب  پژوهـش 
می گیـرد کـه شـامل تدویـن چهارچـوب اطالعاتـی و 
جمـع آوری و آمـاده سـازی داده مـی باشـد. در تدوین 
چارچـوب اطالعاتـی در ایـن پژوهـش، ابتـدا داده های 
موجـود در شـهر زنجان شناسـایی شـدند، ایـن داده ها 
شـامل نقشـه های 1:2000 مـی باشـند، از آنجـا کـه 
در کاربری هـای شناسـایی شـده در مدیریـت بحـران، 
اطالعـات سـاختمانی در حد پارسـل ، مورد نیـاز بودند 
لـذا مقیـاس 1:2000 بـه عنـوان مقیـاس بهینـه بـرای 
سیسـتم اطالعـات جغرافیایی مدیریت فاز پاسـخگویی 
زلزلـه، انتخـاب گردیـد و در جمع آوری و آماده سـازی 
داده، در ایـن مرحلـه، بـا توجـه بـه شـناخت اطالعـات 
مکانـی و توصیفـی، بـه جمـع آوری و آماده سـازی این 
اطالعـات اقـدام گردیـد. بر اسـاس پایگاه داده تشـکیل 
شـده، تعـداد شـش پارامتـر موثـر در آسـیب پذیـری 
ایـن  کـه  شـدند  انتخـاب  زنجـان  شـهر  در  کالبـدی 
پارامترهـا شـامل: آسـیب پذیـری ناشـی از دسترسـی 
بـه فضـای بـاز )k1(، آسـیب پذیـری ناشـی از تراکـم 
سـاختمانی )k2(، آسـیب پذیـری ناشـی از متوسـط 
مسـاحت قطعـات و دانـه بنـدی)k3(، آسـیب پذیـری 

ناشـی از مصالـح ساختمانی)k4(،آسـیب پذیری ناشـی 
از قدمـت سـاختمانی )k5( و آسـیب پذیـری ناشـی از 

سـاختار کالبـدی و کاربـری اراضـی)k6( مـی باشـند.
مدل با بیان ریاضی به شرح زیر خواهد بود:

ميزان و وسعت فعاليت مديريت خدمات اضطراري،جمعآوري،سازماندهي وبه نمايش درآيند. از آنجا كه، اكثر اطالعات مرتبط با 
سيستم پشتيباني تصميمگيري فضايي، با ).R Johanso, 2000 ( ميباشند»مكان- مرجع«فعاليتهاي مديريت بحران زلزله، 

قابليتهاي جمعآوري دادههاي مكاني و غيرمكاني، ذخيره سازي، تغيير و تحول، آناليز، مدلسازي و نمايش اطالعات مكاني به 
همراه اطالعات غيرمكاني، ميتواند بعنوان علم و فنآوري بهينه، در جهت ساماندهي و تجزيه جامع و سريع اطالعات و اخذ 

تصميمات مناسب در مديريت بحران قبل از وقوع زلزله، مورد استفاده قرار گيرد. به منظور دسترسي سريع و به دور از محدوديت 
زماني و مكاني به اليههاي اطالعاتي، وجود يك پايگاه داده مركزي كه همه سازمانها بتوانند اطالعات خود را در آن تبادل و به 

اشتراك بگذارند و با استفاده از يك بستر مخابراتي به اطالعات موجود در پايگاه داده دسترسي داشته باشند، الزم و ضروري 
است. در اين رابطه، سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي، زمينه تازهاي را براي توسعه كاربري هايي نظير: توليد، بهنگام 

سازي، آناليز دادهها، نمايش و تبادل اطالعات، به منظور به حداقل رساندن تلفات و خسارات ناشي از زلزله و اخذ تصميمات 
 ).chakroun, 2005:5 (صحيح در مديريت بحران ايجاد نموده است

روش تحقيق  .2
 مي باشد، گردآوري داده ها نيز عمدتا بر پايه ي مشاهدات ميداني شامل برداشت تحليلي توصيفي روش تحقيق پژوهش فوق 

فضاهاي مورد نظر در مورد ويژگي هاي ساختماني و كالبدي شهر، تكميل فرم نظرسنجي ميزان اهميت متغيرهاي تاثيرگذار در 
 شهري، 1:2000آسيب پذيري كالبدي در محدوده مورد مطالعه است و به صورت كتابخانه اي شامل استفاده از نقشه هاي 

تصاوير ماهواره اي براي به هنگام سازي نقشه ها و هم چنين استفاد از آمار و اطالعات موجود در ارتباط با موضوع تحقيق 
صورت گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي، آسيب پذيري شهر زنجان در برابر زلزله 

جهت اعمال فرايند مديريت بحران پيش از وقوع زلزله مورد بررسي قرار گرفته است. اجزاء سيستم بكارگرفته شده در اين 
 عبارتند از: پايگاه داده مكاني محدوده مطالعاتي كه توسط محقق در طول تحقيق ايجاد و به عنوان 2پژوهش مطابق با شكل 

جهت ايجاد پايگاه داده، ابتدا چارچوب اطالعاتي زير سيستم اطالعاتي جهت ذخيره و مديريت اطالعات به كار برده شده است، 
تعيين ميگردد و سپس اقالم اطالعاتي مشخص شده و به جمعآوري و آماده سازي اطالعات پرداخته ميشود. نهايتاً با توجه به 
امكانات موجود و نيازهاي پژوهش انتخاب و طراحي پايگاه داده ضرورت ميگيرد كه شامل تدوين چهارچوب اطالعاتي و جمع 

آوري و آماده سازي داده مي باشد. در تدوين چارچوب اطالعاتي در اين پژوهش، ابتدا دادههاي موجود در شهر زنجان شناسايي 
 مي باشند، از آنجا كه در كاربريهاي شناسايي شده در مديريت بحران، اطالعات 1:2000شدند، اين دادهها شامل نقشههاي 

 به عنوان مقياس بهينه براي سيستم اطالعات جغرافيايي مديريت 1:2000ساختماني در حد پارسل ، مورد نياز بودند لذا مقياس 
فاز پاسخگويي زلزله، انتخاب گرديد و در جمعآوري و آماده سازي داده، در اين مرحله، با توجه به شناخت اطالعات مكاني و 

بر اساس پايگاه داده تشكيل شده، تعداد شش پارامتر موثر در توصيفي، به جمعآوري و آماده سازي اين اطالعات اقدام گرديد. 
، (k1)آسيب پذيري كالبدي در شهر زنجان انتخاب شدند كه اين پارامترها شامل: آسيب پذيري ناشي از دسترسي به فضاي باز 

، آسيب پذيري ناشي (k3) آسيب پذيري ناشي از متوسط مساحت قطعات و دانه بندي،(k2)آسيب پذيري ناشي از تراكم ساختماني 
ساختار كالبدي و كاربري آسيب پذيري ناشي از  و (k5)آسيب پذيري ناشي از قدمت ساختماني ،(k4) مصالح ساختمانياز

  مي باشند.(k6)اراضي
مدل با بيان رياضي به شرح زير خواهد بود: 

F (K1, K2,…K6) آسيبپذيري = 
K1،K2 ،K3 و ...،K6يعني آسيبپذيري تابعي از متغيرهاي ؛، عوامل موثر در آسيب پذيري ميباشند K1تا K6 استبنابراين در

 تفكيكي) با توجه به شرايط محدود و متغيرهاي (قطعاتتحليل محدوده مطالعاتي با استفاده از اين سيستم، واحدهاي مطالعاتي 
از آنجايي كه هر يك از متغيرهاي ياد ؛ (آسيب پذيري كم، متوسط، قابل توجه و زياد) رتبهبندي ميشوند4 تا 1مورد نظر بين 

شده داراي اهميت خاص خود مي باشند ولي ميزان اهميت و تاثيرگذاري آنها در آسيب پذيري يكسان نمي باشد. لذا براي هر 
كدام بايد وزن خاص خود را منظور نمود. براي تعيين و تخمين وزن هر يك از متغيرها اقدام به نظرسنجي از كارشناسان متعددي 

K3 ،K2،K1،... و K6، عوامـل موثر در آسـیب پذیری 
می باشـند؛ یعنـی آسـیب پذیری تابعـی از متغیرهـای 
K1 تاK6اسـتبنابراین در تحلیل محـدوده مطالعاتی با 
اسـتفاده از این سیسـتم، واحدهـای مطالعاتی )قطعات 
تفکیکـی( بـا توجـه بـه شـرایط محـدود و متغیرهـای 
مـورد نظـر بیـن 1 تـا 4 )آسـیب پذیری کم، متوسـط، 
قابـل توجـه و زیـاد( رتبه بندی می شـوند؛از آنجایی که 
هـر یـک از متغیرهـای یـاد شـده دارای اهمیـت خاص 
خـود مـی باشـند ولـی میـزان اهمیـت و تاثیرگـذاری 
آنهـا در آسـیب پذیـری یکسـان نمـی باشـد. لـذا برای 
هـر کـدام بایـد وزن خـاص خـود را منظور نمـود. برای 
تعییـن و تخمیـن وزن هـر یـک از متغیرهـا اقـدام بـه 
نظرسـنجی از کارشناسـان متعـددی گردیـده اسـت و 
در نهایـت میانگیـن نظـرات بـه عنـوان وزن هـر یـک 
از متغیرهـا مطابـق بـا فرمـول زیـر در نظـر گرفتـه می 
شـود. در واقـع نقشـه هـای هریـک از آسـیب پذیـری 
هـا بر اسـاس ضریب اهمیتشـان در محیـط GIS روی 
هم گذاری شـده و نقشـه آسـیب پذیـری نهایی حاصل 
مـی شـود کـه ایـن نقشـه 4 سـطح آسـیب پذیـری 
کـم، متوسـط، قابـل توجـه و زیاد را نشـان مـی دهد.با 
جایگـذاری وزن هـای بدسـت آمده ، مدل به شـکل زیر 

ارائـه  می گـردد:

گرديده است و در نهايت ميانگين نظرات به عنوان وزن هر يك از متغيرها مطابق با فرمول زير در نظر گرفته مي شود. در واقع 
 روي هم گذاري شده و نقشه آسيب پذيري GISنقشه هاي هريك از آسيب پذيري ها بر اساس ضريب اهميتشان در محيط 

 سطح آسيب پذيري كم، متوسط، قابل توجه و زياد را نشان مي دهد.با جايگذاري وزنهاي 4نهايي حاصل مي شود كه اين نقشه 
بدست آمده ، مدل به شكل زير ارائه ميگردد: 

 Kt = A1.K1+A2.K2+…An.Kn 
از اين طريق بازه اي براي ميزان آسيب پذيري كالبدي در شهر زنجان به دست مي آيد كه از طريق اعمال اين بازه در نقشه ها، 

 بدستK1 ، K2... ، k6، مقاديرKtبراي محاسبه ميزان آسيبپذيريمناطق با آسيب پذيري كم تا زياد، مشخص مي شوند. 
آمده و در مدل قرار ميگيرند. در نهايت اين سيستم شامل مدل تصميم گيري مي باشد كه در اين پژوهش از ماتريس برنامه 

4Fريزي استراتژيكي كمي

به عنوان يك مدل تصميم گيري، جهت توليد راهبردهاي مناسب و انتخاب گزينه هاي برتر براي اجرا �
شدن در محدوده با آسيب پذيري باال در برابر زلزله براي كمك به مديران و برنامه ريزان شهري استفاده شده است. در واقع 

  مرحله مي باشد.5مراحل تشكيل اين ماتريس شامل 
 .: نگارندگاناخذم؛  ساخت سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي جهت مديريت بحران زلزله.2شكل

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

متدلوژي و كاربست سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي در محدوده مورد مطالعاتي.4  
همان گونه كه در متدلوژي تحقيق عنوان گرديد، سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي جهت اعمال فرايند مديريت بحران 

پيش از وقوع زلزله شامل پايگاه داده، مدل آسيب پذيري و مدل تصميم گيري مي باشد. در ادامه بر اساس پايگاه داده تشكيل 
شده به مدل آسيب پذيري كالبدي و مدل تصميم گيري مي پردازيم. 

بكارگيري مدل آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزلهمرحله اول- .  1.4  
با توجه به مدل پيشنهادي در محدوده مورد مطالعه، آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزله بررسي مي گردد.در بخش 
هاي قبل متغيرهاي موثر بر آسيب پذيري كالبدي شناسايي شد و مدل تحليلي الزم براي تحليل آسيب پذيري شهر زنجان در 

برابر زلزله بيان شد و محدوده مورد مطالعه معرفي و مواد الزم بيان شد. در ادامه در اين بخش با توجه به متغيرهاي به كار رفته 
در مدل پيشنهادي و داده هاي فراهم شده، به تحليل آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزله خواهيم پرداخت. 

                                                             
5- QSPM 

 برنامه ريزان شهري

م 
مي

ص
ل ت

مد

ي
ير

(QSPM)ماتريس برنامه ريزي كمي استراتژيكي  گ

 
 

 خروجي

ي
ليل

ح
ل ت

مد
 

 

پايگاه مدل هاي 
تصميم گيري        

قوانين و قواعد

تجزيه و تحليل آسيب پذيري كالبدي 
و اجتماعي

 

گ
اي

پ
ده

دا
ه 

ا
 

 پايگاه داده 

اطالعات مکانی                
اطالعات توصيفی             

قواعدقوانين و   

 

از ایـن طریـق بـازه ای بـرای میـزان آسـیب پذیـری 
کـه  آیـد  مـی  بـه دسـت  زنجـان  شـهر  در  کالبـدی 
از طریـق اعمـال ایـن بـازه در نقشـه هـا، مناطـق بـا 
آسـیب پذیـری کم تـا زیاد، مشـخص می شـوند. برای 
 ، K2 ، K1مقادیـر ،Ktمحاسـبه میزان آسـیب پذیری
...k6بدسـت آمـده و در مدل قرار می گیرنـد. در نهایت 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

297

این سیسـتم شـامل مـدل تصمیم گیری می باشـد که 
در ایـن پژوهـش از ماتریـس برنامه ریزی اسـتراتژیکی 
کمـی بـه عنوان یک مـدل تصمیم گیـری، جهت تولید 
راهبردهـای مناسـب و انتخـاب گزینـه های برتـر برای 
اجـرا شـدن در محـدوده با آسـیب پذیری بـاال در برابر 
زلزلـه بـرای کمـک بـه مدیـران و برنامه ریزان شـهری 
اسـتفاده شـده اسـت. در واقـع مراحـل تشـکیل ایـن 

ماتریـس شـامل 5 مرحلـه می باشـد.
شـکل2. سـاخت سیسـتم پشـتیبانی تصمیـم گیـری 
فضایی جهـت مدیریت بحران زلزله؛ ماخـذ: نگارندگان.
4. متدلوژی و کاربسـت سیستم پشتیبانی تصمیم 

گیری فضايی در محـدوده مورد مطالعاتی
همـان گونـه کـه در متدلـوژی تحقیـق عنـوان گردید، 
سیسـتم پشـتیبانی تصمیم گیری فضایی جهت اعمال 
فراینـد مدیریـت بحـران پیـش از وقـوع زلزلـه شـامل 
پایـگاه داده، مدل آسـیب پذیری و مـدل تصمیم گیری 
می باشـد. در ادامه بر اسـاس پایگاه داده تشـکیل شـده 
بـه مدل آسـیب پذیـری کالبدی و مـدل تصمیم گیری 

مـی پردازیم.
1.4.  مرحلـه اول- بکارگیری مدل آسـیب پذيری 

کالبدی شـهر زنجـان در برابر زلزله
بـا توجه به مدل پیشـنهادی در محـدوده مورد مطالعه، 
آسـیب پذیـری کالبـدی شـهر زنجـان در برابـر زلزلـه 
بررسـی مـی گـردد.در بخـش هـای قبـل متغیرهـای 
موثـر بـر آسـیب پذیری کالبدی شناسـایی شـد و مدل 
تحلیلـی الزم بـرای تحلیل آسـیب پذیری شـهر زنجان 
در برابـر زلزلـه بیـان شـد و محـدوده مـورد مطالعـه 
معرفـی و مـواد الزم بیـان شـد. در ادامـه در این بخش 
بـا توجه بـه متغیرهای به کار رفته در مدل پیشـنهادی 
و داده هـای فراهـم شـده، بـه تحلیـل آسـیب پذیـری 
کالبـدی شـهر زنجان در برابـر زلزله خواهیـم پرداخت.
1.1.4.  تعییـن معیارهای موثر در آسـیب پذيری 

لبدی کا
نخسـتین گام جهـت انجـام فرایند مدل آسـیب پذیری 
کالبـدی، تعییـن معیارهـای موثـر در آسـیب پذیـری 
مـی باشـد، بـرای ایـن منظـور بـا توجـه پایـگاه داده 

گرديده است و در نهايت ميانگين نظرات به عنوان وزن هر يك از متغيرها مطابق با فرمول زير در نظر گرفته مي شود. در واقع 
 روي هم گذاري شده و نقشه آسيب پذيري GISنقشه هاي هريك از آسيب پذيري ها بر اساس ضريب اهميتشان در محيط 

 سطح آسيب پذيري كم، متوسط، قابل توجه و زياد را نشان مي دهد.با جايگذاري وزنهاي 4نهايي حاصل مي شود كه اين نقشه 
بدست آمده ، مدل به شكل زير ارائه ميگردد: 

 Kt = A1.K1+A2.K2+…An.Kn 
از اين طريق بازه اي براي ميزان آسيب پذيري كالبدي در شهر زنجان به دست مي آيد كه از طريق اعمال اين بازه در نقشه ها، 

 بدستK1 ، K2... ، k6، مقاديرKtبراي محاسبه ميزان آسيبپذيريمناطق با آسيب پذيري كم تا زياد، مشخص مي شوند. 
آمده و در مدل قرار ميگيرند. در نهايت اين سيستم شامل مدل تصميم گيري مي باشد كه در اين پژوهش از ماتريس برنامه 

4Fريزي استراتژيكي كمي

به عنوان يك مدل تصميم گيري، جهت توليد راهبردهاي مناسب و انتخاب گزينه هاي برتر براي اجرا �
شدن در محدوده با آسيب پذيري باال در برابر زلزله براي كمك به مديران و برنامه ريزان شهري استفاده شده است. در واقع 

  مرحله مي باشد.5مراحل تشكيل اين ماتريس شامل 
 .: نگارندگاناخذم؛  ساخت سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي جهت مديريت بحران زلزله.2شكل

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

متدلوژي و كاربست سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي در محدوده مورد مطالعاتي.4  
همان گونه كه در متدلوژي تحقيق عنوان گرديد، سيستم پشتيباني تصميم گيري فضايي جهت اعمال فرايند مديريت بحران 

پيش از وقوع زلزله شامل پايگاه داده، مدل آسيب پذيري و مدل تصميم گيري مي باشد. در ادامه بر اساس پايگاه داده تشكيل 
شده به مدل آسيب پذيري كالبدي و مدل تصميم گيري مي پردازيم. 

بكارگيري مدل آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزلهمرحله اول- .  1.4  
با توجه به مدل پيشنهادي در محدوده مورد مطالعه، آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزله بررسي مي گردد.در بخش 
هاي قبل متغيرهاي موثر بر آسيب پذيري كالبدي شناسايي شد و مدل تحليلي الزم براي تحليل آسيب پذيري شهر زنجان در 

برابر زلزله بيان شد و محدوده مورد مطالعه معرفي و مواد الزم بيان شد. در ادامه در اين بخش با توجه به متغيرهاي به كار رفته 
در مدل پيشنهادي و داده هاي فراهم شده، به تحليل آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزله خواهيم پرداخت. 

                                                             
5- QSPM 
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شکل2. ساخت سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضايی جهت مديريت بحران زلزله؛ ماخذ: نگارندگان.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

298

 
.  تعيين معيارهاي موثر در آسيب پذيري كالبدي1.1.4  

نخستين گام جهت انجام فرايند مدل آسيب پذيري كالبدي، تعيين معيارهاي موثر در آسيب پذيري مي باشد، براي اين منظور با 
توجه پايگاه داده تشكيل شده، تعداد شش پارامتر موثر در آسيب پذيري كالبدي در شهر زنجان انتخاب شدند كه اين پارامترها 

، آسيب پذيري ناشي از (k2)، آسيب پذيري ناشي از تراكم ساختماني (k1)شامل: آسيب پذيري ناشي از دسترسي به فضاي باز 
آسيب پذيري ناشي از قدمت ، (k4) مصالح ساختماني، آسيب پذيري ناشي از(k3)متوسط مساحت قطعات و دانه بندي

 مي باشند.آسيب پذيري ناشي از هريك از (k6)ساختار كالبدي و كاربري اراضيآسيب پذيري ناشي از  و (k5)ساختماني 
 سطح آسيب پذيري (كم، متوسط، قابل توجه و زياد) را نشان مي دهند كه در قالب جدول و نقشه  بر حسب تعداد 4متغيرها 

قطعات، مساحت و درصد ارائه شده است. 
 
 
 

 
 .:نگارندگاناخذم؛  متغيرهاي شش گانه، طبقه بندي آنها و محاسبه امتياز مربوط به هر طبقه.1نمودار 

 
 

نمودار 1. متغیرهای شش گانه، طبقه بندی آنها و محاسبه امتیاز مربوط به هر طبقه؛ ماخذ:نگارندگان.

آسـیب پذیـری )کـم، متوسـط، قابل توجـه و زیـاد( را 
نشـان مـی دهنـد کـه در قالـب جـدول و نقشـه  بـر 
حسـب تعـداد قطعـات، مسـاحت و درصـد ارائـه شـده 

ست. ا
2.1.4.آسـیب پذيری ناشـی از ترکیب متغیرهای 

کالبدی
تـا کنـون آسـیب پذیـری ناشـی از هریـک از متغیرها، 
جداگانـه بررسـی شـده اسـت، در نهایـت با اسـتفاده از 
رابطـه زیر کـه در متدلوژی تحقیق ارائه گردید، آسـیب 
پذیـری نهایـی برای شـهر زنجان بدسـت آمده اسـت: 

تشـکیل شـده، تعـداد شـش پارامتـر موثـر در آسـیب 
پذیـری کالبدی در شـهر زنجان انتخاب شـدند که این 
پارامترهـا شـامل: آسـیب پذیـری ناشـی از دسترسـی 
بـه فضـای بـاز )k1(، آسـیب پذیـری ناشـی از تراکـم 
سـاختمانی )k2(، آسـیب پذیـری ناشـی از متوسـط 
مسـاحت قطعـات و دانـه بنـدی)k3(، آسـیب پذیـری 
ناشـی از مصالح سـاختمانی)k4(، آسـیب پذیری ناشی 
از قدمـت سـاختمانی )k5( و آسـیب پذیـری ناشـی از 
سـاختار کالبـدی و کاربـری اراضـی)k6( مـی باشـند.

آسـیب پذیـری ناشـی از هریـک از متغیرهـا 4 سـطح 
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 نقشه هاي پايه ميزان آسيب پذيري هر يك از متغيرها در برابر زلزله .4شكل 

سيب پذيري ناشي از تركيب متغيرهاي كالبدي .آ2.1.4
تا كنون آسيب پذيري ناشي از هريك از متغيرها، جداگانه بررسي شده است، در نهايت با استفاده از رابطه زير كه در متدلوژي 

 تحقيق ارائه گرديد، آسيب پذيري نهايي براي شهر زنجان بدست آمده است: 
 

KT=6.2K1+6.9K2+5.9K3+9.2K4+7.6K5+8.9K6 
 نتيجه تحليل آسيب پذيري با توجه به كليه متغير ها و ضريب اهميتشان مي باشد. مانند قبل، 1و جدول شماره5شكل شماره 

 ميزان آسيب پذيري شهر زنجان به چهارگروه آسيب پذيري كم، متوسط، قابل توجه و زياد تقسيم بندي شده است.       
 

طبقه بندي و شدت آسيب پذيري نهايي ناشي از متغيرها.1جدول  

شـکل شـماره 5و جدول شـماره1 نتیجه تحلیل آسیب 
پذیـری با توجـه به کلیه متغیر ها و ضریب اهمیتشـان 
مـی باشـد. ماننـد قبـل، میـزان آسـیب پذیـری شـهر 

زنجـان به چهارگروه آسـیب پذیری کم، متوسـط، قابل 
توجه و زیاد تقسـیم بندی شـده اسـت.       

همان طور که مشـاهده می شـود، بیشـترین مسـاحت 
شـهر زنجـان در آسـیب پذیـری قابـل توجه قـرار دارد 
کـه میـزان ایـن آسـیب پذیـری برابـر 42,23 در صـد 
از مسـاحت ایـن شـهر میباشـد و کـم تریـن میـزان 

 
 
 

 
 نقشه هاي پايه ميزان آسيب پذيري هر يك از متغيرها در برابر زلزله .4شكل 

سيب پذيري ناشي از تركيب متغيرهاي كالبدي .آ2.1.4
تا كنون آسيب پذيري ناشي از هريك از متغيرها، جداگانه بررسي شده است، در نهايت با استفاده از رابطه زير كه در متدلوژي 

 تحقيق ارائه گرديد، آسيب پذيري نهايي براي شهر زنجان بدست آمده است: 
 

KT=6.2K1+6.9K2+5.9K3+9.2K4+7.6K5+8.9K6 
 نتيجه تحليل آسيب پذيري با توجه به كليه متغير ها و ضريب اهميتشان مي باشد. مانند قبل، 1و جدول شماره5شكل شماره 

 ميزان آسيب پذيري شهر زنجان به چهارگروه آسيب پذيري كم، متوسط، قابل توجه و زياد تقسيم بندي شده است.       
 

طبقه بندي و شدت آسيب پذيري نهايي ناشي از متغيرها.1جدول  

شکل 4. نقشه های پايه میزان آسیب پذيری هر يک از متغیرها در برابر زلزله
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زیـاد،  پذیـری  آسـیب  بـه  مربـوط  پذیـری  آسـیب 
اسـت. زنجـان  شـهر  مسـاحت  از  برابر13,11درصـد  

همان گونه که در شـکل شـماره 4 مشـاهده می گردد، 
بیشـترین آسـیب پذیـری مربوط بـه بافت هـای میانی 
شـهر اسـت،  بـه عنـوان مثـال محالتـی چـون اسـالم 
آبـاد و محالتـی کـه اطـراف خیابـان مطهـری و میدان 
اسـتقالل شـکل گرفتـه انـد که واقـع در منطقـه 2 می 
باشـند، عمدتـا ریـز دانـه و دارای خطـر آسـیب پذیری 

باالیـی در برابـر زلزلـه هسـتند. محالتـی هـم چون بی 
سـیم واقـع در منطقـه 5 کـه پیرامـون لبـه مرکـزی و 
تاریخـی شـهر هسـتند، بـه دلیل انـدازه قطعـات، بافت 
ریـز دانـه، دوری از فضای بـاز، تراکم باالی سـاختمانی 
و ... از آسـیب پذیـری باالیـی در برابـر زلزلـه برخوردار 
مـی باشـند. محالتـی هم چـون واقع در مناطـق 1 و 3 
زنجـان هـم بـه دلیـل فرسـوده بـودن کالبد از آسـیب 
پذیـری باالیـی برخوردار مـی باشـند.محالتی هم چون 

مساحت بر حسب درصد مساحتدرجه آسیب پذیری
KTتعداد قطعاتمتر مربع

x>83<15,5510661082116240آسیب پذیری کم
آسیب پذیری 

x>119<29,11207471122255583متوسط

آسیب پذیری قابل 
x>155<42,232408758326151119توجه

x<13,1191168419910155آسیب پذیری زیاد

جدول1.طبقه بندی و شدت آسیب پذيری نهايی ناشی از متغیرها

 درصد مساحت درجه آسيب پذيري
 بر مساحت

حسب متر 
 مربع

تعداد 
 قطعات

KT 

 x<0>83 11624 10661082 15.55 آسيب پذيري كم
 

 x<83>119 22555 20747112 29.11 آسيب پذيري متوسط
 x<119>155 26151 24087583 42.23 آسيب پذيري قابل توجه

 x>155 9910 9116841 13.11 آسيب پذيري زياد
 

 .: نگارندگاناخذم؛  نقشه ميزان آسيب پذيري كالبدي شهر زنجان در برابر زلزله ناشي از تركيب متغيرها.5شكل 
 

 
 
مان طور كهمشاهده مي شود، بيشترين مساحت شهر زنجان در آسيب پذيري قابل توجه قرار دارد كه ميزان اين آسيب پذيري ه

درصد  13.11 در صد از مساحت اين شهر ميباشد و كم ترين ميزان آسيب پذيري مربوط به آسيب پذيري زياد، برابر42.23برابر 
 مشاهده مي گردد، بيشترين آسيب پذيري مربوط به بافت هاي 4همان گونه كه در شكل شماره از مساحت شهر زنجان است.

مياني شهر است،  به عنوان مثال محالتي چون اسالم آباد و محالتي كه اطراف خيابان مطهري و ميدان استقالل شكل گرفته 
 مي باشند، عمدتا ريز دانه و داراي خطر آسيب پذيري بااليي در برابر زلزله هستند. محالتي هم چون بي 2اند كه واقع در منطقه 

 كه پيرامون لبه مركزي و تاريخي شهر هستند، به دليل اندازه قطعات، بافت ريز دانه، دوري از فضاي باز، 5سيم واقع در منطقه 
 3 و 1تراكم باالي ساختماني و ... از آسيب پذيري بااليي در برابر زلزله برخوردار مي باشند. محالتي هم چون واقع در مناطق 

، 6زنجان هم به دليل فرسوده بودن كالبد از آسيب پذيري بااليي برخوردار مي باشند.محالتي هم چون پونك و گلشهر در منطقه 
 ، به دليل نوساز بودن اين محالت، نزديكي به فضاي باز و استفاده از مصالح با دوام ... كم 4شهر آزادگان و كارمندان در منطقه 

ترين ميزان آسيب پذيري كالبدي در برابر زلزله را برخوردار مي باشند. 
.   مدل تصميم گيري: اولويت بندي راهبردها با استفاده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيكي كمي 2.4

در اين مرحله با استفاده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيكي كمي، همه راهبردها مورد بررسي و اولويت بندي شده است. در واقع 
هر عامل استراتژيك را با استراتژي مورد نظر سنجيده و به آن امتياز داده شده است. جمع امتيازات در جدول محاسبه گرديده 

است كه اين امتيازات همان اولويت استراتژي است. بدين ترتيب گزينه هاي مختلف استراتژي شهر زنجان با مقدار عددي تعيين 
و اولويت بندي شده و با يكديگر قابل مقايسه است. طبق برنامه ريزي جداول كمي راهبردي كالبدي كه به تفكيك  انواع راهبرد 

جدول1.طبقه بندی و شدت آسیب پذيری نهايی ناشی از متغیرها
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پونک و گلشـهر در منطقه 6، شـهر آزادگان و کارمندان 
در منطقـه 4 ، بـه دلیـل نوسـاز بـودن ایـن محـالت، 
نزدیکـی بـه فضـای بـاز و اسـتفاده از مصالح بـا دوام ... 
کـم ترین میزان آسـیب پذیـری کالبـدی در برابر زلزله 

را برخـوردار می باشـند.
2.4.   مـدل تصمیم گیـری: اولويت بندی راهبردها 
با اسـتفاده از ماتريـس برنامه ريزی اسـتراتژيکی 

کمی
در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از ماتریـس برنامـه ریـزی 
اسـتراتژیکی کمـی، همـه راهبردهـا مـورد بررسـی و 
اولویت بندی شـده اسـت. در واقع هر عامل استراتژیک 
را بـا اسـتراتژی مورد نظر سـنجیده و بـه آن امتیاز داده 
شـده اسـت. جمع امتیازات در جدول محاسـبه گردیده 
اسـت که ایـن امتیازات همان اولویت اسـتراتژی اسـت. 
بدیـن ترتیـب گزینـه هـای مختلـف اسـتراتژی شـهر 
زنجـان با مقدار عددی تعیین و اولویت بندی شـده و با 
یکدیگر قابل مقایسـه اسـت. طبق برنامـه ریزی جداول 
کمـی راهبـردی کالبـدی که بـه تفکیک  انـواع راهبرد 
هـای )WT, WO, ST, SO ( تدویـن شـده اسـت، 

امتیـاز 10,815درصدکـه  بـا حداکثـر   SO2 راهبـرد
سـاماندهی کاربـری هـا سـاختار و عملکـرد از جملـه 
بیمارسـتان، نیـروی انتظامـی و ... می باشـد، بـه عنوان 
بهتریـن راهبـرد کالبدی جهـت کاهش آسـیب پذیری 
کالبـدی شـهر زنجـان در برابر زلزله مطـرح می گردد و 
راهبـرد SO1 بـا امتیاز 9,592درصدکـه افزایش فضای 
باز شـهری و رعایت سلسـله مراتب شـهری می باشـد، 
بـه عنـوان دومیـن راهبـرد ارائـه مـی گـردد و راهبـرد 
ST2بـا امتیـاز 8,836 درصـد کـه نوسـازی و تجمیـع 
و بلنـد مرتبـه سـازی در بافـت فرسـوده مـی باشـد، به 
عنوان سـومین راهبـرد کالبدی ارائه می گـردد. جدول 
2 نشـان دهنـده ترتیب اولویـت راهبردهـای چهارگانه 
کالبـدی بـرای اجـرا در محدوده با آسـیب پذیـری باال، 
جهـت کاهش آسـیب پذیـری کالبدی شـهر زنجان در 

برابـر زلزله را نشـان مـی دهد.
5.   نتیجه گیری و جمعبندي

امـروزه نیـاز برنامه ریـزان به جمـع آوری و طبقه بندی 
داده هـا بـه منظـور اسـتفاده از منابع موجـود و تصمیم 
گیـری بـرای رفـع نیازهـا، همـواره افزایـش مـی یابـد. 

اولويت امتیاز نهايی
راهبردهای ترکیبی کالبدی جهت کاهش آسیب پذيری کالبدی ناشی از زلزلهبندی

SO2- ساماندهی کاربری ها، ساختار و عملکرد از جمله بیمارستان، نیروی 10,811
انتظامی، مراکز امداد و نجات و ...

SO1- افزایش فضای باز شهری و رعایت سلسله مراتب شهری9,592
ST2- نوسازی، تجمیع و بلند مرتبه سازی در بافت فرسوده8,833
WT)1(- رعایت همجواری کاربری ها )سازگاری و نا سازگاری(8,414

WO2-  افزایش عمر ساختمانها با استفاده از مصالح مرغوب در آنها7,295

WO)1(-  ساماندهی سلسله مراتب شهری جهت کاهش آسیب پذیری در برابر 7,216
زلزله

ST)1(- جلوگیری از ساخت و ساز در نواحی پر خطر از لجاظ طبیعی6,517

WT)2(- بهسازی و مقاوم سازی شبکه های زیرساختی6,248

جدول 2. اولويت بندی راهبردهای ترکیبی کالبدی جهت کاهش آسیب پذيری ناشی از زلزله؛ ماخذ: نگارندگان.
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در ایـن راسـتا، وجـود یـک سیسـتم کـه بتوانـد نقـش 
مشـاور و پشـتیبان را در تصمیـم گیـری هـا داشـته 
باشـد، الزم و ضـروری اسـت. در فرآیند پژوهش، شـهر 
زنجـان بـا توجه به قـرار گیـری آن در منطقـه ای لرزه 
خیـز و اهمیت موضوع مدیریت بحران در سـطح شـهر، 
مـورد ارزیابـی قرار گرفـت. نتایج ارزیابی میزان آسـیب 
پذیـری کالبـدی در شـهر زنجـان بیانگـر ایـن امـر می 
باشـد کـه منطقـه یک و دو و قسـمتی از مناطق سـه و 
پنج این شـهر دارای بیشـترین آسـیب پذیـری در برابر 
زلزلـه مـی باشـندکه ویژگـی های زیـر در ایـن مناطق 

حاکم اسـت:
-عـدم تناسـب سـازه هـای ایـن مناطـق بـا پتانسـیل 

بـاالی لـرزه خیـزی؛
-تراکم جمعیتی باال در سطح این مناطق

-کمبود فضاهای باز و فضاهای سبز گسترده؛
و  مراکـز درمانـی  و  نشـانی  آتـش  ایسـتگاه  -کمبـود 

منطقـه؛ سـطح  در  بحـران  مدیریـت 
-عرض کم معابر؛

-احداث واحدهای مسکونی در حریم گسل؛
-جود گروه هایی با آسیب پذیری باال در برابر زلزله

-تمرکز باالی جمعیت نسبت به شهر
-عـدم تجانـس اجتماعـی، فرهنگی در بیشـتر قسـمت 
هـای ایـن محـدوده و بـه طبـع آن پایین آمـدن ارزش 

اجتماعـی ایـن مناطق
یک سیسـتم پشـتیبانی تصمیـم گیـری فضایی جهت 
مدیریـت بحـران زلزلـه متشـکل از: پایـگاه داه، مـدل 
گیری)تصمیمـات  تصمیـم  مـدل  و  فضایـی  تحلیـل 
ممکـن( مـی باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه هـدف اصلـی 
سیسـتم های پشـتیبانی تصمیم گیری فضایی، تصمیم 
سـازی مـی باشـد و با توجـه به ایـن امر کـه مهمترین 
چالـش در زمینـه مدیریت بحـران، تصمیـم گیری می 
باشـد، لـذا از طریـق تلفیـق اطالعـات سیسـتم هـای 
اطالعـات جغرافیایـی و توصیفی شـهر زنجـان و تحلیل 
هـای صـورت گرفتـه دربـاره آسـیب پذیـری کالبـدی 
در برابـر زلزلـه، مـی تـوان به یـک مـدل تصمیم جهت 
تصمیـم گیری دسـت یافت. بـا توجه به آن چـه که در 

پژوهـش حاضـر گذشـت، مـی تـوان نتیجـه گرفت که 
سیسـتم پشـتیبان تصمیـم گیـری فضایـی از ابزارهای 
نوین در شـهر سـازی می- باشـد کـه در تصمیم گیری 
در زمینـه های مختلـف از جمله مدیریت بحـران زلزله 
یـاری رسـان برنامـه ریزان اسـت، امـا به دلیـل نوظهور 
بـودن این سـامانه، اسـتفاده از آن در بیـن برنامه ریزان 
گسـترش نیافته اسـت. آگاهـی برنامه ریـزان از مزایای 
سیسـتم پشـتیبانی تصمیـم گیـری فضایی و اسـتفاده 
از آن در مسـائل و مشـکالت مکانـی و فضایـی، نه تنها 
باعـث بهبـود عملکـرد برنامـه ریـزان و ارتقـای سـطح 
کارایـی آنها در سـطح شـهر خواهد شـد، بلکـه موجب 
سـرعت عمـل در تصمیـم گیـری هـا شـده و امـکان 
اشـتباه و خطـا در تصمیـم گیری ها نیز بـه میزان قابل 

توجهـی کاهـش خواهـد یافت.
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بررسی رابطه  بین حکمرانی خوب و رضايت مندی ارباب رجوع دستگاه های 
دولتی استان خراسان جنوبی

زهره شرعی* -مربی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده
درمدیریـت دولتي، اصول حكمراني خوب به عنـوان یكي از جنبه های 
پارادایـم جدیـد مطرح اسـت و تأكیدي ویـژه برنقش مدیـران دولتي 
و  ارباب رجـوع  باالبـه  باكیفیـت  ارائـه خدمـات  و  نمـودن  درفراهـم 
گروه هـای مختلـف و جلـب رضایـت آن هـادارد. بـا توجه بـه اهمیت 
ویژگی هـای  شـدن  پیـاده  وضـرورت  ارباب رجـوع  رضایت منـدی 
پژوهـش  ایـن  هـدف  دولتـي،  درسـازمان های  خـوب  حكمرانـي 
بررسـی رابطـه ی بیـن حكمرانـی خـوب و رضایت منـدی ارباب رجوع 
دسـتگاه های دولتـی تعیین شـد. این پژوهش از نظـر روش ، توصیفی 
از نـوع همبسـتگی بـود. مدیـران و كارشناسـان سـازمان های دولتی 
)310 نفـر( و ارباب رجـوع آن هـا به عنـوان جامعـه ی آمـاری در نظـر 
گرفتـه شـدند. بـه روش نمونه گیری خوشـه ای چندمرحلـه ای، 172 
كارشـناس و مدیر و به روش نمونه گیری تصادفـی، 384 ارباب رجوع، 
نمونـه ی آمـاری پژوهش را تشـكیل دادند. ابـزار گـردآوری اطالعات، 
پرسـش نامه  محقق سـاخته ارباب رجـوع )18 سـؤال( و پرسـش نامه 
اسـتاندارد حكمرانـی خوب )35 سـؤال( بود. اطالعات گردآوری شـده 
و  همبسـتگی  )ضریـب  اسـتنباطی  و  توصیفـی  آمـار  اسـاس  بـر 
تجزیه وتحلیـل  آماریspss20مـورد  نرم افـزار  طریـق  از  فریدمـن( 
قـرار گرفـت. یافته هـای پژوهـش نشـان داد در كل بیـن حكمرانـی 
وجـود  معنـی داری  رابطـه ی  ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  خـوب 
نداشـت. در بررسـی خـرده مقیاس هـای حكمرانـی خـوب، تنهـا بین 
بعـد شفاف سـازی بـا رضایت منـدی ارباب رجـوع رابطـه ی معنـی دار 
معكـوس مشـاهده شـد. در مابقـی خـرده مقیاس هـای حكمرانـی 
خـوب )نتیجه گرایـی، اثربخشـی نقش هـا و وظایـف، ارتقـاء ارزش ها، 
ظرفیت سـازی و پاسـخگویی( بـا رضایت منـدی ارباب رجـوع رابطـه  

معنی داری مشـاهده نشـد.
خـوب،  حكمرانـی  ارباب رجـوع،  رضایت منـدی  كلیـدي:  واژگان 

دولتـی دسـتگاه های 

z_sharei@pnu.ac.ir  :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09153626715، رایانامه *

The relationship between good governance and client 
satisfaction with the state of South Khorasan prov-
inceAbstract
In public administration, principles of good governance 
as one of the aspects of the new paradigm are the special 
emphasis on the role of government in providing and 
delivering high quality services to the client and the var-
ious groups and satisfy them. Given the importance of 
client satisfaction and the implementation of the char-
acteristics of good governance in government agencies, 
the aim of this study was to investigate the relationship 
between good governance and state agencies to deter-
mine the client’s satisfaction. These research methods, 
descriptive and correlational; Managers and experts 
from government agencies (310) and their client were 
considered as population. Multi-stage cluster sampling, 
172 experts and managers and to random sampling, 384 
clients, formed the sample.For data collection, the re-
searcher client questionnaire (18 questions) and good 
governance standard questionnaire (35 items);the infor-
mation gathered by descriptive and inferential statistics 
(correlation coefficient and Friedman) were analyzed 
by statistical software spss20.The results showed that 
in total there was a significant correlation between good 
governance and client satisfaction. In evaluating the 
measures of good governance, transparency only be-
tween the client satisfactions a significant inverse rela-
tion was observed. In the rest of the subscales of good 
governance (result-oriented roles effectiveness, enhance 
the value, capacity building and accountability) There 
was no significant relationship with client satisfaction.
Keywords: client satisfaction, good governance, gov-
ernment agencies
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مقدمه
اامـروزه بحـث میـزان رضایـت ارباب رجـوع از خدمـات 
ارائـه شـده در دسـتگاه های دولتـي به عنـوان یكـي از 
شـاخص های اصلي سـنجش كارآمدي و رشـد و توسعه 
نظـام تلقـي می گـردد و به همین دلیـل مبحث رضایت 
ارباب رجوع به عنوان یك مسـئله بسـیار مهم در سیستم 
مدیریـت دولتـي كشـور مدنظـر می باشـد. بـا این كـه 
ارباب رجـوع و مشـتري به منزله ی شـریان حیات بخش 
تعـداد  بااین وجـود  هـر سـازمان محسـوب می شـوند، 
اندكـي از سـازمان ها قابلیـت دارنـد كه عملكردشـان را 
از نظـر كیفیـت، بازده یـا خدمات، با نیازهاي مشـتریان 
انطبـاق دهنـد. مدیران باید تشـخیص دهنـد كه بهبود 
خدمـت موردنظـر مشـتریان صرفاً یك انتخاب نیسـت، 
بلكـه سـالمت سـازمان بـه آن وابسـته اسـت. تكریـم 
مشـتري و ارائه خدمات برجسـته یك امر ضروري براي 
ادامه حیات و موفقیت سـازمان محسـوب می شـود. در 
بلندمـدت، در برابر تهدیدهـاي بیرونی، فقط در صورتي 
می تـوان مقاومـت كـرد كـه سـازمان ها، براي مشـتري 
به صـورت بهتریـن انتخـاب درآیـد و وفـاداري مشـتري 
و ارباب رجوع كسـب شـود. معمـاري سـازمان دولت در 
پـي تجدیـد سـاختمان بخـش دولتـي اسـت تـا از این 
رهگـذر چنان دولتـي پدید آورد كه در همـه ابعاد خود 
اثربخـش و كارآمـد ظاهـر شـود )رحیمـی، تاج آبادی و 
شـعبانی، 1391، ص 329(. بنابرایـن مدیریـت عملكرد 
سـازمان های دولتـي در جهـت بهبود كیفیـت خدمات 
ارائه شـده به منظـور ایجاد رضایت مندی در شـهروندان 
برخـوردار  بسـزایي  اهمیـت  از  می توانـد  مراجعـان  و 
شـده و در تحـول و توسـعه جوامـع نقـش اسـتراتژیك 
داشـته باشـد زیرا بهبـود عملكـرد سـازمان های دولتي 
توانمنـدي رقابتـي، بهـره وری و قدرت پاسـخگویي این 
سـازمان ها را افزایـش می دهـد )خاكـی، فرهـادي نـژاد 
حاجعلـي ایرانـي، 1386، ص 92(. در مدیریـت دولتي، 
اصـول حكمرانـي خـوب یكـي از جنبه هـای پارادایـم 

جدیـد در مدیریـت دولتـي مطـرح اسـت و تأكیـدي 
ویـژه بر نقـش مدیران دولتـي در فراهم نمـودن و ارایه 
خدمـات بـا كیفیـت بـاال بـه شـهروندان و گروه هـای 
مختلـف دارد )مقیمـی و اعالیـی اردكانـی، 1390، ص 
179(. حكمرانـي خوب، واژه ای اسـت كـه بیانگر تغییر 
پارادایـم نقـش دولـت و حكومت هـا اسـت. حكمرانـي 
تنهـا در مـورد دسـتگاه ها یا بازیگـران نیسـتند، بلكه از 
آن مهم تـر در مورد كیفیت حكمراني اسـت كه توسـط 
شـاخص ها و ابعـادي آن را تشـریح می كنـد )رحیمـی، 
تاج آبـادی و شـعبانی، 1391، ص 329(. بایـد لنـز نگاه 
و كاوش شـاخص ها و ابعـاد حكمرانـي خـوب را كمـي 
حسـاس تر كرد و این شـاخص ها را در سـطحي خردتر، 
یعني سـطح سـازماني، مورد بررسـي و ارزیابي قرار داد. 
حكومـت داری خـوب در شـهروندان رضایـت و اعتمـاد 
رضایـت  از  كـه  نظرسـنجی  در  منعكـس می كنـد.  را 
بـه دسـت آمده، یـك رابطـه مسـتقیم علـت و معلولي 
بیـن كیفیت خدمـات و رضایت مشـتریان وجـود دارد. 
اگـر كیفیـت خدمـات افزایـش یابـد رضایت هـم باالتر 

مـی رود )بـوكارت و وال2 ، 2003، ص 330(.
و  ارباب رجـوع  رضایت منـدی  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
ضـرورت پیـاده شـدن ویژگی هـای حكمرانـي خوب در 
سـازمان های دولتـي ایـن پژوهش به دنبال این مسـئله 
اسـت كـه سـازمان های دولتـي تا چـه حد توانسـته اند 
شـاخص های حكمراني خوب را در سـازمان خود فراهم 
نمـوده و از سـوي دیگـر رضایت منـدی ارباب رجـوع را 
ارتقـا دهنـد و بـا توجـه بـه بعد نظري مسـئله آیـا بین 
ایـن دو مفهوم در سـازمان های دولتي اسـتان خراسـان 
بررسـي  مي شـود؟بنابراین  مشـاهده  رابطـه  جنوبـي 
ارتبـاط بیـن شـاخص های حكمرانـي خـوب بـا میـزان 
رضایت منـدی ارباب رجـوع بـه ایـن سـازمان ها كمـك 
خواهـد كرد تـا در صورت وجود چنین ارتباطي نسـبت 
بـه تقویـت شـاخص های رضایـت ارباب رجـوع از طریق 
اسـتقرار حكمرانـی خـوب، زمینـه را براي اثربخشـي و 

2.  Boukaret & Walle
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خدمات رسـانی مؤثرتـر بـراي جامعـه فراهـم نماید.
مروری بر مبانی نظری پژوهش

حکمرانی خوب
واژه یونانـی  بـه  حكمرانـی  واژه شناسـی،  نظـر  از 
Kubernan بـه معنـی هدایـت كـردن یـا اداره كردن 
برمی گـردد و توسـط افالطـون در رابطـه بـا چگونگـی 
طراحـی نظـام حكومـت3  اسـتفاده شـده اسـت. ایـن 
اصطـالح یونانـی ریشـه لغـت Gubernane در التین 
قـرون وسـطی بود كه بـر همان مفاهیـم هدایت كردن، 
قانون گـذاری یا راندن داللت می كنـد )هداوند، 1384(. 
امـروزه حكمرانـی، مرحلـه ای اصلی در مباحث توسـعه 
تعییـن  به عنـوان عنصـری  البتـه  محسـوب می شـود. 
كننـده نیـز در نظـر گرفتـه شـده و بـا راهبـرد توسـعه 
تركیـب گردیـده اسـت )عبدالطیـف، 2003(. بـه تبـع 
آن حكمرانـی خوب به عنـوان فرآیندها و سـاختارهایی 
تعریـف شـده اسـت كـه روابـط سیاسـی، اجتماعـی و 
اقتصـادی را هدایـت می كنـد )الهـی، 2009(. از نظـر 
قلـی پـور )1383(، حكمرانـی خـوب الگـوی جدیـدی 
بـرای توسـعه پایـدار اسـت كـه بـر همـكاری مبتنی بر 
شـراكت و تعامـل سـه بخش دولتی، خصوصـی و مدنی 
تأكیـد دارد تـا بـه موجـب آن كشـورها بتواننـد از همه 
توانمندی هـای خـود در توسـعه همه جانبـه اسـتفاده 
كننـد. حكمرانی خـوب، ویژگی برجسـته حكومت های 
درواقـع   .)1388 )سـردارنیا،  اسـت  دموكراتیـك 
دموكراسـی پیش نیـازی بـرای حكمرانـی خـوب بوده و 
ایـن در حالـی اسـت كـه حكمرانـی خوب دموكراسـی 
را ارتقـاء می دهـد امـا بـدون دموكراسـی دسـتیابی بـه 
حكمرانـی خـوب رؤیایی بیـش نیسـت )كیگونگو پوكیا 
و كادو، 2010(؛ بـر ایـن مبنـا حكمرانـی خوب شـامل 
مشـاركت، شـفافیت، پاسـخگویی، كارایـی و تسـاوی 
اسـت كه تأمیـن قانونـی را ارتقاء می دهـد )عبدالطیف، 
2003(. از سـوی دیگـر، حكمرانی بـد4  منجر به فقدان 
حقـوق انسـانی، گسـترش رشـوه خواری، دولتـی غیـر 

پاسـخگو و شخصی سـازی قـدرت می شـود. بـا توجـه 
بـه ایـن دیـدگاه، حكمرانی خـوب به طور طبیعـی باید 
مخالـف ایـن مـوارد باشـد )گیوردائـو، 2010(. ازاین رو، 
كـه  دارد  اشـاره  موضـوع  ایـن  بـر  خـوب  حكمرانـی 
سـازمان های دولتـی چگونـه به منظـور تأمیـن حقـوق 
انسـانی، روابـط عمومـی خـود را اداره نمـوده و منابـع 
دولتـی را مدیریـت می كننـد. عـالوه بر ایـن، حكمرانی 
خـوب فرآینـد اجرا یا عـدم اجرای تصمیمات اسـت كه 
شـامل حكمرانـی شـركتی، بین المللـی، ملـی و محلی 
می باشـد و بر تعامـل بین مردم، سـاختارها، فرآیندها و 
عقایـدی تأكیـد دارد كه از صالحیت قانونی، سـاختاری 
و فرآینـدی به منظـور ایجـاد رهبری و مدیریت درسـت 
حمایـت می كننـد )كیگونگـو بوكتیـا و كادو، 2010(.

الهـی )2009( بیـان مـی دارد كـه فقـدان یـا وسـعت 
حكمرانـی خـوب به وسـیله ویژگی های متعـددی درک 
می شـود كـه عبارت اند از: ابزارهای مشـاركت مسـتقیم 
یا غیرمسـتقیم )سبب مشـاركت زنان و مردان در اتخاذ 
تصمیمـات می شـود(، تسـاوی افـراد در برابـر قانـون 
)بـه اجـرای بی طرفانـه و عادالنـه قوانیـن اشـاره دارد(، 
شـفافیت )بـر فرآیندهـا، سـازمان ها و اطالعاتـی داللت 
دارد كـه به طـور مسـتقیم در دسـترس قرارگرفته انـد(، 
مسـئولیت پذیری )بـه معنـای سـازمان ها و فرآیندهایی 
اسـت كه بـه ذینفعـان خـود خدمت رسـانی می كنند(، 
توافـق و رضایـت )از طریـق میانجی گـری، اتفـاق آراء 
گسـترده ای را در بین ذینفعـان مختلف ایجاد می كند(، 
برابـری )زنـان و مـردان از فرصت هایـی بـرای بهبـود یا 
حمایـت از رفـاه برخوردار باشـند(، كارایی و اثربخشـی 
)فرآیندهـا و سـازمان ها بـا بهتریـن اسـتفاده از منابـع، 
نتایجـی را ایجـاد نمایند كـه منطبق بر نیازها باشـد( و 
پاسـخگویی )زمانـی حاصل می شـود كـه تصمیم گیران 
در دولـت، بخـش خصوصـی و سـازمان های مدنـی در 
برابـر عمـوم و ذینفعـان سـازمانی پاسـخگو باشـند(. 
به طوركلـی شـاخص ها و مؤلفه های حكمرانـی خوب از 

3.  System of  rule 
4. Bad governance
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دیدگاه برخی از سـازمان های بین المللی و اندیشـمندان 
بیـان گردیـد كـه به طـور خالصـه در جـدول 1 نمایان 
اسـت. در ادامـه مؤلفه هـای حكمرانی خوب بـا تأكید بر 

سـازمان های دولتـی تبییـن می شـود.
ابعـاد حکمرانی خـوب در سـازمان های دولتی و 

تی خدما
دولتـی  ازآنجایی كـه مطالعـه حاضـر در سـازمان های 
انجـام می گیـرد، ضـروری اسـت تـا مؤلفه هـا و ابعـاد 
حكمرانـی خـوب بـا تأكیـد بـر سـازمان های دولتـی و 
خدماتـی بیـان گـردد. كمیسـیون مسـتقل حكمرانـی 
خـوب در خدمـات دولتـی بـا همـكاری مشـترک نهاد 
صاحـب امتیـاز مالیـه و حسـابداری دولتـی و سـازمان 
مدیریـت دولتی در لندن در سـال 2004، طی بیانیه ای 

ابعـاد حكمرانـی خـوب را بـا تأكیـد بـر سـازمان های 
دولتـی و خدماتی منتشـر نمودند كـه در تحقیق حاضر 
لحـاظ شـده اسـت و در ادامـه تبیین می گـردد. الزم به 
ذكـر اسـت كـه عـده ای از صاحب نظران و سـازمان های 
بین المللـی نیـز در بیـان شـاخص های حكمرانی خوب، 
برخـی از ابعـاد مذكـور را مورد حمایت قـرار داده اند كه 

در مطالـب ذیـل به آن اشـاره شـده اسـت.
نتیجه گرايی

وظیفـه حكمرانـی این اسـت كه یك سـازمان را از همه 
نظر نسـبت به حصـول نتایج موردنظر برای شـهروندان 
و كاربـران خدمـات متقاعـد كنـد و بـا شـیوه های كارا، 
اثربخـش و اخالقـی آن را بـه اجـرا درآورد. ایـن اصـل 
بایسـتی در تمـام فعالیت هـای حكمرانـی مدنظـر قـرار 

جدول 1. ابعاد حکمرانی خوب از منظر برخی از صاحب نظران و سازمان های بین المللی

ابعاد حكمرانی خوبصاحب نظر یا سازمان بین المللی

ظرفیت سازی، پاسخگویی، مشاركت، شفافیت، قابلیت بانك جهانی )1994( و بانك توسعه آسیا )1995(
پیش بینی

مشاركت شهروندان، دولت محوری، توسعه اجتماعی، هاتر و شاه )2000(
مدیریت اقتصادی

كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا 
و اقیانوسیه )2002(

مشاركت، تساوی در برابر قانون، شفافیت، پاسخگویی، 
رضایت عمومی، برابری، كارایی و اثربخشی، 

مسئولیت پذیری، دیدگاه استراتژیك
كمیسیون مستقل حكمرانی خوب در خدمات 

دولتی با همكاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه 
و حسابداری دولتی و سازمان مدیریت دولتی لندن 

)2004(

نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای 
ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی، پاسخگویی

كافمن و همكاران )2005(
شنیداری و پاسخگویی، ثبات سیاسی و دوری از 

خشونت، اثربخشی دولت، كیفیت نظم دهنده، تساوی 
افراد در برابر قانون، كنترل فساد

الهی )2009(
ابزارهای مشاركت مستقیم یا غیرمستقیم، تساوی 

افراد در برابر قانون شفافیت، مسئولیت پذیری، توافق و 
رضایت برابری، پاسخگویی، كارایی و اثربخشی
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گیـرد. هـر سـازمانی دارای اهـداف و مقاصـد مربوط به 
خـود می باشـد. عـالوه بر ایـن هر كـدام از آن هـا دارای 
مقاصـدی كلـی هسـتند كـه بـرای حكمرانـی عمومی 
امـری ضـروری اسـت و شـامل ارائه خدمات بـا كیفیت 
مناسـب و موفقیـت در ارزش عمومـی می باشـد. ارزش 
عمومـی5  اشـاره بـه مـواردی دارد كـه خدمـات دولتی 
به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم )ارز( دولـت ایجـاد 
می كنـد. ایـن ارزش شـامل نتایـج و پیامدهـا )بهبـود 
سـالمت و ایمنـی(، خدمـات )حفـظ نظـم و آرامـش و 
خدمـات مراقبت هـای اولیـه( و اعتمـاد بـه حكمرانـی 
دولتـی می باشـد. در رابطه بـا مؤلفه نتیجه گرایی، سـه 

مطلـب قابل توجـه وجـود دارد.
•شـفافیت در اهـداف سـازمان ها كـه درواقـع به مثابـه 
بـرون دادهایـی بـرای شـهروندان و كاربـران خدمـات 
محسـوب می شود. داشـتن یك هدف سـازمانی روشن، 
نشـان دهنـده حكمرانی خوب می باشـد. اگـر این هدف 
مؤثـر باشـد می توانـد فعالیت ها و تصمیمات افـراد را در 
تمـام سـطوح سـازمان هدایت كنـد و برای بسـیاری از 
سـازمان ها نقـش اساسـی در تعیین خط مشـی و منابع 
ایفـا می كنـد. در چنیـن شـرایطی بسـیار مهـم اسـت 
كـه دیدگاهـی كلی نسـبت به اهـداف، مقاصـد و نتایج 

سـازمان وجود داشـته باشد.
•اطمینـان از این كـه كاربـران خدماتـی بـا كیفیـت باال 
دریافـت می كننـد. تمام سـازمان های خدمـات دولتی، 
خدماتـی برای مردم و دیگر سـازمان ها فراهم می آورند. 
كیفیـت خدمات، عاملی مهم برای سـنجش اثربخشـی 
یـك سـازمان و در سـطح گسـترده تر، حكمرانی اسـت. 
ارائه دهنـدگان خدمـات دولتی، انگیزه هـای مالی اندكی 
نسـبت بـه بخش هـای خصوصـی در جهـت بهبـود و 

دارند. رضایت مشـتری 
•اطمینـان حاصـل شـدن از این كـه مالیات دهنـدگان، 
ارزشـی در قبـال پرداخت پـول خود دریافـت می كنند. 
اسـتفاده  عمومـی  بودجـه ی  كـه  سـازمان هایی  همـه 

كارایـی  كارهای شـان  انجـام  در  موظف انـد  می كننـد 
و  شـهروندان  بنابرایـن  باشـند؛  داشـته  اثربخشـی  و 
)در  قانونـی  سـود  دارای  مالیـات،  پرداخت كننـدگان 
ارزش ایجـاد شـده توسـط سـازمان هایی هسـتند كـه 
از ارز عمومـی اسـتفاده می نماینـد( می باشـند )بهپـور، 

.)1391
اثربخشی نقش ها و وظايف

حكمرانـی خـوب مسـتلزم ایـن اسـت كه تمـام وظایف 
حكمرانـی، نقش هـا و مسـئولیت های وابسـته بـه آن 
روشـن و واضـح بـوده و افـراد طـوری رفتـار كننـد كه 
مطابـق بـا نقـش آن ها باشـد. شـفافیت در مـورد نقش 
و چگونگـی ارتبـاط بـا دیگـران سـبب افزایش شـانس 
بهبـود اجـرای نقـش می شـود. شـفافیت نقش هـا بـه 
ذینفعـان در جهـت آگاهـی بیش تـر از نحـوه كاركـرد 
سیسـتم حكمرانـی و این كـه چـه كسـی در قبـال چه 
چیزی پاسـخگو اسـت، كمك شـایانی می كنـد. در این 

زمینـه دو موضـوع مهـم وجـود دارد:
•شـفافیت دربـاره وظایـف و مسـئولیت های مدیـران 
اجرایـی و غیر اجرایی در سـازمان. مدیـران غیر اجرایی 
تدویـن  بـرای  را  پیشـنهادات  و  نظـرات  از  دامنـه ای 
اسـتراتژی و فرآینـد تصمیم گیـری ارائـه می دهنـد. از 
دیگـر سـو، ایـن مدیـران بـه شفاف سـازی تصمیمـات 
اتخاذ شـده از سـوی سـازمان كمـك كـرده و به راحتی 
را  مسـئولیت ها  سـازمان  می نماینـد  اختیـار  تفویـض 
بـه مدیـران اجرایـی تفویـض كـرده و ایـن در حالـی 
اسـت كـه مدیـران غیـر اجرایـی نیـز نقش حیاتـی در 
حفـظ پاسـخگویی از جانـب مدیـران اجرایـی در قبـال 

عملكردشـان دارنـد.
•شـفافیت دربـاره ارتباطـات بیـن حكمرانـان )روسـا( 
ایجـاد شفاف سـازی در  نیازمنـد  و مـردم. حكمرانـان 
ماهیـت ارتباطـات خـود با مردم هسـتند. نقـش آن ها، 
ایـن اسـت كـه سـازمان را در مسـیر منافـع عمومـی 
هدایـت و كنتـرل نمـوده و پاسـخگویی بـه عمـوم را 

5.  General value
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تضمیـن كننـد. شـفافیت در ایـن زمینـه سـبب درک 
مسـئولیت حكمرانـان در قبـال مـردم شـده و موجـب 
می شـود از محدودیت هایـی كـه انتظـار مـی رود ایجـاد 
گـردد آگاه شـوند. حكمرانـان خدمـات دولتـی به طـور 
مسـتقیم توسـط مردم یا از سـوی هیئت حاكمه دولت 
انتخـاب می شـوند. آن هـا نسـبت بـه اتخـاذ تصمیمات 
به منظور حمایت از اهداف سـازمانی، مسـئول هسـتند. 
شـده  تعییـن  انتخابـی  به صـورت  حكمرانـان  این كـه 
یـا انتصابـی باشـند بـر روابـط آن هـا بـا مـردم تأثیـر 
می گـذارد. در هـر حـال در هـر دو شـیوه، حكمرانـان 

نسـبت بـه عمـوم پاسـخگو هسـتند )بهپـور، 1391(.
ارتقاء ارزش ها

دو موضـوع قابل توجـه در زمینـه ی ارتقـاء ارزش هـا بـه 
شـرح ذیل اسـت:

از  یكـی  عمـل.  در  سـازمانی  ارزش هـای  دادن  •قـرار 
ارزش هـای  توسـعه  در  حكمرانـی  بـارز  نشـانه های 
مشـترک، ایـن اسـت كـه به عنـوان بخشـی از فرهنـگ 
رفتـاری در همـه  و زیرسـاخت  سـازمانی، خط مشـی 
سـازمان باشـد. ابزارهایـی همچـون فرصت هـای برابر و 
عـدم تبعیـض بـرای تحقـق ایـن امر مـورد نیاز اسـت. 
مدیران بایسـتی تدابیری را برای ایجاد و ارتقاء ارزش ها 
در سـازمان اتخـاذ نماینـد. ایـن ارزش ها بایسـتی فراتر 
از نیازهـای قانونـی )همچون عدم تبعیـض، فرصت های 
برابـر و آزادی اطالعـات( بـوده و بایـد بـر اسـاس اصول 
از خودگذشـتگی، امانـت، بی طرفـی، آشـكاری، صداقت 
و رهبـری بیـان شـده باشـند. آن هـا بایسـتی انتظارات 
مـردم را دربـاره رفتـار افـراد و گروه هایـی كـه خدمات 

دولتـی را ارائـه می دهنـد منعكـس كننـد.
•رفتـار مدیـران بایـد به گونـه ای باشـد كـه حكمرانـی 
مؤثـر تقویـت شـود. رفتـار مدیـران، عاملـی مهـم در 
اثربخشـی هیئـت حاكمـه بـوده و تأثیـر قابل توجهـی 
بـر شـهرت سـازمان، اعتمـاد و اطمینـان اعضـا دارد. 
تعارض هـا می توانـد بیـن مصالـح سـازمان و مدیـران 
باشـد و اعتمـاد عمومـی در صورتـی حفظ می شـود كه 
سـازمان رویه هایـی شـفاف را بـرای برخـورد بـا چنین 

تعارض هایـی در پیـش گیـرد )بهپـور، 1391(.

شفاف سازی
پـس  شـفافیت  بین المللـی،  موضـوع  یـك  به عنـوان 
از جنـگ  از جنـگ جهانـی اول و در مذاكـرات بعـد 
ایجـاد شـد و فرصـت قابل توجهـی را بـرای بسـیاری از 
ملت هـا به منظـور پیگیـری شـفافیت بـه همـراه آورد. 
امـروزه شـفافیت بـه حق دسترسـی به اطالعـات دولت 
به عنـوان امـری ضـروری بـرای مشـاركت دموكراتیك، 
اعتمـاد بـه دولـت، پیشـگیری از رشـوه خواری، اتخـاذ 
تصمیمـات، صحت اطالعات دولتی و تـدارک اطالعاتی 
بـرای عمـوم در نظـر گرفتـه شـده اسـت )هرتـوث و 
همـكاران، 2010(. كمیسـیون اقتصـادی و اجتماعـی 
سـازمان ملل برای آسـیا و اقیانوسـیه )2002( شفافیت 
را شـامل فرآیندهـا و اطالعاتـی می دانـد كـه به طـور 
مسـتقیم در دسـترس افراد قـرار می گیرنـد و اطالعات 
كافـی به منظـور درک و كنتـرل آن ها فراهـم می گردد. 
ازایـن رو، شـفافیت مبتنی بـر موجودیت سـازوكارهایی 
فراگـرد  بـه  مـردم  عامـه،  دسترسـی  تضمیـن  بـرای 

تصمیم گیـری اسـت )نرگسـیان، 1390، 15(.
در ایـن راسـتا، مولـگان )2000( خاطـر نشـان می كند 
كـه شـفافیت، تالشـی در ارتبـاط با پاسـخگویی اسـت 
و شـامل اقدامـات شـفاف در رویه هـای كاری پذیرفتـه 
و  كیـم  از  نقـل  )بـه  می باشـد  دولـت  توسـط  شـده 
از  می توانـد  شـفافیت  همچنیـن   .)2009 همـكاران، 
طریق دسترسـی مسـتقیم و غیرمستقیم شـهروندان به 
اطالعـات دولتـی كسـب شـود. همچنـان كه شـفافیت 
افزایـش می یابد، از میزان فسـاد كاسـته می شـود )بوی 
یـان، 2011(. از منظـر كمیسـیون مسـتقل حكمرانـی 
خـوب در لنـدن )2004(، به منظور تحقق شفاف سـازی 
در تصمیمـات و ایجـاد یك سیسـتم مدیریت اثربخش، 
ضمـن این كه حكمرانان بایسـتی بصیر و مطلع باشـند، 
توجـه بـه سـه موضـوع در ایـن زمینـه حائـز اهمیـت 

است:
•سـخت گیری و شـفافیت در چگونگـی تصمیمات اخذ 
شـده. سـازمان های مختلـف، نیازهای قانونـی متفاوتی 
ایـن  بـر  انتشـار تصمیمات شـان دارنـد. عـالوه  بـرای 
نیازهـا، تصمیمات شـفاف كه به گونه ای روشـن و واضح 
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تبییـن می گردنـد، بـه احتمـال زیـاد خیلـی پیش تـر 
توسـط كاركنـان، عمـوم و سـایر ذینفعان ادراک شـده 
و بـه نحـوی اثربخش اجرا می شـوند. همچنیـن ارزیابی 

تصمیمـات شـفاف آسـان تر انجـام می پذیـرد.
•به كارگیـری اطالعـات بـا كیفیت مناسـب، مشـاوره و 
حمایـت. اطالعـات بـا كیفیـت بـاال، روشـن و مشـاوره 
مخاطـرات  از  معنـاداری  به طـور  می توانـد  مناسـب 
تصمیم گیـری كـه موجـب شكسـت در دسـتیابی بـه 
اهـداف می گـردد، بكاهنـد. حكمرانـان نیازمنـد تحلیل 
دقیـق از اطالعـات، مشـاوره و گزینه هایـی بـرای اقدام 
هسـتند. همان گونـه كـه تصمیمات حكمرانـی پیچیده 
گـردد،  معینـی  نتایـج  بـه  منجـر  می توانـد  و  بـوده 

حكمرانـان نیازمنـد مشـاوره حرفـه ای می باشـند.
•اطمینـان از وجـود یـك سیسـتم مدیریت ریسـك در 
سـازمان. سـازمان های ارائـه دهنـده خدمـات دولتی با 
طیف گسـترده ای از ریسـك های راهبـردی، عملیاتی و 
مالی مواجه هسـتند كه ممكن اسـت مانع از دسـتیابی 
بـه اهداف شـود. مدیریت ریسـك، رویكـردی برنامه ای 
و سیسـتماتیك به منظور شناسـایی، ارزیابـی و واكنش 
نسـبت بـه ریسـك ها می باشـد و ایـن اطمینـان را بـه 
وجـود مـی آورد كـه واكنش هـای سـازمانی اثربخـش 
هسـتند. سیستم مدیریت ریسـك باید طیف وسیعی از 
فعالیت هـا و مسـئولیت ها را مدنظـر قـرار داده و به طور 
مسـتمر راهبردهـا و خط مشـی ها، خدمـات بـا كیفیت 
بـاال، عملكـرد، قوانیـن، اطالعات به روز و مناسـب و نیز 

منابـع انسـانی و مالی را كنتـرل نماید.
ظرفیت سازی

از منظـر بانـك جهانـی )1994( و بانـك توسـعه آسـیا 
)1995( ظرفیت سـازی بـه معنـای ظرفیت ایجاد شـده 
برای شـهروندان اسـت تا خدمات دولتی را به شـیوه ای 
از  بااین حـال  باشـند.  داشـته  دسـترس  در  اثربخـش 
دیـدگاه كمیسـیون مسـتقل حكمرانی خـوب در لندن 
)2004( سـازمان های ارائـه دهنده خدمـات دولتی نیاز 
بـه افـرادی بـا مهارت های بـاال دارند تا بتوانند سـازمان 
را به گونـه ای مؤثـر هدایـت و كنتـرل نماینـد. ازایـن رو، 
به منظـور یافتـن افـراد مناسـب و توسـعه فرصت هـای 

سـابقه های  بـا  افـراد  از  گروهـی  بایسـتی  حكمرانـی، 
متفاوت اسـتخدام شـوند. این امر ضمـن افزایش اعتماد 
و اطمینـان مـردم بـه حكمرانی، به واسـطه جـذب افراد 
بـا ایده هـای نو سـبب پویاتر شـدن و اثربخشـی بیش تر 
ایـن  در  قابل توجـه  موضـوع  دو  می شـود.  حكمرانـی 

زمینه وجـود دارد:
•اطمینـان یافتـن از این كـه مدیـران دارای مهارت هـا، 
دانـش و تجـارب مـورد نیـاز بـرای انجـام موفـق كارها 
هسـتند. نقش هـا و مسـئولیت های حكمرانـی در حـال 
چالشـی شـدن اسـت و حكمرانان نیازمنـد مهارت های 
مناسـب بـرای ایفـای نقش های شـان هسـتند. عـالوه 
بـر ایـن، حكمرانـی از طریـق مشـاركت عمـوم بـا انواع 
متفاوتـی از دانـش و تجربه تقویت شـده اسـت. ازاین رو 
حكمرانـی خـوب بـه معنـای به كارگیـری توانایی هـای 
بالقـوه مدیـران بـرای اسـتخدام افـرادی بـا مهارت های 

ضـروری می باشـد.
•توسـعه قابلیت هـای افـراد از طریـق مسـئولیت پذیری 
و ارزیابـی عملكـرد آن هـا در قالـب فـردی و گروهـی. 
مدیـران نیازمنـد مهـارت و دانـش هسـتند تـا وظایـف 
خـود را بـه نحو احسـن انجام دهنـد. از دیگر سـو، نیاز 
اسـت كـه ایـن مهارت هـا به طـور مسـتمر توسـعه یابند 
تـا بتواننـد عملكـرد حكمرانـان را بهبـود بخشـند. این 
مهارت هـای ضـروری شـامل توانایـی تجربـه كـردن و 
بـه چالـش كشـاندن اطالعـات دریافت شـده از مدیران 
اجرایـی اسـت. عـالوه بـر ایـن، دانـش بایسـتی به طور 
مسـتمر بـه روز شـود تـا بتوانـد مدیـران را در تقابـل با 
چالش هـای محیطـی آماده نگـه دارد. ازاین رو، بررسـی 
نقـش  نشـان می دهـد كـه  مدیـران  فـردی  عملكـرد 
آن هـا بسـیار مهـم و ارزشـمند می باشـد و فرصتـی را 
بـرای آن هـا فراهم مـی آورد تـا نیازهای توسـعه خود را 

نمایند. ارزیابـی 
پاسخگويی

هـر دولتـی نیازمنـد نظامـی پاسـخگو می باشـد تـا بـه 
طریقـی عمـل كنـد كـه مـورد تأییـد جامعـه باشـد. 
ادعـا  كـه  اسـت  جامعـه ای  هـر  مبنـای  پاسـخگویی 
الزمـه  مبنـا  ایـن  بـر  اسـت.  دموكراتیـك  می كنـد 
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دموكراسـی، داشـتن یـك نظـام پاسـخگوی مناسـب 
و  مـردم  به وسـیله  دولتـی  سـازمان های  می باشـد. 
بـرای مردمـی ایجـاد می شـوند و می باید در برابـر آنان 
پاسـخگو باشـند. رابطـه بیـن شـهروندان و دولـت را 
می تـوان بـه رابطـه بیـن اصیل/ وكیل تشـبیه كـرد كه 
شـهروندان موافقـت كردند دیگری ادامـه اداره جامعه را 
به جـای آنـان به عهده گیـرد )حضرتـی، 1385(. بر این 
مبنـا پاسـخگویی بـه مسـئولیت پذیری و جوابگویی در 
قبـال فعالیت هـا اشـاره دارد و بخـش مهمـی از تعریف 
حكمرانـی خوب اسـت كه می تواند برحسـب شـفافیت 
قابلیـت دسترسـی،  دولـت،  تصمیمـات  و  سیاسـت ها 
سـازوكارهای پاسـخگویی )رویه هـای قانونـی و نظـارت 
جامعـه مدنی(، مشـروعیت و كنترل فسـاد بیـان گردد 
)مـك كال و دان، 2012(. پاسـخگویی بـر اثربخشـی 
داللـت  حكمرانـان  بـر  حاكمیـت  تحـت  افـراد  نفـوذ 
كمیسـیون  دیـدگاه  از  )نرگسـیان، 1390، 15(.  دارد 
مسـتقل حكمرانی خوب در لنـدن )2004(، حكمرانان 
ارائه دهنـدگان خدمـات دولتـی در قبال مردم پاسـخگو 
هسـتند و پاسـخگویی واقعـی، نیاز به ارتبـاط و مذاكره 
قبـال  در  توافـق  فرآینـد  شـامل  كـه  دارد  مناسـب 
فعالیت هـای انجـام شـده از سـوی یك طـرف یـا طرف 
مقابـل می باشـد. درواقـع رویكردی سیسـتماتیك مورد 

نیـاز اسـت تـا ایـن فرآینـد را بـه اجرا گـذارد. 
رضايت ارباب رجوع

داشـت  نخواهـد  وجـود  سـازمانی  مشـتری  بـدون 
)جـوران(. مشـتری از نظـر لغـوی بـه معنـای خریـدار 
و اسـتفاده كننـده محصـول اسـت. درواقـع، مشـتری 
شـخص حقیقـی یـا حقوقی اسـت كـه كاال یـا خدمات 
بـا رعایـت شـرایط  را  یـا یـك فـرد  یـك سـازمان و 
مشـخص و تعریـف شـده ای خریـداری، یـا اسـتفاده و 
یـا هـم خریـداری و هـم مصـرف می كنـد. اسـتفاده و 
مصـرف خدمـت و یـا كاال، عمدتـاً بـا مبادلـه و در ازای 
پرداخـت وجـه انجـام می پذیـرد. بااین حال اسـتفاده از 
برخـی خدمـات عمومـی و نیـز بهره منـدی از خدمـات 
مؤسسـات غیرانتفاعی صرفاً مسـتلزم دارا بودن شـرایط 
و ویژگی هـای در نظـر گرفته شـده اسـت و بـا مبادله و 

در ازای پرداخـت وجه این گونه خدمات ارائه نمی شـود. 
در ایـن راسـتا، برخی از مؤسسـات غیرانتفاعی و خیریه 
حتـی به مشـتریان خـود كمك هـای مالـی و غیرمادی 
نیـز می كننـد )ملكـی، 1385، 2(. بااین وجـود، تمامـی 
مفهـوم مشـتری در خریـدار خالصـه نمی شـود. بلكـه 
می گـردد.  محسـوب  مشـتری  نوعـی  نیـز  متقاضـی 
متقاضـی، شـخصی اسـت كـه هـم خواسـتار دریافـت 
خدمـت یـا اسـتفاده از كاالی موردنظـر اسـت و هـم 
تـوان پرداخـت و معاملـه را دارد، بـر این مبنا مشـتری 
بالقوه محسـوب می شـود. در حقیقت، خریدار، مشتری 
بالفعـل یـا موجود و متقاضی مشـتری بالقوه یا مسـتعد 
اسـت. انسـان بالطبـع، موجـودی اجتماعـی، انتخاب گر 
و مسـئول اسـت. انسـان بـرای حیـات، رشـد، تكامل و 
تعالـی خـود نیازهـای گوناگـون و خواسـته ای نامحدود 
و  سـاختارها  اجتماعـی،  نهادهـای  و  سـازمان ها  دارد. 
قالب هایـی برای پاسـخگویی مؤثـر و مطلوب بـه نیازها 
و خواسـته ای متعـدد مـادی و معنوی انسـان هسـتند. 
انسـان ها- هماننـد سـازمان ها- از یك سـو، مشـتری و 
خریـدار و از سـوی دیگـر، عرضـه كننـده و فروشـنده 
انسـان و  كاال و خدمـات هسـتند. به طوری كـه هیـچ 
سـازمانی، صرفـاً مشـتری و یـا ارائـه دهنـده محصـول 
نیسـت. بلكـه درعین حال كـه محصولی تولیـد می كند 
از محصـوالت متنـوع سـازمان ها و افـراد مختلـف بـر 
طبـق خواسـت های خـود بهره منـد می شـود. ایـن نیاز 
متقابـل افـراد بـه یكدیگـر كـه اصطالحـاً بـه اجتماعی 
بـودن تعبیر می شـود درواقـع عامل اصلی شـكل گیری 
افـراد  نیـاز متقابـل  اسـت.  و توسـعه جوامـع بشـری 
و سـازمان ها بـه یكدیگـر عمدتـاً از طریـق معاملـه و 
مبادلـه برطـرف می شـود. مبادلـه كاالهایـی كـه واجد 
ارزش بـرای طرفیـن معامله اسـت بـر این مبنـا معامله 
و بازاریابـی را تبـادل ارزش هـا تعریف كرده انـد. در واقع 
مشـتری و عرضـه كننـده طرف های معاملـه و محصول 
موضـوع آن اسـت. هـر دو طـرف معاملـه نیـز واجـد 
بیش تریـن نفـع و مهم تریـن ارتبـاط تجاری بـا یكدیگر 
هسـتند. بدیهـی اسـت بـرای انجـام معاملـه و مبادلـه 
رضایت بخـش و مطلـوب می بایسـت تـوازن رعایـت و 
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منابـع طرفیـن تأمیـن شـود، به طوری كه هـر دو طرف 
برنده و خشـنود باشـند.

نكتـه كلیـدی در تجـارت لـزوم ایجـاد رضایـت خاطـر 
طرفیـن معاملـه یـا دادوسـتد اسـت. هـر مبادلـه ای به 
مفهـوم نوعـی توافق یـا قرارداد میـان دو طـرف مبادله 
اسـت؛ بنابرایـن هیچ مبادله ای محقق نخواهد شـد مگر 
آن كـه دو طـرف قرارداد از توافق سـرباز نزنند )احمدی، 

.)45 ،1386
پیشینه نظری تحقیق

پژوهش های داخلی
•میرغفوری، شـفیعی رودپشـتی و زارع در سـال 1387 
پژوهشـي در مـورد اثربخشـی تكریـم ارباب رجـوع در 
شـركت مخابـرات اسـتان یـزد انجـام دادنـد. تحلیـل 
فرضیـات نشـان دهنـده این اسـت كـه در تأثیرگذاري 
اختـالف  ارباب رجـوع  رضایـت  بـر  مختلـف  ابعـاد 
تدویـن  در  كـه  به طـوری  دارد،  وجـود  معنـی داری 
برنامه ریزي هـاي بهبـود، بایـد میـزان تأثیـر ایـن ابعـاد 

مدنظـر قـرار داده شـود. 
•قربانـی درآباد )1384( در مطالعه ای كیفی به بررسـی 
حكمرانـی خوب و ارزیابی حاكمیت و حكومت در قانون 
اساسی جمهوری اسـالمی ایران می پردازد. هدف وی از 
ایـن تحقیق، تحلیـل علمی و حقوقی الگـوی حكمرانی 
خـوب و نقـش آن در كیفیـت روابـط بیـن حكومـت و 
مـردم اسـت. وی بیـان مـی دارد كه حكمرانـی خوب بر 
نقـش حداقلـی دولـت و حداكثـری مـردم تأكیـد دارد 
كـه ایـن امـر باعـث كوچك سـازی دولت هـا می گـردد؛ 
امـا برای اعمـال به اركان و شـاخص هایی نیـاز دارد كه 
از میـان اركان و شـاخص های مهـم، می تـوان حقـوق 
بشـر، حاكمیـت قانـون، پاسـخگویی و مشـاركت را نام 
بـرد. حاكمیـت قانـون و حقـوق بشـر جنبـه ماهـوی، 
پاسـخگویی و مشـاركت جنبـه ابـزاری حكمرانی خوب 
اسـت. نتایـج تحلیـل وی نشـان می دهـد كـه اصـل 
تفكیـك و تعامـل قوا به عنـوان یك اصل مهم سـازمانی 
می باشـد كـه تبیین كننده شـكل اصلـی حكومت بوده 
و بـا توزیـع و سرشـكن كـردن قـدرت سیاسـی موجب 

ایجـاد حكومتـی پاسـخگو و قانونمند می شـود.

•قلی پـور )1383( در مطالعـه ای بـا عنـوان نقش دولت 
در حكمرانـی خـوب و امكان سـنجی آن در ایـران، بـه 
بررسـی حكمرانـی خوب می پـردازد. از نظـر وی، نظریه 
حكمرانـی خـوب كـه بـا ویژگی هایـی مانند مشـاركت، 
شـفافیت، پاسـخگویی، اثربخشـی، كارایـی و حاكمیت 
قانـون تعریـف می شـود، الگویـی بـرای توسـعه پایـدار 
انسـانی بـا سـازوكار تعامـل عملـی سـه بخـش دولت، 
بخـش خصوصـی و جامعـه مدنـی اسـت. ایـن الگـو به 
دنبـال نقـش دولـت و توانمندی سـازی نهادهای مدنی 
و بخـش خصوصـی می باشـد. در ایـن راسـتا بـر رفتـار 
تعاملـی سـه بخـش دولـت، نهادهـای مدنـی و بخـش 
خصوصـی تأكیـد می شـود. به گونـه ای كـه دولـت باید 
نقـش هماهنـگ كننـده و تنظیم گـر خـود را تقویـت 
نمـوده و بـه جـای تصدی گـری بـه تنظیـم و تسـهیل 
روابـط بپـردازد. در الگـوی حكمرانـی خـوب، بحـث از 
دولـت نماینـده و دولـت مشـاركتی اسـت كـه از ایـن 
همـوار  بخش هـا  سـایر  فعالیـت  بـرای  را  راه  طریـق، 

می سـازد.
•محمـد مقیمـي و اعالیـي اردكانـي در سـال 1389 
تحقیقي تحت عنوان »سـنجش شاخص های حكمراني 
خـوب و نقـش دولـت الكترونیـك در ارتقـاي آن را در 
سـازمان های دولتـي اسـتان یـزد« انجـام دادنـد. نتایج 
ایـن تحقیـق نشـان داد كـه تمـام فرضیه هـاي اصلي و 
فرعـي مـورد قبـول واقـع شـده اند. به گونه ای كـه نتایج 
پژوهـش نشـان می دهـد، اسـتقرار دولـت الكترونیـك 
بـه ارتقـاي پاسـخگویي، اثربخشـي نقش هـا و وظایـف، 
ظرفیت سـازی، شفاف سـازی، نتیجـه گرایـي و ارتقـاي 
ارزش هـا به عنـوان شـاخص های حكمراني خـوب منجر 

مي شـود.
پژوهش های خارجی

•پیتـا و همكاران )2007( به بررسـی توسـعه حكمرانی 
و  توسـعه  سـازمان  عضـو  كشـور   19 در  الكترونیـك 
همـكاری اقتصـادی پرداختند. محققـان در این مطالعه 
بـر ایـن موضـوع تأكیـد داشـتند كـه چگونـه فنـاوری 
اطالعـات و ارتباطـات می تواند از طریق حكمرانی منجر 
بـه پاسـخگویی بهتـر در بروكراسـی ها شـود. ازایـن رو 
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محققـان تأثیـر فناوری هـای اطالعات و ارتباطـات را بر 
پاسـخگویی دولت هـای مركـزی در كشـورهای آمریكا، 
كانـادا، اسـترالیا، نیوزلند و 15 كشـور دیگـر از اتحادیه 
اروپـا مورد بررسـی قرار دادنـد. نتایج حاصـل از تحلیل 
داده هـا بیان داشـت كـه توسـعه و تغییرات در سـطوح 
مدیریـت  سـبك های  ویژگـی  بـه  مالـی  پاسـخگویی 
منتشـر می شـود  اطالعـات  این كـه چطـور  و  دولتـی 

بسـتگی دارد.
•ویمـا و میتـوال )2007( در مطالعـه ای تحـت عنـوان 
حكمرانـی الكترونیـك و حكمرانی یـك مطالعه موردی 
از ارزیابـی تأثیـرات سیسـتم مدیریـت مالـی یكپارچـه 
بـر حكمرانـی خـوب در دو شـهر كنیـا، خروجی هـای 
حكمرانـی الكترونیـك را در چهارچـوب دولـت محلـی 
مـورد بررسـی قرار دادنـد. نتایج مقدماتی نشـان داد كه 
اجـرای سیسـتم مدیریت مالـی یكپارچه، بهبود نسـبتاً 
كمـی را در شـاخص های حكمرانـی خـوب )مشـاركت، 
شـفافیت، مسـئولیت، كارایی و اثربخشـی( موجب شده 

است.
ادارک  عنـوان  بـا  مطالعـه ای  در   )2001( •هیكـس 

كـه  دریافـت  توسـعه،  بـرای  الكترونیـك  حكمرانـی 
می توانـد  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری  از  اسـتفاده 
سـهم قابل توجهـی در دسـتیابی بـه حكمرانـی خـوب 
داشـته باشـد. حكمرانی الكترونیـك می تواند حكمرانی 
را  متعـددی  منافـع  و  نمایـد  اثربخش تـر  و  كاراتـر  را 
بـرای كشـورهای در حـال توسـعه بـه همـراه آورد. وی 
بـا بررسـی كشـورهایی همچـون فیلیپین، هنـدوراس، 
شـیلی و كره شـمالی سـه بخـش كلیـدی از حكمرانی 
الكترونیـك را بیـان نمـود: بهبـود فرایندهـای دولـت، 
ارتبـاط بـا شـهروندان و ایجـاد تعامـالت بیرونـی ایـن 
مطالعـه نشـان داد كـه حكمرانـی یـك حقیقـت بـرای 

كشـورهای در حـال توسـعه اسـت.
مدل مفهومی  و فرضیه های پژوهش 

بـراي تدویـن فرضیه هـاي پژوهـش، هـر پژوهشـگري 
آن  اسـاس  بـر  تـا  اسـت  مفهومـي  مدلـي  نیازمنـد 
ضمـن شناسـایي متغیرهـاي فرضیه هـا، روابـط بیـن 
ایـن متغیرهـا و تعاریـف مفهومـي و عملیاتـي آن هـا را 
تبییـن نمایـد. بر این مبنـا، شـاخص های رضایت مندی 
ارباب رجـوع بـه دسـت آمـده از مـدل كیفیـت خدمات 

قرار دادند. نتايج حاصل از تحليل داده ها بيان داشت كه توسعه و تغييرات در سطوح پاسخگويي مالي به ويژگي سبك هاي 
مديريت دولتي و اين كه چطور اطالعات منتشر مي شود بستگي دارد. 

) در مطالعه اي تحت عنوان حكمراني الكترونيك و حكمراني يك مطالعه موردي از ارزيابي تأثيرات 2007ويما و ميتوال (•
سيستم مديريت مالي يكپارچه بر حكمراني خوب در دو شهر كنيا، خروجي هاي حكمراني الكترونيك را در چهارچوب دولت 

محلي مورد بررسي قرار دادند. نتايج مقدماتي نشان داد كه اجراي سيستم مديريت مالي يكپارچه، بهبود نسبتاً كمي را در 
شاخص هاي حكمراني خوب (مشاركت، شفافيت، مسئوليت، كارايي و اثربخشي) موجب شده است. 

) در مطالعه اي با عنوان ادارك حكمراني الكترونيك براي توسعه، دريافت كه استفاده از فناوري اطالعات و 2001هيكس (•
ارتباطات مي تواند سهم قابل توجهي در دستيابي به حكمراني خوب داشته باشد. حكمراني الكترونيك مي تواند حكمراني را 

كاراتر و اثربخش تر نمايد و منافع متعددي را براي كشورهاي در حال توسعه به همراه آورد. وي با بررسي كشورهايي 
همچون فيليپين، هندوراس، شيلي و كره شمالي سه بخش كليدي از حكمراني الكترونيك را بيان نمود: بهبود فرايندهاي 

دولت، ارتباط با شهروندان و ايجاد تعامالت بيروني اين مطالعه نشان داد كه حكمراني يك حقيقت براي كشورهاي در حال 
توسعه است. 

مدل مفهومي  و فرضيه هاي پژوهش  
 فرضيه ها، متغيرهاي شناسايي اساس آن ضمن بر تا است مفهومي مدلي نيازمند پژوهشگري هر پژوهش، فرضيه هاي تدوين براي
رضايت مندي ارباب رجوع به دست  شاخص هاي مبنا، اين نمايد. بر را تبيين آن ها و عملياتي مفهومي تعاريف و متغيرها اين بين روابط

سطح خرد  در خوب حكمراني ) و همچنين معيارهاي1381آمده از مدل كيفيت خدمات در دستگاه هاي دولتي مدل اسميت (رياحي، 
 مشترك نهاد همكاري با دولتي خدمات در خوب حكمراني مستقل كميسيون مطالعات از سوي كه مقاله اي سازماني) حاصل (سطح
؛ به نقل OPM ,CIPFA ، 2004 ،7شده است ( انجام لندن در دولتي مديريت سازمان و دولتي حسابداري و ماليه امتياز صاحب

 سازمان هاي و رضايت مندي در خوب حكمراني شاخص هاي مورد در بحث كلي ). چهارچوب1390از مقيمي و اعاليي اردكاني، 
داده شده است.  قرار مطالعه در اين دولتي

                                             متغير مستقل          متغير وابسته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1390، به نقل از مقيمي و اعاليي اردكاني ،OPM ,CIPFA ،2004خرد ( سطح در خوب  معيارهاي حكمراني.1شكل 
 

 حكمراني خوب رضايتمندي ارباب رجوع

 ظرفيت سازي

 ها ارزش ارتقاء

 شفاف سازي

 پاسخگويي

 نتيجه گرايي

 نقشها و وظايف اثربخشي

شکل 1. معیارهاي حکمراني خوب در سطح خرد )OPM ,CIPFA، 2004، به نقل از مقیمی و اعاليی اردكانی ،1390(
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در دسـتگاه هاي دولتـي مدل اسـمیت )ریاحی، 1381( 
و همچنیـن معیارهـاي حكمراني خوب در سـطح خرد 
)سـطح سـازماني( حاصل مقاله ای كه از سوي مطالعات 
كمیسـیون مسـتقل حكمراني خوب در خدمات دولتي 
بـا همـكاري مشـترک نهـاد صاحـب امتیـاز مالیـه و 
حسـابداري دولتي و سـازمان مدیریـت دولتي در لندن 
انجـام شـده اسـت )OPM ,CIPFA ، 2004، 7؛ بـه 
نقـل از مقیمی و اعالیـی اردكانـی، 1390(. چهارچوب 
كلـي بحـث در مـورد شـاخص های حكمرانـي خـوب و 
رضایت منـدی در سـازمان های دولتـي در ایـن مطالعـه 

قرار داده شـده اسـت.
فرضیه اصلي

بیـن حكمرانـي خـوب و رضایت منـدی ارباب رجـوع در 
دسـتگاه هاي دولتـي اسـتان خراسـان جنوبـي رابطـه 

وجـود دارد.
 فرضیه هاي فرعي

نتیجـه گرایـي دسـتگاه هاي اجرایـي اسـتان  1-بیـن 
خراسـان جنوبـی و میـزان رضایت منـدی ارباب رجـوع 

آن هـا رابطـه وجـود دارد.
دسـتگاه هاي  وظایـف  و  نقش هـا  اثربخشـي  2-بیـن 
اجرایي اسـتان خراسـان جنوبی و میـزان رضایت مندی 

ارباب رجـوع آن هـا رابطـه وجـود دارد.
اسـتان  اجرایـي  دسـتگاه هاي  ظرفیت سـازی  3-بیـن 
خراسـان جنوبـی و میـزان رضایت منـدی ارباب رجـوع 

آن هـا رابطـه وجـود دارد.
4-بیـن ارتقـاء ارزش ها در دسـتگاه هاي اجرایي اسـتان 
خراسـان جنوبـی و میـزان رضایت منـدی ارباب رجـوع 

آن هـا رابطه وجـود دارد.
اسـتان  اجرایـي  دسـتگاه هاي  شفاف سـازی  5-بیـن 
خراسـان جنوبـی و میـزان رضایت منـدی ارباب رجـوع 

آن هـا رابطـه وجـود دارد.
اسـتان  اجرایـي  دسـتگاه هاي  پاسـخگویي  6-بیـن 
خراسـان جنوبـی و میـزان رضایت منـدی ارباب رجـوع 

آن هـا رابطـه وجـود دارد.
روش شناسی پژوهش 

پژوهـش حاضـر از نظر هـدف، كاربردی و از نظر شـیوه 

گـردآوری اطالعـات پژوهـش، توصیفـی اسـت. روش 
جمـع آوری اطالعـات به صورت میدانی و پرسـش نامه 
اسـت. پرسـش نامه پژوهش حاضر بـرای متغیر رضایت 
و  اسـت  سـاخته  محقـق  پرسـش نامه  ارباب رجـوع،  
شـامل 18 سـؤال اسـت كه بر اسـاس طیف پنج گزینه 
ای لیكرت ارزشـیابی شـده اسـت. همچنین پرسش نامه 
حكمرانـی خوب توسـط كمیسـیون مسـتقل حكمرانی 
خـوب در خدمـات دولتـی بـا همـكاری مشـترک نهاد 
صاحـب امتیـاز مالیـه و حسـابداری دولتـی و سـازمان 
مدیریت دولتی در لندن در سـال 2004 طراحی شـده 
اسـت. این پرسـش نامه شـامل 35 سـؤال  6 شش بعد، 
نتیجـه گرایی،اثـر بخشـی نقـش هـا و وظایـف، ارتقـا 
ارزش هـا، شـفاف سـازی، ظرفیت سـازی، پاسـخگویی 
مـی باشـد. جامعـه ی آمـاری اول، متشـكل از مدیـران 
بخش هـای  دولتـی  سـازمان های  كارشناسـان  و 
پنج گانـه ی امـور عمومـی )310 نفـر( می باشـد. از این 
جامعه آمـاری به منظـور تكمیل پرسـش نامه حكمرانی 

خـوب بهره گرفته شـده اسـت.
جامعـه آمـاري دوم شـامل ارباب رجـوع دسـتگاه های 
اجرایـی بخش هـای پنج گانـه فـوق می باشـند كـه از 
رضایت منـدی  پرسـش نامه  تكمیـل  به منظـور  آن هـا 
مشـتری اسـتفاده شـده اسـت. بـه روش نمونـه گیري 
خوشـه ای چنـد مرحلـه ای، 172 مدیـر و كارشـناس 
ارباب رجـوع   384 تصادفـی  نمونه گیـری  روش  بـه  و 
اداره كل صنایـع و معـادن خراسـان  از سـازمان های 
اداره  جنوبـي،  خراسـان  بازرگانـي  كل  اداره  جنوبـي، 
كل جهـاد كشـاورزي خراسـان جنوبـي، اداره كل كار 
و امـور اجتماعـي خراسـان جنوبـي و اداره كل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمي خراسـان جنوبـي انتخـاب شـدند كه 
را تشـكیل دادنـد.  نمونـه ی آمـاری پژوهـش حاضـر 
)ارباب رجـوع  دوم  جامعـه ی  د ر  نمونه گیـری  بـرای 
از روش نمونه گیـری تصادفـی  دسـتگاه های دولتـی( 
اسـتفاده شـده اسـت. بـراي تعییـن حجـم نمونـه از 
جامعـه  در  كوكـران  نمونـه  حجـم  تعییـن  فرمـول 
نامحـدود اسـتفاده شـده اسـت كـه 384 نفر به دسـت 

اسـت.  آمده 
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روايی و پايايی ابزار سنجش
تحلیـل  از  اسـتفاده  بـا  پرسـش نامه ها  سـازی  روایـي 
عاملـي تأییـدي در نـرم افزار smart pls مورد بررسـي 
قـرار گرفتـه اسـت. نتایج نشـان می دهد كه بـار عاملی 
تمامـی شـاخصها در ابعـداد و مولفـه های هـردو متغیر 
رضایـت اربـاب رجـوع و حكمرانـی خـوب در حـد قابل 
قبولـی قـرار داشـت. همچنیـن در ایـن تحقیـق بـرای 
ارزیابـی پایایـی از آزمـون آلفـای كرونبـاخ كـه مبتنـی 
بـر روش ثبـات یـا سـازگاری درونـی اسـت، اسـتفاده 
شـده اسـت. در این راسـتا بـا توجه بـه مقـدار آلفاهاي 
به دسـت آمـده كـه از 0/7 باالتـر می باشـد، می تـوان 
ابـزار اندازه گیـری )پرسـش نامه( به كار گرفته شـده در 

ایـن تحقیـق از پایایـي برخـوردار می باشـد.
يافته های پژوهش

آزمـون  تحقیـق،  فرضیه هـای  آزمـون  از  قبـل 
كولموگـروف- اسـمیرنوف جهـت بررسـی نرمـال بودن 
متغیرهـای پژوهـش اجرا شـد. نتایج در جـدول 2 آمده 

اسـت.
همانطـور كـه درجدول شـماره )2( مشـاهده می شـود 
آمـاره ی Z بـرای تمامـی متغیرهـای پژوهش )وابسـته 

و مسـتقل( بـا سـطح معنـاداری 0/000 به دسـت آمد؛ 
بنابرایـن ادعـای نرمـال بـودن ایـن متغیرهـا پذیرفتـه 
نشـده و مشـخص شـد كـه بـرای آزمـون فرضیه هـای 

پژوهـش بایـد از آزمـون  ناپارامتـری اسـتفاده كرد.
آزمون فرضیه اصلی

نتایـج ضریب همبسـتگی نشـان می دهد بـه طور كلی 
ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  خـوب  حكمرانـی  بیـن 
رابطـه ی معنـاداری وجـود نـدارد )سـطح معنـاداری 
0/37 از 0/05 بیشـتر اسـت(. عالمت منفـی در ضریب 
همبسـتگی )0/04 -(، نشـان دهنـده ارتبـاط معكـوس 
بیـن متغیرها اسـت. بـه عبارتـی در نمونـه ی پژوهش، 
را  ارباب رجـوع  رضایـت  حكمرانـی،  در  بهبـودی  هـر 

كاهـش داده اسـت و بالعكـس.
آزمون فرضیه های فرعی

همانطـور كـه در جـدول4  مشـاهده می گـردد ضریب 
همبسـتگی متغیـر هـای )ابعـاد( حكمرانـی خـوب و 
رضایـت منـدی اربـاب رجـوع  در سـطح پایینـی قـرار 
دارد و سـطح معنـی داری متغیرهای نتیجـه گرایی، اثر 
بخشـی نقش هـا و وظایف، ظرفیت سـازی، ارتقا ارزش 
هـا، و پاسـخگویی بیشـتر از 0/05 بـوده و در نتیجـه 

نتیجه آزمون سطح خطا z آماره متغیرهای تحقیق
نرمال نیست 0/000 2/22 رضایت مندی ارباب رجوع
نرمال نیست 0/000 4/63 نتیجه گرایی

نرمال نیست 0/000 5/23  اثربخشی نقش ها و
وظایف

نرمال نیست 0/000 4/32 ارتقاء ارزش ها
نرمال نیست 0/000 6/20 شفاف سازی
نرمال نیست 0/000 6/40 ظرفیت سازی
نرمال نیست 0/000 5/52 پاسخگویی
نرمال نیست 0/000 6/04 حكمرانی خوب

جدول 2. نتايج آزمون توزيع متغیرهاي مورد مطالعه پژوهش
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نمـی تـوان گفت این هبسـتگی ها معنی دار می باشـد. 
تنها همبسـتگی متغیر شـفاف سـازی با رضایـت ارباب 
رجـوع معنـی دار و سـطح معنـی داری كمتـر از 0/05 

می باشـد.
نتیجه گیری و جمعبندي

نتایـج ضریـب همبسـتگی نشـان داد به طوركلـی بیـن 
حكمرانـی خـوب و رضایت منـدی ارباب رجـوع رابطه ی 
معنـاداری وجود نداشـت.نتایج پژوهش حاضـر با نتایج 
معاونـت پژوهشـي جهـاد دانشـگاهي فـارس )1387(، 
میرغفـوری و همـكاران )1387( و مقیمـي و اعالیـي 
اردكانـي )1389(  همخوانـی ندارد ولی با نتایج پژوهش 
فقیهـي و تیمورنـژاد )1385( و حكمت نیـا و موسـوي 
)1386( همخـوان اسـت. عـدم نسـبتی بیـن حمكرانی 
خـوب و رضایت منـدی اربـاب رجـوع در تحقیق حاضر 
شـاید ناشـی از ادراک متفاوت در جامعه ی آماری مورد 
مطالعـه از متغیـر تحقیـق باشـد. در حالی كـه مدیران 
در  زیـادی  اقدامـات  می كننـد  فكـر  كارشناسـان  و 

جهـت حكمرانی خـوب انجام داده اند، نتوانسـته اسـت 
به رغـم ارباب رجـوع موجبـات رضایت منـدی آن هـا را 
فراهـم نمایـد. نتایج ضریب همبسـتگی نشـان داد بین 
رابطـه ی  ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  نتیجه گرایـي 
معنـاداری وجـود نداشـت. بـا توجـه بـه همبسـتگی 
ارباب رجـوع،  رضایـت  و  نتیجه گرایـی  بیـن  مثبـت 
می تـوان گفـت رضایـت ارباب رجـوع از نتیجه گرایـی 
سـازمان ها بهتـر از ابعـاد دیگـر حكمرانـی خـوب بوده 
اسـت. همان طور كـه در تعریـف مفاهیـم نتیجه گرایی 
گفتـه شـد؛ نتیجه گرایی همان داشـتن هدف سـازمان 
روشـن اسـت. ارباب رجوع تا حـدودی موافـق بودند كه 
سـازمان های مـورد بررسـی هـدف روشـنی دارنـد و از 
ایـن نظـر احسـاس رضایـت می كردنـد. نتایـج ضریب 
همبسـتگی نشـان داد بین اثربخشـي نقش ها و وظایف 
ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های 

رابطـه ی معنـاداری وجود نداشـت.
وظایـف  و  نقش هـا  اثربخشـي  بیـن  نسـبتی  عـدم 

سطح معنی داریضریب همبستگیمتغیر وابستهمتغیر مستقل
0/040/37-رضایت مندی ارباب رجوعحكمرانی خوب

جدول3. نتايج ضريب همبستگی اسپیرمن بین حکمراني خوب و رضايت مندی ارباب رجوع

سطح معنی داریضریب همبستگیمتغیر وابستهمتغیر مستقل
0/060/29رضایت مندی ارباب رجوعنتیجه گرایي

اثربخشي نقش ها و 
0/010/80-رضایت مندی ارباب رجوعوظایف

0/070/16-رضایت مندی ارباب رجوعظرفیت سازي
0/010/80-رضایت مندی ارباب رجوعارتقاء ارزش ها
0/004**0/15-رضایت مندی ارباب رجوعشفاف سازی
0/010/92-رضایت مندی ارباب رجوعپاسخگویي

جدول 4. نتايج ضريب همبستگی اسپیرمن بین متغیر های مختلف دستگاه های اجرايی و رضايتمندی
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رجـوع  اربـاب  رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های 
در تحقیـق حاضـر شـاید ناشـی از ادراک متفـاوت در 
جامعـه ی آمـاری مـورد مطالعه از متغیر تحقیق باشـد. 
در حالـی كـه مدیـران و كارشناسـان فكـر می كننـد 
اقدامـات زیـادی در جهت اثربخشـي نقش هـا و وظایف 
ارباب رجـوع  به رغـم  اسـت  نتوانسـته  داده انـد،  انجـام 
موجبـات رضایت منـدی آن هـا را فراهـم نمایـد. نتایـج 
ظرفیت سـازی  بیـن  داد  نشـان  همبسـتگی  ضریـب 
ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های 
رابطـه ی معنـاداری وجـود نداشـت عـدم نسـبتی بین 
رضایتمنـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های  ظرفیت سـازی 
ارباب رجـوع در تحقیـق حاضـر شـاید ناشـی از ادراک 
متفـاوت در جامعـه ی آمـاری مـورد مطالعـه از متغیـر 
تحقیـق باشـد. در حالی كـه مدیران و كارشناسـان فكر 
ظرفیت سـازی  جهـت  در  زیـادی  اقدامـات  می كننـد 
ارباب رجـوع  به رغـم  اسـت  نتوانسـته  داده انـد،  انجـام 
موجبـات رضایت منـدی آن هـا را فراهـم نمایـد. نتایـج 
ضریـب همبسـتگی نشـان داد بیـن ارتقـاء ارزش ها در 
ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های 
رابطـه ی معنـاداری وجـود نداشـت. عـدم نسـبتی بین 
ارتقـاء ارزش هـا دسـتگاه های اجرایـي و رضایت منـدی 
ارباب رجـوع در تحقیـق حاضـر شـاید ناشـی از ادراک 
متفـاوت در جامعـه ی آمـاری مـورد مطالعـه از متغیـر 
تحقیـق باشـد. در حالی كـه مدیران و كارشناسـان فكر 
می كننـد اقدامـات زیـادی در جهـت ارتقـاء ارزش هـا 
ارباب رجـوع  برغـم  اسـت  نتوانسـته  داده انـد،  انجـام 
موجبـات رضایت منـدی آن هـا را فراهـم نمایـد نتایـج 
شفاف سـازی  بیـن  داد  نشـان  همبسـتگی  ضریـب 
ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های 
نتایـج  رابطـه ی معنـاداری معكوسـی وجـود داشـت. 
پژوهـش حاضـر بـا نتایـج پژوهـش مقیمـي و اعالیـي 
اردكانـي )1389( همخوانـی نـدارد مقیمـي و اعالیـي 
دولـت  اسـتقرار  دادنـد،  نشـان   )1389( اردكانـي 
الكترونیـك بـه ارتقاي پاسـخگویي، اثربخشـي نقش ها 
و وظایـف، ظرفیت سـازی، شفاف سـازی، نتیجـه گرایي 
به عنـوان شـاخص های حكمرانـي  ارتقـاي ارزش هـا  و 

خـوب منجـر می شـود.
با توجه به شـدت همبسـتگی معكوس بین شفاف سـازی 
رضایـت  گفـت  می تـوان  ارباب رجـوع  رضایـت  و 
ابعـاد  همـه  از  سـازمان  شفاف سـازی  از  ارباب رجـوع 
كمتـر بـوده اسـت همان طـور كـه در تعریـف مفاهیـم 
شفاف سـازی گفته شـد؛ شفاف سـازی همان دسترسی 
مسـتقیم ارباب رجوع به اطالعات اسـت. عدم رضایت از 
دسترسـی مسـتقیم و آزادانه به اطالعات را شـاید بتوان 
بـه مـواردی از جمله عدم وجـود تجهیزات پیشـرفته و 
به روز جهت سـرویس دهی بـه ارباب رجوع نسـبت داد. 
نتایـج ضریـب همبسـتگی نشـان داد بین پاسـخگویي 
ارباب رجـوع  رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های 
رابطـه ی معنـاداری وجـود نداشـت. عـدم نسـبتی بین 
رضایت منـدی  و  اجرایـي  دسـتگاه های  پاسـخگویي 
ارباب رجـوع در تحقیـق حاضـر شـاید ناشـی از ادراک 
متفـاوت در جامعـه ی آمـاری مـورد مطالعـه از متغیـر 
تحقیـق باشـد. در حالی كـه مدیران و كارشناسـان فكر 
می كننـد اقدامـات زیـادی در جهت پاسـخگویي انجام 
داده انـد، نتوانسـته اسـت برغـم ارباب رجـوع موجبـات 

رضایت منـدی آن هـا را فراهـم نمایـد. 
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بررسی تاثیر مديريت گردشگری درتحوالت اجتماعی و فرهنگی شهر قم

لیال ايلخانی- کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری، تهران، ايران.
مجید ولی شريعت پناهی- دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يادگار امام )ره(، شهر ری، تهران، ايران.
محمد آقازاده- کارشناسی ارشد برنامه ريزی توريسم، مدرس دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی شهر قم، قم، ايران.

الهام مقدم نیا* - دانشجوی دکتری مديريت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران

چکیده
گردشگری به عنوان يک صنعت در آمدزا و از همه مهمتر وسیله ای 
ارتباطی بین ملتها و اقوام مختلف در جهان و آشنايی با مردم دنیا 
با همديگر مورد توجه همه کشورها بوده است. صنعت گردشگری 
استراتژی اقتصادی و فرهنگی دوران مدرن و پسامدرن محسوب 
می شود و تاثیرات زيادی را در حیطه های فرهنگی و اجتماعی 
جامعه برجای می گذارد و هر جامعه بنا بر موقعیت خودش می 
تواند بر گردشگران تاثیر بگذارد و يا از آن متاثر بشود. در سالهای 
اخیر شهر قم بدلیل موقعیت ويژه اش در مرکز ايران و نیز رشد 
و  معصومه)ع(  حضرت  مطهر  بارگاه  وجود  از  ناشی  گردشگری 
مسجد مقدس جمکران، سالیانه 18-20میلیون گردشگر را از نقاط 
مختلف کشور و دنیا به خود جلب کرده است و تحقیق حاضر، 
را مورد توجه  اجتماع شهر قم  و  بر فرهنگ  تاثیرات گردشگری 
از  نفر  قرار داده که  بصورت پرسشنامه ای و تصادفی بین 200 
گروه های مختلف فرهنگی توزيع و بعد از گردآوری اطالعات، بر 
اساس سامانه spss تجزيه وتحلیل شده است و مشخص شده که 
فرهنگ شهر قم تحت تاثیر روابط، ارتباطات، نوع پوشش، روحیه 
مهمان نوازی، بهداشت و غیره گردشگران قرار گرفته است و رابطه 

معناداری وجود دارد.  
واژگان کلیدی: گردشگری،گردشگری مذهبی، تحوالت فرهنگی- 

اجتماعی، شهر قم.

A revision at tourism impression on Qum cul-
tural and social evolutions
Abstract
Tourism as a profitable and the most important of all as a means 
of international communication among different nations and races 
in the world and also people familiarization with each other has 
always been noted by all countries. Tourism is considered as eco-
nomic and cultural strategy in postmodern and civility time and 
leaves a great impression on society cultural and social environ-
ment and depends on the situation,  in return each society and can 
affect or be affected by tourism. In the recent years and being locat-
ed in center of Iran and tourism growth due to holding holy shrine 
of here excellency Masoomeh (peace be upon her and her family) 
and also Jamkaran Mosque,  Qum city  has attracted 18 -20 million 
tourists from Iran and all over the world. The presented research 
has noted tourism impression on Qum people‘s culture and society. 
This research has been conducted based on questionnaires whish 
were randomly   distributed among different cultural groups and the 
data gained from questionnaires were analyzed using SPSS soft-
ware. After analyzing the data it was determined that Qum has been 
affected by tourists’ relationship, outfit and communications and 
there is a meaningful relationship between these tourists’ features 
and Qum’s people’s hospitality morale and city hygiene. 
Keywords: Tourist , Religious Tourism, Cultural and Social De-
velopment , Qom city

mogadamnia19@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 22531817 ؛ رايانامه *
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مقدمه
تعـداد  تاکنـون  میـالدی  بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـه  از 
گردشـگران بیـن المللـی بـا سـرعتی بـاور نکردنـی رو 
بـه  بسـیاری  است،سـرزمینهای  نهـاده  گسـترش  بـه 
عنـوان مقاصـد جديـد و نیـز بازارهـای سـمت تقاضای 
سـفر شـکل گرفته انـد و صنعـت گردشـگری در آغـاز 
هـزاره سـوم، بـه يکی از سـه کسـب و کارجهـان مبدل 
گرديـده اسـت و همـراه صنعـت خودروسـازی و نفـت 
قـرار گرفتـه اسـت. حجـم در آمدهای حاصل از کسـب 
و  اسـت  افزايـش  حـال  در  بسـرعت  وکارگردشـگری 
علیرغم چالشـهای جـدی که اين صنعـت بخصوص در 
آغـاز قرن بیسـت و يکم بـه آن مواجـه گرديد، همچون 
تروريسـم، باليـای طبیعی و بیماری عفونـی، روند رو به 
رشـد آن حداقـل در طـی دهـه آينده همچنان روشـن 
و امیدوارکننده اسـت. برطبق گزارش WTO در سـال 
1990حـدود 436 میلیـون نفر با در آمـد 264 میلیارد 
دالر سـفر رفتـه بـوده انـد و ايـن آمـار در سـال 2007 
بترتیـب برابر بـوده با 903 میلیون نفـر  و 856 میلیارد 
دالر )پژوهشـکده میراث فرهنگی وگردشـگری کشـور، 

.)2007
توسـعه  از  حاصـل  اجتماعـی  و  فرهنگـی  تعامـالت 
گردشـگری مناطـق مختلـف و جهـان را تحـت تاثیـر 
قـرار داده و جهانگـردی بـه عنـوان ابزاری برای توسـعه 
صلـح جهانـی و گفتگـوی بیـن تمدنهـا بـه رسـمیت 
شـناخته شـده اسـت و گردشـگری بیـش از آنکـه يک 
فعالیـت اقتصـادی باشـد، مبیـن يـک ارتبـاط فرهنگی 
متشـکل از عناصر گردشـگری جامعه میزبـان يا مواجه 
شـوندگان و بسـتر می باشـد. ابعاد اجتماعـی مترتب بر 
ارتباط میان گردشـگران و مواجه شـوندگان متشـکل از 
جوانـب اجتماعی، کالمی، تندرسـتی، مذهبی و اخالقی 
می باشـد. ارتبـاط میـان صنعـت گردشـگری و جامعـه 
میزبـان و فرهنـگ يـک ارتبـاط ديالتیـک و دو سـويه 
اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، گردشـگری و فرهنگـی نبايد 
بـه عنـوان دو مفهوم مجزا و مسـتقل نگريسـته شـوند. 
دوسـويه   )charlsen&jafari( جعفـری  و  چارلسـن 
بـودن ايـن رابطـه را در قالـب دو واژه فرهنگـی شـدن 

صنعـت گردشـگری و توريسـتی شـدن جامعـه میزبان 
.)1996,charlsen&jafari( تعبییـر کـرده انـد

فرهنـگ جامعـه میزبـان و گردشـگران ممکـن اسـت 
بـرای مدتـی طوالنـی بـا يکديگر تمـاس حاصـل کنند 
و در آنهـا تبـادل ايـده و محصول اتفاق افتـد و در طول 
زمـان به همگرايـی بین فرهنگ منجر شـود؛ در تعیین 
ماهیـت ايـن فراينـد عواملی چون تفاوتهـای فرهنگی و 
سـطح تمـاس و موقعیت فرادسـت و فرودسـت دخالت 

دارنـد )همايـون، 1381، صص77-64(.
وجـود برتريهـای فرهنگی و میزان آن تاثیر مسـتقیمی 
بـر يکسان سـازی فرهنگـی دارد. ايـن فرآينـد بـه انواع 
گوناگـون فرآينـد جايگزينـی، فرآينـد افزايـش، فرآيند 
نـوآوری،  فرآينـد  زدايـی،  فرهنـگ  فرآينـد  تلفیقـی، 
فرآينـد دفـع و غیره تقسـیم می شـود و در ايـن فرآيند 
نیـز  و  فرهنگ زدايـی  جايگزيـن،  فرهنگـی  رگه هـای 
خـرده فرهنـگ هـای ايجـاد مـی شـود کـه در توسـعه 
)سـیمین  دارنـد  مهمـی  نقـش  فرهنگـی  تحـوالت 
تواليـي، 1386، صـص80-87(. بـا ايـن وجـود، نقـش 
گردشـگری در تحـوالت فرهنگـی و اجتماعی بسـیاری 
از کشـورها تاثیـر بسـزايی داشـته و چنیـن تاثیـری را 
در بعدهـای اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و مذهبـی 
میتـوان مشـاهده کـرد و از سـوی کشـور ايـران دارای 
جاذبه هـای غنـی می باشـد  و در اين قبال هر اسـتان و 
شـهرهای ايـران با توجه به نوع گردشـگری کـه دارد از 
تاثیـرات آن بی بهره نمی شـود و چنیـن تاثیراتی دارای 

تحـوالت مختلفـی را در پـی خواهـد داشـت. 
در میـان اسـتانهای کشـور، اسـتان قم بخصوص شـهر 
مقـدس قـم دومیـن شـهر گردشـگری مذهبی کشـور، 
سـاالنه پذيرائـی 18-20 میلیـون گردشـگر مذهبـی 
داخلـی و خارجـی  مـی باشـد و چنین آمارگردشـگری 
در شـهر متاثـر از وجـود بارگاه مطهر حضـرت معصومه 
)س( و مسـجد مقـدس جمکـران و سـاير امامـزادگان 
و حـوزه علمیـه مـی باشـد و مطمئنـا بـا وجـود چنین 
آمارگردشـگری در سـال، تحوالتی بر فرهنگ و اجتماع 
شـهر قم تاثیـر خواهد گذاشـت و جامعه میزبان )شـهر 
قـم( بـا برخورد و تماس با فرهنگهـای مختلف فرهنگی 
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و اجتماعـی متاثـر می شـود و در ايـن قبـال متاثـرات 
گردشـگری فرهنگـی، اجتماعـی مقصد بصـورت منفی 
و يـا مثبـت خواهـد بـود. با ايـن وجود پژوهـش حاضر، 
به بررسـی و تاثیرات گردشـگری بر تحـوالت اجتماعی 
و فرهنگـی شـهر قـم پرداختـه اسـت. بـرای آزمـودن 
فرضیـات مذکـور و پاسـخ بـه سـواالت ورسـیدن بـه 
اهـداف پژوهـش، پرسشـنامه ای طرح شـده کـه بعد از 
مطالعـات میدانـی و تجزيـه و تحلیل از طريق سیسـتم 

spss، نتیجـه چنیـن پژوهشـی بیان شـده اسـت.
مواد و روشها

پژوهـش حاضـر جهـت بررسـی تاثیـرات گردشـگری 
بـر فرهنـگ و اجتماع شـهر قـم اهـداف ذيـل را دنبال 
فرهنگـی  برتحـوالت  گردشـگری  تاثیـر   .1 می کنـد: 
شـهر قـم و 2. تاثیـرات گردشـگری برتحـوالت محیـط 
اجتماعـی شـهر قم. سـواالت؛ جهـت بررسـی و آگاهی 
از پژوهـش، سـواالت ذيـل مطـرح  مـی شـود: 1. آيـا 
صنعـت گردشـگری در توسـعه و تحـوالت اجتماعـی و 
فرهنگـی شـهر قـم تاثیر داشـته اسـت؟ و 2. آيا صنعت 
گردشـگری تاثیـرات مثبتـی بـر شـهر قـم داشـته يـا 
منفـی بوده اسـت؟ فرضیات؛ اين پژوهش بـر مبنای دو 
فرضیه مطرح می شـود: 1. بنظر می رسـد گردشـگری 
بـر توسـعه وتحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی شـهر قـم 
تاثیـر گذاشـته اسـت؛ و 2. بنظـر می رسـد بـا توجه به 
نقـش مذهبـی بـودن شـهر قم،فرهنگ و اجتماع شـهر 
قـم بـا وجـود سـیل عظیـم گردشـگران کمتـر دسـت 

خـوش چنیـن تحوالتی شـده باشـد.
نـوع پژوهشـهاي  از  تحقیـق حاضـر  روش تحقیـق: 
موردي، و برحسـب محتوا از نـوع تحقیقات کاربردي، و 
از نظر ماهیت از نوع روشـهاي توصیفي- تحلیلي اسـت 
کـه بـه تعییـن و تفسـیر متغیرهـاي وابسـته پرداختـه 
اسـت. جامعـه آماري ايـن تحقیق، مردم عـادي و بومي 
سـاکن شـهر قم بخصـوص اطراف آسـتانه مقدسـه که 
به شـغلهاي مختلف مثـل مغـازه داري، امنیتي )نیروي 
انتظامـي(، فرهنگیـان، دانشـجويان و غیـره کـه بیـش 
از 7 سـال سـاکن شـهر قـم بـوده انـد، پرداختـه شـده 
اسـت. بـر اين اسـاس، بـا توجه بـه تاثیرات گردشـگري 

و نگرشـهاي مختلـف مـردم نسـبت بـه گردشـگري، 
تعـداد 200 پرسشـنامه بـا جامعه آمـاری 2000 نفر در 
خصـوص فرضیـات تحقیق طراحي شـده اسـت و دلیل 
انتخـاب ايـن نـوع افـراد، بـه جهـت ارتباط مسـتقیم و 
تاحـدودي  غیرمسـتقیم و داراي آگاهـی بـه مسـائل 
اجتماعـي که تاثیرات گردشـگري را از بعدهاي مختلف 
تشـخیص و تفسـیر مـی کنند انتخاب و بررسـي شـده 
اسـت و روش نمونه گیـري بصـورت تصادفـي در ايـن 
تحقیـق انجـام شـده اسـت. مهمتريـن مفاهیـم مـورد 
آزمـون در ايـن تحقیـق، مسـائل غیـر ملمـوس مثـل 
فرهنگـي و اجتماعـي کـه بصـورت مسـتقیم متاثـر از 
در  و  شـده اند  انتخـاب  هسـتند  گردشـگري  صنعـت 
فرآينـد تحقیـق، داده هـا  حاصل بررسـیهاي میداني از 
SPSS طريـق مطالعـات و پرسشـنامه در قالب سـامانه

تجزيـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اند.
مباني نظري

تاثیرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري
در بررسـي تاثیرات بالقـوه گردشـگري عوامل متعددي 
در نـوع و میـزان روابـط میـان جامعـه و گردشـگران 
تاثیرگـذار اسـت؛ بطـور کلي چهـار موقعیـت در تعامل 
دوسـويه فرهنگي میان مواجهه شـوندگان و گردشگران 

دارد: دخالت 
1.موقعیـت فرهنگـي: موقعیـت فرهنگـي، حکايـت از 
میـزان سـنخیت و يا عدم سـنخیت ويژگیهاي قومیتي، 
جلـوه هـاي فرهنگـي و میزان پاي بنـدي به آنهـا دارد.

2.موقعیـت ارتباطـي: موقعیـت ارتباطـي ،برگرفتـه از 
نمادها،زبـان و ارتباطـات غیرکالمـي و میـزان توافـق و 
وفـاق میـان جامعـه گردشـگر و جامعـه میزبان اسـت.

در  اقتصـادي  توانايـي  چنیـن  اقتصـادي:  3.موقعیـت 
فعالیتهـاي  آنهـا در عرصـه  جامعـه و میـزان حضـور 
اقتصـادي و خصوصـا فعالیتهاي گردشـگري مي باشـد.

موقعیـت  ايـن  جغرافیايـي:  و  جمعیتـي  4.موقعیـت 
تراکـم و نسـبت جمعیـت دو گـروه دارد  از  حکايـت 
کـه خـود نیـز تابعـي از سـهولت رفـت و آمد بـه مکان 

گردشـگري مـي باشـد.
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 بـا ايـن وجـود بعـد فرهنگي نیـز از نمودهـاي فیزيکي 
و غیـر عـادي متاثـر مي شـود که در شـکل  1 ترسـیم 

شـده اسـت کـه در جامعـه میزبـان اتفاق مـي افتد.
جنبه هاي اصلي گردشگري اجتماعي

شـناخت  جامعـه،  شـناخت  علـم  شناسـي،  جامعـه 
ارتباطـات و رفتارهـاي جمعي اسـت و چنین ارتباطاتي 
بیـن میزبـان و گردشـگر بـه مثابه يـک  پديـده جامعه 
شـناختي، شناسـايي و مـورد ارزيابـي قـرار مي گیرد  و 
از گردشـگران  مختلفـي  ايـن صـورت جنبه هـاي  در 
اجتماعـي وجـود دارد کـه بشـرح ذيل بیان مي شـوند:

1.حضـور گردشـگران در مناطـق خاص مـي تواند روي 
الگـوي هـاي زندگي افـراد بومي اثـر بگذارد؛

2.روش زندگـي مـردم کشـورهاي خـاص مي توانـد به 
دلیـل حضـور گردشـگران تغییـر پیـدا کند، بويـژه اگر 
بـه نسـبت تعـداد سـاکنان محلـي، تعـداد گردشـگران 
زيـاد باشـد روي روش لباس پوشـیدن، الگـوي مصرف، 
میـزان عالقـه بـه مصـرف گردشـگران و نحـوه نگـرش 

افـراد بومـي تاثیر بگـذارد؛
3.خشـم و ياتنفر افراد بومي از گردشـگران  امکان پذير 

است؛
اجتماعـي  تاثیـرات  مي توانـد  گردشـگري  4.توسـعه 

نامطلوبـي مانند افزايـش جرايم، قمار، آشـوب، ازدحام، 
اعتیـاد و غیره داشـته باشـد؛

شـخصي  زندگـي  و  جامعـه  در  بي قـراري  5.افزايـش 
محلـي؛ غلـط  فرهنگیهـاي  خـرده  شـکل گیري 

6.برهم زدن نظم جامعه میزبان.
گردشگري؛ اثرپذيري و اثرگذاري فرهنگي 

هـر پديـده به عنـوان يک سیسـتم بـاز، داراي محیطي 
اسـت که به آن محیط ارتباط تعاملي دارد و گردشگري 
نیـز از ايـن قاعده مسـتثني نیسـت. محیط بر سیسـتم 
اثـر مـي گذارد و سیسـتم نیـز متقابـاًل محیط خـود را 
متاثـر مي سـازد و ايـن فرآينـد در طـول حیـات هـر 
سیسـتمي ادامـه دارد و هیـچ گاه قطـع نمي شـود. اگر 
محیـط بـر سیسـتم غالب و مسـلط شـود آن را متحول 
مي سـازد و بـه شـکل که مورد نظر اسـت در مـي آورد 
و اگـر سیسـتم بـر محیـط موثـر افتـد آن را دگردگون 
مـي کنـد و بـه دلخـواه خـود بـه آن شـکل مـي دهـد. 
بنابـر ايـن رابطـه هر سیسـتمي بـا محیط خـود رابطه 
کشـش و کوشـش اسـت کـه در آن ضمـن اثرگـذاري 
متقابـل، يکـي مي توانـد بـر ديگـري غالـب شـود. اگـر 
سیسـتم گردشـگري را متشـکل از جهانگـردان و آداب 
و سـنتها، رفتارهـا و کنشـهاي آنـان دانیم اين سیسـتم 

3

ميزان توافق و وفاق ميان جامعه گردشگر و  موقعيت ارتباطي ،برگرفته از نمادها،زبان و ارتباطات غيركالمي و :موقعيت ارتباطي.2
 جامعه ميزبان است.

خصوصا فعاليتهاي  چنين توانايي اقتصادي در جامعه و ميزان حضور آنها در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و: موقعيت اقتصادي.3
 گردشگري مي باشد.

: اين موقعيت حكايت از تراكم و نسبت جمعيت دو گروه دارد كه خود نيز تابعي از سهولت رفت موقعيت جمعيتي و جغرافيايي.4
آمد به مكان گردشگري مي باشد.  و

 
جامعه ميزبان اتفاق مي   ترسيم شده است كه در1 با اين وجود بعد فرهنگي نيز از نمودهاي فيزيكي و غير عادي متاثر مي شود كه در شكل 

 .افتد
جنبه هاي اصلي گردشگري اجتماعي 

شناخت ارتباطات و رفتارهاي جمعي است و چنين ارتباطاتي بين ميزبان و گردشگر به مثابه يك  پديده  علم شناخت جامعه، جامعه شناسي،
مورد ارزيابي قرار ميگيرد  و در اين صورت جنبههاي مختلفي از گردشگران اجتماعي وجود دارد كه بشرح ذيل  شناسايي و جامعه شناختي،
 :بيان مي شوند

 ؛حضور گردشگران در مناطق خاص مي تواند روي الگوي هاي زندگي افراد بومي اثر بگذارد.1
  بويژه اگر به نسبت تعداد ساكنان محلي،،روش زندگي مردم كشورهاي خاص ميتواند به دليل حضور گردشگران تغيير پيدا كند.2

ميزان عالقه به مصرف گردشگران و نحوه نگرش افراد بومي  الگوي مصرف، تعداد گردشگران زياد باشد روي روش لباس پوشيدن،
 ؛تاثير بگذارد

 ؛خشم و ياتنفر افراد بومي از گردشگران  امكانپذير است.3
 ؛ داشته باشدغيرهاعتياد و  ازدحام، قمار، آشوب، توسعه گردشگري ميتواند تاثيرات اجتماعي نامطلوبي مانند افزايش جرايم،.4
 ؛افزايش بيقراري در جامعه و زندگي شخصي شكلگيري خرده فرهنگيهاي غلط محلي.5
 .برهم زدن نظم جامعه ميزبان.6

 اثرپذيري و اثرگذاري فرهنگي  ؛گردشگري
 گردشگري نيز از اين قاعده مستثني نيست. داراي محيطي است كه به آن محيط ارتباط تعاملي دارد و هر پديده به عنوان يك سيستم باز،

محيط بر سيستم اثر مي گذارد و سيستم نيز متقابالً محيط خود را متاثر ميسازد و اين فرآيند در طول حيات هر سيستمي ادامه دارد و هيچ 
 اگر محيط بر سيستم غالب و مسلط شود آن را متحول ميسازد و به شكل كه مورد نظر است در مي آورد و اگر سيستم بر .گاه قطع نمي شود
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325 0/68 درصـد مسـاحت کل کشـور را بخودش اختصاص 
داده اسـت و شـهر مقـدس قـم مرکـز ايـن اسـتان بـا 
مسـاحت حـدود 11هزار هکتـار و در ارتفاع 930 متری 
از سـطح دريـا قـرار گرفتـه اسـت و از لحـاظ جمعیتی 
قبـل از سـال 1335ه.ش آمار دقیقی در دسـت نیسـت 
ولـی در همـان سـال حـدود 96499 نفر در قم سـاکن 
بـوده انـد و بر اسـاس سرشـماری مرکـز آمار ايـران در 
سـال 1385 از 1046737 نفـر 983094 نفـر در شـهر 
قـم زندگـی می کردند و نسـبت جنسـی نیـز 105 می 
باشـد و تراکـم جمعیتـی  90نفر در کیلومتر می باشـد 

)مرکـز آمار ايـران، 1385(.
خصوصیات گردشگری شهر قم

بـرای شـناخت دقیـق اثـرات گردشـگری در تحـوالت 
ابتـدا  اسـت  الزم  قـم،  شـهر  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
را  اسـتان  بـه  وارده  گردشـگران  عمـده  خصوصیـات 

4

محيط موثر افتد آن را دگردگون مي كند و به دلخواه خود به آن شكل مي دهد. بنابر اين رابطه هر سيستمي با محيط خود رابطه كشش و 
اگر سيستم گردشگري را متشكل از جهانگردان و آداب و  يكي ميتواند بر ديگري غالب شود. كوشش است كه در آن ضمن اثرگذاري متقابل،

سنتها، رفتارها و كنشهاي آنان دانيم اين سيستم قادر است بر محيط خود كه كشور ميزبان است اثر گذارد و در آن تغييراتي بوجود آورد و بر 
 .)65 ص ،1376 آن را دگرگون سازد (الواني مهدي، اساس رابطه تعامل، محيط قادر است كه اين  مجموعه را تحت تاثير قرار دهد و

مساله اساسي آنست كه در اين مقابله و مواجهه فرهنگي و آداب و رسوم تا چه حدي نفوذ  قوي و غني است و فرهنگ و آداب و رفتارآنان تا 
رابطه و آثار آن در جامعه  براي تجزيه و تحليل عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر،  از سوي ديگر،. استرچه حد از قوت و قدرت نفوذ برخوردا

. )2 رابطه اين دو پرداخت (شكل و بايد به بررسي عنصر گردشگري (توريست و جامعه ميزبان)
 

 
 

اجتماعي)  (طبيعي و موقعيت شناسي شهر قم
درصد مساحت كل كشور را بخودش اختصاص داده است و شهر مقدس قم مركز اين  68/0 تقريباً كيلومتر مربع مساحت، 11238استان قم با 

ه.ش آمار 1335متري از سطح دريا قرار گرفته است و از لحاظ جمعيتي قبل از سال  930هزار هكتار و در ارتفاع 11 مساحت حدود استان با
از  1385نفر در قم ساكن بوده اند و بر اساس سرشماري مركز آمار ايران در سال  96499دقيقي در دست نيست ولي در همان سال حدود 

 نفر در كيلومتر مي باشد90 مي باشد و تراكم جمعيتي  105نفر در شهر قم زندگي مي كردند و نسبت جنسي نيز  983094 نفر 1046737
 .)1385 (مركز آمار ايران،

خصوصيات گردشگري شهر قم 
براي شناخت دقيق اثرات گردشگري در تحوالت اجتماعي و فرهنگي شهر قم، الزم است ابتدا خصوصيات عمده گردشگران وارده به استان را 

 :بخوبي شناسايي و سپس بررسي كرد كه اين خصوصيات بطور مستقيم و غيرمستقيم در بعد فرهنگي و اجتماعي بر شهر اثر مي گذارند
 ؛عمده بودن هدف گردشگران به زيارت.1
 ؛تعلق تعداد عمده اي از گردشگران به طبقات متوسط.2
 ؛ساعت) 2(ميانگين  كوتاه مدتگردشگري .3

قـادر اسـت بر محیـط خود که کشـور میزبان اسـت اثر 
گـذارد و در آن تغییراتـي بوجود آورد و بر اسـاس رابطه 
تعامـل، محیـط قادر اسـت که ايـن  مجموعـه را تحت 
تاثیـر قـرار دهـد و آن را دگرگون سـازد )الواني مهدي، 

1376، ص 65(.
مسـاله اساسـي آنسـت کـه در ايـن مقابلـه و مواجهـه 
فرهنگـي و آداب و رسـوم تـا چـه حـدي نفـوذ  قوي و 
غنـي اسـت و فرهنـگ و آداب و رفتارآنـان تـا چـه حد 
از قـوت و قـدرت نفـوذ برخوردار اسـت. از سـوي ديگر، 
بـراي تجزيـه و تحلیـل عوامـل اجتماعـي و فرهنگـي 
موثـر، رابطـه و آثـار آن در جامعه بايد به بررسـي عنصر 
گردشـگري )توريسـت و جامعه میزبان( و رابطه اين دو 

پرداخت )شـکل 2(.
 موقعیت شناسی شهر قم )طبیعی و اجتماعی(

اسـتان قـم بـا 11238 کیلومتـر مربع مسـاحت، تقريباً 

شکل 2. ضريب استاندارد
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ايـن  کـه  کـرد  بررسـی  و سـپس  شناسـايی  بخوبـی 
بعـد  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  بطـور  خصوصیـات 

فرهنگـی و اجتماعـی بـر شـهر اثـر مـی گذارنـد:
1.عمده بودن هدف گردشگران به زيارت؛

2.تعلـق تعـداد عمـده ای از گردشـگران بـه طبقـات 
متوسـط؛

3.گردشگري کوتاه مدت )میانگین 2 ساعت(؛
4.فصلی بودن گردشـگری )خسـروی، حسـین، 1383، 

ص 27(.
5.مهاجـر پذيـر بـودن )وجـود بـارگاه مقـدس حضرت 
معصومـه)س(، مسـجد مقـدس جمکران، بافـت قالی و 

غیره(؛
6.قرار گرفتن در شاهراه و مواصالتی 17 استان. 

گردشـگری شـهر قـم، يـک پديـده ای جديـد نیسـت 
بلکـه ريشـه در اعتقـادات و سـنتهای مردم کشـورمان 
دارد، زيـرا بـر اسـاس اعتقـادات، زمانی کـه شـخصی 
برنامـه سـفری بـه طرف مشـهد مقـدس را داشـت يک 
سـری بـه حـرم مطهـر حضـرت معصومـه )س( جهت 
زيـارت مـی آمـد و از سـوی ديگـر، بـا توجه به توسـعه 
گردشـگری کـه امـروزه درکشـور بتدريـج افزايـش می 
يابد، در شـهر قم هم بطور واضح ديده می شـود. رشـد 

گردشـگران داخلي و خارجي در سـالهاي اخیر در شهر 
قـم بخصـوص تاثیرگـذاری بر بافـت کالبـدی، فرهنگی 
و اجتمـاع  فضای شـهر، مسـائلی هسـتند کـه در چند 
دهـه اخیـر بـه شـدت افزايش يافته اسـت )جـدول 1(.

تاسیسات اقامتي وگردشگري شهر قم
يکـي از ابزارهـاي اساسـي در صنعت گردشـگري وجود  
امکانـات گردشـگري بخصـوص تاسیسـات اقامتـي مي 
باشـد. بـا توجـه به توسـعه و رو به رشـد بـودن صنعت 
گردشـگري در کشـور و بخصوص در شـهر قم، نیازهاي 
اساسـي جهـت توجه بـه مباحث اقامتي  ضـروري بنظر 
مي رسـد که بـا وجـود گردشـگران زياد زيرسـاختهاي 
اقامتـي چنـدان توسـعه قابـل توجهي نداشـته اسـت و 
شـايد يکـي از اساسـي ترين مشـکل در جهـت اقامـت 
کـه  اقامتـي مي باشـد  اماکـن  کمبـود  مـدت،  کوتـاه 
بـراي طبقـه متوسـط وپايین نیـز  بايد درجهـت تامین 
تاسیسـات اقامتـي راهکارهايـي را ارائـه داد کـه ضمـن 
سـاده بـودن بايـد کامـال بهداشـتي و راحت بـوده  و به 
تعـداد بیشـتري احداث شـوند زيرا اکثر سـفرکنندگان 
در داخـل کشـور بخصوص به شـهر مقـدس قم طبقات 
فرسـودگي  سـوي  از  و  هسـتند  ضعیـف  و  متوسـط 
تاسیسـات، تجهیزات و وسايل مورد اسـتفاده در هتلها، 

5

 .)27 ص ،1383حسين،  فصلي بودن گردشگري (خسروي،.4
 ؛) غيرهبافت قالي و مسجد مقدس جمكران، مهاجر پذير بودن (وجود بارگاه مقدس حضرت معصومه(س)،.5
  . استان17مواصالتي  قرار گرفتن در شاهراه و.6

 زيرا بر اساس اعتقادات، زمانيكه ،سنتهاي مردم كشورمان دارد يك پديدهاي جديد نيست بلكه ريشه در اعتقادات و گردشگري شهر قم،
شخصي برنامه سفري به طرف مشهد مقدس را داشت يك سري به حرم مطهر حضرت معصومه (س) جهت زيارت مي آمد و از سوي ديگر، 

رشد گردشگران داخلي و   در شهر قم هم بطور واضح ديده ميشود.،با توجه به توسعه گردشگري كه امروزه دركشور بتدريج افزايش مي يابد
شهر قم بخصوص تاثيرگذاري بر بافت كالبدي، فرهنگي و اجتماع  فضاي شهر، مسائلي هستند كه در چند دهه  خارجي در سالهاي اخير در

 .)1(جدول  اخير به شدت افزايش يافته است

 
تاسيسات اقامتي وگردشگري شهر قم 

 با توجه به توسعه و رو به رشد .يكي از ابزارهاي اساسي در صنعت گردشگري وجود  امكانات گردشگري بخصوص تاسيسات اقامتي مي باشد
نيازهاي اساسي جهت توجه به مباحث اقامتي  ضروري بنظر ميرسد كه با وجود  بودن صنعت گردشگري در كشور و بخصوص در شهر قم،

جهت اقامت كوتاه مدت،  گردشگران زياد زيرساختهاي اقامتي چندان توسعه قابل توجهي نداشته است و شايد يكي از اساسيترين مشكل در
 را ارائه داد كه ضمن ساده يكمبود اماكن اقامتي ميباشد كه براي طبقه متوسط وپايين نيز  بايد درجهت تامين تاسيسات اقامتي راهكارهاي

بودن بايد كامال بهداشتي و راحت بوده  و به تعداد بيشتري احداث شوند زيرا اكثر سفركنندگان در داخل كشور بخصوص به شهر مقدس قم 
هتلها، تفرجگاه ها و مراكز اقامتي بايد از  و از سوي فرسودگي تاسيسات، تجهيزات و وسايل مورد استفاده در طبقات متوسط و ضعيف هستند

از نو ساخته شوند   اين در حالي است كه حتي بعضي از واحدهاي اقامتي بايد كامالً تخريب و.رده خارج و يا بطور اساسي بازسازي شوند
  .(س) بخصوص مهمانپذيرها و بعضي اغذيه فروشهاي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه
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 ميليون زائر  با وجود مراسمات ويژه سال در هفته 20-15 - كمبود مراكز خدمات مسافرتي بخصوص اقامتي در استان با توجه با ورود ساالنه
 .)3،4(شبهاي چهارشنبه و جمعه) (جدول شماره

  ؛- عدم كاربري مشخص مراكز تجاري و فرهنگي در اطراف آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)
(جدول شماره  -  عدم وجود مراكز اقامتي ارزان قيمت براي  قشر محروم جامعه در سطح شهر قم و اطراف آستانه و  مسجد مقدس جمكران

5(. 
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تفرجگاه هـا و مراکـز اقامتي بايد از رده خـارج و يا بطور 
اساسـي بازسـازي شـوند. ايـن در حالي اسـت که حتي 
بعضـي از واحدهـاي اقامتـي بايـد کاماًل تخريـب و از نو 
سـاخته شـوند بخصـوص مهمانپذيرهـا و بعضـي اغذيه 
فروشـهاي اطـراف حرم مطهـر حضرت معصومـه )س(. 
  - کمبـود مراکـز خدمات مسـافرتي بخصـوص اقامتي 
در اسـتان بـا توجـه بـا ورود سـاالنه 15-20 میلیـون 
زائـر  بـا وجود مراسـمات ويژه سـال در هفته )شـبهاي 

چهارشـنبه و جمعـه( )جدول شـماره3،4(.
- عـدم کاربـري مشـخص مراکـز تجـاري و فرهنگي در 

اطراف آسـتانه مقدسـه حضـرت معصومه)س(؛ 
-  عـدم وجـود مراکـز اقامتـي ارزان قیمت براي  قشـر 
محـروم جامعـه در سـطح شـهر قـم و اطراف آسـتانه و  

مسـجد مقـدس جمکـران )جدول شـماره 5(.
- عـدم پذيـرش فرهنگ توريسـم پذيري از کشـورهاي 
بـه  بـودن  متکـي  و  آسـیايي  و  امريکايـي  اروپايـي، 
سـنتهاي و عقايـد سـلف و تحـت تاثیـر قـرار دادن و 
سـلیقه اي عمل کردن بعضي مسـئولین اسـتان نسـبت 

بـه پذيرش توريسـتهاي  سـاير اديـان )موانـع فرهنگي 
و اجتماعـي....( و از سـوي ديگـر عدم اطالعـات کافي و 

آگاهـي مـردم از مسـائل جهانگـردي؛
- عـدم توجـه به آثـار و میراث هاي تاريخـي و فرهنگي 
اسـتان در اجراي طرحهاي تصويب شـده توسـط سـاير 

ارگانهـا )نمونـه موردي طرح عمار ياسـر(؛ 
- عـدم رعايت منشـور اخالقي دربعضي مواقع از سـوي 
بعضـي افـراد درارائـه خدمات توسـط نیروهاي انسـاني 
در بخشـهاي مختلـف و مرتبـط بـا صنعت گردشـگري 
بخصـوص در حـوزه هـاي  مراکـز اقامتي، تاکسـیراني، 

مغـازه داران، اغذيـه فروشـها و غیره.
فرهنگـی   تحـوالت   و  تبـادل  گردشـگری، 

قـم شـهر  در  اجتماعـی  
بـرای توسـعه گردشـگری  بـه مسـاله فرهنگـی توجـه 
خاصـی مبـذول مـی شـود آثـار باسـتانی و کهـن هـر 
کشـوری معـرف فرهنـگ خاص همـان کشـور و دارای 
ارزشـهای در خـور توجـه همـان سـرزمین و ويژگیهای 
مـردم همـان مـرز و بوم اسـت و تنها از راه آشـنا کردن 

7

آسيايي و متكي بودن به سنتهاي و عقايد سلف و تحت تاثير قرار  - عدم پذيرش فرهنگ توريسم پذيري از كشورهاي اروپايي، امريكايي و
از سوي ديگر  دادن و سليقه اي عمل كردن بعضي مسئولين استان نسبت به پذيرش توريستهاي  ساير اديان (موانع فرهنگي و اجتماعي....) و

 ؛آگاهي مردم از مسائل جهانگردي عدم اطالعات كافي و
- عدم توجه به آثار و ميراث هاي تاريخي و فرهنگي استان در اجراي طرحهاي تصويب شده توسط ساير ارگانها (نمونه موردي طرح عمار 

  ؛ياسر)
- عدم رعايت منشور اخالقي دربعضي مواقع از سوي بعضي افراد درارائه خدمات توسط نيروهاي انساني در بخشهاي مختلف و مرتبط با 

 غيره. تاكسيراني، مغازه داران، اغذيه فروشها و صنعت گردشگري بخصوص در حوزه هاي  مراكز اقامتي،
 

 
 

تحوالت  فرهنگي  اجتماعي  در شهر قم  گردشگري، تبادل و
براي توسعه گردشگري  به مساله فرهنگي توجه خاصي مبذول مي شود آثار باستاني و كهن هر كشوري معرف فرهنگ خاص همان كشور و 

تنها از راه آشنا كردن فرهنگها با يكديگر است كه  داراي ارزشهاي در خور توجه همان سرزمين و ويژگيهاي مردم همان مرز و بوم است و
 يكي فرهنگ انفرادي و ديگري :دشمنيها به دوستي تبديل مي شود  در شناخت و رابطه فرهنگي با گردشگري دونكته حائز اهميت است

آموزشها و مهارتهاي فردي است كه فرد با كمك مهارت و استعداد فردي خود اثري بوجود مي  فرهنگ انفرادي، فرهنگ همگاني يا اجتماعي.
 پيامدهاي ،از سوي ديگر و )52 ص ،1374 (رضواني، آورد كه در فرهنگي و يا اجتماع مشخصي اثر بارز و ارزندهاي محسوب ميگردد

كه منظور از آثار فرهنگي و اجتماعي  فرهنگي گردشگري نيز در سالهاي اخير موردتوجه جامعهشناسان قرار گرفته است اجتماعي و
 تغيير در نظام  ارزشهاي محيطي از آن استفاده ميكنند نظير آرايش، عبارت است از راههاي و روشهاي كه گردشگران براي ايجاد گردشگري،

و باالخره سنن و عقايد و روابط  موازين اخالقي، سطوح ايمني، وهمچنين روشهاي جديد جمعي، غذا خوردن، صحبت كردن، لباس پوشيدن،
 .)36ص ،murphy،1995( اجتماعي موجود در محيط

اين عوامل به عنوان اثرمردم بر مردم شناخته مي شود و اين آثاري است كه از جانب گردشگران بر مردم محلي (ميزبان گردشگري ) و در 
نتيجه تعامل بين آنها پديد  مي آيد. 
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از آنجا ناشي ميشود كه آنها در  درگيري و اختالفات به هنگام مواجهه تازه واردها به يك جامعه يا فرهنگ ناآشنا، بسياري از سوء تفاهمات،
نيستند و اطالعات الزم در اين  (مثالً يك رفتار خاص) مواجهه با فرهنگي جديد قادر به تفسير و درك عناصر اليه بيروني آن فرهنگ

 .)29 ص ،schin،1985-1992( ) نشانگر اليههاي مختلف فرهنگي ميباشد3خصوص را نيز در اختيار ندارند (شكل 
يكي از اين بسترها، ارتباطات ميان فرهنگي است جهانگردان : مطالعه بستر گردشگري است يكي از عوامل مهم درخصوص مسائل فرهنگي،

ميزبان آشنا شدن با  گردشگران از اين ديدگاه با انگيزه نفوذ در جامعه جهت تفاهم بيشتر ميان فرهنگها است. در اين بستر حركتي سالم و در
اقشار جديد اجتماعي، نوگرايي  گردشگري در مواردي منجر به تغيير فرهنگ جامعه ميزبان، ويژگيهاي فرهنگي به گردشگري ميپردازد.

 .)1378 (فرخي، همگرايي اجتماعي در حفظ ميراث فرهنگ  ناحيهاي ميشود ساختار خانواده،
با اين وجود شهر مقدس قم در مواجه با فرهنگهاي مختلف از شهرها و كشورهاي مختلف داراي تغيييرات فرهنگي و اجتماعي در بستر جامعه 

شده است كه بصورت ملموس وغير ملموس و بر اساس تجزيه و تحليل ميداني چنين تاثيراتي بوضوح رابطه معناداري را نشان ميدهد كه 
  .)196-183ص ص، 1389(ايلخاني،  بصورت ذيل بر اساس نمودار و آمار نشان داده مي شوند
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 نتيجه گيري و پيشنهادات

گردشگري مذهبي با تكيه بر بارگاه مطهر حضرت  ميتوان استنباط كرد كه در طي دهههاي اخير، آزمون فرضيات با توجه به تحليل و
و اين امر لزوم توجه بيشتر به  توانسته بر رشد و گسترش فرهنگي شهر قم تاثير بسزايي داشته باشد. مسجد مقدس جمكران، (س) و معصومه

نشان ميدهد كه بايد در جهت ارتقاء اين صنعت در شهر قم به منظور پايداري شهر و نيز از جنبه  مسئله برنامه ريزي شهر را روشن ساخته و
با توجه به آنچه مطرح شده اطالعات ميداني جمع  هاي اقتصادي يا فرهنگي - اجتماعي و فضاي به برنامه ريزي شهر اهميت الزم داده شود.

انجام اقدامات را كه از طريق آن بتوان در جلب و جذب  لزوم توجه به گسترش و توسعه صنعت گردشگري، آوري شده و آزمون فرضيات،
 اجتماعي در شهر قم،  از طرفي با توجه به تاثيرات اين صنعت بر تحوالت فرهنگي و.ضروري ميسازد گردشگران هرچه بيشتر موفق بود،

الزم است تا در اين زمينه اقدامات جهت جلوگيري از بعضي اثرات منفي گردشگري همانند تغيير در چهره مذهبي شهر، نوع پوشش، مصرف 
راهكارهاي ارائه شده كه از تاثيرات منفي گردشگري  بنابراين الزم است تا با توجه به نتايج حاصل از پژوهش،. انجام بشود غيره مواد الكلي و

در اين زمينه پيشنهاد مي شود كه اقدامات راهبردي ذيل مورد توجه برنامهريزان قرار  باعث تقويت اثراث مثبت شود. در شهر قم كاسته شود و
 :گيرد

 ؛تدوين اعمال سياستهاي مربوط به توسعه گردشگري فرهنگي و مذهبي در شهر قم.1
 ؛استفاده از روشهاي همسان در ساير شهرهاي دنيا در جهت تقويت توريسم مذهبي پايدار.2
  ؛احترام به آداب و رسوم آنها  توجه به گردشگران خارجي و.3
 ؛برنامه ريزي براي هدايت توسعه شهر در جهت هاي مناسب.4
 ؛جلوگيري از واردات  ومصرف مواد مخدر و الكي در شهر قم.5
  ؛ وفرهنگي جلوگيري از فساد اخالقي و.6
 .ايجاد بسترهاي مناسب جهت تفريحات فرهنگي در اطراف اماكن مقدسه.7

 
 منابع و ماخذ

 نقش توريسم مذهبي در تحوالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي شهر قم، پروژه كارشناسي ارشد، )1389 (ايلخاني، ليال.1
 .استاد راهنما: آقاي دكتر مجيد ولي شريعت پناهي، دانشگاه آزاد  واحد شهر ري

 .انتشارات كيش جلد دوم، جمهوري اسالمي، مجموعه مقاالت نخستين همايش جهانگردي و) 1374 (الواني، سيد مهدي.2
 .انتشارات دانشگاه تربيت معلم تهران، مروري برصنعت گردشگري،) 1386 (سيمين تواليي،.3
خالصه مقاالت گردهمايي تحوالت  اثرات گردشگري بر شيوه رفتار و سبك زندگي در گيالن،) 1378 (محمد تقي رهنمايي،.4

 .ارشاد اسالمي اداره فرهنگ و فرهنگي استان گيالن،
 .انتشارات پيام نور جغرافيا و صنعت توريسم،) 1374(علي اصغر  رضواني،.5

فرهنگهـا بـا يکديگـر اسـت کـه دشـمنیها به دوسـتی 
تبديـل مـی شـود  در شـناخت و رابطـه فرهنگـی بـا 
گردشـگری دونکتـه حائز اهمیت اسـت: يکـی فرهنگ 
اجتماعـی.  يـا  و ديگـری فرهنـگ همگانـی  انفـرادی 
فرهنـگ انفـرادی، آموزشـها و مهارتهـای فـردی اسـت 
کـه فـرد بـا کمـک مهـارت و اسـتعداد فـردی خـود 
اثـری بوجـود مـی آورد کـه در فرهنگـی و يـا اجتمـاع 
مشـخصی اثـر بـارز و ارزنـده ای محسـوب می گـردد 
)رضوانـی، 1374، ص 52( و از سـوی ديگـر، پیامدهای 
اجتماعـی و فرهنگـی گردشـگری نیز در سـالهای اخیر 
موردتوجـه جامعه شناسـان قرار گرفته اسـت که منظور 
از آثـار فرهنگـی و اجتماعی گردشـگری، عبارت اسـت 
از راههای و روشـهای که گردشـگران برای ايجاد تغییر 
در نظـام  ارزشـهای محیطـی از آن اسـتفاده می کننـد 
نظیـر آرايـش، لبـاس پوشـیدن، صحبـت کـردن، غـذا 
خـوردن، وهمچنیـن روشـهای جديـد جمعی، سـطوح 
ايمنـی، موازيـن اخالقـی، و باالخـره سـنن و عقايـد و 
 ،1995،murphy( روابـط اجتماعی موجود در محیـط

ص36(.
ايـن عوامـل به عنـوان اثرمـردم بر مـردم شـناخته می 
شـود و ايـن آثـاری اسـت کـه از جانـب گردشـگران بر 
مـردم محلـی )میزبـان گردشـگری ( و در نتیجه تعامل 

بیـن آنهـا پديـد  مـی آيد.
 بسـیاری از سـوء تفاهمـات، درگیـری و اختالفـات بـه 

هنـگام مواجهـه تـازه واردها بـه يک جامعه يـا فرهنگ 
ناآشـنا، از آنجـا ناشـی می شـود کـه آنهـا در مواجهه با 
فرهنگـی جديـد قـادر بـه تفسـیر و درک عناصـر اليـه 
بیرونـی آن فرهنـگ )مثـاًل يک رفتار خاص( نیسـتند و 
اطالعـات الزم در ايـن خصوص را نیـز در اختیار ندارند 
)شـکل 3( نشـانگر اليه های مختلف فرهنگی می باشـد 

)schin،1985-1992، ص 29(.
از عوامـل مهـم درخصـوص مسـائل فرهنگـي،  يکـي 
مطالعه بسـتر گردشـگري اسـت: يکـي از اين بسـترها، 
ارتباطـات میـان فرهنگـي اسـت جهانگـردان در ايـن 
بسـتر حرکتـي سـالم و در جهـت تفاهـم بیشـتر میان 
فرهنگ هـا اسـت. گردشـگران از ايـن ديدگاه بـا انگیزه 
نفـوذ در جامعـه میزبـان آشـنا شـدن بـا ويژگي هـاي 
در  بـه گردشـگري مي پـردازد. گردشـگري  فرهنگـي 
مـواردي منجر به تغییـر فرهنگ جامعه میزبان، اقشـار 
جديـد اجتماعـي، نوگرايي سـاختار خانـواده، همگرايي 
اجتماعـي در حفـظ میراث فرهنگ  ناحیه اي مي شـود 

)فرخـي، 1378(.
بـا اين وجود شـهر مقدس قـم در مواجه بـا فرهنگهاي 
مختلف از شـهرها و کشورهاي مختلف داراي تغیییرات 
فرهنگـي و اجتماعـي در بسـتر جامعه شـده اسـت که 
بصـورت ملمـوس وغیـر ملمـوس و بـر اسـاس تجزيه و 
تحلیـل میداني چنین تاثیراتي بوضـوح رابطه معناداري 
را نشـان مي دهـد کـه بصـورت ذيل بـر اسـاس نمودار 
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و آمـار نشـان داده مـي شـوند )ايلخانـی، 1389، صص 
 .)196-183

 نتیجه گیری و پیشنهادات
می تـوان  فرضیـات  آزمـون  و  تحلیـل  بـه  توجـه  بـا 
اسـتنباط کـرد که در طـی دهه های اخیر، گردشـگری 
مذهبـی بـا تکیه بر بارگاه مطهر حضـرت معصومه )س( 
و مسـجد مقدس جمکران، توانسـته بر رشد و گسترش 
فرهنگـی شـهر قـم تاثیر بسـزايی داشـته باشـد. و اين 
امـر لـزوم توجـه بیشـتر بـه مسـئله برنامه ريزی شـهر 
را روشـن سـاخته و نشـان می دهـد کـه بايـد در جهت 
ارتقـاء اين صنعت در شـهر قم به منظور پايداری شـهر 
و نیـز از جنبـه هـای اقتصـادی يا فرهنگـی - اجتماعی 
و فضـای بـه برنامه ريزی شـهر اهمیت الزم داده شـود. 
بـا توجـه به آنچـه مطرح شـده اطالعـات میدانی جمع 
آوری شـده و آزمـون فرضیات، لزوم توجه به گسـترش 
و توسـعه صنعـت گردشـگری، انجـام اقدامـات را که از 
طريـق آن بتـوان در جلـب و جـذب گردشـگران هرچه 
بیشـتر موفـق بـود، ضـروری می سـازد. از طرفـی بـا 
توجـه بـه تاثیـرات ايـن صنعـت بـر تحـوالت فرهنگی 
و اجتماعـی در شـهر قـم، الزم اسـت تـا در ايـن زمینه 
منفـی  اثـرات  بعضـی  از  جلوگیـری  جهـت  اقدامـات 
گردشـگری هماننـد تغییـر در چهـره مذهبـی شـهر، 
نـوع پوشـش، مصرف مـواد الکلـی و غیره انجام بشـود. 
بنابرايـن الزم اسـت تـا بـا توجـه بـه نتايـج حاصـل از 
پژوهـش، راهکارهـای ارائه شـده کـه از تاثیـرات منفی 
گردشـگری در شـهر قـم کاسـته شـود و باعـث تقويت 
اثـراث مثبـت شـود. در ايـن زمینه پیشـنهاد می شـود 
کـه اقدامـات راهبـردی ذيـل مـورد توجـه برنامه ريزان 

گیرد: قـرار 
توسـعه  بـه  مربـوط  سیاسـتهای  اعمـال  1.تدويـن 

قـم؛ شـهر  در  مذهبـی  و  فرهنگـی  گردشـگری 
2.اسـتفاده از روشـهای همسان در ساير شـهرهای دنیا 

در جهـت تقويت توريسـم مذهبـی پايدار؛
3. توجـه بـه گردشـگران خارجـی و احتـرام بـه آداب و 

آنها؛  رسـوم 
4.برنامـه ريـزی بـرای هدايـت توسـعه شـهر در جهـت 

مناسـب؛ های 
5.جلوگیـری از واردات  ومصـرف مـواد مخـدر و الکـی 

در شـهر قم؛
6.جلوگیری از فساد اخالقی و فرهنگی؛ و 

7.ايجاد بسـترهاي مناسـب جهـت تفريحـات فرهنگي 
در اطـراف اماکن مقدسـه.

منابع و ماخذ
1.ايلخانـی، لیـال )1389( نقـش توريسـم مذهبـی در 
تحـوالت اقتصادی، اجتماعـی، فرهنگی، کالبدی شـهر 
قم، پروژه کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنما: آقای دکتر 
مجیـد ولـی شـريعت پناهی، دانشـگاه آزاد  واحد شـهر 

ری.
مقـاالت  مجموعـه   )1374( مهـدی  سـید  2.الوانـی، 
نخسـتین همايـش جهانگـردی و جمهـوری اسـالمی، 

جلـد دوم، انتشـارات کیـش.
برصنعـت  مـروري   )1386( سـیمین  3.تواليـي، 
گردشـگري، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تربیـت معلـم.

4.رهنمايـي، محمـد تقي )1378( اثرات گردشـگري بر 
شـیوه رفتار و سـبک زندگي در گیالن، خالصه مقاالت 
اداره  گیـالن،  اسـتان  فرهنگـي  تحـوالت  گردهمايـي 

فرهنگ و ارشـاد اسـالمي.
و صنعـت  اصغـر )1374( جغرافیـا  علـی  5.رضوانـی، 

توريسـم، انتشـارات پیـام نـور.
6.رنجبريـان، بهـرام، زاهـدی، محمـد )1387( برنامـه 

ريـزی و سرپرسـتی گشـتها، اصفهـان، چهـار بـاغ.
تاثیـرات   )1388( همـکاران  و  نـژاد  حاجـی  7.علـی 
فضايـي  کالبـدی-  توسـعه  بـر  تجـاری  گردشـگری 
مناطق شـهری، مطالعه موردی شـهر بانه، پژوهشـهای 

شـماره70. انسـانی،  جغرافیـای 
8.فرخـي، مرتضـي )1378( پیش در آمـدي بر تاثیرات 
فرهنگـي و اجتماعـي صنعـت جهانگـردي، فصلنامـه 

مطالعـات دفاعي اسـتراتژي، شـماره 2.
9.همايـون، محمـد هـادی )1381( پیامدهای فرهنگی 

توسـعه جهانگردی، نشـريه انديشـه صادق، شماره 5.
Charles, and jafari, j (1996) cultural and international 

tourism annals of  tourism research, vo123, no4, 
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Murphy, p.e (1995) tourism: a community approach, 

London, route ledge

Schin, h. edgard (1985-1992) organizational .cultural 

&leadership, by: jossy boss.
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زمان پذيرش نهايي:1395/7/1زمان دريافت مقاله:  1395/3/1

بازتاب نظريه های نشانه شناسی در خوانش معماری و شهر

علیرضا غفاری- دانش آموخته دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 
تهران، ایران.

محمد منصور فالمکی*  - استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده
آنچه را تا به امروز به عنوان نشانه شناسی معماری می شناسیم، 
زیرشاخه ای از نشانه شناسی هنر و در سایه آن، فاقد نمودی مستقل 
است. باتوجه به مفاهیم نظری معماری و همسویی با اندیشه های 
زبان شناختی و نشانه شناسی، نیاز به تشریح وتبیین نشانه شناسی 
ارتباط میان معماری و نشانه  معماری مشهوداست. در این مقاله 
)مانند  اجتماعی  متن  هر  گیرد.  می  قرار  تحلیل  مورد  شناسی 
معماری( حامل مجموعه ای از پیام ها بوده که به وسیله رمزگان 
ها و روابط درون متنی به مخاطب منتقل می شوند. این نشانه ها 
توسط خالق کد گذاری شده و خواننده )مخاطب( بر پایه قراردادهای 
به رمزگشایی و  نگاه خود  اجتماعی، برداشت های ذهنی و زاویه 
معنا سازی برای متن )معماری( تالش می کند. نشانه شناسی به 
دو دیدگاه ساختارگرا و پساساختارگرا می پردازد. نشانه شناسان 
ساختارگرا رابطه متن و معنا را مستقیم دانسته و در مقابل نشانه 
شناسان پسا ساختارگرا، رابطه متن و معنارا غیر مستقیم دانسته 
و به جستجوی مفهوم ضمنی و روابط بینا متنی می پردازند. در 
این مقاله پس از بررسی نظریات نشانه شناسان، خوانش معماری 
)متن( از دو دیدگاه ذکر شده مورد قیاس قرار گرفته است. تمرکز 
اصلی تحقیق بر بازنمود معنای معماری، که از الیه های متعدد معنا 
تشکیل شده است، می باشد. معانی در الیه های طرح شناورند وبه 
صورت استعاری، کنایی، بازتابی و غیره ناکرانمند هستند. خوانش 
نشانه شناختی معماری، به دنبال باز تولید طرح بر اساس ارتباط 

بین الیه ها و بر اساس برداشت مخاطب می باشد.
متن،  معماری،  نشانه شناسی  معماری،  واژگان كلیدي: خوانش 

نشانه شناختی ساختارگرا، نشانه شناختی پساساختارگرا. 

 mansourfalamaki@hotmail.com  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس:88251213 ، رایانامه *

Semiotic theories of architecture and city re-
flected in readings
Abstract
What we know today as architectural semiotics sub-field 
of semiotics and art in its shadow, no independent repre-
sentation.Based on the theoretical concepts of architecture 
and alignment with the ideology of linguistic and semiotic 
need to explain the evident architectural semiotics explains. 
In this paper we analyzed the relationship between archi-
tecture and semiotics.Each social context (such as archi-
tecture), which carries a set of messages and relationships 
within the text by codes transmitted to the audience. These 
symptoms are encoded by the creator and reader (audience) 
on the basis of the social contract, subjective perception 
and point of view to decode the meaning of the text (Archi-
tecture) tries.Structuralist and post-structuralist semiotics 
provides two views. Signs to direct structural relationship 
between text and meaning are known. In contrast, post-
structuralistsemioticians, indirect relationship between 
text and knowledge and to explore the implication of their 
relations; in this paper, theories of semiotics, reading Ar-
chitecture (text) from two perspectives about the analogy 
has been mentioned. The main focus of research on the 
meaning of architectural representation, which is composed 
of multiple layers of meaning, is.Meaning layers of float 
design and metaphorically, ironically, reflections and so on 
are intimate. Semiotic reading of architecture, to reproduce 
plan is based on the relationship between film and audience 
perceptions are based.
Key words:reading, architecture, architectural semiotics, 
text, semiotic, structuralist, post-structuralist semiotics.
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1. مقدمه
زمینـه  در  متعـددی  و  متفـاوت  نظریه هـای  امـروزه 
شـکل گیـری محصـول و خوانـش معمـاری وجودارند. 
در سـه دهـه اخیر علوم انسـانی مبنای شـکل دهی این 
تئوریهـا بـوده انـد. در دهـه هفتـاد میـالدی مطالعـات 
زبانشناسـیک در حـوزه هنـر جـای خـودرا پیـدا کـرده 
و در پـی آن »نشـانه شناسـی«1  بـه عنـوان شـاخه ای 
از زبـان شناسـی، در نقـد و »خوانـش متـن هنـری« 2 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. معمـاری مانند یـک متن، 
در برابـر مخاطـب دنیایـی از اندیشـه هـا و ارزش هـای 
طـرح را تداعـی می کنـد و واجـد زبانـی در پـس پـرده 
خویـش بـوده کـه بـه مخاطـب به گفتگـو می نشـیند. 
ایـن برداشـت و بیـان معنا از معمـاری از ابتـدای تاریخ 
هنـر و زایش معماری به صـورت هایی که در برگیرنده، 
ایده هـای دینـی، اقتبـاس از اسـطوره هـا، طبیعـت و 
عناصـر طبیعـی در قالـب شـکل هـا، نمادها، نشـانه ها 
و صـورت هایـی که حامل اندیشـه هـا و تفکراتی خاص 

بـود، ظهـور کرد. 
تولیـد هـر »متـن« مبتنـی بر زمینه و بسـتر اندیشـه و 
فرهنـگ جامعـه مصدر خویش اسـت. »هـر متن حامل 
پیامـی مسـتقل از فرسـتنده وگیرنـده آن در برگیرنـده 
مجموعـه ای از نشـانه هاسـت. ایـن نشـانه ها، توسـط 
مؤلـف رمزگـذاری شـده و مخاطـب آنهـا را بـا اسـتناد 
بـه قـرار دادها و به کمک روابط رسـانه ای رمز گشـایی 
می کنـد« )Chandler, 2009: 3(. هـر متـن )ماننـد 
معمـاری( محصـول یـک فرآینـد تولیـدی اسـت که از 
برهم کنـش ایده هـا، ارزش هـا، حـوزه هـا و شـناخت 
محیطـی مؤلف شـکل گرفتـه و مخاطب در زمـان روبه 
روشـدن بـا آن سـعی دارد پیـام متن را دریافـت نموده 
و بـا توجـه بـه آمـوزه هـای ذهنی خـود به پـردازش و 
خوانـش متـن )معمـاری( مـی پـردازد. بنابرایـن علـم 
نشـانه شناسی سـعی در بازتاباندن اندیشـه های مطرح 
شـده در بیـن سـطور هر متن هنـری )ماننـد معماری( 
دارد و با اسـتناد به این روش و نظریات نشـانه شناسـی 

معمـاری نیـز مـورد خوانـش قرار مـی گیرد.

2. چارچوب نظری
آنچـه مـی خواهیـم بـه قیـد نظـم بـه میـان آوریـم تا 
راهنمـا و سـازنده و پایـه ایـن پژوهش باشـد، درادبیات 
مکتـوب معمـاری امـروز مـا نسـبتاً ناشـناخته مانـده 
بـه  معمـاری  مـدرن  پژوهشـگران  از  برخـی  اسـت. 
اشـاره بیـان کـرده انـد کـه: معمـاری را نمی تـوان بی 
اتـکاء بـر محیـط فراگیـرش بازشـناخت. برخـی نظریه 
پـردازان دانش نشـانه شناسـی همچون »چارلز سـندرز 
پیـرس«3 معتقدنـد کـه »تنهـا در پرتو نشـانه هاسـت 
کـه مـی تـوان اندیشـید و تفکـر بـدون نشـانه امـکان 
پذیـر نمـی باشـد« )ضیمـران، 1383: 4(. بدین منظور 
جهت بررسـی خوانـش معماری بایسـتی توجه و تعمق 
بیشـتری بـه مفاهیـم و بـن مایـه های نشـانه شناسـی 
داشـت. از ایـن میـان بـا تحلیـل و کمـک از نظریـات و 
مضامین زبان شناسـی و نشـانه شناسـان میتـوان ازاین 
دانـش بـه معمـاری به عنـوان »یک متن فضایـی درون 
گسـتره چندگانـه محیـط اجتماعـی«  پیرامونـش نگاه 

کرد.
3. پیشینه پژوهش

جسـتجوبرای شـناخت هویت هـای محلـی آدمیـان بر 
پایـه زبـان شناسـی و زبان شـان، توسـط دانشـمندانی 
صـورت مـی گیـرد و آثـار ماندگار بـر جای مـی گذارد. 
در جایـی »زبـان« روحیـه ملتها را میخواهـد به نمایش 
بگـذارد و در جایـی دیگـر، پیوند میان »زبـان«، »فکر« 
ماننـد  دانشـمندانی  شـود.  مـی  مطـرح  و»حقیقـت« 
»تریـر«4 مباحـث مربوط بـه پیوند میان زبان شناسـی 
رفتـار  بـر  اجتماعـی خاصـی کـه  وقایـع  و مجموعـه 
محیطـی انسـانها اثـر گـذاری داشـته انـد را بـه میـان 
آوردنـد.5 زبـان شناسـی در دهـه شـصت میـالدی بـه 
وسـیله دانشـمندانی چون »چامسـکی«6 با ارائه نظریه 
»دسـتور زبان زایشـی«7 وارد مرحله تازه ای شـد. او با 
بازنگرشـی نحـو- بنیاد زبـان را مفهوم ذاتی دانسـت که 
از زمـان تولـد با انسـان می باشـد. او به صـورت عقالنی 
بـه زبـان مـی نگـرد. در دهـه هفتـاد زبـان شناسـی به 
سـمت معنا شناسـی گفتمـان - بنیاد سـوق مـی یابد. 
نگـرش مطالعـات جامعـه شناسـی و  اصلـی،  مبنـای 
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توجـه عمیـق به بافتـار فرهنگـی پیرامون  زبان اسـت. 
در حقیقـت از بافـت بـه عنـوان مهمتریـن رکـن در 
معناشناسـی یـاد مـی شـود و جملـه، واحدی مسـتقل 
نبـوده و همیشـه در متـن بررسـی مـی شـود. زبـان 
شناسـان مـدرن همچـون »ریچـارد ای. هودسـن«  در 
کتـاب »زبان شـناخت اجتماعـی« روی دریافت مفهوم 
و معنایـی زبان کار کرده اند. کتابهای »نشـانه شناسـی 
و معمـاری«8  برایـن عقیـده انـد کـه: معمـاری دارای 
معنـای ذاتـی و درونی نیسـت و بـر اسـاس قراردادهای 
اجتماعـی و فرهنگـی معنا می شـود. در واقع نشـانه ها 
را نمـی توانیـم بی تأثیری از محوطه شـان بازشناسـیم. 
بـر ایـن اسـاس نشـانه شناسـی معمـاری، مقولـه ای 
نیسـت کـه بتوانـد یـک سـویه، یعنـی تنهـا بـه نیت و 
خواسـته شناسـنده،  شناخته شـود. »روالن بارت«9  و 
»اُمبرتـو اکو«10 نشـانه شناسـان مطرحی هسـتند که 
بـه نظریـه نشانه شناسـی در معماری به ایـن عقیده اند 
کـه معماری، متنـی الیه گـون و دارای پیوندهای اصیل 

بـا بافتـار اجتماعـی و فرهنگیش می باشـد.
4. روش تحقیق

نشـانه شناسـی، پیش از هر چیز، روشـی برای خواندن 
و...(  شـنیداری،  تجسـمی،  بصـری،  )کالمـی،  متـن 
محسـوب می شـود. ایـن پژوهـش بـا دیـدگاه تحلیلـی 
نسـبیت به مفاهیم زبان شناسـیک و نشـانه شناسـیک 
مـی نگـرد و با اسـتناد بـه اطالعـات و نظریـات برآمده 
از تحلیلهـا سـعی  دارد کـه از نشـانه شناسـی بـه مثابه 
یـک علـم و روشـی بـرای خوانش معمـاری بنگـرد. در 
نتیجـه در ایـن مقالـه، ابتـدا بـا روش توصیفـی مفاهیم 
و نظریـات مربوطـه بـه اندیشـه های نشـانه شناسـی 
برخـورد می شـود و سـپس بـا رویکـردی تحلیلـی و 
تطبیقـی میان نظریـات ارتبـاط برقرار کرده کـه بتواند 
بـه کمـک این روش )نشـانه شناسـی( بـه خوانش متن 
و  از دو گونـه مشـخص سـاختارگرا و پساسـاختارگرا 
در نهایـت خوانـش معمـاری بپردازد. »نشـانه شناسـی 
سـاختگرا«11 رابطـه بین نشـانه های متـن )معماری( 
را بررسـی می کنـد و منطق هـای سـاختاری آن را بـه 
دسـت می آورد. »تحلیل نشـانه شـناختی ساختگرایانه 

بـا بازشناسـی واحدهـای تشـکیل دهنده ای یـک نظام 
نشـانه ای و تعییـن روابـط بیـن ایـن واحدهـا )روابـط 
معنایـی و منطقـی( سـروکار دارد« )سـجودی، 1382، 
ص 70(. »نشانه شناسـی پساساختارگرا«12سـعی بـر 
نشـان دادن ویژگـی هـای در متـن )فضـای معمـاری( 
دارد کـه داللـت واحـدی ندارند و منطق هایـی را که به 
سـادگی بدیهـی فـرض شـده اند بـه چالش می کشـد. 
در واقع دراین روش با سـازکار واسـازی13 به بازخوانی 
مفاهیـم پرداختـه می شـود. در واسـازی، رابطـه تقابلی 
نشـانه های بنـا به چالش کشـیده می شـود و همچنین 
متـن )فضـای معمـاری( در زمینـه معاصـر آن دوبـاره 

می شـود. تعریف 
5. نشانه شناختی روشی  نو برای خوانش  

در هـر کنـش وارتبـاط اجتماعـی، در حـال تولیـد وباز 
آفرینـی متـن هسـتیم. معمـاری نیـز بـه عنـوان یـک 
دانش میان رشـته ای در فرآشـد ارتباط میان انسـانهای 
جامعـه، خـود را بیـان می کنـد.14 هر متـن اجتماعی 
)ماننـد معمـاری( حامل پیـام و یا مجموعـه ای از »رمز 
گان«15  بـوده کـه بـه وسـیله  روابـط داللتـی و روابط  
»درون متنـی«16 بـه مخاطـب انتقال داده می شـوند. 
مخاطـب نیـز بـا توجه به شـبکه شـکل دهنـده متن و 
الیـه هـا وروابـط درون متنـی و از طریـق قـرار دادهای 
اجتماعـی، فرهنگی، برداشـت های ذهنی، نـوع و زاویه 
نـگاه خـود بـه دریافـت، رمـز گشـایی17 ومعنا سـازی 
بـرای متـن همت مـی گمـارد. در نتیجه دانشـی به نام 
نشـانه شناسـی به منظور شناخت، تفسـیر ویافتن معنا 
در متـن بـه میان می آیـد. یکی از عام تریـن تعریف ها 
از »امبرتو اکو« اسـت که می گوید: »نشـانه شناسـی با 
هـر چیـزی که بتواند یک نشـانه قلمداد شـود سـروکار 

 .)7 :1976 ,Eco( »دارد
»نشـانه شناسـی نه فقط شـامل مطالعه چیزهایی است 
کـه مـا در مکالمـات روزمـره نشـانه می نامیـم، بلکـه 
مطالعـه هـر چیـزی اسـت کـه بـر چیزدیگـری اشـاره 
در  نشـانه شناسـی   .)20 :2009 ,Chandler( دارد« 
جسـتجوی معنـا از طریـق کشـف الیـه هـای عمیق تر 
 :2000  ,Martin & Ringham( باشـد  مـی  متـن 
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تحلیـل  روش هـای  از  یکـی  شناسـی  نشـانه   .)118
متـن اسـت. نشـانه شناسـی بـه دنبـال متـون در حکم 
کلیتهـای سـاختمند و در جسـتجوی معناهـای پنهان 
و ضمنـی اسـت )Chandler, 2009: 20(. دو نگـرش 
سـاختارگرایی و پساسـاختار گرایی در نشـانه شناسـی 
مطرح هسـتند. نشانه شناسان سـاختگرا چون )سوسور، 
یاکوبسـن، اشـتراوس( بـا نگـرش زبـان شناسـانه رابطه 
متـن و معنایـش را مسـتقیم دانسـته و به رمز گشـایی 
نشانه شناسـان  می پردازنـد.  متـن  رمـزگان  وکشـف 
پساسـاختارگرا )پیـرس، اکـو، بـارت، دریـدا( رابطه بین 
متـن و معنـا را غیرمسـتقیم دانسـته و بـه جنبـه های 
متکثـر، الیه های درونـی متن، بینامتنیـت18 و فرآیند 

تأخیـری معنـا مـی پردازند.
5-1.  بررسـی نظريات نشانه شناسـان در نشانه 

شناسـی متن
5-1-1.  نشانه شناسی فرديناند سوسور19 

سوسـورالگویی »دو وجهی « یا »دوتایی« رابرای نشـان 
دادن نشـانه پیشـنهاد میکند. از دید او نشـانه تشـکیل 
شـده اسـت: »دال«20 )تصـور صوتـی( و»مدلـول«21  
مفهومـی کـه دال بـه آن »داللـت«22 مـی کنـد. از 
دیـد سوسـور »نشـانه زبانـی«  نه یـک شـیء را به یک 
نـام، بلکـه یـک مفهـوم را بـه یک تصـور صوتـی پیوند 
مـی دهـد. نشـانه حاصـل انطباق ایـن دو عنصـر یعنی 
دال و مدلـول اسـت. دال بـدون مدلـول یـا بـه عبارتی 
دالـی کـه به هیـچ مفهومی داللـت نکنـد و مدلولی که 
هیـچ صورتـی )دالـی( بـرای داللـت آن وجود نداشـته 
باشـد، امـکان نـدارد و هـر دو بـا هـم قابـل دریافـت و 
شـناخت هسـتند )شـکل1(. سوسـور معتقد اسـت که 

هـر متـن متشـکل از تعدادی نشـانه بـوده و هر نشـانه 
واجـد دو رابطـه »درون نشـانه ای« و »بـرون نشـانه 
ای« مـی باشـند. برداشـت سوسـور از معنای نشـانه ها 
درون یـک نظـام سـاختاری و مبتنـی بـر رابطه اسـت. 
اولویـت بـه روابـط نشـانه هـا درون یـک نظـام داده 
مـی شـود تا بـه چیزهـای خـارج. »نشـانه هـا در اصل 
بـه یکدیگـر ارجـاع مـی دهنـد. درون نظـام همـه چیز 
 .)121 :1983 ,Saussure( »وابسـته بـه روابـط اسـت
»هیـچ نشـانه ای قائـم بـر خود معنـی نمی یابـد، بلکه 
ارزش آن ناشـی از رابطه آن با نشـانه های دیگر اسـت. 
هـم دال و هـم مدلـول مفاهیمـی تقابلـی و مبتنـی بر 
جایـگاه و رابطـه شـان با دیگـر اجزای نظام هسـتند« ) 
Saussure, 1983: 118(. سوسـور بـه مفهومـی تحت 
عنوان »ارزش« نشـانه اشـاره میکند. »ارزش هر نشـانه 
بـه روابـط آن نشـانه بـا دیگـر نشـانه هـای درون نظام 
وابسـته اسـت. نشـانه فاقد ارزش مطلق مسـتقل از این 
بافـت اسـت« )Saussure, 1983: 80(. سوسـور بیـن 
آنچـه دردرون نشـانه اتفـاق مـی افتـد، یعنـی داللت و 
مفهـوم ارزش )رابطه نشـانه هـا با یکدیگـر درون نظام( 
تمایـز قائل می شـود. او بـر افتراق بین نشـانه ها تأکید 

اسـت. کرده 
5-1-2. نشانه از ديدگاه چارلز سندرس پیرس

پیـرس الگویی سـه وجهی برای نشـانه معرفـی میکند: 
نمود24،  تفسـیر25، موضوع26.

نمـود، صورتـی اسـت کـه نشـانه بـه خـود میگیـرد و 
وظیفـه بازنمایـی را بر عهده دارد و قابل تفسـیر اسـت. 
الزاماً مادی نیسـت. تفسـیر نه تفسـیر گـر بلکه معنایی 
اسـت کـه از نشـانه حاصـل مـی شـود و موضـوع )ابژه( 

نشانه شناختي روشي  نو براي خوانش   . 5
در هر كنش وارتباط اجتماعي، در حال توليد وباز آفريني متن هستيم. معماري نيز به عنوان يك دانش ميان رشتهاي در فرآشد ارتباط 

بوده كه   15 هر متن اجتماعي (مانند معماري) حامل پيام و يا مجموعهاي از «رمز گان»14ميان انسانهاي جامعه، خود را بيان مي كند.
 به مخاطب انتقال داده مي شوند. مخاطب نيز با توجه به شبكه شكل دهنده متن و 16به وسيله  روابط داللتي و روابط  «درون متني»

زاويه نگاه خود به دريافت، رمز  اليه ها وروابط درون متني و از طريق قرار دادهاي اجتماعي، فرهنگي، برداشت هاي ذهني، نوع و
 ومعنا سازي براي متن همت مي گمارد. در نتيجه دانشي به نام نشانه شناسي به منظور شناخت، تفسير ويافتن معنا در متن 17گشايي

نشانه شناسي با هر چيزي كه بتواند يك نشانه «به ميان مي آيد. يكي از عام ترين تعريف ها از «امبرتو اكو» است كه مي گويد: 
 ). Eco, 1976: 7 (»قلمداد شود سروكار دارد

نشانه شناسي نه فقط شامل مطالعه چيزهايي است كه ما در مكالمات روزمره نشانه ميناميم، بلكه مطالعه هر چيزي است كه بر «
). نشانه شناسي در جستجوي معنا از طريق كشف اليه هاي عميقتر متن مي Chandler, 2009: 20 (»چيزديگري اشاره دارد

نشانه شناسي يكي از روشهاي تحليل متن است. نشانه شناسي به دنبال متون در ). Martin & Ringham, 2000: 118باشد (
نگرش ساختارگرايي و  ). دوChandler, 2009: 20 (در جستجوي معناهاي پنهان و ضمني است حكم كليتهاي ساختمند و

پساساختار گرايي در نشانه شناسي مطرح هستند. نشانهشناسان ساختگرا چون (سوسور، ياكوبسن، اشتراوس) با نگرش زبان شناسانه 
رابطه متن و معنايش را مستقيم دانسته و به رمز گشايي وكشف رمزگان متن ميپردازند. نشانهشناسان پساساختارگرا (پيرس، اكو، 

فرآيند تأخيري   و18غيرمستقيم دانسته و به جنبه هاي متكثر، اليههاي دروني متن، بينامتنيت بارت، دريدا) رابطه بين متن و معنا را
معنا مي پردازند. 

.  بررسي نظريات نشانه شناسان در نشانه شناسي متن 5-1
  19.  نشانه شناسي فرديناند سوسور5-1-1

(تصور  20سوسورالگويي «دو وجهي » يا «دوتايي» رابراي نشان دادن نشانه پيشنهاد ميكند. از ديد او نشانه تشكيل شده است: «دال»
به يك نام، بلكه يك   مي كند. از ديد سوسور «نشانه زباني»  نه يك شيء را22  مفهومي كه دال به آن «داللت»21صوتي) و«مدلول»

مدلول است. دال بدون مدلول يا به  مفهوم را به يك تصور صوتي پيوند مي دهد. نشانه حاصل انطباق اين دو عنصر يعني دال و
هر  نداشته باشد، امكان ندارد و عبارتي دالي كه به هيچ مفهومي داللت نكند و مدلولي كه هيچ صورتي (دالي) براي داللت آن وجود

). سوسور معتقد است كه هر متن متشكل از تعدادي نشانه بوده و هر نشانه واجد دو 1دو با هم قابل دريافت و شناخت هستند (شكل
رابطه «درون نشانه اي» و «برون نشانه اي» مي باشند. برداشت سوسور از معناي نشانه ها درون يك نظام ساختاري و مبتني بر 

نشانه ها در اصل به يكديگر ارجاع مي «رابطه است. اولويت به روابط نشانه ها درون يك نظام داده مي شود تا به چيزهاي خارج. 
هيچ نشانه اي قائم بر خود معني نمي يابد، بلكه «). Saussure, 1983: 121 (»دهند. درون نظام همه چيز وابسته به روابط است

ارزش آن ناشي از رابطه آن با نشانه هاي ديگر است. هم دال و هم مدلول مفاهيمي تقابلي و مبتني بر جايگاه و رابطه شان با ديگر 
ارزش هر نشانه « نشانه اشاره ميكند. »ارزش«). سوسور به مفهومي تحت عنوان Saussure, 1983: 118  (»دناجزاي نظام هست

 ,Saussure (»اين بافت است به روابط آن نشانه با ديگر نشانه هاي درون نظام وابسته است. نشانه فاقد ارزش مطلق مستقل از
). سوسور بين آنچه دردرون نشانه اتفاق مي افتد، يعني داللت و مفهوم ارزش (رابطه نشانه ها با يكديگر درون نظام) 80 :1983

تمايز قائل مي شود. او بر افتراق بين نشانه ها تأكيد كرده است. 
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شکل 1.  نشانه و روابط درونی آن از نظر سوسور؛ مأخذ: چندلر، 1387، ص 40.
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هـر چیـزی کـه امکان تفکـر دربـاره آن وجـود دارد که 
نشـانه بـه آن ارجـاع مـی دهد. درایـن رابطه سـه گانه، 
نشـانه بـه جـای موضـوع مـی نشـیند و توسـط مفسـر 
مـورد تفسـیر قرار مـی گیرد )شـکل 2(. پیـرس تعامل 
میـان این سـه گونـه را فرآیند »نشـانگی«27 می نامد. 
پیـرس در جایـی مـی افزایـد: »معنـای یـک بـاز نمود 
ممکـن اسـت چیزی نباشـد جـز یـک بازنمـود دیگر«. 
تفسـیر اولیـه میتوانـد دوباره تفسـیر شـود. مدلولی که 
خـودش در نقـش یـک دال ظاهـر مـی شـود. فرآینـد 
تفسـیر میتوانـد تـا بی-نهایت ادامـه یابد و ایـن فرآیند 

مبنای نشـانه شناسـی پساسـاختارگرا می شـود.
5-1-3. نشانه شناسی اُمبرتو اِكو 

اکـو بیـن »ارتبـاط« و »داللت« تمایز قائل می شـود. از 
نـگاه او نشانه شناسـی ارتباط و نشانه شناسـی داللت با 
هـم متفاوتند. اکو فرآیند ارتباطی را انتقال سـیگنالی از 
منبعی، از طریق یک فرسـتنده و به واسـطه یک مجرا، 
بـه مقصد مشـخص می داند. امـا فرآیند داللتـی زمانی 
اتفـاق مـی افتد که مقصد، انسـان باشـد. بـه اعتقاد اکو 
چنیـن فرآینـدی ممکن نیسـت مگـر به واسـطه وجود 
یـک دسـتگاه »رمـزگان«  تـا جایـی کـه هسـتی های 
حاضـر رابـه واحدهـای غایب مـی پیونـدد، درواقع یک 
نظـام داللـت اسـت. اکو رمـزگان هـا رابه چهـار پدیده 

متفاوت بیـان میکند: 

الـف( مجموعـه ای از سـیگنالها کـه قوانیـن ترکیـب 
پذیـری درونـی برآنهـا حاکم اسـت. اینهـا میتواند پیام 
هـای )مفاهیـم( متفاوتـی رادربـاره چیزهـای متفاوتـی 
هـای  واکنـش  از  متفاوتـی  ومجموعـه  کننـد  ارسـال 
مختلـف رابرانگیزنـد. ایـن مجموعـه را »نظـام نحوی« 

. مید نا
ب( مجموعـه ای از حـاالت متفاوت کـه به مجموعه ای 
از پیـام هـا )محتواهـای( ارتباطـی معنـادار تبدیـل می 
شـوند. ایـن مجموعـه پیام هـا، »نظـام معنایـی « را به 

وجـود مـی آورند.
ج( مجموعـه ای واکنش های رفتاری محتمل از سـوی 
مخاطـب کـه مسـتقل از نظـام )ب( هسـتند. اصطالحاً  

»نظـام رفتـاری« نامیده می شـوند.
د( قانونـی کـه عناصـری از نظـام )الـف( بـا عنصـری از 
نظـام )ب( رابـه هـم مـی پیونـدد. در حقیقـت رابطـه 
بیـن سـه نظـام دیگر کـه »نظـام قانونـی« نامیـده می 

شـود.28
اکـو پیونـد میـان دال ومدلـول را از دیـدگاه ناظـر و 
مخاطـب نقـش نشـانه ای مـی نامـد. »وقتی رمـزگان، 
عناصـر نظـام انتقـال دهنـده رابـه عناصـر انتقـال داده 
شـده تخصیـص می دهد، اولـی به بیان دومـی و دومی 
بـه بیـان اولـی بـدل مـی شـود.نقش نشـانه ای زمانـی 
پدیـد مـی آید کـه بیانی بـا محتوایی مرتبط می شـود 

. نشانه از ديدگاه چارلز سندرس پيرس 5-1-2
 .26، موضوع25،  تفسير24نمود پيرس الگويي سه وجهي براي نشانه معرفي ميكند:

قابل تفسير است. الزاماً مادي نيست. تفسير نه تفسير  بر عهده دارد و وظيفه بازنمايي را نمود، صورتي است كه نشانه به خود ميگيرد و
دارد كه نشانه به آن  گر بلكه معنايي است كه از نشانه حاصل مي شود و موضوع (ابژه) هر چيزي كه امكان تفكر درباره آن وجود
). پيرس 2 گيرد (شكل ارجاع مي دهد. دراين رابطه سه گانه، نشانه به جاي موضوع مي نشيند و توسط مفسر مورد تفسير قرار مي

معناي يك باز نمود ممكن است چيزي نباشد « مي نامد. پيرس در جايي مي افزايد: 27تعامل ميان اين سه گونه را فرآيند «نشانگي»
. تفسير اوليه ميتواند دوباره تفسير شود. مدلولي كه خودش در نقش يك دال ظاهر مي شود. فرآيند تفسير »جز يك بازنمود ديگر

بينهايت ادامه يابد و اين فرآيند مبناي نشانه شناسي پساساختارگرا مي شود.  ميتواند تا
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. نشانه شناسي اُمبرتو اكو  5-1-3
اكو بين «ارتباط» و «داللت» تمايز قائل مي شود. از نگاه او نشانهشناسي ارتباط و نشانهشناسي داللت با هم متفاوتند. اكو فرآيند 

ارتباطي را انتقال سيگنالي از منبعي، از طريق يك فرستنده و به واسطه يك مجرا، به مقصد مشخص ميداند. اما فرآيند داللتي زماني 
 تا  اتفاق مي افتد كه مقصد، انسان باشد. به اعتقاد اكو چنين فرآيندي ممكن نيست مگر به واسطه وجود يك دستگاه «رمزگان»

جايي كه هستي هاي حاضر رابه واحدهاي غايب مي پيوندد، درواقع يك نظام داللت است. اكو رمزگان ها رابه چهار پديده متفاوت 
بيان ميكند:  

الف) مجموعه اي از سيگنالها كه قوانين تركيب پذيري دروني برآنها حاكم است. اينها ميتواند پيام هاي 
(مفاهيم) متفاوتي رادرباره چيزهاي متفاوتي ارسال كنند ومجموعه متفاوتي از واكنش هاي مختلف 

رابرانگيزند. اين مجموعه را «نظام نحوي» ناميد. 
ب) مجموعه اي از حاالت متفاوت كه به مجموعه اي از پيام ها (محتواهاي) ارتباطي معنادار تبديل مي 

شوند. اين مجموعه پيام ها، «نظام معنايي » را به وجود مي آورند. 
ج) مجموعه اي واكنش هاي رفتاري محتمل از سوي مخاطب كه مستقل از نظام (ب) هستند. اصطالحاً  

«نظام رفتاري» ناميده مي شوند. 
د) قانوني كه عناصري از نظام (الف) با عنصري از نظام (ب) رابه هم مي پيوندد. در حقيقت رابطه بين سه 

 28نظام ديگر كه «نظام قانوني» ناميده مي شود.

وقتي رمزگان، عناصر نظام انتقال دهنده رابه «اكو پيوند ميان دال ومدلول را از ديدگاه ناظر و مخاطب نقش نشانه اي مي نامد. 
عناصر انتقال داده شده تخصيص مي دهد، اولي به بيان دومي و دومي به بيان اولي بدل مي شود.نقش نشانه اي زماني پديد مي آيد 

شکل 2. مثلث نشانه شناختی پیرس؛ مأخذ: چندلر، 1387، ص 45.
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کـه در حقیقـت هـر دو عنصر با هم پیونـد می خورند« 
)ECO, 1979: 57(. بهتراسـت بگوییـم نقـش نشـانه 
ای زمانـی تحقـق می یابد که دو نقشـگر بیـان و محتوا 
بـا هـم به نوعی رابطه همبسـته دو سـویه دسـت یابند.
6. روش نشـانه شناسـی در تأويـل و خوانـش 

معمـاری
نشـانه شناسـی نوعـی دانش در جهـت  درک و دریافت 
پدیـده هـای جهـان اسـت کـه از طریـق خوانـش و 
قرائـت نشـانه هـای موجـود در هـر پدیـده، حاصل می 
شـود. »نشـانه شناسـی تمامـی خوانش هـای برآمده از 
 Johansen,et( »رمزگشـایی، پدیده ها را در برمیگیرد
al., 2002:3(. وجـه تمایـز نشـانه شناسـی معمـاری از 
سـایر متنهـا ،در ماهیـت فضایی بـودن معماری اسـت. 
معماری،یـک متـن الیـه گـون فضایـی اسـت ودارای 
مضامیـن و معناهـای متعـدد دردرون رمـزگان خودمی 

باشد.29
نشـانه شناسـی معمـاری، فضـا را بـا توجـه بـه روابـط 
اجتماعـی و فرهنگـی - مدنـی بـه عنـوان یـک متـن 
برخاسـته از آن، مـورد خوانـش قرار مـی دهد. مخاطب 
در روبـرو شـدن بـا فضای معمـاری، با توجه بـه تصاویر 
و برداشـت هـای ذهنـی خـود از فضـا و رمـزگان، فضـا 
را مـورد بازتولیـد قـرار مـی دهـد. مخاطب بـا توجه به 
جایـگاه اجتماعـی و زمینـه های فرهنگی خود و بسـتر 
فرهنگـی طرح معمـاری به معناسـازی بـرای طرح می 
پـردازد. نشـانه شناسـی معمـاری آنـگاه که بـه فضایی 
غنـی شـده مـی پـردازد بـه موجودیت هـای گوناگـون 

زیـر می نگـرد:30
1.موجودیت هـای ابعادی - تناسـباتی )جایـی که ماده 
از طریـق بـر بیرونـی بـه بـازی معمـاری گرفتـه مـی 

شود(؛
2.موجدیت های شکلی - تصویری؛ 

3.موجودیت هـای اسـاطیری )جایـی کـه نمادهایی که 
موضعـی، اقلیمـی، اندیشـه ای هسـتند بـه میـدان می 

آینـد( )فالمکـی، 1391، ص 383(.
7. نگاه ساختارگرا به تاويل متن  

و خوانـش  بررسـی  یـک روش جهـت  سـاختارگرایی 

پدیده هـای اجتماعـی اسـت کـه همـان طور کـه گفته 
شـد افـرادی چـون سوسـو، یاکوبسـن، اشـتراوس در 
شـکل گیری ایـن روش مؤثـر بـوده انـد. »در خوانـش 
سـاختارگرا از متـن )معمـاری(  باید در یـک لحظه هم 
سـاختار و قواعـد متـن را بشناسـیم و هـم نشـانه ها را 
دریابیـم. درواقـع داللـت و معنـا را همزمـان برداشـت 
کنیـم« )احمـدی، 1380، ص 187(. درایـن نگرش هر 
متـن بـه صـورت یـک نظـام بـوده و از طریـق پیـروی 
الگویی سـاختاری شـکل گرفته اسـت و نـه محتواهای 
معنایـی. بنابراین شـکل عناصـر یک متـن و رابطه بین 
آنهـا بـا یکدیگر مهمتـر از محتـوای خرده سـاختارها و 

یـا معنـای متـن می باشـد.31
پایه گذاران اصلی سـاختارگرایی، مبنای اندیشـه خودرا 
بـرروی برتری شـکل بر محتوا انگاشـته انـد. در خوانش 
سـاختارگرای هـر متـن، )بـه ماننـد فضـای معمـاری( 

مـوارد زیـر مـورد توجه قـرار میگیرد:
1.روابـط بیـن عناصـر هـر متـن، سـازنده یک سـاختار 
کلـی نظـام مند اسـت و نظـام بنیادین متن را تشـکیل 

مـی دهد.
2.هـر متـن دارای رمزگانـی دردرون خویـش اسـت که 

سـاختار آن بـه ایـن رمزگان انسـجام می بخشـد.32
3.مخاطـب روابـط و قوانیـن درون سـاختاری متـن را 
کشـف کـرده و بر اسـاس آن، متـن رابازخوانـی میکند.

4.پیـام هـر متن به وسـیله رمزگشـایی این رمـزگان به 
مخاطبـان منتقل می شـود.

7-1. خوانش معماری در نشـانه شناسـی ساختار 
ا  گر

نشـانه شناسـی سـاختگرا در معماری رابطه بین نشـانه 
هـای فضـای معمـاری را بررسـی مـی کنـد و منطـق 
هـای سـاختاری آن را بـه دسـت مـی آورد. در رویکـرد 
سـاختگرا بـه معمـاری، بنـا متنـی اسـت کـه تنهـا بـر 
اسـاس مطالعه سـاختار و قواعد زبانی شـکل دهنده اش 
میتـوان آن را تحلیـل کـرد. هر جزء معماری نشـانه ای 
اسـت کـه تنهـا در ارتبـاط بـا کل زبـان قابـل فهـم 
اسـت و برعکـس. بنابرایـن در ایـن نگـرش، هـر طـرح 
معمـاری از مجموعـه ای از نشـانه ها تشـکیل شـده که 
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هـر نشـانه دارای دو سـطح اصلـی اسـت: دال و مدلول. 
آنچـه کـه از اثر معمـاری در مرحله اول یافت می شـود 
عناصـر درگیـر در آن اسـت که بـه تعبیر »سوسـور« با 
گزینـش جانشـینی، بـه صـورت عناصر همنشـین و در 
کنـار یکدیگـر معمـاری را به صورت پیکـره ای واحد به 
وجـود می آورنـد. »دال« کالبـد هـر طـرح و »مدلـول« 
بـه مفهـوم آن طـرح داللـت میکنـد. در واقـع ارتباط و 
تقابـل بیـن فـرم ومحتـوا مطـرح مـی شـود. بـه تعبیر 
»پیـرس« ارتبـاط بیـن دال )عناصـر معماری، شـکل و 
هـر آنچـه کـه به کالبـد معمـاری معطوف می شـود( و 
مدلـول )روح، مفاهیـم، معنا و ارزش هـای حامل هر اثر 
معمـاری( کامـاًل قـراردادی و مربوط بـه فرهنگ جامعه 
مصـدر اثـر معمـاری اسـت. بـه بیـان دیگرنشـانه هـا 
دراتبـاط با روابط فرهنگی و مناسـبات انسـانها بررسـی 
می شـوند. »نشـانه شناسـی چیزها وکنش هـای درون 
یـک فرهنـگ را نشـانه می پنـدارد و از ایـن راه درصدد 
اسـت تـا قوانیـن و مقرراتـی کـه اعضـای آن فرهنـگ، 
خـودآگاه یـا ناخـودآگاه پذیرفتـه و بـه آن معنـی داده 
بـه   .)35 :2001 ,Culler( دهـد  تشـخیص  را  انـد،  
تعبیـر»روالن بـارت«، معمـاری بـه میانجـی تـازه ای 
بـرای جنبه هـای التزامـی فرهنـگ بـدل می شـود.33 
بـه بیـان دیگـر، نگـرش سـاختگرا بـه معمـاری، ابتـدا 
به جسـتجوی نشـانه هایـی از متـن معمـاری پرداخته 
و سـپس در برابـر هـر نشـانه، )دال( مفهـوم و معنایـی 
خـاص )مدلـول( را در متـون نظری آن بـر میگزیند. در 
ایـن نگـرش طـرح معماری تنهـا یک تفسـیر دارد و راه 
بـرای خوانـش های متعدد آن بسـته اسـت و پس برای 
خوانـش الیـه هـای ضمنـی و معمـاری بایـد از رویکرد 

دیگـری بـه نـام پساسـاختگرا نیز بهـره گرفت.
8. نگاه پساساختارگرايی به تاويل متن

در ایـن نگـرش، اندیشـه هـای سـاختار محـور مـورد 
چالـش قـرار می گیرد و متـن به قلمرویـی جهت بازی 
معانـی بـدل می شـود. در واقـع متـن مفهومـی چنـد 
الیـه اسـت کـه مخاطـب بـا توجـه بـه زمـان خوانش، 
جایـگاه اجتماعـی خـود، ذهن خود، چگونگی سـنجش 
و دسـتیابی بـا نشـانه هـای درونـی بـه دریافـت معنـا 

دسـت یافته و بـه معناسـازی متـن می پـردازد. دیدگاه 
پساسـاختارگرا )اندیشـمندانی چون هایدگر، کریسـتوا، 
دریـدا، بـارت(، هـر متـن را در ارتبـاط بـا سـایر متـون 
قابـل شـناخت و بررسـی قـرار می دهـد و روابـط میان 
متنـی را مطـرح می نمایـد بـه طـوری کـه مخاطب در 
مواجـه بـا هر متن بـه الیه های متعددی بـرای خوانش 
بـر می خـورد. »روالن بـارت« معتقـد اسـت یـک متن 
تاریخـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی-  نیروهـای  حاصـل 
مخصوصـی اسـت کـه بـا دقـت در بافتـارش و رابطـه 
آن بـا سـایر متـون می تـوان به گوهـر آن دسـت یافت 
)ضیمـران، 1382، ص 174(. »دریـدا« معتقد اسـت به 
منظـور دسـت یابی بـه معنـای متـن بایـد ناخـودآگاه 
متـن را بشـکافیم )ضیمـران، 1377، ص 395(.  و هیچ 
متنـی مسـتقل از سـایر متـون وجـود نـدارد و هر متن 
تداعی کننـده متـون پیشـین ودرآمدی به سـوی متون 
دیگراسـت. در واقـع متـن یـک سـاختار چنـد وجهـی 
دارد که از هماهنگی »اندیشـه هـا و تصورات«، »عناصر 
صـوری« و »روابط بین انسـانی« تشـکیل شـده اسـت. 
هـر متن با توجه به جایشـگاه خـود در بافتار پیرامونش 
معنـا می یابد. هـر متن به دلیل وجـود روابط بینامتنی 
بـا سـایر متـون در ارتبـاط بـوده و فراینـد معنا سـازی 

متـن از همیـن طریـق صـورت مـی پذیرد.
شناسـی  نشـانه  در  معمـاری  خوانـش    .1-8

پساسـاختارگرا
نشـانه شناسـی پساسـاختارگرا  سـعی بـر نشـان دادن 
ویژگیهایـی در متـن دارد کـه داللت واحـدی ندارند  و 
منطق هایـی را کـه بـه سـادگی بدیهی فرض شـده اند 
بـه چالش میکشـد. »ژاک دریـدا«34 در مصاحبه ای با 
»ژولیـا کریسـتوا«35  با قبول اینکـه نمیتوان مفاهیمی 
چون »نشانه« و»سـاختار« رابه دورانداخت کار ضروری 
را چنیـن معرفـی می کنـد: بی شـک دگرگون سـاختن 
مفاهیـم از درون نشـانه شناسـی، جابجاکردنشـان، بـه 
کارگرفتنشـان علیه پیش انگاره هایشـان، بازانگاریشـان 
در زنجیره هـای دیگـر و کم کـم، تغییـر دادن حـوزه 
کاری و از ایـن راه، تولیـد پیکربندی هـای نـو، کارهایی 
ضروری ترنـد )حقیقـی، 1374، ص 281(. دریـدا نیـز 
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کشـف سـاحت غیبـی نشـانه را در جهـت تدویـل هـر 
پدیـده تالطـم می داند. بـه منظور تأویل هر نشـانه نیاز 
به دسـتیابی به معیارهای زیباشـناختی و معناشناختی 
و کارکـردی موجـود در مکان - زمـان هر طرح معماری 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت. طراح هـر طرح و متـن معماری 
را بـا توجـه بـه قراردادهـا و در حیطـه ادبیـات جامعـه 
نگـری  بـاژرف  مخاطـب  می کنـد.  رمزگـذاری  خـود 
کارکـردی،  )الیه هـای  طـرح  متعـدد  الیه هـای  در 
اقتصـادی، زیباشـناختی، اجتماعـی- فرهنگـی والیـه 
هرمنوتیکـی36( و دریافـت روابـط بـه معناسـازی برای 
آن مـی پـردازد. الیـه هرمنوتیکـی معمـاری از طریـق 
رمـزگان موجـود در طـرح و بـا توجـه به عمق وسـطح 
دریافـت، معنـای طـرح را تشـکیل می دهـد. هـر کدام 
از الیه هـا و از جملـه الیـه هرمنوتیکـی خـود از زیـر 
الیه هـای متعدد تشـکیل شـده و معنـا از هـر زیر الیه 
بـه الیـه دیگـری در جریـان بـوده و به طـور غیرقطعی 
و سـیال در حال جوشـش اسـت. پس خوانش معماری 
یعنـی توجـه بـه الیه های شـاکله طرح و معناسـازی بر 
اسـاس الیه های همنشـین کـه معنا همـواره به تعویق 
مـی افتـد. معنـا همـواره در غیاب نشـانه وجود داشـته 
و در پیوسـتاری از دالهـا پراکنـده اسـت و بـه صـورت 
تعویقـی و سـیال از مخاطـب فـرار کـرده و مخاطب در 

جسـتجوی آن در تالش اسـت. 
9. نتیجه گیری و جمعبندي           

در آنچـه ذکرشـد، پـس از بررسـی آراء نظریـات نشـانه 
شناسـان و زبـان شناسـان، مفاهیمی چـون؛ متن، متن 
معماری، نشـانه شناسـی، تأویل و خوانـش را با یکدیگر 
نزدیـک کرده و سـپس به آزمـون رویکردهـا درخوانش 
معمـاری پرداختیـم. هـر طرح معمـاری به عنـوان یک 
متن انگاشـته می شـود که مخاطب سـعی در سـاختن 
معنا و تاویل آن دارد. نشـانه شناسـی پیش از هر چیز، 
روشـی بـرای خواندن متـن )کالمی، بصری، تجسـمی، 
شـنیداری و ...( محسـوب می شـود. در حقیقت نشـانه 
شناسـی روشـی اسـت که با اسـتناد به فرآینـد داللتی 
بـه تأویـل و خوانـش متـن مـی پـردازد. به بیـان دیگر، 
دراینجـا هـر طرح معمـاری را مانند یک متن انگاشـته، 

کـه بـا مخاطب بـه گفتگو می نشـیند. مخاطـب نیز به 
منظـور برقـراری ارتبـاط با معمـاری به دنبـال خوانش 
متن و کشـف معنا اسـت. در نگرش سـاختارگرا متن به 
عنـوان جزئـی از بافت انگاشـته می شـود بـه طوری که 
بافت جایگاهی کالن داشـته و متـن عضوی از مجموعه 
آن تلقـی می شـود. درنتیجه متن بـه عنوان کانون معنا 
بـوده و بافـت به صـوررت بسـته و زمینه بـرای خوانش 
متـن مطرح اسـت. در نگرش سـاختگرا، طـرح معماری 
ماننـد زبـان از همنشـینی اجزای مختلف شـکل گرفته 
و عناصـر طـرح ماننـد کلمـات ضمـن داشـتن ارزشـها 
و نقشـهای جداگانـه یـک مفهـوم کلـی رابـه مخاطـب 
انتقـال داده و مخاطـب بـه دنبـال کشـف آن مضامیـن 
اسـت. امـا درنگـرش پساسـاختارگرا، ماهیـت متـن در 
وجـود بافـت تحقق یافتـه و بافت به طور مسـتمر متن 
را مـی آفریند. یعنی بافت ساختاریسـت کـه از چندین 
متـن شـکل یافتـه و معنـا و مفهـوم هـر متن بـا توجه 
بـه جایـگاه آن در بافـت و رابطـه آن بـا سـایر متـن ها 
قابـل دریافـت اسـت. در ایـن نگـرش، تأویلگـر بـا ژرف 
نگـری و غـور در الیـه هـای متعـدد طـرح و دریافـت 
روابـط متـن گونـه طـرح بـه معنا سـازی بـرای آن می 
پـردازد. به بیان دیگر در برداشـت سـاختارگرا، مخاطب 
بـه دنبـال کشـف معنـای اصیـل متـن بـوده در حالـی 
کـه در نگرش پساسـاختارگرا، تأویلگـر معتقد به معنای 
سـیال و معناسـازی متـن اسـت. در جـدول زیـر طرح 
معمـاری در دو دیدگاه سـاختارگرا و پساسـاختارگرا  با 

هم مقایسـه شـده اند )جـدول 1(.
نشانه شناسـی دانشـی اسـت کـه مـی تـوان از آن برای 
خوانـش معمـاری بهـره گرفـت. چـرا کـه معمـاری نیز 
ماننـد هـر ابـزار اجتماعـی دیگر، سـعی بـه ابـالغ پیام 
و برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبانش دارد. نشـانه شناسـی 
سـاختگرا، هـر طـرح معمـاری را دارای معنایـی واحـد 
و مشـخص دانسـته و مخاطـب بـه کشـف معـای مورد 
نظـر مؤلـف و مورد پذیـرش جامعه فرا میخواند. نشـانه 
شناسـی پساسـاختاگرا، معمـاری را ماننـد یک نوشـتار 
دربردارنـده معانـی درونـی و ضمنـی و اندیشـه هـای 
فرامتنـی دانسـته بـه طـوری کـه مخاطـب بـا طرحـی 
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متن گون مواجه شـده و به معنا سـازی و نشـانه سازی 
بـرای آن مـی پردازد. بدیـن ترتیب مخاطب نـه با متن 
واحـد، بلکـه بـا پدیـده ای چنـد متنـی مواجه شـده و 
رمـزگان موجـود در متـن، مخاطب را به ژرفـای متن و 
کشـف الیه هـای پنهـان متن دعـوت می کنـد. در واقع 
معمـاری همه به عنوان ماهیتی کارکـردی و دارای الیه 
هـای سیسـتماتیک بـه دنبال پاسـخگویی بـه نیازهای 
انسـانی اسـت و هـم بـه عنـوان ماهیتـی فرامعمـاری و 
نمادیـن، چون هاله ای، محتـوا ومفاهیمی را دربرگرفته 
اسـت.  طـرح بـا بهره گـری از نشـانه ها و رمزگان هـا 
و بـن مایه هـا، چـون دریچـه ای مخاطـب را بـه بـازی 
نشـانه هـا بـرده و سـعی در کشـف معانی آن داشـته و 
همـواره در تـالش اسـت تـا بااتکا به اشـارات مسـتقیم 
طـرح، داللـت های غیر مسـتقیم، الیه هـای کارکردی، 
خصوصیـات بازتـاب ودگرگونـی، بـه کشـف الیـه های 
جدیـدی از معنـا بپـردازد و بـه اصطـالح معمـاری را 
خوانـش کنـد و ایـن بـا رویکـرد نشـانه شناسـی امکان 

پذیـر می باشـد.
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پساساختارگرا
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جدول 1. مقايسه خوانش معماری دردو ديدگاه ساختارگرايی و پسا ساختارگرايی
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تبیین و پهنه بندی آسیب پذيری منطقه شش شهر تهران در هنگام و پس 
از وقوع سیل

حسنعلی فرجی سبکبار- دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تهران و عضو قطب مطالعات و 
برنامه ریزی روستایی، تهران، ایران.

بهزاد نادی- دانشیار گروه مدیریت، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.
محمد رضايی نريمیسا* - دانشجوی دکتری مدیریت بحران، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسی بحرانهای 

طبیعی شاخص پژوه، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران.

چکیده
هـدف کلـی پژوهـش تبییـن عوامـل موثـر بـر آسـیب پذیری منطقـه 6 شـهر تهـران و 
پهنـه بنـدی آسـیب پذیری در مواجهـه بـا بحران طبیعی سـیل اسـت. با توجـه به هدف 
تحقیـق ابتـدا معیارهای موثر بر میزان آسـیب پذیری شـهرها از طریـق مطالعه تحقیقات 
پیشـین، روش هـای کتابخانـه ای و روش دلفی، مصاحبه از کارشناسـان شناسـایی خواهد 
شـد. و سـپس متناسـب بـا نـوع معیـار، داده هـای مـورد نظـر از طریـق عملیـات رقومی 
سـازی و پیمایـش بـا فرمت مناسـب وارد محیـطGIS  می شـوند. برای شناسـایی روابط 
میـان معیارهـا و تهیـه سـاختار از تکنیـک DEMATEL  اسـتفاده می شـود. تهیـه 
سـاختار از طریـق پرسشـنامه تکمیـل شـده توسـط کارشناسـان بدسـت خواهد آمـد؛ از 
آنجـا کـه میـزان اهمیـت معیارهـا برابـر نمی باشـد از روش ANP بـرای بدسـت آوردن 
وزن معیارهـا اسـتفاده خواهـد شـد. در ایـن پژوهـش از نـرم افـزار MATLAB  بـرای 
  Super decisionمحاسـبات مربوط به سـاختار معیارهـا )تکنیک دیماتل( و از نرم افـزار
بـرای محاسـبه وزن معیارهـا اسـتفاده می شـود. بـرای مدل سـازی فضایـی و پهنـه بندی 
آسـیب پذیـری شـهر تهـران از مدلی مبتنی بـر مرتب سـازی گزینه ها بر اسـاس پروفایل 
اسـتفاده می شـود کـه ایـن مـدل برخـی از محدودیـت هـای روشـهای سـابق را برطرف 
کـرده اسـت. ایـن مدل از طریـق طراحی و الحاق یـک افزونه )extention( با اسـتفاده از 
زبـان برنامه نویسـی پایتـون بـه نرم افـزار ArcGis  عملیاتی خواهد شـد. در پایان مناطق 
مختلـف منطقه شـش شـهر تهـران از نظر میزان آسـیب پذیری در مقابـل بحران طبیعی 
سـیل پهنه بنـدی خواهـد شـد. نتایـج نشـان داد کـه بخش های بـا آسـیب پذیری باال در 
مناطـق بـا تراکـم جمعیتـی و کالبدی شـهری قـرار دارند که جنوب شـرق منطقـه را در 
بـر گرفتـه اسـت. دسترسـی بـه فضاهـای بی کالبد شـهری پس از وقـوع سـیل در میزان 

آسـیب پذیری بسـیار حائـز اهمیت اسـت. 
واژگان كلیـدي: آسـیب پذیری، پهنـه بنـدی، سـیل، تکنیـک دیماتـل، منطقه 6 شـهر 

تهران

narimisa5@yahoo.com :1.   نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 44551173 ؛  رایانامه

Explain and vulnerability mapping of six area 
of Tehran during and after a flood
Abstract
The overall goal of research is to explain the factors influenc-
ing vulnerability zoning district 6 of Tehran and vulnerabil-
ity in the face of natural disaster flooding. According to the 
study, the criteria for the vulnerability of cities through pre-
vious studies, library studies and Delphi method, interviews 
of experts will be identified.And then fits the criteria, through 
the digitization process navigation data to the appropriate 
format to be imported into GIS. To identify relationships be-
tween the standards and the structure of the techniques used 
DEMATEL.The structure can be obtained through question-
naires completed by experts. Because of the importance of 
parity is not the way to gain weight ANP criteria will be used.
In this study, the MATLAB software for the calculation of the 
benchmark (DEMATEL techniques) and the application of the 
criteria used to calculate the weight Super decision. For spatial 
modeling and vulnerability mapping in Tehran from model-
based sorting option is based on profiles that it has removed 
some restrictions on former methods.This model through the 
design and incorporation of an extension (extension) using 
the Python programming language to ArcGis software will be 
operational. At the end of the six different areas of Tehran in 
terms of vulnerability to natural disaster will flood zoning.The 
results showed that a sector with high vulnerability in areas 
with population density and urban fabric, with an area in the 
South East is on. Without access to areas after flooding in the 
vulnerable urban fabric is very important.
Key words: vulnerability, zoning, flood, DEMATEL tech-
niques, District 6, Tehran
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مقدمه
آسـیب پذیري  سـطح  بـا  کشـورهایي  زمـره  در  ایـران 
بـاال در برابـر مخاطـرات طبیعـی اسـت، بـه طـوري کـه 
تولیـد  از  و%67  ازجمعیـت  مسـاحت،%70  از   %32
ناخالـص کشـور در مناطـق در معـرض خطـر سـانحه 
قـرار دارنـد )WDI,2004:45(. بنابرایـن، بـراي اجتنـاب 
طبیعـی،  مخاطـرات  از  حاصـل  آسـیب پذیری های  از 
شناسـایي ظرفیت هـا، تبیین اثـرات سـوانح و پهنه بندی 
آسـیب پذیری در جامعـه بـراي طراحـي و اجـراي پاسـخ 
مناسـب به سـوانح به منظور سـاخت مسـیري امن براي 

توسـعه پایـدار در آینـده امـري ضـروري اسـت. 
مفهوم آسـیب پذیری چارچوب و سـاختار مناسبی را برای 
درک ماهیـت و مفهـوم بحـران حوادث طبیعی و انسـانی 
اثـرات و پیامدهـای منفـی و مثبت ناشـی از وقـوع بحران 
و همچنیـن واکنـش در مقابل بحران در سـطوح مختلف 
فراهم می آورد. شناسـایی آسـیب پذیری به منزله بررسـی 
میزان حساسـیت یک جامعه در مقابل حوادث و بررسـی 
و سـنجش انـدازه ضایعـات و خسـارات در هنـگام وقـوع 
بحران اسـت. توجـه به ارتباط بین آسـیب پذیري سـوانح 
و توسـعه، از دهـه 1۹۸0 ایـن مفهوم بیشـتر مـورد توجه 
قـرار گرفت. در ابتدا بر روي اثرات ناشـي از سـوانح تمرکز 
شـد و بعدها اثرات توسـعه بـر روي کل خسـارات مرتبط 
بـا سـوانح مـورد توجـه قـرار گرفـت. ایـن مسـئله دامنه 
جدیـدي از ارتباطـات اقتصادي، اجتماعي و محیطي را در 

مورد اندیشـه آسـیب پذیري بیـان مي کند.
در تعریـف جدیـد مصـوب مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام پدافند غیرعامـل عبارت اسـت از: مجموعه اقدامات 
غیرمسـلحانه کـه موجـب افزایـش بازدارندگـی، کاهـش 
آسـیب پذیری تـداوم فعالیت های ضـروری، ارتقـا پایداری 
ملـی و تسـهیل مدیریـت بحـران در مقابـل تهدیـدات و 
اقدامـات نظامی دشـمن صـورت می گیـرد. همانگونه که 
از ایـن تعریـف بـر می آیـد وزن قابـل توجهی بـه مبحث 
آسـیب پذیری داده شـده اسـت و ضـرورت توجـه بـه این 
مسـاله بـه خوبـی شـناخته شـده اسـت. افزایـش ایمنی، 
امنیـت، کاهش تلفات جانی و خسـارات مالی شـهروندان 
در برابـر مخاطـرات و سـوانح از اهـداف و اقدامـات بسـیار 

مهـم در مدیریـت بحـران شـهري مي باشـد. در جهـت 
کاهـش مخاطرات در شـهرها، ضروري اسـت تا مطالعات 
و تحقیقـات جامعـي در ارتبـاط بـا شـناخت اثـرات آنهـا 
در سـطوح شـهري و تشـخیص مناطـق بـا خطرپذیـري 
بـاال انجـام شـود. برنامه ریـزي کاهـش خسـارات ناشـي 
سـوانح در مناطـق بـا خطرپذیري بـاال مي توانـد با تقلیل 
آسـیب پذیري شهر ها خسـارات و مخاطرات ناشي از وقوع 
آنها را کاهش بخشـد. در مبحث مدلسـازی آسیب پذیری 
و  جغرافیایـی  محیـط  بـا  بحـران  مدیریـت  و  شـهری 
اطالعـات توصیفـی سـروکار داریـم که این خود اسـتفاده 
از سیسـتم های اطالعـات جغرافیایـی )GIS( را گوشـزد 
می کند. شـهر تهـران به دلیل سـابقه بیش از 200 سـاله 
خود در مرکزیت ایران، بیشـترین بناهـای تاریخی، اماکن 
تفریحـی، صنعتی، نظامـی و مراکـز اداری را در خود جای 
داده اسـت. برای تهـران به عنوان پایتخت ایران اسـالمی، 
با موقعیت بسـیار حسـاس منطقه ای و جهانی و توجه به 
تهدیـدات مـداوم اسـتکبار، به جهـت ایدئولـوژی و آرمان 
خواهـی ملّـی در دفـاع از مظلومـان جهـان، مخاطـرات 
نظامـی بالقوه ای وجـود دارد که می بایسـت در طرح های 
مدیریـت شـهری و بکارگیـری روش های مقابلـه با بحران 
مـد نظر قـرار گیـرد. با ایـن تفاصیل هدف کلـی پژوهش 
تبییـن عوامـل موثـر بـر آسـیب پذیری منطقـه 6 شـهر 
تهـران و پهنـه بندی آسـیب پذیری در مواجهـه با بحران 

طبیعی سـیل اسـت.
پیشینه تحقیق

براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده از پژوهـش حبیبـی و 
همکاران )13۹1( تحت عنوان پیاده سـازی الگوریتم های 
سلسـله مراتبی/ فـازی جهـت تعیین آسـیب پذیری چند 
عاملـه هسـته مرکزی شـهرها، مطالعه مـوردی: منطقه 6 
تهران، بیشـترین میزان آسـیب پذیری منطقـه در بخش 
مرکـز و جنوب شـرقی منطقـه اسـت. بیـش از 60 درصد 
سـاختمانهای ایـن محـدوده بسـیار آسـیب پذیر بـوده 
و بخـش عمـده ای از آ نهـا جـزو بافت هـای مسـئله دار 
هسـتند؛ همچنین کمترین میزان آسـیب پذیری مربوط 
بـه بخش های شـمال منطقه اسـت کـه عمـده آن دارای 

پتانسـیل آسـیب پذیری نسـبتا پایین است.
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عزیـزی و همافـر )13۹1(، در پژوهشـی تحـت عنـوان 
آسیب شناسـی لـرزه ای معابر شـهری، )مطالعه مـوردی: 
محلـه کارمنـدان کـرج(، بـه این نتیجـه دسـت یافته اند 
کـه معیارهـاِی جمعیـت مرتبـط بـا معبـر، موقعیـت و 
معبـر،  شـیب  و  شـهری  زیرسـاخت های  ویژگی هـای 
بیشـترین، و معیارهای دسترسـی و کیفیت کف معبر، از 
کم تریـن اهمیـت در تعییـن سـطح آسـیب پذیری معبر 
برخوردار هسـتند. بنابراین، آسـیب پذیری لـرزه ای معابر 
شـهری، معلول یک معیـار نبوده و برآینـد مجموعه ای از 
عوامل می باشـد. آنها در این مطالعه به دوازده شـاخص و 
معیار آسـیب پذیری لرزه ای معابر شـهری اشـاره کرده اند 
کـه شـامل: دسترسـی، نسـبت ارتفـاع جـداره بـه عرض 
معبـر، کیفیـت ابنیـه جـداره معبر، نـوع معبر )بن بسـت 
و بـن بـاز(، محصوریـت معبـر، جنـس مصالـح و وضعیت 
کـف معبـر، کاربری هـای موجـود در جداره معبر، شـیب 
معبـر، موقعیـت زیرسـاخت های شـهری )شـریان های 
حیاتـی(، زوایـای داخلـی معبر، تراکم جمعیتـی معتبر با 

معبـر، سـازگاری کاربـری جداره، می شـود.
فرجی سـبکبار و همـکاران )13۹4(، عالوه بر پهنه بندی 
میزان آسـیب پذیری شـهر اهواز به ارائه مدل پهنه بندی 
آسـیب پذیـری شـهری پرداخته انـد. نتایج آنهـا حاکی از 
آن اسـت که این مدل دقت مناسـبی در شناسـایی پهنه 
هـای آسـیب پذیـر دارد. ایـن مقاله مرتبـط ترین فعالیت 

پژوهشـی مرتبط با رسـاله حاضر است.
کیـان گانگـوی و همـکاران )200۹(، در مقاله ای با عنوان 
سیسـتم آسـیب پذیـری تأسیسـات شـهری در وا کنش 
اضطـراری مفهومـی از تأسیسـات شـهری بــرای نگرش 
سیسـتمی بـه خدمـات عمده شـهری و زیرسـاخت های 
حیاتـی ارائـه می دهند )به نقل از تسـای و چـن، 2010(.

ژانـگ و همـکاران )2015(، در تحقیقـی بـا اسـتفاده از 
GIS  بـه پهنـه بنـدی آسـیب پذیـری اکولوژیکی شـهر 
Hefei در چیـن پرداختنـد. در این تحقیق آنهـا از روش 
شناسـی GIS-MCDA بـرای پیشـبرد اهـداف خـود 
اسـتفاده کردند. آنها پس از بدسـت آوردن شـاخص های 
مـورد نظـر و وزن دهی با روش AHP با اسـتفاده از روش 
وزنـی تلفیق خطی )WLC( بـه پهنه بندی منطقه مورد 

مطالعـه پرداختنـد. نتایـج مدلسـازی آنهـا در 5 کالس از 
آسـیب پذیری بسـیار باال تا آسـیب پذیریر بسـیار پایین 
طبقـه بنـدی و ارائـه شـد.  در نهایـت آنها به ارائـه الگوی 
بهینه توسـعه شـهر متناسـب بـا وضعیت آسـیب پذیری 

اکولوژیکـی پرداختند.
در یـک جمع بنـدی می تـوان گفـت کـه هـر چنـد توجه 
کمی به مدلسـازی آسـیب پذیری با رویکرد مکانی شـده 
اسـت ولـی تالش هـای گسـترده ای بـه منظـور تحلیـل 
آسـیب پذیری )بـه طـور عام( صـورت گرفته  اسـت. اغلب 
چنین پنداشـته می شـود که بـرای بیان آسـیب پذیری و 
تعییـن انـدازه و نـوع آن، نیاز به تهیه مدلـی در این رابطه 

محسـوس است. 
مواد و روشها

سـواالت تحقیـق عبارتنـد از: 1- عوامـل و عناصـر 
موثـر بر آسـیب پذیری منطقه 6  شـهر تهـران در مواجهه 
باسـیل کدامنـد؟ و 2- کـدام پهنه ها در منطقـه 6 دارای 

آسـیب پذیری بیشـتری در مواجهـه با سـیل هسـتند؟
روش تحقیـق؛ پژوهش حاضر در دسـته مطالعات کمی 
قـرار دارد و بـر اسـاس ماهیـت و روش از نـوع تحقیقـات 
توصیفـی- تحلیلـی و همبسـتگی و بـه لحـاظ قابلیـت 
اجرایـی داشـتن نیز، از نـوع توسـعه ای- کاربردی اسـت. 
جامعـه آمـاری پژوهـش نیـز منطقـه 6 شـهرداری شـهر 
تهـران می باشـد. بـر ایـن مبنـا سـطح تحلیـل پژوهـش 
کلیـه نواحی این منطقه اسـت. روش گـردآوری اطالعات 
بـا توجـه بـه ماهیت پژوهـش بـه دو صـورت کتابخانه ای 
و میدانـی بـوده و بـا توجـه بـه ضـرورت در هـر یـک از 
مراحـل تحقیـق، یکـی از ایـن دو روش و یا هـر دو؛ مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. ابـزار گـردآوری داده هـای 
پژوهـش حاضـر فیش بـرداری، ترجمـه و تلخیـص متون 
مرتبـط، نقشـه های رقومـی و غیـر رقومـی، پرسشـنامه 
و مصاحبـه )جهـت تعییـن شـاخص ها و معیارهـا و در 
نرم افزارهـای  و  معیـاره(،  چنـد  تصمیم گیـری  مرحلـه 
جغرافیایـی )ArcGIS بـرای مدلسـازی مکانـی و آمـاده 
کـردن الیه های مکانـی، MATLAB بـرای انجام روش 
دیماتـل،   SUPER Decision بـرای محاسـبه وزن 
شـاخص ها، python بـرای ایجـاد ابـزاری بـرای روش 
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SSP( اسـت. بـر ایـن اسـاس ابتـدا بـرای شـناخت کامل 
موضوع، کسـب بینـش نظـری الزم و اسـتخراج متغیرها 
و شـاخص ها از کتـب، مقـاالت و پژوهش هـای مرتبط با 
موضـوع به نوعـی از روش ترکیبی کتابخانه-ای، اسـتفاده 
شـده اسـت. و در مراحـل بعـدی بـا توجـه بـه موضـوع و 
فرضیه هـای تحقیـق، اطالعـات مـورد نیـاز بـرای آزمون 
فرضیـات از طریـق داده های جغرافیایی کسـب شـده اند. 
بدیـن صـورت کـه از سـازمان های مختلـف گـردآوری و 
سـپس رقومـی گردیـده و با فرمـت مناسـب وارد محیط 
سیسـتم اطالعـات جغرافیایی شـده و بـرای انجام تحلیل  
آمـاده شـده اند. همچنین الیه هـای اطالعاتی هر کـدام از 
ایـن معیارها بعد از تهیه از سـازمان مربوطه در یک پایگاه 
داده مکانـی ذخیـره شـده اسـت. متغیر مـورد مطالعه در 
این پژوهش شـاخص آسـیب پذیری می باشـد کـه در دو 
بعـد اجتماعـی و فیزیکی مورد مطالعه واقع شـده اسـت. 

معرفی منطقه مورد مطالعه )منطقه 6 تهران(
1- وسـعت منطقـه 6؛ منطقـه 6 یکـي از مناطـق نسـبتاً 
قدیمي شـهر تهـران به حسـاب مي آید کـه در مرکز این 
شـهر واقـع گردیده اسـت. ین منطقه با مسـاحتی معادل 
21/2 کیلومتـر مربع، حدود 3/2 درصد از سـطح شـهر را 
در بـر می گیـرد که از ایـن نظر در رتبه سـیزدهم مناطق 

شـهر تهران قرار دارد. )شـهرداری منطقـه6، 13۹3(.
2-  ویژگی هـای طبیعـی منطقـه 6؛ منطقه 6 تهـران به 
طـور دقیـق تـر در جنوبی تریـن واحد گسـترده کوهپایه 
تهـران واقـع شـده و از شـمال به فرونشسـت داودیـه و از 

طـرف جنـوب بـه تدریـج بـا کـم شـدن ارتفاع به دشـت 
تهـران متصل می شـود. بـه طوریکه شـمالی ترین بخش 
ایـن محـدوده شـامل اراضـی نسـبتاً شـیبدار تپه هـای 
عباس ابـاد بوده و بخش میانی و جنوبی آن شـامل اراضی 

نسـبتاً کم شـیب و مسـطح تر مرکـز تهران می باشـد. 
3-ویژگی هـای اقلیمی منطقـه6؛ حداقل دمـا در دی ماه 
در حـدود 2-  درجـه و حداکثـر دمـا در تیرمـاه بـا 34,5 
درجه مشـاهده می شـود. میانگین فشـار هوا در ایسـتگاه 
ژئو فیزیک در حدود ۸62,4 میلی بار می باشـد. بیشترین 
میـزان بارندگـی در دی ماه بـا 33,2 میلی متر و کمترین 
میـزان آن در تیـر مـاه با 0,۸ میلی متر اندازه گیری شـده 
اسـت. همچنین میانگین بارندگی سـاالنه در این منطقه 
در حـدود 1۹7,۹ میلـی متر می باشـد )فرجی سـبکبار و 

همکاران، 13۹3(. 
سـاختمان های  منطقـه 6؛  مسـکونی  ویژگی هـای   -3
مسـکونی در ایـن منطقـه عمومـا حیـاط دار و بـا جهـت 
شـمال بـه جنوب اند. منطقـه 6 از نظـر رده بنـدی تراکم 
بنـای مسـکونی در رتبه اول شـهر تهران قـرار دارد. حدود 
35 درصد این منطقه مسکونی، بیش از 30 درصد اداری، 
تجاری، آموزشـی و حدود 30 درصد به شـبکه های حمل 

و نقـل اختصاص دارد )شـهرداری منطقـه 6، 13۹2(. 
4- ویژگی هـای زیسـت محیطی منطقـه؛ در منطقـه 6 
بـه سـبب وجـود شـیب های متعدد از شـمال بـه جنوب 
و شـرق بـه غـرب دفـع آب-هـای سـطحی بـه سـادگی 
امکان پذیـر اسـت. وجود تصفیـه خانه هـای آب در برخی 

جدول 1. متغیرهای پژوهش

گویهمولفهابعادشاخص

آسیب پذیری

تراکماجتماعی
تراکم جمعیت
تراکم ساختمان

فیزیکی
کمیت و کیفیت فضاهای کالبدی

فشرده و باز
کمیت و کیفیت معابرنظام و شبکه ارتباطات

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

355

نواحـی ایـن منطقه و مکانیـزه بودن سیسـتم جمع آوری 
زبالـه، از ویژگی هـای این منطقه به شـمار می آیـد. اما به 
دلیل واقع شـدن این منطقه در مرکز شـهر و قرار گرفتن 
بافـت اداری و تجـاری، روز بـه روز بـه میـزان سـفرها بـه 
این منطقه افزوده می شـود و ترافیک سـنگینی را در این 
منطقه شـاهد هسـتیم. این عوامل باعث شـده تـا در این 
منطقـه آالینده هایـی چـون CO2 ،NO2، ذرات معلق، 
منوکسـید کربـن و SO2 در اکثـر مواقع سـال چند برابر 

سـطح مجاز را نشـان دهد. 
5- تراکـم منطقـه 6؛ منطقـه 6 بـه عنـوان یکـی از پـر 
تراکم تریـن مناطـق شـهری تهـران، بـا محدودیت هـای 
بی شـماری در زمینـه توسـعه شـهری رو به روسـت؛ چرا 
کـه بـا بیـش از ۹۸ درصـد فضـای سـاخته شـده، عمـال 
جایـی بـرای گسـترش نـدارد و بـه همیـن دلیل توسـعه 
عمـودی )ارتفاعـی( در آن بسـیار مورد توجه قـرار گرفته 
اسـت، درحـال حاضـر بیشـترین تعـداد سـاختمان های 
6 تـا 10 طبقـه در ایـن منطقـه قـرار دارند. عوامـل فوق، 
باعث ایجاد حساسـیت خاص مدیریت شـهری نسـبت به 
مقوله تراکم در منطقه 6 شـده اسـت. تراکم مسکونی این 
منطقـه 75 درصد بـوده که باالتر از میانگین تراکم شـهر 
تهران اسـت. نسـبت جمعیت نیز در هر کیلومتـر مربع از 
ان برابـر بـا 10241/۸3۹ نفـر اسـت کـه از ایـن نظر رتبه 

دوازدهـم را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
6- ویژگی هـای جمعیتی منطقـه 6؛ افزایش امید زندگی 
در بیـن مـردم، رونـد افزایش جمعیـت افراد سـالخورده ، 
متعادل تـر شـدن ترکیـب خانوارهـا بـر حسـب اعضـا و 
محدودتر شـدن تعداد فرزندان، باال بـودن تعداد مهاجران 
و تنـوع قومـی، مذهبی و همچنین تـوان جمعیت پذیری 
محـدود از ویژگی هـای جمعیتـی منطقـه 6 می باشـد. 
ایـن منطقـه بـا جمعیـت 231024 نفـر، 3,1 درصـد 
جمعیـت شـهر را در خود جـای داده و از این نظر در رتبه 
نوزدهـم قـرار دارد. البتـه در طـول روز، رقـم جمعیـت در 
ایـن منطقـه به یـک میلیون نفر هـم می رسـد! میانگین 
اعضـای خانـواده در ایـن منطقه نسـبت بـه مناطق دیگر 
تهـران، پایین تـر و اغلـب خانوارهـا کم جمعیت هسـتند 

)شـهرداری منطقـه 6، 13۹2(.

يافته های تحقیق
تعیین مبانی نظری و فروض وزن دهی

در ایـن مرحلـه بـرای 10 متغیـر تحقیـق فروضـی مورد 
بررسـی قـرار می گیـرد. بـه عنـوان مثـال در:

اشـغال  سـطح  درصـد  فضایـی   - کالبـدی  شـاخص 
کـه  اسـت  اسـاس  ایـن  بـر  اصلـی  فـرض  سـاختمان، 
سـاختمان های با سـطح اشـغال کمتر امکان مانور بیشتر 
داشـته، حجـم نخالـه کمتـر اسـت، حـال آنکـه درجه ی 
تخریـب و آسـیب پذیری در سـاختمان های بـا حداقـل 
فضای باز بیشـتر اسـت. بنابراین نقشـه ی سـطح اشـغال 
بنـا را بـه 3 طبقـه تقسـیم بندی می کنیـم. بـا توجـه 
بـه کسـب امتیـاز ایـن شـاخص در میـان شـاخص های 
کالبـدی، سـاختمان های دارای کمتریـن سـطح اشـغال 
باالتریـن امتیاز و سـاختمان های دارای بیشـترین سـطح 
اشـغال کمتریـن امتیـاز را به خـود اختصـاص می دهند. 
فضاهـای بـاز بی کالبد نقش مهمـی در کاهش پیامدهای 
منفـی حوادث طبیعـی و مصنوعـی دارنـد. از عمده ترین 
عملکردهـای آن در هنـگام بحرانهای طبیعی جداسـازی 
یـک منطقـه ی دارای پتانسـیل خطـر از دیگـری و بدین 
و  مخـرب  نیروهـای  فعالیـت  کـردن  متمرکـز  ترتیـب 
جلوگیـری از توسـعه ی زنجیره ای وقایع اسـت. همچنین 
فضاهـای بـاز می تواننـد در مواقـع اضطـراری بـه عنـوان 
یـک منطقـه بـا امـکان فـرار و اسـتقرار و پنـاه گرفتن در 

آن مطـرح باشـد. 
بـاز داخـل  ترتیـب طراحـی مناسـب فضاهـای  بدیـن 
بافت هـای شـهری یکـی از مهمتریـن حربه هـا جهـت 
مقابلـه با خطر محسـوب می گـردد. سـودمندی فضاهای 
بـاز در محدوده ی شـهری بسـتگی بـه تعداد ایـن فضاها، 
توزیع یکسـان در تمامی مناطق شهری و همچنین تداوم 
سیسـتم مناطـق سـبز دارد )پرتـوی، 1373(. از ایـن رو 
دسترسـی و دوری و نزدیکی به فضاهای شـهری بی کالبد 
در هنگام بحرانهای شـهری درجه ی آسـیب پذیری آن را 
کـم یا زیـاد می نمایـد. راههـا و شـبکه های ارتباطی یک 
شـهر یـا منطقه را می تـوان از مهمتریـن ویژگی-های آن 
دانسـت کـه بازتـاب کالبدی مفهـوم »نیاز به دسترسـی« 
مجموعـه  را  شـهر  می تـوان  منظـر  ایـن  از  هسـتند. 
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سـاختمانهایی که به وسـیله-ی یک شـبکه ی بزرگراهی 
و خیابـان و معابـر بـه همدیگـر مرتبط گشـته اند تعریف 
نمـود. ایـن شـبکه بـه شـکل اسـکلت اسـتخوان بندی و 
سـاختار شـهری را شـکل می دهد. در این شـبکه، عامل 
اصلـی تعیین کننـده ی وضعیت دسترسـیها از نظـر نوع، 
انـدازه، مـکان و غیره، وضعیت کاربریها اسـت؛ زیـرا اصوالً 
دسترسـی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا کاربریهـا دارد. نحـوه ی 
توزیع فضایی کاربری هاسـت که مسـئله ی دسترسـی را 

بیـن آنها برقـرار می سـازد )بحرینـی، 1377(. 
شـبکه های  اهمیـت  غیرعـادی  و  بحرانـی  شـرایط  در 
شـریانی دو چنـدان می گردد، زیرا اگر برقراری دسترسـی 
بهینـه در شـرایط عادی جامعـه باعـث افزایش مطلوبیت 
و کیفیـت سـطح زندگـی می شـود، در شـرایط بحرانـی، 
حفـظ دسترسـی و جریـان آمـد و شـد در معابر شـهری 
باعث نجـات و تداوم حیات انسـانی می گردد )میروکیلی، 
13۸5(. عـالوه بر این سـه فاکتور، این اصل مسـلم در هر 
جامعـه برقرار اسـت که هرچـه تراکم سـاختمانی، ارتفاع 
سـاختمان بـه عـرض معبر، عـدم رعایـت اسـتانداردهای 
احـداث بنا، حداکثر شـتاب افقی زمین یـا PGA، عمر و 
یـا قدمت سـاختمان، ناسـازگاری کاربری ها، عـدم امکان 
تخلیـه کاربـری، طـول شـبکه های زیرسـاختی چـون 
خطوط گاز و نفت و ... بیشـتر باشـد امکان آسیب رسـانی 

بیشـتر و بیشـتر می گردد )همـان منبع(.
از منظـر آسیب شناسـی اقتصادی - اجتماعـی بافت های 
شـهری، هرچـه درصـد برخـورداری خانوارهـا از واحـد 
مسـکونی بیشـتر باشـد پایداری بیشـتر و آسـیب پذیری 
کمتـر خواهـد بـود. و بـا افزایش بیـکاری در یـک جامعه 
شـاهد توسـعه ی فقـر، کاهـش درآمـد، کاهـش تولیـد و 
تضعیف عدالت اجتماعی خواهیم بود. هریک از شـاخصها 
خـود تبعـات مختلفـی بـه دنبـال دارد بـه عنـوان مثـال 
کاهـش تولید به افزایـش نرخ تورم، تضعیـف خودکفایی، 
کاهش درآمد سرانه و درنهایت ناپایداری اقتصادی خواهد 
انجامیـد در نتیجـه مناطقـی بـا درصد بیکاری بیشـتر به 
عنـوان مناطـق ناپایـدار در نظر گرفته شـده و یا برعکس. 
چـرا کـه ایـن اصل مسـلم در هر جامعـه برقرار اسـت که 
هرچه تعداد و تراکم جمعیت، گروههای سـنی کهنسـال، 

زنـان، معلولین، کودکان، طبقات فقیر اقتصادی، متوسـط 
بعـد خانوار در واحد مسـکونی، متوسـط تراکم خانـوار در 
واحد مسـکونی، و ... بیشـتر  باشـد امکان آسـیب رسـانی 
بیشـتر و بیشـتر مـی گـردد. چنیـن معادالتی بـرای 10 
شـاخص مختلف کالبـدی، اجتماعی-اقتصـادی نیز قابل 

فرض اسـت )جـدول 2(.
در  موثـر  شـاخص های  پهنه بنـدی  نقشـه های 

آسـیب  پذيری بافـت منطقـه
در ایـن تحقیـق یکنـوع از بالیـای طبیعی سـیل کـه در 
سـطح شـهر تهـران دارای بیشـترین فراوانـی وقـوع در 
سـال های اخیـر هسـتند مورد بررسـی گرفـت. به همین 
منظور شـاخص های موثر در آسـیب پذیری منطقه از این 
بالی طبیعی بدسـت آمد است و نقشـه پهنه بندی آن ها 

در اینجـا ترسـیم و مورد تحلیـل قرار خواهنـد گرفت. 
1- نقشه پهنه بندی شاخص تراکم نسبی جمعیت

 تراکم نسـبی جمعیت رابطه و نسبت بین انسان و فضاي 
تحـت اشـغال انسـان را بیان مي کنـد، یعني تعـداد افراد 
سـاکن در یـک واحـد سـطح را بـه طور متوسـط نشـان 

Dr=p/s .مي دهـد
 در رابطـه فـوق Dr تراکم p تعداد جمعیت و s مسـاحت 
تحت اشـغال جمعیت بر حسـب کیلومتر مربع مي باشد. 
اسـتفاده از ایـن روش تـا حـد زیادي بسـتگي به وسـعت 
ناحیـه دارد.  در بررسـی نقشـه پهنه بنـدی تراکم نسـبی 
جمعیت منطقه 6 مشـخص می شـود که بیشترین تراکم 
در بخش هـای مرکـزی و جنوبـی قـرار دارد و بـا فـرض 
وزن دهـی )هـر چـه تراکـم جمعیـت کمتـر = پایـداری 
بیشـتر و آسـیب پذیری کمتـر( ایـن مناطـق در معـرض 

بیشـترین آسـیب قرار خواهند داشـت.
2- نقشه پهنه بندی شاخص بعد خانوار

شـاخص بعد خانـوار یا نفـر در خانـوار از جمله مهم ترین 
شـاخص های جمعیتـی مرتبـط بـا مسـکن می باشـد. از 
آنجـا کـه تاثیـر جمعیت بـر تقاضای مسـکن بـه صورت 
خانـوار شـکل می گیرد توجه به شـرد و افزایـش خانوار و 
بعـد ان اهمیـت خاصـی پیدا می کنـد. باید توجه داشـت 
کـه در سـال 13۸5 بعـد خانـوار کشـور 4/05 و واحـد و 
میـزان خانـوار در واحـد مسـکونی 1/0۹ بـوده اسـت. بـا 
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متغیر بخشیشاخص

ويژگی ها
میانگین 
رتبه ی 

شاخص بر 
اساس مدل 

ديماتل

معکوس 
رتبه ی 

كسب-شده
فروض وزن دهی

شاخص های 
اقتصادی-
اجتماعی

تراکم نسبی 
هرچه تراکم جمعیت کمتر = پایداری بیشتر 56جمعیت

و آسیب پذیری کمتر

هرچه بعد خانوار کمتر = پایداری بیشتر و 65بعد خانوار
آسیب پذیری کمتر

تمرکز جمعیت 
در واحد 
مسکونی

74
هرچه تمرکز جمعیت در واحد مسکونی 
بیشتر = پایداری کمتر و آسیب پذیری 

بیشتر

دسترسی به 
۸4شبکه معابر

دسترسی به شبکه ی معابر با عرض بیشتر = 
پایداری بیشتر و آسیب پذیری کمتر

شاخص های 
کالبدی

تعداد طبقات 
تعداد طبقات ساختمانی کمتر= پایداری 75ساختمانی

بیشتر و آسیب پذیری کمتر
سطح اشتغال 

سطح اشغال ساختمان کمتر= پایداری بیشتر 57ساختمان
و آسیب پذیری کمتر

قدمت واحد 
ساختمانی 

)عمر(
قدمت واحد ساختمانی )عمر( کمتر= پایداری 66

بیشتر و آسیب پذیری کمتر

فاصله از 
فضاهای بی-
کالبد شهری

فاصله از فضاهای بی کالبد شهری کمتر = 111
پایداری بیشتر و آسیب پذیری کمتر

فاصله از 
فاصله از آتشنشانی کمتر = پایداری بیشتر و ۹3آتش نشانی

آسیب پذیری کمتر
فاصله از مراکز 

فاصله از مراکز درمانی کمتر = پایداری بیشتر 102درمانی
و آسیب پذیری کمتر

جدول 2. متغیرها و شاخص های طبقه بندی شده جهت تعیین آسیب پذيری بافت منطقه
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كمتر  آسيبپذيري

تمركز جمعيت در واحد 
مسكوني 

7 4 
 مسكوني واحد در جمعيت تمركز هرچه
 آسيبپذيري و كمتر پايداري = بيشتر
بيشتر 

دسترسي به شبكه 
معابر 

8 4 
 بيشتر عرض با معابر شبكهي به دسترسي

كمتر  آسيبپذيري و بيشتر پايداري =

ي 
ي كالبد

صها
شاخ

تعداد طبقات 
ساختماني 

7 5 
 پايداري =كمتر ساختماني طبقات تعداد
كمتر  آسيبپذيري و بيشتر

 7 5سطح اشتغال ساختمان 
 پايداري =كمتر ساختمان اشغال سطح
كمتر  آسيبپذيري و بيشتر

قدمت واحد ساختماني 
(عمر) 

6 6 
 =كمتر (عمر) ساختماني واحد قدمت

كمتر  آسيبپذيري و بيشتر پايداري

-فاصله از فضاهاي بي
كالبد شهري 

11 1 
 = كمتر شهري بيكالبد فضاهاي از فاصله

كمتر  آسيبپذيري و بيشتر پايداري

 3 9فاصله از آتشنشاني 
 بيشتر پايداري = كمتر آتشنشاني از فاصله

كمتر  آسيبپذيري و

 2 10فاصله از مراكز درماني 
 پايداري = كمتر درماني مراكز از فاصله
كمتر  آسيبپذيري و بيشتر

 
Super Decision با استفاده از ANP تصوير 1. مدل

7 
 

 Super Decision با استفاده از ANPمدل . 1تصوير 

 
 Super Decision با استفاده از ANP مدل .2تصوير 

نقشههاي پهنهبندي شاخصهاي موثر در آسيبپذيري بافت منطقه 
در اين تحقيق يكنوع از بالياي طبيعي سيل كه در سطح شهر تهران داراي بيشترين فراواني وقوع در سالهاي اخير هستند مورد 

بررسي گرفت. به همين منظور شاخصهاي موثر در آسيبپذيري منطقه از اين بالي طبيعي بدست آمد است و نقشه پهنهبندي 
آنها در اينجا ترسيم و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.  

- نقشه پهنهبندي شاخص تراكم نسبي جمعيت 1
رابطه و نسبت بين انسان و فضاي تحت اشغال انسان را بيان ميكند، يعني تعداد افراد ساكن در يك واحد  تراكم نسبي جمعيت 

 Dr=p/sسطح را به طور متوسط نشان ميدهد. 
مساحت تحت اشغال جمعيت بر حسب كيلومتر مربع ميباشد. استفاده از اين  s تعداد جمعيت و p تراكم Dr در رابطه فوق 

 مشخص ميشود كه 6 در بررسي نقشه پهنهبندي تراكم نسبي جمعيت منطقه  روش تا حد زيادي بستگي به وسعت ناحيه دارد.
 و بيشتر پايداري = كمتر جمعيت تراكم بيشترين تراكم در بخشهاي مركزي و جنوبي قرار دارد و با فرض وزندهي (هر چه

كمتر) اين مناطق در معرض بيشترين آسيب قرار خواهند داشت.  آسيبپذيري

 
 نقشه پهنهبندي تراكم نسبي جمعيت. .3تصوير 

- نقشه پهنهبندي شاخص بعد خانوار 2

Super Decision با استفاده از ANP تصوير 2. مدل

بـا توجه به شـکل 5، بیشـترین تمرکز جمعیـت در واحد 
مسـکونی در مناطـق با تراکم جمعیتی و سـاختمانی باال 
می باشـد. و ایـن بدین معنی اسـت که هر چـه مقدار این 
شـاخص بیشتر باشد آسـیب پذیری بیشـتر و پایداری در 

مقابلـه با وقـوع بالیای طبیعی کمتر می باشـد.
4- نقشه پهنه بندی دسترسی به شبکه معابر

بـا توجـه بـه اینکـه تمامـی قطعه ها بـه معبر دسترسـی 

توجـه بـه اهمیت شـاخص بعد خانـوار در آسـیب پذیری 
بالیـای طبیعـی، می تـوان گفـت کـه بـا توجـه بـه ایـن 
شـاخص بیشـتر بخش های منطقـه 6 در معرض آسـیب 
قـرار دارنـد و میازن پایداری در آن ها بسـیار پایین اسـت. 
در ایـن میان مناطق مرکزی، جنوبی و شـرقی از کمترین 

پایـداری برخوردارند.
3- نقشه پهنه بندی تمرکز جمعیت در واحد مسکونی
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 Super Decision با استفاده از ANPمدل . 1تصوير 

 
 Super Decision با استفاده از ANP مدل .2تصوير 

نقشههاي پهنهبندي شاخصهاي موثر در آسيبپذيري بافت منطقه 
در اين تحقيق يكنوع از بالياي طبيعي سيل كه در سطح شهر تهران داراي بيشترين فراواني وقوع در سالهاي اخير هستند مورد 

بررسي گرفت. به همين منظور شاخصهاي موثر در آسيبپذيري منطقه از اين بالي طبيعي بدست آمد است و نقشه پهنهبندي 
آنها در اينجا ترسيم و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.  

- نقشه پهنهبندي شاخص تراكم نسبي جمعيت 1
رابطه و نسبت بين انسان و فضاي تحت اشغال انسان را بيان ميكند، يعني تعداد افراد ساكن در يك واحد  تراكم نسبي جمعيت 

 Dr=p/sسطح را به طور متوسط نشان ميدهد. 
مساحت تحت اشغال جمعيت بر حسب كيلومتر مربع ميباشد. استفاده از اين  s تعداد جمعيت و p تراكم Dr در رابطه فوق 

 مشخص ميشود كه 6 در بررسي نقشه پهنهبندي تراكم نسبي جمعيت منطقه  روش تا حد زيادي بستگي به وسعت ناحيه دارد.
 و بيشتر پايداري = كمتر جمعيت تراكم بيشترين تراكم در بخشهاي مركزي و جنوبي قرار دارد و با فرض وزندهي (هر چه

كمتر) اين مناطق در معرض بيشترين آسيب قرار خواهند داشت.  آسيبپذيري

 
 نقشه پهنهبندي تراكم نسبي جمعيت. .3تصوير 

تصوير 3. نقشه پهنه بندی تراكم نسبی جمعیت.- نقشه پهنهبندي شاخص بعد خانوار 2

8 
 

شاخص بعد خانوار يا نفر در خانوار از جمله مهمترين شاخصهاي جمعيتي مرتبط با مسكن ميباشد. از آنجا كه تاثير جمعيت بر 
تقاضاي مسكن به صورت خانوار شكل ميگيرد توجه به شرد و افزايش خانوار و بعد ان اهميت خاصي پيدا ميكند. بايد توجه 

 بوده است. با توجه به اهميت 09/1 و واحد و ميزان خانوار در واحد مسكوني 05/4 بعد خانوار كشور 1385داشت كه در سال 
 در معرض 6شاخص بعد خانوار در آسيبپذيري بالياي طبيعي، ميتوان گفت كه با توجه به اين شاخص بيشتر بخشهاي منطقه 

آسيب قرار دارند و ميازن پايداري در آنها بسيار پايين است. در اين ميان مناطق مركزي، جنوبي و شرقي از كمترين پايداري 
برخوردارند. 

 

 
 نقشه پهنهبندي شاخص بعد خانوار .4تصوير 

- نقشه پهنهبندي تمركز جمعيت در واحد مسكوني 3
، بيشترين تمركز جمعيت در واحد مسكوني در مناطق با تراكم جمعيتي و ساختماني باال ميباشد. و اين بدين 5با توجه به شكل 

-معني است كه هر چه مقدار اين شاخص بيشتر باشد آسيبپذيري بيشتر و پايداري در مقابله با وقوع بالياي طبيعي كمتر مي
باشد. 

 نقشه پهنهبندي تمركز جمعيت در واحد مسكوني. .5تصوير 
- نقشه پهنهبندي دسترسي به شبكه معابر 4

تصوير 4. نقشه پهنه بندی شاخص بعد خانوار
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شاخص بعد خانوار يا نفر در خانوار از جمله مهمترين شاخصهاي جمعيتي مرتبط با مسكن ميباشد. از آنجا كه تاثير جمعيت بر 
تقاضاي مسكن به صورت خانوار شكل ميگيرد توجه به شرد و افزايش خانوار و بعد ان اهميت خاصي پيدا ميكند. بايد توجه 

 بوده است. با توجه به اهميت 09/1 و واحد و ميزان خانوار در واحد مسكوني 05/4 بعد خانوار كشور 1385داشت كه در سال 
 در معرض 6شاخص بعد خانوار در آسيبپذيري بالياي طبيعي، ميتوان گفت كه با توجه به اين شاخص بيشتر بخشهاي منطقه 

آسيب قرار دارند و ميازن پايداري در آنها بسيار پايين است. در اين ميان مناطق مركزي، جنوبي و شرقي از كمترين پايداري 
برخوردارند. 

 

 
 نقشه پهنهبندي شاخص بعد خانوار .4تصوير 

- نقشه پهنهبندي تمركز جمعيت در واحد مسكوني 3
، بيشترين تمركز جمعيت در واحد مسكوني در مناطق با تراكم جمعيتي و ساختماني باال ميباشد. و اين بدين 5با توجه به شكل 

-معني است كه هر چه مقدار اين شاخص بيشتر باشد آسيبپذيري بيشتر و پايداري در مقابله با وقوع بالياي طبيعي كمتر مي
باشد. 

 نقشه پهنهبندي تمركز جمعيت در واحد مسكوني. .5تصوير 
- نقشه پهنهبندي دسترسي به شبكه معابر 4

تصوير 5. نقشه پهنه بندی تمركز جمعیت در واحد مسکونی.

9 
 

با توجه به اينكه تمامي قطعهها به معبر دسترسي دارند. عرض معبر روبرو در تحليل دسترسي به معبر به كار گرفته شده است. 
عرض معبر روبرو از دو جهت حائز اهميت ميباشد. از يك سو هر چه عرض معبر بيشتر باشد، امكان عبور ترافيك بيشتري 
فراهم خواهد شد. از سوي ديگر با افزايش عرض معبر: نسبت ارتفاع جدارهها به عرض (درجه محصوريت) كمتر ميگردد و 

احتمال بستهشده معبر بر اثر فروريختن ساختمانها و آوار حاصل از آن كاهش مييابد. در نتيجه امكان گريز، نجات و 
، مناطق جنوب 6). با توجه به پهنهبندي دسترسي به شبكه معابر در شكل 1390امدادرساني بهتري فراهم خواهد شد (شاياننژاد، 

شرقي كمترين ميزان دسترسي را دارند و در نتيجه آسيبپذيرتر ميباشند. 
 

 
 نقشه پهنهبندي دسترسي به شبكه معابر .6تصوير

- نقشه پهنهبندي تعداد طبقات ساختماني 5
     خانه ها معموالً داراي يك طبقه و يا تعداد طبقات كم هستند. ساختمان ها معموالً بر اساس تعداد طبقات، طبقه بندي مي شوند. 

 طبقه مي باشد. بيشترين تراكم تعداد طبقات 100بلندترين ساختمان ها، آسمان خراش ها هستند كه بلندترينشان داراي حدود 
 شهرداري تهران در مركز و جنوب ميباشد كه آسيبپذيري در مقابله بالياي طبيعي را افزايش خواهد داد.  6ساختمان در منطقه 

 
 نقشه پهنهبندي تعداد طبقات ساختماني. .7تصوير 

- نقشه پهنهبندي سطح اشتغال ساختمان 6
 در جنوب و مركز نسبت به ساير نواحي بيشتر ميباشد و اين نشان ميدهد كه 6مقدار شاخص سطح اشتغال ساختمان در منطقه 

اين مناطق بيشترين آسيبپذيري را دارند. 

تصوير6. نقشه پهنه بندی دسترسی به شبکه معابر
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دارنـد. عـرض معبـر روبـرو در تحلیل دسترسـی به معبر 
به کار گرفته شـده اسـت. عـرض معبر روبـرو از دو جهت 
حائـز اهمیـت می باشـد. از یـک سـو هر چه عـرض معبر 
بیشتر باشـد، امکان عبور ترافیک بیشـتری فراهم خواهد 
شـد. از سـوی دیگر بـا افزایش عرض معبر: نسـبت ارتفاع 
جداره هـا بـه عرض )درجه محصوریت( کمتـر می گردد و 
احتمال بسته شـده معبر بر اثر فروریختن سـاختمان ها و 
آوار حاصـل از آن کاهـش می یابـد. در نتیجه امکان گریز، 
نجـات و امدادرسـانی بهتری فراهم خواهد شـد )شـایان-

نـژاد، 13۹0(. با توجه به پهنه بندی دسترسـی به شـبکه 
معابـر در شـکل 6، مناطق جنوب شـرقی کمترین میزان 

دسترسـی را دارند و در نتیجه آسـیب پذیرتر می باشـند.
5- نقشه پهنه بندی تعداد طبقات ساختمانی

خانه هـا معمـوالً دارای یـک طبقـه و یـا تعـداد طبقـات 
بـر اسـاس تعـداد  کـم هسـتند. سـاختمان ها معمـوالً 
طبقـات، طبقه بنـدی می شـوند. بلندترین سـاختمان ها، 
آسـمان خراش ها هسـتند کـه بلندترینشـان دارای حدود 
100 طبقـه می باشـد. بیشـترین تراکـم تعـداد طبقـات 
ساختمان در منطقه 6 شهرداری تهران در مرکز و جنوب 
می باشـد کـه آسـیب پذیری در مقابله بالیـای طبیعی را 

افزایـش خواهـد داد. 
6- نقشه پهنه بندی سطح اشتغال ساختمان

مقـدار شـاخص سـطح اشـتغال سـاختمان در منطقـه 
6 در جنـوب و مرکـز نسـبت بـه سـایر نواحـی بیشـتر 
می باشـد و این نشـان می دهد که این مناطق بیشـترین 

دارنـد. را  آسـیب پذیری 
7- نقشه پهنه بندی قدمت واحد ساختمانی

عمـر سـاختمان ها نیـز بـه عنـوان یـک پارامتر مهـم در 
مقاومـت در برابـر بالیایـی طبیعـی مطرح اسـت. با توجه 
به شـکل ۹، سـاختمان های مناطق جنوبـی دارای قدمت 
بیشـتر و بـه طبع آن در معرض آسـیب پذیری بیشـتری 

می باشند. 
۸- نقش پهنه بندی فاصله از فضاهای بی کالبد شهری

الگـوی فضاهـای بی کالبـد و چگونگـی پراکنـش و توزیع 
آن هـا در کل سـطح بافـت بخش هـای مسـکونی عامـل 
مهمـی در افزایـش کارآیـی بافـت به هنـگام وقـوع زلزله 

می باشـد )حبیـب، 1371(. همچنیـن نزدیکـی فضاهای 
بـاز بـه مناطـق مسـکونی و محصوریـت کم آن ها سـبب 
افزایـش مقاومـت شـهر در برابـر زلزلـه و سـایر بالیـای 
طبیعـی خواهـد بـود )پرتویـی، 1374(. در شـکل 10، 
پهنه بنـدی فاصلـه از فضاهـای بی کالبـد نشـان می دهد 
کـه مناطق مرکزی و جنوبی در معرض آسـیب قرار دارند 

و از سـطح پایـداری کمتـری برخوردارنـد.
۹- نقشه پهنه بندی فاصله از آتش نشانی

دسترسـی بـه مراکز آتش نشـانی یـک عامل بسـیار مهم 
در امدادرسـانی تلقی می شـود و افزایش فاصله سکونتگاه 
از مراکـز آتش نشـانی سـرعت امـداد را کاهـش و دامنـه 
خطـر را افزایـش می دهـد )حبیبـی، 13۸7(. در شـکل 
11، مناطق با بیشـترین فاصله از آتش نشـانی و بیشترین 
آسـیب پذیری بـه صوت خطـی از مرکز به سـمت جنوب 

امتداد یافته اسـت. 
10- نقشه پهنه بندی فاصله از مراکز درمانی

موجـب  مراکـز  ایـن  بـه  سـریع  و  آسـان  دسترسـی 
سرعت بخشـیدن بـه عملیـات امدادرسـانی می شـود. هر 
چه فاصله تا این مراکز بیشـتر باشـد، زمان بیشـتری بین 
مبـدا و مراکـز درمانـی طی می گردد و درمـان به مخاطره 
می افتـد )حبیبـی و همـکاران، 13۸7(. با توجه به شـکل 
12، مناطـق مرکـزی به سـمت جنوب منطقه بیشـترین 
فاصلـه را از مراکز درمانی دارند و نسـبت به سـایر مناطق 

می باشند. آسـیب پذیرتر 
پهنه بنـدی  مقالـه  ایـن  هـدف  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
آسـیب پذیری یـک نـوع از بالیـای طبیعـی یعنی سـیل 
نقشـه  می باشـد،  تهـران  شـهرداری   6 منطقـه  بـرای 
پهنه بنـدی آسـیب پذیری در زمـان شـروع سـیل و پس 

از وقـوع سـیل ترسـیم و تحلیـل شـد:
پهنه بندی آسیب پذیری در هنگام و پس از وقوع سیل

سـیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره ای 
از زمین و طوفانی شـدن می باشـد. شهرسـازی ها و حذف 
گیاهـان باعـث کاهـش مقـدار آب نفـوذی و افزایـش آب 
سـطحی می شـود. حجم زیـاد آب از یک طـرف بر بزرگی 
طغیان می افزاید و از طرفی با افزایش فرسـایش، رسوباتی 
بـه وجـود مـی آورد که بـا برجای گذاشـتن آنهـا ظرفیت 
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با توجه به اينكه تمامي قطعهها به معبر دسترسي دارند. عرض معبر روبرو در تحليل دسترسي به معبر به كار گرفته شده است. 
عرض معبر روبرو از دو جهت حائز اهميت ميباشد. از يك سو هر چه عرض معبر بيشتر باشد، امكان عبور ترافيك بيشتري 
فراهم خواهد شد. از سوي ديگر با افزايش عرض معبر: نسبت ارتفاع جدارهها به عرض (درجه محصوريت) كمتر ميگردد و 

احتمال بستهشده معبر بر اثر فروريختن ساختمانها و آوار حاصل از آن كاهش مييابد. در نتيجه امكان گريز، نجات و 
، مناطق جنوب 6). با توجه به پهنهبندي دسترسي به شبكه معابر در شكل 1390امدادرساني بهتري فراهم خواهد شد (شاياننژاد، 

شرقي كمترين ميزان دسترسي را دارند و در نتيجه آسيبپذيرتر ميباشند. 
 

 
 نقشه پهنهبندي دسترسي به شبكه معابر .6تصوير

- نقشه پهنهبندي تعداد طبقات ساختماني 5
     خانه ها معموالً داراي يك طبقه و يا تعداد طبقات كم هستند. ساختمان ها معموالً بر اساس تعداد طبقات، طبقه بندي مي شوند. 

 طبقه مي باشد. بيشترين تراكم تعداد طبقات 100بلندترين ساختمان ها، آسمان خراش ها هستند كه بلندترينشان داراي حدود 
 شهرداري تهران در مركز و جنوب ميباشد كه آسيبپذيري در مقابله بالياي طبيعي را افزايش خواهد داد.  6ساختمان در منطقه 

 
 نقشه پهنهبندي تعداد طبقات ساختماني. .7تصوير 

- نقشه پهنهبندي سطح اشتغال ساختمان 6
 در جنوب و مركز نسبت به ساير نواحي بيشتر ميباشد و اين نشان ميدهد كه 6مقدار شاخص سطح اشتغال ساختمان در منطقه 

اين مناطق بيشترين آسيبپذيري را دارند. 

تصوير 7. نقشه پهنه بندی تعداد طبقات ساختمانی.

10 
 

 
 نقشه پهنهبندي سطح اشتغال ساختمان. .8تصوير 

- نقشه پهنهبندي قدمت واحد ساختماني 7
، 9     عمر ساختمانها نيز به عنوان يك پارامتر مهم در مقاومت در برابر باليايي طبيعي مطرح است. با توجه به شكل 

ساختمانهاي مناطق جنوبي داراي قدمت بيشتر و به طبع آن در معرض آسيبپذيري بيشتري ميباشند.  

 
 نقشه پهنهبندي قدمت واحد ساختماني .9تصوير 

- نقش پهنهبندي فاصله از فضاهاي بيكالبد شهري 8
الگوي فضاهاي بيكالبد و چگونگي پراكنش و توزيع آنها در كل سطح بافت بخشهاي مسكوني عامل مهمي در افزايش 

). همچنين نزديكي فضاهاي باز به مناطق مسكوني و محصوريت كم 1371كارآيي بافت به هنگام وقوع زلزله ميباشد (حبيب، 
، پهنهبندي فاصله 10). در شكل 1374آنها سبب افزايش مقاومت شهر در برابر زلزله و ساير بالياي طبيعي خواهد بود (پرتويي، 

 از فضاهاي بيكالبد نشان ميدهد كه مناطق مركزي و جنوبي در معرض آسيب قرار دارند و از سطح پايداري كمتري برخوردارند.

تصوير 8. نقشه پهنه بندی سطح اشتغال ساختمان.
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 نقشه پهنهبندي سطح اشتغال ساختمان. .8تصوير 

- نقشه پهنهبندي قدمت واحد ساختماني 7
، 9     عمر ساختمانها نيز به عنوان يك پارامتر مهم در مقاومت در برابر باليايي طبيعي مطرح است. با توجه به شكل 

ساختمانهاي مناطق جنوبي داراي قدمت بيشتر و به طبع آن در معرض آسيبپذيري بيشتري ميباشند.  

 
 نقشه پهنهبندي قدمت واحد ساختماني .9تصوير 

- نقش پهنهبندي فاصله از فضاهاي بيكالبد شهري 8
الگوي فضاهاي بيكالبد و چگونگي پراكنش و توزيع آنها در كل سطح بافت بخشهاي مسكوني عامل مهمي در افزايش 

). همچنين نزديكي فضاهاي باز به مناطق مسكوني و محصوريت كم 1371كارآيي بافت به هنگام وقوع زلزله ميباشد (حبيب، 
، پهنهبندي فاصله 10). در شكل 1374آنها سبب افزايش مقاومت شهر در برابر زلزله و ساير بالياي طبيعي خواهد بود (پرتويي، 

 از فضاهاي بيكالبد نشان ميدهد كه مناطق مركزي و جنوبي در معرض آسيب قرار دارند و از سطح پايداري كمتري برخوردارند.

تصوير 9. نقشه پهنه بندی قدمت واحد ساختمانی

11 
 

 
 نقشه پهنهبندي فاصله از فضاهاي بيكالبد شهري .10تصوير 

- نقشه پهنهبندي فاصله از آتشنشاني 9
دسترسي به مراكز آتشنشاني يك عامل بسيار مهم در امدادرساني تلقي ميشود و افزايش فاصله سكونتگاه از مراكز آتشنشاني 

، مناطق با بيشترين فاصله از آتشنشاني و 11). در شكل 1387سرعت امداد را كاهش و دامنه خطر را افزايش ميدهد (حبيبي، 
بيشترين آسيبپذيري به صوت خطي از مركز به سمت جنوب امتداد يافته است.  

 
 نقشه پهنهبندي فاصله از آتشنشاني .11تصوير 

- نقشه پهنهبندي فاصله از مراكز درماني 10
دسترسي آسان و سريع به اين مراكز موجب سرعتبخشيدن به عمليات امدادرساني ميشود. هر چه فاصله تا اين مراكز بيشتر 

). با توجه به 1387باشد، زمان بيشتري بين مبدا و مراكز درماني طي ميگردد و درمان به مخاطره ميافتد (حبيبي و همكاران، 
، مناطق مركزي به سمت جنوب منطقه بيشترين فاصله را از مراكز درماني دارند و نسبت به ساير مناطق آسيبپذيرتر 12شكل 

ميباشند. 

تصوير 10. نقشه پهنه بندی فاصله از فضاهای بی كالبد شهری
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 نقشه پهنهبندي فاصله از فضاهاي بيكالبد شهري .10تصوير 

- نقشه پهنهبندي فاصله از آتشنشاني 9
دسترسي به مراكز آتشنشاني يك عامل بسيار مهم در امدادرساني تلقي ميشود و افزايش فاصله سكونتگاه از مراكز آتشنشاني 

، مناطق با بيشترين فاصله از آتشنشاني و 11). در شكل 1387سرعت امداد را كاهش و دامنه خطر را افزايش ميدهد (حبيبي، 
بيشترين آسيبپذيري به صوت خطي از مركز به سمت جنوب امتداد يافته است.  

 
 نقشه پهنهبندي فاصله از آتشنشاني .11تصوير 

- نقشه پهنهبندي فاصله از مراكز درماني 10
دسترسي آسان و سريع به اين مراكز موجب سرعتبخشيدن به عمليات امدادرساني ميشود. هر چه فاصله تا اين مراكز بيشتر 

). با توجه به 1387باشد، زمان بيشتري بين مبدا و مراكز درماني طي ميگردد و درمان به مخاطره ميافتد (حبيبي و همكاران، 
، مناطق مركزي به سمت جنوب منطقه بيشترين فاصله را از مراكز درماني دارند و نسبت به ساير مناطق آسيبپذيرتر 12شكل 

ميباشند. 

تصوير 11. نقشه پهنه بندی فاصله از آتش نشانی

12 
 

 
 نقشه پهنهبندي فاصله از مراكز درماني .12تصوير 

 شهرداري تهران 6با توجه به اينكه هدف اين مقاله پهنهبندي آسيبپذيري يك نوع از بالياي طبيعي يعني سيل براي منطقه 
ميباشد، نقشه پهنهبندي آسيبپذيري در زمان شروع سيل و پس از وقوع سيل ترسيم و تحليل شد: 

 پهنهبندي آسيبپذيري در هنگام و پس از وقوع سيل
شهرسازي ها و حذف گياهان باعث  سيل به معني طغيان كردن آب، زير آب رفتن گستره اي از زمين و طوفاني شدن مي باشد.

كاهش مقدار آب نفوذي و افزايش آب سطحي مي شود. حجم زياد آب از يك طرف بر بزرگي طغيان مي افزايد و از طرفي با 
 6افزايش فرسايش، رسوباتي به وجود مي آورد كه با برجاي گذاشتن آنها ظرفيت بستر اصلي رود كاهش مي يابد. منطقه 

شهرداري تهران به دليل قرارگيري در مركز شهر تهران و با توجه به شاخصهاي بررسيشده در مقابل بالياي طبيعي بسيار 
آسيبپذير ميباشد. تلفات جاني و مالي وقوع سيل در مقايسه با زلزله به دليل قرار نگرفتن منطقه در حريم رودخانه كمتر است 

-اما ساختو ساز زياد باعث عدم نفوذپذيري آب در معابر و سطح منطقه و در نتيجه افزايش احتمال وقوع سيل ميشود. بخش
هاي با آسيبپذيري باال در مناطق با تراكم جمعيتي و كالبدي شهري قرار دارند كه جنوب شرق منطقه را در بر گرفته است. 

 
 نقشه پهنهبندي آسيبپذيري در زمان وقوع سيل .13تصوير 

تصوير 12. نقشه پهنه بندی فاصله از مراكز درمانی
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12 
 

 
 نقشه پهنهبندي فاصله از مراكز درماني .12تصوير 

 شهرداري تهران 6با توجه به اينكه هدف اين مقاله پهنهبندي آسيبپذيري يك نوع از بالياي طبيعي يعني سيل براي منطقه 
ميباشد، نقشه پهنهبندي آسيبپذيري در زمان شروع سيل و پس از وقوع سيل ترسيم و تحليل شد: 

 پهنهبندي آسيبپذيري در هنگام و پس از وقوع سيل
شهرسازي ها و حذف گياهان باعث  سيل به معني طغيان كردن آب، زير آب رفتن گستره اي از زمين و طوفاني شدن مي باشد.

كاهش مقدار آب نفوذي و افزايش آب سطحي مي شود. حجم زياد آب از يك طرف بر بزرگي طغيان مي افزايد و از طرفي با 
 6افزايش فرسايش، رسوباتي به وجود مي آورد كه با برجاي گذاشتن آنها ظرفيت بستر اصلي رود كاهش مي يابد. منطقه 

شهرداري تهران به دليل قرارگيري در مركز شهر تهران و با توجه به شاخصهاي بررسيشده در مقابل بالياي طبيعي بسيار 
آسيبپذير ميباشد. تلفات جاني و مالي وقوع سيل در مقايسه با زلزله به دليل قرار نگرفتن منطقه در حريم رودخانه كمتر است 

-اما ساختو ساز زياد باعث عدم نفوذپذيري آب در معابر و سطح منطقه و در نتيجه افزايش احتمال وقوع سيل ميشود. بخش
هاي با آسيبپذيري باال در مناطق با تراكم جمعيتي و كالبدي شهري قرار دارند كه جنوب شرق منطقه را در بر گرفته است. 

 
تصوير 13. نقشه پهنه بندی آسیب پذيری در زمان وقوع سیل نقشه پهنهبندي آسيبپذيري در زمان وقوع سيل .13تصوير 

13 
 

دسترسي به فضاهاي بيكالبد شهري پس از وقوع سيل در ميزان آسيبپذيري بسيار حائز اهميت است. با توجه به مقايسه بين 
نقشه پهنهبندي آسيبپذيري در زمان وقوع سيل و پس از وقوع آن مشخص ميشود كه ميزان آسيبپذيري پس از وقوع سيل 

بيشتر ميشود و سطح بيشتري از منطقه در معرض آسيب قرار ميگيرد.  

 
 نقشه پهنهبندي آسيبپذيري پس از وقوع سيل .14تصوير

 و جمعبندينتيجهگيري 
تحليلهاي  انجام زمينهي در كه فردي به منحصر با قابليتهاي كه است توانمندي بسيار ابزار جغرافيايي اطالعات سيستم
 افزايش و نجات و امداد عمليات انجام تسهيل جهت برنامهريزي در در توجهي شايان نقش ميتواند دارد، مكاني -فضايي
از برخي قابليتهاي سيستم اطالعات جغرافيايي و  استفاده با پژوهش اين باشد. در داشته بحران مديريت در و سرعت كارآيي

 ميزان  شهرداري تهران پرداخته شد. ابتدا6 به تحليل چند هدف عمده در مديريت بحران حوادث منطقه ArcGISنرمافزار 
 آسيبپذيري پتانسيل داراي قسمتهاي منطقه بيشتر ميدهد نشان نتايج كه گرديد، محاسبه كل منطقه آسيبپذيري پتانسيل
 درصد 60 از بيش و است شرقي محدوده جنوب به ويژه و جنوب مركز، به مربوط آسيبپذيري هستند. بيشترين ميزان بااليي

 داراي منطقه شمالي هستند. بخشهاي باال بسيار آسيبپذيري پتانسيل با و مسئلهدار جزو بافتهاي بخشها اين ساختمانهاي
 با بافت، آسيبپذيري ميزان از تعيين است. پس پايين آن قسمتهاي بيشتر در آسيبپذيري و پتانسيل بوده مطلوبتري وضعيت

 و شناسايي هستند نجات مناسب و امداد مراكز استقرار براي كه مناطقي آن، مكاني- تحليل فضايي قابليت و نرمافزار كمك
نتايج نشان داد،منطقه  شدند. مشخص روي نقشه بر و شناسايي منطقه داخل در محل 24تعداد  راستا اين گرديدند. در مشخص

 شهرداري تهران به دليل قرارگيري در مركز شهر تهران و با توجه به شاخصهاي بررسيشده در مقابل بالياي طبيعي بسيار 6
آسيبپذير ميباشد. تلفات جاني و مالي وقوع سيل در مقايسه با زلزله به دليل قرار نگرفتن منطقه در حريم رودخانه كمتر است 

-اما ساختو ساز زياد باعث عدم نفوذپذيري آب در معابر و سطح منطقه و در نتيجه افزايش احتمال وقوع سيل ميشود. بخش
هاي با آسيبپذيري باال در مناطق با تراكم جمعيتي و كالبدي شهري قرار دارند كه جنوب شرق منطقه را در بر گرفته است. 

دسترسي به فضاهاي بيكالبد شهري پس از وقوع سيل در ميزان آسيبپذيري بسيار حائز اهميت است. با توجه به مقايسه بين 
نقشه پهنهبندي آسيبپذيري در زمان وقوع سيل و پس از وقوع آن مشخص ميشود كه ميزان آسيبپذيري پس از وقوع سيل 

بيشتر ميشود و سطح بيشتري از منطقه در معرض آسيب قرار ميگيرد.  
منابع و ماخذ 

تهران.  دانشگاه شهري، تهران: انتشارات طراحي )، فرآيند1377بحريني، سيدحسين (.1

تصوير14. نقشه پهنه بندی آسیب پذيری پس از وقوع سیل
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بسـتر اصلـی رود کاهـش می یابـد. منطقـه 6 شـهرداری 
تهـران به دلیل قرارگیری در مرکز شـهر تهـران و با توجه 
بـه شـاخص های بررسی شـده در مقابـل بالیـای طبیعی 
بسـیار آسـیب پذیر می باشـد. تلفـات جانی و مالـی وقوع 
سـیل در مقایسـه بـا زلزله بـه دلیل قـرار نگرفتن منطقه 
در حریـم رودخانـه کمتـر اسـت امـا سـاخت و سـاز زیاد 
باعـث عـدم نفوذپذیری آب در معابر و سـطح منطقه و در 
نتیجـه افزایش احتمال وقوع سـیل می شـود. بخش های 
بـا آسـیب پذیری بـاال در مناطـق بـا تراکـم جمعیتـی و 
کالبـدی شـهری قـرار دارنـد که جنـوب شـرق منطقه را 

در بـر گرفته اسـت.
دسترسـی بـه فضاهـای بی کالبـد شـهری پـس از وقـوع 
سـیل در میزان آسـیب پذیری بسـیار حائز اهمیت است. 
با توجه به مقایسـه بین نقشـه پهنه بندی آسـیب پذیری 
در زمان وقوع سـیل و پس از وقوع آن مشـخص می شـود 
که میزان آسـیب پذیری پس از وقوع سـیل بیشـتر می-

شـود و سـطح بیشـتری از منطقه در معرض آسـیب قرار 
می گیرد. 

نتیجه گیری و جمعبندي
سیسـتم اطالعات جغرافیایی ابزار بسـیار توانمندی است 
کـه بـا قابلیت هـای منحصـر بـه فـردی کـه در زمینه ی 
انجـام تحلیل هـای فضایـی- مکانـی دارد، می تواند نقش 
شـایان توجهـی در برنامه ریـزی در جهت تسـهیل انجام 
عملیـات امـداد و نجـات و افزایـش کارآیـی و سـرعت در 
مدیریت بحران داشـته باشـد. در این پژوهش با اسـتفاده 
از برخـی قابلیت هـای سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی و 
نرم افـزار ArcGIS بـه تحلیـل چنـد هـدف عمـده در 
مدیریـت بحـران حـوادث منطقـه 6 شـهرداری تهـران 
پرداختـه شـد. ابتدا میـزان پتانسـیل آسـیب پذیری کل 
منطقه محاسـبه گردید، که نتایج نشـان می دهد بیشـتر 
قسـمت های منطقه دارای پتانسـیل آسیب پذیری باالیی 
هسـتند. بیشترین میزان آسـیب-پذیری مربوط به مرکز، 
جنـوب و بـه ویژه جنوب شـرقی محدوده اسـت و بیش از 
60 درصـد سـاختمان های ایـن بخش ها جـزو بافت های 
مسـئله دار و با پتانسیل آسـیب پذیری بسیار باال هستند. 
بخش هـای شـمالی منطقـه دارای وضعیـت مطلوبتـری 

بوده و پتانسـیل آسـیب پذیری در بیشتر قسمت های آن 
پاییـن اسـت. پـس از تعیین میـزان آسـیب پذیری بافت، 
بـا کمـک نرم افـزار و قابلیت تحلیـل فضایی -مکانـی آن، 
مناطقـی که برای اسـتقرار مراکـز امداد و نجات مناسـب 
هسـتند شناسـایی و مشـخص گردیدنـد. در ایـن راسـتا 
تعـداد 24 محـل در داخـل منطقـه شناسـایی و بـر روی 
نقشـه مشخص شدند. نتایج نشان داد،منطقه 6 شهرداری 
تهـران به دلیل قرارگیری در مرکز شـهر تهـران و با توجه 
بـه شـاخص های بررسی شـده در مقابـل بالیـای طبیعی 
بسـیار آسـیب پذیر می باشـد. تلفـات جانی و مالـی وقوع 
سـیل در مقایسـه بـا زلزله بـه دلیل قـرار نگرفتن منطقه 
در حریـم رودخانـه کمتـر اسـت امـا سـاخت و سـاز زیاد 
باعـث عـدم نفوذپذیری آب در معابر و سـطح منطقه و در 
نتیجـه افزایش احتمال وقوع سـیل می شـود. بخش های 
بـا آسـیب پذیری بـاال در مناطـق بـا تراکـم جمعیتـی و 
کالبدی شـهری قرار دارند که جنوب شـرق منطقـه را در 
بر گرفته اسـت. دسترسـی بـه فضاهای بی کالبد شـهری 
پـس از وقـوع سـیل در میزان آسـیب پذیری بسـیار حائز 
اهمیت اسـت. با توجه به مقایسـه بین نقشـه پهنه بندی 
آسـیب پذیری در زمـان وقـوع سـیل و پـس از وقـوع آن 
مشـخص می شـود که میزان آسـیب-پذیری پس از وقوع 
سـیل بیشـتر می شـود و سـطح بیشـتری از منطقـه در 

معرض آسـیب قـرار می گیرد. 
منابع  و ماخذ

1.بحرینی، سیدحسـین )1377(، فرآیند طراحی شهری، 
تهران: انتشـارات دانشگاه تهران.

2.پرتویی، پروین )1373(، ارزیابی تحلیلی بازسـازی سـه 
شـهر زلزله زده ایران، مجموعه مقاالت هشـتمین سمینار 

بین المللی پیش بینـی زلزله.
3.پرتویـی، پروین )1374(، بررسـی موانـع، محدودیت ها 
کاهـش  معیارهـای  اجـرای  زمینـه  در  تقابل هـا  و 
آسـیب پذیری در برابـر زلزلـه، مجموعـه مقـاالت دومین 
کنفرانـس بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه، 
پژوهشـگاه بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزله، 

تهران.
4.حبیـب، فـرح )1371(، نقـش فـرم شـهر در کاهـش 
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خطرات ناشـی از زلزله، مجموعه مقـاالت اولین کنفرانس 
بیـن المللی بالیای طبیعی در مناطق شـهری، بخش اول 
زلزلـه، دفتـر مطالعـات و برنامه ریزی شـهر تهـران، صص 

.1607 -1617
5.حبیبـی، کیومـرث و همـکاران )13۸7(، تعیین عوامل 
سـاختمانی موثـر در آسـیب پذیري بافـت کهـن شـهري 
 ،FUZZY LOGIC و  GIS زنجـان بـا اسـتفاده از

هنرهـای زیبـا، شـماره 33، صـص 36- 27.
6.حبیبـی، کیومـرث، سـرکارگر اردکانـی، علی، یوسـفی، 
پیاده سـازی   ،)13۹1( مصطفـی  صفدرنـژاد،  زاهـد، 
تعییـن  جهـت  فـازی  سلسـله-مراتبی/  الگوریتم هـای 
آسـیب پذیری چند عامله هسـته مرکزی شهرها، مطالعه 
مـوردی: منطقـه 6 تهـران، دو فصلنامـه علمی پژوهشـی 
مدیریت بحران، شـماره دوم، پاییز و زمسـتان، صص 76- 

.67
میـزان  ارزیابـی   ،)13۹0( عبـاس  7.شـایان نژاد، 
آسـیب پذیری ناشـی از عوامـل انسان سـاخت با اسـتفاده 
از تکنیـک فرآیند تحلیل-شـبکه ای، اسـتاد راهنما: دکتر 
مصطفی بهزادفر، پایان نامه کارشناسـی ارشـد شهرسازی 
و گرایـش برنامه ریزی شـهری و منطقه ای، دانشـگاه علم 

و صنعـت ایران.
 ،)13۹1( میـالد  همافـر،  محمدمهـدی،  ۸.عزیـزی، 
آسیب شناسـی لـرزه ای معابـر شـهری، مطالعه مـوردی: 
محلـه کارمنـدان، کرج، نشـریه هنرهای زیبـا- معماری و 
شهرسـازی، دوره 17، شـماره 3، پاییـز، صـص 15- 5.
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بررسی گفتمان قدرت در نگارش تاريخ هنر و معماری و شهرسازي ايران 
در عصر ساسانی و ورود اسالم

پونه عبدالکريم زاده- دانشجوی دکتری پژوهش هنر،دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ايران.
عفت السادات افضل طوسی* - دانشیار هنر،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ايران.

چکیده
ساسانیان خود را جانشینان برحـــق هخامنشیان می دانستند.

فرهنگ و تمدن و هنر در اين دوره از تاريخ ايران به اوج خود 
با  باورند که  اين  بر  ايرانی  غیر  و  ايرانی  نگاران  تاريخ  می رسد. 
سرنگونی دولت ساسانی، ايران هرگز روی تمدن و پیشرفت به 
خود نديده است. نظريه گفتمان قدرت و دانش میشل فوکو به 
تحلیل و واسازی اين باورها می پردازد. تحلیل گفتمان اهداف 
پشت اين باورها را نشان می دهد. از نظر فوکو قدرت گزينه هايی 
انتخاب می کند. اين دانش هم مولد و هم  را به عنوان دانش 
سرکوبگراست. شکلهايی از مبارزه با اين قدرت دانش وجود دارد.

تحلیل  با  ای  کتابخانه  و  اسنادی  روش  کمک  به  پژوهش  اين 
نظريه ی گفتمان قدرت-دانش میشل فوکو در عصر ساسانی می 
پردازد. هدف اين پژوهش نشان دادن تفاوت دو ديد گاه متفاوت 
مولد و مبارز برای تاريخنگاران ايرانی و غیر ايرانی است. بسیاری 
ازتاريخ نگاران ايرانی، اطالعات خود را مديون باستان شناسان و 
شرق شناسان غربی می دانند. از اين رو اين تاريخنگاران اغلب 
باستانگرا هستند. تحلیل گفتمان دانش و قدرت جايگاه متفاوت 

و متضاد اين دو گروه را برما آشکار می سازد.
واژگان کلیدي: ايران، ساسانی، دانش، قدرت، فوکو، تاريخ.

abdolkarim@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09133037898؛ رايانامه  *
اين پژوهش برگرفته از رساله دکتری پونه عبدالکريم زاده با عنوان گفتمان تمدن و تاريخ هنر ايران با رويکرد نظريه میشل فوکو، رشته پژوهش هنر دانشگاه 

الزهرا)س( می باشد. 

Strategic Business/IT Alignmentof Semnan Province 
Small and Medium production cooperatives

Abstract
The aim of this study is to empirically investigate the 
impact of Business-Information Technology Alignment 
on small and medium enterprise and to revision the 
BIA prior by using data from production cooperatives. 
In this research, the population is all of the cooperatives 
section. By using Delphi method and commends of the 
experts’ fourteen parameters were recognized.  Then, 
a sample size of 140 active firms was determined. In 
order to assessing business/IT alignment usedenhanced 
strategic alignment maturity Luftman model as basic 
model. The main findings showed that the six IT-busi-
ness alignment criteria has a significant effect on pro-
duction cooperatives. Also, we found that the produc-
tion cooperatives are the second level of maturity, the 
level of commitment. This level indicate that the strate-
gic role of IT in cooperatives has not been established.
But has begun identifying potential opportunities for 
alignment;Finally, provided long-term and short-term 
strategies to improve the alignment of production co-
operatives.
Keywords:Business-Information Technology Align-
ment, Strategic Alignment, Small and Medium Co-Pro-
duction, Information Technology Management
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مقدمه
تاريخ نـگاری هنـر در ايـران بـه سـده دهـم هجـری و 
ديباچـه هـای مرقعات خط و نقاشـی در روزگار صفويان 
بـر مـی گردد.آنچـه امـروزه ازتاريخ نگاری هنربـه عنوان 
امـری مـدرن میشناسـیم،زاده اروپـای دوره رنسـانس 
اسـت.تاريخنامه هـای هنـر در ايـران زمیـن در امتـداد 
سـنت تذکـره و ادب پديـد آمـد و تاريـخ نامـه هـای 
هنـر در مغـرب زمیـن حاصـل انقطـاع از سـنت هنـر و 
نوشـتن دربـاره هنر بـود. آنچـه امـروزه در تاريخنگاری 
هنـر ايـران ديده می شـود،حاصل تالش باستانشناسـان 
و شـرق شناسـان است.کسـانی که اغلب غیر ايرانی و به 
تعبیـر نظريـه های اسـتعماری و پسـا اسـتعماری،غربی 
ايرانـی  مـدرن  نـگاران  می شـوند.تاريخ  محسـوب 
اغلـب تحصیلکـردگان غـرب و باسـتانگرا بودند.آنها،بـه 
خصـوص از دوره قاجـار بـه بعد،بـر اسـاس يافتـه هـای 
کاوشـگران غربـی بـه نـگارش تاريـخ هنـر پرداختند.در 
نـگاه اول تاريخنـگاران باسـتانگرا و غـرب گـرای ايرانـی 
هم عقیده و موافق باسـتان شناسـان و شـرق شناسـان 
غربـی هسـتند.تحلیل گفتمـان قـدرت- دانـش میشـل 
فوکـو نشـان مـی دهـد کـه ايـن دوگـروه در دو جرگـه 
متفـاوت و متضـاد قـرار می گیرند. ايـن پژوهش بر دوره 
ی ساسـانی و ورود اسـالم بـه ايـران تکیـه دارد.زمانـی 
کـه به بـاور تاريخنـگاران دوران شـکوه و عظمـت ايران 
پايـان يافتـه و دوران فترت آغاز می شـود.هدف پژوهش 
پیش رو پاسـخ به اين پرسـش اسـت که چه عواملی در 
ايـن تضـاد دخالـت داشـته انـد؟ و چگونه شـیوه تحلیل 
گفتمـان میشـل فوکـو مـی تواند ايـن تفاوتها را آشـکار 
سـازد؟ ايـن پژوهش به کمک روش اسـنادی و کتابخانه 
ای بـا تحلیـل نظريه گفتمان قدرت-دانش میشـل فوکو 
در عصـر ساسـانی بـه تحلیـل اين دو گـروه تاريـخ نگار 
مـی پردازد. گـزاره های انتخابـی از جانـب تاريخنگاران 
ايرانـی دانـش متفاوتـی را نسـبت بـه غربیها شـکل می 
دهد.هرچنـد کـه اين گـزاره ها همان هايی هسـتند که 
دانش باسـتان شناسـی و تاريخنگاری غـرب در ايران را 

شـکل داده است.
در پژوهش حاضربـا رويکـرد تحلیل گفتمـان  و تاکیـد 

برتحلیـل  زيرمتن هـا و شـکاف های  تاريخـی  بیشـتر بـه 
دو اثـر توجـه مـی شـود.دوره ساسـانی و ورود اسـالم 
نوشـته  ايـران)1344ه.ش(  باسـتانی  میـراث  از کتـاب 
شرق شناسـی آمريکايی، ريچـارد نلسـون فـرای و تاريخ 
خـواه  مشـروطه  نوشـته  باسـتان)1306ه.ش(  ايـران 
باسـتان گـرا، حسـن پیرنیا، مـورد بررسـی قرارمیگیرند.

نظريه  گفتمان میشل فوکو 
در ديرينـه شناسـی دانش،فوکـو مـی گويد:»گفتمـان 
مجموعـه ای از جمـالت يـا گـزاره هاسـت و مـی تـوان 
آن را گـروه بزرگـی از گـزاره هـا تعريف کـرد که به يک 
نظـام واحـد صورتبنـدی- يک بـه اصطـالح صورتبندی 
گفتمانـی- تعلـق دارنـد« )برتنـس، 1384، ص 178(. 
مفهــوم گفتمــان در انديشه فوکــو، نسبتـي خاص بـا 
ساختگرايي دارد که بـر محـور روش ديرينه شناسیتنظیم 
شده اسـت. از منظري سـاختگرايانه، گفتمان براي اشاره 
بـه مجموعـه قاعده منـدي از گزاره هـا به کار مـي رود که 
بـه صـورت سـاختارهاي نامرئـي و ناخـودآگاه، در پـس 
انديشـه هاي منفـرد، تئوري ها و سـخنان روزمـره نهفته 
اسـت و قواعد خود را بر انديشـه، فلسـفه، علـم، رفتارها 
و گفتارهـا تحمیـل مـي کنـد. از ايـن منظـر، فلسـفه ها 
در  کـه  مي باشـد  سـاختار  نوعـي  نظريه هـا حاصـل  و 
ناخـودآگاه مـردم وجـود دارد و بـر اسـاس آن همه چیـز 
شـکل مي گیـرد. در ديـدگاه گفتمانـي، برخـالف روش 
جهانـي  عنـوان  بـه  را  بیرونـي  جهـان  کـه  اثباتـي 
ازپیش شـکل گرفته و عینـي تلقـي کـرده و معرفـت مـا 
را محصـول بازتاب هـاي بیروني مي داند، جهـان اجتماع 
و انسـان، جهانـي ذاتـا بي شـکل و بي معنـي اسـت و بـه 
وسـیله گفتمان هاي مسـلط هـر عصري، معنا و شـکلي 
خـاص مي گیرد و محدود و محصور مي شـود. به سـخن 
ديگـر، اجتمـاع و انسـان به طـور بالقـوه قابـل ظهـور در 
اشـکال گوناگوني اسـت و گفتمان مسـلط در هـر دوره، 
بـه تحقـق و ظهور متعیـن يکي از آن اشـکال مي انجامد 
)بشـیريه،1378، صـص 12-11(. ايـن گفتمـان هـا بـا 
ادعـای تخصص،تعییـن مـی کننـد کـه چگونـه دربـاره 
حـوزه مـورد نظرمـان سـخن بگويیـم يـا بینديشـیم،و 
مـا را متقاعـد مـی کننـد کـه خودمـان و ديگـران را 
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تحـت مراقبـت دايـم درآوريم.گفتمان هـا درسـت بـه 
ارزشـهای  ماننـد هژمونـی گرامشـی)پذيرش عقايـد و 
حاکـم از طريـق رضامنـدی )consent( و ايدئولـوژی 
آلتوسـر)پذيرش عقايد و ارزشـهای حاکم ازطريق قدرت 
سـرکوبگر( عمل مـی کنند،زيرا مـا کاماًل آنهـا را درونی 
مـی کنیـم تا جايی کـه حتی در مـا لذت بـه وجود می 
آورند.گفتمـان هـا شـیوه نگاه ما بـه جهـان را نظام مند 
مـی کنند.مـا گفتمان هـا رازندگـی و تنفس مـی کنیم 
و در نتیجـه بـی آنکـه خـود بدانیـم حلقـه رابـط تعداد 
فراوانـی از زنجیرهـای قـدرت هسـتیم. ايـن گفتمان ها 
بـا ادعـای تخصص،تعییـن می کننـد که چگونـه درباره 
حـوزه مـورد نظرمان سـخن بگويیم يـا بینديشـیم،و ما 
را متقاعـد مـی کننـد کـه خودمـان و ديگـران را تحـت 
مراقبـت دايـم درآوريم.گفتمان هـا درسـت بـه ماننـد 
هژمونـی گرامشـی)پذيرش عقايـد و ارزشـهای حاکم از 
طريـق رضامنديـو ايدئولـوژی آلتوسـر)پذيرش عقايـد و 
ارزشـهای حاکـم ازطريـق قـدرت سـرکوبگر( عمـل می 
کنند،زيـرا مـا کامالآنهـا را درونی می کنیـم تا جايی که 
حتـی در ما لـذت به وجود مـی آورند.گفتمان ها شـیوه 
نـگاه مـا به جهـان را نظام منـد می کنند.مـا گفتمان ها 
رازندگـی و تنفـس مـی کنیم و در نتیجه بـی آنکه خود 
بدانیـم حلقـه رابط تعـداد فراوانـی از زنجیرهـای قدرت 

هسـتیم )برتنـس، 1384، صـص 182- 181(.
عنـوان  بـه  گفتمانـي  سـاختارهاي  منظـر،  ايـن  از   
چارچوب هايـي هسـتند که بـه عنوان حدي بـر واقعیت 
متکثـر، بي کـران و بي نظـم بیرونـي بـه جهان بي شـکل 
بـه  و  و معنـا مي بخشـند  بي معنـاي خـارج، شـکل  و 
دلیـل آن کـه محصـول تحـوالت تاريخي هسـتند، دائما 
در معـرض تغییـر و تحول انـد. فوکـو، عمـل گفتمانـي 
قواعـد  از  »مجموعـه اي  مي کنـد:  تعريـف  چنیـن  را 
تاريخیناشـناس که همیشـه در زمان و مکان معرف يک 
دوران خـاص دانسـته مي شـوند و کارکـرد ارتباطـي در 
يـک محـدوده اجتماعي، اقتصـادي، جغرافیايـي و زباني 
مشـروط بـه آن هاسـت« )ماتیـوز، 1378، صـص216-

214(. ايـن قواعد که در ناخـودآگاه وجود دارد، قواعدي 
نیسـتند کـه گوينـده خاصـي آگاهانـه از وجـود آن هـا 

خبـر داشـته باشـد، بلکه تمـام اعضاي اجتمـاع مربوطه 
بـه يـک انـدازه در آن سـهیم اند. بدين ترتیـب، اعمـال 
گفتمانـي به لحاظ ناآگاهانه بودنشـان شـبیه سـاختارها 
هسـتند کـه از قواعـد به خصوصـي تبعیـت مي کننـد.

فوکـو ايـن سـاختارهاي نهايـي را که در پس انديشـه ها 
و کردارهـا نهفتـه اسـت، »اپیسـتمه« يـا »صورت بندي 
فکـري  » اپیسـتمه«،  پیش زمینـه  مي نامـد.  دانايـي« 
ناخـودآگاه همـه انديشـمندان يـک عصـر ويـا همـان 
سـخن  بـه  اسـت.  دوران  هـر  در  معرفـت  ناخـودآگاه 
ديگـر، اپیسـتمه، صورت بنديکلـي آن روابـط سـاختاري 
و سـاخت مندي اسـت کـه شـیوه ظهـور گفتمان هـاي 
علمـي در هـر عصـري را تعییـن مي کند؛ يعنـي چیزي 
اسـت کـه تعییـن مي کنـد کـه چـه مي تـوان گفـت و 
چـه نمي تـوان گفـت. بدين سـان، اپیسـتمه بـر سـوژه 
انسـاني مقـدم اسـت و شـکل خـاص انديشـه و کـردار 
وي را تعییـن مي کند)بشـیريه، 1378، صـص22-23(.
قـدرت از طريق گفتمـان وصـورت بنديهـای گفتمانـی

Discursive  Formations عمـل مـی کند )برتنس، 
1384، ص 178(.  فوکو معتقد اسـت که میان اپیسـتمه 
يـا نظام دانايي و قدرت، نسـبتي همیشـگي وجـود دارد 
عملکردهـاي  و  روش هـا  دانايـي،  صورت بنـدي  هـر  و 
خاصـي بـراي کاربرد نظـارت اجتماعـي و کنتـرل دارد.

مثابـه يـک  بـه  به طورکلـي، گفتمـان در عیـن حـال 
قـدرت اسـت کـه همه چیـز را بـه خـود جـذب مي کند 
و بـا ايجـاد رژيـم حقیقـت خـاص خـود، بـه هويـت ما 
شـکل مي دهـد و در پرتـو تغییـر گفتمان ها، نحـوه نگاه 
بـه انسـان هـم عـوض مي شـود. در ايـن معنـا، گفتمان 
همچـون قـدرت اجتماعـي عمـل مي کنـد و انسـان را 
بـه زيـر سـلطه درمي آورد.گفتمـان به عنوان قـدرت، در 
هـر زمینـه اي چیزهايـي را حفـظ و چیزهايـي ديگـر را 
حـذف مي کند)بشـیريه، 1378، ص 24(.در سـناريوی 
فوکو،قدرت،دانـش را تولیـد مـی کنـد؛ بديـن معنـا که 
بايـد يـک گفتمـان، اعتبـار و باورپذيری دانـش را ايجاد 
کند.ايـن قدرت اسـت کـه نهايتـا حقايق گفتمـان ها را 
بـه وجـود مـی آورد. فوکـو مجموعـه دعـاوی موجود در 
مـورد دانـش را يک گفتمـان می نامد )برتنـس، 1384، 
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ص 178(.دانـش محصـول گفتمـان به خصوصی اسـت 
کـه امـکان صورتبندی دانش را فراهم مـی آورد،و بیرون 
از ايـن گفتمان،دانـش اعتبـار خود را از دسـت می دهد 

)همـان، 1384، ص 180(.
 بـر ايـن اسـاس، موضوع اصلـي گفتمان »حکم« اسـت 
کـه همـراه با قواعد و اعمـال اجتماعي، اشـکال هويت و 
روابـط قـدرت عمـل مي کنـد و در پیوند بـا راهبردهاي 
حاکم شـدن و مقاومـت عمـل مي کنـد. بـه تعبیـر بهتر، 
»گفتمـان نوعـي قدرت اسـت کـه در میـدان اجتماعي 
حاکم شـدن  راهبردهـاي  بـه  مي توانـد  و  مي چرخـد 
ص  بچسـبد«)خالقي،1382،  مقاومـت  همچنیـن  و 
نهايـي، مي تـوان گفـت کـه فوکـو  210(. در تحلیـل 
و  مـي ورزد  اجتنـاب  سـاختگرايانه  تحلیلـي  ارائـه  از 
برخـالف سـاختگرايي، بـه دنبـال ايجـاد الگـوي صوري 
قاعده منـدي براي تبیین رفتار انسـان نیسـت)دريفوس، 
رابینـو، 1378، صـص 54-48(.او برخالف سـاختگرايان 
کـه نظام زبـان را تعیین کننده فرهنـگ و معنا مي دانند، 
نشـان مي دهـد کـه چگونـه کاربـرد زبـان يـا گفتمـان، 
همـواره بـا کاربرد قدرت همراه اسـت.نهادهاي اجتماعي 
در چارچـوب گفتمـان و از طريـق فرآينـد حفـظ برخي 
امکانـات و حـذف برخـي ديگـر، قدرتخـود را مسـتقر 
مي سازند)حسـین بشـیريه،1378، ص  92(.آثـار فوکـو 
توجـه مـا را بـه نقـش زبـان در اعمـال و حفـظ قـدرت 
جلـب مـی کند.براسـاس نظر فوکـو جهان مـدرن غربی 
شـديدا تحـت کنترل گفتمان هايی اسـت کـه رفتارمان 
را بهنجـار مـی کننـد زيـرا مـا آنهـا را درونی کـرده ايم 
و بـرای دسـت يابی بـه تمامـی اهـداف عملی،بـر خـود 
نظـارت مـی کنیم.نقـد فوکويـی بـه نقـش متـون در 
چرخـش و دوام قـدرت اجتماعـی توجـه دارد)برتنـس، 

1384، ص 195(.  
تحلیل گفتمان  

کـه   Discourse Analysis يـا  گفتمـان  تحلیـل 
 interdisciplinary امـروزه به گرايشـی بین رشـته ای
تبديل شـده اسـت ريشـه در جنبـش انتقـادی ادبیات، 
زبانشناسی)نشـانه شناسـی( تاويـل گرايـی، هرمنوتیک 
گادامـر و تبـار شناسـی و ديرينه شناسـی میشـل فوکو 

دارد.بنیـان های فکـری تحلیل گفتمان فراتـر از تحلیل 
متن يا نوشـتار )text analysis( يا تحلیل گفتار اسـت. 
گفتمـان مجموعـه ای از گـزاره هايـی اسـت کـه يـک 
مفهـوم کلـی را در بـر می گیرد؛ در نظرات میشـل فوکو 
)کـه می تـوان از او به عنـوان بنیانگـذار تحلیل گفتمان 
يـاد کـرد( تاکید بر اين اسـت که رابطـه ای تعاملی بین 
text و زمینـه context وجـود دارد. همچنیـن رابطـه 
ای تعاملـی و ديالکتیکی بین »گفتمـان، قدرت، معرفت 
و حقیقـت« وجـود دارد. مهمتريـن دسـتاورد فوکـو را 
تحلیـل روابـط قـدرت و معرفـت مـی دانند)عبدالهادی 

صالحـی زاده، 1391، ص 123(.
تحلیـل گفتمـان Discourse Analysis قصـد دارد 
نشـان دهد کـه از طريق کـدام فرآيند تـالش می کنیم 
تا معنای نشـانه ها را تثبیت کنیم،وکدام فرآيند موجب 
مـی شـود که برخـی از مـوارد تثبیت معنا بـه چنان امر 
معمولـی بـدل شـوند کـه آنهـارا پديـده ای طبیعـی به 
شـمار آوريم.اکنـون اين طـرح کلی را بـه نظريات الکلو 
و مـوف ترجمه مـی کنیم.گفتمان را تثبیـت معنا درون 
يـک قلمـرو خاص تعريـف کـرده اند.تمامی نشـانه های 
يک گفتمـان بعدmoment هسـتند.آنها گره گاه هايی  
nodal pointsهسـتند کـه بـر اسـاس مواضـع مبتنی 
بر تفاوتشـان differential positions تثبیت شـده و 
بسـت closureخـورده اند.بدين ترتیب سـاير معناهای 
نشـانه ها طردexclusion  می شـوند و میدان گفتمان 
the field of discursiveرا مـی سـازند )يورگنسـن، 

فیلیپـس، 1391، ص 55-57(.
قدرت،دانش وگفتمان 

بـه نظـر مـی رسـدباديدگاه فوکـو از قـدرت- دانـش، 
کسـانی کـه در جريـان اعمال قـدرت برفرهنـگ و ملت 
و جغرافیـای ديگـری قرار دارند)به نوعـی بومی و محلی 
و يـا بـه تعبیـری اهـل آن فرهنگ يـا ملـت آن جغرافیا 
بـه حسـاب می آينـد و با نهاد قدرت همسـان نیسـتند(

و بـه نهادهـای قدرت وابسـتگی)مادی( و يـا به خصوص 
گرايـش ذهنـی و درونـی پیـدا مـی کننـد در جرگـه 
مدلـی از مبـارزه )نمـودار شـماره 2(و مقاومت)تسـلیم( 
قـرار مـی گیرند و به سـوژه تبديل شـده انـد.در صورتی 
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نمودار 1. قدرت/ دانش به عنوان نیروی مولد؛ ماخذ:نويسندگان.

کـه افـرادی کـه بـا نهادهـای قـدرت يـا اعمـال قـدرت 
همسـان هسـتند)افرادی غیـر از فرهنـگ و ملتـی کـه 
قـدرت برآنهـا اعمـال می شـود، منظـور ديگران اسـت(

در جرگـه مولدين)نمـودار شـماره1( قـدرت قـرار دارند 
)دريفوس،رابینـو، 1391، ص 348(.

باستانگرايی سنتی و جديد
ايرانیـان در برخـورد بـا اعـراب اولیـن قومـی بودنـد که 
معادلـه »عـرب يعنـی اسـالم«را شکسـتند و بـا اين که 

اسـالم را پذيرفتند،دسـت رد بـه سـینه عربیـت زدنـد.
تقريبـا تمامـی سلسـله هـای بعـد از اسـالم،آنهايی کـه 
بربخشـی از امپراتوری سـابق ساسـانی مسـلط شدند،به 
طورطبیعـی بـه گذشـته قبـل از اسـالم نظـر داشـتند.

بسـیاری از ايـن سلسـله ها با سـاختن نسـب نامه های 
سـاختگی سـعی در پیوند خود با پادشاهان و خاندانهای 
ايـران قبـل از اسـالم داشـتند.عالوه برحکومتگران،توده 
مـردم نیـز هیـچ گاه از گذشـته خـود بريـده نشـدند و 

4 
 

قدرت،دانش وگفتمان  
به نظر مي رسدباديدگاه فوكو از قدرت- دانش، كساني كه در جريان اعمال قدرت برفرهنگ و ملت و جغرافياي ديگري قرار 

دارند(به نوعي بومي و محلي و يا به تعبيري اهل آن فرهنگ يا ملت آن جغرافيا به حساب ميآيند و با نهاد قدرت همسان 
ه مبارزنيستند)و به نهادهاي قدرت وابستگي(مادي) و يا به خصوص گرايش ذهني و دروني پيدا مي كنند در جرگه مدلي از 

) قرار مي گيرند و به سوژه تبديل شده اند.در صورتي كه افرادي كه با نهادهاي قدرت يا اعمال تسليم)و مقاومت(2(نمودار شماره 
قدرت همسان هستند(افرادي غير از فرهنگ و ملتي كه قدرت برآنها اعمال مي شود، منظور ديگران است)در جرگه 

د  .)348 ، ص1391 ،) قدرت قرار دارند (دريفوس،رابينو1ين(نمودار شمارهمول
 

 
 

 .:نويسندگاناخذم؛ قدرت/ دانش به عنوان نيروي مولد. 1نمودار 

 
 .:نويسندگاناخذم؛  اشكال مبارزه با قدرت/دانش.2نمودار 

باستانگرايي سنتي و جديد 
ايرانيان در برخورد با اعراب اولين قومي بودند كه معادله «عرب يعني اسالم»را شكستند و با اين كه اسالم را پذيرفتند،دست رد 

به سينه عربيت زدند.تقريبا تمامي سلسله هاي بعد از اسالم،آنهايي كه بربخشي از امپراتوري سابق ساساني مسلط شدند،به 
طورطبيعي به گذشته قبل از اسالم نظر داشتند.بسياري از اين سلسله ها با ساختن نسب نامه هاي ساختگي سعي در پيوند خود با 
پادشاهان و خاندانهاي ايران قبل از اسالم داشتند.عالوه برحكومتگران،توده مردم نيز هيچ گاه از گذشته خود بريده نشدند و حتي 

با قبول اسالم بسياري از مراسم و آداب و رسوم اجتماعي خويش را حفظ كردند و يا دگرگونيهايي در آنها به وجود آوردند و به 

نيروي مولد

دانشقدرت

شرق شناس، باستان شناس و 
مورخ

شرق شناسي و نظريه 
هاي پسا استعماري

باستان شناسي،تاريخ  و 
تاريخ هنر

دانش/قدرت

مبارزات 
اقتدارستيزانه

مبارزه عليه اشكال سلطه 
)قومي، مذهبي واجتماعي(

استثمار

باستانگرايي 
)تسليم(

عليه آن چيزي كه فرد را به خودش مقيد 
ميسازدووي را تسليم ديگران ميكند
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استثمار

باستانگرايي 
)تسليم(

عليه آن چيزي كه فرد را به خودش مقيد 
ميسازدووي را تسليم ديگران ميكند

نمودار 2. اشکال مبارزه با قدرت/دانش؛ ماخذ:نويسندگان.
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5 
 

آنها پايبند ماندند.بسياري از شاعران و اديبان نيز از همان عهد خالفت امويان و مخصوصا عباسيان و سپس دردوران حكومتهاي 
ايراني تبار و بعدها ترك نژاد به انتقال اين مواريث به نسلهاي بعدي پرداختند.نمونه روشن آن حكيم ابوالقاسم فردوسي و 

 شاهكارش شاهنامه است كه بسياري از داستانها و آداب و رسوم ايران باستان را به شيوه اي حماسي براي هميشه ماندگار ساخته
 .)497، ص 1363، .اين داستانها و سمبلهاي باستاني با فرهنگ اسالمي و حتي ادبيات عرفاني عجين گشته (زرين كوباست

 
 .:نويسندگاناخذم؛ تاثير كشفيات باستانشناسي بر باستانگرايي. 3نمودار 

 
با تمام اين توصيفات، نوعي نگاه به گذشته تاريخي ايران يا باستان گرايي در نگاه ايرانيان توسط برخي متون مانند خداي نامه، 

مزدك نامه يا  كارنامه اردشير بابكان، كه بخشي از آن نيز در شاهنامه فردوسي راه يافت، مبرز است.اما علي رغم اين ريشه هاي 
كهن به نظر مي رسد باستانگرايي جديد، تحت تاثير شرق شناسي، گاه اهداف و ريشه هاي باستانگرايي سنتي را دنبال نكرد و 
نتوانست از اين گذشته پربار كه ايرانيان در جاي جاي فرهنگ و ادب  از آن محافظت كرده و آن را به نسلهاي بعد انتقال داده 

بودند، استفاده اي در خور نمايد.به نظر مي رسد باستانگرايي سنتي كه از جمله از طريق اشعار شاهنامه فردوسي انتقال يافته 
بود.در ادامه اين مقاله با مقايسه دو نگاه از دو تاريخ نگار هنر ايران ريچارد فراي در كتاب ميراث ايران باستان و كتاب تريخ ايران 

باستان از حسن پيرنيا، ضمن بررسي ريشه ها وعلل باستان گرايي جديد، با توجه به آراي ميشل فوكو به بيان گفتمان غالب در 
 باستگرايي و تاريخ هنر ايران پرداخته مي شود. 

و باعث جلب توجه  شودمهمترين اتفاق در كشفيات آثار باستاني ايران گشوده شدن رمز خط ميخي بودخوانده شدن خطوط ميخي كليددرهاي بسته تاريخ ايران قديم را گ
دانشمندان اروپايي به تاريخ باستان گرديد

،پروفسورهرتسفلد آلماني از طرف موسسه صنايع و آثارعتيقه با كمك مالي يكي از ثروتمندان .ق.ه1349./م1931در سال 
در خرابه هاي تخت جمشيد به گمانه زني پرداخت)راكفلر(آمريكا

به خرابه   .ق.ه۱۲۴۹./م۱۸۳۳در سال هنري رالينسون انگليسي به تشويق سر جان ملكم 
هاي تخت جمشيد رفت و رمز خط ميخي را گشود

كشفيات آثار باستاني در عهد قاجاريه همراه با اعطاي امتيازات به اروپائيان بود
به كاوشهاي باستانشناسي در جنوب ايران دست  .ق.ه1317كنت دو مرگان از سال 

ازجمله اين آثارخرابه هاي .كارگرآثار زيادي را كشف كرد 1200زد وبابيش از 
قصرداريوش اول،اردشيردوم و خشايار شاه بودند كه حدود پنج هزار قطعه به  

پاريس منتقل شد

، دولت فرانسه امتياز كاوشهاي  .ق.ه1314./م1897در حدود سال 
علمي براي كشف آثارباستاني را در سراسر خاك ايران براي مدت  

نامحدود از مظفرالدين شاه گرفت

،از  .ق.ه1301./م1883مارسل ديوالفوآي فرانسوي درسال 
.ناصرالدين شاه امتياز حفاريهاي باستاني را گرفت

كشفيات باستانشناسي و تاريخي و تاثير آن بر باستانگرايي

آثار باستاني و كتيبه هاي تاريخي ايران در دوره صفوي مورد بازديد برخي سياحان و سفراي دولتهاي اروپايي قرار گرفته بود
از آثار باستاني ديدن كرده و گزارشهايي به اروپا بردند.)ق.ه1040-1038./م1621-1619بين سالهاي (دون گارسيا سيلوا سفير فرانسه و پيتردالواله ايتاليالي

 نمودار 3. تاثیر کشفیات باستانشناسی بر باستانگرايی؛ ماخذ: نويسندگان.

6 
 

 
 .:نويسندگاناخذم؛  باستانگرايي سنتي و جديد.4 نمودار

شرق شناسي  
شرق شناسي و تاثير آن بر باستانگرايي 

شرق شناسي در اوايل قرن چهاردهم، زمانيكه شوراي وين تعدادي از كرسي هاي دانشگاهي را به فهم زبان ها و فرهنگ هاي 
شرقي، اختصاص داد به ظهور رسيد. نيروي محركه اصلي شرق شناسي از تجارت، رقابت هاي درون ديني و منازعات نظامي 

 شرق شناسي اوج 19 و 18نشات گرفته است. و در نهايت از تاريخ فتوحات اروپاييها در آسيا بدور نيست. اما بيش از هم در قرون 
 به 1845 در سال »جامعه آسيايي« از سوي فرانسويان و در نهايت »موسسسه مصر ناپلئون« و 1784گرفت. در بريتانيا در سال 

اين پديده، كه كشورهاي شرقي در اين دو قرن اخير با آن مواجه هستند،عبارت است از . )86 ، ص1384 ،وجود آمد (ترنر
مطالعات و تحقيقاتي كه كشورهاي غربي در مسايل تاريخي،اجتماعي،فرهنگي،مردم شناختي،زبان شناختي،هنري و غيره در 

- شرق شناسي مجموعه مطالعات 1كشورهاي شرقي انجام دادهاند.شرق شناسي را ميتوان تحت دو نظريه مورد بررسي قرارداد:
علمي و بي غرضانهاي استكه اشخاص بنا به ذوق و عالقه خود به آن مشغولند.در اين راستا برخي از خاورشناسان ديده ميشوند 

كه در زمينه موضوع پژوهش خود ساليان دراز كاركرده و با آن نوعي علقه عاطفي وذاتي پيدا كرده اند.برتولد اشپولر،هانري 
1Fكربن

- نظر ديگر اين است كه شرق شناسي 2 ؛)112 و111، صص 1380، ،آنماري شيمل، چنين پژوهشگراني هستند (بيگدلو�
به مقتضاي مقاصد استعماري به وجودآمده است و سوداگران سياسي و اقتصادي از پژوهشهاي شرق شناسان براي چيرگي 
واستعمار اقوام شرقي استفاده كردهاند.هدف شرقشناسي بهره برداري فرهنگي،اقتصادي،سياسي است و مراكز متعدد شرق 

شناسي نيزدر راستاي اين اهداف ايجاد شده اند.حتي بسياري از شرق شناسان نيز به جاسوسي و استعمارگري و داشتن هدف 
 .)47 ، ص1357، غيرعلمي در مطالعات خويش متهم شده اند(داوري اردكاني

تاريخچه 
بعد از انقالب صنعتي وبه كار افتادن ماشينهاي صنعتي اروپايي،نياز آنها به مواداوليه و بازار كشورهاي عقب مانده(ازجمله 

كشورهاي شرقي)،باعث شدكه متدرجاً خاورشناسيسياسيدراروپا بروز نموده واهميت زيادي پيدا كند.شايدمهمترينسنددراينباره 
كتاب انگليسيها درايران ازسردنيس رايت باشدكه در بخشي از كتاب به خطر حمله ناپلئون به هندوستان و نفوذ او به كشورهاي 

2Fهمسايه مينويسد واينكه انگليسيها ازخواب برخاستندوبه فكرچاره برآمدندكه هيچ كس به اندازه سرجان ملكم

، نبود(رايته  آگا�
 .)74 ، ص1359

                                                             
2Henry Corbin 
3Sir Jhon Malcolm

باستانگرايي

اسالم (جديد
)يعني عرب

رد كردن تمامي اصول و قواعدي 
كه پس از حمله اعراب به ايران 

ايجاد شده، بدون استثنا و پذيرفتن 
و جايگزيني تمامي اصول و 

قواعدي كه در دوره پيش از اسالم 
برايران حاكم بوده، بدون استثنا

اسالم، (سنتي
)عرب نيست

پذيرش و احياي فرهنگ و آداب و 
رسوم كهن ايران كه براي 

شكوفايي علم و هنر در ايران 
امروزي نه تنها مفيد بلكه ضروري 

است

نمودار 4. باستانگرايی سنتی و جديد؛ ماخذ: نويسندگان.
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حتی با قبول اسـالم بسـیاری از مراسـم و آداب و رسـوم 
اجتماعـی خويـش را حفظ کردند و يـا دگرگونیهايی در 
آنهـا به وجـود آوردنـد و به آنهـا پايبند ماندند.بسـیاری 
از شـاعران و اديبـان نیـز از همـان عهد خالفـت امويان 
و مخصوصـا عباسـیان و سـپس دردوران حکومتهـای 
ايرانـی تبـار و بعدهـا ترک نـژاد بـه انتقال ايـن مواريث 
بـه نسـلهای بعـدی پرداختند.نمونـه روشـن آن حکیـم 
ابوالقاسـم فردوسـی و شـاهکارش شـاهنامه اسـت کـه 
بسـیاری از داسـتانها و آداب و رسـوم ايران باسـتان را به 
شـیوه ای حماسـی برای همیشه ماندگار سـاخته است.

اين داسـتانها و سـمبلهای باسـتانی با فرهنگ اسـالمی 
و حتـی ادبیـات عرفانـی عجیـن گشـته )زريـن کـوب، 

1363، ص 497(.
بـا تمـام اين توصیفـات، نوعی نـگاه به گذشـته تاريخی 
ايـران يا باسـتان گرايـی در نـگاه ايرانیان توسـط برخی 
متـون مانند خدای نامه، مزدک نامه يا  کارنامه اردشـیر 
بابـکان، که بخشـی از آن نیز در شـاهنامه فردوسـی راه 
يافـت، مبـرز اسـت.اما علـی رغم اين ريشـه هـای کهن 
به نظر می رسـد باسـتانگرايی  جديد، تحت تاثیر شـرق 
شناسـی، گاه اهداف و ريشـه های باستانگرايی سنتی را 
دنبال نکرد و نتوانسـت از اين گذشـته پربـار که ايرانیان 
در جـای جـای فرهنـگ و ادب  از آن محافظـت کرده و 
آن را به نسـلهای بعد انتقال داده بودند، اسـتفاده ای در 
خـور نمايد.بـه نظر می رسـد باسـتانگرايی سـنتی که از 
جملـه از طريق اشـعار شـاهنامه فردوسـی انتقـال يافته 
بـود.در ادامـه ايـن مقاله با مقايسـه دو نـگاه از دو تاريخ 
نـگار هنـر ايـران ريچـارد فـرای در کتـاب میـراث ايران 
باسـتان و کتـاب تريـخ ايـران باسـتان از حسـن پیرنیا، 
ضمـن بررسـی ريشـه ها وعلـل باسـتان گرايـی جديد، 
بـا توجـه بـه آرای میشـل فوکو بـه بیان گفتمـان غالب 

در باسـتگرايی و تاريـخ هنـر ايران پرداخته می شـود. 

 شرق شناسی 
شرق شناسی و تاثیر آن بر باستانگرايی

شـرق شناسـی در اوايل قرن چهاردهم، زمانیکه شـورای 
ويـن تعدادی از کرسـی های دانشـگاهی را بـه فهم زبان 
هـا و فرهنـگ هـای شـرقی، اختصـاص داد بـه ظهـور 
رسـید. نیـروی محرکه اصلی شـرق شناسـی از تجارت، 
رقابـت هـای درون دينـی و منازعـات نظامـی نشـات 
گرفتـه اسـت. و در نهايـت از تاريـخ فتوحـات اروپايیهـا 
در آسـیا بـدور نیسـت. امـا بیـش از هـم در قـرون 18 
و 19 شـرق شناسـی اوج گرفـت. در بريتانیـا در سـال 
1784 و »موسسسـه مصر ناپلئون« از سـوی فرانسويان 
و در نهايت »جامعه آسـیايی« در سـال 1845 به وجود 
آمـد )ترنـر، 1384، ص 86(. ايـن پديده، که کشـورهای 
شـرقی در اين دو قرن اخیر با آن مواجه هسـتند،عبارت 
اسـت از مطالعـات و تحقیقاتـی که کشـورهای غربی در 
مسـايل تاريخی،اجتماعی،فرهنگی،مردم شـناختی،زبان 
شـناختی،هنری و غیـره در کشـورهای شـرقی انجـام 
داده اند.شـرق شناسـی را میتـوان تحـت دو نظريه مورد 
بررسـی قـرارداد:1- شـرق شناسـی مجموعـه مطالعات 
علمـی و بـی غرضانه ای اسـت که اشـخاص بنا بـه ذوق 
و عالقـه خـود بـه آن مشـغولند.در ايـن راسـتا برخـی 
از خاورشناسـان ديـده میشـوند کـه در زمینـه موضـوع 
پژوهـش خـود سـالیان دراز کارکرده و بـا آن نوعی علقه 
عاطفـی وذاتـی پیـدا کـرده اند.برتولـد اشـپولر،هانری 
کربـن2 ،آن ماری شـیمل، چنین پژوهشـگرانی هسـتند 
)بیگدلـو، 1380، صـص 111 و112(؛ 2- نظر ديگر اين 
اسـت که شـرق شناسـی به مقتضای مقاصد استعماری 
بـه وجودآمـده اسـت و سـوداگران سیاسـی و اقتصادی 
از پژوهشـهای شـرق شناسـان بـرای چیرگی واسـتعمار 
شرق شناسـی  کرده اند.هـدف  اسـتفاده  شـرقی  اقـوام 
بهـره بـرداری فرهنگی،اقتصادی،سیاسـی اسـت و مراکز 
اهـداف  ايـن  راسـتای  نیـزدر  شناسـی  شـرق  متعـدد 
ايجـاد شـده اند.حتی بسـیاری از شـرق شناسـان نیز به 

2 Henry Corbin
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جاسوسـی و اسـتعمارگری و داشـتن هـدف غیرعلمـی 
در مطالعـات خويـش متهـم شـده انـد)داوری اردکانی، 

1357، ص 47(.
تاريخچه

افتـادن ماشـینهای  انقـالب صنعتـی وبـه کار  از  بعـد 
بـازار  و  اولیـه  مـواد  بـه  آنهـا  نیـاز  اروپايـی،  صنعتـی 
کشـورهای عقـب مانـده )ازجملـه کشـورهای شـرقی(، 
خاورشناسی سیاسـی دراروپا  متدرجـاً  کـه  شـد  باعـث 
بـروز نمــــــوده واهمیـت زيـادی پیـدا کنـد. شـايد 
درايـران  انگلیسـی ها  کتـاب  مهمترين سـنددراين باره 
ازسـردنیس رايت باشـدکه در بخشـی از کتـاب به خطر 
حملـه ناپلئـون بـه هندوسـتان و نفـوذ او به کشـورهای 
ازخـواب  انگلیسـیها  واين کـه  می نويسـد  همسـايه 
برخاسـتندوبه فکرچـاره برآمدندکـه هیچ کس بـه اندازه 

آگاه  نبود)رايـت، 1359، ص 74(. ملکـم3  سـرجان 
اوسـه  ايران رانوشـت.  تاريـخ  ملکــــــم کتـاب  جـان 
باربه دربارفتحعلـی شـاه قاجارآمـد و بـه نفع انگلسـتان 
قراردادهايـی بـه امضا رسـاند )شـمیم، 1376، ص 71(. 
اوزلی)سـرگوروويلیام(5 کـه  بـرادران  و  جیمـز موريـه4 
بوشـهر  بنـدر  وارد  مـارس1811م./1226ه.ق.  مـاه  در 
شـدند، بـا گـروه خـود طبـق دسـتور درراه آمـدن بـه 
تهـران بـه تجسـس پرداختندويکـی ازاعضا گـروه به نام 
سرگرداسـتون6 غارشـاپور و مجسـمه شـاپور را کشـف 
کـرد. دنیس رايت معتقد اسـت که رالینسـون7 ،کاشـف 
خـط میخـی و خواننـده کتیبـه هـای تخـت جمشـید 
کـه در سـال 1833م./1249ه.ق. وارد ايران شد،توسـط 
جـان ملکـم  به اين امر تشـويق شـده اسـت. فريـزر8 در 
سـال 1833م./1249ه.ق. بـرای جاسوسـی و به دسـتور 
پالمرسـتن9  بـه ايـران آمـد )رايـت، 1359، صص 175 

-192(.از اينـرو میتـوان گفـت، کلیـت جريـان شـرق 
شناسـی کـه ادعـای علـم و بی طرفـی واتخاذ روشـهای 
نويـن پژوهـش را داشـت،به سـادگی زايیده يـک نیـاز 

سیاسـی و اقتصـادی بـود.
بنیانهای شرق شناسی

• دشـمنی با اسـالم که در آثار بسـیاری از روشـنفکران 
و نويسـندگان عصررنسانس وروشـنگری وجودداشت،به 
نیـز منتقل گرديد.گويـی میسـیونرهای  شرق شناسـان 
اسـالم سـتیز اروپـا جـای خـود را بـه شـرق شناسـان 
دادند،ولی در واقع اسـالم سـتیزی با نام اسـالم شناسـی 

ادامـه يافـت )سـحاب، 1356، ص 13(.
• نـژاد پرسـتی يکـی ديگـر از عناصـر موجود در شـرق 
شناسـی است.ريشـه ايـن تفکـر بـه نگـرش يونانیـان 
باسـتان نسـبت به اقـوام غیريونانـی می رسـد. اروپايیان 
کـه خـود را متمدن تريـن و برتريـن نژادهـای جهـان 
می پنداشـتند، ايـن طـرز تفکـر رادر قـرون وسـطی بـا 
مذهـب در آمیختنـد و بـه دوره رنسـانس انتقـال دادند. 
»گفتمـان شـرق شناسـی به حفـظ الگوی تمايـز نژادی 
و جغرافیايـی مبـادرت ورزيـد، چـرا که ايـن گفتمـان 
و جهان گرايـی  بـاوری، سکوالريسـم  ازيک سـودرعقل 
و  ازسويی دررمانتیسم،پوزيتیويسـم  و  هجدهـم  قـرن 
اسـتعمارگری قـرن نوزدهم ريشـه داشـت« )بروجردی، 

.)20 ص   ،1377
ادوارد سـعیدبا توجـه بـه نکته میشـل فوکـو درمورد رابطه 
و  شناسـان  شـرق  همکاری آگاهانـه  قـدرت،  و  دانـش 
قدرت های استعمــــــاری را برمـال می سـازد. در ايـن 
همکاری شـرق شناسـان به شـکل تجسـمی شـرق رادر 
می يافتنـد وقدرتهـای اسـتعماری به شـکل فیزيکی آن 
آنچه اين همـکاری را ممکـن و   را تصاحـب می کردنـد 

  می ساخت باورهای نژادپرستانه وامپريالیستی شرق 

3  Sir Jhon Malcolm
4 James Justinian Morier
5 Brothers Ouseley   
6 Aston
7 Sir Henry Rawlinson
8 Sir James George Frazer
9 Lord  Palmerston
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شناسان دانشگاهی وسیاستمداران استعمارگربود)هما، 
1377، ص21(.

نژادپرسـتی در غـرب از جايـگاه ويـژه ای برخـوردار بود.
هوسـتن اسـتوارت چمبرلین10 در سـال 1899م. کتاب 
مبانی قـرن نوزدهم رابرپايه برتری نژاد آريا منتشـرکرد.

کتابـش  در  آمريکايـی،  نويسـنده  گرانـت11،  مديسـن 
انحطـاط نـژاد بـزرگ، موفقیـت تمـدن را بـه شـاخه ای 
از آريايی هـا بـه نـام نورديـک نسـبت داده که از شـمال 
آمـده انـد و تمدن هـای هنـد و ايـران و يونـان و روم 
را بـه وجـود آورده انـد )دورانـت، 1368، صـص 185 و 
فرهنگـی  و  تفکرات تاريخـی   اسـطوره آريايی بر   .)186

شرق شناسان حاکمیت داشت وکسانی چون گوبینو12، 
ارنسـترنان13، هامبولت14، بورنف15، پاسـمر16، و بسـیاری 
از ديگر شـرق شناسـان دنباله رو چنیـن ديدگاهی بودند 

)سـعید، 1371، ص 182(.
ادوارد سـعید کـه شـرق شناسـی را يـک دانـش سیاسـی 
می دانـد که بر مــشـــرق زمین تحمیل شـده و دارای 
روابـط بسـیار نزديکـی بـا موسسـات و نهادهـای توانمند 
اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی اروپاسـت، ايـن نحـوه 
نگـرش بـر تمدنهـای باسـتانی شـرق و مقايسـه بیـن 
دو دوره تمدن باستانی و اسالمی را دارای کاربردسیاسی 
می دانـد و معتقداسـت کـه از اهـداف شـرق شناسـی 
درآسـیا »برگردانـدن يـک منطقـه از حالـت توحـش و 
بربريـت فعلی)کـه نتیجه تسـلط اسـالم بود(بـه عظمت 
کالسـیک گذشـته اش و آموزش وتعلیم شـرق به)تنها(

الکـوی غـرب مدرن)کـه بايـد مـورد تقلید همـه جانبه 
شـرق قرارگیرد(بـود« )همـان، ص 22(.

تحقیقـات شـرق شناسـان بـه علـت در اختیار داشـتن 
متدهـای جديـد پژوهش و ابزارهای فنـی و نظری آن از 

اصالـت و دقـت علمی بیشـتری برخوردار بـود و ايرانیان 
فاقـد اسـلوب خـودرا نیازمنديافته های شـرق شناسـان 
پژوهشـها  ايـن  از  اسـتفاده  آنهـا ضمـن  می دانسـتند. 
تحـت تاثیـر مبادی فکـری و نگرش آنان به تاريخ شـرق 

و اسـالم و ايـران قـرار می گرفتند. 
 نظريه استعمار و پسا استعمار

اتـکا بـه نظريـه فوکـو  مطالعـات پسـا اسـتعماری بـا 
دربـاره گفتمـان، نظريـه گرامشــــی دربـاره هژمونـی 
ونظريه شـالوده شـکنی بـر نقشـمتون ادبـی و غیرادبی 
در فراينـد اسـتعمار متمرکـز مـی شـود.مطالعات پسـا 
اسـتعماری بـه ايـن موضوع مـی پـردازد که ايـن متون 
چگونـه برتـری اسـتعمارگر)معموالً مذکـر(، و فروتـری 
اسـتعمارزده )معمـوالً مونـث( را سـاخته انـد و از ايـن 
طريـق بـه اسـتعمار مشـروعیت بخشـیده اند.مطالعـات 
پسـا اسـتعماری بـه ويـژه بـه رويکردهـای مربـوط بـه 
مقاومـت در نزد اسـتعمارزده توجه دارد و می کوشـد به 
يـاری ديدگاه های الکان دربـــاره شـکل گیری هويت، 
ماهیـت رويارويـی میـان اسـتعمارگر و اسـتعمارزده را 

تبییـن کنـــد )برتنـس، 1384، ص 247(.
بـه نظـر سـعید، بازنمايـی هايـی کـه غـرب از مشـرق 
زمیـن ارائـه کـرده، آگاهانه يا نـا آگاهانه، عمـدی يا غیر 
عمدی،همیشـه بـا عملکردهـای قدرت غربی همدسـت 
شـده؛ حتـی شـرق شناسـانی کـه آشـکارا با شـرقیان و 
فرهنـگ شـرقی همدل بـوده اند، نمی  توانند بـر ديدگاه 
اروپـا محور خـود فايق آيند و ناخواسـته با سـلطه غرب 
همدسـت می شـوند )همان، 1384، ص 235(. از سوی 
ديگـر حقارتـی که شـرق شناسـی به شـرق نسـبت می 
دهدهمزمـان به شـکل گیـری برتری غـرب نیز خدمت 
اسـتبداد  و  بدويـت  نابخـردی،  کند.احساسـات،  مـی 

10 Chamberlain
11 Madison Grant
12 Joseph Arthur de Gubineau
 Ernest Renan
13 Hambuldt
14 Boornf
15 Pasmoor
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شـرق،غرب را بـه گونه ای می سـازدکه عقالنی، پیشـرو 
و دموکراتیـک جلـوه کنـد. غرب همـواره در مرکـز قرار 
دارد و شـرق يک ديگری حاشـیه ای محسـوب می شود 
و تنهـا بـه واسـطه وجـود شـرق اسـت کـه مرکزيـت و 
برتـری غـرب تحکیم می شـود.ديدگاه پسـا اسـتعماری 
بـه مفهـوم عـام کلمـه، حاشـیه نگراسـت درتوجیهـات 
مدرنیتـه- پیشـرفت،همگنی، ملـت بـزرگ و گذشـته 
پربارتاريخـی- ترديـد مـی کنـد. به عقیـده هومـی بابا، 
مدرنیتـه بـه وسـیله همیـن توجیهـات، اهـداف سـلطه 
جويانـه و يکدسـت کننـده خـود در فرهنگ هـای ديگر 
را بـه نـام منافـع ملـی موجـه جلـوه داده اسـت )همان، 

1384، صـص 232-247(.
فوکـو در ايـن بـاره مـی گويـد: »مهمتريـن ايـرادی که 
شـايد بتـوان بـر ناسیونالیسـم ايرانـی گرفـت، نديـده 
گرفتـن ديـن و فرهنـگ و قومیت های گوناگـون جامعه 
کنونـی ايرانـی بـود.در حالـی کـه درجامعـه ايرانـی از 
عصـر صفـوی بـه بعـد بنیـاد اساسـی آگاهـی ملـی را 
مذهـب شـیعه میسـاخت«)فوکو، 1377، ص 2(. جنبه 
اسـتعماری و اسـتثماری شـرق شناسـی، باعث گسست 
هويت دينی و ملی در ايرانیان شـد.اين دسـته از شـرق 
شناسـان برايـن بـاور بودنـد که اسـالم دينی خشـک و 
ديکتاتوری اسـت و نژاد سـامی نسـبت به نژاد ايرانی،که 
آريايی سـت، پسـت تر اسـت و نفـوذ اين هردو بـه ايران 
باعث سـقوط ايران و ايرانی شـده است و چون اروپايیان 
علـوم و فنـون را در اختیار خود دارنـد اگر ايرانیها از آنها 
پیـروی کننـد می تواننـد مجـد و عظمـت خـود را کـه 
در زمـان باسـتان وجود داشـته باز پس گیرند.کشـفیات 
باسـتان شناسـی و تاريخی ايـران به ويـژه خواندن خط 
میخـی و کتیبـه هـای تخت جمشـید و مصادف شـدن 
نفـوذ ناسیونالیسـم در ايران بـا اين اتفاقات، دلیلی شـد 
برآنکـه ايـن شـرق- باستانشناسـان غربی که اکثـرا نژاد 
پرسـت و مخالف دين)سـکوالر(بودند، از دوران باسـتان 
بـرای ايرانیـان که اکنـون باور داشـتند عقب مانـده اند، 

قصـری طاليی بسـازند و آنها را تشـويق کننـد تا اعراب 
نـژاد پسـت و اسـالم موهـوم را فرامـوش کـرده و به اين 

دوران رجـوع کنند.
میراث باستانی ايران و ايران باستانی

در تاريـخ نـگاری هنـر ايـران بـا تکیـه بر دسـتاوردهای 
باسـتان شناسـی و آثـار تاريخـی موجـود، تاريـخ هنـر 
باسـتان يعنـی تـا پايـان دوره حکومـت ساسـانیان و از 
هنـر دوره اسـالمی يعنـی آغـاز ورود اعـراب بـه ايـران 
و مسـلمان شـدن ايرانیـان تفکیـک و گاه يکـی را بـر 
ديگـری ترجیـح می دهنـد. از آنجمله در کتـاب ريچارد 
نلسـون فـرای بـا عنـوان »میـراث باسـتانی ايـران«،در 
فصـل ششـم و هفتم، به پادشـاهی ساسـانیان بـا عنوان 
جانشـینان هخامنشـیان و حمله اعراب بـا عنوان افتادن 
ايـران بـه دسـت مسـلمانان مـی پردازد)فـرای، 1377، 
صـص 331 -411(. فصـل ششـم در کتـاب فـرای بـا 
ايـن تیترهـا بخش بندی شـده: اردشـیرودوران تاريخی، 
دسـتگاه  و  کفرآمیـز  شاپور،جنبشـهای  امپريالیسـم 
روحانـی،روزگار سـربلندی ايران.اين فصل بـا اين جمله 
آغـاز مـی شـود: تاريخ درسـت ايـران از نظـر ايرانیان از 
ساسـانیان آغـاز مـی شـود )همـان، ص 333، خـط اول 
از پاراگـراف اول( کـه البتـه منظـور خـود را از بـه کار 
بـردن عباراتـی چون تاريخ درسـت و ايرانیـان بیان نمی 
کنـد.وی دوران پادشـاهی ايران، پیـش از ورود اعراب را، 
اسـاطیر و افسـانه می داند و پادشـاهی پیش از اردشـیر 
را جـزودوران پهلوانی به حسـاب آورد)همـان، ص 333، 
پاراگـراف اول(واساسـا تاريخ تاجگذاری شـاپور، اردشـیر 
و آغـاز کار ساسـانیان را نامشـخص و درهالـه ای از ابهام 

می پنـدارد )همـان، ص 336 ، پاراگـراف دوم(.
نظريـات  از  فـرای  نلسـون  ريچـارد  نظرمی رسـد  بـه 
فالسـفه تاريـخ جوهـری يـا نظـری اسـتفاده کـرده و 
يـا اساسـا بـه ايـن نـوع تاريـخ و تاريـخ نـگاری معتقـد 
بنـدی  تقسـیم  از  و   )24 ص   ،1392 اسـت)نوذری، 
فیلسـوف تاريـخ جوهری همچـون جیامباتیسـتا ويکو17  

17 Giambattista Vico

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

379

اسـتفاده کـرده اسـت.به عقیـده او به دلیل شکسـتهای 
سـختی کـه رومیـان و کوشـانیان از دودمانـی ساسـانی 
خوردند،ناسیونالیسـم و امپريالیسـم ايرانـی بـه وجـود 
آمـد و کتیبـه زرتشـت اگرچـه درموردزمـان پادشـاهی 
ساسـانیان اطالعـات دقیـق و خوانايـی نـدارد؛ امـا در 
ايـن موردکامـل ودقیق اسـت و چـون پیروزيهـای ديگر 
شـاپور در ايـن کتیبـه نیامده محققانی )کـه البته از آنها 
نـام بـرده نشـده(آنها را منکرشـده ند)فرای، 1377، ص 

.)341
در زمینه قلمروهايی که اين پادشاه داشته، به کتیبه کرتیر 
مراجعـه کـرده و می گويـد چون ارمنسـتان، گرجسـتان، 
آلبانی، بالسـاغون و ... توسـط شاپورفتح شده وازپدرانش ب
ه اونرسـیده وبازورگرفته  شـده، جزو سـرزمین  ايران   نبوده  
و بیـرون از ايـران محسوب می شـده اند)همان، ص 346(. 
فـرای در کتابـش برای تعبیر و تفسـیرهای خود در بخش 
امپريالیسـم شـاپور از کتیبـه هـای کعبه زرتشـت، کرتیر، 
کازرون، پايقلـی و کتیبـه دوزبانـه حاجـی آبـاد شـاپور 
اسـتفاده کـرده اسـت)همان، صـص 341 - 360(. او ايـن 
آثـار هنـری و فرهنگـی را همچـون کتاب تاريـخ می بیند 
کـه بـه خصـوص در برخی موارد کـه به تاريـخ تاجگذاری 
و يـا قلمـرو حکومتـی  مربوط می شـود، پـر از ناخوانايی و 

اغتشـاش است.
در جايـی ديگـر فرای بـه کتیبـه دو زبانه فارسـی میانه 
اشـاره  بیشـاپور  در  بـر سـتونی  و ساسـانیان  پارتیـان 
می کنـد کـه گرچـه بحـث اصلی او بـرای شـاهد آوردن 
کتیبه شـاپور تعیین زمان پادشـاهی پارتیان و پارسـیان 
در ايـران زمیـن اسـت،اما بـرای بررسـی القـاب بـه نـام 
سـه شـه بانو در ايـن کتیبـه مـی رسـد که يکی مـادر و 
ديگـری مادربـزرگ و سـومی را خواهـر يا بانـوی بانوان 
توضیحـات  در   .)338- نامد)همـان، صـص 336  مـی 
فصـل ششـم در انتهـای کتـاب ذيـل شـماره 8،ضمـن 
بررسـی نـام هـا و القاب بـه مبحـث ازدواج با محـارم بر 
می خوريـم کـه فـرای معتقـد اسـت آيینی هلنی اسـت 
کـه در نـزد بطلمیوسـیان رواج داشـته و در ايـران نیـز 
متـداول بوده ودر آيین زرتشـتی هم پذيرفته شـده ولی 
هیـچ مدرکـی دال بـر اثبات وجـود اين رسـم ذکر نمی 

کند)همـان، حواشـی، ص 453، شـماره 8(.
بخـش هنر ساسـانیان درعنـوان آخر)روزگار سـربلندی 
ايـران( ودريـک پاراگـراف تقريبـا نـوزده خطی جـا داده 
مـی  اول  خـط  سـه  در  اول(.  پاراگـراف  شـده)همان، 
خوانیـم: هنـر ساسـانی را مـی تـوان نقطـه اوج يـک 
هـزار سـال پیشـرفت هنری دانسـت. مـی تـوان عناصر 
هنـری يونـان و روم وهنرشـرقی کهـن و ايـران خالـص 
ماننـد نقشهای شـاه بر پشـت اسـب را کـه از ابتکارهای 
دوران ساسـانی اسـت از هـم بـاز شـناخت)همان، سـه 
خـط اول:پاراگـراف اول(. تقريبا از اولیـن صفحات فصل 
ششـم کتـاب میـراث ايـران باسـتان،فرای جا بـه جا به 
کتیبـه کعبـه زرتشـت اشـاره مـی کند)همـان، صـص 
336- 360(. در صورتـی کـه نـه تصويـر درسـتی از اين 
کتیبـه به دسـت می دهـد و نه ارزش هنـری و فرهنگی 
آن را برمـی شـمرد و ايـن در حالـی اسـت کـه کتیبـه 
کعبـه زرتشـت ازجمله آثـار ادبی اوايل ساسـانی اسـت.

در محـل نقش رسـتم فارس قـرار دارد و روبـروی مقابر 
نقش رسـتم کـه متعلق به دوره هخامنشـی اسـت واقع 
شـده و بـا کـوه فاصلـه ای 50کیلومتـری دارد.در زمـان 
پساسـانیان بـا توجه به تقـدس مکان نقش رسـتم برای 
قـوم پـارس نژاد،در قسـمت پايیـن بدنه های شـمالی و 
شـرقی و جنوبـی ايـن بنـا در دوره شـاپور اول ساسـانی 
کتیبـه بزرگی مربوط به فتوحـات او و بعداً هم ازاقدامات 
کرتیرمفسـر اوسـتا بـه زبان پهلوی ساسـانی و اشـکانی 
وخـط يونانـی آمده است)سـرفراز، فیروزمنـدی، 1373، 
ص 366: پاراگراف دوم و سـوم(. برای فلز کاری،ابريشـم 
سـازی،مهرها،معماری و ...،فرای می توانسـت حداقل به 

ايـن موارد اشـاره ای تیتروار داشـته باشـد:
معماری:کاخ اردشـیر اول)241-224م(در فیروزآباد،کاخ 
تیسـفون،کاخ  قصرشـیرين،کاخ  در  خسـرو  عمـارت 
بیشـاپور و ...)پـرادا، دايسـون، ويلکینسـون:1356:فصل 

پانزدهـم، هنـر ساسـانی، صـص 280 - 286(.
نقـوش برجسـته:نقش برجسـته صخـره ای در نقـش 
رستم،شـاهی يافتـن اردشـیر اول،نقش برجسـته صخره 
امپراطـور  ای پیـروزی شـاپور اول)272-241م(بـر دو 
رومی و نبرد سـواره از بهـرام دوم)293-276م( در نقش 
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رسـتم،نقش برجسـته شـکار بر ديوار طرف راست ايوان 
اصلی تاق بسـتان در دوره فرمانروايی خسـرو دوم)628-

590م(، نقش برجسـته پادشـاه زره پوش سـوار بر اسب 
بـر ديـوار انتهايـی طـاق بسـتان در دوران فرمانروايـی 
خسـرو دوم)628-590م( و ...)همـان: فصـل پانزدهـم، 

هنر ساسـانی، صـص 293- 304(.
گـچ بری:گچبـری ساسـانی با نقـش روزت از بیشـاپور 
نزديـک  زعتـر  ام  از  ساسـانی  گچبـری  تیسـفون،  و 
تیسـفون)که امروزه آرم دانشـگاه تهران اسـت(،گچبری 
ساسـانی با سـر گراز از دامغان، نقش برجسـته به روش 
گچبـری بـه شـکل دو بز کوهـی در دوسـوی درخت مو 
و ...)همـان: فصـل پانزدهـم: هنر ساسـانی، صص 305- 

.)309
فلزکاری:جـام شـکار ساسـانی کـه پیـروز شـاه)484-

9/457م( را در حـال شـکار قـوچ نشـان می دهد،جـام 
نقره ای با نقش خسـرو انوشـیروان در میان شخصیتهای 
درباری،جـام نقـره ای بـا نقـش شـاهی کـه کالهخودی 
ازشـاخ قـوچ برسـر نهاده،تنـگ نقـره ای بـا شـیرهای 
متقاطـع و...)همـان: فصـل پانزدهم:هنر ساسـانی، صص 

.)318 - 310
مهرهـا: مهـر ساسـانی از عقیـق بـا نقـش نیـم تنـه 
مرد،مهـر عقیـق سـلیمانی بـا نقـش اسـب بالـدار، مهر 
عقیـق بـی رنـگ بـا نقش دسـتی کـه غنچـه ای را نگاه 
داشـته، مهـر عقیـق خاکسـتری کروی شـکل با نقشـی 
انتزاعـی از قوچ،مهـر سـنگ الجوردبا نقش حـروف رمز 
و ...)همـان: فصـل پانزدهم:هنر ساسـانی، صـص 318 - 

.)322
پارچـه هـای ابريشـمی: پارچـه ابريشـم ساسـانی با 
نقـش سـر گـراز کـه احتماالً بـه عنـوان پشـتیبان برای 
يـک جنگجـو بافتـه شـده، پارچـه هـای ابريشـمین بـا 
نقـوش گیاهـی، جانوری، هندسـی بـه صـورت پراکنده 
يـا در رديف هـا درون چهـار گوشـه يا دايـره، طرح های 
مرغـان و پرنـدگان، طوطـی يـا عقـاب و البتـه نقـش 
معـروف سـگ- پرنده يـا سـیمرغ در زمینه آبـی تیره و 
بـه رنگهای سـفید، قرمز ارغوانی، سـبز ماليـم و زرد و...

)همان: فصل پانزدهم: هنر ساسـانی،صص 322- 326(. 

امـا هیـچ نمونـه ای در کتـاب فـرای ذکـر نشـده.فرای 
زمـان پـس از پادشـاهی خسـرو پرويـز را نیرومندتريـن 
دوران پادشـاهی ساسـانی می داند امـا همین زمان هم، 
ابتـکار و خالقیـت خالـی اسـت)فرای،1377:روزگار  از 

سـربلندی ايـران، صـص 371- 372(.
پايـان  هـا  ايـن جملـه  بـا  نهايـت فصـل شـش  در  و 
می پذيرد: چشـم داشـتن به سـودهای شخصی و محلی 
و خودپرسـتی مفـرط ايرانیـان هم مايه بال و هم سـبب 
سـربلندی ايـران شـد ولی همین شکسـتها مـردم ايران 
را بیـش از وضـع و شـیوه سیاسـی و دينـی موجـود در 
انهـا با هم پیونـد داد)همان، ص 372( کـه البته متوجه 
منظـور او از پیونـد مـردم ايـران بـا هـم بر اثر شکسـتها 
بیـش از وضـع و شـیوه دينـی و سیاسـی موجـود نمـی 
شـويم. بـه نظـر می رسـد از ديـد ريچارد نلسـون فرای، 
دوران مجـد و عظمـت ايـران و ايرانـی در همـان دوران 
باسـتان به خاک سـپرده شـده و حتی ديگر از آن نسـل 
اسـطوره ای شـکوهمند اثـری در بیـن ايرانیـان امـروز 
يافـت نمـی شـود و آنهـا تنهـا نـام آريـا را بـا ذکـر نـام 

سرزمینشـان، ايـران، يـدک می کشـند.
تاريخ ايران باستان

ايران در دوره ساسانیان
اغتشـاش و بـه هم ريختگـی کار فرای و نیـاوردن نمونه 
و منبـع و دلیـل بـرای اظهـار نظرهـا، در کتـاب پیرنیـا 
بـه چشـم نمـی خـورد. فصـل اول ايـن کتـاب شـاهان 
ساسـانی و جنگ هـای مهـم آنهـا را معرفـی مـی کنـد 
)جنـگ نهاونـد و حملـه اعـراب هـم در همیـن بخـش 
-2727 صـص   ،1375 )پیرنیـا،  شـود(  مـی  معرفـی 

2830(. فصـل دوم تمـدن ايران در دوره ساسـانی سـت 
کـه بـه ايـن مسـايل مـی پـردازد: حـدود جغرافیايـی- 
قلمروحکومـت )همـان، صـص 2833-2835(؛ مبحـث 
دوم به شـاه و دربـار، طبقات تشـکیالت اداری و دولتی، 
روابـط  و  تجـارت  و  حرفـت  مسـکوکات،  روحانیـون، 
خارجـه )همـان، صص 2836 -2877(؛ مبحث سـوم به 
خانواده در دوره ساسـانی)همان، صـص 2878-2881(؛ 
مبحـث چهـارم، مذاهب دردوره ساسـانی)همان، صـص 
مجازات هـا  اخـالق-  مبحث پنجـم،  2882-2893(؛ 
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)همـان، صـص 2912-2917(؛مبحـث ششـم معارف و 
فنـون زبـان کتب پهلـوی، ادبیات، خـط و تاريخ )همان، 
صـص 2918-2929(؛مبحـث هفتم، صنايع مسـتظرفه 
در دوره ساسـانی)که در واقـع بخـش معرفـی هنر دوره 
ساسـانی اسـت و در آن معمـاری و حجـاری، کتیبه هـا، 
شعر،نقاشـی وموسـیقی در ايـن دوره معرفی می شـوند(

)همـان، صـص 2930 -2943(کـه اصل تمرکـز در اين 
نوشـتار بـر ايـن بخـش خواهـد بـود. در فصـل سـوم 
مقايسـه دولت ساسـانی با دولت های قبـل ازآن، جهات 
انقـراض آن بـه بحـث گذاشـته شـده )همـان، صـص 
2944-2978(. در انتهـای کتـاب خاتمـه و ضمايـم 1 
سلسـله های  و  جغرافیـا  معرفـی  کـه  داريـم  را   2 و 
شـاهان ايرانـی، اسـامی آنهـا و وقايـع مهـم دوره هـای 
سلطنتشـان را بـه نمايـش گذاشـته اسـت)همان، صص 
2978-3018(. در مبحـث هفتـم از فصـل دوم تاريـخ 
ايـران باسـتان پیرنیا،ذيـل صنايـع مسـتظرفه در دوره 
بـه  سـپس  و  حجـاری  و  معمـاری  بـه  ساسـانی،ابتدا 
کتیبه هـای ساسـانی می رسـیم )همان، صـص2930- 
2938(. در بخـش معمـاری وحجـاری با تقسـیم بندی 
اول و دوم و ...تـا دهم، طاق بسـتان، قصر شـیرين، طاق 
کسـری، طـاق ايـوان، نقـش رسـتم، پلهـای دزفـول و 
شوشـتر، نقـش رجبشـاپور،  عمـارت فیروزآبـاد و بنـای 
سروسـتان، شـرح داده می شـود )همـان،  صـص 2930 
- 2935(. در بخـش کتیبـه های ساسـانی ذيل شـماره 
2 و تقسـیم بنـدی اول و دوم و...تـا هشـتم، چهار کتیبه 
در نقـش رسـتم، سـه کتیبـه در نقـش رجـب، حاجـی 
آبـاد، طـاق بسـتان، دره شـاپور، سرمشـهد، پايکولـی و 
دو کتیبـه در تخـت جمشـید از شـاپور دوم معرفـی می 
شـوند )پیرنیا،  1375،  صـص  2936 - 2938(. پیرنیا، 
اگرچـه در بخش هـای ديگـر از متن کتیبه هـا به عنوان 
داليـل تاريخی اسـتفاده کـرده اما برعکس فـرای به اين 
کتیبه هـا تنهـا به چشـم کتـاب تاريخ ننگريسـته و آنها 

را در بخـش فرهنـگ و هنر ساسـانی جای داده اسـت.از 
نظـر پیر نیـا حمله اعراب نتوانسـته نـژاد و نبـوغ ايرانی 
را ازبیـن ببرد.اگرچـه او هـم بـه عنـوان يـک باسـتانگرا 
ديـد مثبتـی بـه ايـن واقعـه نـدارد امـا در نقطـه مقابل 
فـرای، همچنـان ايرانی را در مجد و عظمـت می بیند و 
او را از بسـیاری از مردمانـی که به تمامی تسـلیم اعراب 

شـدند، جـدا می انـگارد.
گفتمان قدرت و میراث باستانی ايران

بـه  اشـاره  بـرای  اصطالح آرايش گفتمانـی 18را  فوکـو، 
پیوسـتگی ها ودسـته بنديهای انـواع خاصی ازگزاره19ها  
بـه کار می بـرد؛ گزاره هايی کـه اغلـب با برخـی نهادهاو 
شـیوه  و  افـراد  بـر  و  پیوند دارنـد  قـدرت  پايگاه هـای 
انديشـیدن آنهـا تاثیـر می گذارنـد. بنابرايـن گفتمان ها 
بـا  کـه  آورد  شـمار  بـه  مجموعه گزاره هايـی  بايـد  را 
نهادهـا پیونـد خورده انـد، بـه يـک معنـادارای اعتبارند 
ودر سـطحی بنیـادی نوعـی وحـدت کارکـردی دارنـد. 
می کنندکـه  تولیـد  بـاز  را  ديگـری  گزاره هـای  آنهـا 
سـازگارند.  خودشـان  بنیاديـن  فرض هـای  پیـش  بـا 
بـر  در  را  متعارضـی  گزاره هـای  همـواره  گفتمان هـا، 
مـی گیرنـد بنابرايـن، پیوسـته و ثابت نیسـتند و دائمـا 
بـا  دسـتخوش تغییرنـد. فوکـو در مجموعـه مقاالتـی 
کـه  می دهـد  نشـان  دانـش)1980(  قـدرت  عنـوان 
چگونـه بـرای تثبیـت شـدن چیـزی بـه عنـوان امـر 
همـان  بـه  ديگـری  گزاره هـای  امردرسـت،  يـا  واقـع 
انـدازه معتبربايـد بـی اعتبارشـده وکنارگذاشـته شـوند. 
او معتقداسـت کـه قـدرت دانـش واقعیت هـا راتولیـد 
می کنـد، پـس برخـالف تصورهمـگان دانـش، امری بی 
طرف نیسـت، بلکـه يکـی از عناصرمهم درمبارزه برسـر 
قـدرت به شـمارمی آيـد. هرآن کـه درگیر تولیـد دانش 
اسـت مدعـی قـدرت نیزهسـت)همان، 1389،  صـص 
109-117(. نظريه هـای پسـا اسـتعماری نیـز پیوسـته 
هـم از کار فوکـو سـود بـرده انـد و هـم نسـبت بـه آن 

18 Discursive formation    
19 enounce
20 Edward Said
21 Homi.k.Bhabha
22 Anne McClintock
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واکنـش نشـان داده اند.افـرادی چون سـعید20 ، بهابها21 
ومک کلینتـاک22 ، کوشـیده اندجنبـه هـای سیاسـی و 
ماتريالیسـتی به آن ببخشـندياآن رابا انديشـه روانکاوانه 
سـازگار کننـد.ارزش کار فوکـو در ايـن زمینـه بیـش از 
همه ريشـه در بازسـازی مفهوم قدرت دارد. در نظر فوکو 
گفتمان هـا اگـر چـه بـه ظاهـر بـه دانـش توجـه دارند، 
همیشـه تثبیـت کننـده روابـط قـدرت هسـتند. قدرتی 
کـه پیـش و بیـش از هرچیـز در خدمت خودش اسـت. 
بـه بـاور او مـا به خیـال خود در حکـم کنشـگرانی آزاد، 
از قـدرت در جهت اهـداف خودمان اسـتفاده می کنیم، 
در حالـی کـه به واقـع اين قدرت اسـت کـه از طريق ما 
عمـل مـی کنـد و نـه بـرای مـا و ما تنهـا نقشـهايی در 
درون شـبکه های قدرت هسـتیم )شـاهمیری،  1389،  
ص 205(.  کار ويـژه قـدرت در منظومـه ای از آيینهـا 
و مراسـم سیاسـی موجـب ايجـاد روابطـی نابرابـر مـی 
شـود.  بـه نظـر فوکـو،  ايـن روابط قـدرت ماهیتـی پويا 
و متحـرک دارد. بنابرايـن، چنیـن قدرتی صرفـا کنترل 
و چیرگـی بـر کارکـرد نهادهـا نیسـت. از ايـن رو بايـد 
بـه عرصـه کارکرد قـدرت توجـه کنیم  و از جسـتجوی 
فاعـل قـدرت دسـت بشـويیم)ضیمران،  1390،  صـص 
156 و 157(.  قـدرت در نظـر فوکـو آن چیـزی نیسـت 
کـه بر ديگـری تحمیل شـود، بلکـه شـبکه ای از روابط 
اسـت کـه درسرتاسـر جامعـه جريـان دارد.  در حـوزه 
نظريـه پسـا اسـتعماری ديگـر نبايـد اسـتعمارگری را 
نوعـی تحمیـل روابـط قـدرت بـر يـک جمعیـت بومـی 
منفصـل تلقـی کـرد، مـی تـوان گفـت اسـتعمارگری 
نوعـی اعمـال قـدرت اسـت از راه خشـونت و تجـاوز و 
نیـز از راه تولیـد دانـش و اطالعـات، پـس مـی تـوان 
گفـت قـدرت شـبکه ای از روابـط و راهبردهايـی اسـت 
کـه درسرتاسـر جامعـه گسـترده اسـت و درهـر لحظـه 
از تعامـل وارد عمـل مـی شـود.  نگرش فوکو بـه قدرت 
مخالـف نظريه ای اسـت که او نامش را فرضیه سـرکوب 
گذاشـته اسـت، درعـوض، او قـدرت را مولدنیزمی دانـد، 

چیـزی کـه رخدادها و شـکلهای جديدی از رفتـار را به 
وجـود مـی آورد. او اسـتدالل مـی کنـد که: اگـر قدرت 
چیـزی جزيـک نیـروی سرکوبگرنباشـد و کاری جـز نه 
گفتـن نداشـته باشـددر ايـن صـورت فکـر می کنیـد ما 
از آن اطاعـت مـی کنیـم؟ بنابرايـن، جـدای ازسـرکوبی 
بايـد چیـزی درقدرت باشـدکه مردم را بـه تطبیق دادن 
خـود با وضعیت قدرت سـوق دهد. البته قـدرت همواره 
بـا مبـارزه روبرواسـت وبـه نحـوی از آن نیرو مـی گیرد.  
فوکـو در سـوژه و قـدرت بـه مبـارزات اقتـدار سـتیزانه 
مـی پـردازد. مبارزاتی کـه او آنها را محلی و بی واسـطه 
می خواندمثـل سـلطه مردان بر زنان، سـلطه پـدرو مادر 
بـر فرزنـد، سـلطه زمـام داران برشـیوه زندگی مـردم و . 
. . ، او هـدف اصلـی ايـن دسـته ازمبـارزات راحملـه بـه 
ايـن يـا آن نهـاد قـدرت نمی دانـد، آنچـه آمـاج حملـه 
اين مبارزات اسـت، روشـی از قدرت يا شـکلی از قدرت 

اسـت)میلز،  1389،  صـص 67-56(. 
و  روزمـره  زندگـی  بـر  خـودش  را  قـدرت   اين شـکل 
بالواسـطه ای که به فرد هويت می بخشـد، اعمال می کند، 
وی را با نشـان فرديت خاص خودش مشـخص می سـازد، 
او را بـه هويـت خـودش مـی پیونـدد، قانـون حقیقتـی بر 
وی تحمیـل می کنـد کـه خـوداو بايـد آنرا تصديـق کندو 
ديگـران هـم بايـد آن را در وجـود او باز شناسـند)به نوعی 
يـک هژمونی(ايـن قـدرت نوعی از قدرت اسـت کـه افراد 
را بـه سـوژه23 تبديـل مـی کنـد. واژه سـوژه دو معنـی 
دارد: يکـی بـه معنـی منقادديگـری بـودن بـه موجـب 
کنتـرل و وابسـتگی و ديگـری به معنی مقیـد به هويت 
خـود بودن به واسـطه آگاهی يا خوشناسـی. هردومعنی 
حاکـی از وجودنوعی قدرت هسـتند که منقاد و مسـخر 
کننـده اسـت. بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه سـه 
نـوع مبـارزه وجـود دارد:  ايـن مبـارزات يا علیه اشـکال 
سـلطه اند)اشـکال قومـی، اجتماعی، مذهبـی( يا برعلیه 
اشـکال اسـتثماراند کـه فـرد را بـه خـودش مقیـد مـی 
کنـد، جـدا می سـازدو يـا علیه چیـزی هسـتند که فرد 

subjectivity؛subjection .سوژگی3
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را به خودش مقید می کندو بدين شـیوه وی را تسـلیم 
ديگـران مـی سـازد)مبارزات علیـه انقیـاد، علیه اشـکال 
سـوژه شدگی و تسـلیم()دريفوس و رابینو،  1391،  ص 

 .)348
باسـتان همـواره گرفتـار  ايـران  تاريخنـگاری  موضـوع 
از  برخـی  اسـت.   بـوده  داورانـه  ارزش  قضـاوت هـای 
صاحـب نظـران سـعی مـی کننـد ايـران باسـتان را از 
هـر حیـث کـم اهمیت جلـوه دهنـد و برخـی معتقد به 
شـکوه و عظمـت فرهنـگ و تمـدن ايرانی عهد باسـتان 
هسـتند)حضرتی،  1389،  ص 35(.  گفتمـان اقتـدار و 
پیشـرفت فرهنگی و هنـری ايران قبـل از ورود اعراب از 
تالقـی قـدرت در قالـب پذيرش عقب ماندگـی فرهنگی 
و هنـری پـس از حمله اعـراب به ايران و شـکوه و جالل 
فرهنـگ و هنـر پیـش از آن بـا دانش باستانشناسـی که 
معرفـی اين شـکوه و جالل از طريق علمی اسـت، ايجاد 

می شـود. 
نیـروی مولد اين قدرت، شـرق شناسـی و نیـروی مبارز 
دوکتـاب  از  بخشـی  چنانچـه  اسـت.  باسـتانگرايی  آن 
میراث باسـتانی ايـران و تاريـخ ايران باسـتان)به ترتیب 
نوشـته شـرق شـناس آمريکايـی، ريچارد نلسـون فرای،  
و باسـتانگرای ايرانـی، حسـن پیرنیـا( در نظـر گرفتـه 
شـود)حکومت ساسـانیان و حملـه اعـراب بـه ايـران( 
مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه طبـق نظـر فوکـو، قدرت 
کـه البتـه مولد اسـت)و همواره سـرکوبگر نیسـت و اگر 
بـود مـا ازآن پیـروی نمی کرديم و خـود را با آن تطبیق 
نمـی داديـم(از طريـق مبـارزه زنـده مـی ماند و شـکلی 
از قـدرت کـه آمـاج مبـارزه اسـت، بـر زندگـی روزمره و 
بالواسـطه ای کـه به فـرد هويت می بخشـد، اعمال می 
شـود. ايـن قـدرت کـه نوعـی هژمونـی ايجـاد مـی کند 
افـراد را بـه سـوژه تبديـل مـی کند. از سـه نـوع مبارزه 
ای کـه فوکـو ذکـر میکنـد، يعنـی علیـه سـلطه، علیـه 
اسـتثمار و علیـه تسـلیم شـدن، فـرای از اهـداف شـرق 
شناسـی که ديـدی نژاد پرسـتانه دارند پیـروی می کند 
و بیشـتر آثار فرهنگی و هنری ايران باسـتان را تقلیدياز 
اقـوام اروپايـی مـی انـگارد و کتیبه هـا و حجاريهای اين 
دوره را بـه حسـاب کتـاب تاريـخ مـی گـذارد کـه البته 

آن هم مغشـوش، ناخوانا و در نهايت اسـطوره و افسـانه 
اسـت. رمـان گريشـمن معتقـد اسـت کـه هنـر شـرقی 
اسـت. ». . . ايـن هنـر وظیفـه عامل میانجـی رابازی می 
کنـد و ارزشـهای غربـی را منتقـل می سـازد. . . « و ». 
. . هنـر ساسـانی. . . هلنیسـم را پذيرفتـه بـود ولـی در 
شـکل های  و  قرينه سـازی  نیرومنـد  ترجمـان  ضمـن 
تزئینـی بـود. از اين رو کوشـش داشـت رئالیسـم هنری 
ايـن  و   .  . سـازد.  هماهنـگ  تزئینـی  ابتـکارات  بـا  را 
ترکیبـات تجريـدی هنـر اسـالمی را فراهـم می کـرد. . 

. «)گیرشـمن،  1370،  صـص 299 -283(. 
امـا باسـتانگرايی چـون حسـن پیرنیـا، آگاهانـه و يـا 
ناآگاهانـه نمی خواهد تسـلیم چنین برداشـتی شـود. او 
گرچـه باسـتانگرايی اسـت کـه می خواهـد دوران مجدو 
عظمـت ايـران را بازنمايـی و ايرانیان را از آن آگاه سـازد 
امـا بـه هیـچ روی آثـار فرهنگی و هنـر ايران باسـتان را 
هماننـد کتـاب تاريـخ مـرور نمـی کنـد. اغتشاشـی که 
نشـود بـه نتیجـه ای بـارز و مبرهـن رسـید در آنها نمی 
بیند و پادشـاهی باسـتانی ايران را حقیقتی می داند که 
صرفا اسـطوره و افسـانه نیست و با دسـته بندی درست 
و مشـخص ازآثـار فرهنگـی و هنـری ايـران باسـتان)که 
بـرای هـر پادشـاهی، در مجلـدی جداگانـه ارايـه شـده 
اسـت(تفکر واال و اسـتادی هنـری ايرانیـان را )حتـی 
اگـر بخشـهايی از آن تقلیـد و برداشـت از ديگر فرهنگها 
بـوده باشـد( بـه نمايـش می گـذارد.  بـه عبـارت ديگر؛ 
باسـتانگرايی جديـد فضـای مربوط بـه زمان گذشـته را 
بازآفرينـی میکنـد و ايدئولـوژی جديدی می سـازدتا به 
اهـداف معینـی برسـد ازجملـه:  1- کـم رنگ کـردن و 
کنـارزدن فرهنـگ و مذهـب کنونـی جامعـه بـه عنوان 
عامـل عقـب ماندگـی و جايگزينـی يک فرهنـگ جديد 
و 2- تفکیـک قاطـع دو دوره از تاريـخ ايـران، يعنـی 
تاريـخ باسـتان و تاريـخ اسـالمی. ديـدگاه دوم، ايـران 
باسـتانی را در اوج درخشـش و عظمـت قرارمیدهـد و 
آن را میسـتايد. در مقابـل، ايـران دوره اسـالمی، ايرانـی 
اسـت عقـب مانـده، منحـط و بدبخـت  کـه ايـن فاجعه 
تنهـا و تنهـا بـه دلیـل حملـه اعـراب و افتادن ايـران به 
دسـت آنهـا بـه وجودآمده)بیگدلـو،  1380،  ص 20(.  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

384

عبـاس اقبـال آشـتیانی می گويـد: ». . . سـپاهیان ايران 
بـا ايـن کـه بـه خوبـی جنگیدنـد و مقاومـت بـه خـرج 
دادنـد، از يـک طرف به علت پیوسـتن جمعی از ايشـان 
بـه عـرب و از طرفـی ديگـر بـر اثـر بدبختیهـای چند از 
جمله وزيدن بادی سـخت و افشـاندن غبـاری ديده دوز 
بـر آن جمـع شکسـت يافتنـد و رسـتم در واقعه کشـته 
شـد و سـپاهیانش بـه طرف مدائـن پراکنـده گرديدند. . 
. «)آشـتیانی،  1389،  ص 53( و يـوزف ويسـهوفر در 
ايـن رابطـه مـی گويـد: ». . . از آن جـا کـه مـردم ايران 
خودآگاهـی تاريخـی خـود را در آغـاز دوره اسـالمی از 
دسـت نـداده بودنـد. . . چـون تاريـخ ايـران از بسـیاری 
لحـاظ به تاريـخ اعـراب درآمیخته و در هم تنیده شـده 
بـود، ايرانیـان در کوشـش خود برای جـوش دادن تاريخ 
پیـش از اسـالم خويـش طرحـی را از آغـاز اسـطوره ای 
تـا زمـان سـقوط ساسـانیان بـا تاريـخ رسـتگاری بشـر 
کـه قـرآن بشـارت دهنـده آن بـود. . . تکمیـل و ترويـج 
کردنـد. . . . «)ويسـهوفر،  1377،  ص 278( و دکتـر 
عبدالحسـین زريـن کـوب چنیـن روايـت مـی کنـد که 
»سـقوط ساسـانیان البتـه از ضربـت عرب بـود لیکن در 
واقـع از نیـروی عـرب نبود. چیـزی که مخصوصـا آن را 
از پـا درآورد غلبـه ضعـف و فسـاد بـود. می تـوان گفت 
مقـارن هجـوم عرب،  ايـران خـود از پای درآمـده بود و 
شـقاق و نفـاق بیـن طبقـات و اختالفـات باعث شـد بی 
آن کـه معجـزه ای الزم باشـد آن را از پـای در آورد. . . 

«)زريـن کـوب،  1389،  ص 158(. 
بنابرايـن مـی تـوان گفـت اگرچـه ايـن دو کتاب)تاريـخ 
ايـران باسـتان و میراث باسـتانی ايران( در زمان نوشـته 
شـدن و از لحـاظ نويسندگانشـان هیـچ ربطـی بـه هـم 
ندارنـد، امـا حسـن پیرنیا مبارزی اسـت که علیه سـوژه 
شـدگی در برابـر شـرق شناسـی چـون ريجـارد فـرای 
کـه قدرتـی مولد اسـت، قـد علم می کنـد و البتـه او را 

قدرتمندتـر می سـازد.  
نتیجه گیري  و جمعبندي

تاريـخ هنـر ايـران مـی توانـد بـا گفتمانـی ديگـر و از 
منظـر فرهنگ و هنـر و باورهای ايرانیـان مجددا تعريف 
و حتـی بـاز نويسـی شـود. اعتقـادات مذهبـی نـه تنهـا 

مانعـی بـرای پیشـرفت فرهنـگ و هنـر ايـران نبـوده 
بلکـه بـه شـکوفايی آن نیـز کمک شـايانی کرده اسـت.  
باسـتانگرايی در ايران اين برداشـت را زير سـوال برده و 
چـون در فرهنگ و هنر ايران ريشـه هـای تاريخی دارد،  
درتالقـی بـا برداشـت های شـرق شناسـی،  هويت ملی 
و تعريـف از فرهنـگ، ايـن مسـاله را تحـت الشـعاع قرار 
داده اسـت. هنـر و فرهنـگ ساسـانی بـا فتوحـات عرب 
يکسـره به سـر نیامـد، بلکه طرحهـای معماری، سـبک 
هـای هنـری و مضامیـن هنرهـای تزيینـی و فلـزکاری 
و نسـاجی و شیشـه سـازی و جواهـر کاری بـه تدريـج 
افتـاد. سـنت  ايرانـی  بـه دسـت هنرمنـدان مسـلمان 
ادبـی ساسـانیان نیـز به دوران اسـالمی رسـید.  در نظر 
باسـتانگرايان ايرانی و شـرق شناسـان آمريکايـی،  دوره 
حکومـت ساسـانیان بـه عنـوان آخريـن دوره پادشـاهی 
باسـتانی ايـران و قبـل از حملـه اعـراب، عصـر طاليـی 
و نوسـتالژيک مجـدو عظمـت ايـران اسـت کـه پـس از 
آن هرگـز تکـرار نشـد. ايـن تفکـر هسـته گفتمانـی را 
تشـکیل می دهـد کـه از تالقـی نیـرو و قدرت گذشـته 
با شـکوه پادشـاهی و دانش باستانشناسـی شـکل گرفته 
اسـت. گفتمـان اقتـدار و پیشـرفت فرهنگـی و هنـری 
بـا  بـه ويـژه  از اسـالم. گفتمـان پژوهـی  ايـران قبـل 
نظريه هـای پساسـاختارگرايانه و شـالوده شـکنانه فوکو 
و دريـدا و شـیوه واسـازی گـزاره هـا و نمايـش يـا بـه 
نوعـی پرده بـرداری از قـدرت حاکم در گفتمـان مذکور 
و نشـان دادن حواشـی ايـن مرکـز، می توانـد موقعیت، 
جايـگاه،  داشـته هـا و نداشـته های هويـت و فرهنـگ 
ايرانـی بـر حسـب و از طريـق تاريـخ هنر اين مـرزو بوم 
آشـکار کنـد.  قـدرت مذکـور کـه طبـق تعريـف فوکـو 
بايـد مولد باشـد تـا پذيرفته شـود و مـورد مخالفت قرار 
نگیرد)کـه میـزان پذيـرش آن حتی هم اکنـون هم کم 
نیسـت(.  توسط شـرق شناسـان غربی به ايرن راه يافت 
تـا بتواننـد با دسـت آويز توجیـه علمی، با عنـوان دانش 
باستانشناسـی، آن را نـه تنهـا در ذهن کـه حتی در دل 
شـرقیها و بـه طور مشـخص در ايـن مقولـه ايرانیان، جا 
کننـد. امـا ايـن رونـد بـه تولید گفتمـان ديگری شـکل 
داد که هسـته مرکـزی آن پذيرش ايـن حقیقت بود که 
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مجـدو عظمـت  ياد شـده چـه به صورت خامـوش و چه 
بعضـا فعال در بیـن مردمان ايران زمیـن همچنان ادامه 
دارد و از بیـن نرفتـه اسـت. ايـن امر که به باسـتانگرايی 
منجـر شـد در واقـع به صـورت نیـروی مبـارزی درآمد 
کـه از نظـر تقسـیم بندی سـه گانـه فوکو)مبـارزه علیه 
سـلطه، مبارزه علیه اسـتثمار و مبارزه علیه مقید شـدن 
به خود(می تواند در هر سـه جايگاه و بیشـتر در جايگاه 
تسـلیم قرار گیـرد. ريچارد نلسـون فرای قـدرت مولدی 
اسـت که مـی خواهـد تمام شـدن مجدو عظمـت ايران 
و هـوش و اسـتعدادايرانی را حداقـل در زمینـه فرهنـگ 
و هنـر بـه او يـادآوری کنـد و اسـطوره و افسـانه بـودن 
ايـن دوره را بـه او بقبوالنـد، امـا حسـن پیرنیـا نیـروی 
مبـارزی اسـت که نـه تنها واقع شـدن اتفاقات باسـتانی 
را بـاور دارد و بـه اثبـات مـی رسـاند بلکـه نشـانه هـای 
ايـن مجـدو عظمـت  و اين اسـتعدادو توانايـی فرهنگی 
و هنـری را همچنـان در ايرانیـان مـی بینـد. هرچند که 
بـرای تحکیـم ايـن گفتمـان ناچـار بـه تسـلیم در برابر 
باسـتانگرايی اسـت. هدف آن اسـت که بتوانیم در زمانه 
خـود برداشـتی هـم کاربـردی و هـم معنـوی از میراث 
بـا ارزش گذشـتگانمان بـه دسـت آوريـم و آنطـور کـه 

شايسـته اسـت آن را بـه آيندگان بسـپاريم. 
 Richard Nelson Frye فـرای  نلسـون  *ريچـارد 
آالبامـاـ  بیرمنگهـام،   در   1920 ژانويـه   10 زاده 
درگذشـته 27 مارس 2014 در بوسـتون، ماساچوسـت.

شرق شناسـو  ايران شناسـی،  برجسـته  متخصـص  او 
زبان هـای  بـه  او  هارواردبـود.  استادبازنشسته دانشـگاه 
فارسـی،  عربـی،  روسـی،  آلمانـی،  فرانسـوی،  پشـتو،  
ازبکـو ترکیمسـلط بودو بـا زبان هـای اوسـتايی،  پهلويو 
سغديآشـنايی کامل داشـت. از میان کتاب های بسـیاری 
کـه فـرای دربـاره تمـدن ايـران و ايرانیـان نوشته اسـت 
می تـوان بـه کتاب هـای زيـر بـه عنـوان برجسـته ترين 
آثار وی اشـاره کرد: ترجمه تاريخ بخارا، میراث باسـتانی 
ايـران، عصرزريـن فرهنـگ ايـران، تاريخ باسـتانی ايران، 
ويراسـتاری جلـد چهـارم ازکتـاب تاريخ ايران کمبريـج، 

بزرگ ايـران 
بعـد  و  مشـیرالملک  بـه  ملقـب  پیرنیـا،   **حسـن 

مشـیرالدوله زاده 1251 در تبريـز - درگذشـته 29 آبان 
1314 ش در تهرانسیاسـتمدار،  حقوقـدان و تاريخ نـگار 
ايرانـی،  و نخسـت وزير ايرانـدر اواخـر عهـد قاجـار بـود. 
حسـن پیرنیـا در ده سـال آخـر عمـر اغلب بـه کارهای 
فرهنگی و علمی اشـتغال داشت و آثار باارزشی همچون 
مجموعـه سـه جلـدی تاريخ ايران باسـتانو داسـتان های 
ايـران قديمـو حقـوق بین المللـرا نوشـت.  کتـاب تاريخ 
ايـران باسـتان )در سـه جلـد( نخسـتین کتابـی اسـت 
کـه به شـیوه علمی و بر اسـاس مسـتندات و کشـفیات 
باستان شناسـی دربـاره گذشـته تاريخـی ايران نگاشـته 

شـده و هنـوز هـم مـورد توجه اسـت. 
پی نوشت 

1- دشـواری فوکـو:  در تعابیـر گوناگون،  فوکـو رافرزند 
نـا خلـف سـاختگرايی، ديرينه شناسـی فرهنـگ غرب،  
پـوچ انـگار و ويرانگـر علـوم اجتماعـی رايـج خوانده انـد 
و بسـیاری از شـارحان آثـار فوکـو برآننـد کـه نمی توان 
انديشه او را در درون شاخه های علوم اجتماعی متداول 
طبقـه بنـدی کـرد )بشـیريه،  1378،  ص 13(.  حتـی 
بـه صرف اسـتنادبه نوشـته های موجـود دربـاره فوکونیز 
میتـوان در يافـت کـه بـا تعبیـری وام گرفته از خـود او،  
فوکـو موضوعـی دشوارومهارنشـدنی می باشـد)کچويان،  
1382،  ص9(.  نگـرش و موضوعـات مـورد بحـث او در 
جامعه شناسـی سیاسی،  فلسـفه،  تاريخ و علوم سیاسی 

واجد اهمیت بسـیاری هسـتند.  
سـه محور کلـی در افکار فوکو:  حقیقـت،  قدرت و خود 
يـا بـه تعبیری علم،  سیاسـت و اخالق.  اين سـه محور،  
سـه دوره تحـول فکـری فوکو را نشـان می دهـد )همان: 
16( بـرای فوکـو در محـور اول)علـم يا حقیقت( مسـأله 
ايـن اسـت که درک انسـان معاصر از حقیقـت و به طور 
مشـخص علـوم جديد چگونه شـکل گرفتـه و به صورت 
کنونـی درآمـده اسـت.  در محـور دوم فکـری فوکـو،  
درک قـدرت و سیاسـت در عصـر حاضـر و چگونگـی 
نقـش آفرينـی آن در شـکل دهـی بـه مـا،  تصويـر مـا 
از خـود و چگونگـی اعمـال نقـش آن در شـکل دهی به 
افـرادی کـه در تعامل با مـا قرار می گیرنـد،  مورد توجه 
واقـع می شـود. درکنـار علـم و سیاسـت يـا حقیقـت و 
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قـدرت،  اخالق نیـز همزمان در کار شـکل دهی به افراد 
انسـانی و ايجـاد تصاوير ويـژه از آنهـا و موضوعات طرف 
تعاملشـان می باشـد.  در ايـن جـا ارتباطـی که شـخص 
بـا خـود در بسـتر مسـائل اخالقـی و تأثیر گـذار برخود 
پیـدا می کنـد،  موضـوع مطالعـه می باشـد.  درحالیکـه 
نیروهـای قبلـی به معنـای نیروهای بیرونی انـد،  در اين 
مرحلـه نیروهای درونـی مورد توجه قـرار می گیرند.  در 
ايـن محور،  نقشـی کـه خود و اخـالق در ايجـاد هويت 
و شـخصیت ويـژه افـراد دارد،  کانـون توجـه فوکـو را 

می سـازد. 
تاريـخ حـال،  دغدغـه اصلـی فوکـو: تعبیـر تاريـخ حال 
بـرای تأکیـد برايـن اسـت کـه آنچـه اکنـون هسـت،  
می توانسـت صورتی ديگر داشـته باشـد يابه بیـان ديگر 
تاريـخ چگونه متفـاوت بودن اسـت.  او می خواهد به اين 
سـئوال پاسـخ دهـد کـه مـا چگونه مـا شـديم و صورت 
متفـاوت کنونـی را بـه خـود گرفتـه ايـم.  نکتـه بنیانی 
در تاريـخ نويسـی زمان حـال، غیرطبیعـی و غیربديهی 
نشـان دادن طبیعیـات و بديهیـات وبه تعبیری آشـنايی 

زدايـی يا واکاوی اسـت. 
تاريـخ  تاريـخ سـنتی: فوکـو معتقـد اسـت  مشـکالت 
مناسـبی  روش  نمی توانـد  چنـدی  وجـوه  از  سـنتی 
مطالعـه  باالخـص  تاريخـی،   مطالعـات  انجـام  بـرای 
تمامیـت  علمی فراهـم سـازد.   گفتمان هـای  و  دانـش 
گرايـی،  غايت گرايی،  انسـان شناسـی يا انسـان گرايی،  
عمـده تريـن نقصـان ديـد تاريخی رسـمی از ديـد فوکو 

 .)37 ص  می باشـد)همان،  
2- گـزاره)enounce(را مـی تـوان بیـان کنشـی از راه 
کالم تلقـی کـرد کـه دارای اعتبـار اسـت. گـزاره صرفـا 
جملـه نیسـت، چراکـه برای مثال، يک نقشـه يـا تصوير 
را مـی تـوان نوعی گـزاره به شـمار آورد)میلـز،  1389،  

ص109(. 
3- سـوژگی يعنـی چیـزی که فـرد را به خـودش مقید 
مـی سـازد و بديـن شـیوه وی را تسـلیم ديگـران مـی 
کنـد. پـس سـوژگی متضمـن مضمـون انقیاد اسـت. از 
subjection همیـن رو فوکو در اين جاالفاظ انگلیسـی

وsubjectivityرا اغلـب بـه يـک معنـا بـه کار مـی برد. 

منابع و ماخذ
از  پـس  ايـران  عباس)1389(تاريـخ  آشـتیانی،  اقبـال 
اسـالم، از صدر اسـالم تـا انقـراض قاجاريه. تهران: نشـر 

مک.   نا
برتنـس، هانس)1384(مبانی نظريه ادبـی.  ترجمه رضا 

ابوالقاسـمی. تهران: نشر ماهی. 
بشريه، حسین)1378( دولت و جامعه مدنی)گفتمان های 

جامعه سیاسـی(. قم: انتشارات نقد و نظر. 
بشـريه، حسـین)1378( نظريـه هـای فرهنـگ در قرن 

بیسـتم. تهـران:  موسسـه فرهنگـی آينـده پويان. 
بروجـردی،  مهـرزاد )1377(روشـنفکران ايرانی و غرب.  
ترجمه جمشـید شـیرازی. جلـد اول. تهران: نشـرفرزان 

روز. 
بروسـیوس، ماريا)1388(ايـران باسـتان. ترجمه عیسـی 

عبـدی. تهران: نشـرماهی. 
بیگدلـو،  رضـا )1380 ( باسـتانگرايی در تاريـخ معاصـر 

ايـران.  چـاپ اول. تهـران: نشـر مرکز. 
پـرادا،  ايـدت؛ دايسـون،  رابـرت؛ ويلکینسـون،  چارلـز 
)1356( هنـر ايـران باسـتان، تمدنهـای پیش از اسـالم.  
ترجمـه يوسـف مجیـد زاده. تهران: انتشـارات دانشـگاه 

تهران. 
تاريـخ  سـابق()1375(  )مشـیرالدوله  حسـن،  پیرنیـا، 
ايـران باسـتان.  جلـد چهـارم. دوره پارسـی هـا. تهـران: 

نشـردنیای کتـاب. 
ترنر، برايان اس )1384(.  رويکردی جامعه شـناختی به 
شـرق شناسـی، پست مدرنیسـم و جهانی شدن. ترجمه 

محمـد علی محمدی. تهران: انتشـارات يادآوران. 
حضرتـی، حسـن )1389( تاريخ نـگاری  ايران  باسـتان، 
شـماره145.  چیسـتی وچرايی.کتاب ماه تاريخ وجغرافیا. 
خالقـی، احمد)1382(قـدرت، زبـان و زندگـی روزمـره. 
تهران: رسـاله دکتری علوم سیاسـی بـه راهنمايی دکتر 

حسـین بشريه
رايـت،  دنیـس )1359(انگلیسـیها در میـان ايرانیـان. 
ترجمـه لطفعلـی خنجـی.  تهـران: انتشـارات امیرکبیر. 
داوری اردکانـی،  رضـا )1357(وضع کنونی تفکر.  چاپ 

اول. تهران: انتشـارات سروش. 
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دريفـوس،  هیوبـرت و رابینو،  پل )1391(میشـل فوکو، 
فراسـوی سـاختگرايی و هرمنیوتیـک. ترجمـه حسـین 

بشـريه. چـاپ هشـتم.  تهران: نشـر نی. 
دورانـت،  ويـل و آريل ) 1368(درآمـدی برتاريخ تمدن.  
ترجمـه احمـد بحطايـی، خشـايار ديهیمی.  چـاپ دوم. 

تهـران: سـازمان انتشـارات و آموزش انقالب اسـالمی. 
زريـن کـوب، عبدالحسـین )1363(تاريـخ ايـران بعد از 

اسـالم. تهـران: انتشـارات امیـر کبیر. 
بهمن)1373(مجـم علی اکبر؛فیروزمنـدی،  سـرفراز، 

مـاد،  تاريخـی،  وعه دروس باستانشناسـی وهنردوران 
جهـاد  تهـران:   ساسـانی.   اشـکانی،   هخامنشـی، 

هنـر.  دانشـگاهی 
خاورشناسـان.  )1356(فرهنـگ  ابوالقاسـم  سـحاب، 

سـحاب.  کتـاب  انتشـارات  تهـران: 
ترجمـه  شناسـی.   شـرق   )1371( ادوارد  سـعید،  
عبدالرحیـم گواهی.  چاپ اول. تهران: دفترنشـر فرهنگ 

اسـالمی. 
شـاهمیری، آزاده )1389( نظريه و نقد پسـا استعماری. 

تهران: نشـر علمی.  
شـمیم، علـی اصغـر ) 1376( ايـران در دوره سـلطنت 

قاجـار. چـاپ ششـم. تهـران: انتشـارات مدبـر. 
صالحـی زاده، عبدالهادی)1391(درآمـدی بـر تحلیـل 
گفتمان میشـل فوکو. تهران: نشـريه فرهنگی اجتماعی، 

سـال دوم، شـماره سوم
ضیمـران، محمد )1390( میشـل فوکـو: دانش و قدرت. 

تهران: انتشـارات هرمس. 
فـرای، ريچاردنلسـون )1377( میـراث باسـتانی ايـران. 
ترجمه مسـعود رجـب نیا. چاپ چهارم.  تهران: شـرکت 

انتشـارات علمـی و فرهنگی. 
فوکـو، میشـل)1377(ايرانیها چـه رويايی در سـر دارند. 
ترجمـه حسـین معصومـی همدانـی. تهـران: انشـارات 

هرمس. 
کچويان، حسـن ) 1382( فوکو وديرينه شناسـی دانش،  
روايـت تاريـخ علـوم انسـانی ازنوزايـی تـا مابعدالتجـدد. 

تهران: انتشـارات دانشـگاه تهران. 
گیرشـمن، رمـان)1370( هنـر ايـران در دوران پارتـی 

شـرکت  وشـیتهران:  فـره  بهـرام  ترجمـه  ساسـانی.  و 
انتشـارات علمـی و فرهنگـی. 

ماتیـوز، اريک)1378(فلسـفة فرانسـه در قـرن بیسـتم.  
ترجمـه محسـن حکیمـي. تهـران: انتشـارات ققنـوس. 
میلـز، سـارا )1389( میشـل فوکـو. ترجمـه داريـوش 

نـوری. تهـران: نشـر مرکـز. 
فلسـفه تاريخ،  حسینــــــــعلی)1392(.  نـوذری، 
مقـــــــــــاالتی ازآر.  روش شناسـی وتاريخ نگاری. 
اف. اتکینســـون، مايـکل اسـتنفورد، والتربنیامیـن، 
کريستوفرلويد، لئون پمپا، روژه شارتیه،پیتربرک،مارک 
پسـتر،جان لوئیس گديس،میشـل فوکو. چاپ سـوم. 

تهران:انتشـارات طـرح نو. 
ويسـهوفر، يوزف)1377(ايـران باسـتان. ترجمه مرتضی 

ثاقـب فر. تهـران: انتشـارات ققنوس. 
يورگنسـن، ماريـان؛ فیلیپـس، لويیـز)1391( نظريـه و 
روش در تحلیـل گفتمـان. ترجمه هـادی جلیلی. تهران: 

نشـر نی
Bressler ,Charles E.  (2007).  Literary Criticism: An 

Introduction to Theory and Practice . 4th Ed.  New 

Jersey: Pearson Education Inc. 

Encyclopaedia Iranica  vol . x  .  Fasc. 6. 

Encyclopaedia of  Human Evolution and Prehistory 

(2010). Routledge. 

RKeddie,Rudolph P.  Matthee (2002). Iran and the 

surrounding world: interactions in culture and cul-

tural politicsNikki. Seattle:University of  Washington 

Press. 

Sim, Stuart (editor) (2005).  2nd Ed.  The Routledge 

Companion to Postmodernism New York: Rout-

ledge . 
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رويکردی آينده پژوهانه به برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی 
با استفاده از روش فراترکیب 

مهران اصالنیان- دانشجوی دکتری مديريت دولتی گرايش مديريت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ايران.
باقر کرد* - دانشیار دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ايران.

سعید خزايی صحنه- استاد آينده پژوهی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، ايران.
نورمحمد يعقوبی-  استاد دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ايران.

سیدعلیقلی روشن- استاديار دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ايران.

چکیده
کشـف روابـط بیـن برنامـه ريـزی اسـتراتژيک منابـع انسـانی و آينده 
پژوهـی، فرصـت هـای محتملـی را بـرای اثربخشـی دوچنـدان هر دو 
حـوزه فراهـم مـی آورد. پژوهـش حاضر بـا هـدف ارايه الگـوی برنامه 
ريـزی راهبردی منابع انسـانی آينـده پژوهانه در سـازمان های دولتی 
بـا اسـتفاده از روش فراترکیـب و آنتروپـی شـانون انجام شـده اسـت. 
ازيـن رو 314 مقالـۀ حـوزۀ برنامـه ريـزی راهبـردی منابـع انسـانی و 
آينـده پژوهـی، ارزيابـی و بـا تحلیـل محتوا، ابعـاد و کدهـای مربوطه 
اسـتخراج و میـزان اهمیـت و اولويـت هـر يـک به کمـک روش کمی 
آنتروپـی شـانون تعییـن شـد. بـر اسـاس يافتـه هـا، شـش مرحلـه و 
هفـده گام بـرای برنامه ريـزی راهبردی منابع انسـانی آينـده پژوهانه 
در سـازمان هـای دولتـی شـامل بررسـی پیـش نیازها و ضـرورت ها، 
آمـاده سـازی آينـده پژوهانـه، معناسـازی آينـده، توسـعه و طراحـی 
آينـده پژوهانـه، اقـدام آينـده پژوهانـه و ارزيابـی آينده پژوهانـه ارايه 
شـد. همچنین مشـخص شـد که ايجـاد درك صحیح، توجیـه، تبیین 
و تشـريح اهـداف بـراي مديريـت ارشـد، مديـران عملیاتـی و کاربران 
بـه منظـور جلـب حمايـت آنهـا دارای بیشـترين ضريـب اهمیـت در 
میان 110 کد شناسـايی شـده  می باشـد.  با مشـخص شـدن هريک 
از مراحـل و گام هـا و همچنیـن کدهـای مربوطـه و بـه تبـع آن مدل 
برنامـه ريـزی راهبـردی منابع انسـانی آينده پژوهانه در سـازمان های 
دولتـی، نقشـه روش شـناختی ايـن مـدل نیز مطـرح گرديـد و دامنه 
ای از روش هـا بـرای هـر گام عنوان گرديـد تا بتواند پاسـخگوي عدم 

اطمینـان و شـرايط متغیـر محیطـی امروزه ی سـازمان ها باشـد.
آينـده  انسـانی،  منابـع  راهبـردی  ريـزی  برنامـه  کلیـدي:  واژگان 

شـانون. آنتروپـی  فراترکیـب،  دولتـی،  سـازمان  پژوهـی، 

mehran _alaniyan@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09133037898، رايانامه *

Fellowship future approach to strategic human 
resource planning by using meta-synthesis
Abstract
Explore the relationships between human resources strategic 
planning and future potential opportunities for increased 
efficiency provides both areas. This study aims to provide 
a model for future human resource strategy planning grant 
in government agencies and meta-synthesis method using 
the Shannon entropy is done.Thus the scope of Article 314 
futures human resources and strategic planning, assessment 
and content analysis to extract dimensions and their 
respective codes and the priority of each Shannon entropy 
was determined using quantitative methods.Based on the 
findings of six and seventeen step-by-step fellowship for 
future strategic planning of human resources in government 
agencies was presented. It was also found that the correct 
understanding, explaining, explicating the goals to top 
management, operations managers and users in order to 
enlist their support among the 110 most important factor 
code is detected. By identification of each of the stages and 
steps as well as the relevant codes and consequently the 
future strategic human resource planning models fellowship 
in government agencies, map methodological model was 
introduced. And a range of methods for each step was found 
to meet today’s changing environment of uncertainty and 
organizations.
Keywords: strategic planning, human resources, futures, 
government agencies, meta-synthesis, Shannon entropy.
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مقدمه 
و  به عنوان يک عامل مهم  انسانی درحال حاضر  منابع 
 Ferris( اثربخش در عملکرد سازمانی شناخته شده است
et al, 2007: 118(. بیـن برنامه ريـزي منابـع انسـانی 
و برنامه ريـزي اسـتراتژيک ارتباط تنگاتنگـی وجود دارد 
)Moses & Simelane, 2000:2(. بـی توجهـی بـه 
برنامـه ريـزي منابع انسـانی، آسـیب پذيري سـازمان و 
مديريـت را در مقابـل دگرگونی هاي آينـده افزايش می 
دهـد.  ازاينرو، برنامه ريزي منابع انسـانی را اسـاس دوام 
 .)2007:6 ,Liu et al( سـازمان و مديريـت مـی داننـد
برنامـه ريزی منابع انسـانی بايد برای اجتنـاب از تعديل 
 ,Purwadi( نیـرو و نبـود کارمند در آينـده انجام شـود
2012: 255(. الگوهـای رايج برنامه ريزی منابع انسـانی 
 ,GPP( در بخـش دولتـی موقـت2  و ترکیبـی3  اسـت
 :2005 ,Selden ;15-14 :2002 ,IPMA ;7 :2001
 :2001  ,Selden, Ingraham, & Jacobson  ;61
601(. اگرچـه گزارشـات واحدهای دولتی نشـان دهنده 
وجود برنامه ريزی اسـتراتژيک می باشـند، اما اغلب اين 
برنامـه ها با يک برنامه ريزی منابع انسـانی اسـتراتژيک 
 ,Kellough & Selden( رسـمی حمايت نمـی شـوند
2003:176(. از سـوی ديگـر برنامـه ريـزی اسـتراتژيک 
منابـع انسـانی در سـازمانهای دولتـی دارای ضعفهـای 
بسـیاری اسـت که می تـوان از آن جمله به عـدم وجود 
قدرت و اراده سیاسـی، نبود دانش و شـمول کافی دراين 
زمینـه، بـی توجهـی بـه مفاهیـم آينـده، گذشـته نگـر 
بـودن، نداشـتن ديـدگاه آينـده پژوهانـه، ضعـف بودجه 
و مهارتهـای فنـی، سـطح حرفه ای گـری، اتحاديه های 
 Brudney( کارگـری و يـا صرفـا اندازه آنها اشـاره کـرد
 :2004 ,French & Folz ;74 :1995 ,& Selden
 ,Gianakis & McCue  ;2004:18  ,Freyss  ;52
1997: 274(. تـا کنـون تغییراتی در شـیوه های برنامه 
 Van Buren( ريـزی منابـع انسـانی انجام شـده اسـت

et al, 2011: 211(، امـا همچنـان ايـن حـوزه نیـاز بـه 
توجهـات بیشـتری دارد. آينده پژوهی به عنوان بخشـی 
از تفکر اسـتراتژيک اسـت که براي فراهم سـازي امکان 
گسـترش اسـتنباط هايی براي گزينه هاي اسـتراتژيک 
قابـل وصول، به کار می رود )بنیاد توسـعه فـردا، 1384: 
27(. رويکردهـای آينـده پژوهـی بـرای برنامـه ريـزی 
اسـتراتژيک منابع انسـانی بسـیار مفیدند، اين روشها به 
خلـق و بررسـی آينـده هـای ممکـن و مطلـوب جهـت 
ارتقـای تصمیمـات، سـاختارهايی کـه بـه فهـم زمـان 
حـال و پتانسـیلهای آن کمـک کنـد، گسـترش افـق 
هـای ذهنـی و درنهايـت به فهـم آنچه که ممکن اسـت 
باشـد، آنچـه که مـی تواند باشـد و آنچه که بايد باشـد، 
 ,Ramos ;17 :2000 ,Petersen( کمـک مـی کنـد
2006: 640(. ازيـن رو مـی تواند در تکامل برنامه ريزی 
اسـتراتژيک منابع انسـانی کمک شـايانی نمايد. در اين 
مقالـه با اسـتفاده از مطالعات نظري سـعی شـده عوامل 
موثـر درتوسـعه برنامه ريـزی راهبردی منابع انسـانی با 
رويکـرد آينده پژوهانه درسـازمان های دولتـی احصاء و 
در ادامه با اسـتفاده از روش فراترکیب و آنتروپی شـانون 

عوامـل نهايـی احصاء و تحلیـل گردند.
بیان مسئله

آن  هـای  زيرسیسـتم  و  انسـانی  منابـع  مديريـت 
درکشـورهاي مختلـف، بـه صورتـی متفـاوت بررسـی، 
درك و اجـرا مـی شـوند )جاجرمـی زاده و همـکاران، 
1393، ص 47(. بسـیاری از تحلیـل گـران سـودمندی 
برنامـه ريزی اسـتراتژيک را زير سـوال برده انـد چرا که 
اسـتراتژيها و برنامه های رسـمی اغلب توسـط تالطمها 
و شـوکهای اجتماعـی و اقتصـادی مختلـف بـی اعتبـار 
 .)1989:35,209  &  1982  ,Keichel( انـد  شـده 
محدوديـت هايی بـرای بکارگیری تحلیلهای کالسـیک 
وجود دارد، که دربرنامه ريزی اسـتراتژيک اسـتفاده می 
شـود. درفرآيند تصمیم گیری اسـتراتژيک، عملکردهای 

2. ad hoc
3. mixed
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سـريع، بـه سـرعت مـورد نیـاز اسـت. امـا پیچیدگـی و 
عـدم اطمینان شـديد محیطـی و نیاز برای حـل آنها به 
معنـای بکارگیـری روش هايـی اسـت که تـا حد ممکن 
ضعفهـای برنامـه ريـزی اسـتراتژيک را پوشـش دهنـد 
 ;288  :2004  ,Porter  ;19  :2005  ,Chatfields(
 .)14  :1998  ,Ringland  ;21  :2001  ,Frechtling
روشـها و مدلهـای برنامـه ريزی اسـتراتژيک به داشـتن 
نقـش برنامـه ريـزی يا پیـش بینـی کننـده درآنچه که 
شـامل اقدامـات عمومی شـناخته شـده اسـت، معروف 
 ,Edward  ;19  :2005  ,Chatfields( باشـند  مـی 
Porter ;32 :2005, 2004: 288(. بـا ايـن حال، تحت 
شـرايط عـدم اطمینـان شـديد، بـه کاربردن ايـن روش 
 ,Pearce( .هـا، آکنده از مشـکالت بسـیاری مـی باشـد
Glenn & Gordon ;15 :1993, 2003: 2(. آينـده 
پژوهـی بايديکـی از دفـاع های اساسـی دربرابـر چالش 
شـرايط عدم اطمینان باشـد و اين امـکان را فراهم آورد 
تـا روندهـای خطرنـاك راپیـش بینـی و آينـده مطلوب 
را مشـخص کنیـم و بـه آن بـه درسـتی پاسـخ دهیـم 
)Hejazi, 2011:84(. بـرای سـازمانها مشـکالت برنامه 
ريـزی اسـتراتژيک شـامل تغییـرات مختلفـی درآينـده 
مـی شـود. تحقیقات آينـده پژوهی بر موضوعات بسـیار 
گسـترده ای تمرکز دارد که اشـتراکات اساسـی بسیاری 
بـا مباحـث اسـتراتژيک دارنـد. درسـالهای اخیـر آينده 
پژوهـی بـه شـدت بـر رابطـه خـاص میـان موضوعـات 
مختلـف سـازمانی، بـه عنـوان مثـال تکنولـوژی هـای 
 )2005:27 ,Kurzweil ;2008:84 ,Halal( نوآورانـه 
تروريسـم )Cetron & Davis, 2007:17( تعـادالت 
 ;5  :2005  ,Baker( اقتصـادی  و  نظامـی  قـدرت 
Haffa et al ;2 :2001 ,Bushnell, 2009(، سـرطان 
 ،)8991 :2007 ,.Hogue et al  ;7 :2008 ,.et al(
انرژی های جايگزين )Bushnell, 2007: 3( و بسیاری 
از موضوعـات خـاص ديگـر تاکیـد دارد. می تـوان گفت 
برنامه ريزی اسـتراتژيک و مفاهیم آينده پژوهی منطبق 
بـا هـم هسـتند و به همیـن دلیل اسـت که بسـیاری از 
برنامـه ريزان سـازمانی سـعی دربکارگیـری اين مفاهیم 
دارنـد. هـر چنـد درمجامع علمی ايـن دو جـدای از هم 

هسـتند اما اشـتراکهای آنها درعمل دائما درحال رشـد 
اسـت. اين دو شـاخه در طرز اجرا شدنشـان همديگر را 
تصديـق کـرده و بـه هم کمک مـی کننـد. آينده پژوهی 
مبحثـی درمقابـل يـا جايگزيـن مديريـت اسـتراتژيک 
نیسـت، بلکـه دانشـی هم راسـتا و درتکمیـل آن اسـت 
مفاهیـم   .)104  :2010  ,Vecchiato & Roveda(
راهبـرد و آينده پژوهی، مفاهیمی مرتبطند که در سـیر 
تطـور خـود جـدا از يکديگر تکامـل يافته انـد و تحلیل 
هـاي درسـت و نادرسـت زيـادي دربـاره آنها ارائه شـده 
اسـت کـه بـدون آينـده پژوهـی نـه خط مشـی خاصی 
قابـل تدوين اسـت و نه راهبرد خاصـی قابل تنظیم می 
باشـد )پورعـزت، 1389، ص 27(. زمـان مدنظـر گرفته 
شـده توسـط برنامـه ريـزان نسـبت بـه زمـان مدنظـر 
آينـده پژوهـان کوتـاه تـر می باشـد درنتیجه مـی تواند 
 ,Glen( ورودی بـرای توسـعه کار برنامـه ريـزان باشـد
2009;11(. هرچندايـن عقیـده گلـن اسـت. مطالعـات 
بیشـتر شـامل برنامـه ريزی اسـتراتژيک با هـدف آينده 
پژوهـی يـا پیونـدی ناگشـودنی بـا ايـن تحقیقـات می 
 ;61  :2008  ,Bell  ;20  :2003  ,Akhter( شـود 
 :2000  ,Godet  ;39  :1998  ,Fahey & Randall
 Phelps ;49 :2009 ,Lindgren & Bandhold ;5
 :2006 ,Ralston & Wilson  ;224 :2001 ,.et al
 ,Wilson ;26 :1995 & 1993 ,Schoemaker ;29
2003 & 2006: 46(. روشـهای آينـده پژوهـی به فهم 
آنچـه که ممکن اسـت باشـد، آنچـه که می تواند باشـد 
 ,Petersen( وآنچـه کـه بايد باشـد، کمـک مـی کننـد
Ramos ;17 :2000, 2006:640( ومکملی بسیار مهم 
بـرای برنامه ريزی اسـتراتژيک اسـت و استراتژيسـتها را 
قـادر مـی سـازد تـا از مدلهـای برنامـه ريـزی موثرتری 
بـرای تعییـن تغییـرات ممکـن در محیـط سـازمانها 
اسـتفاده کننـد. بنابرايـن واضـح اسـت کـه مطالعـات 
آينـده پژوهـی وبرنامه ريزی اسـتراتژيک مکمل يکديگر 

 .)73 :2010 ,Roney( هسـتند
بررسـی و مـرور توضیحـات مربـوط بـه مباحـث برنامه 
ريـزی اسـتراتژيک منابـع انسـانی و رويکردهـای آينده 
پژوهانـه در سـازمانها و بـه ويـژه سـازمانهای دولتـی در 
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دوره کنونـی اين سـوال اساسـی را در ذهـن متبادر می 
نمايد که آيا شـیوه های برنامه ريزی اسـتراتژيک منابع 
انسـانی ورويکردهـای موجـود در سـازمانها و بـه ويـژه 
سـازمانهای دولتی کشـورمان تـوان ايسـتادگی و رقابت 
در عصـر کنونـی را دارا مـی باشـند؟ ازين رو بـا توجه به 
مطالـب مذکـور، می تـوان بر لـزوم به کارگیـری و بهره 
گیـری از رويکردهـای آينـده پژوهـی در مباحث مربوط 
بـه برنامـه ريـزی اسـتراتژيک منابـع انسـانی بیـش از 
پیـش صحه گذاشـت. بهره گیـری ازيـن رويکردها برای 
طراحـی مـدل بومـی بهینـه برنامه ريـزی اسـتراتژيک 
منابـع انسـانی بـا رويکـردی آينـده پژوهانـه مـی تواند 
سـازمانها را در اسـتفاده از سـرمايه انسـانی خـود بـرای 
اسـتفاده از فرصتهـا و مقابلـه با تهديـدات بیش از پیش 
يـاری نمايـد. ازيـن رو ايـن پژوهـش درنظـر دارد تـا به 
دو سـوال اساسـی زيـر در حـوزه برنامـه ريـزی منابـع 
انسـانی پاسـخ دهد: 1. مدل تبیین کننـده برنامه ريزی 
راهبـردی منابـع انسـانی آينـده پژوهانه در سـازمانهای 
دولتی کدام اسـت؟ 2. دامنه روش شناسـی های ممکن 
بـرای هريـک از مراحـل برنامـه ريـزی راهبـردی منابع 
انسـانی آينـده پژوهانـه در سـازمانهای دولتـی کـدام 

است؟
مبانی نظری پژوهش

برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی
ادبیـات برنامـه ريـزی منابـع انسـانی بـه وسـیله برخی 
تحلیلهـای تجربـی مشـخص می شـود کـه از آن جمله 
 ,Johnson & Brown( مـی توان به برخی تحقیقـات
 :2002 ,IPMA ;391 :2004 ,Pynes ;381 :2004
 South  ;2  :2002  ,Gresham & Andrulis  ;15
 :2000 ,Carolina Budget and Control Board
ICMA ;9, 2000: 2( اشـاره کـرد. برنامه ريـزی منابـع 
انسـانی فرايند بازنگری نظام مند نیازمنديهای سـازمان، 
بـه نیـروی انسـانی اسـت تـا نیـروی انسـانی مـورد نیاز 
سـازمان بـا مهارتهای مورد نظـر درزمـان الزم دراختیار 
 :2004 ,Anderson ;31 :2005,Dessler( قـرار گیرد
Pynes ;363, 2004: 391(. و بـه مديريـت کمـک می 
کندتـا نـوع و میـزان نیروهای انسـانی مـورد نیـاز برای 

نیـل بـه اهـداف و برنامـه های آينـده سـازمان را جذب 
و گزينـش نماينـد )ابطحـی، 1389، ص 14(. به عنوان 
يـک ابـزار، دارای برچسـب هـا، معیارهـا و تمرکزهـای 
 Shafritz et  ;2  :2000  ,ICMA( اسـت  متفاوتـی 
al., 2001: 127(. بـه عنـوان يـک تعريـف مختصر می 
تـوان گفـت گونـه ای برنامه ريزی اسـت بـرای نیازهای 
 Kurowski &( آينـده منابـع انسـانی درحـال حاضـر
Mills, 2005:4(. بـه بیـان رسـمی تـر، برنامـه ريـزی 
منابـع انسـانی، عرضه نیروی کار موجـود را با تقاضاهای 
پیش بینی شـده درسـايه ی اهداف استراتژيک سازمان 
 :2003 ,Pynes ;2 :2000 ,ICMA( تطبیـق می دهـد
انسـانی تجزيـه و تحلیـل  برنامـه ريـزی منابـع   .)96
سیسـتماتیک نیازمنديهـای منابـع انسـانی اسـت برای 
حصـول اطمینـان از دردسـترس بودن تعـداد صحیحی 
از کارکنـان بـا مهـارت مـورد نیـاز درصـورت نیـاز در 
 .)2 :2011 ,Cherian ;3 :2010 ,Vareta( سـازمانها
ايـن فراينـد بـه سـازمانها امکان بازسـازی، کاهـش و يا 
 ,Abhishek( گسـترش منابع انسـانی خود را می دهد
2009: 1(. برنامـه ريـزی اسـتراتژيک منابـع انسـانی 
درواقـع فراينـد هماهنگـی نیازهـای منابـع انسـانی بـا 
ماموريتهـا و اهـداف برنامه های يک سـازمان و اسـتقرار 
اسـتراتژيهای بلنـد مدت برای به دسـت آوردن، توسـعه 
و حفـظ کارکنـان بـرای دسـتیابی بـه اهداف می باشـد 
 ,IPMA  ;2002:3  ,Gresham & Andrulis(
2002:14-15(. همچنیـن به عنوان فعالیت هاي موثر 
بر رفتار افراد درجهت تالش براي پاسخگويی به نیازهاي 
استراتژيک کسب و کار سازمان است، و يا به عنوان يک 
الگوي برنامه ريزي استقرار منابع انسانی و فعالیت هايی 
که امکان دستیابی به اهداف سازمان را فراهم می کند، 
درنظر گرفته شده است و حاکی از آن است که اهداف 
منابع انسانی بايد مطابق با استراتژي کلی سازمان انتخاب 
شود که اين اهداف با توجه به توسعه آينده سازمان درنظر 
اند )Schalk et al., 2013: 86(. درواقـع  گرفته شده 
فراينـدي اسـت که طی آن يـک سـازمان اطمینان می 
يابد که درراسـتاي رسـالت سـازمان به تعداد الزم، افراد 
اليـق و مسـتعد به طـور اثربخش و کارآمد جذب شـده 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

393

انـد )زارعـی متیـن، 1393، ص 64( و می توان آن را به 
عنوان الگوي استقرار برنامه ريزي منابع انسانی و فعالیت 
سازد  می  قادر  را  سازمان  که  شده  گرفته  درنظر  هاي 
معرفی  يابد،  تعیین شده دست  پیش  از  هاي  به هدف 
کرد )Lengnick-Hall et al., 2012: 244(. برنامـه 
ريزی اسـتراتژيک منابع انسـانی فرايند تجزيه و تحلیل 
نیازهـای کارکنـان يـک سـازمان، تحت شـرايط درحال 
تغییر و توسـعه می باشـد و شـامل فعالیت هايی اسـت 
کـه بـرای تأمیـن و مرتفـع سـاختن ايـن نیازهـا الزم و 
ضروری هسـتند )Kerstin et al., 2006: 452(. برنامه 
ريـزی اسـتراتژيک منابع انسـانی بـه سـازمانها در درك 
نـوع اسـتعدادهای مـورد نیـاز برای دسـتیابی بـه بازده 
 ,Defazio( مـورد انتظـار سـازمان کمـک مـی کنـد
2014: 1(. بـه طـور کلـی ايـن فراينـد دربـاره ی درك 
و تنظیـم اهـرم هايـی اسـت کـه بـر عرضـه و تقاضـای 
قابلیتهـای مـورد نیاز منابع انسـانی در حـال حاضر و در 

.)1 :2013 ,Smith( آينـده تاثیـر مـی گذارنـد
آينده پژوهی

عالقـه بـه آگاهی در مورد آينـده و    آينده پژوهی در میان 
کتـب آسـمانی نیـز تجلـی يافته اسـت و گويا انسـان و 
خداونـد دراين زمینه با يکديگر مشـترکند. در بسـیاری 
از آيـات قـرآن می توان بـه عالقه و توجـه خداوند به اين 
موضـوع اشـاره کـرد به عنـوان مثـال می توان به سـوره 
روم و تسـلط ارتـش روم بـر ارتش ايـران در کمتـر از ده 
سـال، اشـاره کرد که در زمان مطرح شـدن  آن از جانب 
قـرآن، هیچ گونه نشـانه ای بر ضعف ارتش ايـران در برابر 
رومیـان مشـاهده نمی شـد )منطقـی، 1390، ص 68(. 
تصمیـم گیـران نیازمنـد ابزاری بـرای تجزيـه و تحلیل 
تغییـرات مهـم در آينده در محیط خارجی، تأثیراتشـان 
بـر سـازمان و بـرآورد آنها برای دسـت يافتن به روشـی 
بـه منظـور کاهش تغییـرات و چگونگـی افزايش نظارت 
 :2005 ,Chatfields( باشـند  مـی  انهـا  مزيتهـای  و 
 ;2001:21  ,Frechtling  ;2004:288  ,Porter  ;20

Ringland, 1998:14(. آينده پژوهی درواقع پژوهشـی 
فرا-چنـد رشـته  ای4 بـا مکاتب متنوع فکـری، تئوريها، 
روشـهای کمی و کیفی، نگرشـها و کاربردها اسـت و به 
عنـوان ديدگاهـی سیسـتماتیک، ابتکاری و چند رشـته 
ای بـرای همـه تالشـهای انسـان مشـاهده مـی شـود. 
قابلیتهـای اصلـی آينـده پژوهـی شـکل دهـی و مـدل 
سـازی اطالعـات آينـده گـرا )باورهـای اسـتوار و نکاتی 
 ,Slaughter( و پـردازش طرحهای آتی اسـت )منطقـی
2002: 350(. حـوزه هـاي موضوعی بالقـوه و مطرح در 
آينـده پژوهی، از نظر تعداد با شـمار پديـده هاي متنوع 
موجـود در جهـان برابري مـی کنند )مظفـری، 1388؛  
نجاريـان و همـکاران، 1391(. مطالعـات آينـده پژوهی 
متمايـل بـه تصمیـم اسـت يعنـی بـه دنبـال معرفـی و 
توصیـف نیروهـای جديـدی اسـت کـه بايـد بـه منظور 
 ,Glenn( گرفتن تصمیمـات هوشـمندانه درك شـوند
2009: 11(. آينده پژوهی عبارتسـت ازکشف يا اختراع، 
بررسـی و ارزيابی و پیشـنهاد آينـده ای ممکن، محتمل 
پژوهـی  آينـده   .)16 :1997 ,Bell( قابـل ترجیـح   و 
مشـتمل بـر مجموعـه تالش هايی اسـت که با اسـتفاده 
از تجزيـه و تحلیـل منابـع، الگوهـا و عوامـل تغییـر و يا 
ثبـات، به تجسـم آينده هـای بالقوه و برنامـه  ريزی برای 
آنهـا می پـردازد و منعکـس کننده آنسـت کـه چگونه از 
دل تغییـرات )يـا تغییـر نکـردن( امـروز، واقعیـت فـردا 
تولـد می يابـد و درصدد شـکل  دادن به آينده  ای اسـت 
کـه مدنظـر و مطلـوب برنامه  ريـزان آن باشـد، به ديگر 
سـخن، سـاختن آينده به گونه  ای که مطلوب و دلخواه 
اسـت )Bell, 2008: 61(. در آينـده  پژوهـی بـا بهـره 
گیری از طیف وسـیعی از روش شناسـیها و بجای تصور 
»تنهـا يـک آينده«، بـه گمانـه  زنی های سیسـتماتیک 
و خـرد ورزانـه، درمـورد نـه فقـط “يـک آينـده” بلکـه 
“چنديـن آينده متصـور” مبـادرت می شـود. موضوعات 
آينـده  پژوهـی دربرگیرنده گونه هـای »ممکن ، محتمل 
و مطلـوب« بـرای دگرگونی از حال به آينده می باشـند. 

4  trans-multidisciplinary
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درهمیـن حـال، دريـک تعريـف سـاده و درعیـن حـال 
بسـیار ژرف، آينـده  پژوهـی »علم و هنر کشـف آينده و 
شـکل بخشـیدن به دنیـای مطلوب فـردا« عنوان شـده 
اسـت )ملکی فـر، 1385، ص 19(. آينـده پژوهی، ابزاري 
بـراي معمـاری و مهندسـی هوشـمندانه آينـده اسـت 
)Gordon & Glenn, 1993: 150(. و هـدف، پیـش 
بینـی هـای توصیفی اسـتوار با توجـه به آينـده معقول 
و محسـوس اسـت کـه بـا افزايـش تعامل بیـن حامالن 
اطالعـات و توسـعه چهارچوبهای سـنتی بیـن اطالعات 
و ارتباطـات، سـعی دارد نقـش پیـش کنـش گـری يـا 
کنترلـی ابتـکاری بر آينده سیسـتماتیک داشـته باشـد 
)Slaughter, 2002: 351(. آينده پژوهی بايستی مفید 
باشـد )Dator, 1996: 106(. آينـده پژوهـی مـی تواند 
بـر تصمیم گیرنـدگان درموضع قدرت تاثیر گذاشـته تا 
سیاسـت و اقدامی مطابق با آينده ای پايـدار ارائه دهند. 
اکنـون زمان آن اسـت که فـرای الگوهای معاصر حرکت 
کنیـم )Hejazi, 2011: 84(. ضمنا آينده پژوهان مانند 
اسـالتر بـر ايـن باورنـد که مـا بايسـتی نگرشـهای خود 
را نسـبت بـه آينـده گسـترش دهیـم تـا بینـش هـا و 
روشـهای سنتی و فلسـفه های روحانی، عرفانی و درون 
گـرا5  را شـامل شـود )Slaughter, 2004: 2(. آينـده 
پژوهـی بـه فهـم آنچـه کـه ممکـن اسـت باشـد، آنچه 
کـه مـی توانـد باشـد و آنچه که بايـد باشـد، کمک می 
 .)640 :2006 ,Ramos ;17 :2000 ,Petersen( کنـد
درواقـع مطالعـات با مضمون آينـده پژوهـی اغلب برای 
جمع آوری شـواهدی در برنامه ريزی اسـتراتژيک انجام 

 .)74 :2010 ,Roney( مـی شـوند
پیشینه پژوهش

عمـران و همـکاران6  )2008( بـه توجیـه نظـری ادغام 
برنامـه ريـزی اسـتراتژيک و آينـده پژوهـی پرداختـه 
انـد. درايـن پژوهـش عنـوان مـی شـود کـه يکـی از 

محدوديتهـای اساسـی مـدل برنامـه ريزی اسـتراتژيک 
سـنتی بلندمـدت اين اسـت که اطالعـات درباره محیط 
متغیـر بیرونی معموال بـه صورت منظـم و جامع درنظر 
گرفتـه نمـی شـوند. ايـن بـی توجهـی بـه دلیـل ايـن 
تصـور اسـت که پیـش بینی تغییـرات بیرونـی پیچیده 
مـی باشـد. بنابرايـن، برنامـه ريـزی بلندمدت سـنتی با 
عناصر غافلگیری و شکسـت روبرو می شـود. چهارچوب 
پیشـنهادی ايـن پژوهـش مفاهیـم و تکنیکهـای آينده 
پژوهـی را بـا برنامـه ريـزی اسـتراتژيک ادغـام کـرده و 
چشـم انـدازی را معرفـی می کنـد که تصمیـم گیرنده 
تجربیـات گذشـته  مبنـای  بـر  الگوهايـی  توانـد  مـی 
شناسـايی کـرده کـه ارايـه دهنـده پاسـخهای مناسـب 
و روشـهای رياضـی کمـی باشـند کـه دارای ضريـب 
اطمینـان باالتـری هسـتند. رونـی7  )2010( در مطالعه 
ای بـه بررسـی محلهای تقاطع برنامه ريزی اسـتراتژيک 
و آينـده پژوهـی )مکمل های روش شـناختی( پرداخته 
اسـت و درادامـه نیـز بـه دنبـال برانگیختـن ارتباطـات 
سـازنده تر بیـن دو مبحث آينده پژوهـی و برنامه ريزی 
اسـتراتژيک بـه منظـور تقويـت همـکاری هـای آنها در 
علـوم دانشـگاهی بـه ارايـه نقشـه روش شـناختی برای 
هريـک از مراحـل برنامـه ريـزی اسـتراتژيک در ترکیب 
بـا رويکردهـای آينـده پژوهانـه مـی پـردازد. تاپینوس8  
)2011( در پژوهـش خـود دربـاره برنامه ريزی سـناريو 
عنوان می کند که برنامه ريزی سـناريو ابزار اسـتراتژيک 
بـا کابرد بسـیار در موقعیت هـای آکادمیک و عملی می 
باشـد و کاربرد فعلی آن اساسـا بر اسـاس ادبیات موجود 
درايـن زمینـه مـی باشـد کـه از برنامـه ريـزی سـناريو 
بـرای توسـعه اسـتراتژيها بـرای آينده اسـتفاده می کند 
کـه عمدتـا بـا درنظـر گرفتـن ارزيابیها از عـدم قطعیت 
هـای درك شـده ی محیطـی کالن خارجی می باشـد. 
سـارپونگ و همـکاران9  )2013( در پژوهـش خـود بـه 

5  introspective

6  Omran et al. (2008)

7  Roney (2010)

8 Tapinos (2012)
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بررسـی آينده نگری های اسـتراتژيک پرداختـه اند. آنها 
عنـوان کردند ايـن ادعا کـه آينده نگری اسـتراتژيک به 
عنـوان نتیجـه تجارب پیـش بینی های سـازمانی منجر 
بـه ايجـاد يک گفتمـان غالـب در رابطه با آينـده نگری 
اسـتراتژيک بـه عنـوان يـک مداخلـه مـداوم گرديـده و 
شـامل روش شناسـی هـای آينـده نگری سـازمانی می 
باشـد، تـا حدودی ناقص اسـت و بـه منظور بهبـود اين 
رويکـرد تـالش کـرده انـد تـا ديدگاه هـای نظـری را به 
منظـور فراهـم آوردن ديـدگاه جايگزيـن دربـاره آينـده 
نگـری اسـتراتژيک بـه عنـوان مجموعـه ای از فعالیـت 
هـای سـازماندهی روزانه به عمل نزديک کننـد. پورنادر 
و همـکاران10  )2014( رويکـرد علمـی سـه مرحلـه ای 
را بـرای معرفـی چهارچـوب جامـع برنامه ريـزی منابع 
انسـانی بـه کار بـرده انـد. چرخه هـای مرتبـط و دقیق 
درايـن رويکـرد موضوعـات مرتبـط بـا منابع انسـانی در 
پـروژه هـا و همچنیـن کاسـتی هـای ادبیـات مرتبط با 
توسـعه کامـل چارچـوب برنامه ريـزی منابع انسـانی را 
خطـاب قرار مـی دهنـد. درنهايت نتايج پژوهش نشـان 
داد کـه توانمندسـازی و آموزش می توانند به شـیوه ای 
چشـمگیر عملکـرد منابـع انسـانی را در پروژه هـا ارتقا 
دهنـد و همچنیـن ارزيابـی کیفیـت دارای تاثیـر قابـل 
توجهـی بر سـاختارها از جمله چهارچـوب برنامه ريزی 
منابـع انسـانی مـی باشـد. عابدی جعفـری و همـکاران 
)1389( در پژوهـش خـود عنـوان کـرده انـد کـه براي 
تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ريزي دقیق براي 
سرمايه ارزشمند انسـانی وجود دارد که در آستانه تدوين 
برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ريزي منابع انسانی 
براي تحقق اهداف سندچشم انداز ملی مطرح می شود. 
براي تضمین روند توسعه، بايـد نیازهاي منابع انسانی اين 
مناسبی  ريزي  برنامه  آن،  اساس  بر  و  شناسايی  برنامه 
صورت گیرد ازيـن رو با استفاده از روش آينده پژوهی به 
طراحی چند سناريو براي شرايط آتی کشور پرداخته و با 

نظرسنجی از خبرگان، دو سناريوي محتمل تر شناسايی 
برنامه  در  انسانی  منابع  نیازهاي  آن،  اساس  بر  و  شده 
پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفتنـد. بختیـاری مقدم 
و رسـتمی )1391( در پژوهـش خـود بـه بررسـی تاثیر 
آينـده پژوهـی بر برنامـه ريزی اسـتراتژيک در سـازمان 
هـای امنیتـی پرداختنـد. نتايـج حاصـل  ازايـن مطالعه 
بیانگـر ايـن موضـوع بـود کـه آينـده پژوهـی بـا پايش 
تغییـرات و تحـوالت محیـط بیرونی و درونی سـازمان و 
تشـخیص هوشـمندانه فرصتها و تهديدهای پیش روی 
سـازمان )آينده شناسـی( و تقويت تفکر اسـتراتژيک در 
مديـران امنیتـی، باعث بهبـود برنامه ريزی اسـتراتژيک 
درايـن سـازمانها خواهـد شـد. علـی رغـم اهمیـت روز 
افـزون منابـع انسـانی و برنامـه ريزيهـای مرتبـط با اين 
منابـع، بـه وضوح می توان مشـاهده کرد که اسـتفاده از 
رويکردهـای آينـده پژوهانه در زمینه برنامـه ريزی های 
اسـتراتژيک منابـع انسـانی به ندرت مد نظـر قرار گرفته 
اسـت. بـه ويـژه تاکنـون ايـن برنامه ريـزی هـا باتمرکز 
برسـازمانهای دولتـی و بـه ويـژه بـه صـورت بومـی و با 
تمرکـز بر رويکردهای اينده پژوهانه انجام نگرفته اسـت. 
همـه موارد مذکـور اهمیت طراحی فراينـد برنامه ريزی 
اسـتراتژيک منابع انسـانی با رويکردی آينده پژوهانه در 
سـازمان های دولتی را نشـان می دهند. ازيـن رو دراين 
پژوهـش با بررسـی متـون و ادبیات پژوهشـی موجود و 
بـا روش فراترکیبـی و آنتروپـی شـانون سـعی داريم به 
طراحـی و تبییـن فراينـد برنامـه ريزی راهبـردی منابع 
انسـانی با رويکرد اينده پژوهانه در سـازمان های دولتی 

ايـران بپردازيم.
 روش تحقیق

بنیـادی،  نـوع  از  هـدف  اسـاس  بـر  پژوهـش  ايـن 
برحسـب نحـوه گـردآوری داده هـای پژوهـش از نـوع 
توصیفـی و روش شناسـی پژوهـش از نـوع ترکیبـی 
اسـت. فراترکیـب11 مشـابه فراتحلیل12،  بـرای يکپارچه 

9  Sarpong et al. (2013)

10  Pournader et al.
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سـازی چنديـن مطالعـه بـرای ايجـاد يافته هـای جامع 
و تفسـیری صـورت مـی گیـرد. فراترکیـب متمرکـز بر 
مطالعـات کیفـی بـوده، بـه ترجمـه مطالعـات کیفـی و 
فهـم عمیـق پژوهشـگر برمی گـردد. بـه عبـارت ديگر، 
فراترکیـب، ترکیـب تفسـیر تفسـیرات داده هـای اصلی 
 .)313 :2006 ,Zimmer( مطالعـات منتخـب اسـت 
در فهـم برنامـه ريـزی راهبـردی منابـع انسـانی آينـده 
پژوهانـه سـازمانهای دولتـی مـی تـوان بـا بـه خدمـت 
گرفتـن فراترکیـب، بـه اجـزا و ابعـاد ايـن موضـوع پـی 
بـرد. دراين پژوهش از روش هفـت مرحله ای فراترکیب 
سندلوسـکی و باروسـو13  )2007، 2003( استفاده شده 
اسـت کـه مراحل آن به شـرح زير می باشـد: 1( تنظیم 
پرسـش هـای پژوهش 2(بررسـی نظـام مند متـون 3(

جسـتجو و انتخـاب مقالـه هـای مناسـب 4( اسـتخراج 
اطالعـات مقالـه 5( تجزيـه و تجلیل و ترکیـب يافته ها 

6(کنتـرل کیفیـت 7( ارائـه يافتـه ها.
گام يک : تنظیم پرسش های پژوهش

در جدول زير سـؤال هـای پژوهش به همراه پارامترهای 
مربوطه بیان شـده است: 

گام دوم: بررسی نظام مند متون 
در ايـن پژوهـش پايـگاه های داده، نشـريه هـای داخلی 
و خارجـی بـا تمرکـز بر مقـاالت مرتبط با برنامـه ريزی 
راهبـردی منابـع انسـانی و آينـده پژوهـی بـه دلیـل 
انعـکاس مطالعـات قبل تـر در مقـاالت بین سـال های 
1980 تـا 2016 بررسـی شـده اسـت. واژه های کلیدی 
متنوعـی از جملـه مديريـت منابع انسـانی، برنامه ريزی 
راهبردی منابع انسـانی، آينـده پژوهی و کلمات ترکیبی 
و مشـتق شـده ازيـن کلمـات و عبـارات بـرای جسـت 
وجـوی مقاله هـای پژوهش مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
در نتیجۀ جسـت وجو و بررسـی، همانطور که در شـکل 

زيـر نشـان داده شـده اسـت، 314 مقاله يافت شـد. 

گام سـوم: جسـت وجـو و انتخـاب مقالـه هـای 
مناسـب

بـرای انتخاب مقاله هـای مناسـب پارامترهای مختلفی 
ماننـد؛ عنوان، چکیـده، محتوا، دسترسـی، محتوا، روش 
هـاي مطالعه و کیفیت روش پژوهش مـورد ارزيابی قرار 

است.  گرفته 
شـکل 1.  نتايـج جسـت و جـو و انتخـاب مقاله هـای 

يی نها
گام چهارم: استخراج نتايج 

در پژوهـش حاضـر، مقاله ها براسـاس مرجـع مربوط به 
هـر مقالـه شـامل نـام و نـام خانوادگی نويسـنده، سـال 
انتشـار و اجـزای هماهنگـی بیان شـده کـه در هر مقاله 

بـه آنها اشـاره شـده اسـت، طبقه بندی شـد. 
گام پنجـم: تجزيـه وتحلیـل و تلفیـق يافته های 

کیفی 
در ايـن پژوهش، ابتدا برای تمام عوامل اسـتخراج شـده 
از مطالعـات پیشـین، کـدی را درنظـر گرفته، سـپس با 
درنظـر گرفتـن مفهـوم هـر يـک  از ايـن کدهـا، آنها را 
دريـک گام )مفهوم( مشـابه دسـته بندی کرديـم. به اين 
ترتیـب، مفاهیـم پژوهـش مشـخص شـدند. بـه عنوان 
نمونـه، شـش موضـوع توانايـی فـردی بـرای اجرائـی 
نمـودن اسـتراتژي ها، مسـئولیت پذيري، وجـود نگاه و 
فرهنگ اسـتراتژيک در سـازمان، وجود درك درسـت از 
جهـت گیری اسـتراتژيک، داشـتن انگیزه بـرای غلبه بر 
ناکامیهـا و شکسـت هـا، حفـظ تمرکـز بـر نشـان دادن 
منافـع روشـن و آشـنايی بـا وظايـف موجـود و حـدود 
اختیـارات سـازمانی کـه به کـّرات در مطالعات پیشـین 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت، بـه عنـوان هشـت کد 
انتخـاب شـدند و بـا توجـه بـه اينکـه در سـطح فـردی 
و رفتـاری سـازمان مطـرح می شـوند بـه همـراه عوامل 
سـازمانی/ سـاختاري و عوامـل زيـر سـاختی/ محیطـی 

11  Meta-Synthesis

12  Meta-Analysis

13  Sandelowski and Barroso
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پرسش های پژوهشپارامترها

چه چیزی؟
چه جامعه ای؟

محدوديت زمانی؟
چگونگی روش؟

)what(
)who(
)when(
)how(

چه عواملی مؤلفه های برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی آينده 
پژوهانه سازمانهای دولتی را تشکیل می دهند؟

هر يک از مؤلفه ها چه اهمیت و وزنی در برنامه ريزی راهبردی 
منابع انسانی آينده پژوهانه سازمانهای دولتی دارند؟

روابط بین مراحل و گامهای برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی 
آينده پژوهانه سازمانهای دولتی چگونه است؟

دامنه روش شناسی های ممکن برای هريک از مراحل مدل 
برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی آينده پژوهانه در سازمانهای 

دولتی کدام است؟

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

.  نتايج جست و جو و انتخاب مقاله هاي نهايي 1شكل 
گام چهارم: استخراج نتايج  

 مقاله ها براساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار و اجزاي حاضر، پژوهش در
هماهنگي بيان شده كه در هر مقاله به آنها اشاره شده است، طبقه بندي شد.  

گام پنجم: تجزيه وتحليل و تلفيق يافته هاي كيفي  
در اين پژوهش، ابتدا براي تمام عوامل استخراج شده از مطالعات پيشين، كدي را درنظر گرفته، سپس با درنظر گرفتن 

مفهوم هر يك  ازاين كدها، آنها را دريك گام (مفهوم) مشابه دسته بندي كرديم. به اين ترتيب، مفاهيم پژوهش 
پذيري، وجود  ها، مسئوليت استراتژي نمودن اجرائيمشخص شدند. به عنوان نمونه، شش موضوع توانايي فردي براي 

نگاه و فرهنگ استراتژيك در سازمان، وجود درك درست از جهت گيري استراتژيك، داشتن انگيزه براي غلبه بر 
 كه ناكاميها و شكست ها، حفظ تمركز بر نشان دادن منافع روشن و آشنايي با وظايف موجود و حدود اختيارات سازماني

به كرّات در مطالعات پيشين مورد بحث قرار گرفته است، به عنوان هشت كد انتخاب شدند و با توجه به اينكه در 
 محيطي ساختي/ عوامل زير و عوامل سازماني/ ساختاريسطح فردي و رفتاري سازمان مطرح مي شوند به همراه 

را تشكيل دادند. بر اساس تحليل هاي صورت گرفته به كمك روش تحليل پيش نيازها و ضرورتها مرحله بررسي 
 كد براي 110 مقالة نهايي انتخاب شده، درمجموع تعداد شش مرحله (مقوله) و هفده گام (مفهوم) و 123محتوا روي 

مراحل برنامه ريزي راهبردي منابع انساني با رويكردي آينده پژوهانه در سازمان هاي دولتي كشف و برچسب گذاري 
شدند، البته شايان ذكر است كه برخي از كدها (به عنوان مثال تقاضاي منابع انساني كمي و كيفي) به دليل زياد بودن 

عوامل تاثيرگذار مي توانند خود به كدهاي مختلف تقسيم بندي شوند اما به منظور جلوگيري از پراكندگي بيش از حد و 
فهم بهتر و راحت تر اين قبيل موارد، تالش گرديده تمام مواردي كه داراي نزديكي معنايي مي باشند در يك كد 

نمايش داده شوند. يافته هاي حاصل  ازاين مرحله به وضوح نشان دهنده اين امر مي باشد كه در مطالعات قبلي تاكنون 
چنين مطالعة نظام مندي انجام نشده و هر يك از مطالعات، فقط به جنبة خاصي از برنامه ريزي راهبردي منابع انساني 
توجه داشته اند و ابعاد چندگانه در قالب يك چارچوب منسجم و به صورت نظام مند با درنظر گرفتن رويكردهاي آينده 

پژوهانه در سازمانهاي دولتي مطرح نشده بوده اند.  
 

 تعداد منابع يافت شده
N= 314

 تعداد مقاالت براي بررسي چكيده 
N= 245

 تعداد مقاالت براي بررسي محتواي كامل 
N= 172

 تعداد مقاالت براي ارزيابي روش پژوهش 
N= 124

 كل مقاالت نهايي 
N= 109

 مقاالت رد شده (عنوان) 
N= 69

 مقاالت رد شده (چكيده) 
N= 73

 مقاالت رد شده (محتوا) 
N= 48

 مقاالت رد شده (روش پژوهش) 
N= 15

 جدول 1. پارامترها و پرسش های پژوهش

البتـه شـايان ذکر اسـت کـه برخـی از کدها )بـه عنوان 
مثـال تقاضـای منابـع انسـانی کمـی و کیفی( بـه دلیل 
زيـاد بودن عوامـل تاثیرگذار می توانند خـود به کدهای 
مختلـف تقسـیم بندی شـوند امـا به منظـور جلوگیری 
از پراکندگـی بیـش از حـد و فهـم بهتر و راحـت تر اين 
قبیـل مـوارد، تـالش گرديـده تمام مـواردی کـه دارای 
نزديکـی معنايـی مـی باشـند در يـک کد نمايـش داده 

مرحلـه بررسـی پیـش نیازهـا و ضرورتهـا را تشـکیل 
دادنـد. بـر اسـاس تحلیل های صـورت گرفتـه به کمک 
روش تحلیـل محتـوا روی 123 مقالـۀ نهايـی انتخـاب 
شـده، درمجمـوع تعداد شـش مرحلـه )مقولـه( و هفده 
گام )مفهـوم( و 110 کـد بـرای مراحـل برنامـه ريـزی 
راهبـردی منابع انسـانی با رويکـردی آينـده پژوهانه در 
سـازمان هـای دولتی کشـف و برچسـب گذاری شـدند، 

شکل 1.  نتايج جست و جو و انتخاب مقاله های نهايی
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شـوند. يافته هـای حاصـل  ازايـن مرحلـه بـه وضـوح 
نشـان دهنـده ايـن امـر مـی باشـد کـه در مطالعـات 
قبلـی تاکنـون چنیـن مطالعـۀ نظام مندی انجام نشـده 
و هـر يـک از مطالعـات، فقـط به جنبۀ خاصـی از برنامه 
ريـزی راهبـردی منابع انسـانی توجـه داشـته اند و ابعاد 
چندگانـه در قالـب يـک چارچوب منسـجم و به صورت 
نظام منـد بـا درنظـر گرفتـن رويکردهای آينـده پژوهانه 

در سـازمانهای دولتـی مطـرح نشـده بـوده اند. 
گام ششم: کنترل کدهای استخراجی

موقعـی کـه دو رتبه دهنـده، پاسـخگويان را رتبه بنـدی 
می کننـد و قصـد داريـم میـزان توافـق بیـن ايـن دو 
اسـتفاده  کاپـا  شـاخص  از  بسـنجیم،  را  رتبه دهنـده 
می کنیـم )حبیـب پـور، 1388(. بـرای کنتـرل مفاهیم 
اسـتخراجی، از مقايسـۀ نظـر پژوهشـگر بـا يـک خبـره 
اسـتفاده شـده اسـت. شـاخص کاپـا بیـن صفر تـا يک 
نوسـان دارد. هـر چـه مقـدار ايـن سـنجه به عـدد يک 
نزديک تر باشـد، نشـان می دهد که توافق بیشـتری بین 
رتبه دهنـدگان وجـود دارد. امـا زمانی که مقـدار کاپا به 
عـدد صفـر نزديک تـر باشـد، در آن صـورت توافق کمتر 
بیـن دو رتبـه دهنـده وجـود دارد )محقـر و همـکاران، 
1392(. بـراي دسـت يابـی به ايـن امر، تعـدادي از متن 
هـاي انتخابـی در اختیـار يکـی از خبـرگان گـروه يـک 
قـرار گرفـت و نتايـج حاصلـه از طريـق شـاخص کاپـا 
ارزيابـی شـد. بديـن صـورت کـه عـالوه بـر محقـق که 
بـه کدگذاري اولیـه اقدام کرده اسـت، محققـی ديگري 
نیـز همـان متنی کـه خـود محقق کدگـذاري کـرده را 
بـدون اطـالع از کدهـاي او و جداگانـه کدگـذاري مـی 
کنـد، چنانچـه کدهـاي ايـن دو محقـق به هـم نزديک 
باشـد، نشـان دهنـدۀ توافـق باال بیـن ايـن دو کدگذار و 
بیـان کنندۀ پايايی اسـت. بـا اسـتفاده از نرم افزار تحلیل 
و  معنـاداری 0/000  عـدد  اس.پـی.اس.اس14   آمـاری 
مقدار شـاخص 0/732 محاسـبه شـد که در جدول زير 
نشـان داده شـده اسـت. با توجه به کوچک تر بودن عدد 

معنـاداری از 0/05 فرض اسـتقالل کدهای اسـتخراجی 
رد و وابسـتگی کدهـاي اسـتخراجی بـه يکديگـر تأيید 
می شـود. پس می تـوان ادعا کـرد که اسـتخراج کدها از 

پايايـی مناسـبی برخـوردار بوده اسـت.
روش آنتروپـی شـانون پـردازش داده هـا را در مبحـث 
و  )آذر  می دهـد  انجـام  قـوی  بسـیار  محتـوا  تحلیـل 
همـکاران، 1387(. در روش آنتروپـی شـانون ابتـدا پیام 
بـر حسـب مقوله هـا بـه تناسـب هـر پاسـخگو در قالب 
فراوانـی شـمارش می شـود. سـپس بـا اسـتفاده از بـار 
اطالعاتـی هـر مقولـه، درجۀ اهمیـت هر يک محاسـبه 
می شـود. درايـن پژوهـش از روش آنتروپـی شـانون بـه 
دلیل قدرت آن و سـادگی محاسبه اسـتفاده شده است. 
بـر اين اسـاس، میزان پشـتیبانی پژوهش های گذشـته 
از يافته هـای ايـن پژوهش بـه صورت آماری نشـان داده 
می شـود. برای محاسـبۀ بـار اطالعاتی عـدم اطمینان و 
ضريـب اهمیـت بـه ترتیب از رابطـه )1( و )2( اسـتفاده 

می شـود. 
 رابطه 1. محاسبه بار اطالعاتی عدم اطمینان   

گام ششم: كنترل كدهاي استخراجي 
موقعي كه دو رتبه دهنده، پاسخگويان را رتبه بندي مي كنند و قصد داريم ميزان توافق بين اين دو رتبه دهنده را 

). براي كنترل مفاهيم استخراجي، از مقايسة نظر پژوهشگر 1388بسنجيم، از شاخص كاپا استفاده مي كنيم (حبيب پور، 
با يك خبره استفاده شده است. شاخص كاپا بين صفر تا يك نوسان دارد. هر چه مقدار اين سنجه به عدد يك 

نزديك تر باشد، نشان مي دهد كه توافق بيشتري بين رتبه دهندگان وجود دارد. اما زماني كه مقدار كاپا به عدد صفر 
 يابي براي دست). 1392نزديك تر باشد، در آن صورت توافق كمتر بين دو رتبه دهنده وجود دارد (محقر و همكاران، 

 طريق از حاصله نتايج گرفت و قرار يك گروه خبرگان از يكي اختيار در انتخابي هاي متن از تعدادي امر، اين به
 نيز ديگري محققي است، كرده اقدام اوليه به كدگذاري كه محقق بر عالوه كه صورت شد. بدين ارزيابي كاپا شاخص

 كدهاي چنانچه كند، مي كدگذاري جداگانه و او كدهاي از اطالع بدون كرده را كدگذاري محقق خود كه متني همان
 از استفاده است. با پايايي كنندة بيان و كدگذار دو اين بين باال توافق دهندة نشان باشد، هم نزديك به محقق دو اين
13Fاس.پي.اس.اسافزار تحليل آماري نرم

 محاسبه شد كه در جدول زير 732/0 و مقدار شاخص 000/0 عدد معناداري ��
 استقالل كدهاي استخراجي رد و  فرض05/0تر بودن عدد معناداري از نشان داده شده است. با توجه به كوچك

تأييد مي شود. پس مي توان ادعا كرد كه استخراج كدها از پايايي مناسبي  يكديگر به استخراجي وابستگي كدهاي
 بوده است. برخوردار

. مقادير اندازه توافق 2 جدول 
 معناداري عدد استاندارد انحراف مقدار 

 كاپاي مقدار توافق
تعداد موارد معتبر 

732/0 
116 

059/0 000/0 

). در 1387تحليل محتوا بسيار قوي انجام مي دهد (آذر و همكاران،  روش آنتروپي شانون پردازش داده ها را در مبحث
قالب فراواني شمارش مي شود. سپس با  روش آنتروپي شانون ابتدا پيام بر حسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در

محاسبه مي شود. دراين پژوهش از روش آنتروپي شانون به  استفاده از بار اطالعاتي هر مقوله، درجة اهميت هر يك
استفاده شده است. بر اين اساس، ميزان پشتيباني پژوهش هاي گذشته از يافته هاي  دليل قدرت آن و سادگي محاسبه

صورت آماري نشان داده مي شود. براي محاسبة بار اطالعاتي عدم اطمينان و ضريب اهميت به ترتيب  اين پژوهش به
  .) استفاده مي شود2) و (1رابطه ( از

 محاسبه بار اطالعاتي عدم اطمينان   .1 رابطه 

  محاسبه ضريب اهميت                                                                          .2رابطه 
براي محاسبة وزن هريك از مراحل نيز، به محاسبة مجموع وزن كدهاي آن مرحله پرداخته شده و بر اساس وزن هاي 

) رتبه بندي صورت گرفته است. 3به دست آمده در جدول (
 
 
 
 
 

14 SPSS 

رابطه 2. محاسبه ضريب اهمیت  
   

گام ششم: كنترل كدهاي استخراجي 
موقعي كه دو رتبه دهنده، پاسخگويان را رتبه بندي مي كنند و قصد داريم ميزان توافق بين اين دو رتبه دهنده را 

). براي كنترل مفاهيم استخراجي، از مقايسة نظر پژوهشگر 1388بسنجيم، از شاخص كاپا استفاده مي كنيم (حبيب پور، 
با يك خبره استفاده شده است. شاخص كاپا بين صفر تا يك نوسان دارد. هر چه مقدار اين سنجه به عدد يك 

نزديك تر باشد، نشان مي دهد كه توافق بيشتري بين رتبه دهندگان وجود دارد. اما زماني كه مقدار كاپا به عدد صفر 
 يابي براي دست). 1392نزديك تر باشد، در آن صورت توافق كمتر بين دو رتبه دهنده وجود دارد (محقر و همكاران، 

 طريق از حاصله نتايج گرفت و قرار يك گروه خبرگان از يكي اختيار در انتخابي هاي متن از تعدادي امر، اين به
 نيز ديگري محققي است، كرده اقدام اوليه به كدگذاري كه محقق بر عالوه كه صورت شد. بدين ارزيابي كاپا شاخص

 كدهاي چنانچه كند، مي كدگذاري جداگانه و او كدهاي از اطالع بدون كرده را كدگذاري محقق خود كه متني همان
 از استفاده است. با پايايي كنندة بيان و كدگذار دو اين بين باال توافق دهندة نشان باشد، هم نزديك به محقق دو اين
13Fاس.پي.اس.اسافزار تحليل آماري نرم

 محاسبه شد كه در جدول زير 732/0 و مقدار شاخص 000/0 عدد معناداري ��
 استقالل كدهاي استخراجي رد و  فرض05/0تر بودن عدد معناداري از نشان داده شده است. با توجه به كوچك

تأييد مي شود. پس مي توان ادعا كرد كه استخراج كدها از پايايي مناسبي  يكديگر به استخراجي وابستگي كدهاي
 بوده است. برخوردار

. مقادير اندازه توافق 2 جدول 
 معناداري عدد استاندارد انحراف مقدار 

 كاپاي مقدار توافق
تعداد موارد معتبر 

732/0 
116 

059/0 000/0 

). در 1387تحليل محتوا بسيار قوي انجام مي دهد (آذر و همكاران،  روش آنتروپي شانون پردازش داده ها را در مبحث
قالب فراواني شمارش مي شود. سپس با  روش آنتروپي شانون ابتدا پيام بر حسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در

محاسبه مي شود. دراين پژوهش از روش آنتروپي شانون به  استفاده از بار اطالعاتي هر مقوله، درجة اهميت هر يك
استفاده شده است. بر اين اساس، ميزان پشتيباني پژوهش هاي گذشته از يافته هاي  دليل قدرت آن و سادگي محاسبه

صورت آماري نشان داده مي شود. براي محاسبة بار اطالعاتي عدم اطمينان و ضريب اهميت به ترتيب  اين پژوهش به
  .) استفاده مي شود2) و (1رابطه ( از

 محاسبه بار اطالعاتي عدم اطمينان   .1 رابطه 

  محاسبه ضريب اهميت                                                                          .2رابطه 
براي محاسبة وزن هريك از مراحل نيز، به محاسبة مجموع وزن كدهاي آن مرحله پرداخته شده و بر اساس وزن هاي 

) رتبه بندي صورت گرفته است. 3به دست آمده در جدول (
 
 
 
 
 

14 SPSS 

بـرای محاسـبۀ وزن هريـک از مراحـل نیز، به محاسـبۀ 
مجمـوع وزن کدهـای آن مرحلـه پرداختـه شـده و بـر 
اسـاس وزن هـای بـه دسـت آمـده در جـدول )3( رتبـه 

بنـدی صـورت گرفته اسـت.
بـر اسـاس ضرايـب بـه دسـت آمـده مشـخص شـد که 
کدهـای ايجـاد درك صحیـح، توجیه، تبیین و تشـريح 
و  عملیاتـی  مديـران  ارشـد،  مديريـت  بـراي  اهـداف 
کاربران )شـرکت کننـدگان و ذينفعـان( به منظورجلب 

14  SPSS

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

399

عدد معناداریانحراف استانداردمقدار
کاپای مقدار توافق
تعداد موارد معتبر

0/732
1160/0590/000

 جدول 2. مقادير اندازه توافق

فراوانیکدگام
عدم 

اطمینان 
Ej

ضريب 
اهمیت 

Wj

رتبه در 
مفاهیم

رتبه 
در 
کل

ري
فتا

ي/ر
رد

ل ف
وام

ع

توانايی فردی برای اجرائی نمودن استراتژي 
20,00200,0009894ها

20,00240,0017487مسئولیت پذيري
وجود دانش،شايستگی و تخصص درباره 

20,00230,0014589موضوع

20,00790,0173218وجود نگاه و فرهنگ استراتژيک در سازمان
وجود درك درست از جهت گیری 

10,00440,0075351استراتژيک

داشتن انگیزه برای غلبه بر ناکامی ها و 
60,00220,0011691شکست ها

20,00220,0011792حفظ تمرکز بر نشان دادن منافع روشن
آشنايی با وظايف موجود و حدود اختیارات 

10,00800,0140117سازمانی

ري
ختا

 سا
ی/

زمان
 سا

مل
تعیین درست وظايف ومسئولیت های محوله عوا

10,00870,0147115ازطرف دولت ومجلس و...

مديريت و نظارت بر طرح ها و برنامه هاي 
30,00450,0077550امور کارکنان

حمايت سیاسی از سوی مقامات صالحیت 
10,00820,0143216دار

جدول 3. رتبه بندی و ضرايب اهمیت کدهای برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی آينده پژوهانه در سازمان های دولتی
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ري
ختا

 سا
ی/

زمان
 سا

مل
عوا

صف آرائی سیستم هاي موجود براي حمايت 
30,00240,0015888بهتر از فرآيندهای برنامه ريزی منابع انسانی

30,00200,0010993آموزش و پرورش کارکنان
30,00240,0019786ساختار انعطاف پذير واحد منابع انسانی

30,00750,0133320وجود توافقات اولیه درباره پروژه
70,00460,0077449وجود يک استراتژی سازمانی روشن

تعامالت پويا بین اجزا و همچنین رفتار 
10,00440,0074652سیستم به صورت کالن

طی
حی

ی/ م
خت

 سا
زير

ل 
وام

ع

20,00240,0020484وجود پايگاه داده ها و سیستم هاي اطالعاتی
وجود اهداف وسیاست هاي کلی منابع انسانی 

20,00740,0130221همراستا با استراتژی سازمان

وجود طرح ها و برنامه هاي عملی در زمینه 
ي زيرسیستم های مختلف مديريت منابع 

انسانی
20,00240,0020585

20,00770,0136119وجود منابع )مالی، انسانی و... (
20,00740,0129322ارزيابی درست محیطی

هی
پژو

ده 
 آين

ش
ی پی

 ها
ت

عالی
م ف

ظی
تن

ايجاد درك صحیح، توجیه، تبیین و تشريح 
اهداف براي مديريت ارشد، مديران عملیاتی 
و کاربران )شرکت کنندگان و ذينفعان( به 

منظورجلب حمايت آنها

120/02230,023711

مشخص کردن سطح استراتژيک تحلیل ها 
100,00430,00701054)دولت، سازمان، واحد(

مشخص کردن موضوعات و بخش های تحت 
110,00440,0074953پوشش

130,00320,00411772تحلیل ظرفیت و شايستگی های رهبری
مدير ارشد تا چه اندازه بايد درگیر شود 

100,00720,0124324)ايجاد تعهد و پشتیبانی رهبری(

کدام مديران از کدام دپارتمان ها در کارگاه 
120,00460,0081848های اجرايی شرکت می کنند

کدام افراد در فرايند آينده پژوهی و کارگاه ها 
120,00430,00691155مشارکت می کنند
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کدام افراد عهده داره مسئولیت ها هستند 
120,00310,00381875)ايجاد تعهد و پشتیبانی کارکنان(

فراهم کردن شرايط نفوذ شرکت کنندگان در 
100,00270,00322078فرايند

گروه های هدف ذينفعان داخلی و خارجی 
که بايد انتخاب شوند و در تحلیل ها مشارکت 

داده شوند
100,00730,0123223

100,00330,00421671افق زمانی پروژه
روش های مورد استفاده در هر مرحله از 

100,00300,00351976فرايند

100,00710,0122425منابع مالی مورد نیاز
100,00430,00671256زمان مورد نیاز

110,00710,0118526حمايت سیاسی مورد نیاز
110,00700,0116627منابع انسانی )مهارت های( مورد نیاز

100,00270,00272180منابع فرهنگی مورد نیاز
حصول اطمینان واحد منابع انسانی از سهولت 

120,00420,00661357دسترسی اطالعات

ارتباطات مديران و کارکنان به منظور کسب 
اطالع از چرايی و چگونگی تناسب برنامه 

ريزی منابع انسانی با زندگی روزانه آنها
120,00470,0084747

ايجاد اعتماد و ارتباطات باز برای غلبه بر 
120,00400,00561563گرايش به کنترل کارکنان

ارتباط و مشارکت مديريت، کارکنان و 
ذينفعان در گسترش و ايجاد ارتباطات برای 
شروع فرايند برنامه ريزی استراتژيک منابع 

انسانی

130,00410,00581462

دی
ورو

D10,00700,0113328جمعیت شناختی
E70,00420,00661558اقتصادی
P60,00420,00232682سیاسی

I/G )60,01290,021412دولتی )نهاد ها و سازمان ها
S 60,00240,00222783اجتماعی و فرهنگی

T80,00030,000341107فناوری
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L80,00270,00332377قانونی
110,02120,020923ذينفعان خارجی
100,00680,0111429ذينفعان داخلی

140,00670,0109530استراتژی
70,00320,00392274رسالت و ماموريت و چشم انداز
120,00270,00292479اهداف، ارزش ها و سیاست ها

150,00260,00252581برنامه ها
190,00320,00402173مالی و بودجه

80,00040,000340106جو و فرهنگ سازمانی
ترکیب جمعیت شناختی کارکنان و موقعیت 

10,00650,0107631کنونی آنها

20,00230,00132890تالش، انگیزه و مسئولیت پذيری کارکنان
10,00340,00442070ويژگی هاي کارکنان

10,00040,000442108نگرش های کاری کارکنان
10,00020,000243109چشم انداز کارکنان

10,00400,00541964موفقیت های فردی کارکنان
10,00020,000144110ويژگی های روانشناختی کارکنان

10,00050,000338104عملکرد بالقوه و سطوح عملکردی )بهره وری(
10,00170,00092995ماهیت و شرايط کار
10,00030,000339105تبعات ناشی از کار

10,00420,00621760جريان کار
40,00100,000634100مهارت های شغلی مرتبط کارکنان

تجزيه و تحلیل شغل و شايستگی های 
40,00640,0106732موجود

جهت گیری های کلی منابع انسانی کشور در 
10,00060,000437103سند توسعه ايران 1404

شناسايی منافع وانتظارات گروههاي ذينفع 
110,00500,00851446خارجی و ايجاد درکی جامع از آنها

مشخص ساختن شايستگی ها متناسب با 
وظايف و سطوح کاري پرسنل با توجه به 

سندهاي باالدستی و نظر مديران
10,00520,00861345
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نقش حیاتی تصوير سازمان، فضای سیاسی 
10,00140,00083096وتغییر اخالقیات کاری عالوه برنیازهای فنی

بررسی تاثیر فیلترهايی مانند سن، بودجه، 
بازنشستگی ها و ... بر تعداد و نوع کارکنان و 

استعدادهای مورد نیاز آتی
170,00520,00881244

بعد کمی و کیفی نیازهای منابع انسانی 
و توسعه ای )درك جامعی ازبعد کمی و 

کیفی نیروهای داخلی و خارجی اثرگذار بر 
نیازهای منابع انسانی و هماهنگی اين موارد با 

ماموريت ها و اهداف و برنامه های سازمان

70,000540,00901143

مقايسه میان منابع انسانی موجود با شغل ها 
20,00420,00641659از لحاظ کمیت و کیفیت

تعیین تعداد و نوع )تقاضای( شايستگی ها و 
50,00410,00591861استعداد های مورد نیاز

بررسی و تحلیل سازمان و طرح شغل، 
بودجه ها و برنامه ها، فلسفه و سیاست های 
مديريت، اولويت های کاری و جريان کار 

آينده، تحلیل روند نیروی کار و... در سازمان 
دولتی

120,00590,00921042

شناسايی و به روز رسانی روندها و ايجاد درك 
جامعی از عواملی مانند عوامل روانشناختی، 
نگرش ها، توانايیها، برنامه های پیشین منابع 
انسانی، مهارت های مرتبط با شغل و ... بر 

تعداد و نوع کارکنان

190,00600,0093941

ذخیره فعلی استعداد ها از لحاظ کمیت و 
110,00140,00073197کیفیت

بررسی تاثیر فیلترها و روندهای مختلف بر 
60,00610,0095840کمیت و کیفیت عرضه خارجی منابع انسانی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

404

الگوهای عرضه نیروی کار خارجی،تعداد 
نیازهای استخدامی خارجی، جمعیت 

شناختی نیروي کار خارجی، شناسايی کانال 
های استخدام، منابع خارجی عرضه

50,00120,00073298

10,00110,000063399منابع استعداد، رقبای استعداد
10,00090,000536102شايستگی های مديريت فعلی

جانشینی مديريت شامل: ارزيابی فردی، 
نیازمندی های جايگاه، نمودار جايگزينی، 

برنامه ريزی جانشینی، رديابی پیشرفت حرفه 
ای و شغلی

10,00100,000535101

سی
شنا

ط 
حی

م

جمع آوری اطالعات و پويش برای اطالعات 
استراتژيک )چه چیزی رخ می دهد/ اتفاقات 

مختلف رخ می دهد(
20,02070,020414

یل
حل

ت

دسته بندی ااطالعات جمع آوری شده )گام 
مقدماتی برای فعالیتهای عمقی تر، چه چیزی 
درحال رخ دادن است/چه چیزی به نظر می 

آيدکه اتفاق می افتد(

20,01320,017415

سیر
معنا بخشی عمیق تر اطالعات جمع آوری تف

شده و دسته بندی شده )حقیقت رويداد ها 
چیست/ چه چیزی واقعا رخ می دهد(

20/01290,017416

زی
اسا

رنم
خلق ديدگاه های متفاوت از آينده های دو

جايگزينی که به صورت صريح آزمايش، 
بررسی و ايجاد شده اند )چه رخ خواهد داد/ 

چه چیزی ممکن است رخ دهد(

20,01240,017417

وب
طل

ه م
ند

ه آي
 پاي

ا بر
ی ه

راتژ
ست

عه ا
وس

ت

تولید و توسعه استراتژی ها برای دست يابی به 
150,01200,007218اهداف برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی
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 ها
ژی

ترات
 اس

ين
 تر

ب
اس

 من
ايه

ر پ
ی ب

سان
ع ان

مناب
ی 

کم
ی 

ريز
مه 

رنا
ب

ارزيابی و انتخاب مناسب ترين استراتژی ها با 
50,01700,017019در نظر گرفتن بعد کمی

فرمول  بندی برنامه های خاص برای دست يابی 
50,00640,0105234به اهداف کمی 

يها
راتژ

ست
ن ا

 تري
ب

اس
 من

ايه
ر پ

ی ب
سان

ع ان
مناب

ی 
کیف

ی 
ريز

مه 
رنا

ب

ارزيابی و انتخاب مناسب ترين استراتژی ها با 
50,01070,0168110در نظر گرفتن بعد کیفی

فرمول  بندی برنامه های خاص برای دست يابی 
50,00640,0106233به اهداف کیفی 

زی
 سا

چه
پار

 يک
زم

کانی
م

يکپارچگی عمودی استراتژيک يا يکپارچگی 
80,00970,0161111با استراتژی سازمان 

يکپارچگی افقی يا موازی سازی برنامه ريزی 
80,00920,0158212)پیوند با ديگر برنامه ها(
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شناسايی و مستند سازی اقدامات و سرمايه 
گذاری های مورد نیاز برای ادغام استراتژی 
های کارکنان سازمان با اهداف سازمان و 

کسب و کار

10,00640,0104335

جرا
در ا

ن 
کنا

کار
ت و 

يري
مد

به 
جان

مه 
ت ه

ارک
مش

ی و 
یبان

شت
د پ

جا
به روزسازي فناوري جهت پشتیبانی از اي

10,00360,0045469اقدامات اجرايی

ارتباط و مشارکت مديريت، کارکنان و 
ذينفعان در اجرای برنامه ريزی استراتژيک 

منابع انسانی
10,00620,0099338

80,00920,0155113حمايت مديريت در اجرای استراتژی

10,00630,0102236پشتیبانی دايمی منابع از سوی مديران عالی
یه

 اول
تم

یس
ی س

داي
 ابت

ی و
يش

زما
ار آ

ک

شروع به کار آزمايشی سیستم برنامه ريزی 
راهبردی منابع انسانی با رويکرد آينده 

پژوهانه
10,00370,0051166

دام
ی اق

ريز
مه 

رنا
فرموله سازی اقدامات و سرمايه گذاری های ب

مورد نیاز برای حصول اطمینان از قرار گرفتن 
افراد مناسب در زمان مناسب در جايگاه 
مناسب برای اجرای استراتژی های سازمان

60,00900,0105114

10,00360,0048268تشويق کارکنان به انجام کارهای داوطلبانه
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ده
 آين

زی
تیا

ت ام
20,00630,0100137شاخص های عملکردکار

20,00400,0045365وعده های استراتژی
20,00360,0048467شاخص های تغییر

20,00620,0096239شاخص های حیاتی محیط

شـرکت کننـدگان، تعريف ذينفعـان، افق زمانـی، روش 
هـا، منابـع، ارتباطـات و اطالعـات(، معناسـازی آينـده 
)ورودی، محیط شناسـی، تحلیل، تفسیر، دورنماسازی(، 
توسـعه و طراحـی آينده پژوهانه )توسـعه اسـتراتژيها بر 
پايـه آينده مطلـوب، برنامه ريزی کمی منابع انسـانی بر 
پايـه مناسـب ترين اسـتراتژی هـا، برنامه ريـزی کیفی 
منابـع انسـانی بـر پايـه مناسـب تريـن اسـتراتژی هـا، 
مکانیـزم يکپارچه سـازی(، اقـدام آينده پژوهانـه )ايجاد 
پشـتیبانی و مشـارکت همـه جانبه مديريـت و کارکنان 
در اجـرا، کار آزمايشـی و ابتدايی سیسـتم اولیـه، برنامه 
ريـزی اقـدام(، ارزيابـی آينـده پژوهانـه )کارت امتیـازی 
آينـده: شـاخص های عملکـرد، وعـده های اسـتراتژی، 

شـاخص هـای تغییر، شـاخص هـای حیاتـی محیط(.
 با مشـخص شـدن هريک از مراحل و گامها و همچنین 
ريـزی  برنامـه  مـدل  نهايـت  در  و  مربوطـه،  کدهـای 
راهبـردی منابـع انسـانی آينـده پژوهانه در سـازمانهای 
دولتـی مـی تـوان کمی پـا را فرا تـر نهاد و نقشـه روش 
شـناختی ايـن مـدل را نیـز مطـرح کـرد که بـه صورت 
يـک دسـتورالعمل ثابـت و از پیـش تعییـن شـده نمی 
باشـد بلکـه مـی توانـد بـا توجـه بـه شـرايط مختلـف 
محیطـی و موقعیـت هـاي مختلـف از مجموعـه اي از 
روش هايـی کـه در مراحـل و گام های مختلـف از مدل 
مطرح گرديده اسـت اسـتفاده شـود تا بتواند پاسخگوي 
عـدم اطمینـان و شـرايط متغیـر محیطی باشـد. در هر 
مرحلـه و گام ازيـن مـدل بـا توجـه بـه بررسـی کـم و 
کاسـتیها و همچنیـن نقـاط قـوت هريـک از روش هـا، 
مجموعه ای از روش های قابل اسـتفاده پیشـنهاد شـده 

انـد کـه به شـرح زيـر می باشـند:
نتیجه گیری و پیشنهادات

حمايـت آنهـا، دولتـی )نهاد ها و سـازمان هـا(، ذينفعان 
خارجـی، جمـع آوری اطالعات و پويش بـرای اطالعات 
اسـتراتژيک، دسـته بنـدی ااطالعات جمع آوری شـده، 
معنـا بخشـی عمیق تـر اطالعـات جمـع آوری شـده و 
دسـته بنـدی شـده، خلـق ديـدگاه هـای متفـاوت از 
آينـده هـای جايگزينـی که به صـورت صريـح آزمايش، 
بررسـی و ايجـاد شـده انـد، تولید و توسـعه اسـتراتژيها 
بـرای دسـت يابی بـه اهـداف، ارزيابی و انتخاب مناسـب 
تريـن اسـتراتژی هابا در نظر گرفتن بعـد کمی و کیفی، 
يکپارچگی عمودی استراتژيک و يکپارچگی افقی دارای 
بیشـترين ضرايـب اهمیت می باشـند و باالتريـن رتبه ها 
را در کل کسـب کرده انـد. بديـن مفهـوم کـه در حـوزۀ 
برنامـه ريـزی راهبردی منابع انسـانی آينـده پژوهانه در 
سـازمان هـای دولتی، اين موضوعات بیشـتر مورد توجه 
و مطالعـه قرار گرفته اند و تکرارپذيری بیشـتری نسـبت 
بـه سـاير کدهـا داشـته اند. ازيـن رو می تـوان گفـت که 
توجـه بـه ايـن ابعـاد در برنامـه ريـزی راهبـردی منابع 
انسـانی آينـده پژوهانه در سـازمانهای دولتـی می تواند 

حائز اهمیت بسـیاری باشـد. 
گام هفتم: ارائه يافته ها

بـر اسـاس مطالعـۀ پژوهش هـای پیشـین و کدهـای 
اسـتخراج شـده و تحلیلهـای صورت گرفتـه، مؤلفه های 
اصلـی برنامـه ريـزی راهبـردی منابـع انسـانی آينـده 
پژوهانه در سـازمانهای دولتی ، شامل موارد زير می شود 
کـه در شـکل زيـر نیـز نمايـش داده شـده اند: بررسـی 
پیـش نیازهـا و ضرورتهـا )عوامل فردي/رفتـاري، عوامل 
سازمانی/سـاختاري، عوامـل زيـر سـاختی/ محیطـی(، 
آمـاده سـازی آينـده پژوهانـه )تنظیم فعالیتهـای پیش 
آينـده پژوهـی: هـدف، سـطح اسـتراتژيک تحلیـل هـا، 
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اسـتفاده ازرويکردهـای آينـده پژوهانـه دربرنامـه ريزی 
اسـتراتژيک مـی توانـد از جملـه دفـاع های اساسـی در 
برابـر چالش هـای محیط پويای امروزی باشـد. پژوهش 
حاضـر مدلـی شـامل شـش مرحلـه و هفـده گام بـرای 
برنامـه ريـزی راهبردی منابع انسـانی آينـده پژوهانه در 
سـازمانهای دولتی ارائه داده اسـت. براسـاس يافته های 
ايـن پژوهـش، به منظـور برنامه ريـزی راهبـردی منابع 
انسـانی بـا رويکردی آينـده پژوهانه می بايسـت مراحل 
بررسـی پیش نیازهـا و ضرورت هـا، آماده سـازی آينده 
پژوهانـه، معناسـازی آينـده، توسـعه و طراحـی آينـده 

پژوهانـه، اقـدام آينـده پژوهانـه و ارزيابی آينـده پژوهانه 
طی شـوند.

ايـن پژوهـش از نظـر موضـوع جديـد و ابتـکاري اسـت 
و مـی توانـد مسـیر جديـدي را در مطالعـات مربـوط به 
برنامـه ريـزی راهبردی منابع انسـانی آينـده پژوهانه به 
روي پژوهشـگران و مديـران بـاز کنـد. بـرای پژوهـش 
هـای آتـی پیشـنهاد مـی شـود مـدل حاضـر در عمـل 
در سـازمانهای مختلـف دولتـی و همچنیـن بااسـتفاده 
ازروشـهای مختلـف اجـرا شـود و تأثیـر آن بـر تـوان 
پاسـخگويی و رقابتی سـازمان در محیط پويـای امروزی 

گام هفتم: ارائه يافته ها 
بر اساس مطالعة پژوهش هاي پيشين و كدهاي استخراج شده و تحليلهاي صورت گرفته، مؤلفه هاي اصلي برنامه ريزي 

 ، شامل موارد زير مي شود كه در شكل زير نيز نمايش داده راهبردي منابع انساني آينده پژوهانه در سازمانهاي دولتي
 ساختي/ پيش نيازها و ضرورتها (عوامل فردي/رفتاري، عوامل سازماني/ساختاري، عوامل زيربررسي شده اند: 

هدف، سطح استراتژيك تحليل ها، شركت تنظيم فعاليتهاي پيش آينده پژوهي: آماده سازي آينده پژوهانه (محيطي)، 
محيط شناسي، ورودي، كنندگان، تعريف ذينفعان، افق زماني، روش ها، منابع، ارتباطات و اطالعات)، معناسازي آينده (

)، توسعه و طراحي آينده پژوهانه (توسعه استراتژيها بر پايه آينده مطلوب، برنامه ريزي كمي تحليل، تفسير، دورنماسازي
منابع انساني بر پايه مناسب ترين استراتژي ها، برنامه ريزي كيفي منابع انساني بر پايه مناسب ترين استراتژي ها، 

)، اقدام آينده پژوهانه (ايجاد پشتيباني و مشاركت همه جانبه مديريت و كاركنان در اجرا، كار مكانيزم يكپارچه سازي
آزمايشي و ابتدايي سيستم اوليه، برنامه ريزي اقدام)، ارزيابي آينده پژوهانه (كارت امتيازي آينده: شاخص هاي عملكرد، 

وعده هاي استراتژي، شاخص هاي تغيير، شاخص هاي حياتي محيط). 

 
 .منبع: پژوهش حاضر؛ . برنامه ريزي راهبردي منابع انساني آينده پژوهانه در سازمان هاي دولتي2شكل 

 
Dشکل 2. برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی آينده پژوهانه در سازمان های دولتی؛ منبع: پژوهش حاضر.
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روش هاگام هامراحل

بررسی پیش نیازها 
کلیه گام هاو ضرورت ها

پرسشنامه
مصاحبه

انواع پیمايش

آماده سازی آينده 
پژوهانه

تنظیم فعالیت های 
پیش آينده پژوهی

چک لیست آماده سازی بر مبنای چک لیست شناسايی مشکالت 
هانگنبرگ15  )2010( وچک لیست آماده سازی شونکر و والف16 

)2013(
مصاحبه

کارگاه های آينده 
کارگاه های کوچک 

تحلیل ذينفعان

معناسازی آينده

محیط شناسی

دلفی 17
پويش محیط 18

برون يابی روند 19
کارگاه های آينده پژوهی 20

ذهن انگیزی 21
داده/وب کاوی

سامانه های هشدارزودهنگام 22

تحلیل

تحلیل روند  23
تحلیل تاثیر برگذر24 

مثلث آينده
چرخ آينده 25

تحلیل موضوعات نوآيند 26

تفسیر

تحلیل اليه ای علت ها 27
تفکر سیستمی

تحلیل کالن تاريخی

دورنماسازی

سناريو 28
چشم اندازسازی
پس نگری29 

جدول 4. نقشه روش شناختی برنامه ريزی راهبردی منابع انسانی آينده پژوهانه

15 Hungenberg
16  Schwenker & Wulf
17  Delphi
18  environmental scanning
  Cross Impact Analysis

19  trend extrapolation
20  Futures Workshops
21  Brainstorming
22  Early warning system 
23  Trend Impact Analysis

24  Cross Impact Analysis
25 Futures wheel
26  Issue survey
27  Casual layered analysis
28  Scenario
29  Backcasting
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کارگاه های آينده

توسعه و طراحی 
آينده پژوهانه

توسعه استراتژی ها 
بر پايه آينده مطلوب

تحلیل اليه ای علت ها
سناريو

تحلیل تاثیر برگذر
تحلیل ريخت شناسی 30

چند ضلعی آينده
تحلیل ساختاری

برنامه ريزی کیفی 
منابع انسانی بر 

پايه مناسب ترين 
استراتژی ها

تحلیل اليه ای علی
سناريو

تحلیل تاثیر برگذر

برنامه ريزی کمی 
منابع انسانی بر 

پايه مناسب ترين 
استراتژی ها

تحلیل اليه ای علی
سناريو

تحلیل تاثیر برگذر

اقدام آينده پژوهانه

ايجاد پشتیبانی و 
مشارکت همه جانبه 
مديريت و کارکنان 

در اجرا

مصاحبه

کارگاه های آينده پژوهی راهبردی

کار آزمايشی و 
ابتدايی سیستم اولیه

مدل سازی سیستم
شبیه سازی31 

برنامه ريزی اقدام
مدل سازی سیستم

سناريو
روش های هنجاری

ارزيابی آينده پژوهانه

کارت امتیازی آينده32
نظام ارزيابی )نتايج(
اتاق کنترل سناريو33

30 Morphological Analysis

31  Simulation

32  future scorecard

33 Scenario Cockpit
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درنهايت نیزپیشـنهاد می شـود مدل مذکـور برای بنگاه 
هـا و سـازمانهای خصوصـی و غیرانتفاعی نیز شـخصی 
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شناسايی راهکارهای اقلیمی معماری بومی مؤثر بر شرايط آسايش 
اقلیمی مدارس شهر اراک
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چکیده
معمـاری امـری متأثـر از اقلیم اسـت و بهره گیـری از راهکارهای 
کمـک  فضـا  در  آسـایش  شـرایط  شـدن  فراهـم  بـه  اقلیمـی، 
می کنـد. بـا ایجـاد شـرایط آسـایش در مـدارس بـه عنـوان یکی 
از فضاهـای آموزشـی، می تـوان بهـره وری آن ها را ارتقاء بخشـید. 
یکـی از مسـئله های مـدارس، عـدم وجـود شـرایط آسـایش در 
آن هـا می باشـد. بدیـن معنا کـه توجه بـه راهکار   هـای اقلیمی در 
طراحـی مـدارس مـورد غفلـت بوده اسـت. هدف از ایـن پژوهش 
شناسـایی راهکار هـای اقلیمـی معمـاری بومـی مؤثـر بر شـرایط 
آسـایش اقلیمـی با تمرکز بر مـدارس شـهر اراک و تعیین میزان 
تاثیر گـذاری هریـک می باشـد. روش تحقیق پیمایشـی بـوده و با 
تکنیـک دلفـی انجام شـده اسـت. بدین منظـور ابتدا پرسشـنامه 
باز پاسـخ میـان صاحب نظران توزیع و پاسـخ ها بررسـی و لیسـت 
اولیـه راهکارهـا اسـتخراج گردیـد. در مرحلـه بعـد، تأثیر گـذاری 
داده هـا  و  بررسـی  بسته پاسـخ  پرسشـنامه  بوسـیله  راهکارهـا 
بوسـیله نرم افـزار  SPSS تحلیـل شـدند. در نهایـت، متخصصـان 
بـا در نظر گیـری نتایج آماری، لیسـت نهایی راهکار هـای اقلیمی 
را بیـان کردنـد. نتایـج نشـان داد، راهکارهای اقلیمـی، به ترتیب 
اهمیـت شـامل: جهت گیـری، جای گیـری، جزئیـات و معمـاری 
جهت گیـری  مربوطـه،  عوامـل  میـان  از  می شـوند.  سـاختمان 
سـاختمان بـا توجه بـه زاویـه تابش آفتـاب، بهره گیـری از انرژی 
خورشـید در سـاعات آفتابی فصل سـرما و جهت گیری ساختمان 
بـا توجه بـه جهت وزش بـاد در زمسـتان، دارای بیشـترین تأثیر 

 . هستند
بومـی، شـرایط  اقلیمـی معمـاری  واژگان کلیدي:راهکارهـای 

آسـایش اقلیمـی، مـدارس شـهر اراک.

alaghmand@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: ۰۹۱۸۳۶۰۲۳۳۱، ۰۸۶۳۲۲۴۱۹۴۲، رایانامه *

The Identification of Effective Native Architec-
tural Climatic Solutions on Climatic Comfort 
Conditions of Arak’s Schools
Abstract:
The architecture is influenced by climate and using cli-
matic solutions  can help provide comfort conditions of 
space. Efficiency could be promoted by creating com-
fort conditions in schools as one of the educational 
spaces. One of the problems of schools is lack of com-
fort conditions in them. This means that pay attention 
to climatic solutions in the design of schools have been 
neglected. The aim of this study is to identify effec-
tive native architectural climatic solutions on climatic 
comfort conditions with focus on schools in Arak and 
determine the effectiveness of them. The research has 
been done by survey method and Delphi technique. For 
this purpose, first, open-ended questionnaire was dis-
tributed among specialists and experts, then responses 
were checked and the initial list of climatic solutions 
was extracted. In the next step, the effectiveness of 
solutions was studied, and then data was analyzed by 
SPSS software. Finally, specialists stated their final 
comments, considering to statistical results. The results 
showed that climatic solutions include: building orien-
tation, building placement, details and building archi-
tectural. Among factors, building orientation due to the 
angel of sunshine to get maximumof solar energy, use 
of solar energy in sunny times in the winterand building 
orientation due to the wind flow in the winter, have the 
most impact.
Keywords: Native Architectural Climatic Solutions, 
Climatic Comfort Conditions, Arak’s Schools
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1-  مقدمه
آب و هـوا بیـش از هـر عامـل دیگـری در نـوع و شـکل 
زندگی انسـان تأثیر دارد )محمـدی، ۱۳۸۶، ص ۱۱۴(. 
اقلیـم تأثیـر قابـل توجهـی بر شـرایط آسـایش انسـان 
دارد و شـناخت و کاربسـت راهکارهای اقلیمی می تواند 
دسـتیابی به شـرایط مطلـوب زیسـتی را فراهم سـازد. 
منظـور از شـرایط آسـایش انسـان، مجموعـه حاالتـی 
بـرای ۸۰  از نظـر رژیـم دمـا دسـت کـم  اسـت کـه 
درصـد از افـراد مناسـب باشـد. به عبـارت دیگر انسـان 
در آن شـرایط، نـه احسـاس سـرما و نـه احسـاس گرما 
خواهـد کـرد. معمـاران در زمان هـای گذشـته بـر اثـر 
تجربـه اثـرات باد، آفتـاب و بـاران را بر مسـاکن و بناها 
می دانسـته اند و روش هـای جالبـی نیـز بـرای کاهـش 
اثـرات نامطلـوب ایـن عوامل ارایـه داده انـد. در معماری 
معاصـر تغییراتـی کـه بـا توجـه بـه معیارهـای زیسـت 
اهمیـت  روز  هـر  می آیـد،  پدیـد  پایـداری  و  اقلیمـی 
بیشـتری می یابـد. در واقـع بوم شناسـی سـاختمان بر 
قابلیـت سـاختمان بـر تلفیق عوامل محیطـی و جوی و 
تبدیـل آن هـا به صـورت کیفیت های فضایی و آسـایش 
فرم تأکید دارد )واتسـون و لیز، ص ۱۳۸۴(. سـاختمان 
کـه به عنوان پوسـته سـوم انسـانی اسـت )پوسـته اول 
پوسـت طبیعـی انسـان بـوده و و پوسـته دوم پوشـش 
مناسـب( در رابطـه بـا اقلیم و محیط زیسـت می باشـد 
راهکارهـای  تأثیـر  اهمیـت  )جـودت، ۱۳۸۰، ص ۵(. 
اقلیمـی معماری بومـی، انجام مطالعـات و پژوهش های 
جامعـی را در ایـن زمینـه ایجـاب می کنـد. بویـژه در 
کشـور ما که تنوع شـرایط اقلیمی در آن کامال مشـهود 
اسـت لذا انجام تحقیقات گسـترده در ایـن زمینه امری 
اجتناب ناپذیـر اسـت. تأثیـر اقلیـم بـر معمـاری امـری 
مهـم بـوده و در  طرح هـاي  معمـاري توجه به شـرایط 
اقلیمـی امـری ضـروری  می باشـد، بویـژه در معمـاری 
سـنتی، راهکارهـای اقلیمی معماری بومی بسـیار مورد 
نظـر بودنـد. اسـتفاده از راهکارهـای اقلیمـی می توانـد 
بـه ایجاد شـرایط آسـایش در فضاهای معمـاری کمک 
مـدارس  معمـاری،  فضاهـای  از  یکـی  کنـد.  شـایانی 
هسـتند . یکـی از مسـئله های مـدارس، عـدم وجـود 

شـرایط آسـایش اقلیمـی در آن ها می باشـد. بدین معنا 
کـه متأسـفانه در طراحـی آن هـا  توجه بـه راهکارهای 
اقلیمـی معمـاری بومـی مورد غفلـت قرار گرفته اسـت. 
هـدف از ایـن پژوهـش شناسـایی راهکار هـای اقلیمـی 
اقلیمـی  آسـایش  شـرایط  بـر  مؤثـر  بومـی  معمـاری 
تعییـن میـزان  اراک و  بـر مـدارس شـهر  بـا تمرکـز 
تاثیر گـذاری هریـک می باشـد. سـوال تحقیـق مبنـی 
بـر ایـن اسـت کـه راهکارهـای اقلیمـی معمـاری بومی 
مؤثـر بـر شـرایط آسـایش اقلیمی مـدارس شـهر اراک 
چیسـت؟. بدین منظور ابتدا شـهر اراک معرفی، سـپس 
اقلیـم شـهر اراک و خصوصیـات کلـی بنا در این شـهر 
بررسـی شـد. برای شناسـایی راهکارهای اقلیمی ،روش 
پیمایـش بـا تکنیک دلفـی مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
ارائـه  اقلیمـی  راهکار هـای  نهایـی  لیسـت  نهایـت  در 

شدند.
2- پیشنیه تحقیق

مطالعـه  تعـدادی  اقلیـم  و  معمـاری  بـا  ارتبـاط  در 
صـورت گرفتـه اسـت کـه هریک بـه نوعی بـر توجه به 
راهکارهـای اقلیمـی در سـاخت ابنیه تأکید داشـته اند. 
و  کسـمایی  از:  عبارت انـد  تحقیقـات  ایـن  از  برخـی 
معمـاری،  و  اقلیـم  کتـاب  در   )۱۳۹۲( احمدی نـژاد 
اصـول طراحـی سـاختمان را در ارتباط بـا اقلیم نواحی 
مختلـف ایـران بررسـی کرده انـد. سـلیقه )۱۳۸۴( بـه 
مدلسـازی مسـکن همسـاز با اقلیم بـرای شـهر چابهار 
پرداختـه اسـت. گرجی مهلبانـی و همـکاران )۱۳۸۴(، 
و  کاشـان  شـهر  سـنتی  خانه هـای  طراحـی  اصـول 
ویژگی هـای معمـاری ایـن شـهر را بـا توجه به شـرایط 
اقلیمـی بررسـی کرده انـد. کاویانی )۱۳۷۲( با اسـتفاده 
از عناصـر مهـم اقلیمـی، بـه تهیـه نقشـه زیسـت اقلیم 
 ،)۱۳۷۲( کسـمایی  اسـت.  پرداختـه  ایـران  انسـانی 
منطقـه آسـایش و شـرایط زیسـت اقلیمـی مختلـف را 
در ارتبـاط بـا دما و رطوبت نسـبی مشـخص نمـود. در 
جـدول بیوکلیماتیـک اولگـی، دمـا و رطوبـت نسـبی، 
مهم تریـن فاکتور هـا بـه جهـت اثـر مسـتقیم آن هـا بر 
روی آسـایش انسـان بیـان شـدند )رازجویـان، ۱۳۶۷(. 
ضمـن  کوشـیده اند   )۱۳۸۷( همـکاران  و  طاووسـی 
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تعییـن شـاخص های معمـاری متناسـب با اقلیم شـهر 
اصفهـان، بـه تحلیـل میزان انطبـاق مدارس نوسـاز این 
شـهر بـا اسـتانداردها بپردازنـد و با رعایت ایـن ضوابط، 
فضاهـای آموزشـی را به محدوده های آسایشـی انسـان 
نزدیک تـر کننـد. بـا توجـه بـه بررسـی های بـه  عمـل 
آمـده، تاکنـون بـه راهکا رهـای اقلیمی موثر بر شـرایط 
آسـایش در مـدارس پرداخته نشـده اسـت. لـذا در این 
مقالـه تـالش شـده اسـت ایـن امـر مـورد بررسـی قرار 

 . د گیر
2-1 شهر اراک

شـهر اراک، اولیـن شـهر جدیـد در دوره ی معاصر ایران 
اسـت که بر مبنـاي هدف مشـخصی برنامه ریزي، ایجاد 
و تکمیـل گردیـده و بـراي زندگـی و اسـتقرار جمعیت  
تدارک دیده  شـده اسـت و به یقین از اولین شـهرهاي 
دوره ي اخیـر ایـران اسـت کـه بـه جـاي معابر پـر پیچ 
و خـم و شـبکه هـاي نامنظـم، بـه صورتـی شـطرنجی 
ایجـاد شـده و معابر به صـورت عمود بر هم، بازار شـهر 
را در میـان گرفتـه اسـت. شـهر اراک در ابتـدا سـلطا ن 
آبـاد و سـپس عراق نـام داشـت کـه در دوره ي قاجاریه 
شـکل گرفته اسـت. بررسـی معماري شـهر اراک نشان 
می دهـد کـه این شـهر نمونـه اي از فرهنگ شهرسـازي 

گذشـته ی ایران اسـت )ملک حسـینی، ۱۳۸۶(. 
2-2 اقلیم شهر اراک

شهرسـتان اراک در مختصـات جغرافیایـی 'o۴۹-۴۲ و 
عـرض جغرافیایـی 'o۳۴-۰۶ واقـع شـده اسـت. شـهر 
آزاد  از سـطح دریـاي  متـري  ارتفـاع ۱۷۰۸  در  اراک 

بـا وسـعتی در حـدود ۶۷۰۰ کیلومتـر مربـع، از نظـر 
وسـعت دومیـن شهرسـتان اسـتان بعـد از شهرسـتان 
شهرسـتان  بـه  شـمال  ازسـمت   و  می باشـد  سـاوه 
تفـرش و آشـتیان، ازمغـرب بـه شهرسـتان هاي همدان 
و مالیـر، ازمشـرق به شهرسـتان محـالت و از جنوب به 
شهرسـتان هاي خمیـن و شـازند محـدود شـده اسـت. 
میانگیـن سـاالنه ي دمـاي هـوا طـی یـک دوره ي ۴۰ 
سـاله ی در اراک ۱۳.۸ درجـه ی سـانتی گراد اسـت و 
میانگیـن سـاالنه ي بارندگـی در همیـن دوره ي آمـاری 
۳۴۱.۷ میلیمتر اسـت. همچنین میانگین سـاالنه ی نم 
نسـبی هـوا ۴۶.۵۸ درصـد اسـت کـه نشـان دهنـده ی 
خشـکی هوا می باشـد )اداره ي کل هواشناسـی اسـتان 

مرکـزي، ۱۳۸۷(.
 داده هاي موجود در اداره ي هواشناسـی نشـان می دهد 
که کم ترین فشـار در تیرماه و ۸۱۹ میلی بار و بیشـترین 
مقـدار آن در مهرمـاه و ۸۲۷.۵ میلی بـار مـی باشـد. در 
اراک تقریبـا ۵۵ روز از سـال آسـمان بـه طـور کامـل 
پوشـیده از ابـر می باشـد. بیش تریـن سـاعات آفتابـی 
ماهانـه مربـوط بـه تیرماه اسـت کـه مقـدار آن ۳۴۸.۹ 
سـاعت می باشـد و کم تریـن سـاعات آفتابـی ماهانـه 
نیـز در دي مـاه به مدت ۱۵۰.۲ سـاعت اسـت. بادهاي 
عمومـی منطقـه عمدتا اًز جنوب غربـی و غرب می وزند 
کـه منشـأ آن هـا اقیانـوس اطلـس و دریـاي مدیترانـه 
می باشـد. شـدت ایـن بادها بـه ۹۰ کیلومتر در سـاعت 
می رسـد و مـدت زمـان شـدت آن کـم اسـت و بـا این 
وجـود گاهی باعـث کنده شـدن درختان می گـردد. در 

۴۴ درجه سانتی گراد حداکثر مطلق دما
۷/۲۰ درجه سانتی گراد معدل حداکثر دما

۷ درجه سانتی گراد معدل حداقل دما
۵/۳۰- درجه سانتی گراد حداقل مطلق دما

جدول 1. درجه حرارت شهر اراک در طی دوره 4۰ ساله؛ مأخذ: اداره کل هواشناسی استان مرکزي،13۸7
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شـهر اراک جهـت وزش بـاد غالـب در فصول زمسـتان 
و بهـار غربـی اسـت و در فصـل تابسـتان سـرعت بادها 
اصـوال کم و جهـت وزش باد غالـب در دو ماه اول فصل 
)تیـر و مـرداد( شـمال شـرقی و شـرق )سـمت کویر( و 
در شـهریور مـاه غربـی اسـت. در فصـل پاییـز بادهـاي 
نسـبتاً شـدید از سـمت جنوب غربی و غرب می وزد که 
سـرعت آن ها به ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر در سـاعت می رسـد. 
میانگین سـاالنه ي سـرعت بـاد غالـب در اراک ۴.۶ متر 
بـر ثانیـه اسـت و سـرعت بادهـاي غالـب در این شـهر 
بـه طـور نسـبی در ماه هاي سـرد بیـش تر از مـاه هاي 
گـرم اسـت و در مـاه فروردیـن سـرعت بـاد غالب بیش 
تر از ماه هاي دیگر اسـت )اداره کل هواشناسـی اسـتان 
مرکـزي، ۱۳۸۷(. با بررسـی آمـار و داده هاي ایسـتگاه 
هواشناسـی شـهر اراک، مشـخص شـد کـه آب و هواي 
شـهر اراک خصوصیـات اقلیمـی فالت مرکـزي ایران را 
داراسـت. زمسـتان هـا سـرد و مرطـوب و تابسـتان هـا 
گرم و خشـک اسـت و زمسـتان ها اکثرا ًطوالنـی و از ۴ 
تـا ۶ مـاه به درازا می کشـد. بهار و پاییـز فصول کوتاهی 
هسـتند و تابسـتان در تیـر و مـرداد ظاهر می شـود .به 
طـور کلـی اقلیـم کویـري همـراه بـا بادهاي خشـک و 
سـوزان و مـاه هـاي خشـک و بـی بـاران در تابسـتان 
و زمسـتان هاي سـرد از مشـخصات کلـی آب و هوایـی 
ترکیـب   .)۱۳۸۹ )ملک حسـینی،  اسـت  اراک  شـهر 

سـاختمان ها بافتـی منسـجم و زنجیـره ای را تداعـی 
می کنـد کـه در مقابـل تابـش آفتـاب در تابسـتان و 
سـرمای بیش از حد در زمسـتان حالت تدافعی به خود 
گرفتـه است)شـیعه، ۱۳۷۷(. در گذشـته سـاختمان ها، 
در تابسـتان بدون کولـر خنک و در زمسـتان های اراک 
بـا یـک چـراغ نفت سـوز گـرم می شـوند، به طـور کلی 
علـت ایـن موضـوع، ضخیـم بـودن دیوارهـا کـه گاهی 
قطـر دیوارهـا تـا یـک متر می رسـد و کـم بـودن تعداد 
در و پنجـره اسـت کـه تمامـی آن هـا از چـوب سـاخته 
شـده و آهـن در سـاختمان بـه کار نرفتـه اسـت و هـم 
چنیـن علـت مهم دیگـر جبهه سـاختمان اسـت که به 

سـمت جنـوب می باشـد )محتـاط، ۱۳۶۸(.
شـهر اراک بـا ۱۷۰۸ متـر ارتفـاع نسـبت بـه سـطح 
و  سـرد  هـاي  زمسـتان  داراي  آزاد  دریـاي  میانگیـن 
تابسـتان هـاي مالیـم و یـا گـرم مـی باشـد. ایـن امـر 
را دمـاي مؤثـر کـه بیانگـر تأثیر توأمـان دمـا و رطوبت 
اسـت  به خوبی در شـکل شـماره ي ۳ می توان مشاهده 
کـرد. ایـن جـدول دماهـاي مؤثـر را در سـاعات۳:۳۰، 
 ۳۰ و   ۲۱:۳۰  ،۱۸:۳۰  ،۱۵:۳۰  ،۱۲:۳۰  ،۹:۳۰  ،۶:۳۰
دقیقـه ي  بامـداد بـه وقـت رسـمی ایـران نشـان مـی 
دهـد. ایـن شـکل بیانگـر پایین تریـن میانگیـن دمـاي 
مؤثـر در سـاعت ۶:۳۰ در مـاه ژانویـه )دي( بـه میـزان 
۴/۳- درجـه ي سـانتی گراد و باالتریـن  میانگین دماي 

 میانگین دمای هوا به
درجه سانتی گراد

 درصد بارندگی فصلی در
شهر اراک

 رطوبت نسبی بر حسب
درصد فصل

4/18 ۲۵ درصد ۳۹ بهار
۲/۲۵ ۱ درصد ۶۶/۲۷ تابستان
۹/۸ ۲۸ درصد ۳۳/۵۵ پاییز
۸/۲ ۴۶ ۳۳/۶۴ زمستان
۸/۱۳ ------------ ۵۸/۴۶ میانگین ساالنه

جدول 2. بررسی پارامتر های رطوبت نسبی، بارندگی و دما بر اساس آمار دوره 4۰ ساله در شهر اراک )اداره کل 
هواشناسی استان مرکزي، 13۸7(.
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مؤثـر در سـاعت ۱۵:۳۰ در مـاه ژوئیـه )تیر( بـه میزان 
۲۶.۵ درجـه ي سـانتی گراد می باشـد.  منطقه آسـایش 
در ایـن شـکل بـا دو خـط افقـی سـیاه نمایـش داده 
شـده اسـت و ایـن شـکل بیانگر این اسـت کـه در هیچ 
یـک از سـاعات روز در مـاه هـاي ژانویـه )دي(، فوریـه 
)بهمن(، مارس )اسـفند(، نوامبر )آبان( و دسـامبر )آذر( 
در منطقـه آسـایش قـرار ندارنـد. مناطق محصـور بین 
خـط چیـن ضخیـم و خط پـر، مناطـق تقریبا آسـایش 
می باشـند کـه منطقه باالیـی منطقه ي تقریبا آسـایش 
گـرم و منطقـه ي پایینـی منطقه تقریبا آسـایش خنک 
می باشـد. در سـاعت ۶:۳۰ که در میان ۸ سـاعت ارائه 
شـده، کمتریـن دمـاي مؤثـر را دارا می باشـد،  فقط در 
یـک مـاه، آن هـم در در مـاه ژوئیه )تیر( تقریبـا در مرز 
پایینـی  منطقـه آسـایش قـرار دارد و در بقیـه ماه هـا 

شـرایط آب و هوایـی اراک در ایـن سـاعت از روز دور از 
منطقـه ي آسـایش و داراي  تنش سـرمایی  می باشـد. 
در سـاعت ۱۵:۳۰ کـه در تمامـی ماه هـا باالترین دماي 
مؤثـر را دارا می باشـد، در شـش مـاه از سـال در منطقه 
آسـایش یـا تقریبـاً آسـایش قـرار دارد.  بـا اسـتفاده از 
ایـن شـکل بـه سـادگی مـی تـوان مشـخص نمـود که 
در هـر روز و هـر سـاعتی بـه طـور میانگیـن، وضعیـت 
آسـایش چگونه اسـت. به عنوان مثال در سـاعت ۹:۳۰ 
در مـاه ژوئـن )خـرداد( دمـاي مؤثـر ۱۹.۸ درجـه ي 
سـانتی گـراد و دقیقـادر وسـط منطقه ي آسـایش قرار 
دارد. بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه در ماه هـاي 
ژوئـن )خـرداد(، ژوئیـه )تیـر(، اوت )مرداد( و سـپتامبر 
)شـهریور( میـزان تنـش کـم و عمدتاً گرمایـی و در ماه 
هـاي مـه )اردیبهشـت( و اکتبـر )مهـر( میـزان تنـش  

 شهر مي گردد. در درختان شدن كنده باعث گاهي وجود اين با و است آن كم شدت زمان مدت
 سرعت تابستان فصل در و است غربي بهار و زمستان فصول در باد غالب وزش جهت اراك
شرق  و شرقي مرداد) شمال و (تير فصل اول ماه دو در غالب وزش باد جهت و اصوال كم بادها

 جنوب سمت از نسبتاً شديد بادهاي پاييز فصل است. در ماه غربي شهريور در كوير) و (سمت
 مي رسد. ميانگين ساعت در كيلومتر 80 تا 60به  آن ها سرعت كه مي وزد غرب و غربي

 به شهر در اين غالب بادهاي سرعت و است ثانيه بر  متر4.6اراك  در غالب باد سرعت ساالنه ي
 غالب باد سرعت فروردين ماه در و است گرم هاي ماه از تر بيش سرد ماه هاي در نسبي طور
 و آمار بررسي ). با1387مركزي،  استان هواشناسي كل است (اداره ديگر هاي ماه از تر بيش
 خصوصيات شهر اراك هواي و آب كه اراك، مشخص شد شهر هواشناسي ايستگاه هاي داده

 خشك گرم و ها تابستان و مرطوب و سرد ها داراست. زمستان را ايران مركزي فالت اقليمي
 فصول كوتاهي مي كشد. بهار و پاييز درازا به ماه 6 تا 4 از و طًوالني اكثرا زمستان ها و است

بادهاي  با همراه كويري اقليم كلي طور به. شود مي ظاهر مرداد و در تير تابستان و هستند
 مشخصات از سرد زمستان هاي و تابستان در باران بي و خشك هاي ماه و سوزان و خشك

). تركيب ساختمان ها بافتي منسجم و 1389است (ملك حسيني،  اراك شهر و هوايي آب كلي
زنجيره اي را تداعي مي كند كه در مقابل تابش آفتاب در تابستان و سرماي بيش از حد در 

). در گذشته ساختمان ها، در تابستان بدون 1377زمستان حالت تدافعي به خود گرفته است(شيعه، 
كولر خنك و در زمستان هاي اراك با يك چراغ نفت سوز گرم مي شوند، به طور كلي علت اين 
موضوع، ضخيم بودن ديوارها كه گاهي قطر ديوارها تا يك متر مي رسد و كم بودن تعداد در و 
پنجره است كه تمامي آن ها از چوب ساخته شده و آهن در ساختمان به كار نرفته است و هم 

). 1368چنين علت مهم ديگر جبهه ساختمان است كه به سمت جنوب مي باشد (محتاط، 

 
 كل . عوامل اصلي پنجگانه دما بر حسب درجه سانتيگراد در شهر اراك؛ مأخذ: اداره1شكل 

). 1387مركزي، استان هواشناسي
 شکل 1. عوامل اصلی پنجگانه دما بر حسب درجه سانتی گراد در شهر اراک؛ مأخذ: اداره کل هواشناسی استان 

مرکزي،13۸7(.

 
 كل . مقايسه ميانگين هاي ماهيانه ي دما، بارندگي و نم نسبي در شهر اراك؛ مأخذ: اداره2شكل 

). 1387مركزي، استان هواشناسي
و  سرد هاي زمستان داراي آزاد درياي ميانگين سطح به نسبت ارتفاع متر 1708 با اراك شهر

 و دما توأمان تأثير بيانگر كه مؤثر دماي را امر باشد. اين مي گرم يا و ماليم هاي تابستان
 در را مؤثر دماهاي جدول كرد. اين مشاهده مي توان 3شكل شماره ي  در خوبي به رطوبت است 

 رسمي وقت به بامداد دقيقه ي  30 و 21:30، 18:30، 15:30، 12:30، 9:30، 6:30، 3:30ساعات
 ماه در 6:30 ساعت در مؤثر دماي ميانگين پايين ترين بيانگر شكل دهد. اين مي ايران نشان

 ساعت در مؤثر دماي  ميانگين باالترين و گراد سانتي - درجه ي3/4ژانويه (دي) به ميزان 
 اين در آسايش منطقه باشد.  مي سانتي گراد  درجه ي26.5ژوئيه (تير) به ميزان  ماه در 15:30
 يك هيچ در كه است اين بيانگر شكل اين و است شده داده سياه نمايش افقي خط دو با شكل

دسامبر  نوامبر (آبان) و مارس (اسفند)، فوريه (بهمن)، هاي ژانويه (دي)، ماه در روز ساعات از
 مناطق پر، خط و ضخيم چين خط بين محصور ندارند. مناطق قرار آسايش منطقه (آذر) در

 منطقه پاييني منطقه ي و گرم تقريبا آسايش ي منطقه بااليي منطقه مي باشند كه تقريبا آسايش
 دماي شده، كمترين ارائه ساعت 8 ميان در كه 6:30 ساعت باشد. در مي تقريبا آسايش خنك

  منطقه پاييني مرز در ژوئيه (تير) تقريبا ماه در در هم آن ماه، يك در فقط مي باشد،  دارا را مؤثر
 منطقه ي از دور روز از ساعت اين در اراك هوايي و آب شرايط ماهها بقيه در و قرار دارد آسايش
 دماي باالترين ماه ها تمامي در كه 15:30 ساعت باشد. در  مي سرمايي تنش و داراي  آسايش

 با دارد.  قرار آسايش تقريباً يا آسايش منطقه سال در از ماه شش مي باشد، در دارا را مؤثر
 طور به ساعتي هر و روز هر در مشخص نمود كه توان مي سادگي به شكل اين از استفاده

ژوئن (خرداد)  ماه در 9:30 در ساعت مثال عنوان است. به چگونه آسايش وضعيت ميانگين،
 كلي طور دارد. به قرار ي آسايش منطقه وسط دقيقادر و گراد سانتي  درجه ي19.8مؤثر  دماي

 سپتامبر (شهريور) ميزان (مرداد) و اوت ژوئيه (تير)، ژوئن (خرداد)، ماه هاي در كه گفت مي توان
 خفيف بسيار تنش  اكتبر (مهر) ميزان مه (ارديبهشت) و هاي ماه در و گرمايي عمدتاً و تنش كم

 شکل 2. مقايسه میانگین های ماهیانه ی دما، بارندگی و نم نسبی در شهر اراک؛ مأخذ: اداره کل هواشناسی استان 
مرکزي،13۸7(.
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۴۲۲

بسـیار خفیـف و نزدیـک بـه صفـر و در بقیـه ي ماه ها 
تنـش عمدتـا اًز نـوع سـرمایی مـی باشـد. در مجمـوع 
۲۹ درصـد از تنـش سـالیانه را تنـش گرمایی تشـکیل 

.)۱۳۸۹ )ملک حسـینی،  می دهـد 
 2-3 خصوصیات کلی بنا در شهر اراک

بـا توجـه بـه مطالـب ذکر شـده، داشـتن زمسـتان های 
سـرد و مرطـوب و اکثـراً طوالنـی و تابسـتان های گـرم 
و خشـک از ویژگی هـای شـهر اراک اسـت. خصوصیات 

کلـی بنـا در ایـن ناحیـه به شـرح ذیل اسـت:
ـ ساختمان ها دارای حیاط مرکزی و درون گرا

ـ نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم
ـ ارتفاع اتاق ها کم

ـ بام ها غالبا به صورت مسطح
ـ بازشوها کوچک

ـ ایوان ها و حیاط ها کوچک
ـ دیوارهـا نسـبتا قطـور )قبادیـان، ۱۳۸۷، صص ۱۰۳- 

.)۱۰۲ 
شـهر اراک همانند قزوین، زنجـان، تبریز، خوی، ارومیه، 
باختـران، سـفر، سـنندج، همـدان، شـهرکرد، مشـهد 
و تربـت حیدریـه، منطقـه نیـاز بـه سـایه کوچک تـر از 
منطقـه نیاز به تابش آفتاب اسـت )رازجویـان، ۱۳۷۰(.

3- روش تحقیق
در ایـن مطالعـه، روش تحقیق، پیمایشـی می باشـد که 

بـا اسـتفاده از تکنیک دلفی۱ انجام شـده اسـت. 

3ـ1 روش دلفی
تکنیـک دلفـی یـک روش پذیرفتـه شـده  بـا کاربـرد 
گسـترده، برای جمـع آوری اطالعات از پاسـخ دهندگان 
تکنیـک  ایـن  می باشـد.  شـان  تخصصـی  حـوزه  در 
بـه عنـوان یـک فراینـد ارتبـاط گروهـی، کـه بـا هدف 
دسـتیابی بـه همگرایـی نظر و عقیـده در یـک موضوع 
خـاص در دنیـای واقعـی طراحـی شـده اسـت. تکنیک 
دلفـی بـه عنـوان یـک روش بـرای اجماع سـازی بـه 
داده  تحویـل  پرسشـنامه های  از  سـری  یـک  وسـیله 
شـده، بـا اسـتفاده از تکرار های متعدد بـرای جمع آوری 
اطالعـات از یـک پانـل از افـراد انتخـاب شـده، خوب و 
مناسـب اسـت. فراینـد دلفـی در زمینه ها و رشـته های 
 Hsu and,( محتلـف مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد
Sandford ۲۰۰۷, ۱(. مطالعـات متعـدد نشـان داده 
اسـت کـه تعـداد عملـی راند هـای مـورد نیـاز، معموال 
 Gallego ۱۹۹۱؛ Mitchell,( بین دو و سـه راند است
و همـکاران, ۲۰۰۸(. معمـوال بـه منظـور بـه اجمـاع و 
توافـق رسـیدن، راند هـا هماننـد زیـر عمـل می شـوند:

رانـد اول: روش دلفـی بـه طـور سـنتی بـا پرسشـنامه 
باز پاسـخ بـرای بدسـت آوردن اطالعات خـاص در مورد 
 Custer( یک ناحیه محتوا، از متخصصان آغاز می شـود
پاسـخ های  از دریافـت  و همـکاران, ۲۰۰۷, ۳(. پـس 
اعضـا، محققـان بـه تبدیـل اطالعـات جمعآوری شـده 
بـه یـک پرسشـنامه به خوبـی سـازمان یافته شـده نیاز 
دارنـد. ایـن پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار تحقیـق برای 

 29 مجموع باشد. در مي سرمايي نوع اًز عمدتا تنش ها ماه ي بقيه در و صفر به نزديك و
). 1389مي دهد (ملك حسيني،  تنش گرمايي تشكيل را ساليانه تنش از درصد

 

 
 منطقه آسايش و ميانگين دماي مؤثر در ساعات مختلف شهر اراك؛ مأخذ: سازمان .3شكل 

 .1380هواشناسي كشور، 
 خصوصيات كلي بنا در شهر اراك 2-3

 تابستان هاي مرطوب و اكثراً طوالني و و سرد با توجه به مطالب ذكر شده، داشتن زمستان هاي
خشك از ويژگي هاي شهر اراك است. خصوصيات كلي بنا در اين ناحيه به شرح ذيل  گرم و
است: 

ـ ساختمان ها داراي حياط مركزي و درون گرا 
ـ نسبت سطح پوسته خارجي بنا به حجم بنا كم 

ـ ارتفاع اتاق ها كم 
ـ بام ها غالبا به صورت مسطح 

ـ بازشوها كوچك 
ـ ايوان ها و حياط ها كوچك 

). 103،102 ، صص 1387ـ ديوارها نسبتا قطور (قباديان، 
شهر اراك همانند قزوين، زنجان، تبريز، خوي، اروميه، باختران، سفر، سنندج، همدان، شهركرد، 

مشهد و تربت حيدريه، منطقه نياز به سايه كوچك تر از منطقه نياز به تابش آفتاب است 
). 1370(رازجويان، 

- روش تحقيق 3
 انجام شده است.  1در اين مطالعه، روش تحقيق، پيمايشي مي باشد كه با استفاده از تكنيك دلفي

 روش دلفي 1ـ3

شکل 3. منطقه آسايش و میانگین دمای مؤثر در ساعات مختلف شهر اراک؛ مأخذ: سازمان هواشناسی کشور، 13۸۰.
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 Hsu,(رانـد دوم جمع آوری اطالعات اسـتفاده می شـود
.)۳ ,۲۰۰۷ and Sandford

رانـد دوم: هر شـرکت کننده، پرسشـنامه دوم را دریافت 
می کنـد و از او خواسـته می شـود کـه بخش هـا را بـه 
منظـور رتبه بنـدی آن هـا یـا قـرار دادن آن هـا بـرای 
الویت بنـدی موقـت بررسـی کنـد. بـه عنـوان نتیجـه 
معمـوال  توافـق  و  نظـر  اختـالف  نواحـی  رانـد،  ایـن 
توافـق،  و  اجمـاع  رانـد،  ایـن  در  شناسـایی می شـود. 
شـروع بـه شـکل گیری می کنـد و خروجی هـای واقعی 
را می تـوان از میـان پاسـخ های شـرکت کنندگان ارائـه 

.)۱۹۹۴  Ludwig, ۱۹۹۶؛   Jacobs,( داد 
رانـد سـوم: در رانـد سـوم، هرکـدام از اعضـای پانـل، 
یـک پرسشـنامه دریافـت می کننـد که شـامل مـوارد و 
رتبه بندی هـای خالصـه شـده توسـط محققـان در راند 
قبلـی اسـت و از آن هـا خواسـته مـی شـود کـه نظرات 
خـود را بـه منظور مشـخص کـردن دالیل باقـی ماندن 
مـوارد خـارج از اجماع را بررسـی کنند. معمـوال در این 
رانـد اجمـاع بدسـت می آیـد و نیاز بـه راند دیگـر دیده 

.)۱۵۲ ،۱۹۶۸ Pfeiffer,( نمی شـود 
رانـد چهـارم: در رانـد چهارم، لیسـت مـوارد باقی مانده 
و رتبه بنـدی شـان، عقایـد اقلیـت و مـواردی کـه بـه 
اجمـاع رسـیدند بیـن اعضـای پانـل توزیـع می شـود.

ایـن رانـد یـک فرصـت نهایـی بـرای شـرکت کنندگان 
بـه منظـور تجدیـد نظـر در قضاوت هایشـان را فراهـم 
می کنـد. الزم به ذکر اسـت کـه تعـداد تکرار های دلفی 
تـا حـد زیـادی بسـتگی به میـزان اجمـاع دنبال شـده 
تـوط محققـان را داشـته و مـی توانـد از سـه تـا ۵ راند 
تغییر کنـد ),Ludwig ۱۹۹۴؛ Delbecq و همکاران، 

.)۱۹۷۵
3-2 انتخاب اعضای پانل

انتخـاب افـراد، یـک جنبـه حیاتـی در هر نظر سـنجی 
دلفـی اسـت. معموال افـراد واجد شـرایط در نظر گرفته 
می شـوند بـرای شـرکت، در صورتی که پیـش زمینه را 
داشـته باشـند؛ تخصـص یـا تجربـه مربوط بـه موضوع 
مـورد نظـر، قادر بـه شـرکت دادن ورودی هـای مفیدند 
و مایـل بـه تجدید نظـر در قضاوت هـای اولیـه و قبلـی 

 Oh,( بـه منظـور بـه اجمـاع و توافق رسـیدن هسـتند
۱۹۷۴؛ ,Pill ۱۹۷۱(. در مورد تعداد نفرات متخصصان، 
Ludwig )۱۹۹۷(، ۱۵ تـا ۲۰ نفـر را متـداول می داند. 
در ایـن مطالعـه هـدف یافتـن ۱۵ شـرکت کننـده در 
پانـل بـه منظـور انجـام توصیه هـای بـاال بـود. بـا ایـن 
هـدف، ۲۰ دعـوت نامـه برای متخصصان ارسـال شـد. 
۱۵ متخصـص شـرکت در راند هـا و کامـل کـردن آن ها 

پذیرفتند. را 
3ـ3 سوال تحقیق

راهکارهـای اقلیمـی معمـاری بومـی مؤثـر بـر شـرایط 
آسـایش اقلیمـی مـدارس شـهر اراک چیسـت؟

3ـ4 فرايند تحقیق
مطالعـه ارائـه شـده در اینجا شـامل سـه راند اسـت که 
دو پرسشـنامه به اعضای پانل، در ایران، فرسـتاده شـد. 
بنابـر توصیه Delbecq و همـکاران )۱۹۷۵(، دو هفته 
بـه کارشناسـان بـرای تکمیـل پرسشـنامه در هـر راند، 
زمـان داده شـد. بدیـن ترتیـب در تحقیق پیـش رو، در 
راند اول، ابتدا پرسشـنامه باز پاسـخ میـان صاحب نظران 
و متخصصیـن حـوزه مورد نظر توزیع شـد. از هر یک از 
متخصصین درخواسـت شـد هر نوع ایـده و نظر خود را 
آزادانـه مطـرح کنند. پـس از جمع آوری پرسشـنامه ها، 
پاسـخ ها بررسی و سـازماندهی شدند و در نهایت لیست 
اولیـه راهکار هـا همراه با جزئیات اسـتخراج و در جدول 
تنظیـم شـدند و فرضیه هـای تحقیق شـکل گرفتند. در 
رانـد دوم، بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده از مرحله 
قبـل، پرسشـنامه بسته پاسـخ مشـتمل بر ۲۴ سـؤال با 
مقیـاس لیکـرت۲، تنظیـم و در میـان پاسـخ دهندگان 
توزیـع گردیـد و میـزان تأثیرگذاری جزئیـات هریک از 
راهکار هـا میـان متخصصین به پرسـش گذاشـته شـد. 
در ایـن مرحلـه داده هـا جمـع آوری شـده و با اسـتفاده 
قـرار  آنالیـز   و  تحلیـل  مـورد  آمـاري،  روش هـاي  از 
گرفتنـد. در راند سـوم، از متخصصین درخواسـت شـد 
تـا تحلیل هـای آمـاری و پاسـخ هـای بدسـت آمـده از 
مرحلـه قبـل را را مجـدداً بررسـی نمـوده تـا در صورت 
نیـاز در نظـرات خودتجدید نظـر کننـد. صاحب نظـران 
بـا در نظـر گرفتـن نمـرات و نتایـج آمـاری هـر عنوان، 
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4- تجزيه و تحلیل داده ها و بحث
در ایـن بخـش ابتـدا جـدول اولیـه راهکارهـای اقلیمی 
همـراه بـا شـاخصه و جزئیـات مربوطـه ارائـه، سـپس 

نتایـج آمـاری حاصـل از آنالیـز داده هـا بیـان شـدند. 
4-1 جدول اولیه راهکارهای اقلیمی 

در جـدول ۳، لیسـت اولیه راهکارهـای اقلیمی در چهار 
دسـته بندی همـراه با ۲۰ شـاخصه  و ۲۴ جزئیـات ارائه 

شدند.  
 4-2 میانگین درصد پاسخ گويان 

در جـدول ۴، میانگیـن درصد پاسـخ گویان به سـؤاالت 
پرسشـنامه ارائه شـده اسـت. )میانگین کل ۵ می باشد(. 
جهت گیـری  ترتیـب،  بـه   ،۴ جـدول  بـه  توجـه  بـا   
سـاختمان بـا توجـه بـه زاویـه تابـش آفتـاب جهـت 
از  بهره گیـری  خورشـیدی،  انـرژی  حداکثـر  دریافـت 
انرژی حرارتی خورشـید در سـاعات آفتابی فصل سـرما 
و جهت گیـری سـاختمان بـا توجـه به جهـت وزش باد 
مطلـوب و نا مطلـوب دوره سـرما دارای بیشـترین مقدار 

. هستند

اهمیـت آن را تعیین و عوامل نامربـوط را حذف کردند. 
در ایـن مرحلـه صاحب نظـران نتایـج آمـاری را تاییـد 
نمـوده و بـه توافـق و اجمـاع رسـیدند. بدیـن ترتیـب 
نیـاز بـه رانـد بـه راند چهـارم دیده نشـد. در راند سـوم 
متخصصیـن رتبه بنـدی و نظرات نهایی را بیـان کردند. 
در نهایـت خالصه هـای آمـاری تهیـه و راهکار ها تعیین 
شـدند. بدیـن ترتیـب ابتـدا لیسـت اولیـه راهکار هـای 
اقلیمـی همـراه بـا شـاخصه و جزئیـات مربوطـه ارائـه 
گردیـد. سـپس به توضیـح میانگین درصد پاسـخ گویان 
بـه سـواالت پرسشـنامه پرداختـه شـد. در مرحلـه بعد 
فرضیـات مطـرح شـده و مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و 
سـپس بـا اسـتفاده از تسـت t تـک نمونـه۳، از طریـق 
نـرم افـزار SPSS ابتـدا تأثیر گذاري هر کدام از سـواالت،  
مـورد آزمـون قرار گرفته و سـپس با اسـتفاده از آزمون 
تعییـن  راهکار هـا   از  اولویت بنـدي هریـک  فریدمـن، 
شـدند. در نهایـت لیسـت نهایـی راهکارهـای اقلیمـی 
اقلیمـی  آسـایش  شـرایط  بـر  مؤثـر  بومـی  معمـاری 
مـدارس شـهر اراک بـه ترتیـب اهمیـت و اولویـت ارائه 

گردیدند.

جزئیاتشاخصه هاراهکار

1- جهت گیری ساختمان

الف( توجه به تابش آفتاب
ب( توجه به جریان باد مطلوب و 

نامطلوب
پ( توجه به محل قرار گیری 

سایبان

۱- زاویه مناسب جهت دریافت 
حداکثر انرژی خورشیدی 

۲- جلوگیری از ورود باد های 
نامطلوب سرد زمستانی و ورود باد 

مطلوب در تابستان
۳- توجه به محل قرارگیری سایبان 

در جبهه های مختلف با توجه به 
جهت گیری ساختمان

2- جای گیری ساختمان
الف( ارتباط با زمین

ب( مکان یابی مجموعه
۴-  فرو رفتن بنا در زمین

۵- مکان یابی سایت مجموعه

جدول 3. لیست اولیه راهکارهای اقلیمی همراه با شاخصه ها و جزئیات؛ مأخذ: نگارندگان
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۳- معماری ساختمان

الف( الگوی سازماندهی
ب( پالن
پ( فرم
ت( نما

ث( ساختمان
ج( طبقات

۶- درونگرا
۷- متراکم و فشرده

۸- کشیدگی در امتداد شرقی- 
غربی

۹- مکعبی شکل یا نزدیک به آن
۱۰- به حداقل رساندن سطوح 

خارجی در برابر حجم
۱۱- پیش آمدگی و فرو رفتگی 

در نما
۱۲- به صورت یک مجموعه 

فشرده
۱۳- تعداد طبقات

۴- جزئیات

الف( مصالح
ب( رنگ

پ( بام
ت( سایبان

ث( عایق بندی حرارتی
ج( رطوبت
چ( تهویه

ح( عناصر طبیعی
خ( حیاط

۱۴-  با مقاومت و ظرفیت حرارتی 
باال

۱۵- استفاده از رنگ تیره در 
سطوح خارجی

۱۶- مسطح و صاف، جهت 
نگهداری برف و عایق بودن

۱۷- تابش آفتاب بر بام
۱۸- چند الیه بودن بام و ضخامت 

آن
۱۹- رنگ،  مصالح،  نوع )داخلی، 

خارجی(
۲۰- استفاده از عایق حرارتی در 

سطوح خارجی، دیوارهای داخلی، 
کف و سقف

۲۱- جلوگیری از نفوذ رطوبت به 
ساختمان

۲۲- بهره گیری از تهویه طبیعی
۲۳- حضور آب و فضای سبز

۲۴- بهره گیری از انرژی حرارتی 
خورشید در ساعات آفتابی در فصل 

سرما
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میانگین از: ۵ محتواي سوال  شماره
سوال

 میانگین
از: ۵ محتواي سوال  شماره

سوال

۳.۲۰ تعداد طبقات ۱۳ ۴.۸۰

 جهت گیری ساختمان با
 توجه به زاویه تابش آفتاب

 جهت دریافت حداکثر انرژی
خورشیدی

۱

۴.۲۰
 استفاده از مصالح با
 مقاومت و ظرفیت

حرارتی باال
۱۴ ۴.۴۷

 جهت گیری ساختمان با
 توجه به جهت وزش باد
 مطلوب و نا مطلوب دوره

سرما

۲

۳.۱۳  استفاده از رنگ تیره در
سطوح خارجی ۱۵ ۳.۸۴

 توجه به محل قرارگیری
 سایبان در جبهه های

 مختلف با توجه به جهت
گیری ساختمان

۳

۳.۴۷
 بام مسطح جهت

 نگهداری برف و عایق
بودن

۱۶ ۳.۴۰ فرو رفتن بنا در زمین ۴

۳.۳۳ تابش آفتاب بر بام ۱۷ ۴.۰۷ مکان یابی سایت مجموعه ۵

۳.۶۰  چند الیه بودن بام و
ضخامت آن ۱۸ ۳.۶۰  استفاده از الگوی

سازماندهی درونگرا ۶

۳.۲۷  رنگ، مصالح  و داخلی یا
خارجی بودن سایبان ۱۹ ۴.۰۰  پالن ساختمان متراکم و

فشرده ۷

۴.۳۳
 استفاده از عایق حرارتی

 در سطوح خارجی،
داخلی، کف و سقف

۲۰ ۴.۰۷  کشیدگی پالن در امتداد
شرقی– غربی ۸

۳.۸۷  جلوگیری از نفوذ رطوبت
به ساختمان ۲۱ ۳.۳۳  فرم مجموعه مکعبی شکل

یا نزدیک به آن ۹

۴.۲۰  بهره گیری از تهویه
طبیعی ۲۲ ۳.۸۷  به حداقل رساندن سطوح

خارجی در برابر حجم ۱۰

۴.۰۷
 حضور آب و فضای

 سبز در داخل و خارج
ساختمان

۲۳ ۳.۵۳  سایه اندازی در نما از طریق
پیش آمدگی و فرو  رفتگی ۱۱

۴.۶۰

 بهره گیری از انرژی
 حرارتی خورشید در
 ساعات آفتابی فصل

سرما

۲۴ ۳.۷۳  مجموعه به صورت فشرده
باشد ۱۲

جدول 4. میانگین درصد پاسخ گويان؛ مأخذ: نگارندگان
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4-3 آمار استنباطي
در ایـن بخـش فرضیـات و تاثیرگـذاري هـر کـدام از 

عوامـل،   بررسـی  شـده اسـت.
آزمـون فرضیـات تحقیـق: با توجـه به موضـوع تحقیق، 
تأثیرگـذاري  عـدم  یـا  و  تأثیرگـذاري  تعییـن  جهـت 
)یک دنبالـه(  مسـتقل   t تسـت  از  عوامـل  از  هریـک 

اسـتفاده گردیـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس بایـد فرضیـات زیـر را مطـرح نمـوده و 

شـود: آزمون 
4-3-1 فرضیـه اول: جهت گیـری سـاختمان در 
ايجـاد شـرايط آسـايش اقلیمـی مـدارس مؤثر 

 . ست ا
۰H: جهت گیری سـاختمان در ایجاد شـرایط آسـایش 

اقلیمـی مدارس مؤثر نیسـت. 
۱H: جهت گیری سـاختمان در ایجاد شـرایط آسـایش 

اقلیمـی مدارس مؤثر اسـت. 
۳ ≤ µ :H۰
۳ > µ :H۱

اصلـي  فرضیـه  پذیـرش  معنـي  بـه   ۰H فرضیـه  رد 
بالعکـس. و  مي باشـد 

 بـا توجه بـه اینکه α = ۰/۰۵ < ۰/۰۰ سـطح معني دار 
بـودن )۳۷۷/۴< (، فرضیـه ۰H رد مي شـود. یعنـي در 
سـطح α = ۰/۰۵ جهت گیـری سـاختمان بعنـوان یکي 
از راهکارهـای اقلیمـی معمـاری بومـی شـهر اراک در 
ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمـی مدارس مؤثر مي باشـد 

) جـدول ۵(.
نتایـج آزمـون t در مـورد هریـک از عوامـل متناظـر بـا 
عامـل اول یعنـي، ۳ سـوال از پرسشـنامه در جـدول ۶  

آورده شـده اسـت.
 همانگونـه کـه در جـدول فـوق دیـده مي شـود تمامي 
عوامـل مربوط بـه جهت گیری سـاختمان )بعنوان یکي 
از راهکارهـای اقلیمـی(، تأثیـر معنـي داري بـر ایجـاد 

شـرایط آسـایش اقلیمـی مـدارس دارند.
۴-۳-۲ فرضیـه دوم: جای گیـری سـاختمان در ایجـاد 

شـرایط آسـایش اقلیمـی مـدارس مؤثر اسـت. 

۰H: جای گیـری سـاختمان در ایجاد شـرایط آسـایش 
اقلیمـی مدارس مؤثر نیسـت.

۱H: جای گیـری سـاختمان در ایجاد شـرایط آسـایش 
اقلیمـی مدارس مؤثر اسـت.

۳ ≤ µ :H۰
۳ > µ :H۱

رد فـرض ۰H به معني پذیرش فرضیه اصلي مي باشـد 
و بالعکس.

 بـا توجـه به اینکه α = ۰/۰۵ < ۰/۰۰  سـطح معني دار 
بـودن )۳/۷۳۳< (، فرضیـه ۰H رد مي شـود. یعنـي در 
سـطح α = ۰/۰۵ جای گیـری سـاختمان بعنـوان یکـي 
از راهکارهـای اقلیمـی معمـاری بومـی شـهر اراک در 
ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمـی مدارس مؤثر مي باشـد 

)۷ )جدول 
نتایـج آزمـون t در مـورد هریـک از عوامـل متناظـر بـا 
فرضیـة دوم، یعنـي ۲ سـوال از پرسشـنامه در جدول ۸ 

آورده شـده است. 
 همانگونـه کـه در جـدول فـوق دیـده مي شـود تمامي 
عوامـل بجـز عامـل چهـارم )سـوال ۴( ، مربـوط بـه 
راهکارهـای  از  یکـي  )بعنـوان  جای گیـری سـاختمان 
اقلیمـی( تأثیـر معنـي داري بـر ایجاد شـرایط آسـایش 

اقلیمـی مـدارس دارنـد.
4-3-3 فرضیـه سـوم: معمـاری سـاختمان در 
ايجـاد شـرايط آسـايش اقلیمـی مـدارس مؤثر 

 . ست ا
۰H: معمـاری سـاختمان در ایجـاد شـرایط آسـایش 

اقلیمـی مـدارس مؤثـر نیسـت.
۱H: معمـاری سـاختمان در ایجـاد شـرایط آسـایش 

اقلیمـی مـدارس مؤثـر اسـت.
۳ ≤ µ :H۰
۳ > µ :H۱

رد فـرض ۰H به معني پذیرش فرضیه اصلي مي باشـد 
و بالعکس.

 بـا توجـه به اینکه α = ۰/۰۵ < ۰/۰۰  سـطح معني دار 
بـودن)۳,۶۶۶< (، فرضیـه ۰H رد مي شـود. یعنـي در 
سـطح α = ۰/۰۵ معمـاري سـاختمان بعنـوان یکـي از 
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فرضیهمیانگینآماره tدرجه آزاديsigαنتیجه
رد فرضیه 

H0

فرضیة اّول۰/۰۰۰/۰۵۱۴۱۱/۸۰۸۴/۳۷۷

جدول 5. آزمون t فرضیه اّول

sigαdftسوالتعداد پاسخگو
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۱۶/۸۳۷۱۵۱
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۷/۶۴۳۱۵۲
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۵/۲۴۵۱۵۳

جدول 6. آزمون t عوامل فرضیه اول

فرضیهمیانگینآماره tدرجه آزاديsigαنتیجه
رد فرضیه 

H0

فرضیة دوم۰/۰۰۰/۰۵۱۴۳/۸۹۸۳/۷۳۳

جدول 7. آزمون t فرضیه دوم

sigαdftسوالتعداد پاسخگو
۰/۱۳۸۰/۰۵۱۴۱/۵۷۲۱۵۴
۰/۰۰۱۰/۰۵۱۴۴/۲۹۸۱۵۵

جدول ۸. آزمون t عوامل فرضیه دوم

فرضیهمیانگینآماره tدرجه آزاديsigαنتیجه
رد فرضیه 

H0

فرضیة سوم۰/۰۰۰/۰۵۱۴۳/۷۷۴۳/۶۶۶

جدول 9. آزمون t فرضیه سوم
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در  اراک  شـهر  بومـی  معمـاری  اقلیمـی  راهکارهـای 
ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمـی مدارس مؤثر مي باشـد 

)جـدول ۹(.
نتایـج آزمـون t در مـورد هریـک از عوامـل متناظـر بـا 
فرضیـة سـوم یعنـي ۸ سـوال از پرسشـنامه در جـدول 

۱۰ آورده شـده اسـت. 
همانگونـه کـه در جـدول فـوق دیـده مي شـود تمامي 
عوامـل بجـز عامـل نهـم، یازدهـم و سـیزدهم )سـوال 
۹، ۱۱ و ۱۳(  مربـوط بـه معمـاری سـاختمان )بعنـوان 
یکـي از راهکارهـای اقلیمی( تأثیر معنـي داري بر ایجاد 

شـرایط آسـایش اقلیمـی مـدارس دارند.
ايجـاد  در  جزئیـات  چهـارم:  فرضیـه   4-3-4
شـرايط آسـايش اقلیمـی مـدارس مؤثر اسـت.

H0: جزئیات در ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمی مدارس 

نیست. مؤثر 
H1: جزئیات در ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمی مدارس 

است. مؤثر 
۳ ≤ µ :H0

۳ > µ :H1

رد فـرض H0 بـه معني پذیرش فرضیه اصلي مي باشـد 
و بالعکس.

 بـا توجـه به اینکه α = ۰/۰۵ < ۰/۰۰  سـطح معني دار 
بـودن )۳/۸۲۴< (، فرضیـه H۰ رد می شـود. یعنـي در 
سـطح α = ۰/۰۵ جزئیـات سـاختمان بعنـوان یکـي از 
در  اراک  شـهر  بومـی  معمـاری  اقلیمـی  راهکارهـای 
ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمـی مدارس مؤثر مي باشـد 

)جـدول ۱۱(
نتایـج آزمـون t در مـورد هریـک از عوامـل متناظـر بـا 
فرضیة چهارم یعني ۱۱ سـوال از پرسشـنامه در جدول 

۱۲ آورده شـده است. 
 همانگونـه کـه در جـدول فـوق دیـده می شـود تمامي 
عوامـل بجـز عامـل پانزدهـم، هفدهم و نوزدهم )سـوال 
۱۵، ۱۷ و ۱۹( مربـوط بـه جزئیـات )بعنـوان یکـي از 
راهکارهـای اقلیمـی( تأثیر معني داري بر ایجاد شـرایط 

آسـایش اقلیمـی مـدارس دارند.
خالصه نتایج فوق در جدول ۱۳ آورده شده است:

 4-4  آزمون فريدمن 4 
پـس از انجـام آزمـون t و تعییـن تأثیرگـذاري و یا عدم 
تأثیرگـذاري عوامـل مربـوط بــه هریـک از راهکار هـا 
فریدمـن  آزمـون  از  راهکار هـا  اولویت بنـدي  جهـت   ،
اسـتفاده شـد کـه در جـدول ۱۴ قابل مشـاهده اسـت.

sigαdft تعداد
سوالپاسخگو

۰/۰۲۳۰/۰۵۱۴۲/۵۵۳۱۵۶
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۵/۱۲۳۱۵۷
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۵/۱۷۲۱۵۸
۰/۰۹۶۰/۰۵۱۴۱/۷۸۴۱۵۹
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۴/۵۱۶۱۵۱۰
۰/۱۹۲۰/۰۵۱۴۱/۳۷۲۱۵۱۱
۰/۰۰۶۰/۰۵۱۴۳/۲۱۴۱۵۱۲
۰/۴۸۶۰/۰۵۱۴۰/۷۱۶۱۵۱۳

جدول 1۰. آزمون t عوامل فرضیه سوم
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 همانطـور که در جدول شـمارة ۱۵ مشـاهده مي شـود 
جهت گیـری سـاختمان بـا میانگیـن رتبـه ۳.۹۰ داراي 
باال تریـن اولویـت و بـه ترتیـب جای گیـری، جزئیـات و 

معمـاری در اولویت هـای بعـدی قـرار دارند.
4-5  لیسـت نهايـی راهکار هـای اقلیمـی بـه 

ترتیـب اولويـت
در جـدول ۱۶، لیسـت نهایـی راهکارهـای اقلیمـی در 
چهـار دسـته همـراه بـا ۱۵ شـاخصه و ۱۷ جزئیـات به 

ترتیـب اولویـت ارائـه  شـده اند.
 5- نتیجه گیری و جمعبندي

در  انسـان  آسـایش  بـر شـرایط  تأثیـر مهمـی  اقلیـم 
فضا هـای معمـاری  دارد. یکـی از فضا هـای معمـاری 
اقلیمـی  راهکارهـای  شـناخت  کـه  هسـتند  مـدارس 
می توانـد بـه فراهـم شـدن شـرایط آسـایش در آن هـا 

کمـک شـایانی کنـد. هـدف از ایـن پژوهش شناسـایی 
راهکار هـای اقلیمـی معمـاری بومـی مؤثـر بـر شـرایط 
آسـایش اقلیمـی بـا تمرکـز بـر مـدارس شـهر اراک و 
تعییـن میـزان تاثیر گـذاری هریـک می باشـد. سـوال 
پژوهـش در قسـمت تجزیـه و تحلیـل داده هـا و بحـث 
پاسـخ داده شـد. بـا توجـه بـه نتایـج بدسـت آمـده، 
راهکارهـای اقلیمـی جهـت ایجـاد آسـایش اقلیمی در 
مدارس اراک، بر ۴ دسـته بندی: جهت گیری ساختمان، 
جای گیـری سـاختمان، جزئیـات سـاختمان و معماری 
سـاختمان پیشـنهاد شـدند. بـر اسـاس نتایـج آمـاری، 
هـر چهـار راهکار بـر ایجاد شـرایط آسـایش اقلیمی در 
مـدارس اراک مؤثـر هسـتند کـه در این میـان، راهکار 
جهت گیـری سـاختمان، بیشـترین تأثیـر را بـر ایجـاد 
آسـایش اقلیمـی دارد. همچنین از میـان عوامل مربوط 

فرضیهمیانگینآماره tدرجه آزاديsigαنتیجه
رد فرضیه 

۰H
فرضیة ۰/۰۰۰/۰۵۱۴۵/۷۱۳۳/۸۲۴

چهارم

جدول 11. آزمون t فرضیه چهارم

sigαdftسوالتعداد پاسخگو
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۶/۰۰۱۵۱۴
۰/۶۱۰۰/۰۵۱۴۰/۵۲۱۱۵۱۵
۰/۰۶۸۰/۰۵۱۴۱/۹۷۴۱۵۱۶
۰/۱۳۶۰/۰۵۱۴۱/۵۸۱۱۵۱۷
۰/۰۰۷۰/۰۵۱۴۳/۱۵۴۱۵۱۸
۰/۳۸۹۰/۰۵۱۴۰/۸۸۸۱۵۱۹
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۶/۳۲۵۱۵۲۰
۰/۰۰۳۰/۰۵۱۴۳/۶۶۶۱۵۲۱
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۶/۰۰۰۱۵۲۲
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۵/۱۷۲۱۵۲۳
۰/۰۰۰۰/۰۵۱۴۹/۷۹۸۱۵۲۴

جدول 12. آزمون t عوامل فرضیه چهارم
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بـه چهـار راهکار، بـه ترتیـب جهت گیری سـاختمان با 
توجـه بـه زاویـه تابش جهـت دریافـت حداکثـر انرژی 
خورشـیدی، بهره گیـری از انـرژی حرارتی خورشـید در 
سـاعات آفتابـی فصـل سـرما و جهت گیری سـاختمان 
بـا توجـه بـه جهـت وزش بـاد مطلـوب و نامطلـوب 
دارای بیشـترین تأثیـر هسـتند. بهره گیـری راهکار های 
اقلیمـی در مـدارس می تواند در شناسـایی وضع موجود 
و آگاهـی از نقـاط ضعف و قـوت با هدف ارتقاء شـرایط 
آسـایش اقلیمـی فضا هـای آموزشـی مؤثـر واقـع گردد. 
آموزشـی  فضـای  در  گفـت  می تـوان  کلـی  طـور  بـه 
مـدارس بـا بهره گیـری از راهکار هـای اقلیمـی و فراهم 
نمـودن شـرایط آسـایش اقلیمـی، دانش آمـوزان بهتـر 

می تواننـد بـر  روی تجربه هـای آکادمیک تمرکـز بیابند 
و در نتیجـه بازدهـی آموزشـی در مـدارس بـاال رفتـه، 
موفقیـت تحصیلـی افزایـش و بـه تبـع آن جامعـه نیـز 

ارتقـا می یابـد.
۸. منابع و مآخذ

۱. اداره کل هواشناسـی اسـتان مرکزی  )۱۳۸۷(، »آمار 
۴۰ سـاله ي ایستگاه هواشناسی اراک«.

پایـدار«.  ۲. جـودت، محمدرضـا )۱۳۸۰(، »معمـاری 
فصلنامـه معمـاری ایـران، شـماره ۵. صفحـه ۵.

بوسـیله  »آسـایش   ،)۱۳۶۷( محمـود  رازجویـان،   .۳
معمـاری همسـاز با اقلیم«. انتشـارات دانشـگاه شـهید 

بهشـتی، صفحـه ۴۵.
۴. راز جویـان، محمـود )۱۳۷۰(، »تقویـم نیاز به سـایه 

نتیجهفرضیات
تایید۱. جهت گیری ساختمان در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی مدارس مؤثر است .
تایید۲. جای گیری ساختمان در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی مدارس مؤثر است.
تایید۳.  معماری ساختمان در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی مدارس مؤثر است.
تایید۴. جزئیات ساختمان در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی مدارس مؤثر است.

جدول 13. خالصه نتايج

۱۵تعداد
۲۶/۵۸۰آماره  کاي دو
۳درجه آزادي

۰/۰۰۰سطح معناداري

جدول 14. آماره آزمون )تست فريدمن(

میانگین رتبهراهکارهای اقلیمی
۳/۹۰جهت گیری ساختمان
۲/۳۷جای گیری ساختمان
۲جزئیات ساختمان 
۱/۷۳معماری ساختمان

 جدول 15. رتبه بندي فرضیه  ها

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

۴۳۲

جزئیاتشاخصه هاراهکار

جهت گیری ساختمان

الف( توجه به تابش آفتاب
ب( توجه به جریان باد مطلوب و 

نامطلوب
پ( توجه به محل قرار گیری  

سایبان

۱- زاویه مناسب جهت دریافت حداکثر انرژی 
خورشیدی

۲- جلوگیری از ورود باد های نامطلوب سرد 
زمستانی و ورود باد مطلوب در تابستان
۳- توجه به محل قرارگیری سایبان در 

جبهه های مختلف با توجه به جهت گیری 
ساختمان

۴- مکان یابی سایت مجموعهالف( مکان یابی مجموعه۲- جای گیری ساختمان

۳-  جزئیات

الف(حیاط
ب(عایق بندی حرارتی

پ(مصالح
ت(تهویه

ج(عناصر طبیعی
چ(رطوبت

ح( بام

۵- بهره گیری از انرژی حرارتی خورشید در 
ساعات آفتابی در فصل سرما

۶- استفاده از عایق حرارتی در سطوح 
خارجی، دیوارهای داخلی، کف و سقف

۷- با مقاومت و ظرفیت حرارتی باال
۸- بهره گیری از تهویه طبیعی

۹- حضور آب و فضای سبز
۱۰- جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختمان

۱۱- چند الیه بودن بام و ضخامت آن
 ۱۲- مسطح و صاف، جهت نگهداری برف و 

عایق بودن

۴- معماری ساختمان

الف(پالن
ب(نما

پ(ساختمان
ت(الگوی سازماندهی

۱۳- کشیدگی در امتداد شرقی– غربی
۱۴- متراکم و فشرده

۱۵- به حداقل رساندن سطوح خارجی در 
برابر حجم

۱۶- به صورت یک مجموعه فشرده
۱۷- درونگرا

جدول 16.  لیست نهايی راهکار های اقلیمی؛ مأخذ: نگارندگان

در  »هنـر شهرسـازي   ،)۱۳۷۷( اسـماعیل  ۷. شـیعه، 
بافت قدیمی شـهر اراک«. فصلنامـه تحقیقات فرهنگی 
هنـري اسـتان مرکـزي، راه و دانـش، شـماره ۱۳ و ۱۴، 

بهار و تابسـتان.
۸. طاووسـی، تقـی؛ عطایـی، هوشـمند؛ کاظمـی، آزیتا 
شـهر  نوسـاز  مـدارس  معمـاری  و  »اقلیـم   ،)۱۳۸۷(
اصفهـان«. فصلنامه جغرافیا و توسـعه، بهار و تابسـتان، 

و آفتـاب در شـهر های ایران«. نشـریه صفه، شـماره ۲.
۵. سـازمان هواشناسی کشـور )۱۳۸۰(، »گزارش پروژه 

ي اقلیم و گردشـگري در اسـتان مرکزی«.
مسـکن  سـازي  »مـدل   ،)۱۳۸۴( محمـد  سـلیقه،   .۶
همسـاز بـا اقلیم بـراي شـهر چابهـار«. نشـریه جغرافیا 
وتوسـعه دانشگاه سیسـتان وبلوچسـتان، صفحه ۱۴۷-

.۱۷۰
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ning: A Guide to Nominal Group and Delphi Pro-

cesses. Scott, Foresman, and Co, Glenview, IL.

21. Gallego, M.D., Luna, P., Bueno, S., (2008), De-

signing a forecasting analysis to understand the diffu-

sion of  open source software in the year 2010. Tech-

nol. Forecast. Soc. Change 75 (5), 672–686.

22. Hsu, C.C., Sandford, B.A, (2007), The Delphi 

technique: making sense of  consensus. Pract. Assess. 

Res. Eval. 12 (10), 1-3.

23.Jacobs, J.M., (1996), Essential Assessment Crite-

ria for Physical Education Teacher Education Pro-

grams: A Delphi Study. West Virginia University, 

Morgantown (Doctoral dissertation).

24.Ludwig, B.G., (1994), Internationalizing Exten-

sion: An Exploration of  the Characteristics Evident 

in a State University Extension System that Achieves 

Internationalization. The Ohio State University, Co-

lumbus (Doctoral dissertation).

25. Ludwig, B., (1997), Predicting the future: have 

you considered using the Delphi methodology?. J. 

Extension 35 (5), 1-4.

26. Mitchell, V.W., (1991), The Delphi technique: 

an exposition and application. Tech. Anal. Strategic 

Manage. 3 (4), 333-358.

27.Oh, K.H, (1974), Forecasting through hierarchical 

Delphi. The Ohio State University, Columbus (Doc-

toral dissertation).

28.Pfeiffer, J., (1968), New Look at Education. Od-

yssey Press, Poughkeepsie, NY. PHC (Public and 

Housing Census 2011, Estonia). Available at: www.

stat. ee/phc2011. Retrieved 12 February 2014.

29.Pill, J., (1971), The Delphi method: substance, 

context, a critique and an annotated bibliography. 

Socio Econ. Plann. Sci, 5 (1), 57-71.

دوره ۶، شـماره ۱۱، صفحـه ۱۱۳-۹۷.
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بررسی سلیقه و ترجیح خريد گردشگران داخلی در خريد صنايع دستی؛
 مطالعه موردی: گلیم گیالن

فاطمه اکبری*- استاديار دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمی تبريز، تبريز، ايران.
ناصر صنوبر- دانشیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران. 

نگار طول گیالنی- دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنراسالمی تبريز، تبريز، ايران.

چکیده
وجـود صنايـع دسـتی در مناطـق روسـتايی می تواند زمینه سـاز 
جـذب گردشـگر بـه آن مناطـق گـردد و از ايـن طريق عـالوه بر 
رونق خود، موجب رشـد صنعت گردشـگری شـود. در اين میان، 
حضـور گسـترده صنايـع دسـتی در مناطق روسـتايی، مسـتلزم 
اين اسـت کـه فعالیت هـای بازاريابـی آن به نحوی طراحی شـود 
کـه بتواننـد بـه نحـو مطلوب بـه نیـاز گردشـگران پاسـخ بگويد. 
بـا توجـه بـه ايـن امـر، هـدف از انجـام مطالعـه حاضـر بررسـی 
آمیخته هـای  حـوزه  در  گردشـگران  خريـد  ترجیـح  و  سـلیقه 
بازاريابـی صنايـع دسـتی اسـت. بـه منظـور انجـام ايـن مطالعه، 
گلیـم گیـالن بـه عنـوان مطالعه مـوردی انتخـاب شـده و نمونه 
بازارچه هـای صنايـع  بـه  کـه  بـر 120 گردشـگر  ای مشـتمل 
دسـتی مراجعـه کـرده بودنـد، مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت. 
نتايـج تحقیـق نشـان می دهـد کـه در زمینـه طراحـی محصول، 
گردشـگران تمايل بیشـتری بـه خريد طرح های خلوت و سـنتی 
مزيـن بـه نقشـمايه های انتزاعـی دارنـد و انتخـاب طیـف رنگـی 
مـورد عالقـه آن هـا بسـتگی بـه فضـا دارد. عالوه برايـن، خريد از 
فروشـگاه های دائمـی و آشـنايی از طريـق نمايشـگاه های صنايع 
دسـتی شـیوه های توزيعـی و ترفیعـی ای اسـت کـه بـه میـزان 
بیشـتری مـورد پسـند آن هاسـت. در زمینـه قیمت گـذاری نیـز، 
در صـورت ارائـه محصـول بـا کیفیت و بـا طراحی و بسـته بندی 

مطلـوب حاضـر بـه پرداخـت هزينه بیشـتری هسـتند. 
واژگان کلیـدی: سـلیقه و ترجیـح خريـد، گردشـگران داخلی، 

آمیختـه بازاريابـی، صنايع دسـتی، گلیـم گیالن. 

akbari _f@gmail.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09144165003 ، رايانامه * 
اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر با عنوان تأثیر آمیخته بازاريابی با تأکید بر ويژگی های هنری محصول بر قصد خريد؛ شواهدی 

از گلیم گیالن می باشد.

Studying the taste and preference of domestic 
tourists in shopping Handicrafts; case study: Gi-
lan Kilim

Abstract:
There crafts in rural areas can attract tourists to the re-
gion and pave the way to prosper addition, the growth 
of the tourism industry. In the meantime, the wide-
spread presence of crafts in rural areas requires that its 
marketing activities designed so that they can respond 
appropriately to the needs of tourists. Due to this, the 
aim of this study was to investigate the tastes and pref-
erences of tourists in the area of marketing conglomer-
ates crafts. To conduct this study, Gilan products were 
selected as a case study sample consisted of 120 tourists 
who visit the handicraft markets had been studied. The 
results show that in the field of product design, tourists 
are more willing to buy private plans and traditional 
decorated with abstract motifs, and choose their favor-
ite color range depends on the space. In addition, the 
purchase of permanent shops and family via handicraft 
exhibitions and promotion practices those are friendly 
to a greater extent. In terms of pricing as well as provid-
ing a quality product with good design and packaging 
are willing to pay more.
Key words: taste and preferences, domestic tourists, 
Marketing Mix, crafts, Gilan products.
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 مقدمه
امروزه صنايع دسـتی و تولید آن در مناطق روستايی به 
يکی از جاذبه های اصلی گردشـگری تبديل شـده است 
و روسـتاهای دارای مراکـز صنايـع دسـتی، بازارچه های 
سـنتی و ديگـر فعالیت هـای مرتبـط بـا آن قابلیت اين 
را يافته انـد کـه بـا افـزودن يک روز يا بیشـتر بـه برنامه 
سـفری گردشـگران، متوسـط طـول دوره اقامـت آن ها 
را افزايـش داده و از ايـن طريـق موجب رشـد توريسـم 
و حضـور گردشـگران در ايـن مناطـق گردنـد. در ايـن 
میـان بسـیاری از پژوهشـگران برايـن باورنـد کـه در 
جهـت حداکثر سـازی کمک صنايع دسـتی بـه صنعت 
توريسـم، ضـروری اسـت کـه انتظـارات گردشـگران و 
سـاليق و ترجیحـات آن هـا در فرآينـد خريـد صنايـع 
دسـتی مـورد بررسـی قـرار گیـرد )شوشـما ، 2012؛ 
اوکنـور ، 2006(. عرضـه کننـدگان صنايع دسـتی بايد 
قـادر بـه شـناخت گرايشـات گردشـگران باشـند. آن ها 
بايـد گرايشـات جـاری گردشـگران را دربـاره مـواردی 
چـون رنگ، انـدازه، مواد اولیه و غیـره بدانند و از بینش 
هنـری و خالقیـت خـود برای تبديـل ايـن اطالعات به 
کاالهايـی کـه مطابـق بـا سـلیقه آن ها باشـد اسـتفاده 
کننـد. آن هـا همچینـن بايد شـیوه های قیمت گـذاری، 
توزيـع و دسـتاويزهای تبلیغاتـی خـود را نیـز براسـاس 
شـناختی کـه از ديـدگاه گردشـگران نسـبت بـه ايـن 

مـوارد دارنـد تنظیـم کنند. 
مـواردی کـه در بـاال برشـمرديم در ادبیـات بازاريابـی 
تحـت عنوان آمیختـه بازاريابی يا 4p  مطرح می شـوند 
و بسـیاری از مؤلفـان معتقدند کـه درک نگرش مصرف 
کننـده نسـبت بـه آن هـا مهم اسـت )شـاه حسـینی  و 
اردهايـی ، 2011، ص 230(. علی رغـم اهمیـت ايـن 
موضـوع مـروری بـر مطالعـات انجـام شـده در حـوزه 
از  حاکـی  دسـتی،  صنايـع  و  گردشـگری  بازاريابـی 
فقـدان مطالعـه کافـی در ايـن زمینـه اسـت. با اشـراف 
بـه اهیمـت اين موضـوع مسـئله اصلی ای کـه پژوهش 
حاضـر درصـدد تبییـن و پاسـخ گويی بـه آن برآمـده 
عبـارت از ايـن اسـت کـه ديـدگاه گردشـگران نسـبت 
بـه آمیخته هـای بازاريابـی محصـوالت صنايـع دسـتی 

گیـالن چیسـت و چگونه می توان با در نظـر گرفتن آن 
رضايـت گردشـگران را در فرآينـد خريد صنايع دسـتی 
افزايـش داد.نظـر بـه مباحـث فوق، بـه منظور بررسـی 
دقیـق تر موضوع، سـؤال های پژوهشـی مطرح شـده به 

شـرح زير هسـتند:
سـلیقه و ترجیـح خريـد گردشـگران در مـورد 

طراحـی محصـوالت صنايـع دسـتی چیسـت؟
سـلیقه و ترجیح خريد گردشـگران در مورد شـیوه های 
قیمت گـذاری محصوالت صنايع دسـتی چگونه اسـت؟

سـلیقه و ترجیح خريد گردشـگران در مورد شـیوه های 
توزيعی محصوالت صنايع دسـتی چگونه اسـت؟

سـلیقه و ترجیح خريد گردشـگران در مورد شـیوه های 
تبلیغی محصوالت صنايع دسـتی چگونه اسـت؟

بـرای ايـن منظـور بـا انتخـاب گلیم گیـالن بـه عنوان 
مطالعـه مـوردی و بـا تمرکـز بـر بازارچه هـای سـنتی 
فـروش گلیـم در مناطـق توريسـتی اسـتان گیـالن، به 
بررسـی مسـئله تحقیـق پرداختـه شـد و در نهايـت بـا 
توجـه به نتايج بدسـت آمـده، توصیه ها و پیشـنهاد های 

کاربـردی ارائـه گرديد.
مروری بر مبانی نظری

آمیختـه بازاريابـی يـا 4p، شـايد مشـهورترين عبـارت 
بازاريابـی باشـد. عناصـر آن )محصـول، قیمـت، مـکان 
و ترفیـع( عناصـر اساسـی و تاکتیکـی برنامـه بازاريابی 
اردهايـی، 2011: 230( و  و  هسـتند )شـاه حسـینی 
بسـیاری از محققـان معتقدند کـه درک نگرش مصرف 
کننـده نسـبت بـه آن ها مهـم اسـت )شوشـما، 2012؛ 
اوکونـور، 2006(. صنعتگـران نیازمندنـد بداننـد که آيا 
متغیرهـای قابـل کنترلـی چـون آمیختـه بازاريابـی، بر 
مصـرف کننـدگان تأثیـر خواهند داشـت يانـه. آمیخته 
محصول ترکیبی اسـت از محصوالت و خطوط محصول 
کـه بـه نحـوی موازنـه شـده اسـت تـا تولیدکننـده در 
عیـن حـال کـه نیازهای بـازار هـدف را تأمیـن می کند 
بـه اهـداف سـوددهی خـود نیـز نائـل شـود )روسـتا و 
همـکاران، 1380، ص 184(. محصـول عبارت اسـت از 
چیـزی که بـرای توجـه، خريـد، بکارگرفتن يـا مصرف 
آن بـه بـازار عرضـه می شـود کـه ممکـن اسـت نیـاز يا 
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میلـی را ارضـا نمايـد. محصـول مـی توانـد شـامل يک 
شـیء فیزيکـی، خدمـت، مکان و حتی يک ايـده يا فکر 
باشـد )محب علی و فرهنگی، 1381، ص 195(. قیمت 
مقدار پولی اسـت که مصرف کنندگان در ازای داشـتن 
حـق اسـتفاده از يـک محصـول مـی پردازنـد )هاوکینز 
و مادرزبـاق، 2010، ص 21(. قیمـت يـک محصـول 
می توانـد اثـر مهمی بر تصمیمات اکتسـاب، اسـتفاده و 
عـدم اسـتفاده مصرف کنندگان داشـته باشـد. بنابراين 
بـرای بازاريابان مهم اسـت که بدانند مصـرف کنندگان 
چگونـه بـه قیمـت کاال عکس العمـل نشـان می دهند و 
ايـن اطالعـات را در تصمیمات مربوط بـه قیمت گذاری 
بـه کار برنـد. مصـرف کننـدگان ديدگاه هـای متفاوتـی 
دربـاره قیمـت دارنـد. بعضـی از آن ها نسـبت به قیمت 
بسـیار حسـاس هسـتند، بـه ايـن معنی که يـک تغییر 
کوچـک در قیمـت تأثیـر زيـادی بـر تمايـل آن هـا در 
خريـد محصـول دارد. مصـرف کننـدگان ديگـری نیـز 
هسـتند کـه به قیمت حسـاس نیسـتند و حاضرند يک 
محصـول را بـدون توجه بـه قیمت آن خريـداری کنند 

)هويـر و مـک لنیـس، 2008، ص 22(. 
در  و  اسـت   4p در  واژه  مـکان سـاده ترين  و  توزيـع   
می کنـد.  بـازی  آن  در  را  مهمـی  نقـش  حـال  عیـن 
توزيـع بـه زبـان سـاده يعنـی رسـاندن محصـول مورد 
نظـر مشـتری در زمـان مطلـوب بـه مـکان مـورد نظـر 
)الـوداری، 1384، ص 143(. کانـال توزيـع  می باشـد 
شـبکه سـازماندهی شـده ای از مؤسسـات و کارگزارانی 
اسـت که با همـکاری يکديگـر کلیه فعالیت هـای مورد 
نیـاز جهـت ارتبـاط تولیدکنندگان با مصـرف کنندگان 
بـرای انجـام وظايف بازاريابی را برعهـده دارند. )فخیمی 
آذر، 1388، ص 157(. توزيـع از نظـر بازارياب ها دو نوع 
اسـت: نوع اول شـامل انتقال مالکیت و نوع دوم شـامل 
حرکـت فیزيکـی کاال از میـان زمـان و فضـا می شـود. 
کانـال توزيـع تمام افـرادی کـه مالکیت کاال را بدسـت 
می آورند و اشـخاصی کـه به انتقـال آن کمک می کنند 
انتقـال  مـورد  در  افـرادی کـه  را شـامل مـی گـردد. 
مالکیـت کاال از تولیدکننـده بـه مصرف کننـده دخالت 
دارنـد، واسـطه نامیـده می شـوند. توزيـع فیزيکـی کاال 

نیز شـامل حمـل و نقل، جابجايی، انبارکـردن و کنترل 
موجـودی انبـار می گـردد )اسـماعیل پـور، 1390، ص 

.)352
 فعالیت هـای پیشـبردی چهارمین ابـزار ترکیب عناصر 
بازاريابـی اسـت. ايـن ابـزار در واقـع کلیـه فعالیت هايی 
را کـه شـرکت برای ايجـاد ارتبـاط و پیشـبرد کاالهای 
خـود نـزد بـازار هـدف انجـام می دهـد، در برمی گیـرد 
)کاتلـر، 1389: 132(. انجـام فعالیت هـای ترفیعی برای 
هـر محصولـی ضروری اسـت، اين بـه اين معنی اسـت 
کـه محصـول نیازمند اسـت کـه مـورد توجه بـازار قرار 
گرفتـه و فوايـدش شـناخته شـود. هـدف اسـتراتژی 
ترفیعـی سـازمان نـه تنهـا فراهم کـردن آگاهی نسـبی 
از محصـول بـرای مشـتريان بالقوه و بالفعل اسـت بلکه 
فراهـم کـردن شـرايطی اسـت کـه محصـول توسـط 
 ،2008 بايـود،  و  )سـاندی  شـود  انتخـاب  مشـتری 
ص 67(. عـده ای از متخصصـان مديريـت و بازاريابـی 
معتقدنـد که در اقتصـاد امروز مصرف کنندگان بیشـتر 
خواسته هايشـان  ارضـای  و  کـردن  برطـرف  درصـدد 
هسـتند تـا نیازهايشـان. ايـن امـر سـبب شـده اسـت 
تولیدکننـدگان بـرای جلـب مشـتريان بیشـتر برنامـه 
هـای ترفیعـی مناسـبی تهیـه و اجـرا کنند؛ بـه عبارت 
ديگـر آن هـا معتقدنـد کـه نیازهـای مشـتريان راکـد 
مانـده اسـت و بايد بـا فعالیت هـای ترفیعی ايـن نیازها 
را مطرح سـاخت؛ بـه همین دلیـل فعالیت های ترفیعی 
از اهمیـت زيـادی برخـوردار اسـت )روسـتا و همکاران، 

.)325 1380، ص 
معرفی گلیم گیالن

گلیم بافـی از جملـه صنايعـی اسـت کـه بافـت آن در 
اسـتان گیـالن متـداول اسـت. ايـن هنـر ـ صنعـت در 
حـدود 80 تـا 100 سـال پیـش توسـط افـرادی که به 
آسـتارا  و  تالـش  منظـور سـکونت در شهرسـتان های 
از مناطقـی چـون اردبیـل، عنبـران، نمیـن و خلخـال 
مهاجـرت کـرده بودنـد در اسـتان گیـالن رواج يافت و 
بعـد از انقالب اسـالمی و در پی راه انـدازی کارگاه های 
متعـدد گلیم بافـی توسـط اداره جهاد کشـاورزی رشـد 
پیـدا کـرد )قاسـمی، 1389: 77(. امـروزه گلیم بافی در 
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بیشـتر شهرسـتان های اسـتان گیـالن از جملـه تالش، 
آسـتارا، آسـتانه، رضوانشهر، رشـت، الهیجان رواج دارد. 
بـه طور کلـی مهم ترين مـواد اولیه مصرفی بـرای گلیم 
در ايـن مناطـق، از جنـس پشـم و پنبـه اسـت. از نـخ 
پنبـه در ضخامت هـای مختلـف بـرای نـخ چلـه و از نخ 
پشـمی با رنگـرزی شـیمیايی و همجنین نـخ اکريلیک 
کارخانـه ای بـرای پود مصرفی اسـتفاده می شـود. الزم 
بـه ذکـر اسـت کـه در گذشـته اکثـر گلیم هـا از جنس 
پشـم دسـتريس بـوده و بـا رنگزاهـای گیاهـی رنگرزی 
مـی شـده اسـت اما بـا گذشـت زمـان و روی کار آمدن 
کارخانه ها، بیشـتر نخ های پشـمی ماشـینی بـا رنگرزی 

شـیمیايی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

طرح هـای رايج در گلیم گیالن براسـاس سـاختار اصلی 
طرح هـا بـه پنـج دسـته واگیـره ای، قابـی، محرمـات، 
ترنـج دار و تصويـری قابـل تقسـیم اند. در جـدول 1 بـه 
تعريـف هـر کـدام از ايـن گـروه طرح هـا به همـراه يک 

نمونـه تصويری پرداخته شـده اسـت.
نقـوش رايـج در گلیـم گیـالن نیـز بـه طـور کلـی بـه 
شـکل شکسـته بـوده و در پنـج وجـه غالـب حیوانـی، 
گیاهی، اشـیاء، انسـانی و انتزاعی قابل مشـاهده اسـت. 
در ايـن میـان نقشـمايه های انتزاعـی بـه دلیـل شـیوه 
بافـت  گلیـم گیـالن کاربرد های بیشـتر و متنـوع تری 

نسـبت به سـاير نقـوش دارد.
رنگ هـای مـورد اسـتفاده در گلیـم گیـالن، رنگ هـای 

تصويرتوضیحنام طرح

طرح واگیره ای

طرح هـای واگیـره ای بزرگ ترين گـروه طرح های 
گلیـم گیـالن را تشـکیل می دهد. سـاختار اصلی 
از تکـرار بی وقفـه يـک نقشـمايه  ايـن گلیم هـا 
رنـگ  واسـطه  بـه  کـه  گلیـم  متـن  در  اصلـی 
متـن يکسـان بـه يکديگـر می پیوندنـد تشـکیل 

می شـود.

طرح قابی

از  اشـکال مختلـف هندسـی  در  قاب هـا  تکـرار 
جملـه لـوزی و شـش ضلعـی منجر بـه طرح های 
قابـی مـی گـردد. اين طرح مـورد توجه بسـیاری 
از طريـق  بـوده اسـت و   بافنـدگان گیالنـی  از 
عوامـل مختلفی چـون انـدازه قاب ها و نقشـمايه 
هـای بـه کار رفتـه در داخـل آن هـا و همچنیـن 
بـه کارگیـری تلفیقـی از قاب هـای لوزی و شـش 
ارائـه  متفاوتـی  بندی هـای  ترکیـب   در  ضلعـی 

می شـود.

جدول 1. طبقه بندی طرح های رايج در گلیم گیالن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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جدول 2. طبقه بندی طرح های رايج در گلیم گیالن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

تصويرتوضیحنام طرح

طرح ترنج دار

طـرح ترنـج دار در گلیم گیالن براسـاس تعـداد کاربرد 
ترنج هـا بـه تـک ترنـج، دو ترنـج و سـه ترنـج قابـل 
تقسـیم اسـت. ايـن ترنج ها معمـوالً به صـورت متصل 
و منفصـل در زمینـه نقش انـدازی می شـوند و نقـوش 

فرعـی فضـای اطـراف آن هـا را پـر می کنند.

طرح محرمات

طـرح محرمات گروه ديگـری از طرح های گلیم گیالن 
را تشـکیل می دهـد. طرحـی راه راه کـه براسـاس آن 
متـن گلیم در جهـت طولی، عرضی، مـورب و 7 مانند 
بـه چنـد نـوار مـوازی هـم تقسـیم می شـود. پهنـای 
نوارهـا در ترکیب بندی هايـی کـه در هـر نـوار نقـش 
متفاوتـی بافتـه می شـود با توجه بـه ابعاد نقشـمايه ها 
متفـاوت اسـت امـا در ترکیب بندی هايـی کـه تمامـی 
نوارهـا از يـک نقشـمايه شـکل گرفتـه اسـت يکسـان 

می باشـد.

تصويرتوضیحنام طرح

طرح تصويری

مهم تريـن تحولـی که در سـال های اخیـر در عرصه 
طـرح و نقـش گلیـم گیـالن ظهـور يافتـه اسـت، 
طـرح تصويری اسـت؛ ايـن طرح متشـکل از تصوير 
دخترانـی اسـت کـه بـر روی لبـاس آن هـا و اطراف 
و  گیاهـی  نـی،  حیـوا  مختلـف  نقشـمايه های  آن 

انتزاعـی  بـه کار رفتـه اسـت.

جدول 3. طبقه بندی طرح های رايج در گلیم گیالن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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شـاد، تند، درخشـان و متنوع اسـت که از طبیعت زيبا 
و سرسـبز منطقـه سرچشـمه گرفتـه اسـت. بکارگیری 
کنـار  در  پرکنتراسـت  و  درخشـان  تنـد،  رنگ هـای 
يکديگـر ترکیبـی زيبـا ايجاد نمـوده که در عیـن تضاد، 
ارتبـاط مناسـبی بـا هـم برقـرار کـرده و بـه خوبـی در 
کنـار يکديگـر می نشـیند. در گلیـم گیـالن زمینـه کار 
معمـوالً روشـن اسـت و نقـوش تیره انـد. رنـگ زمینـه 
اغلـب سـفید، شـیری، سـبز کمرنگ، طوسـی کمرنگ، 
گسـی کمرنـگ می باشـد و نقـوش بـا کنتراسـت قـوی 
روی آن می آينـد. در گلیم هـای گیـالن رنگ هايـی کـه 
در حاشـیه بـکار می رونـد اغلـب تیـره تـر از رنگ هـای 
باشـد  تیـره  اگـر زمینـه گلیـم  و  انـد  میانـی  زمینـه 
رنگ هـای  گیـالن  گلیـم  در  اسـت.  روشـن  حاشـیه 
خردلـی، سـبز، نارنجی، قرمزنارنجی، سـورمه ای، سـیاه 
و قهـوه ای، زرشـکی، آبـی زيـاد بـکار رفته اسـت )شـاد 
قزوينـی، 1389(. انـواع سـبز در گلیم گیالن بسـیار به 
نسـبت سـاير رنگ هـای بکار رفتـه پخته ترند کـه آن  را 
می تـوان تأثیر مسـتقیم محیـط اطراف بافنده دانسـت.

روش شناسی پژوهش
ايـن تحقیـق از نـوع توصیفـی کاربـردی اسـت و افـق 
زمانـی آن تـک مقطعی و از نظر مکانـی در بازارچه های 
سـنتی گلیـم مسـتقر در مکان هـای توريسـتی اسـتان 
گیـالن انجام گرفته اسـت. بـرای گـردآوری داده ها، بنا 
بـر ضـرورت جمـع آوری ويژگی هـای گلیـم گیـالن از 
جملـه طرح هـا و رنگ هـای رايـج در منطقه، بخشـی از 
اين نوشـتار از طريق مشـاهده، عکس برداری، پرسش و 
پاسـخ، حضـور در مناطق گلیم بافـی و مصاحبه و بحث 
و صحبـت با اسـاتید مجـرب صورت گرفته اسـت. برای 
مـرور ادبیـات تحقیـق از روش کتابخانه ای بهـره گرفته  
شـده  اسـت و بـا روش پیمايشـی و بـا ابزار پرسشـنامه 
نیـز داده هـای مـورد نیاز تحقیـق جهت پاسـخ گويی به 
سـؤاالت پژوهـش جمـع آوری شده اسـت. پرسشـنامه 
در 2 قسـمت اصلـی طراحی شـده اسـت. قسـمت اول 
دربرگیرنـده مشـخصات عمومی پاسـخ دهندگان اسـت 
و در قسـمت دوم سـلیقه و ترجیـح خريـد گردشـگران 
دربـاره ابعـاد مختلـف گلیم گیـالن )محصـول، قیمت، 

مـکان و تبلیغـات( مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. 
پايايـی پرسشـنامه از روش آلفـای کرونبـاخ محاسـبه 
شـده و عـدد 80% بدسـت آمـده اسـت کـه ايـن عدد 

نشـانگر پايايـی بسـیار خوب پرسشـنامه می باشـد.
بـرای تجزيـه و تحلیل داده هـای حاصل از پرسشـنامه، 
جهـت ارائـه تصويـر کلـی از جامعـه مـورد مطالعـه در 
مختلـف  ابعـاد  بـه  نسـبت  آن هـا  ديـدگاه  خصـوص 
متغیرهـای تحقیـق از شـاخص های میانگیـن، فراوانـی 
و آزمون t اسـتفاده شـده اسـت. جامعه آماری تحقیق، 
شـامل کلیه گردشـگرانی اسـت که در طـول تعطیالت 
نـوروزی بـه بازارچه هـای سـنتی مسـتقر در مکان های 
توريسـیتی مراجعـه کرده انـد. تعـداد نمونه با اسـتفاده 
از فرمـول کوکـران بـرای جوامـع نامحـدود 120 نفـر 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و بـرای نمونـه گیـری نیـز 
پرسشـنامه بـه شـکل حضـوری  و در زمـان کاری بازار 
)از حـدود 10:30 الـی 4 بعـد از ظهر( توزيـع گرديده و 

اطالعـات گردآوری شـده اسـت. 
تجزيه و تحلیل داده ها

تمايـل گردشـگران بـه خريـد محصوالتـی چـون کیف 
گلیمـی، بقچـه گلیمی، کوسـن گلیمی و پـوف گلیمی 
نتايـج  گرفـت.  قـرار  ارزيابـی  مـورد  سـؤال  يـک  در 
پاسـخ های نمونـه آمـاری در جـدول3، نشـان می دهـد 
کـه تمايـل افـراد به خريـد تمامـی اين محصـوالت در 
سـطحی باالتـر از حد متوسـط اسـت. جهت بررسـي و 
تحلیـل ايـن کـه آيا مي تـوان میانگین بدسـت آمـده از 
نمونـه آمـاري دربـاره خريد محصوالت جديـد را به کل 
جامعـه آمـاري تعمیـم داد، از آزمـون t اسـتفاده شـده 
اسـت. از آنجـا که سـطح معنـي داري دوسـويه )0.00( 
از 0.05 کمتـر اسـت، مي تـوان دريافـت کـه میانگیـن 
ايـن آزمودنـي در جامعـه از عـدد 3 بیشـتر اسـت. اين 
نتايـج نشـان مي دهـد تمايـل بـه خريـد محصـوالت 
جديـد گلیمـی جامعـه آمـاري تحقیـق حاضـر نیـز در 

حـد مطلوبـی بـوده و باالتـر از حد متوسـط اسـت.
سـلیقه گردشـگران دربـاره ايـن کـه چـه نقش هايی را 
بیشـتر می پسـندند در يـک سـؤال بـا مقیـاس اسـمی 
مـورد سـنجش قـرار گرفـت. همان گونـه کـه از نتايـج 
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جـدول 3 بـر می آيـد نقش انتزاعـی با 33.3 بیشـترين 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت و  را  درصـد فراوانـی 
نقش هـای جانـوری، گیاهی، اشـیاء و انسـانی به ترتیب 

در مراتـب بعـدی الويـت قـرار دارد. 
سـلیقه گردشـگران در مـورد ترکیب طرح مـورد عالقه 
آن هـا در دو سـؤال مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در يک 

سـؤال سـلیقه آن هـا در مـورد ترکیـب طرح هايـی بـا 
زمینـه خلـوت يـا شـلوغ مـورد ارزيابـی قـرار گرفـت. 
نتايـج پاسـخ ها به اين سـؤال در جـدول 4 آورده شـده 
اسـت. در سـؤال ديگـر ترجیح پاسـخ دهنـدگان درباره 
طرح هـای سـنتی و مـدرن سـنجش شـد. نتايج پاسـخ 
به اين سـؤال در جداول 5 ارائه شـده اسـت. همان گونه 

سطح معنی داریمیانگیننوع محصولرديف
3.320.00بقچه گلیمی1
3.40.00کوسن گلیمی2
3.790.00کیف گلیمی3
3.740.00پوف گلیمی4

3.560.00جمع

جدول 2. میانگین و سطح معنی داری تمايل گردشگران به خريد 
محصوالت جديد؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

 
 

؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی ثٝ ذطیس ٔحهٛالت خسیس زاضی تٕبیُ ٌطزقٍطاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ؾغح ٔؼٙی. 2 خسَٚ
 تحمیك.

 زاضی ؾغح ٔؼٙی ٔیبٍ٘یٗ ٘ٛع ٔحهَٛ ضزیف
 0.00 3.32 ثمچٝ ٌّیٕی 1
 0.00 3.4 وٛؾٗ ٌّیٕی 2
 0.00 3.79 ویف ٌّیٕی 3
 0.00 3.74 دٛف ٌّیٕی 4

 0.00 3.56  خٕغ
 

 
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.ثٝ ذطیس ٔحهٛالت خسیس ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ تٕبیُ ٌطزقٍطاٖ .1ٕ٘ٛزاض 

دؿٙس٘س زض یه ؾؤاَ ثب ٔمیبؼ اؾٕی ٔٛضز  ٞبیی ضا ثیكتط ٔی زضثبضٜ ایٗ وٝ چٝ ٘مف ٌطزقٍطاٖؾّیمٝ 
ثیكتطیٗ زضنس  33.3آیس ٘مف ا٘تعاػی ثب  ثط ٔی 3 ٌٛ٘ٝ وٝ اظ ٘تبیح خسٌَٚطفت. ٕٞبٖؾٙدف لطاض 

اقیبء ٚ ا٘ؿب٘ی ثٝ تطتیت زض ٔطاتت  ،، ٌیبٞیٞبی خب٘ٛضی بل زازٜ اؾت ٚ ٘مفٚا٘ی ضا ثٝ ذٛز اذتهفطا
 ثؼسی اِٛیت لطاض زاضز. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3
3.2
3.4
3.6
3.8

 بقچٍ 

 کًسه

 پًف کیف

نمودار 1. مقايسه میانگین تمايل گردشگران به خريد محصوالت جديد؛ 
ماخذ: يافته هاي تحقیق.

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانینوع نقش
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زض ٔٛضز ٘مف ٔٛضز ػاللٝ ٌطزقٍطاٖتٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .3 خسَٚ

زضنس  فطاٚا٘ی ٘ٛع ٘مف
 فطاٚا٘ی

زضنس 
 تدٕؼی

 

 21.4 21.4 25 ٘مف ٌیبٞی
 43.3 23.9 28 ٘مف خب٘ٛضی
 78.6 33.3 39 ٘مف ا٘تعاػی

 92.3 13.7 16 ٘مف اقیبء
 100 7.7 9 ٘مف ا٘ؿب٘ی

  100 117 خٕغ

 
ٞب زض زٚ ؾؤاَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. زض یه  زض ٔٛضز تطویت عطح ٔٛضز ػاللٝ آٖ ٌطزقٍطاٖؾّیمٝ 

ز اضظیبثی لطاض ٌطفت. ٘تبیح ٞبیی ثب ظٔیٙٝ ذّٛت یب قّٛؽ ٔٛض ٞب زض ٔٛضز تطویت عطح ؾؤاَ ؾّیمٝ آٖ
ٞبی  زٞٙسٌبٖ زضثبضٜ عطحط تطخیح دبؾد آٚضزٜ قسٜ اؾت. زض ؾؤاَ زیٍ 4ٞب ثٝ ایٗ ؾؤاَ زض خسَٚ  دبؾد

ٌٛ٘ٝ وٝ ٕ٘ٛزاض  ئٝ قسٜ اؾت. ٕٞبٖاضا 5ؾٙتی ٚ ٔسضٖ ؾٙدف قس. ٘تبیح دبؾد ثٝ ایٗ ؾؤاَ زض خساَٚ 
ٞبی ؾٙتی  زضنس ٚ عطح 59ی ذّٛت ثب فطاٚا٘ی ٞب زٞس عطح ٞب ٘كبٖ ٔی ای ٔمبیؿٝ زضنس فطاٚا٘ی زایطٜ

 اؾت.  زضنس ثیكتط ٔٛضز دؿٙس دبؾد ٌٛیبٖ ثٛزٜ 55.6ثب فطاٚا٘ی 
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زضثبضٜ تطویت عطح ٌطزقٍطاٖتٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .4خسَٚ 

زضنس  فطاٚا٘ی ٘ٛع عطح
 فطاٚا٘ی

زضنس 
 تدٕؼی

 

ٞبی  عطح
 ؾٙتی

65 55.6 55.6 

ٞبی  عطح
 ٔسضٖ

52 44.4 100.0 

  100.0 117 خٕغ
ی

 
 
 
 
 
 

21.40
% 

23.90
% 33.30

% 

13.70
% 

7.70
% 

55.60
% 

44.40
% 

 

2521.421.4نقش گیاهی
2823.943.3نقش جانوری
3933.378.6نقش انتزاعی
1613.792.3نقش اشیاء
97.7100نقش انسانی

117100جمع

جدول 3. توزيع فراواني سلیقه گردشگران در مورد نقش مورد عالقه؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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کـه نمـودار دايـره ای مقايسـه درصـد فراوانی هـا نشـان 442
می دهـد طرح هـای خلـوت بـا فراوانـی 59 درصـد و 
طرح هـای سـنتی بـا فراوانـی 55.6 درصد بیشـتر مورد 

پسـند پاسـخ گويان بوده اسـت. 
مـورد  رنگـی  طیـف  مـورد  در  گردشـگران  سـلیقه 
عالقه شـان در يـک سـؤال مـورد ارزيابـی قـرار گرفـت. 
همان گونـه کـه نتايج جـدول 6 نشـان می دهـد 49.6 
درصـد پاسـخ دهنـدگان معتقدنـد کـه انتخـاب طیـف 
مـورد  فضـای  بـه  بسـتگی  عالقه شـان  مـورد  رنگـی 
نظرشـان دارد. عـالوه برايـن، 36.8 درصـد رنگ هـای 
 13.7 تنهـا  و  می دهنـد  ترجیـح  را  روشـن  و  ماليـم 

می پسـندند. را  تنـد  رنگ هـای  پاسـخ دهندگان 
نظـر گردشـگران دربـاره اينکـه آيـا قیمـت بـرای آن ها 
عامـل مهمـی اسـت و اينکـه آيـا درصورت بهتر شـدن 
عواملـی مثـل کیفیـت مـواد، طراحـی و بسـته بندی 

حاضـر بـه پرداخـت قیمت بیشـتری هسـتند يـا نه در 
چهـار سـؤال مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتايـج حاکی 
از آن اسـت کـه بـا وجـود اهمیتـی کـه عامـل قیمـت 
بـرای گردشـگران دارد )میانگیـن= 4.30(، در صـورت 
بهتـر شـدن کیفیت مواد اولیـه، طراحی و بسـته بندی 
حاضـر بـه پرداخت قیمت بیشـتری بـرای گلیم گیالن 
هسـتند. نمـودار شـماره 2، نمودار آمـاری میانگین اين 

سـؤال را نشـان می دهـد.
جهـت بررسـي و تحلیـل اين کـه آيا مي تـوان میانگین 
بدسـت آمـده از نمونـه آمـاري دربـاره سـؤال میـزان 
تمايـل پاسـخ گويـان بـه افزايـش قیمت گلیـم گیالن 
بـه جامعه آمـاری تعمیم داد از آزمون t اسـتفاده شـده 
اسـت. نتايـج نشـان می دهد کـه جامعه آمـاری تحقیق 
حاضـر بـه افزايش قیمت گلیـم گیالن در صـورت بهتر 
شـدن کیفیـت مـواد اولیـه، طراحـی و بسـته بنـدی 

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانینوع طرح

 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زض ٔٛضز ٘مف ٔٛضز ػاللٝ ٌطزقٍطاٖتٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .3 خسَٚ
زضنس  فطاٚا٘ی ٘ٛع ٘مف

 فطاٚا٘ی
زضنس 
 تدٕؼی

 

 21.4 21.4 25 ٘مف ٌیبٞی
 43.3 23.9 28 ٘مف خب٘ٛضی
 78.6 33.3 39 ٘مف ا٘تعاػی

 92.3 13.7 16 ٘مف اقیبء
 100 7.7 9 ٘مف ا٘ؿب٘ی

  100 117 خٕغ

 
ٞب زض زٚ ؾؤاَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. زض یه  زض ٔٛضز تطویت عطح ٔٛضز ػاللٝ آٖ ٌطزقٍطاٖؾّیمٝ 

ز اضظیبثی لطاض ٌطفت. ٘تبیح ٞبیی ثب ظٔیٙٝ ذّٛت یب قّٛؽ ٔٛض ٞب زض ٔٛضز تطویت عطح ؾؤاَ ؾّیمٝ آٖ
ٞبی  زٞٙسٌبٖ زضثبضٜ عطحط تطخیح دبؾد آٚضزٜ قسٜ اؾت. زض ؾؤاَ زیٍ 4ٞب ثٝ ایٗ ؾؤاَ زض خسَٚ  دبؾد

ٌٛ٘ٝ وٝ ٕ٘ٛزاض  ئٝ قسٜ اؾت. ٕٞبٖاضا 5ؾٙتی ٚ ٔسضٖ ؾٙدف قس. ٘تبیح دبؾد ثٝ ایٗ ؾؤاَ زض خساَٚ 
ٞبی ؾٙتی  زضنس ٚ عطح 59ی ذّٛت ثب فطاٚا٘ی ٞب زٞس عطح ٞب ٘كبٖ ٔی ای ٔمبیؿٝ زضنس فطاٚا٘ی زایطٜ

 اؾت.  زضنس ثیكتط ٔٛضز دؿٙس دبؾد ٌٛیبٖ ثٛزٜ 55.6ثب فطاٚا٘ی 
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زضثبضٜ تطویت عطح ٌطزقٍطاٖتٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .4خسَٚ 

زضنس  فطاٚا٘ی ٘ٛع عطح
 فطاٚا٘ی

زضنس 
 تدٕؼی

 

ٞبی  عطح
 ؾٙتی

65 55.6 55.6 

ٞبی  عطح
 ٔسضٖ

52 44.4 100.0 

  100.0 117 خٕغ
ی

 
 
 
 
 
 

21.40
% 

23.90
% 33.30

% 

13.70
% 

7.70
% 

55.60
% 

44.40
% 

 

6555.655.6طرح های سنتی

5244.4100.0طرح های مدرن

117100.0جمع

جدول 4. توزيع فراوانی سلیقه گردشگران درباره ترکیب طرح؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانینوع طرح
 

 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زضثبضٜ تطویت عطحٌطزقٍطاٖ تٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .5 خسَٚ
زضنس  فطاٚا٘ی ٘ٛع عطح

 فطاٚا٘ی
زضنس 
تدٕؼ

 ی

 

 59.0 59.0 69 ٞبی ذّٛت عطح
 100.0 41.0 48 ٞبی قّٛؽ عطح
  100.0 117 خٕغ

 
ٌٛ٘ٝ  ٕٞبٖقبٖ زض یه ؾؤاَ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت.  زض ٔٛضز عیف ضٍ٘ی ٔٛضز ػاللٝ ٌطزقٍطاٖؾّیمٝ 

س وٝ ا٘تربة عیف ضٍ٘ی ٔٛضز زضنس دبؾد زٞٙسٌبٖ ٔؼتمس٘ 49.6 ٔی زٞس٘كبٖ  6٘تبیح خسَٚ وٝ 
ٞبی ٔالیٓ ٚ ضٚقٗ ضا  زضنس ضً٘ 36.8قبٖ ثؿتٍی ثٝ فضبی ٔٛضز ٘ظطقبٖ زاضز. ػالٜٚ ثطایٗ،  ػاللٝ

 دؿٙس٘س. ٞبی تٙس ضا ٔی ٞٙسٌبٖ ضً٘ز دبؾد 13.7زٞٙس ٚ تٟٙب  تطخیح ٔی
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.ٞبی ضٍ٘ی زضثبضٜ عیفٌطزقٍطاٖ تٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .6خسَٚ 
زضنس  فطاٚا٘ی عیف ضٍ٘ی

 فطاٚا٘ی
زضنس 
 تدٕؼی

 

 36.8 36.8 43 ٔالیٓ ٚ ضٚقٗ
 50.4 13.7 16 تٙس

ثؿتٍی ثٝ فضب 
 زاضز

58 49.6 100 

  100 117 خٕغ

 
زضنٛضت ثٟتط قسٖ ٞب ػبُٔ ٟٕٔی اؾت ٚ ایٙىٝ آیب  زضثبضٜ ایٙىٝ آیب لیٕت ثطای آٖ ٌطزقٍطاٖ٘ظط 
ثٙسی حبضط ثٝ دطزاذت لیٕت ثیكتطی ٞؿتٙس یب ٘ٝ زض چٟبض  ّی ٔثُ ویفیت ٔٛاز، عطاحی ٚ ثؿتٝػٛأ

طای ؾؤاَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. ٘تبیح حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ثب ٚخٛز إٞیتی وٝ ػبُٔ لیٕت ث
احی ٚ ثؿتٝ ثٙسی حبضط ثٝ (، زض نٛضت ثٟتط قسٖ ویفیت ٔٛاز اِٚیٝ، عط4.30 زاضز )ٔیبٍ٘یٗ; ٌطزقٍطاٖ

بضی ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ؾؤاَ ضا ٕ٘ٛزاض آٔ ،2ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ دطزاذت لیٕت ثیكتطی ثطای ٌّیٓ ٌیالٖ ٞؿتٙس. 
 زٞس. ٘كبٖ ٔی
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زضثبضٜ إٞیت ػبُٔ لیٕت ٚ افعایف آٖ ٌطزقٍطأٖیبٍ٘یٗ ٘ظط  .7 خسَٚ

 زاضی ضطیت ٔؼٙی ٔیبٍ٘یٗ ػبُٔ ضزیف
 0.00 4.30 إٞیت لیٕت 1

41% 

59% 

36.80
% 

13.70
% 

49.60
% 

\\

6959.059.0طرح های خلوت

4841.0100.0طرح های شلوغ

117100.0جمع

جدول 5. توزيع فراوانی سلیقه گردشگران درباره ترکیب طرح؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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درصد درصد فراوانیفراوانیطیف رنگی
تجمعـی

 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زضثبضٜ تطویت عطحٌطزقٍطاٖ تٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .5 خسَٚ
زضنس  فطاٚا٘ی ٘ٛع عطح

 فطاٚا٘ی
زضنس 
تدٕؼ

 ی

 

 59.0 59.0 69 ٞبی ذّٛت عطح
 100.0 41.0 48 ٞبی قّٛؽ عطح
  100.0 117 خٕغ

 
ٌٛ٘ٝ  ٕٞبٖقبٖ زض یه ؾؤاَ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت.  زض ٔٛضز عیف ضٍ٘ی ٔٛضز ػاللٝ ٌطزقٍطاٖؾّیمٝ 

س وٝ ا٘تربة عیف ضٍ٘ی ٔٛضز زضنس دبؾد زٞٙسٌبٖ ٔؼتمس٘ 49.6 ٔی زٞس٘كبٖ  6٘تبیح خسَٚ وٝ 
ٞبی ٔالیٓ ٚ ضٚقٗ ضا  زضنس ضً٘ 36.8قبٖ ثؿتٍی ثٝ فضبی ٔٛضز ٘ظطقبٖ زاضز. ػالٜٚ ثطایٗ،  ػاللٝ

 دؿٙس٘س. ٞبی تٙس ضا ٔی ٞٙسٌبٖ ضً٘ز دبؾد 13.7زٞٙس ٚ تٟٙب  تطخیح ٔی
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.ٞبی ضٍ٘ی زضثبضٜ عیفٌطزقٍطاٖ تٛظیغ فطاٚا٘ی ؾّیمٝ  .6خسَٚ 
زضنس  فطاٚا٘ی عیف ضٍ٘ی

 فطاٚا٘ی
زضنس 
 تدٕؼی

 

 36.8 36.8 43 ٔالیٓ ٚ ضٚقٗ
 50.4 13.7 16 تٙس

ثؿتٍی ثٝ فضب 
 زاضز

58 49.6 100 

  100 117 خٕغ

 
زضنٛضت ثٟتط قسٖ ٞب ػبُٔ ٟٕٔی اؾت ٚ ایٙىٝ آیب  زضثبضٜ ایٙىٝ آیب لیٕت ثطای آٖ ٌطزقٍطاٖ٘ظط 
ثٙسی حبضط ثٝ دطزاذت لیٕت ثیكتطی ٞؿتٙس یب ٘ٝ زض چٟبض  ّی ٔثُ ویفیت ٔٛاز، عطاحی ٚ ثؿتٝػٛأ

طای ؾؤاَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. ٘تبیح حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ثب ٚخٛز إٞیتی وٝ ػبُٔ لیٕت ث
احی ٚ ثؿتٝ ثٙسی حبضط ثٝ (، زض نٛضت ثٟتط قسٖ ویفیت ٔٛاز اِٚیٝ، عط4.30 زاضز )ٔیبٍ٘یٗ; ٌطزقٍطاٖ

بضی ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ؾؤاَ ضا ٕ٘ٛزاض آٔ ،2ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ دطزاذت لیٕت ثیكتطی ثطای ٌّیٓ ٌیالٖ ٞؿتٙس. 
 زٞس. ٘كبٖ ٔی
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.زضثبضٜ إٞیت ػبُٔ لیٕت ٚ افعایف آٖ ٌطزقٍطأٖیبٍ٘یٗ ٘ظط  .7 خسَٚ

 زاضی ضطیت ٔؼٙی ٔیبٍ٘یٗ ػبُٔ ضزیف
 0.00 4.30 إٞیت لیٕت 1

41% 

59% 

36.80
% 

13.70
% 

49.60
% 

 

4336.836.8ماليم و روشن

1613.750.4تند

5849.6100بستگی به فضا دارد

117100جمع

جدول 6. توزيع فراوانی سلیقه گردشگران درباره طیف های رنگی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

ضريب معنی داریمیانگینعاملرديف

4.300.00اهمیت قیمت1

افزايش قیمت در صورت 2
4.220.00بهتر شدن مواد اولیه

افزايش قیمت در صورت 3
4.210.00بهترشدن طراحی

افزايش قیمت در صورت 4
3.500.00بسته بندی مطلوب

4.050.00جمع

جدول 7. میانگین نظر گردشگران درباره اهمیت عامل قیمت و افزايش آن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نمودار 2. مقايسه میانگین نظر مشتريان درباره اهمیت عامل قیمت و افزايش آن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

 0.00 4.22 افعایف لیٕت زض نٛضت ثٟتط قسٖ ٔٛاز اِٚیٝ 2
 0.00 4.21 افعایف لیٕت زض نٛضت ثٟتطقسٖ عطاحی 3
 0.00 3.50 افعایف لیٕت زض نٛضت ثؿتٝ ثٙسی ٔغّٛة 4
 0.00 4.05 خٕغ 

ی
؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ ٘ظط ٔكتطیبٖ زضثبضٜ إٞیت ػبُٔ لیٕت ٚ افعایف آٖ .2ٕ٘ٛزاض 

 تحمیك.
تٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ ثسؾت آٔسٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی زضثبضٜ ؾؤاَ ٔیعاٖ تٕبیُ  خٟت ثطضؾی ٚ تحّیُ ایٗ وٝ آیب ٔی

٘تبیح  .تفبزٜ قسٜ اؾتاؾ tدبؾد ٌٛیبٖ ثٝ افعایف لیٕت ٌّیٓ ٌیالٖ ثٝ خبٔؼٝ آٔبضی تؼٕیٓ زاز اظ آظٖٔٛ 
زٞس وٝ خبٔؼٝ آٔبضی تحمیك حبضط ثٝ افعایف لیٕت ٌّیٓ ٌیالٖ زض نٛضت ثٟتط قسٖ ویفیت  ٘كبٖ ٔی

 ٔٛاز اِٚیٝ، عطاحی ٚ ثؿتٝ ثٙسی زیسٌبٜ ٔثجتی زاضز. 
ٞبی فطٚـ ٔرتّف ثٝ چٝ ٔیعاٖ اؾت زض یه  قبٖ ثٝ ذطیس اظ ٔىبٖ زض ٔٛضز ایٙىٝ تٕبیُ ٌطزقٍطاٖ٘ظط

ٞبی  ، ثبظاضچ4.15ٝزایٕی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٞبی زٞس وٝ فطٚقٍبٜ ثطضؾی لطاض ٌطفت. ٘تبیح ٘كبٖ ٔی ؾؤاَ ٔٛضز
ثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ اضظیبثی قسٜ ا٘س. زض  3.86ٞبی فهّی ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚ ٕ٘بیكٍبٜ 4.12ؾٙتی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

ٛزاض ٕ٘ ،3ٕ٘ٛزاضاؾت.  وٕتط اظ حس ٔتٛؾظ اضظیبثی قسٜ 2.56وٝ ذطیس اظ عطیك ایٙتط٘ت ثب ٔیبٍ٘یٗ  نٛضتی
 زٞس. ٞبی فطٚـ ٔرتّف ضا ٘كبٖ ٔی آٔبضی ٔیبٍ٘یٗ ذطیس اظ ٔىبٖ

بضٜ ٔیعاٖ تٕبیُ ثٝ تٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ ثسؾت آٔسٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی زضث خٟت ثطضؾی ٚ تحّیُ ایٗ وٝ آیب ٔی
ت. ثب اؾتفبزٜ قسٜ اؾ tٞبی فطٚـ ٔرتّف ضا ثٝ وُ خبٔؼٝ آٔبضی تؼٕیٓ زاز اظ آظٖٔٛ  ذطیس اظ ٔىبٖ

تٛاٖ ٌفت وٝ ٔیبٍ٘یٗ خبٔؼٝ ثطاثط ثب ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٛزٜ  زضنس ٔی 95ثب اعٕیٙبٖ  tتٛخٝ ثٝ ٘تبیح آظٖٔٛ 
 زضنس ٔی تٛاٖ ثٝ وُ خبٔؼٝ آٔبضی تؼٕیٓ زاز. 95ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ثب اعٕیٙبٖ 

 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.ٞبی فطٚـ زاضی ٔىبٖ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ؾغح ٔؼٙی .8خسَٚ 
 زاضی ؾغح ٔؼٙی ٔیبٍ٘یٗ ٔىبٖ فطٚـ ضزیف

 0.00 2.56 ذطیس ایٙتط٘تی 1

0

2

4

6
 اَیمت قیمت

افسایش قیمت در صًرت بُتر 
 شدن مًاد ايلیٍ

افسایش قیمت در صًرت بُتر 
 شدن طراحی

افسایش قیمت در صًرت 
 بستٍ بىدی مطلًب
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دارد.  مثبتـی  ديدگاه 
نظرگردشـگران در مـورد اينکـه تمايل شـان بـه خريـد 
از مکان هـای فـروش مختلـف بـه چـه میزان اسـت در 
يـک سـؤال مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتايـج نشـان 
می دهـد کـه فروشـگاه های دايمـی بـا میانگیـن 4.15، 
بازارچه هـای سـنتی بـا میانگین 4.12 و نمايشـگاه های 
فصلـی بـا میانگین 3.86 باالتـر از حد متوسـط ارزيابی 
شـده انـد. در صورتی کـه خريـد از طريـق اينترنـت بـا 
میانگیـن 2.56 کمتـر از حـد متوسـط ارزيابـی شـده 
از  خريـد  میانگیـن  آمـاری  نمـودار  نمـودار3،  اسـت. 

مکان هـای فـروش مختلـف را نشـان می دهـد.
جهـت بررسـي و تحلیـل اين کـه آيا مي تـوان میانگین 
بدسـت آمـده از نمونـه آمـاري دربـاره میـزان تمايل به 

خريـد از مکان هـای فـروش مختلـف را بـه کل جامعـه 
آمـاري تعمیـم داد از آزمـون t اسـتفاده شـده اسـت. با 
توجـه بـه نتايج آزمون t با اطمینـان 95 درصد مي توان 
گفـت کـه میانگین جامعـه برابر با میانگیـن نمونه بوده 
و میانگیـن نمونـه را بـا اطمینـان 95 درصـد مـی توان 

بـه کل جامعه آمـاری تعمیم داد.
نظـر گردشـگران درمـورد اينکه سـهم منابـع اطالعاتی 
دسـتی،  صنايـع  نمايشـگاه های  چـون  مختلفـی 
بروشـورها، دوسـتان، بسـتگان و اعضـای فامیـل و وب 
سـايت سـازمان صنايع دسـتی در آشنايی شـان با گلیم 
گیـالن بـه چـه میـزان بـوده اسـت مـورد بررسـی قرار 
گرفـت. نتايج حاکی از آن اسـت که بـا توجه به مقیاس 
سـنجش به ترتیب سـهم نمايشـگاه های صنايع دستی، 

سطح معنی داریمیانگینمکان فروشرديف
2.560.00خريد اينترنتی1
3.680.00نمايشگاه2
4.120.00بازارچه های سنتی3

فروشگاه های 4
4.150.00دايمی

3.620.00جمع

جدول 8. میانگین و سطح معنی داری مکان های فروش؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

 0.00 3.68 ٕ٘بیكٍبٜ 2
 0.00 4.12 ٞبی ؾٙتی ثبظاضچٝ 3
 0.00 4.15 ٞبی زایٕی فطٚقٍبٜ 4

 0.00 3.62  خٕغ
ی

 
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.ٞبی فطٚـ ٔرتّف ٝ ٔیبٍ٘یٗ تٕبیُ ثٝ ذطیس اظ ٔىبٖٔمبیؿ .3ٕ٘ٛزاض 

ٞبی نٙبیغ زؾتی، ثطٚقٛضٞب،  ثغ اعالػبتی ٔرتّفی چٖٛ ٕ٘بیكٍبٜزضٔٛضز ایٙىٝ ؾٟٓ ٔٙب ٌطزقٍطاٖ٘ظط 
قبٖ ثب ٌّیٓ ٌیالٖ ثٝ چٝ  بیت ؾبظٔبٖ نٙبیغ زؾتی زض آقٙبییزٚؾتبٖ، ثؿتٍبٖ ٚ اػضبی فبٔیُ ٚ ٚة ؾ

ؾٙدف ثٝ ٔیعاٖ ثٛزٜ اؾت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. ٘تبیح حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔمیبؼ 
ٞبی نٙبیغ زؾتی، ثؿتٍبٖ ٚ اػضبی فبٔیُ ٚ زٚؾتبٖ ٍٕٞی ثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ  بیكٍبٜتطتیت ؾٟٓ ٕ٘

اؾت. ثطٚقٛضٞب ٚ ٚة ؾبیت ؾبظٔبٖ نٙبیغ زؾتی ٘یع ثٝ تطتیت زض حس ٔتٛؾظ ٚ وٕتط اظ حس ٔتٛؾظ 
یاضظیبثی قسٜ ا٘س. 

؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی ی ثب ٌّیٓ ٌیالٖٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ؾٟٓ ٔٙبثغ اعالػبتی ٔرتّف زض آقٙبی .9خسَٚ 
 تحمیك.

 ضطیت ٔؼٙی زاضی ٔیبٍ٘یٗ ٔٙجغ اعالػبتی ضزیف
 0.00 3.99 ٕ٘بیكٍبٜ نٙبیغ زؾتی 1
 1 3 ثطٚقٛضٞب 2
 0.025 3.25 زٚؾتبٖ 3
 0.002 3.32 ثؿتٍبٖ ٚ اػضبی فبٔیُ 4
 0.031 2.74 ٚة ؾبیت ؾبظٔبٖ نٙبیغ زؾتی 5

 0.001 3.25  خٕغ

0
2
4
6

 خرید ایىتروتی

 ومایشگاٌ

 فريشگاٌ َای دائمی بازارچٍ َای سىتی

نمودار 3. مقايسه میانگین تمايل به خريد از مکان های فروش 
مختلف؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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بسـتگان و اعضـای فامیـل و دوسـتان همگـی باالتـر از 
حـد متوسـط اسـت. بروشـورها و وب سـايت سـازمان 
صنايع دسـتی نیز به ترتیب در حد متوسـط و کمتر از 

حـد متوسـط ارزيابـی شـده اند. 
بـا توجـه به نتايج آزمـون t می توان گفـت که میانگین 
تمامـی منابع به اسـتثنای بروشـورها در جامعـه از حد 
متوسـط باالتـر اسـت. ايـن بـه اين معنـی اسـت که از 
میـان منابـع اطالعاتـی مختلف بروشـورها سـهم کمی 

در آشـنايی افـراد بـا گلیم گیـالن دارند.
نتیجه گیری و جمعبندي

هـدف از مطالعـه حاضر بررسـی سـلیقه و ترجیح خريد 

چهارچـوب  در  گیـالن  گلیـم  خريـد  در  گردشـگران 
چهـار عنصـر محصـول، قیمـت، شـیوه توزيـع و ترفیع 
بـود. همان گونـه کـه يافته هـا نشـان داد، میـزان تمايل 
پاسـخ دهندگان بـه خريد محصـوالت گلیمی مختلف از 
جملـه بقچه، کوسـن، کیـف و پوف گلیمی در سـطحی 
باالتـر از حـد متوسـط اسـت. ايـن در حالـی اسـت که 
ترکیـب محصـول در بـازار گلیم گیالن در حـال حاضر 
تنهـا شـامل گلیـم بعنـوان زيرانـداز و کیـف گلیمـی 
اسـت. در نتیجـه بافنـدگان می توانند محصـوالت ديگر 
از قبیـل بقچـه و پـوف گلیمی را بـه ترکیب محصوالت 
موجـود خود اضافـه کرده و انعطاف پذيری بیشـتری در 

ضريب معنی داریمیانگینمنبع اطالعاتیرديف

3.990.00نمايشگاه صنايع دستی1
31بروشورها2
3.250.025دوستان3
3.320.002بستگان و اعضای فامیل4
وب سايت سازمان صنايع 5

دستی
2.740.031

3.250.001جمع

جدول 9. میانگین میزان سهم منابع اطالعاتی مختلف در آشنايی با گلیم گیالن؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقیق.

 
 ؛ ٔبذص: یبفتٝ ٞبی تحمیك.ٔیعاٖ ؾٟٓ ٔٙبثغ اعالػبتی ٔرتّف زض آقٙبیی ثب ٌّیٓ ٌیالٖ .4ٕ٘ٛزاض 

ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٔیبٍ٘یٗ تٕبٔی ٔٙبثغ ثٝ اؾتثٙبی ثطٚقٛضٞب زض خبٔؼٝ اظ حس  tثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح آظٖٔٛ 
ٓ وٕی زض ٔتٛؾظ ثبالتط اؾت. ایٗ ثٝ ایٗ ٔؼٙی اؾت وٝ اظ ٔیبٖ ٔٙبثغ اعالػبتی ٔرتّف ثطٚقٛضٞب ؾٟ

یآقٙبیی افطاز ثب ٌّیٓ ٌیالٖ زاض٘س.
یگمعب ایحیینتتججیلتزی

ٞسف اظ ٔغبِؼٝ حبضط ثطضؾی ؾّیمٝ ٚ تطخیح ذطیس ٌطزقٍطاٖ زض ذطیس ٌّیٓ ٌیالٖ زض چٟبضچٛة چٟبض 
ٞب ٘كبٖ زاز، ٔیعاٖ تٕبیُ  ٌٛ٘ٝ وٝ یبفتٝ ت، قیٜٛ تٛظیغ ٚ تطفیغ ثٛز. ٕٞبٖػٙهط ٔحهَٛ، لیٕ

زٞٙسٌبٖ ثٝ ذطیس ٔحهٛالت ٌّیٕی ٔرتّف اظ خّٕٝ ثمچٝ، وٛؾٗ، ویف ٚ دٛف ٌّیٕی زض ؾغحی  دبؾد
. ایٗ زض حبِی اؾت وٝ تطویت ٔحهَٛ زض ثبظاض ٌّیٓ ٌیالٖ زض حبَ حبضط تٟٙب اؾتثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ 

زیٍط اظ لجیُ تٛا٘ٙس ٔحهٛالت  زض ٘تیدٝ ثبفٙسٌبٖ ٔی .قبُٔ ٌّیٓ ثؼٙٛاٖ ظیطا٘ساظ ٚ ویف ٌّیٕی اؾت
ی ثیكتطی زض لجبَ دصیط ا٘ؼغبف ثمچٝ ٚ دٛف ٌّیٕی ضا ثٝ تطویت ٔحهٛالت ٔٛخٛز ذٛز اضبفٝ وطزٜ ٚ

ٞبی ٔسضٖ ثب  ٞبی ؾٙتی زض ٔمبیؿٝ ثب عطح ٞبی ٔتٙٛع ٌطزقٍطاٖ زاقتٝ ثبقٙس. عطح ٘یبظٞب ٚ ذٛاؾت
اذتالف وٕی وٝ ثیٗ زضنس  ٞؿتٙس. أب ثب تٛخٝ ثٝ ٌطقٍطاٖذاللیت ٚ ٘ٛآٚضی نحیح ثیكتط ٔٛضز دؿٙس 

ٞب زض عطاحی ٌّیٓ ٌیالٖ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز.  ٞب ٚخٛز زاضز ثٟتط اؾت تؼبزِی زض اؾتفبزٜ آٖ فطاٚا٘ی آٖ
ٞبی ٔسضٖ ثب ذاللیت نحیح  ٞبی ؾٙتی اضائٝ قسٜ ٚ ثبفت عطح زض حبَ حبضط، ٌّیٓ ٌیالٖ زض لبِت عطح

تٛا٘ٙس ثب ضػبیت ذهٛنیبت انّی  وٝ ثبفٙسٌبٖ ٔیثؿیبض ثؿیبض اٍ٘كت قٕبض اؾت. ایٗ زض حبِی اؾت 
ٞبی ٌّیٓ زاقتٝ  ٞبی ظیبزی ضا زض عطاحی ٞبی ٌّیٓ ٌیالٖ زض خٟت حفظ انبِت عطح ٞب، ٘ٛآٚضی عطح

 ثبقٙس. 
ٞؿتٙس. ثب ظٔیٙٝ قّٛؽ ثیكتط ٔٛضز دؿٙس ٌطزقٍطاٖ  ٞبی ٞبی ثب ظٔیٙٝ ذّٛت زض ٔمبیؿٝ ثب عطح عطح

ٟتط اؾت وٝ ثبفٙسٌبٖ تٛخٝ ثٝ ٞب وٓ ثٛزٜ ٚ زض ٘تیدٝ ث اٚا٘ی آٖٞطچٙس وٝ اذتالف ثیٗ زضنس فط
ٞبی ٔٛخٛز  وبض ذٛز لطاض زٞٙس. ثب ثطضؾی عطحٞبی ذّٛت زض اِٛیت ثؼسی  ا ثؼس اظ عطحٞبی قّٛؽ ض عطح
ای وٝ حتی زض  ضای ظٔیٙٝ ای قّٛؽ ٞؿتٙس ثٝ ٌٛ٘ٝٞب زا ّیٓ ٌیالٖ زیسیٓ وٝ اغّت ایٗ عطحزض ٌ
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قبـال نیازها و خواسـت های متنوع گردشـگران داشـته 
طرح هـای  بـا  مقايسـه  در  سـنتی  طرح هـای  باشـند. 
مـدرن با خالقیت و نوآوری صحیح بیشـتر مورد پسـند 
گرشـگران هسـتند. امـا بـا توجه بـه اختـالف کمی که 
بهتـر اسـت  فراوانـی آن هـا وجـود دارد  بیـن درصـد 
تعادلـی در اسـتفاده آن هـا در طراحـی گلیـم گیـالن 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. در حـال حاضر، گلیـم گیالن 
در قالـب طرح هـای سـنتی ارائه شـده و بافت طرح های 
مـدرن با خالقیت صحیح بسـیار بسـیار انگشـت شـمار 
اسـت. ايـن در حالـی اسـت کـه بافنـدگان می توانند با 
رعايـت خصوصیـات اصلـی طرح هـای گلیم گیـالن در 
جهـت حفـظ اصالـت طـرح هـا، نوآوری های زيـادی را 

در طراحی هـای گلیم داشـته باشـند. 
طرح هـای بـا زمینه خلـوت در مقايسـه بـا طرح های با 
زمینه شـلوغ بیشـتر مورد پسـند گردشـگران هسـتند. 
هرچنـد کـه اختـالف بیـن درصـد فراوانـی آن هـا کـم 
بـوده و در نتیجـه بهتـر اسـت کـه بافنـدگان توجـه به 
طرح هـای شـلوغ را بعـد از طرح هـای خلـوت در الويت 
بررسـی طرح هـای  بـا  قـرار دهنـد.  بعـدی کار خـود 
موجـود در گلیـم گیـالن ديديم کـه اغلب ايـن طرح ها 
دارای زمینـه ای شـلوغ هسـتند بـه گونـه ای کـه حتی 
در سـاختار های ترنـج دار کـه دارای قابلیـت زيـادی 
بـرای ارائـه به صورت زمینـه خلوت هسـتند نیز نقوش 
فرعـی فضـای بیـن ترنج هـا و اطـراف آن ها را پـر کرده 
اسـت. بنابرايـن بهتـر اسـت کـه بافنـدگان در جهـت 
دسـتیابی بـه طرح هـای خلـوت اقـدام بـه حـذف ايـن 
نقـوش فرعی در طـرح های ترنج دار کـرده و در نتیجه 
از ايـن سـاختار در طراحـی گلیم هايی بـا زمینه خلوت 
بهـره ببرنـد. در ايـن میان، طرح هـای واگیـره ای، قابی 
و محرمـات نیـز که در آن ها نقشـمايه اصلـی، قاب ها و 
يـا نوارهـای راه راه تمـام زمینـه گلیم را پر کرده اسـت 
می توانـد در طراحـی گلیم هايـی با زمینه شـلوغ مورد 

توجـه قـرار گیرد. 
رنگ هـای ماليم و روشـن در مقايسـه بـا رنگ های تند، 
بـه میزان بسـیار زيـادی مورد پسـند گردشـگران بوده 
اسـت. بـا ايـن وجـود درصـد افـرادی کـه بیان داشـته 

انـد انتخـاب طیـف رنگـی آن هـا بسـتگی به فضـا دارد 
بیشـتر از افـرادی اسـت کـه رنگ هـای ماليم و روشـن 
را پسـنديده انـد. در نتیجـه بهتـر اسـت کـه گلیم بافان 
بررسـی تحـوالت عنصـر رنـگ در  بـا  اول  الويـت  در 
دکوراسـیون داخلـی، رنـگ گلیم های خود را متناسـب 
بـا آن انتخـاب کننـد و در مرتبـه ی بعـدی اسـتفاده از 

رنگ هـای ماليـم و روشـن را در الويـت قـرار دهنـد. 
مـورد  در  گردشـگران  سـلیقه يابی  از  حاصـل  نتايـج 
نقـوش مورد عالقه شـان نشـان می دهد کـه نقش های 
انتزاعـی بیشـترين درصـد فراوانی را به خـود اختصاص 
داده اسـت. ايـن در حالی اسـت که اين نقـوش در بازار 
گلیـم گیـالن نیز در مقايسـه با سـاير نقوش بـه میزان 
بیشـتری مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. در نتیجـه 
بهتـر اسـت کـه بافندگان به تـالش خـود در اين زمینه 
ادامـه دهنـد و نقوش جانوری، گیاهی، اشـیاء و انسـانی 
را بـه ترتیـب در الويت هـای بعـدی خـود قـرار دهند. 

در حـوزه قیمت گـذاری، بـا اين کـه گردشـگران اذعان 
داشـتند قیمـت بـرای آن هـا عامـل مهمـی اسـت اما با 
ايـن وجـود در صـورت بهتر شـدن کیفیت مـواد اولیه، 
طراحـی و بسـته بنـدی حاضـر بـه پرداخـت قیمـت 
باالتـری هسـتند. بنابراين، بافنـدگان مـی توانند بدون 
نـخ هـای  از  اسـتفاده  بـا  قیمـت  افزايـش  از  نگرانـی 
پشـمی ای کـه بـا رنگزاهـای گیاهـی رنگرزی شـده اند 
بـر اصالـت و کیفیـت گلیم هـای خـود بیفزاينـد و وقت 
و هزينـه بیشـتری را صـرف عرضـه گلیم هـای خود در 
طراحی هـای منحصـر بـه فرد و بـا بسـته بندی مطلوب 

باشند.  داشـته 
ايـن  بـه  توجـه  بـا  توزيـع،  شـیوه های  حـوزه  در 
و  سـنتی  بازارچه هـای  دائمـی،  فروشـگاه های  کـه 
جملـه  از  ترتیـب  بـه  دسـتی  صنايـع  نمايشـگاه های 
مکان هايـی هسـتند کـه گردشـگران تمايل بـه مراجعه 
بـرای خريـد گلیـم گیـالن دارند بهتـر اسـت بافندگان 
و عرضـه کننـدگان گلیـم روی يـک چنیـن مکان های 
توزيعی سـرمايه گذاری کننـد. خريد از طريـق اينترنت 
در سـطحی کمتر از سـطح متوسـط ارزيابی شده و اين 
موضوع نشـان دهنـده عدم تمايل گردشـگران به خريد 
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اينترنتـی اسـت. لـذا بهتر اسـت کـه اين روش توسـط 
بافنـدگان مـورد اسـتفاده قـرار نگیرد. 

در حـوزه شـیوه های ترفیعـی، نمايشـگاه های صنايـع 
دسـتی از جملـه منابعـی هسـتند که سـهم به سـزايی 
در آشـنايی گردشـگران با گلیـم گیالن دارنـد بنابراين 
بهتـر اسـت که عرضـه کننـدگان و بافندگان بیشـتر به 
ايـن عامـل توجـه داشـته و اهمیت بـه تبلیغـات دهان 
بـه دهـان از طريـق اعضـای فامیـل و دوسـتان را در 
الويـت بعـدی خـود قـرار دهنـد. وب سـايت سـازمان 
صنايـع دسـتی نیـز از جمله منابـع اطالعاتی اسـت که 
در آشـنايی افـراد جامعـه بـا گلیم گیالن سـهم داشـته 
اسـت در نتیجـه ضـروری اسـت کـه ايـن وب سـايت 
پیوسـته در جهـت مطلع کـردن افـراد جامعـه از گلیم 

گیـالن به روز شـود.
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زمان پذيرش نهايي: 1395/5/1زمان دريافت مقاله:1395/3/23

بررسي عوامل موثر بر ادراک کيفيت عرصه هاي همگاني شهر مشهد
الهام لشکري*- دکتري شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروه شهرسازي،تهران، ايران.

مجتبي رفيعيان- دانشيار شهرسازي،دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
عليرضا عندليب- دانشيار شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران.

چکيده
عرصه هـاي همگانـي شـهري به عنـوان فضاهـاي حضـور شـهروندان و 
مکانـي بـراي کنش و تعامالت شـهروندي و فعاليت هاي شـهري هسـتند 
و لـذا بسـياري از عملکردهـاي جامعـه شـهري در آن هـا بروزمي يابد. از 
ايـن رو سـالمت اجتماعي شـهروندان وابسـته به کيفيـت و کارايي عرصه 
همگانيشهريمي باشـد. عرصـه همگانـي  با کيفيت و مـورد پذيرش مردم، 
جايـي اسـت کـه کاربـران آن را ترجيـح مي دهنـد، انتخـاب مي کننـد و 
اسـتفاده از آن تـداوم دارد. چنانچـه قابليت هـاي عرصـه همگانـي درک 
نشـود و يا متناسـب با نيازها و تمايالت مردم و کاربران آن نباشـد، افراد 
ترجيـح مي دهنـد حضـور خـود را در عرصـه همگاني به حداقل برسـانند 
يـا دسـت بـه تغييـر و انتخـاب بزننـد. ادراک قابليت هـا و کيفيت هـاي 
عرصـه همگاني فرآينـد هدفمند دريافـت اطالعات ارسال شـده از محيط 
ساخته شـده توسـط افـراد جامعـه اسـت و بنابرايـن تابعـي از شـرايط و 
مي باشـد.  ادراک کننـده  فـرد  ويژگي هـاي  نيـز  و  محيطـي  متغيرهـاي 
هـدف ايـن مقالـه توجـه بـه کيفيـت عرصه هـاي همگاني شـهر مشـهد 
و درک قابليت هـاي آن هـا در تسـهيل مـراودات اجتماعـي مي باشـد. 
بنابرايـن، بـا تکيه بـر رويکـرد پديدارشناسـانه تعامل بين انسـان و محيط 
در درک قابليـت عرصه هـاي همگانـي و بـا اسـتفاده از تئـوري زمينه اي 
بـه بررسـي رفتار کاربـران عرصه هاي همگاني کالنشـهر مشـهد پرداخته 
اسـت. نتايج به دسـت آمده از آزمون همبسـتگي اسـپيرمن نشان مي دهد 
در درک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي رابطـه اي قـوي و معنـي دار بيـن 
ادراک  و  اجتماعـي کاربـران  و  فـردي  از ويژگي هـاي  متأثـر  تمايـالت 
معانـي محيـط  ساخته شـده وجود دارد. همچنين مشـخص شـده اسـت 
متغيرهـاي سـن، جنـس، ميـزان آشـنايي و علـت مراجعـه کاربـران در 

ميـزان درک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي مؤثر هسـتند.
واژگان کليـدي:ادراک محيـط، کيفيـت محيـط، عرصه هـاي همگانـي 

شـهر مشـهد، تعامـل انسـان و محيـط، تئـوري زمينه اي.

elhamlashkari@gmail.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09153225066 ، رايانامه *
اين مقاله برگرفته از رساله دکتري شهرسازي»الهام لشکري« با عنوان بازشناسي رابطه محيط و فرهنگ در کيفيت عرصه هاي همگاني شهري در شهرهاي چندفرهنگي، نمونه 

موردي؛ کالنشهر مشهد به راهنمايي آقاي دکتر مجتبي رفيعيان و مشاوره آقاي دکتر عليرضا عندليب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران مي باشد.

Effective Factors on Quality of Urban Public Realms in 
Mashhad

Abstract
Urban public realms are as the spaces for presence of people 
and places for citizens’ interaction and urban activities; so 
occurs many urban functions in them. Therefore, citizens’ 
health depends on the quality and efficiency of urban pub-
lic realms. A good urban public realm, where users prefer 
and use it persists. People prefer to reduce their presence 
in the public realms or change them, if they don’t compat-
ible with the needs of users or they don’t understand qual-
ity of them. Understanding the quality of public realm is a 
purposeful process in which environmental data is received 
by the people. So it is dependent on environmental condi-
tions and characteristics of individual perception. The aim 
of this article is to study quality of urban public realms and 
facilitate social relations in them. So, it has relied on the 
phenomenological approach of human and environment in-
teraction in understanding urban public realms quality and 
utilized to Grounded theory to study the behavioral pattern 
of Mashhad metropolitan public realms. Spearman correla-
tion test results show that there is a significant correlation 
between user desires and perceived environment meaning. 
People’s desires and expectations of urban public realms 
and Discover the meaning of environment are created on 
the basis of individual and social characteristics. As well, 
the perceived quality is affected by age, gender and level of 
individual awareness of the environment and also the pur-
pose of visiting public realms.
Keywords: Environmental Perception, Environmental Quality, 
Urban Public Realms in Mashhad, Human and Environment In-
teraction, Grounded Theory
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1- مقدمه و طرح مسئله 
عرصه هـاي همگانـي شـهري بـه معنـاي عـام، سـنگ 
زيريـن تمـام عرصه هـاي پيچيده تـر اجتماعي هسـتند 
و بـدون آن هـا بسـياري از عملکردهـاي جامعه شـهري 
کـه  کـرد  ادعـا  ازاين رومي تـوان  بـود.  نخواهـد  ميسـر 
قابليـت عرصـه همگانـي يکـي از شـرايط اصلـي بـراي 
غناي زندگي شـهري اسـت)گل و اسـوار، 1394، صب(.

بـه عقيـده »دوانـي«2  شـاخص ترين مطلوبيتـي کـه 
شـهر بـه شـهروندان خود هديـه مي کنـد، برخـورداري 
از عرصه هـاي همگانـي اسـت؛ بـا تمام سـرزندگي که از 
 Duany, Plater-Zyberk(ايـن مفهوم انتظار مـي رود
Speck &, 2000(. عرصـه همگانـي شـهري به مثابـه 
فضايـي بـراي زندگـي اجتماعـي و تعامـل و ارتبـاط بـا 
ديگـران تعريـف مي شـود و لـذا حضـور شـهروندان و 
از مهم تريـن عوامـل  از عرصه هـاي همگانـي  رضايـت 

مؤثـر در کارايـي و مطلوبيـت آن بـه شـمار مـي رود. 
ايـن  اسـتفاده کنندگان  رفتـاري  الگوهـاي  شـناخت 
عرصه هـا و توجـه بـه نيازهـا و انتظـارات آن هـا، قابليت 
عرصه هـاي همگانـي را در برقـراري تعامـالت اجتماعي 
افزايـش مي دهـد. بنابرايـن، عرصه همگاني بـراي اينکه 
داراي مطلوبيـت باشـد، مي بايسـت متمرکـز بـر رفتـار 
و  فعاليـت  رفتـاري  الگوهـاي   .)1970 ,Perin( مـردم 
ادراک کاربران باشـد )Canter, 1977(. رفتار، مفهومي 
اسـت کـه رابطـه ميـان فـرد و محيـط سـاخته  شـده را 
توصيـف مي کنـد و بيانگـر موفقيـت يا عـدم موفقيت و 
پاسـخگويي فضـاي شـهري مي باشـد. رفتـار در نتيجه 
ادراک محيـط حادث مي شـود و ادراک فرآيندي هدفمند 
اسـت کـه  در طـي آن فـرد بـه دريافـت ارسـاالت و 
نيازهايشـمي پردازد  براسـاس  محيطـي  داده هـاي 

.)1967  ,Neisser(
عرصه هـاي  کيفيـت  بـه  توجـه  نوشـتار  ايـن  هـدف 
در  آن هـا  قابليت هـاي  ادراک  و  شـهري  همگانـي 
تسـهيل مـراودات اجتماعـي مي باشـد. ادراک محيـط 
رفتـار  الگوهـاي  شـکل گيري  در  آن  قابليت هـاي  و 

و  مؤثـر مي باشـد  فعاليـت در عرصه هـاي همگانـي  و 
توجـه بـه نيازهـا و انتظـارات کاربـران عرصـه همگاني، 
زمينه هـاي ارتقـاي کيفيـت و افزايـش حضور مـردم را 
در عرصه هـاي همگانـي فراهممي سازد.مسـئله اصلـي 
فـراروي ايـن مقالـه شناسـايي رابطـه بيـن ويژگي هاي 
کاربـران  تمايـالت  و  نيازهـا  و  ساخته شـده  محيـط 
کاربـران در ادراک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي و نيـز 
شناسـايي متغيرهـاي شـخصي و اجتماعي موثـر بر آن 
مي باشـد. بـه ويـژه در مشـهد کـه عرصه هـاي همگاني 
شـهري داراي ويژگي هـاي اجتماعـي منحصـر به فرد و 
کاربرانـي با خواسـتگاه هاي متفـاوت فرهنگي، اجتماعي 
و قومـي هستند.سـاختار اقتصـادي، اجتماعـي و فضايي 
شـهر مشـهد داراي ويژگي هايي اسـت که به طور عمده 
بـه عوامل مذهبي و گردشـگري، حضور مسـتمر و انبوه 
گردشـگران، اقتصاد و خدمات گردشـگري وابسته است. 
حضـور سـاالنه 15 ميليـون نفـر زائـر و گردشـگر ايراني 
و خارجـي و روزانـه چندصـد هـزار نفر در شـهر مشـهد 
عامـل بسـيار مؤثـر و ويژه اي اسـت که بر تمام شـرايط 
اقتصـادي، اجتماعـي و کالبـدي و رفتارهـاي اجتماعي، 
فضاهـاي شـهري و سـيماي کالبـدي - فضايـي شـهر 
تأثيري گسـترده و عميـق ايجاد کرده است)مهندسـين 
مشـاور فرنهـاد، 1388، ص 34. الـف(. بنابراين، مشـهد  
نيازمنـد توجـه خاص بـه کيفيـت عرصه هـاي همگاني 
شـهري بـا توجه بـه نحـوه و الگوهاي رفتـاري کاربران و 

اسـتفاده کنندگان آن هـا مي باشـد.
2- مبانـی و چارچـوب نظـري ادراک کيفيـت در 

عرصه هـاي همگانـي شـهري
عرصـه همگانـي شـهري، محيـط و قلمرويـي از زندگي 
اجتماعـي اسـت کـه دربردارنـده مجموعـه اي از روابـط 
-93  :1998  ,Montgomery( بـوده  مـردم  ميـان 

117(و اشـکال مختلـف انسـجام اجتماعـي را در فضـا 
 :1984  ,Hillier&Hasson(مي سـازند متبلـور 
16-27(.بنابرايـن کالبـدي از شـهر را مجسـم مي کنـد 
تعامـالت  شـهري،  فعاليت هـاي  برقـراري  مـکان  کـه 

2  AndresDuany
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اجتماعـي)Hiebert, 2005: 3(،کنش هـاي سياسـي و 
 Carmona, Magalhaes &(تبـادالت فرهنگي اسـت

.)2008  ,Hammond
و  افـراد  عرصه هـاي همگانـي فضاهايـي هسـتند کـه 
ايـن  سـهيم اند،  آن  در  اجتماعـي  مختلـف  گروه هـاي 
فضاهـا محـل تبـادل افـکار و اطالعـات و مکانـي بـراي 
 Hajer &(شـکل گيري شـبکه هاي اجتماعـي هسـتند
Reijndorp, 2001(. بـر ايـن اسـاس، عرصـه همگاني 
را مي تـوان ظرفي بـراي ارتباطات و مـراودات اجتماعي، 
فعاليت هـاي  و  مراسـم  و  رويارويـي  بـراي  مکانـي 
شـهروندي بيـان کـرد))Gehl, 2004. عملکـرد اصلـي 
حضـور  بسترسـازي  و  فراهم سـازي  همگانـي  عرصـه 
جايـگاه  از  آن  اجتماعـي  ابعـاد  لـذا  مي باشـد؛  مـردم 
 Carmona, Heath, Oc(برخـوردار  اسـت ويـژه اي 
باتـأ وايـت«3   »ويليـام   .)109 :2003 ,& Tiesdell

دارد  کيدبرنقشرفتارمردمدرنحوهاسـتفادهازفضا،اعتقاد 
ارتبـاط نزديـک بيـن کيفيـت عرصه هـاي همگانـي و 
فعاليت هـاي شـهري وجـود دارد و مـردم ازفضاهايـي 
اسـتفاده مي کنندکه درآن آسـوده باشـند و از فضاهايي 
.)3 :1980 ,Whyte(کـه چنينـن باشـند، مي گريزنـد

تسـهيل کننده  و  پشـتيباني کننده  موفـق  مکان هـاي 
فعاليت هـاي مردم هسـتند. بنابرايـن، طراحيعرصه هاي 
همگاني شـهري مي بايسـت بـا آگاهي از نحوه اسـتفاده 
مردم از آن ها باشـد)کرمونا و تيـزدل، 1390، ص 343(.

کار4  و همکارانـش اسـتدالل مي کننـد همان طـور کـه 
يـک فضـا مي بايسـت داراي معنـي و جامعه گرا باشـد، 
مي بايسـت پاسـخگوي نيازهـاي اسـتفاده کنندگان نيـز 
باشـد. آنچـه مهـم اسـت آشـنا شـدن بـا نيازهـا اسـت؛ 
زيـرا مکان هايـي که نيازهاي مـردم را برطـرف نکنند يا 
عملکرد مهمي براي مردم نداشـته باشـند، مورد استفاده 
 Carr,(قـرار نمي گيرنـد و ناموفـق محسـوب مي شـوند

.)1992 ,Francis, Rivlin&Stone
بـر  را  ساخته شـده  محيـط  کارکـرد  نيـز  »لنـگ«5  
قـرار  موردتوجـه  انسـان،  رفتـار  الگوهـاي  مبنـاي 
مي دهـد و بـر لـزوم توجه به طيـف وسـيعي از نيازهاي 
روانـي  و  اجتماعـي  زيسـتي،  نيازهـاي  انسـان شـامل 
 .)23  :2011  ,Lang & Moleski(مي کنـد تأکيـد 
راپاپـورت6  معتقـد اسـت وقتـي قوانيـن به کاررفتـه در 
يـک محيـط به خوبـي شـناخته و ادراک شـده باشـند 
رفتـار مناسـب حاصـل مي شـود و در نتيجـه فـرد در 
اسـتفاده بيشـتر از محيـط تواناتـر مي گردد)راپاپـورت، 
رفتاردوعامـل  ونحـوه  درنـوع   .)67-64 صـص   ،1384
بسـيارمهم، تأثيرگذارهسـتند: محيـط)ادراک تمام ابعاد 
فـردي،  وفرد)باتمامويژگي هـاي  آن(  ويژگي هـاي  و 
اجتماعـي و فرهنگـي(. ادراک محيـط و قابليت هاي آن 
در شـکل گيري الگوهـاي رفتار و فعاليـت در عرصه هاي 
همگانـي مؤثـر مي باشـد و توجـه بـه نيازهـا انتظـارات 
کاربـران عرصـه همگانـي، زمينه هاي ارتقـاي کيفيت و 
افزايـش حضـور مـردم را در عرصه هـاي همگاني فراهم 

مي سـازد.
ادراک کيفيـت و قابليـت عرصه هاي همگاني شـهري از 
تعامـل دوجانبه انسـان/ محيـط جدا نيسـت.»گيفورد«7  
در تبيين تأثير متقابل انسـان و محيط معتقد است، فرد 
محيـط را دگرگـون مي کنـد و هم زمان، رفتـار و تجارب 
 ,Gifford(مي شـود دگرگـون  محيـط  به وسـيله  وي 
1997: 10(.از ايـن رو، محيـط بايـد داراي شـرايط الزم 
بـراي وقوع رفتارها باشـد؛ امـا وجود اين شـرايط به اين 
معني نيسـت کـه رفتار خاصـي در آنجا انجام مي شـود. 
اين کـه درواقـع چه اتفاقـي روي خواهد داد، بسـتگي به 
موقعيـت، انگيـزه، دانـش و شايسـتگي افـراد مربـوط به 

.)8 :2005 ,Lang( آن دارد
بنابرايـن، مي تـوان ادعـا نمـود کـه محيط ساخته شـده 

3  WilliamWhyte
4 Carr
5  Jon Lang
6 Amos Rapoport
7 RobertGifford
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داراي قابليت هايـي اسـت کـه بـه مـردم حـق انتخـاب 
در اسـتفاده از عرصـه همگانـي را مي دهـد. قابليت هاي 
کالبـدي  ويژگي هـاي  به واسـطه  ساخته شـده  محيـط 
محيـط بـه وجـود آمـده و بـه طيفـي از فعاليت هـا و 
قابليت هـا  ادراک  انسـاني پاسـخ مي دهنـد.  رفتارهـاي 
دريافـت  هدفمنـد  فرآينـد  محيطـي  کيفيت هـاي  و 
توسـط  محيـط ساخته شـده  از  ارسال شـده  اطالعـات 
افـراد جامعه مي باشـد. ادراک محيط تابعي از شـرايط و 
متغيرهـاي محيطـي و نيز ويژگي هاي فـرد ادراک کننده 
مي باشـد. بديهي اسـت هـر چه ميـزان دانـش و آگاهي 
نسـبت به کدهاي محيط بيشـتر باشـد، ادراک کامل تر 
بـوده و ازايـن رو، مدت زمان حضور فـرد در محيط رابطه 
مسـتقيمي بـا شـناخت بيشـتر و ادراک کامل تـر دارد. 
بنابرايـن، مي تـوان ادراک محيـط را فرآينـد بـه تصويـر 
ساخته شـده  محيـط  از  ارسـالي  اطالعـات  کشـيدن 
در ذهـن ناظر)ادراک کننـده( برشـمرد. فرآينـد ادراک 
قابليت هـاي محيـط از فـردي بـه فـرد ديگـر متفـاوت 
بـوده و ويژگي هـاي فـردي و اجتماعـي افـراد مي توانند 
در تجربه محيطي و درک آن اثرگذار باشـند )شـکل1(.

3- روش شناسی تحقيق
بـا توجـه بـه ماهيـت پيچيـده کيفيـت در عرصه هـاي 
همگانـي شـهري تـالش شـده اسـت از روش تحقيـق 
تئـوري زمينـه اي اسـتفاده  ترکيبـي پديدارشناسـي و 
تجربه هـاي  درک  به منظـور  اسـاس،  ايـن  بـر  گـردد. 
اسـتفاده کنندگان فضـا ازمصاحبه هـاي پديدارشناسـي 
بهـره گرفته شـده اسـت و سـپس بـه کمـک تئـوري 
پژوهـش  فرضيـه  و  کدگـذاري  مصاحبه هـا  زمينـه اي 

اسـت. تدوين شـده 
درک معيارهـاي مؤثـر بـر قابليـت عرصه هـاي همگاني 
شـهري در نمونـه مطالعاتـي با اسـتفاده از مصاحبه هاي 
عميق بـا کاربران و اسـتفاده کنندگان آن ها انجام شـده 
اسـت. شـرکت کنندگان در مصاحبـه به صـورت تصادفي 
از بيـن افـرادي که تمايـل به همکاري داشـتند، انتخاب 
و بـا آگاهـي از موضـوع پژوهـش در اين فرآيند شـرکت 
نموده انـد. مصاحبه هـا بـا محوريـت سـؤال هاي »چـه 
کسـي؟ کي؟ کجا؟ چـه چيزي؟ چگونه؟ چقـدر؟ چرا؟« 
صـورت گرفتـه و درمجمـوع 30 مصاحبه با شـهروندان، 
زائـران و گردشـگران انجـام شـده اسـت. بـا رسـيدن به 
حـد اشـباع پـس از مصاحبه بيسـتم، بـراي اطمينان از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  فرآيند ادراك كيفيت عرصههاي همگاني شهري1شكل 

- روش شناسي تحقيق 3
با توجه به ماهيت پيچيده كيفيت در عرصه هاي همگاني شهري تالش شده است از روش تحقيق تركيبي پديدارشناسي و تئوري 
زمينه اي استفاده گردد. بر اين اساس، به منظور درك تجربه هاي استفاده كنندگان فضا ازمصاحبههاي پديدارشناسي بهره گرفته شده 

است و سپس به كمك تئوري زمينهاي مصاحبه ها كدگذاري و فرضيه پژوهش تدوين شده است. 
درك معيارهاي مؤثر بر قابليت عرصههاي همگاني شهري در نمونه مطالعاتي با استفاده از مصاحبههاي عميق با كاربران و 
استفادهكنندگان آن ها انجام شده است. شركت كنندگان در مصاحبه به صورت تصادفي از بين افرادي كه تمايل به همكاري 

داشتند، انتخاب و با آگاهي از موضوع پژوهش در اين فرآيند شركت نموده اند. مصاحبهها با محوريت سؤال هاي 
 مصاحبه با شهروندان، زائران و گردشگران 30«چهكسي؟كي؟كجا؟چهچيزي؟چگونه؟چقدر؟چرا؟» صورت گرفته و درمجموع 

 مصاحبه ديگر نيز انجام شده 10انجام شده است. با رسيدن به حد اشباع پس از مصاحبه بيستم، براي اطمينان از نتايج، تعداد 
است. تمام مصاحبهها با رضايت شركتكنندگان ضبط  و پس از بررسي دقيق و خط به خط آنها، جمالت كليدي استخراج و با 

 استفاده از فرآيند كدگذاري آزاد، مفهوم سازي شده است.
پس از معرفي و استخراج مفاهيم، در گام بعدي مفاهيم مرتبط باهم دسته بندي شده و مقوله ها(معيارها) مشخص شده اند. براي 

نام گذاري مقولهها از تركيب دو شيوه مفاهيم برخاسته از نوشته و عنوانگذاري محقق بهره گرفته شده است. سپس با استفاده از 
مدل پارادايمي براي بيان رابطه بين معيارها و مفاهيم، شرايطعلّي، پديده، زمينه، شرايط مداخلهگر، راهبردهايكنش/ كنشمتقابل و 
پيامدهاتعريف و مشخص شدهاند. با استفاده از مقايسه يك به يك، مدل پارادايمي رابطه بين مفاهيم و مقوله ها بررسي و مشاهده 

مي گردد كه برخي شرايط مداخلهگر نظير ويژگي هاي فردي(سن و جنس، علت و مدت حضور در فضا، نحوه حضور و...) در ادراك 
اغلب پديدهها(معيارها) و تمايل به حضور، استفاده و رضايتمندي از عرصههاي همگاني مؤثر هستند. ازاين رو، ضروري است در 

گردآوري دادههاي پژوهش موردتوجه قرار گيرند. همچنين مشخص شده است كه شرايط مداخلهگر در ادراك يك پديده، در پديده 
ديگر نقش شرايط علّي و به وجود آورنده را دارند. بنابراين پديدهها و مفاهيم وابستگي شديدي به يكديگر دارند.از سوي ديگر 
پيامدها در تمامي پديدهها مشابه بوده و همگي به حضورپذيري بيشتر، افزايش كارايي و رضايتمندي از عرصه همگاني تأكيد 

قابليت عرصه همگاني

نيازها و تمايالت

ويژگيهاي فردي:
شرايط روحي و رواني -

ناظر
سن، جنس، تحصيالت و -

ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي:
تجربهها و رويدادها-
قراردادها، هنجارها و -

عرف زندگ

اجتماعي و فرهنگيفرديواقعيت معنايي محيطواقعيت كالبدي 

ادراك محيط

حضور و فعاليت اجتماعي در عرصه همگاني

شکل 1.  فرآيند ادراک کيفيت عرصه هاي همگاني شهري

ويژگي هاي فردي:
- شرايط روحي و رواني ناظر
- سن، جنس، تحصيالت و ...

ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي:
- تجربه ها و رويدادها

- قراردادها، هنجارها و عرف زندگي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
57

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

453

قابليت

زيبايي شناسي
عملکردي

معيار

خوانايي
غناي  
بصري

فراگيري
کارايي

سرزندگي
دسترسي

سنجه ها

-عناصر نشانه اي
-عالئم راهنما

-آب و پوشش گياهي
-ديد و منظر

-حضور گروه هاي مختلف و اجتماعي
-امکان استفاده افراد ناتوان و کم توان

-پاکيزگي/ آلودگي-هاي زيست محيطي
-تأسيسات و تجهيزات
-فضاهاي ويژه کودکان

-آرايش مبلمان

-اختالط عملکردها، فعاليت ها و...
-قابليت استفاده در تمام ساعات

-قابليت استفاده در تمام روزهاي هفته
-پويايي و فعال بودن
-فضاهاي نشاط انگيز

-فضاهاي ويژه کودکان
-جذابيت و سهولت حرکت

-موقعيت استقرار )سهولت دسترسي(
-کيفيت مسيرهاي سواره و پياده

-حمايت از حرکت پياده و دوچرخه
-استفاده از حمل ونقل عمومي

کالبد 
محيط

* *
*

*
* * * *

* * *
* *

معني 
محيط

*
*

* * * *

تمايل 
کاربران

* *

جدول 1. قابليت ها، معيارها و سنجه هاي موثر بر ادراک کيفيت عرصه هاي همگاني شهري
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قابليت

ريخت شناسي
اجتماعي

معيار

ت 
ش در فعالي

آساي
کنترل و 

نظارت
ت

امني
ت

هوي
اجتماع پذيري

ت از کاربران
حماي

سنجه ها

-آسايش اقليمي
-مبلمان مناسب و متنوع

-مقياس انساني
-محصوريت / ارتفاع بدنه ها

-محرميت

-رؤيت پذيري
-پرهيز از فضاهاي پنهان

-روشنايي/ فضاهاي تاريک
-رؤيت پذيري

-حضور زنان و کودکان
-فضاهاي ناامن و جرم

 خيز

-امکان ثبت خاطرات مشترک
-معني و تصوير ذهني

-حس تعلق
-تمايل به حضور

-نقاط شاخص و خاطره انگيز
-امکان شخصي-سازي

-ميزان توقف در فضا
-نحوه حضور )گروهي/ تنها(

-علت حضور در فضا
-محيط بدون محدوديت
-ملحق شدن به ديگران
-برقراري رابطه اجتماعي

-برخورد چهره به چهره
-فضاهاي دنج و آرام

-تعريف قلمرو
-مکاني براي گفتگو و مالقات
-مکان براي مشاهده مردم
-آزادي در انتخاب فعاليت ها

کالبد 
محيط

* * * *
*

* * *

معني 
محيط

*
*

*
* * * * *

* * *
* * * * * *

تمايل 
کاربران

*
* * *
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نتايـج، تعـداد 10 مصاحبـه ديگر نيز انجام شـده اسـت. 
تمـام مصاحبه هـا بـا رضايـت شـرکت کنندگان ضبط  و 
پـس از بررسـي دقيـق و خـط بـه خـط آن هـا، جمالت 
کليدي اسـتخراج و با اسـتفاده از فرآيند کدگذاري آزاد، 

مفهوم سـازي شـده است.
بعـدي  مفاهيـم، در گام  اسـتخراج  و  از معرفـي  پـس 
مقوله هـا  و  باهـم دسـته بندي  شـده  مرتبـط  مفاهيـم 
)معيارهـا( مشخص شـده اند. بـراي نام گـذاري مقوله هـا 
و  نوشـته  از  برخاسـته  مفاهيـم  شـيوه  دو  ترکيـب  از 
عنوان گـذاري محقـق بهـره گرفته شـده اسـت. سـپس 
بـا اسـتفاده از مـدل پارادايمـي بـراي بيـان رابطـه بين 
معيارهـا و مفاهيـم، شـرايطعلّي، پديده، زمينه، شـرايط 
و  متقابـل  کنـش  کنـش/  راهبردهـاي  مداخله گـر، 
پيامدهـا تعريـف و مشـخص شـده اند. بـا اسـتفاده از 
مقايسـه يک به يـک، مـدل پارادايمي رابطـه بين مفاهيم 
برخـي  بررسـي و مشـاهده مي گـردد کـه  و مقوله هـا 
و  فردي)سـن  ويژگي هـاي  نظيـر  مداخله  گـر  شـرايط 
جنـس، علـت و مدت حضـور در فضا، نحوه حضـور و...( 
در ادراک اغلـب پديده ها)معيارهـا( و تمايـل بـه حضور، 
اسـتفاده و رضايتمنـدي از عرصه هـاي همگانـي مؤثـر 
هسـتند. ازاين رو، ضروري اسـت در گـردآوري داده هاي 
پژوهـش موردتوجه قرار گيرند. همچنين مشخص شـده 
اسـت کـه شـرايط مداخله گـر در ادراک يـک پديده، در 
پديـده ديگـر نقش شـرايط علّـي و بـه وجود آورنـده را 
دارنـد. بنابرايـن پديده ها و مفاهيم وابسـتگي شـديدي 
بـه يکديگـر دارنـد.از سـوي ديگـر پيامدهـا در تمامـي 
پديده ها مشـابه بـوده و همگي به حضورپذيري بيشـتر، 
افزايـش کارايـي و رضايتمندي از عرصـه همگاني تأکيد 
دارنـد. ايـن مهم قابليـت و کيفيت عرصه هـاي همگاني 
را بـراي حضـور و برقـراري تعامـل اجتماعـي به عنـوان 

مقولـه محـوري در ايـن پژوهـش معرفـي مي نمايد.
بـه نظـر مي رسـد، چنانچـه سـازگاري ميـان ويژگي ها، 
و  نيازهـا  و  ساخته شـده  محيـط  ارسـاالت  و  داده هـا 

مطالبـات کاربـران بيشـتر باشد)شـرايط مداخله گـر در 
ادراک کيفيـت عرصـه همگانـي در سـازگاري باهم قرار 
داشـته باشـند(، ميـزان رضايتمنـدي از عرصـه همگاني 
افزايش يافتـه و درنتيجـه تعامل و رفتـار اجتماعي)فعال 
و غيرفعـال( برقـرار مي گـردد. بنابرايـن »کيفيت عرصه 
همگاني شـهري، به معنـي قابليت هاي آن بـراي تمايل 
بـه حضـور، تعامل و رفتـار اجتماعـي از سـوي کاربران، 
مطالبـات  بـا  ساخته شـده  محيـط  سـازگاري  تابـع 
فـردي و اجتماعـي کاربـران مي باشـد.« برايـن اسـاس 
مشـخص شـده اسـت بهبـود کيفيـت و قابليـت عرصـه 
همگاني شـهري به واسـطه قابليت هاي زيبايي شناسـي، 
ريخت شناسـي، عملکردي و اجتماعـي حاصل مي گردد 
و ادراک برخـي معيارهـاي کيفي عرصـه  همگاني تحت 
تأثيـر شـرايط محيطي صـورت مي گيـرد و برخي ديگر 
تحـت تاثيـر تمايـالت کاربـران درک مي شـوند)جدول 

.)1
گـردآوري داده هـاي موردنيـاز مـدل عملياتـي پژوهش 
بـا اسـتفاده از پرسشـنامه هدفمنـد در قالب 17 سـؤال 
درک  بـراي   ،2307 نمونـه   حجـم  بـا  مجمـوع  در  و 
بيشـتر قابليت هـاي عرصه هـاي همگانـي انجـام  شـده 
اسـت همچنيـن بـه دليـل پيشـگيري از طوالني شـدن 
پرسشـنامه و نيز درک عميق تر رفتـار کاربران عرصه هاي 
همگانـي در کالنشـهر مشـهد از مشـاهده ميدانـي و ثبت 
مشـاهده ها)نگارش رخدادهـاي روزانـه و نقشـه بـرداري 
به منظـور  اسـت.  گرفته شـده  بهـره  رفتـار(  الگوهـاي 
شناسـايي شـرايط اثرگـذار بـر رضايتمندي کاربـران در 
عرصه هـاي همگانـي نمونـه، در تدويـن پرسشـنامه بـه 
شـرايط مداخله گـري نظيـر ميـزان آشـنايي بـا محيط، 
مـدت حضـور در عرصـه همگانـي، نحوه و علـت حضور 
در عرصـه همگانـي، سـن و جنـس کاربران توجه شـده 
اسـت. سـاير سـؤاالت پرسشـنامه که مربوط به احساس 
رضايتمنديو يا احساس آزردگي8  از عرصه هاي همگاني 
شـهري هسـتند، بـا اسـتفاده از طيـف پنـج گزينـه اي 

 Livingston,(7  . تعييـن حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از روش اشـباع نظـري در هر يـک از  عرصه هاي همگانـي نمونه انجام شـده اسـت
.)2009
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نامطلـوب،  بسـيارنامطلوب،  گزينه هـاي  بـا  ليکـرت9  
متوسـط، مطلـوب و بسـيارمطلوب طرح شـده اند و در 
تجزيه وتحليـل داده هـا بـه ترتيـب کدهـاي 1، 2، 3، 3 

و 5 را گرفتنـد.
و  پرسشـنامه  سـؤاالت  صحـت  و  دقـت  از  اطمينـان 
سـنجش سـطح مناسـبت ابـزار تحليـل از روش تحليل 
قابليـت اطمينـان10 اسـتفاده گرديـده و ضرايـب آلفـا  
اسـت.  محاسبه شـده   SPSS نرم افـزار  از  اسـتفاده  بـا 
ضريـب آلفـا11 بـراي سـواالت پرسشـنامه برابـر 0/827 
به دسـت آمده کـه بيانگـر پايايـي قابل قبـول و مطلـوب 
دادهـاي  اسـتنباطي  بررسـي  مي باشـد.  پرسشـنامه 
گردآوري شـده و تحليـل رابطـه بيـن محيـط و ويژگي-

هـاي فـردي و اجتماعـي کاربـران در ادراک کيفيـت 
عرصه هـاي همگانـي شـهري بـا اسـتفاده از آزمون هاي 
آمـاري نظيـر همبستگياسـپيرمن12  و تحليـل واريانس 
يک طرفـه13  در نرم افـزار SPSS انجـام شـده اسـت.

4- يافته هاي تحقيق
نقـش اصلـي شـهر مشـهد، زيـارت وگردشـگري اسـت 
وبخـش اعظمـي از فعاليت هـاي اجتماعـي و اقتصـادي 
شـهرتحت تأثيـر همين فعاليت اسـت، بيـش ازهرجاي 
ديگـري نيازبـه تـدارک وتجهيـز فضاهـاي همگانـي و 
شـهري داردتا بتوانـد ارزش هاي نهفتـه درمحيط رابراي 
گردشـگران بارز نمايد. در طرح جامع کالنشـهر مشـهد، 
عرصه هـاي عمومـي شـهري بـه  مثابـه فضاهايـي کـه 
اجازه مي دهند مردم به آن دسترسـي مسـتقيم داشـته 
باشـند و فعاليت هـاي انتخابي و يـا اجتماعي درآنصورت 

مي پذيرنـد )مهندسـين مشـاور فرنهـاد، 1388، ص 2. 
ب(، تعريف شـده و ايـن همـان مفهـوم عرصـه همگانـي 
مي باشـد. در ايـن سـند، کيفيـت عرصه هـاي همگانـي 
کالنشـهر مشـهد، بـا اسـتفاده ازمعيارهـاي چهارگانـه 
»آسـايش  به هم پيوسـتگي«،  و  »دسترسـي   :  PPS14

و تصويـر ذهنـي«، »اسـتفاده و فعاليـت« و »اجتماعـي 
بـودن« مـورد ارزيابـي قرار گرفته شـده اسـت.

بـه  منظـور تدقيق عرصـه مطالعاتي و معرفـي عرصه هاي 
همگانـي مـورد بررسـي، از مطالعـات کيفيـت عرصـه 
همگانـي طرح جامع کالنشـهر مشـهد اسـتفاده گرديده 
اسـت. برايـن اسـاس، آن دسـته از عرصه هـاي همگاني 
به عنـوان نمونـه مطالعاتـي انتخـاب  شـده اند کـه داراي 
بيشـترين کيفيـت هسـتند و از سـطح اجتماعـي بودن 
باشـند.  برخـوردار  خـوب  بسـيار  دسترسـي پذيري  و 
بنابرايـن، پـارک ملـت و پـارک کوهسـنگي به عنـوان 
فضاهـاي سـبز اجتماعـي بـدون محدوديـت ورود مورد 
مطالعـه قرارگرفتـه اسـت. ايـن پارک هـا در مقايسـه بـا 
بيشـترين  داراي  مشـهد  کالنشـهر  پارک هـاي  سـاير 
امتيـاز کيفـي بـوده و بـه لحـاظ ميـزان تجهيزشـدگي، 
منظـر ذهنـي و دسترسـي پذيري عمومـي در سـطح 
پيـاده راه  همچنيـن،  ارزيابي شـده اند.  خـوب  بسـيار 
و  مشـهد  شـهر  پيـاده راه  تنهـا  به عنـوان  جنـت 
خيابان هـاي احمدآبـاد و خسـروي بـا هويـت تجـاري، 
به عنـوان مسـيرهايي کـه داراي  خريـد و گردشـگري 
بيشـترين کيفيـت هسـتند و بـه لحـاظ ميـزان فعاليت 
و اسـتفاده، تصويـر ذهنـي و اجتماعـي بـودن بسـيار 

Exposure-(8 . براي سـنجش کيفيت فضاهاي شـهري دو نوع شـاخص قابل تشـخيص مي باشـد. شـاخص هاي مشاهده کارشناسـي
based( کـه بـر اسـاس ويژگي هاي واقعي محيط شـکل گرفته اند؛ و شـاخص هاي اثر محـور)Effect-based( کـه واکنش هاي  ادراکي 
برانگيخته شـده از شـرايط محيط هسـتند و با سـنجش ميزان رضايتمندي و يا احسـاس آزردگي شـخص نسـبت به شـرايط محيطي 

.)Van Poll, 1997: 7(اندازه گيـري  مي شـوند
9   Likert
10 Reliability Analysis
11 Alpha Coefficient
12 Spearman Correlation
13  One- Way Analysis of  Variance/ One- Way ANOVA
14  PPS:project for public space , 2006.
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محدوديت هـاي عرفـي و اجتماعـي در عرصـه همگاني، 
ملحـق شـدن به سـاير افـراد و برقراري رابطـه اجتماعي 
بـا آن هـا، خاطره انگيزي و تعريف قلمروهـاي رفتاري در 
عرصه هـاي همگاني از مهم ترين داليـل رضايت کاربران 
عرصه هـاي همگاني مشـهد مي باشـد. معيارهاي کيفي 
کـه به واسـطه معنـي محيـط ادراک مي شـوند، عمومـاً 
آسـايش  ارزيابي شـده اند.  مطلـوب  بسـيار  و  مطلـوب 
و راحتـي در انجـام فعاليت هـا، بـه دليـل عـدم توجـه 
همگانـي  طراحيعرصه هـاي  در  محرميـت  مسـئله  بـه 
و  اسـت  ارزيابي شـده  نامطلـوب  وضعيـت  در  شـهري 
اکثـر افـراد بـه بي توجهـي بـه خلوت گزينـي و رعايـت 
همگانـي  عرصه هـاي  طراحـي  در  شـخصي  فضاهـاي 
اشـاره نموده اند.پاييـن بـودن ميـزان رضايـت کاربـران 
از معيـار حمايـت از کاربـران عرصـه همگاني به نسـبت 
سـاير معيارهـا ناشـي از عـدم توجـه بـه تعريـف قلمرو 
بـراي افـراد و گروه هـاي اسـتفاده کننده از عرصه هـاي 
همگانـي شـهري مي باشـد. همچنيـن بررسـي الگوهاي 
ايـن  مي دهـد،  نشـان  کاربـران  تمايـالت  و  رفتـاري 
عرصه هـا فاقـد مکان هايـي آرام بـراي خلـوت هسـتند؛ 
درحالي کـه بـراي سـاير برخوردهـاي اجتماعـي نظيـر 
ديگـران  مشـاهده  و  مالقـات  چهره به چهـره،  ارتبـاط 

.)2 ارزيابي شـده اند)جدول  مناسـب 
به منظـور بررسـي و درک رابطـه بيـن تمايـل کاربـران 
همگانـي  عرصه هـاي  کيفيـت  در  محيـط  ادراک  و 
کالنشـهر مشـهد از آزمـون همبسـتگي اسـپيرمن بهره 
گرفته شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس نتايـج به دسـت آمده 
در 9 عرصـه همگاني نمونه در مشـهد همبسـتگي ميان 
تمايـل کاربـران، واقعيت هاي کالبـدي و معنايي محيط 
به دسـت آمده اسـت. بنابراين، ميانگين امتيـاز هر يک از 
سـه عامل فـوق در عرصه هـاي همگاني نمونه محاسـبه 
گرديـد و در نرم افـزار SPSS واردشـده اسـت.بر اسـاس 
نتايـج به دسـت آمده از آزمـون همبسـتگي اسـپيرمن، 
مشخص شـده اسـت در عرصه هـاي همگانـي نمونـه در 
کالنشـهر مشـهد رابطه معنـي داري بين تمايـل کاربران 
و معنـي محيـط وجـود دارد. ايـن رابطـه بـا ضريـب 
همبسـتگي 0/983 رابطه اي قوي و مسـتقيم مي باشـد. 

خـوب ارزيابي شـده اند، بررسـي  گرديـده اسـت. ميـدان 
شـريعتي و ميـدان بيت المقـدس به عنـوان ميدان هـاي 
عمومـي مـورد مطالعـه قـرار گرفته اند. ميدان شـريعتي 
بـا هويـت غالـب خدماتـي، ارتباطـي و تاريخـي داراي 
بيشـترين سـطح کيفـي در قيـاس بـا سـاير ميدان هـا 
شـهري و نيـز وضعيـت بسـيار خـوب تجهيزشـدگي، 
مي باشـد.  عمومـي  دسترسـي پذيري  و  ذهنـي  منظـر 
ميـدان بيت-المقـدس بـه همراهميدان هـاي احمدآباد 
و هفـده شـهريور داراي بيشـترين امتيـاز کيفـي پـس 
ميدان هـا  ايـن  اگرچـه  مي باشـد.  ميـدان شـريعتي  از 
منظـر  تجهيزشـدگي،  خـوب  بسـيار  وضعيـت  داراي 
ميـدان  هسـتند؛  عمومـي  ودسترسـي پذيري  ذهنـي 
بيت المقـدس به دليل قرارگيري در مجـاورت حرم امام 
رضـا)ع( داراي موقعيتـي ويـژه بـوده و بـه هميـن دليل 
انتخاب شـده اسـت. مجتمع هـاي تجـاري چندمنظـوره 
پرومـا و زيسـت خاور عـالوه بـر اينکـه داراي بيشـترين 
امتيـاز کيفـي و وضعيـت بسـيار خـوب تجهيزشـدگي، 
منظـر ذهنـي و دسترسـي پذيري عمومـي مي باشـند، 
مراکـزي هسـتند که هـم مورد توجـه شـهروندان و هم 
زائـران و گردشـگران هسـتند و به عنـوان مراکـز خريـد 
همگانـي  قرارگرفته اند)موقعيتعرصه هـاي  موردمطالعـه 

مـورد مطالعـه در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت(.
در  نمونـه  همگانـي  عرصه هـاي  کيفيـت  بررسـي 
کالنشـهر مشـهد نشـان مي دهـد، معيارهـاي کيفي که 
تحـت تأثيـر ويژگي هـاي کالبـدي محيـط ساخته شـده 
ادراک شـده اند، رضايـت کاربـران فضـا را تأميـن نمـوده 
و در وضعيـت مطلـوب از سـوي کاربـران عرصه هـاي 
همگانـي ارزيابي شـده اند. غنـاي بصـري تنهـا کيفيتـي 
کـه در وضعيت متوسـط ارزيابي شـده اسـت؛ عدم توجه 
کافـي بـه ديـد و منظر مناسـب مهم تريـن دليل کاهش 
مطلوبيـت ايـن کيفيـت در عرصه هـاي همگاني مشـهد 

مي باشـند.
کـه  هسـتند  کيفيت هايـي  هويـت  و  اجتماع پذيـري 
ايـن  مي گردنـد.  ادراک  کاربـران  تمايـل  واسـطه  بـه 
کيفيت هـا در عرصه هـاي همگاني کالنشـهر مشـهد در 
وضعيـت مطلوبـي ارزيابي شـده اند. امـکان حضـور بدون 
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همچنيـن مشخص شـده اسـت همبسـتگي ضعيف بين 
واقعيت هـاي کالبدي محيـط با معني و تمايـل کاربران 
در اسـتفاده از عرصه هـاي همگانـي شـهري وجـود دارد 

)جـدول 3(.
بنابرايـن، مي تـوان نتيجـه گرفت در کيفيـت عرصه هاي 
همگانـي شـهري در مشـهد رابطـه معنـي دار، قـوي و 
مسـتقيم بيـن تمايـل کاربـران و ادراک معنـي محيـط 
و کشـف رمـزگان و کدهـاي محيـط ساخته شـده وجـود 
دارد. تمايـل و انتظـار کاربران عرصه هاي همگاني شـهري 
بـر اسـاس ويژگي هـاي فـردي و اجتماعـي افـراد شـکل 
مي گيـرد. کشـف معنـي محيـط به واسـطه ويژگي هـاي 
فردي)سـن، جنـس، ميـزان آشـنايي بـا محيـط و...( و 
اجتماعي)هنجارهـا، عرف هـا، قواعـد، ارزش هاي جامعه 

و...( انجـام مي شـود.
به منظور بررسـي تأثيـر متغيرهاي شـخصي و اجتماعي 
عرصه هـاي  در  کيفيـت  ادراک  ميـزان  روي  بـر  فـرد 
همگانـي، از مقايسـه ميانگيـن امتيـاز کيفيـت عرصـه 
سـّني،  مختلـف  گروه بندي هـاي  بيـن  در  همگانـي 
جنسـي، شـهروندان و غيرشـهروندان و نيـز گروه هايـي 
مراجعـه  بـه عرصـه همگانـي  باهـدف مشـخصي  کـه 
مي نمايـد، دوره تنـاوب مراجعـه، مـدت حضـور، الگـوي 
مراجعـه )به تنهايـي/ خانوادگي/ با دوسـتان و همکاران( 
و هـدف از سـفر بـه مشـهد، مـدت اقامـت در مشـهد و 
تعـداد دفعات سـفر)براي زائران و گردشـگران( اسـتفاده 
 شـده اسـت. برايـن اسـاس، ابتـدا نرمـال بـودن توزيـع 
داده هـا در ايـن گروه هـا به کمـک آزمون تـک نمونه اي 
کولموگروف- اسـميرنف15  انجام شـده اسـت. بر اسـاس 
نتايـج ايـن آزمـون توزيـع داده هـا در گروه هـاي مزبـور 

 .)0,05<p( نرمـال اسـت
بـا توجـه بـه نرمـال بـودن توزيـع داده هـا در تمامـي 
ميزان کيفيت هـاي  ميانگيـن  مقايسـه  بـراي  گروه هـا 
از  موردمطالعـه،  همگانـي  عرصه هـاي  در  ادراک شـده 
تحليـل واريانـس يک طرفـه بهـره گرفتـه  شـده اسـت. 

بـراي انجـام تحليـل واريانـس ابتـدا يکسـاني واريانـس 
متغيـر وابسـته از طريـق آزمون لـون16  بررسـي گرديد. 
بـا توجـه بـه اينکـه در تمـام گروه ها، سـطح معنـاداري 
اسـت،  بزرگ تـر  از 0/05  لـون17  مقـدار محاسبه شـده 
داده هـا فـرض تسـاوي خطـاي واريانـس )H0( را زيـر 
سـؤال نبـرده و مي تـوان از تحليـل واريانـس يک طرفـه 
بـراي بررسـي نقش متغيرهـاي شـخصي و اجتماعي در 
ادراک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي شـهري اسـتفاده 

. د نمو
نتايـج آزمون نشـان مي دهـد کـه در درک کيفيت هاي 
عرصـه همگانـي، متغيرهـاي تعـداد دفعـات سـفر بـه 
مشـهد و مـدت اقامـت در ايـن شـهر بـراي زائـران و 
گردشـگران و نيـز الگـوي مراجعـه بـه عرصـه همگانـي 
وجـود  مختلـف  گروه هـاي  بيـن  معنـي داري  اختـالف 
نـدارد)P<0,05(. بـه عبارتـي اين متغيرها بـر روي ميزان 
درک کيفيت عرصه همگاني تأثيري نداشـته اند. همچنين 
مشخص شـده اسـت متغيرهاي سـن، جنس، شـهروند يا 
غيرشهروند)زائر و گردشـگر( بودن، علت)هدف( مراجعه 
بـه عرصـه همگانـي، تناوب اسـتفاده از عرصـه همگاني، 
مـدت حضـور و هـدف زائـران و گردشـگران از سـفر به 
مشـهد در ميزان درک کيفيت عرصه هاي همگاني مؤثر 
بوده انـد )P>0,05(. بيشـترين تفـاوت ادراک کيفيـت 
عرصه هـاي همگانـي شـهر مشـهد، به علت حضـور فرد 
و تنـاوب مراجعـه به عرصـه همگاني مربـوط مي گردد و 
کمترين تفاوت بين ادراک زنان و مردان مشـاهده  شـده 
اسـت. تفـاوت در ادراک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي 
شـهر مشـهد توسـط افراد گروه هـاي مختلف بـه همراه 
سـطح معنـاداري 18 آن در جـدول 4 نشـان داده  شـده 
اسـت. بديهي اسـت کـه هرچه سـطح معنـاداري کمتر 
باشـد، بيانگـر تفـاوت بيشـتر بيـن ادراک کيفيت هـاي 

عرصـه همگانـي توسـط افـراد مختلف مي باشـد.

15 .Kolmogorov–Smirnov Test / Test K–S
16 .Levene
17 .Levene Statictic
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شکل2. موقعيت عرصه هاي مطالعاتي در شهر مشهد

داراي بيشترين كيفيت هستند و از سطح اجتماعي بودن و دسترسيپذيري بسيار خوب برخوردار باشند. بنابراين، پارك ملت و 
پارك كوهسنگي بهعنوان فضاهاي سبز اجتماعي بدون محدوديت ورود مورد مطالعه قرارگرفته است. اين پارك ها در مقايسه با 

ساير پاركهاي كالنشهر مشهد داراي بيشترين امتياز كيفي بوده و به لحاظ ميزان تجهيزشدگي، منظر ذهني و دسترسيپذيري 
عمومي در سطح بسيار خوب ارزيابي شده اند. همچنين، پيادهراه جنت بهعنوان تنها پيادهراه شهر مشهد و خيابانهاي احمدآباد و 
خسروي با هويت تجاري، خريد و گردشگري به عنوان مسيرهايي كه داراي بيشترين كيفيت هستند و به لحاظ ميزان فعاليت و 

استفاده، تصوير ذهني و اجتماعي بودن بسيار خوب ارزيابي شده اند، بررسي  گرديده است. ميدان شريعتي و ميدان بيتالمقدس 
به عنوان ميدان هاي عمومي مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ميدان شريعتي با هويت غالب خدماتي، ارتباطي و تاريخي داراي بيشترين 

سطح كيفي در قياس با ساير ميدان ها شهري و نيز وضعيت بسيار خوب تجهيزشدگي، منظر ذهني و دسترسيپذيري عمومي 
مي باشد. ميدان بيتالمقدس به همراهميدانهاي احمدآباد و هفده شهريور داراي بيشترين امتياز كيفي پس از ميدان شريعتي 

-مي باشد. اگرچه اين ميدان ها داراي وضعيت بسيار خوب تجهيزشدگي، منظر ذهني ودسترسيپذيري عمومي هستند؛ ميدان بيت
-المقدس به دليل قرارگيري در مجاورت حرم امام رضا(ع) داراي موقعيتي ويژه بوده و به همين دليل انتخاب شده است. مجتمع

هاي تجاري چندمنظوره پروما و زيستخاور عالوه بر اينكه داراي بيشترين امتياز كيفي و وضعيت بسيار خوب تجهيزشدگي، منظر 
ذهني و دسترسيپذيري عمومي مي باشند، مراكزي هستند كه هم مورد توجه شهروندان و هم زائران و گردشگران هستند و 

 نشان داده شده است). 2به عنوان مراكز خريد موردمطالعه قرارگرفته اند(موقعيتعرصههاي همگاني مورد مطالعه در شكل 

 
 موقعيتعرصههايمطالعاتيدرشهرمشهد.2شكل 

 
بررسي كيفيت عرصههاي همگاني نمونه در كالنشهر مشهد نشان مي دهد، معيارهاي كيفي كه تحت تأثير ويژگي هاي كالبدي 
محيط ساخته شده ادراك شده اند، رضايت كاربران فضا را تأمين نموده و در وضعيت مطلوب از سوي كاربران عرصههاي همگاني 

ارزيابي شده اند. غناي بصري تنها كيفيتي كه در وضعيت متوسط ارزيابي شده است؛ عدم توجه كافي به ديد و منظر مناسب 
مهم ترين دليل كاهش مطلوبيت اين كيفيت در عرصههاي همگاني مشهد مي باشند. 

قابليت عرصه 
معيار کيفيهمگاني

کيفيت هاي درک شده از:
معني محيطتمايل کاربرانکالبد محيط 

زيبايي شناسي
--مطلوبخوانايي

مطلوب-متوسطغناي بصري

عملکردي

فراگيري و 
بسيار مطلوب-مطلوبهمه شمولي

نسبتاً مطلوب-متوسطکارايي
مطلوب-مطلوبسرزندگي
-مطلوبمطلوبدسترسي

ريخت شناسي
آسايش در 

نامطلوب-مطلوبفعاليت ها

مطلوب-مطلوب کنترل و نظارت

اجتماعي

بسيار مطلوب-مطلوبامنيت
مطلوبمطلوبنسبتاً مطلوباجتماع پذيري

متوسط--حمايت از کاربران
متوسطمطلوبمطلوبهويت

جدول 2. وضعيت معيارهاي کيفي ادراک شده در عرصه همگاني کالنشهر مشهد
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معني محيط  كالبد محيط 
تمايل 
كاربران 

Spearman's 
rho 

 Correlation كالبد محيط
Coefficient 

1.000 0.133 0.067 

Sig. (2-tailed) 0 0.732 0.865 
N 9 9 9 

 Correlationمعني محيط 
Coefficient 

0.133 1.000 0.983** 

Sig. (2-tailed) 0.732 0 0.000 
N 9 9 9 

 Correlationتمايل كاربران 
Coefficient 

0.067 0.983** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.865 0.000 0 
N 9 9 9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

بنابراين، مي توان نتيجه گرفت در كيفيت عرصه هاي همگاني شهري در مشهد رابطه معني دار، قوي و مستقيم بين تمايل كاربران 
و ادراك معني محيط و كشف رمزگان و كدهاي محيط ساخته شده وجود دارد. تمايل و انتظار كاربران عرصههاي همگاني شهري 

بر اساس ويژگي هاي فردي و اجتماعي افراد شكل مي گيرد. كشف معني محيط به واسطه ويژگي هاي فردي(سن، جنس، ميزان 
آشنايي با محيط و...) و اجتماعي(هنجارها، عرفها، قواعد، ارزش هاي جامعه و...) انجام مي شود. 

به منظور بررسي تأثير متغيرهاي شخصي و اجتماعي فرد بر روي ميزان ادراك كيفيت در عرصههاي همگاني، از مقايسه ميانگين 
امتياز كيفيت عرصه همگاني در بين گروه بندي هاي مختلف سنّي، جنسي، شهروندان و غيرشهروندان و نيز گروههايي كه باهدف 
مشخصي به عرصه همگاني مراجعه مي نمايد، دوره تناوب مراجعه، مدت حضور، الگوي مراجعه (به تنهايي/ خانوادگي/ با دوستان و 
همكاران) و هدف از سفر به مشهد، مدت اقامت در مشهد و تعداد دفعات سفر(براي زائران و گردشگران) استفاده  شده است. براين 

15Fاساس، ابتدا نرمال بودن توزيع داده ها در اين گروه ها به كمك آزمون تك نمونه اي كولموگروف- اسميرنف

 انجام شده است. بر �
).  p<0.05اساس نتايج اين آزمون توزيع داده ها در گروه هاي مزبور نرمال است (

با توجه به نرمال بودن توزيع داده ها در تمامي گروه ها براي مقايسه ميانگين ميزانكيفيتهاي ادراك شده در عرصههاي همگاني 
موردمطالعه، از تحليل واريانس يك طرفه بهره گرفته  شده است. براي انجام تحليل واريانس ابتدا يكساني واريانس متغير وابسته از 

16Fطريق آزمون لون

17F بررسي گرديد. با توجه به اينكه در تمام گروه ها، سطح معناداري مقدار محاسبه شده لون�

 بزرگ تر 05/0از �
) را زير سؤال نبرده و مي توان از تحليل واريانس يكطرفه براي بررسي نقش H0است، دادهها فرض تساوي خطاي واريانس (

متغيرهاي شخصي و اجتماعي در ادراك كيفيت عرصههاي همگاني شهري استفاده نمود. 

1.Kolmogorov–Smirnov Test / Test K–S 
2.Levene 
3.Levene Statictic 

جدول3. همبستگي بين کالبد محيط، معني محيط و تمايل کاربران در عرصه هاي همگاني شهري

نتايج آزمون نشان مي دهد كه در درك كيفيتهاي عرصه همگاني، متغيرهاي تعداد دفعات سفر به مشهد و مدت اقامت در 
اين شهر براي زائران و گردشگران و نيز الگوي مراجعه به عرصه همگاني اختالف معنيداري بين گروه هاي مختلف وجود 

). به عبارتي اين متغيرها بر روي ميزان درك كيفيت عرصه همگاني تأثيري نداشته اند. همچنين مشخص شده P<0.05ندارد(
است متغيرهاي سن، جنس، شهروند يا غيرشهروند(زائر و گردشگر) بودن، علت(هدف) مراجعه به عرصه همگاني، تناوب استفاده 

از عرصه همگاني، مدت حضور و هدف زائران و گردشگران از سفر به مشهد در ميزان درك كيفيت عرصههاي همگاني مؤثر 
). بيشترين تفاوت ادراك كيفيت عرصههاي همگاني شهر مشهد، به علت حضور فرد و تناوب مراجعه به عرصه P>0.05بودهاند (

همگاني مربوط مي گردد و كمترين تفاوت بين ادراك زنان و مردان مشاهده  شده است. تفاوت در ادراك كيفيت عرصههاي 
18Fهمگاني شهر مشهد توسط افراد گروه هاي مختلف به همراه سطح معناداري

 نشان داده  شده است. بديهي است 4 آن در جدول �
كه هرچه سطح معناداري كمتر باشد، بيانگر تفاوت بيشتر بين ادراك كيفيتهاي عرصه همگاني توسط افراد مختلف مي باشد. 

 
 تفاوت در ادراك كيفيت عرصه هاي همگاني مشهد توسط گروه هاي مختلف اجتماعي.4جدول 
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كمترين تفاوت در ادراك كيفيت               بيشترين تفاوت در 

ادراك كيفيت 

- جمعبندي و نتيجه گيري  5
ادراك كيفيتهاي محيط فرآيند به تصوير كشيدن پيامهاي محيط ساختهشده در ذهن فرد(ادراك كننده) است. درك قابليتهاي 
محيط از فردي به فرد ديگر متفاوت بوده و ويژگي هاي فردي و اجتماعي افراد مي تواند در تجربه محيطي و درك آن اثرگذار 
باشد. بنابراين، ادراك محيط وابسته به شرايط محيط در دو بعد كالبدي و معنايي و تجربه محيطي و الگوي زندگي اجتماعي 

مي باشد و در اين فرآيند ميزان دانش و آگاهي نسبت به محيط داراي نقش است. كاركرد اصلي عرصه همگاني شهري، برقراري 
ارتباط بين افراد جامعه است. در اين رابطه تعاملي چنانچه فرد قابليت عرصه همگاني را درك نمايد و آن را در جهت نيازها و 
تمايالت خويش بيابد، از حضور در آن احساس رضايت و لذت نموده و تمايل به انجام فعاليت هاي اختياري و اجتماعي خواهد 
داشت. درك اين كيفيتها تحت تأثير تعامل دوجانبه محيط و انتظارات كاربران عرصههاي همگاني قرار دارد.سودمندي محيط 

براي افراد وابسته به نيازهاي آن هاست و با تغيير نيازها و انگيزههاي افراد، سودمندي محيط براي آن ها تغيير مي كند. بنابراين، 
ادراك محيط و كيفيت آن متأثر از نيازهاي مردم و وابسته به تمام ابعاد محيط ازسويي و ويژگيهاي زندگي اجتماعي از سوي 
ديگر است. ارزش هاي جامعه در شكلدادن به محيط زندگي نقش دارند؛ و درك معني محيط، تمايالت و بخشي از نيازهاي 

فرد(به جز نيازهاي بيولوژيك) تحت تأثير شرايط زندگي اجتماعي قرار دارند. ازاين رو است كه افراد، ادراك متفاوت از قابليتهاي 
محيط مشخص دارند. درنتيجه ممكن است محيط براي برخي افراد احساس رضايت و براي برخي ديگر ناخوشايندي و ناراحتي 

1. P-Value  

جدول 4.تفاوت در ادراک کيفيت عرصه هاي همگاني مشهد توسط گروه هاي مختلف اجتماعي
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بـه حضـور  بـا توجـه  عرصه هـاي همگانـي مي باشـد. 
حـدود 15 ميليون نفر زائر و گردشـگر در سـال)با مدت 
اقامـت متوسـط 5/4 روز(، زندگـي اجتماعي در مشـهد 
ويژگي هـاي متفاوتي با سـاير شـهرهاي کشـور دارد و با 
حضـور زائران و گردشـگران تعريف و معني يافته اسـت. 
مفهـوم اجتماع  پذيـري در عرصـه همگاني بـر پايه نياز 
مـردم بـه باهـم بـودن و برقـراري کنـش اجتماعـي بـا 
يکديگر شـکل مي گيـرد. اجتماع پذيـري عرصه همگاني 
بـه ويژگي هـاي کالبـدي آن وابسـته اسـت. هنگامي که 
عرصه همگانـي تأمين کننده نيازهاي مردم نباشـد)فاقد 
کاهـش  اجتماع پذيـري  باشـد(،  کالبـدي  مطلوبيـت 
کـه  اتفاقمي افتـد  هنگامـي  اجتماع پذيـري  مي يابـد. 
نيازهـاي افـراد، مطلوبيت کالبـدي و معني ادراک شـده 
از محيـط به گونـه اي از يکديگـر حمايت کننـد که عرصه 
همگاني براي جذب گروه هاي مختلف مردم مطلوب باشـد 
و امنيـت، سـرزندگي، لـذت، احسـاس آرامـش و... فراهم 
تـوان اجتماع پذيريعرصه هـاي  از سـوي ديگـر،  شـود. 
همگانـي بـه زندگـي اجتماعي و سـبک زندگـي جامعه 
وابسـته اسـت. زندگـي اجتماعـي پيوندهـاي مختلف و 
متنـوع مـردم با يکديگـر را در برمي گيـرد و نقش مردم 
را در جامعـه تعريـف مي کند. کيفيـت زندگي اجتماعي 
ارتبـاط و کنـش در عرصه هـاي همگانـي  برقـراري  و 
شـهري بـه ويژگي هـاي آن يعنـي فعاليت هـا و سـبک 
زندگـي روزمـره مردمـي کـه در آن باهم ارتبـاط دارند، 
زمانـي که فعاليت هـا در آن اتفـاق مي افتـد، ارزش هاي 

اجتماعـي و اعتقـادات بسـتگي دارد.
درک کيفيت هـاي عرصه هـاي همگانـي شـهري تابـع 
ادراک محيـط ساخته شـده در بعـد کالبـدي و معنايـي 
مي باشـد؛  آن هـا  کاربـران  انتظـارات  و  نيازهـا  نيـز  و 
مشخص شـده اسـت، رابطـه اي معنـا دار و قـوي بيـن 
تمايـالت و نيازهـاي کاربـران عرصه هـاي همگانـي و 
معانـي ادراک شـده از محيـط ساخته شـده وجـود دارد. 
برايـن اسـاس، کيفيت عرصـه  همگاني بـه معني کنش 
خـالق بيـن مـکان و اسـتفاده کنندگان از آن، از برآينـد 

5- جمع بندي و نتيجه گيري 
ادراک کيفيت هـاي محيـط فرآينـد بـه تصويـر کشـيدن 
پيام هـاي محيط ساخته شـده در ذهـن فرد)ادراک کننده( 
اسـت. درک قابليت هـاي محيـط از فـردي به فـرد ديگر 
متفـاوت بـوده و ويژگي هـاي فـردي و اجتماعـي افـراد 
مي توانـد در تجربـه محيطـي و درک آن اثرگـذار باشـد. 
بنابرايـن، ادراک محيـط وابسـته بـه شـرايط محيـط در 
دو بعـد کالبـدي و معنايـي و تجربـه محيطـي و الگـوي 
زندگـي اجتماعـي مي باشـد و در ايـن فرآينـد ميـزان 
دانـش و آگاهـي نسـبت بـه محيـط داراي نقش اسـت. 
کارکـرد اصلـي عرصه همگاني شـهري، برقـراري ارتباط 
بيـن افـراد جامعه اسـت. در ايـن رابطه تعاملـي چنانچه 
فـرد قابليـت عرصـه همگانـي را درک نمايـد و آن  را در 
جهـت نيازهـا و تمايـالت خويـش بيابـد، از حضـور در 
آن احسـاس رضايـت و لـذت نمـوده و تمايـل بـه انجام 
داشـت.  خواهـد  اجتماعـي  و  اختيـاري  فعاليت هـاي 
دوجانبـه  تعامـل  تأثيـر  تحـت  کيفيت هـا  ايـن  درک 
همگانـي  عرصه هـاي  کاربـران  انتظـارات  و  محيـط 
قـرار دارد.سـودمندي محيـط بـراي افـراد وابسـته بـه 
انگيزه هـاي  و  نيازهـا  تغييـر  بـا  و  آنهاسـت  نيازهـاي 
افـراد، سـودمندي محيـط بـراي آن هـا تغييـر مي کنـد. 
بنابرايـن، ادراک محيـط و کيفيـت آن متأثـر از نيازهاي 
و  ازسـويي  محيـط  ابعـاد  تمـام  بـه  وابسـته  و  مـردم 
ويژگي هـاي زندگـي اجتماعـي از سـوي ديگـر اسـت. 
ارزش هـاي جامعـه در شـکل دادن بـه محيـط زندگـي 
نقـش دارنـد؛ و درک معنـي محيـط، تمايالت و بخشـي 
از نيازهـاي فرد)به جـز نيازهـاي بيولوژيـک( تحت تأثير 
شـرايط زندگـي اجتماعي قـرار دارند. ازاين رو اسـت که 
افـراد، ادراک متفـاوت از قابليت هـاي محيـط مشـخص 
دارنـد. درنتيجـه ممکن اسـت محيط براي برخـي افراد 
احسـاس رضايـت و بـراي برخـي ديگـر ناخوشـايندي و 
ناراحتي به همراه داشـته باشـد.در شـهر مشهد استفاده 
مـردم از عرصه هـاي همگانـي شـهري وابسـته بـه دو 
مفهـوم زندگي اجتماعـي در اين شـهر و اجتماع پذيري 

18  P-Value 
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بيشـترين ميـزان کيفيت هـاي عرصه همگانـي را درک 
نمو ده انـد و تمايل بيشـتري بـه حضور در آن هـا دارند. 
در ايـن گـروه کمتريـن ميـزان کيفيـت توسـط جوانان 
20 تـا 30 سـاله درک شـده اسـت. همچنيـن، مـردان 
نسـبت بـه زنـان عرصه هـاي همگانـي شـهر مشـهد را 
باکيفيـت باالتـري ارزيابـي کرده انـد؛ و شـهروندان بـه 
نسـبت زائـران و گردشـگران بـه دليل آشـنايي بيشـتر 
بـا عرصه هـاي همگانـي و نيـز خاطرات جمعـي و حس 
عرصه هـاي  از  بيشـتري  کيفيت هـاي  بيشـتر،  تعلـق 
و  زائـران  ميـان  در  نموده انـد.  دريافـت  را  همگانـي 
گردشـگران نيـز، دسـته اي کـه براي ديـدار اقـوام خود 
شـهر  همگانـي  عرصه هـاي  سـفرکرده اند،  مشـهد  بـه 
مشـهد را باکيفيـت باالتـري ارزيابـي کرده انـد و افرادي 

سـه مؤلفـه محيـط کالبـدي، محيـط معنايـي و تمايل 
بيـن  هماهنگـي  چنانچـه  و  مي شـود  درک  کاربـران 
ايـن مؤلفه هـا ايجـاد گـردد، رضايـت از عرصـه همگاني 
عرصـه همگانـي  ايـن صـورت  در  و  حاصـل مي شـود 
مي توانـد بسـتري براي حضـور افراد و برقـراري تعامل و 
ارتبـاط اجتماعـي باشـد. همچنين مشـخص گرديد که 
در ادراک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي شـهر مشـهد، 
بيشـترين تفـاوت ادراک کيفيـت عرصه هـاي همگانـي 
شـهر مشـهد، بـه علت حضـور فـرد و تنـاوب مراجعه به 
عرصـه همگاني مربـوط مي گردد و کمتريـن تفاوت بين 
ادراک زنـان و مـردان مشـاهده  شـده اسـت. همان گونه 
کـه درشـکل 3 مشـاهده مي شـود، در بيـن گروه هـاي 
سـّني مختلـف، کاربرانـي کـه بيـش از 50 سـال دارند، 

  
 

  ميزان كيفيت ادراك شده توسط گروههاي مختلف حاضر در عرصه همگاني .3شكل 

افرادي كه براي ديدار دوستان خود به فضاهاي همگاني آمدهاند، عمدتاً حس تعلق و نشاط نموده در تمايل بيشتري براي حضور 
در عرصه همگاني دارند و لذا آن ها را باكيفيتتر ارزيابي نموده اند. كاربراني كه به صورت روزانه به عرصههاي همگاني مراجعه 

مي كنند، نسبت به سايرين آشنايي بيشتري با محيط دارند و كيفيتهاي آن را بهتر و بيشتر دريافت مي نمايند. هر چه افراد 
بافاصله زماني طوالنيتري در عرصه همگاني حضور يابند، حس تعلق كمتري به آن دارند و كيفيتهاي كمتري را درك مي كنند. 

 ساعت زمان در آن صرف مي نمايند نسبت به سايرين، كيفيت آن را 2كاربراني كه در هر مراجعه به عرصه همگاني در حدود 
 بيشتر درك نمودهاند.
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که هدف سـفر آن ها کار، تجارت و سـرمايه گذاري بوده 
اسـت، کمتريـن ميـزان از کيفيـت عرصه هـاي همگاني 
را دريافـت نموده اند. مشـغله کاري و عـدم فرصت کافي 
بـراي حضـور در فضاهـاي همگانـي، مهم تريـن دليـل 
بـراي درک کمتـر کيفيت هـاي محيـط در ايـن گـروه 

مي باشـند.
 افـرادي کـه بـراي ديـدار دوسـتان خـود بـه فضاهـاي 
همگانـي آمده انـد، عمدتاً حس تعلق و نشـاط نموده در 
تمايـل بيشـتري بـراي حضـور در عرصه همگانـي دارند 
و لـذا آن هـا را باکيفيت تـر ارزيابـي نموده انـد. کاربراني 
کـه به صـورت روزانـه بـه عرصه هـاي همگانـي مراجعه 
بـا  بيشـتري  آشـنايي  بـه سـايرين  نسـبت  مي کننـد، 
محيـط دارند و کيفيت هاي آن را بهتر و بيشـتر دريافت 
مي نماينـد. هـر چـه افـراد بافاصلـه زمانـي طوالني تري 
در عرصـه همگانـي حضـور يابنـد، حس تعلـق کمتري 
بـه آن دارنـد و کيفيت هـاي کمتـري را درک مي کنند. 
کاربرانـي کـه در هـر مراجعـه بـه عرصـه همگانـي در 
حـدود 2 سـاعت زمـان در آن صـرف مي نمايند نسـبت 

بـه سـايرين، کيفيـت آن را بيشـتر درک نموده انـد.
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عوامل آمیخته بازاريابی موثر بر رضايت شهروندان زن 
از استخرهای شهر تبريز 

حمید جنانی* - گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران
پويا افخمی - گروه تربیت بدنی، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسالمی، ملکان، ایران

چکیده
هـدف از انجـام ایـن پژوهش بررسـی نقـش رضایت مندی مشـتریان 
در مدیریـت اسـتخر هـای شـهر تبریـز بـود. روش تحقیـق از نـوع 
توصیفـی بـود کـه به شـکل میدانـی اجرا شـد. جامعه آمـاری تحقیق 
شـامل کلیه مشـتریان زن اسـتخرهای شـهر تبریز 11760 نفر بود و 
نمونـه آمـاری تحقیق بر اسـاس جـدول تعییـن حجم نمونـه مورگان 
380 بـه صـورت تصادفی- خوشـه ای انتخاب شـدند. ابـزار گردآوری 
اطالعـات، پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود که پـس از تأییـد روایی و 
پایایـی، در بیـن نمونـه تحقیـق، توزیـع و جمـع آوری گردیـد. بـرای 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا از آمـار توصیفی )فراوانی، درصـد، میانگین، 
انحـراف معیـار، مینیمـم و ماگزیمـم( و آزمـون فریدمـن و دو جملـه 
ای اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان داد کـه عناصر رضایتمنـدی )خدمت، 
قیمـت، مـکان، ترفیـع، کارکنـان، دارایی هـای فیزیکـی و فرآینـد( بر 
رضایت منـدی مشـتریان زن اسـتخرهای شـهر تبریـز، تأثیـر مثبـت 

دارند. معنـاداری 
واژگان کلیـدی: عوامل آمیخته بازاریابی، رضایت، مشـتری، اسـتخر 

. شنا

janani@iaut.ac.ir  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09143171943، رایانامه *
این پژوهش با بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اجرا شده است.

Marketing mix factors influencing satisfaction of 
female citizens of the city of Tabriz pools
Abstract
The aim of this study was to investigate the role 
of customer satisfaction in the managed pool of 
Tabriz. The research method was descriptive and 
was performed as a field. The study consisted of all 
female clients were 11760 Tabriz pools and sample 
according to the sample volume determination 
380 were selected for random cluster sampling.
The data collection tool was questionnaire the 
validity and reliability of the sample, were collected 
and distributed. For data analysis, descriptive 
statistics (frequency, percentage, mean, standard 
deviation, minimum and maximum) and Friedman 
and binomial test was used. The results showed 
that elements of satisfaction (service, price, place, 
promotion, people, physical assets and processes) 
on female customer satisfaction pools northwestern 
city of Tabriz, was positive and significant.
Keywords: marketing mix, satisfaction, customer, 
swimming pool.

شماره 45 زمستان 95
No.45  Winter 2016 

465-474

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
57

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

466

ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت رجـوع شـود، تحقیقات 
نشـان می دهد که 90 درصد مشـتریان ناراضی، دوباره 
بـه شـرکت مراجعـه نمی کننـد و 13 درصد مشـتریان 
ناراضـی، نارضایتـی خـود را به بیـش از 20 نفـر انتقال 
می دهنـد ]3[. نارضایتـی اگـر فراگیـر شـود و تصاعدی 
پیـش رود، دیگـر وجـود سـازمان معنایی نـدارد؛ چون 
اکثـر قریـب به اتفـاق سـازمانها، حول محور مشـتری و 
مراجعـه مـی گـردد. اگـر این مراجعـان از دسـت بروند 
بـه خـودی خـود سـازمان هـم از بیـن خواهـد رفـت. 
تحقیقـات در ژاپـن نشـان مـی دهـد تمرکـز بـر توجه 
سـازمان بـر جوابگویـی بـه نیازهـای مشـتریان یکی از 
سـه اصل اساسـی در رشـد کشـور بوده اسـت. در نظام 
کیفیـت فراگیر، ژاپنیهـا معتقدند که کیفیـت، مقدم بر 
کمیت اسـت و راه رسـیدن به منفعت از مسـیر کیفیت 
میگـذرد. کیفیت محصـوالت و خدمات بایـد طبق نظر 
مشـتریان باشـد. برنامـه ریـزی بایـد در جهـت تامیـن 
رضایـت مشـتریان باشـد. فعالیتهـای روشـمندی برای 
شـناخت نیازهـای مشـتریان انجـام میشـود و نتیجـه 
ایـن فعالیتهـا به بخـش برنامه ریزی منتقل میشـود. به 
اعتقـاد ژاپنـی ها مفهوم بازار در داخل سـازمان در واقع 
تحویـل گیرنده هر کاری مشـتری اسـت ]4[. تاریخچه 
شـنا بـه عنـوان یـک ورزش، در ایـران، بسـیار کوتـاه 
اسـت ولـی بـه طـور کلـی این رشـته بـه نسـبت دیگر 
رشـتههای ورزشـی در کشـور ایـران چندان پیشـرفتی 
نکردهاسـت. در حالی که به جهـت موقعیت جغرافیایی 
ایـران کـه در شـمال و جنـوب کشـور بـه دریـا متصل 
اسـت و هـم بـه جهـت تأکیـدات مذهبـی، میبایسـتی 
ایـن ورزش را بیشـتر مـورد توجـه قـرار داد. نخسـتین 
اسـتخری که برای اسـتفاده ورزشـکاران و تعلیم اصول 
جدیـد شـنا بـه آنها بـه وجود آمـد، در سـال 1314 در 
منظریـه تهـران بـود کـه یـک مربـی ورزش خارجی به 
نام  »گیبسـون« بـر آن نظارت میکـرد. پایههای ورزش 
شـنای نوین در ایران از همان اسـتخر منظریه گذاشـته 
شـد ]5[. ورزشـکاران و مشـتریان ورزشـی، دلیل اصلی 
وقتـی  میباشـند.  ورزشـی  اماکـن  و  مجموعه هـا  بقـا 
مشـتریان از سـازمان ورزشـی، خدمات دریافت میکنند 

مقدمه
هـدف اکثـر سـازمان هـا جلب رضایت مشـتري اسـت. 
امـا حفـظ مشـتریان موجـود بسـیار کـم هزینـه تـر از 
خدمـات  ارائـه  باشـد.  مـي  جدیـد  مشـتریان  جـذب 
مناسـب موجـب حفظ مشـتري میگـردد و خرسـندي 
موجـب  ارائـه شـده، همچنیـن  از خدمـات  مشـتري 
توصیة محصول به وسـیلة مشـتري به دیگران میشـود. 
ایـن یـک ارزش اسـت کـه بتـوان بـه وسـیلة تبلیغـات 
مثبـت خود مشـتریان، موجبـات فروش جدیـد را براي 
سـازمان فراهـم نمـود؛ بالعکـس نارضایتي مشـتریان از 
خدمـات ارائـه شـده مـي تواند سـهم شـرکت را از بازار 
کاهـش دهـد. جهـت تأمیـن رضایـت مشـتري باید به 
خواسـته و نیاز آنها توجه شـود. نظرسـنجي از مشتریان 
یـک شـیوة پویاي بازاریابـي و عامل فـروش هاي جدید 
بـراي شـرکت محسـوب میشـود. سـازمان هـا بایـد بـا 
توجـه به خواسـته هـا و نیازهاي مشـتریان، اسـتراتژي 
بازاریابـي خـود را تدویـن نماینـد. سـازمان هایـي کـه 
خـود  کننـدگان  مصـرف  انتظـارات  تأمیـن  بـه  قـادر 
نباشـند، خـود به خـود از گردونه رقابت حـذف خواهند 
شـد]1[ . تأمیـن رضایـت مشـتري زمانـي حاصـل مي 
شـود که خواسـت واقعي مشـتري تأمین شـده و نیاز او 
در زمـان معیـن و به روشـي کـه او می خواهـد برآورده 
شـود. در ضمـن نبایـد فرامـوش کـرد که مشـتریان به 
منظـور حصول انتظارات و نیازهایشـان به یک سـازمان 
اطمینـان مـي کننـد، از ایـن نظـر، سـازمان نسـبت به 
ارضـاي ایـن انتظـارات تعهـد اخالقـي دارد و بایـد بـه 
ایـن موضوع در مدیریت شـهر ها توجه بیشـتری شـود 
]2[. سـاویر و اسـمیت )1999( گـزارش دادنـد کـه بـه 
طور میانگین تاسیسـات ورزشـی در آمریکا سالیانه 40 
درصد از کل مشـتریانش را از دسـت مـی دهد. اهمیت 
دسـتیابی بـه رضایت مشـتری برای سـازمان چیسـت؟ 
اگـر مشـتری ناراضـی باشـد چـه اتفاقـی مـی افتـد؟ 
مشـتریان رضایتمنـد چه منافعی برای سـازمان دارند و 
چگونـه سـازمان و شـرکت به آن دسـت می یابـد؟ و در 
مدیریـت شـهر هـا چرا بایسـتی بـه این موضـوع توجه 
کـرد؟ در جـواب ایـن سـوال باید بـه تحقیقاتـی که در 
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بـرای سـازمان سـود ایجـاد میکننـد و در واقـع منبـع 
سـود محسوب میشـوند؛ بنابراین سـازمان باید مشتری 
بیشـتری جـذب کـرده و بیشـتر از آن، مشـتریان خود 
را حفـظ کنـد و مشـتری کمتـری را از دسـت بدهـد، 
چـون هزینـه جـذب مشـتری چنـد برابر هزینـه حفظ 
آن اسـت. نارضایتی باعث میشـود مشـتری از سـازمان 
بـرود و همچنیـن نارضایتی خـود را به دیگـران منتقل 
کنـد. بـا رفتـن مشـتری ناراضی، هم سـازمان ورزشـی 
از منابـع سـود کمتـری برخـوردار میشـود و همچنیـن 
افـراد کمتـری در جامعـه از فوایـد ورزش شـنا و ورزش 
هـای آبـی بهرهمنـد میشـوند ]6[. یـک اصـل مهم در 
رعایـت حقـوق اجتماعـی و فرهنگـی، رعایـت اصل بی 
طرفـی نسـبت بـه افـراد و گـروه هـای مختلـف اسـت. 
گاهـی اوقـات مشـاهده میشـود کـه بـه نیمی از اقشـار 
جامعـه یعنـی دختـران و زنـان در زمینـه اسـتفاده از 
اماکـن، تاسیسـات و تجهیـزات ورزشـی بـی اعتنایـی 
میشـود و بـه این ترتیب امکان شـرکت آنهـا در فعالیت 
هـای ورزشـی از بیـن میـرود و در مدیریـت شـهری 
نادیـده گرفتـه می شـود.در صورتیکـه مدیـران اماکن، 
تاسیسـات و تجهیزات ورزشـی و مدیران ارشـد شهری 
بخواهـد رعایـت حقـوق اجتماعـی و فرهنگـی دختران 
و زنـان را بـه خوبـی رعایـت کنـد ضروری اسـت که در 
برنامـه ریـزی بـرای سـاخت و اداره اماکن و تاسیسـات 
ورزشـی بـه نیازهـا، عالیـق وانتظـارات دختـران و زنان 
توجـه کافی مبـذول کند. عـدم انجـام ورزش های آبی 
توسـط زنـان و دختران شـهر تبریـز و یا مشـارکت کم 
آنـان در ورزش هـای آبـی از یـک سـو آثـار منفـی بـر 
سـطح سالمتشـان و از سـوی دیگر آثار منفی اقتصادی 
بـا  تبریـز خواهـد گذاشـت.  اسـتخرهای شـهر  بـرای 
توجـه بـه اهمیـت رضایت مشـتری و عوامـل تأثیرگذار 
بـر رضایتمنـدی مشـتریان، تحقیـق حاضـر بـه دنبـال 
شناسـایی عوامـل موثـر بـر رضایتمندی مشـتریان زن 
اسـتخرهای شـهر تبریـزو ارایه راهـکار مدیریتـی برای 
اسـتخرها و مدیریـت شـهری بهتـر در ایـن موضـوع 

اسـت. خاص 

روش شناسي
در راسـتاي انجام تحقیق 385 مشـتری زن استخرهای 
شـهر تبریـز در سـال 1393 بـه عنـوان نمونـه انتخاب 
شـدند. در ایـن تحقیـق از روش نمونـه گیـری تصادفی 
خوشـه ای بـرای انتخـاب نمونه اسـتفاده شـد. به دلیل 
بـزرگ بـودن و نیز غیرقابل دسـترس بـودن کل جامعه 
آمـاری، محقـق اقـدام به نمونـه گیری از جامعـه نموده 
اسـت؛ بدیـن ترتیـب کـه 5 اسـتخر را بطـور تصادفـی 
انتخـاب کـرده سـپس از هـر اسـتخر 3 تایـم و از هـر 
تایـم 26 مشـتری، بـرای پر کردن پرسشـنامه به عنوان 
نمونه انتخاب شـده اسـت. در ایـن پژوهش برای تعیین 
حجـم نمونـه از جـدول تعییـن حجـم نمونـه مـورگان 
اسـتفاده شـده اسـت. بدین ترتیـب که متوسـط تعداد 
مراجعـه کننـدگان بـه 5 اسـتخر در یـک هفتـه، 700 
نفـر محاسـبه شـد بعد ضربـدر تعـداد کل اسـتخرهای 
شـهر تبریـز )42( شـد، عـدد بدسـت آمـده  29400 
مـرد  و  زن  مشـتریان  تعـداد  متوسـط  نشـانگر  نفـر، 
اسـتخرهای شـهر تبریـز در یـک هفته بـود. 40 درصد 
آن، معـادل 11760 نفـر، متوسـط تعداد مشـتریان زن 
اسـتخرهای شـهر تبریـز در یـک هفتـه مـی باشـد. بـا 
توجـه بـه جـدول مـورگان  375 نفـر حجـم نمونه می 
شـد کـه بـا در نظـر گرفتـن احتمـال عدم پاسـخگویی 
کامـل توسـط برخـی مشـتریان،  385 نفـر بـه عنـوان 
حجـم نمونـه پژوهش انتخاب شـد. در اجـرای پژوهش 
پـس از ارائـه توضیحـات مقدماتـی دربـاره ابـزار انـدازه 
گیـری و هـدف از اجـرای آزمـون، نحـوه پاسـخ گویـی 
بـه آزمـون ها بـرای شـرکت کننـدگان به طـور مفصل 
شـرح داده شـد و از آنها خواسـته شـد پرسـش نامه ها 
را تکمیـل کنند. در خصوص مالحظـات اخالقی پس از 
کسـب رضایـت نامه از افـراد  و دادن اگاهـی های الزم، 
بـه آنهـا اطمینان داده شـد کـه اطالعات دریافت شـده 
فقـط در این پژوهش اسـتفاده خواهد شـد و از هرگونه 
سـوء اسـتفاده محفوظ خواهـد بود. جهت جمـع آوری 
داده هـا در خصـوص عوامـل آمیخته بازاریابـی موثر بر 
رضایت مندی مشـتریان از پرسـش نامه محقق سـاخته 
اسـتفاده گردیـد. ایـن پرسـش نامـه حـاوی 41 سـوال 
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بـود که هفت بخـش آمیختـه بازاریابی شـامل خدمت، 
قیمـت، ترفیـع، مـکان، پرسـنل، دارایی هـای فیزیکی و 
فرآینـد را بـر اسـاس طیف پنـج نقطه ای لیکـرت مورد 
سـنجش قـرار مـی دهـد؛ بدیـن صـورت کـه سـواالت  
1 تـا 8 مولفـه خدمـت یـا محصـول، سـواالت 9 تا 12 
مولفـه قیمت، سـواالت 13 تا 16 مولفه مکان، سـواالت 
17 تـا 22 مولفـه ترفیع یا تشـویق، سـواالت 23 تا 29 
مولفـه کارکنان، سـواالت 30 تـا 36 مولفـه دارایی های 
فیزیکـی و سـواالت 37تـا41 مولفـه فرآینـد را ارزیابی 
مـی کنند. روایی محتوایی و صوری پرسشـنامه توسـط 
اسـاتید صاحـب نظـر تأییـد شـد. بـرای آزمـون پایایی 
بـرای  و  آلفـای کرونبـاخ  از روش  درونـی پرسشـنامه 
پایایـی زمانـی از روش بازآزمـون اسـتفاده شـد. ابتـدا 
در یـک مطالعـه مقدماتـی 20 پرسـش نامـه در جامعه 
آمـاری توزیـع گردیـد. ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای 
مولفـه خدمت برابـر 0.7، برای مولفه قیمـت برابر 0.8، 
بـرای مولفـه مـکان برابـر0.9، بـرای مولفه ترفیـع برابر 
0.89، بـرای مولفـه کارکنـان برابـر 0.86، بـرای مولفه 
دارایی هـای فیزیکـی برابـر 0.69، بـرای مولفـه فرآینـد 
برابـر  0.89 و بـرای کل پرسشـنامه برابـر 0.85 بـه 
دسـت آمـد و بـا توجه به اینکـه ضریب آلفـای کرونباخ 
بزرگتـر از مقـدار اسـتاندارد  0.7 اسـت مـی توان گفت 
از پایایـی مطلوبـی برخـوردار بـوده  کـه پرسـش نامه 
اسـت. بـرای تعییـن پایایـی زمانی بـه فاصلـه زمانی 2 
هفتـه، 20 پرسشـنامه مجدداً توسـط همان مشـتریان 
تکمیـل گردیـد. ضریـب همبسـتگی میزان نمـرات در 
مرحلـه اول و مرحلـه دوم برابـر 0.89 محاسـبه شـد. با 
توجـه به بزرگتر بودن میزان همبسـتگی از 0.7، پایایی 
زمانـی پرسشـنامه تایید شـد. جهت تحلیـل داده ها از 
آزمون هـای u من ویتنـی، کراسـکال والیـس، ضریـب 
همبسـتگی اسـپیرمن، آزمون فریدمن بـراي رتبه بندی 
عوامـل آمیختـه بازاریابـی و آزمـون دوجملـه ای بـرای 
بررسـی میـزان تاثیر عوامـل آمیخته بازاریابی اسـتفاده 
  0.05 <p شـد. در کلیـه تحلیل ها سـطح معنـی داری

در نظـر گرفته شـد.

نتايج و بیان يافته ها
وضعیـت مولفـه هـای رضایـت منـدی یـا بـه عبارتـی 
عوامـل آمیختـه بازاریابی در جدول 1 ارائه شـده اسـت. 
بـراي متغیر خدمـت، میانگین، انحراف معیـار، مینیمم 
و ماگزیمـم محاسـبه شـده اسـت. نمـرات در بـازه 1 تا 
5 قابـل تغییـر هسـتند. میانگیـن خدمت برابـر 4.37، 
کمتریـن مقـدار برابر 0.3 و بیشـترین مقـدار برابر 0.5 
اسـت. بـراي متغیـر قیمـت، میانگیـن، انحـراف معیار، 
مینیمـم و ماگزیمـم محاسـبه شـده اسـت. نمـرات در 
بـازه 1 تـا 5 قابـل تغییر هسـتند. میانگین قیمـت برابر 
4.26، کمتریـن مقـدار برابر 0.2و بیشـترین مقدار برابر 
0.5 اسـت .بـراي متغیر مکان، میانگیـن، انحراف معیار، 
مینیمـم و ماگزیمـم محاسـبه شـده اسـت. نمـرات در 
بـازه 1 تـا 5 قابـل تغییر هسـتند. میانگین مـکان برابر 
4.31، کمتریـن مقدار برابر 0.3 و بیشـترین مقدار برابر 
0.5اسـت. براي متغیـر ترفیع، میانگیـن، انحراف معیار، 
مینیمـم و ماگزیمـم محاسـبه شـده اسـت. نمـرات در 
بـازه 1 تـا 5 قابـل تغییر هسـتند. میانگین ترفیـع برابر 
4.16، کمتریـن مقـدار برابـر 0.2 و بیشـترین مقـدار 
برابر0.5اسـت. بـراي متغیر کارکنـان، میانگین، انحراف 
معیار، مینیمم و ماگزیمم محاسـبه شـده اسـت. نمرات 
در بـازه 1 تـا 5 قابل تغییر هسـتند. میانگیـن کارکنان 
بیشـترین  و  برابـر 0.3  مقـدار  برابـر 4.53، کمتریـن 
مقـدار برابر 0.5 اسـت. براي متغیـر داراییهای فیزیکی، 
میانگیـن، انحـراف معیـار، مینیمم و ماگزیمم محاسـبه 
شـده اسـت. نمرات در بـازه 1 تا 5 قابل تغییر هسـتند. 
کمتریـن   ،4.46 برابـر  فیزیکـي  داراییهـاي  میانگیـن 
مقـدار برابـر0.3 و بیشـترین مقـدار برابـر 0.5 اسـت. 
بـراي متغیـر فرآیند، میانگیـن، انحراف معیـار، مینیمم 
و ماگزیمـم محاسـبه شـده اسـت. نمـرات در بـازه 1 تا 
5 قابـل تغییـر هسـتند. میانگیـن فرآیند برابـر  4.94، 
کمتریـن مقـدار برابر 0.3 و بیشـترین مقـدار برابر 0.5 

است.
بـراي بررسـي نرمـال بـودن توزیـع نمـرات متغیرهـا از 
آزمـون کولموگـروف- اسـمیرنوف اسـتفاده شـد. نتایج 
ایـن آزمـون حاکـی از غیـر طبیعـی بـودن توزیـع داده 
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هـا بـود؛ بنابرایـن بـرای مقایسـه میانگیـن تجربـی و 
نظـری عوامـل رضایت منـدی )خدمت، قیمـت، ترفیع، 
مـکان، کارکنـان، دارایی هـای فیزیکـی و فرآینـد( موثر 
بر رضایتمندی مشـتریان زن اسـتخرهای شهر تبریز از 
آزمـون ناپارامتریـک دو جملـه ای اسـتفاده شـد. نتایج 
ایـن آزمـون در جـدول 2 ارائـه شـده اسـت. نمـرات 
بیـن 1 تـا 5 مي باشـند؛ بنابرایـن مقـدار آزمـون برابـر 
3 کـه میـزان متوسـط متغیـر اسـت در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. ایـن آزمـون داده هـا را از نقطـه بـرش بـه 
دو گـروه تقسـیم کـرده و فراوانـی دو گـروه را باهـم 
مقایسـه می کنـد. احتمـال مشـاهده شـده بـرای طبقه 
»کوچکتـر و مسـاوی« بـا 3 برابـر 0.3 و بـرای طبقـه 
بزرگتـر از 3 برابـر 0.97 و سـطح معنـی داری برابر 0.1 
اسـت؛ چـون سـطح معنـی داری کوچکتر از 0.5 اسـت 
مـی تـوان گفت کـه میـزان تاثیـر آمیختـه بازاریابي بر 
رضایتمنـدی مشـتریان زن بطـور معنی داری بیشـتر از 
حـد متوسـط اسـت. بنابراین عوامـل آمیختـه بازاریابی 
بـر رضایتمندی مشـتریان زن اسـتخرهای شـهر تبریز 
تاثیـر مثبـت معنـاداری دارد. همیـن طـور در خصوص 
طبقـه  بـرای  شـده  مشـاهده  احتمـال  خدمـت  بعـد 
کوچکتـر و مسـاوی با 3 برابر 0.2 و بـرای طبقه بزرگتر 
از 3 برابـر 0.98 و سـطح معنـی داری برابـر 0.1 اسـت. 

از  اسـت.   0.5 از  کوچکتـر  معنـی داری  سـطح  چـون 
طرفـی فراوانـی طبقـه بزرگتـر از  3 بیشـتر اسـت. در 
نتیجـه میـزان تاثیـر آمیختـه خدمـت بـر رضایتمندی 
مشـتریان زن بطـور معنی داری بیشـتر از حد متوسـط 
می باشـد. بنابرایـن آمیختـه خدمـت بـر رضایتمنـدی 
مشـتریان زن اسـتخرهای شـهر تبریـز تاثیـر مثبـت 
معنـاداری دارد. در مـورد بعـد قیمت احتمال مشـاهده 
شـده بـرای طبقـه کوچکتر و مسـاوی با 3 برابـر 0.4 و 
بـرای طبقه بزرگتر از 3 برابر 0.96 و سـطح معنی داری 
برابـر 0.1 اسـت. چـون سـطح معنـی داری کوچکتـر 
از 0.5 اسـت و از طرفـی فراوانـی طبقـه بزرگتـر از 3 
بیشـتر اسـت در نتیجـه میـزان تاثیـر آمیختـه قیمـت 
بـر رضایتمنـدی مشـتریان زن بطور معنی داری بیشـتر 
از حـد متوسـط می باشـد؛ بنابرایـن آمیختـه قیمـت بر 
تبریـز  اسـتخرهای شـهر  رضایتمنـدی مشـتریان زن 
تاثیـر مثبـت معنـاداری دارد. بـرای بعد مـکان احتمال 
مشـاهده شـده بـرای طبقـه  کوچکتـر و مسـاوی بـا 3 
برابـر 0.2 و بـرای طبقه بزرگتر از 3 برابر 0.98و سـطح 
معنـی داری برابـر 0.1 اسـت. چـون سـطح معنـی داری 
کوچکتـر از 0.5 اسـت و از طرفـی فراوانی طبقه بزرگتر 
از 3 بیشـتر اسـت در نتیجه میزان تاثیـر آمیخته مکان 
بـر رضایتمنـدی مشـتریان زن بطور معنی داری بیشـتر 

ماگزیمممینیممانحراف معیارمیانگینتعداد
38037.4420.30.5خدمت
38026.4600.20.5قیمت
38031.4510.30.5مکان
38016.4490.20.5ترفیع

38053.4510.30.5کارکنان
داراییهاي 

38046.4460.30.5فیزیکي

38049.4530.30.5فرآیند

جدول 1. شاخص های توصیفی عوامل رضايتمندی )امیخته بازاريابی(
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از حـد متوسـط می باشـد؛ بنابرایـن آمیختـه مـکان بـر 
رضایتمندی مشـتریان زن اسـتخرهای شهر تبریز تاثیر 
مثبـت معنـاداری دارد. در خصوص بعـد ترفیع احتمال 
مشـاهده شـده بـرای طبقـه کوچکتـر و مسـاوی بـا 3 
برابـر 0.3 و بـرای طبقه بزرگتر از 3 برابر 0.97 و سـطح 
معنـی داری برابـر 0.1  اسـت. چـون سـطح معنی داری 
کوچکتـر از 0.5 اسـت و از طرفـی فراوانی طبقه بزرگتر 
از  3 بیشـتر اسـت در نتیجـه میـزان تاثیـر آمیختـه 
ترفیـع بـر رضایتمندی مشـتریان زن بطـور معنی داری 
بنابرایـن آمیختـه  از حـد متوسـط می باشـد؛  بیشـتر 
ترفیـع بر رضایتمندی مشـتریان زن اسـتخرهای شـهر 
تبریـز تاثیـر مثبـت معنـاداری دارد. در مـورد کارکنان 
احتمال مشـاهده شـده برای طبقه  کوچکتر و مسـاوی 
بـا 3 برابـر 0.4  و بـرای طبقـه بزرگتـر از 3 برابـر 0.96 
برابـر 0.1 اسـت؛ چـون سـطح  و سـطح معنـی داری 
معنـی داری کوچکتـر از 0.5 اسـت و از طرفـی فراوانـی 
طبقـه بزرگتـر از 3 بیشـتر اسـت. در نتیجـه میـزان 
تاثیـر آمیختـه کارکنـان بـر رضایتمندی مشـتریان زن 
بطـور معنـی داری بیشـتر از حـد متوسـط می باشـد. 
بنابرایـن آمیختـه کارکنـان بـر رضایتمندی مشـتریان 
زن اسـتخرهای شـهر تبریز تاثیر مثبت معنـاداری دارد 
و بـرای دارایـی هـای فیزیکـی احتمال مشـاهده شـده 
بـرای طبقـه کوچکتر و مسـاوی بـا 3 برابـر 0.2 و برای 
طبقـه بزرگتـر از 3 برابر 0.98 و سـطح معنی داری برابر 
0.1 اسـت. چـون سـطح معنـی داری کوچکتـر از 0.5 
اسـت. از طرفی فراوانی طبقه بزرگتر از 3 بیشـتر اسـت 
در نتیجـه میـزان تاثیـر آمیختـه داراییهـاي فیزیکي بر 
رضایتمنـدی مشـتریان زن بطـور معنی داری بیشـتر از 
حـد متوسـط می باشـد؛ بنابرایـن آمیختـه دارایی هـای 
اسـتخرهای  بـر رضایتمنـدی مشـتریان زن  فیزیکـی 
شـهر تبریـز تاثیـر مثبـت معنـاداری دارد  و بـرای بعد 
فراینـد احتمـال مشـاهده شـده بـرای طبقـه  کوچکتر 
و مسـاوی بـا 3 برابـر 0.3 و بـرای طبقـه بزرگتـر از 3 
برابـر 0.97 و سـطح معنـی داری برابـر 0.1 اسـت چون 
سـطح معنـی داری کوچکتـر از 0.5 اسـت و از طرفـی 
فراوانـی طبقـه بزرگتـر از 3  بیشـتر اسـت در نتیجـه 

میـزان تاثیـر آمیختـه فرآیند بر رضایتمندی مشـتریان 
زن بطـور معنی داری بیشـتر از حد متوسـط می باشـد؛ 
بنابرایـن آمیخته فرآینـد بر رضایتمندی مشـتریان زن 
اسـتخرهای شـهر تبریـز تاثیر مثبـت معنـاداری دارد.

)خدمـت،  بازاریابـی  آمیختـه  عوامـل  اولویـت  بـرای 
قیمـت، مکان، ترفیـع، کارکنـان، داراییهـای فیزیکی و 
فرآیند( موثر بر رضایتمندی مشـتریان زن اسـتخرهای 
شـهر تبریـز از آزمـون فریدمن اسـتفاده شـد. نتایج در 
جدول 3 ارائه شـده اسـت. مقدار خیدو برابـر 68.282، 
درجـه آزادي برابـر 6 و سـطح معنیـداري 0.1 اسـت. 
چـون سـطح معنیـداري کمتـر از 0.5 اسـت نتیجـه 
میگیریـم کـه بیـن میانگین رتبههـاي عوامـل آمیخته 
عوامـل  دارد.  وجـود  معنیـداري  اختـالف  بازاریابـی 
آمیختـه بازاریابـی بـه ترتیـب از کـم بـه زیـاد بصورت 
زیر میباشـد: ترفیع، قیمـت، مکان، خدمـت، داراییهاي 

فرآینـد، کارکنان. فیزیکـي، 
بحث و نتیجه گیري

هـدف از انجـام پژوهش نقش رضایت مندی مشـتریان 
نتایـج  بـود.  تبریـز  هـای شـهر  اسـتخر  مدیریـت  در 
نشـان داد کـه عناصـر آمیختـه بازاریابـی - خدمـت، 
قیمـت، ترفیـع، مـکان، کارکنـان، دارایی هـای فیزیکی 
و فرآینـد- بـر رضایتمنـدی مشـتریان زن اسـتخرهای 
شـهر تبریـز تاثیـر مثبـت معنـاداری دارند. ایـن نتیجه 
بـا نتایـج تحقیقـات وحدتـی )7(، سـاالر )8(، بهلکـه و 
همـکاران )9(، خـدادادی )6(، بهنامیفـر )10(، گوهـر 
رسـتمی و همـکاران )1( و شـهنواز )11( همخوانـی 
دارد. رضایـت مشـتری بـه عنـوان یـک عامـل کلیـدی 
و حیاتـی و موفقیـت بـه حسـاب می آیـد. رضایتمندی 
خواسـته  و  نیازهـا  کامـل  تأمیـن  یعنـی  مشـتری، 
هـای او، درسـت در همـان زمـان و یـا روشـی کـه او 
مـی خواهـد. چنیـن بـه نظـر می رسـد رضایتمنـدی 
مشـتریان اسـتخر تحت تأثیـر آمیخته بازاریابی اسـت. 
توجـه بـه آمیخته بازاریابـی و مولفه هـای آن -خدمت، 
قیمـت، ترفیع، مـکان، کارکنان، دارایی هـای فیزیکی و 
فرآینـد- موجبـات رضایـت مشـتریان اسـتخر را فراهم 
میکنـد؛ یعنی توجـه خاص به آمیختـه خدمت و مولفه 
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هایش - تمیزی و شـفافیت آب، درجه حرارت مناسـب 
آب، دمـای محیـط، مـدت زمان هر جلسـه اسـتفاده از 
اسـتخر، انـدازه و بزرگـی اسـتخر، آرام و خلـوت بـودن 
اسـتخر، مجهـز بـودن بـه اسـتخر کـودکان و اسـتخر 
شـیرجه و مجهـز بـودن به سـونا و جکـوزی- موجبات 
رضایـت مشـتریان اسـتخر را فراهـم میکنـد. بنیان هر 
کسـب و کار و مدیریـت بهتر شـهری بـر عرضه خدمت 
یـا محصـول بـه جامعه اسـت و هدف سـازمان هـا ارائه 
خدماتـی اسـت کـه از یـک یا چنـد جهت برتـر و بهتر 
از دیگـران باشـد تـا مشـتریان بـه آن هـا روی خـوش 
نشـان دهنـد و آمـاده پرداخـت بهـای خوب بـرای آنها 
شـوند. احتمـال میـرود دلیل عـدم همخوانـی اختالف 

در جامعـه آمـاری دو تحقیق باشـد بعـالوه در خرید ال 
سـی دی هزینـه یـک بـار پرداخـت میشـود و محصول 
مـدت طوالنـی قابـل اسـتفاده میباشـد ولی مشـتریان 
اسـتخر در هـر بار مراجعه به اسـتخر ملزم بـه پرداخت 
هزینـه مـی باشـند لـذا به نظـر می رسـد قیمـت برای 
مشـتریان اسـتخر مهـم تـر از خریـداران تلویزیـون ال 
سـی دی باشـد. قیمـت مبالغی اسـت که مشـتریان در 
قبـال تحویـل گرفتن خدمـت یا محصـول پرداخت می 
کننـد و یکـی از حساسـترین عناصر آمیختـه بازاریابی 
معرفـی شـده اسـت. همچنین توجـه به آمیختـه مکان 
و مولفههـای آن - وجـود پارکینگ و نگهبـان اتومبیل، 
نزدیکی ایستگاه اتوبوس و تاکسی و سهولت دسترسی- 

احتمال تعدادحدود طبقهگروهمتغیر وابسته
مشاهده شده

احتمال 
آزمون

سطح 
معنی داری

آمیخته 
بازاریابي

110.3کوچکتر از 3گروه اول
0.500.000

3690.97بزرگتر از 3گروه دوم

خدمت
90.2کوچکتر از 3گروه اول

0.500.000
3710.98بزرگتر از 3گروه دوم

قیمت
150.4کوچکتر از 3گروه اول

0.500.000
3650.96بزرگتر از 3گروه دوم

مکان
90.2کوچکتر از 3گروه اول

0.500.000
3710.98بزرگتر از 3گروه دوم

ترفیع
100.3کوچکتر از 3گروه اول

0.500.000
3700.97بزرگتر از 3گروه دوم

کارکنان
140.4کوچکتر از 3گروه اول

0.500.000
3660.96بزرگتر از 3گروه دوم

داراییهاي 
فیزیکي

70.2کوچکتر از 3گروه اول
0.500.000

3730.98بزرگتر از 3گروه دوم

فرآیند
100.3کوچکتر از 3گروه اول

0.500.000
3700.97بزرگتر از 3گروه دوم

جدول 2. نتايج آزمون دوجمله ای برای بررسی میزان تاثیر عوامل آمیخته بازاريابی بر رضايتمندی مشتری
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موجبـات رضایـت مشـتریان و مدیریت شـهری بهتری 
را فراهـم می کنـد. هـر سـازمانی بایـد دربـاره چگونگی 
رسـاندن خدمـات یـا کاالهایش بـه بازار هـدف تصمیم 
بگیـرد تحویـل کاال در زمان و مکان مناسـب خود یکی 
از عوامـل ایجاد مزیت رقابتی برای شـرکت ها میباشـد 
و توجـه بـه آنها کمک بسـیاری به موفقیت شـرکت ها 
مینمایـد. از طرفـی توجـه خاص بـه آمیختـه کارکنان 
کارکنـان،  آمیـز  احتـرام  برخـورد  آن-  مولفه هـای  و 
پاسـخگویی مناسـب کارکنـان در راهنمایی مشـتریان، 
آراسـتگی ظاهـر کارکنان، تخصص و مسـئولیت پذیری 
کارکنـان، تمایـل کارکنـان برای پاسـخ گویـی و کمک 
بـه مشـتریان، اعتمادسـازی کارکنان و برقـراری نظم و 
آرامـش و اجـرای قوانین و مقررات توسـط کارکنان- در 
رضایتمنـدی مشـتریان و مدیریـت انهـا  و در نهایـت 
مدیریـت شـهری سـهم بسـزایی دارد. از طـرف دیگـر 
 - آن  مولفه هـای  و  فیزیکـی  دارایی هـای  آمیختـه 
وجـود وسـایل بهداشـتی، نورپـردازی و رنـگ آمیـزی 
اسـتخر،  سـاختمان  و  معمـاری  ویژگیهـای  مناسـب، 
امکانـات  تابلوهـای راهنمـا و هشـدار دهنـده،  نصـب 
رفاهـی ماننـد فروشـگاه و بوفـه اسـتخر و امنیـت کمد 

لبـاس و وسـایل- موجبـات رضایت مشـتریان را فراهم 
میکنـد. نتایـج آزمون فریدمن نشـان داد بیـن میانگین 
رتبه هـاي عوامـل آمیخته بازاریابی اختـالف معني داري 
وجـود دارد. عوامـل آمیخته بازاریابی بـه ترتیب اهمیت 
از کـم بـه زیـاد به این صورت مي باشـد: ترفیـع، قیمت، 
مـکان، خدمـت، داراییهـاي فیزیکي، فرآینـد، کارکنان. 
ایـن یافتـه بـا نتایـج تحقیقـات وحدتـی و بهنامـی فـر 
همخوانـی نـدارد چـرا کـه در نتایـج تحقیـق وحدتـی 
دارایی هـای  آمیختـه  و  اول  اولویـت  فرآینـد  آمیختـه 
فیزیکـی اولویت آخـر بود و همچنیـن در نتایج تحقیق 
آمیختـه  و  اول  اولویـت  محصـول  آمیختـه  بهنامیفـر 
قیمـت اولویـت آخـر بـود ولـی بـا یافتـه هـای گوهـر 
رسـتمی و همکاران و شـهنواز همسـو میباشـد زیرا در 
یافته هـای آنهـا نیـز آمیخته کارکنـان باالتریـن رتبه را 
در اولویـت آمیختـه هـا دارا بـود. چنین به نظر میرسـد 
مشـتریان زن با توجه به ویژگی جنسـیت زنانه، بیشـتر 
رابطـه گـرا و عاطفی بـوده در نتیجه به منابع انسـانی و 
ارتباطـات بـا آنهـا توجه بیشـتری دارند لذا بـرای جلب 
رضایتمندی مشـتریان زن باید کارکنان دقت بیشـتری 
داشـته باشـند. بـا توجه بـه نتایج تحقیق پیشـنهاد می 

سطح درجه آزاديمقدار خي دومیانگین رتبهمیانگینتعدادمتغیر
معني داري

3804.372087.3خدمت

683.28260.000

3804.26257.3قیمت
3804.313873.3مکان
3804.155371.2ترفیع

3804.533187.4کارکنان
دارایي هاي 

3804.364942.4فیزیکي

3804.494270.4فرآیند

جدول 3. نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندی عوامل آمیخته بازاريابی
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ming pools Third Edition ed. 2009: Tabriz publish-

ing Akhta.

6.- khodadadi , h., Factors related to customer satis-

faction sports facilities District 15 of  Tehran 2010, 

Payam Noor university.

7.Vahdati, h., Priority review marketing mix elements 

affecting the consumption of  foreign goods 2001, 

Sharif  University of  Technology School of  Engi-

neering Industries.

8.Salar , j., The relationship between marketing 

blends and buy a company's products and an em-

phasis on consumer behavior variables 2004, Tehran 

University.

9.Bahlakeh , I., H. , M. , and Goudarzi , d, Factors 

associated with private indoor swimming customer 

satisfaction Move, 2008. 37: p. 58-49.

10.Behnamfar , A., Factors influencing the market-

ing mix to buy LCD TV households in Tehran 2009, 

Tehran University.

11.Shahnawaz , H., Factors related to customer sat-

isfaction 18 indoor pools Tehran area 2001, Payam 

Noor university.

شـود که مدیران و مسـئوالن استخرها و مدیران شهری 
مرتبـط در جهت کسـب رضایت بیشـتر مشـتریان باید 
بـه عوامـل آمیختـه بازاریابـی توجـه ویـژه ای داشـته 
باشـند تـا زمینـه کارآمـدی و بهـره وری از ایـن اماکـن 
افزایـش یابـد و همچنیـن سـطح سـالمت جسـمانی و 
روانی شـهروندان توسـعه یابد. در اولویـت بندی عوامل 
آمیختـه بازاریابـی موثر بـر رضایت مندی مشـتریان زن 
مشـخص شـد که عوامـل آمیختـه بازاریابی بـه ترتیب 
ایـن صـورت مي باشـد:  بـه  بـه کـم  از زیـاد  اهمیـت 
کارکنـان، فرآینـد، دارایی های فیزیکـی، خدمت، مکان، 
قیمـت و ترفیـع. لـذا برخالف ظاهر که به نظر می رسـد 
کاهـش قیمـت مهمترین نقـش را می توانـد در افزایش 
رضایـت مشـتری داشـته باشـد مشـاهده می شـود کـه 
آمیختـه کارکنـان بـرای مشـتریان مهم تریـن موضـوع 
اسـت و مدیـران می تواننـد بـا توجـه بـه ایـن موضـوع 
در جهـت کسـب رضایـت بیشـتر مشـتریان و مدیریت 
مناسـب شـهری و همچنیـن بـا صـرف هزینـه کمتـر، 

مشـتریان بیشـتری را جـذب کنند.
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زمان پذيرش نهايي: 1395/7/1زمان دريافت مقاله: 1395/2/12

واكاوي  تاثيرات شبكه هاي اجتماعي برسبك زندگي خانواده ايراني
÷ )با تاكيد بر مخاطرات و آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي(

آمنه بختياري* - دانشجوي دكتراي آينده پژوهي،كارشناس مسول امور پژ وهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، گروه 
پژوهشي مطالعات  زنان، تهران، ايران.

بهاره نصيري- دكتري علوم ارتباطات، استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، گروه بررسي مسائل 
زنان، تهران،  ايران.

چكيده
بي ترديد پديده جهاني شدن و توسعه فناوري ارتباطات، مرزهاي ملي را در نفوذ فناوري ها 
به جوامع مختلف در نورديده و امروزه تمامي جوامع با ارتباطات وسيع و گسترده در معرض 
رويارويي با شبكه هايي قرار گرفته اند  كه به همراه خود سبك و منش جديدي را در روابط 
اجتماعي و فردي خانواده هابه ارمغان آورده اند. به عبارتي استفاده فراگير از اين شبكه ها 
به عنوان يك نياز اجتناب ناپذير در عصر ارتباطات توانسته كاركردهاي متفاوت بر ساختار 
خانواده )روابط زوجين، روابط اعضای خانواده با يكديگر( به دنبال داشته و باعث افزايش 
يا كاهش ضريب امنيت در اين نهاد باشند. روش انجام پژوهش به منظور پاسخگويی به 
سواالت پژوهش توصيفي است و اسناد و مدارک موجود و مرتبط در اين حوزه جمع آوری و 
به شيوه كيفی تحليل می گردند. اهم حوزه های پژوهشی در اين مقاله عبارتند از: 1- وجوه 
فردی: به لحاظ وقت، هزينه، استهالک انرژی افراد، هويت مجازی، امكان برقراری ارتباط 
و  وايبر، وی چت  )واتس آپ،  نرم  و ساير  اجتماعي  به شبكه هاي  اعتياد  به طور مداوم، 
غيره(، مزاحمتها، بلوغ زودرس در نوجوانان و تاثيرگذاری برشخصيت آنان، سكس مجازی، 
خودكفايی در پركردن اوقات فراغت، فردگرايی، تزلزل ارزش ها، وسواس فكری و ذهنی، 
امكان  كاهش  خانوادگی:  وجوه   -2 نفس؛   به  اعتماد  كاهش  تحصيلی،  پيشرفت  كاهش 
گفتمان در خانواده، كنترل و نظارت به شكل افراط و تفريط در خانواده، كاهش تعامالت 
و مناسبات اجتماعی در خانواده، گسست خانواده، مصرف گرايی، تزلزل ارزش های خانواده 
و تغيير در ساختار خانواده، گسست بين نسلی، بحران هويت در خانواده، تزلزل ارزشها؛ 
3- وجوه اجتماعی: در اختيار داشتن محيط چند رسانه ای )مولتی مديا( و همگرايی رسانه 
دوران پست  با  انطباق  ارتباطی، دسترسی سريع،  نوين  های  تكنولوژی  تكثر  و  تنوع  ای، 
مدرن،  تاخر فرهنگی، پيامدهای امنيتی و اجتماعی، شكل گيری سبك های جديد زندگی، 
عمومی شدن فضای خصوصی شهروندان، كاهش تعامالت ميان فردی به صورت حضوری، 
تزلزل ارزش ها و غيره؛ بنابراين به منظور جوگيري از غافلگيري در برخورد با مخاطرات 
اثرگذار و روند رشد و  شبكه هاي اجتماعي الزم است ضمن شناسايي شبكه هاي جديد 
توسعه آن ها، اثرات ملموس و غير ملموس آن بر خانواده ها ارزيابي شود و در نهايت به 
ارائه راهكارهای اصالحی جهت بهره گيری مناسب از شبكه هاي اجتماعي در ميان خانواده 
های ايرانی براساس ارتقای سطح سواد رسانه ای شهروندان و توجه به كسب مهارت های 

الزم جهت زندگی در شهر الكترونيك و غيره پرداخته مي شود.
واژگان كليدي: شبكه هاي اجتماعي، سبك زندگي، مخاطرات و آسيبها.

 ameneh_b2000@yahoo.co.uk :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09121017523 ، رايانامه *

Social network analysis lifestyle Iranian family 
(With emphasis on the risks and damage to 
social networks)

Abstract
Undoubtedly, globalization and development of 
information technology, technology penetration into 
various communities across national boundaries, 
borders today and Today, all societies, with extensive 
communications networks are to deal with Who, 
along with individual style and character of  the 
new social relations and family have brought. In 
other words, widespread use of  these networks as 
an inevitable need in the age of  communication has 
different functions Br family structure (relations 
between spouses, family members’ relationship with 
each other) to haven increasing or decreasing the 
rate of  security in their organization.The research 
was descriptive study is to answer questions and 
related documents in this area and are analyzed 
using qualitative methods.Therefore, in order to 
avoid surprises in dealing with new risks of  social 
networks is necessary to identify the network and 
affect their growth and development, tangible and 
intangible effects on the family Finally, the proposed 
revisions suitable for social networks among Iranian 
families citizens by promoting literacy and attention 
to acquire the necessary skills to live in electronics.
Key words: social networks, lifestyle, risks and 
vulnerabilities
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مقدمه
فنـاوري در دو قـرن گذشـته چهـره جهـان را بسـيار 
تغيير داده اسـت و آثار شـگفت انگيز آن ابعاد و جوانب 
گوناگـون حيـات بشـري را تحت تاثيـر خود قـرار داده 
اسـت.به عبارتي شـبكه هـاي اجتماعي نويـن، هژموني 
فرسـتنده و منبـع پيـام را در جريان ارتباطـات متزلزل 
كـرده و كنشـگران نيز به مـدد آن مي تواننـد در توليد 
معرفـت و محتـواي مورد نياز جوامع انسـاني نيز سـهم 
داشـته باشـند.در ايـن ميـان بسـتر خانـواده ايرانـي به 
دليـل واسـطه اي چـون شـبكه هـاي اجتماعـي تحول 
را در خـود پذيرفته اسـت و در تقابلـي ديالكتيكي، بين 
سـنت و تجـدد، بـه بازتوليـد مـي پردازد.بـه عبارتي در 
طـول دو دهه اخير، خانـواده ايراني در جريان نوسـازي 
اجتماعـي  هـاي  شـبكه  از  گرفتـه  نشـات  فرهنگـي 
تغييـرات اساسـي يافتـه و جامعـه مـا را بـا چالـش ها، 
مقاومـت هـا و دل نگرانـي هـاي فراوانـي همـراه نموده 

است.
ايـن تغييـرات بـه مـرور در همـه جنبـه هـاي زندگـي 
خانوادگـي بـه بار آمده اسـت كـه مهم ترين آن شـكل 
گيـري تحـول سـاختار خانـواده از شـكل هسـته اي به 
اشـكال ديگـر مـي باشـد. ايـن تغييـرات موجب شـده 
اسـت كـه برخـي از صاحـب نظـران همچـون اولريـش 
بـك و اليزابـت بك- گرنشـايم)1995( دوران ما را دوره 
اي آكنـده از منابـع متضاد خانواده، كار، عشـق و آزادي 

بـراي تعقيـب اهداف فـردي تعريـف كنند.
بـه عبارتـي فراينـد اسـتفاده فراگيـر از شـبكه هـاي 
اجتماعـي در عصـر حاضـر موجـب شـده اسـت كـه 
فردگرايـي نوينـي گسـترش پيـدا كنـد كـه بـا افزايش 
تعامـل اجتماعـي محلـي بـا جامعـه اي جهانـي نيروي 
سـنت و ارزش هـاي مسـتقر را كاهـش دهـد. بـه ايـن 
ترتيـب، ضوابطـي كـه پيـش ترانتخـاب خانـواده هـا را 
هدايـت مـي كرد، سسـت شـده اسـت و آنـان را  ناچار 
نمـوده، فعاالنـه هويت خويش را بسـازند؛ چرا كه تغيير 
سـريع هنجارهـاي حاكـم بـر خانـواده، فراينـد تغييـر 
هويـت هـا و انـواع سـبك هـاي زندگـي نويـن را ايجاد 

كـرده اسـت)گيدنز، 2001، ص 43(.

در اين ميان مفهوم سـبك زندگي، پديده نوظهوري است 
كه از مشـخصات جهـان نوين و مدرنيته به شـمار آمده و 
مبين اين امر اسـت كه كنشـگران اجتماعـي، تحت تاثير 
محصـوالت فرهنگـي و رسـانه هاي نويـن به سـليقه ها و 
ارزش هاي خود شـكل مي دهند. اين سـليقه هـا و ارزش 
هـا هسـتند كه بـه بـروز رفتـار و در نهايت شـكل گيري 
سـبك زندگـي آنهـا مـي انجامد. ايـن بدين معني اسـت 
كـه هنجارهـا، باورهـا، رويه هـا و احكامي كه در گذشـته 
اعتبار داشـته اند با چالش هاي بسـيار جدي مواجه شـده 

اند)پايـا، 1387، ص 14(.
بيان مسئله و اهميت تحقيق

حضـور سـريع و گسـترده شـبكه هـاي اجتماعـي در 
كشـور بزرگـي مانند ايـران با فرهنگي متنوع و زيسـتن 
سـه نسـل سـنتي، صنعتـي و ديجيتـال در كنـار هـم 
باعـث تغييـرات متعـددي در ابعـاد مختلـف و در بيـن 
نسـل هـاي سـه گانه شـده اسـت. ايـن سـوغات جهان 
الكترونيك عالوه بر فراهم سـاختن بسـياري از خدمات 
اطـالع رسـاني الزم، امكاناتـي بـراي خـود روشـنگري 
و سـرگرمي عرضـه مـي كند.ايـن شـبكه هـا، بسـياري 
از اطالعاتـي را كـه مـا در زندگـي روزانـه خـود مـورد 
اسـتفاده قـرار مـي دهيـم، فراهم سـاخته و شـكل مي 
دهند)گيدنـز، 1384، ص 595(. به عبارتي شـبكه هاي 
اجتماعـي فرهنـگ سـاز هسـتند امـا نـوع فرهنگي كه 
توسـط اين ابزارها سـاخته و ترويج و بعضـا نهادينه مي 
شـود، بسـتگي به نـوع فرهنگ و مديريـت حاكم بر اين 
گونـه وسـايل ارتباطـي دارد، به طوري كـه كاركردهاي 
آشـكار و پنهـان،  مثبـت و منفـي متعـددي بـه همراه 

دارنـد )سـگالن، 1375، ص 9(.
در رونـد پر شـتاب توسـعه جهانـي، فنـاوري ارتباطي با 
سـرعتي غيـر قابل تصـور پيش رفتـه و چهـرة جهان را 
دگرگـون كـرده اسـت. عنصـر شـاخص و مؤثـر بـر اين 
رونـِد تحـول و دگرگوني، »فناوري« اسـت كـه در همه 
عرصه هـاي ارتباطـي، رسـانه اي، فرهنگـي، اجتماعـي، 
اقتصـادي و سياسـي هـر روزجلـوة تـازه تـر و بديـع 
تـري پيـدا ميكنـد و بـه صـورت سـريع و ارزان، عرصه 
هـاي مختلـف ارتباطي زندگي بشـر را دچـار دگرگوني 
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كـرده و از جهـات بسـياري معنـا و مفهـوم جديـدي به 
ابعـاد آن بخشـيده است.گسـترش كاربـری هـر يـك از 
تكنولوژی هـای نويـن ارتباطـی می توانـد آثـار مثبت و 
منفـی متفاوت و گاه متناقضی بـرای گروههای مختلف 
جمعيتـی و اجتماعی به دنبال داشـته باشـد. از اين رو، 
بهره گيـری از دانـش و تخصـص كارشناسـان ارتباطات 
در حـوزه ی سياسـت گذاری فرهنگـیـ   ارتباطی منجر 
به كسـب شـناختی دقيق تـر از جامعـه و فراهـم آوری 
و كاربسـت تمهيـدات مناسـب شـده، افزايـش اثـرات 
مثبـت و كاهـش پيامد هـای منفـی را بـه دنبـال دارد. 
بـه ميزانـی كـه اگـر طيف هـای مختلـف متخصصـان 
سياسـت گذاری ارتباطـی، ابزار كارا تری بـرای كندوكاو 
و  باشـند  داشـته  اختيـار  در  سياسـت ها  تعييـن  و 
ديدگاه هايشـان مـورد توجـه و مبنـای برنامه هـا قـرار 
گيـرد، مـی تـوان انتظـار داشـت جامعه با آسـيب های 
كمتـر، بتواند بهره مندی بيشـتری از ايـن تكنولوژی ها 
داشـته باشـد. به عبارتي انسـان معاصر در بزرگراه هاي 
اطالعاتـي پرشـتاب پيـش مي رود و بر كسـي پوشـيده 
نيسـت كـه نحوه برخورد و اسـتفاده مـا از اين اطالعات 
و فناوري ها در شـئون مختلف زندگي و سـبك زندگي 
موثر اسـت. در اين ميان شـبكه هاي اجتماعي همچون 
شمشـير دو لبه هسـتند؛ اگـر هدفمند و فعاالنـه از آنها 
اسـتفاده شـود مي توانند همچـون ابزاري مفيـد به كار 
آيند. در غير اينصورت قدرت نابودي آنها آشـكار اسـت. 
لذا هوشـياري و اختياربخشـي مخاطبيـن مي تواند پايه 
و اسـاس آتي جامعه آگاه را شـكل دهـد و باعث تقويت 

و قدرتمنـد كـردن نهادهايـي همچون خانواده شـد.
تأكيـد ايـن پژوهـش به طور خـاص بر تاثيـر مخاطرات 
شـبكه هـاي اجتماعـي  بـر ساختارخانواده هاسـت كـه 
نقشـی تعيين كننده در مسـير كسـب هويت اجتماعی 
فـرد و در نتيجـه ايجـاد و شـكل گيـري سـبك هـاي 
زندگـي نويـن خواهـد داشـت.بنابراين بـروز روزافـزون 
ابعـاد پيامـدي اجتماعـي- فرهنگي اسـتفاده از شـبكه 
هـاي اجتماعـي بـر كسـي پوشـيده نيسـت. بـا توجـه 
بـه رونـد طوالنـي جامعـه پذيـري در زندگي، بـروز آثار 
رضايـت بخش ناشـي از اسـتفاده از اين شـبكه ها قابل 

رديابـي اسـت. بـه طـوري كـه شـبكه هـاي اجتماعـي 
عامـل بـروز تحوالت فرهنگـي در اشـكال نمادين، خلق 
و خـو، هنـر، شـيوه زندگـي و هنجارهـا هسـتند.اگرچه 
تحـوالت فرهنگـي بـه خـودي خـود اسـيب محسـوب 
نمـي شـوند، ولي سـلطه هـاي فرهنگـي در آن، موجب 
آسـيب هاي اجتماعي در سـطح جامعه مي شـود )شاه 

محمـدي و اسـكويي، 1390، ص 220(.
روش پژوهش

روش تحقيـق طـرح حاضر روش توصيفي و اسـتفاده از 
اسـناد و مـدارک می باشـد. هدف اصلی: هـدف اصلي از 
انجـام پژوهـش حاضر بررسـي معضالت و آسـيب های 
فـردی و اجتماعـی اسـتفاده نادرسـت از شـبكه هاي 
اجتماعـي و گرايـش بـه مصـرف گرايـی بـر اعضـاي 
خانـواده به ويژه جوانان و نوجوانان اسـت. اهداف فرعی: 
اهـداف فرعـی مـورد نظـر در ايـن پژوهـش حوزه هاي 
زيـر را شـامل مـي شـود: 1. بررسـی آسـيب شـناختی 
مناسـبات و تعامالت فردی در خانواده؛ 2. بررسـي ابعاد 
اجتماعـي، ارتباطـي، فرهنگـي و اقتصادي بـر كاربران؛ 
3. بررسـی افزايـش گرايـش بـه مصرف گرايـی در بين 
خانواده هـا. سـوال هـای تحقيـق: 1. چگونگی اسـتفاده 
از شـبكه هـاي اجتماعي تـا چه ميزان در تغيير سـبك 
زندگـي مناسـبات و تعامـالت اجتماعـی و خانوادگـی 
اثـر گـذار اسـت؟؛ 2. چگونگـي اسـتفاده از شـبكه هاي 
اجتماعـي تـا چـه ميـزان در سـبك زندگـي اجتماعي، 
ارتباطـي، فرهنگـي و اقتصـادي خانـواده هـا اثـر گـذار 
اسـت؟؛ 3. اسـتفاده از شـبكه هـاي اجتماعـي تـا چـه 
ميـزان مـی توانـد منجـر بـه سـبك زندگـي مصـرف 

گرايـي در خانـواده هـا گردد؟
مقوله هـاي تاثيرگذار شـبكه هـاي اجتماعي بر 

سـبك زندگي
پرسشـي كه در اينجا مطرح اسـت اين اسـت كه شبكه 
هـاي اجتماعـي از چـه طريقـي برايجاد و شـكل گيري 
سـبك هـاي زندگـي نويـن در خانـواده ايرانـي اثـر مي 
گذارنـد؟ و ايـن ابزارهـا چه تاثيـري در زندگـي روزمره 
آن ها دارد؟ براي دادن پاسـخ مناسـب به اين پرسـش، 
بـه بازانديشـي نقـش و تاثيـر شـبكه هـاي اجتماعي بر 
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سـبك زندگـي خانـواده هـا در پنـج مقولـه »انديشـه 
پـردازي، ارزش گـذاري، هنجارسـازي، جامعه سـازي و 

نمادسـازي« مبـادرت مـي ورزيم:
بـه  اجتماعـي  هـاي  شـبكه  »انديشـه پردازي«:   -1
باورپذيـري، مفهـوم سـازي، تبييـن و تعييـن الگوهاي 
ارتقـاي سـطح دانـش و معرفـت  بـه منظـور  فكـري 
عمومـي مبـادرت مـي ورزنـد.در واقـع آنان، وسـيله اي 
بـراي ايـده پـردازي و فراينـدي بـراي تقسـيم ايده ها، 
افـكار، عقايـد و باورهـا محسـوب مـي شـوندكه تبـادل 
نظـر بيـن پيـام گيـران و پيام رسـانان را بـراي تثبيـت 
و حـك كـردن اعتقـادات اجتماعـي امكان پذيـر مـي 
سـازند)بورن،1379، ص270(.عالوه بر اين، شـبكه هاي 
اجتماعـي مـي تواننـد بـه عنـوان ابـزار تعليمـي همراه 
بـا روش هـاي آموزشـي خـاص زمينـه ارتقـاي دانـش 
عمومـي، آگاهـي بخشـي، توانمندسـازي، سـوادآموزي 
و  آورند)كارلسـون  فراهـم  را  آموزشـي  و  اطالعاتـي 
همـكاران،2008، صـص 21-23(.همچنيـن قادرنـد بـا 
ارائـه  و  مفهوم سـازي  انديشـه پردازي،  انديشـه ورزي، 
انديشـه هاي جـذاب بـه تبيين عقايـت و ديـدگاه هاي 
ملـي و آگاهـي بخشـي بـه مـردم و مشـروعيت دهي 
دربـاره ايده هـاي مسـلط از طريق جهت دهـي به تفكر 
ورزند)دهشـيري،1381،  مبـادرت  اجتماعـي  اقـدام  و 

.)39-38 صـص 
2- »ارزش گـذاري«:ارزش گـذاري بـه معنـاي ترويـج 
بايسـته هـاي ايدئولوژيـك و آمـوزه هايـي اسـت كـه 
مظهـر هويـت يابـي و خودآگاهـي جوامـع قلمـداد مي 
شـود. در ايـن ميـان شـبكه هـاي اجتماعـي بـه عنوان 
بازتـاب دهنـده ارزش هـاي فرهنگـي و ايدئولوژي هاي 
اجتماعـي بـه ترويـج ارزش هـا بـه عنـوان ايسـتارهاي 
عميـق و پايـداري و تمايـالت انعـكاس دهنـده جهـت 
مـي  مبـادرت  فرهنگـي  و  ايدئولوژيـك  هـاي  گيـري 

.)292 ص   ،2000 ورزنـد)الل، 
3- »هنجارسازي«:هنجارسـازي بـه معنـاي ايسـتارها 
و  نقش هـا  ارزش هـا،  از  برآمـده  رفتـاري  الگوهـاي  و 
نهادهـاي اجتماعـي اسـت كـه شـبكه هاي اجتماعـي 
بـه عنـوان سـاختار اجتماعـي از رهگذر تبييـن قوانين 

نماديـن به ويژه ارتباطات رفتـاري، به ترويج هنجارهاي 
فرهنگـي و اقنـاع و متقاعـد سـازي در زمينـه رعايـت 
قواعـد و قوانيـن اجتماعـي مبـادرت مي ورزند)هـوور و 

بـاي،1382، ص 62(.
4- »نمادسـازي«: نمادهـا را مـي تـوان برابر با اسـطوره 
هـا، تصاويـر، مظاهـر، نشـانه هـا و همـه جنبـه هـاي 
ظاهـري و نماديـن ميراث مـادي و معنوي و حامل هاي 
معنايـي دانسـت كـه مـواردي از قبيل تصاويـر ذهني و 
عينـي داسـتانها و نگارش هـاي تاريخي، ادبيـات،و ... را 
در بـر مـي گيرد. در اين رهگذر، شـبكه هـاي اجتماعي 
بـا تصويرسـازي و جهـت دهـي بـه تصويرهـاي ذهني، 
بـه توليـد و انتقال جنبه هاي اسـطوره هـاي فرهنگ و 
اطالعات و معنا از طريق اسـتفاده از نشـانه ها و نمادها 

مبادرت ورزند)همـان، ص65(.
5- »جامعـه پذيري«: جامعه پذيري در برگيرنده سـنتها، 
عادات، آداب، آيين ها، جشـن ها، اعياد و مراسـمي اسـت 
كـه موجب انسـجام اجتماعـي و ارتقاي حـس وحدت در 
جامعـه مي شـوند و شـبكه هـاي اجتماعـي از اين طريق 
بـه الگوسـازي رفتـاري مـي پردازنـد و در ايـن راسـتا بـه 
تبيين عناصر فرهنگي و جسـت و جوي معاني مشـترک، 
سـازوكاري فردي و اجتماعـي مبادرت مـي ورزند)هوور و 

بـاي،1382، ص 68(.
شـبكه هـاي اجتماعـي )فرصت هـا، تهديدهـا، 

نقـاط قـوت و ضعف(
زندگـی روزمـره ما،بـه هنـگام اوقـات فراغت،بـه هنگام 
كار،بـا خانواده يـا دوسـتان،بدون  فناوری هـای ارتباطی 
و شـبكه هاي اجتماعـي غيرقابل تصور اسـت.خانه های 
مـا امـروزه بـه مكانـی بـرای فرهنـگ  چندرسـانه ای ها 
بدل شـده كـه خدمـات ديداری-شـنيداری،اطالعاتی و 
مخابراتی را باهم ادغام  كرده اسـت.افرادی كه نسـبت به 
گسـترش فناوری هـای نويـن در ابعاد گوناگـون زندگی 
روزمره خوشـبين  هسـتند،فرصت های جديـدی را برای 
مشـاركت اجتماعـی و دموكراتيك،خالقيت،خودابرازی 
و بازی،گسـترش فـوق العـاده دانـش در دسـترس كـه 
از تنوع،تفـاوت و بحـث پشـتيبانی می كنـد، پيش بينی 
فناوری هـای  جديـد  اشـكال  بالقـوهء  می كنند.تأثيـر 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
57

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

479

اطالعاتـی و ارتباطـی بـا همـهء جنبه هـای  جامعـه،از 
خانـه گرفتـه تـا كار،از آمـوزش تـا اوقـات فراغـت،از 
شـهروندی گرفتـه تـا مصرف گرايـی و از سـطح محلـی 
تـا جهانی در ارتباط هسـتند )كالنتـری، 1387،ص7(.

-پرسشـی كـه در اينجـا مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه 
چگونـه نوجوانـان و جوانـان از ايـن فناوری هـا كـه بـه 
سـرعت در حـال پيشـرفت هستند،اسـتفاده می كنند و 
ايـن ابـزار چـه تأثيـری بـر زندگی  روزمره شـان داشـته 
اسـت؟و اينكـه اسـتفاده از شـبكه هـاي اجتماعـي چه 
تغييراتـی در تعامـالت روزمـره جوانان  بـا يكديگر،نحوه 
رفتارشـان در عرصه هـای عمومـی و خصوصـی و نحـوه 

مديريـت زندگی شـان  ايجـاد كـرده اسـت؟
پدروز)2007(جامعهاطالعاتـی  و  ويلسـكا  نظـر  -از 
شـيوه های  تغييـر  حـال  در  مصرف كننـده  هويـت  و 
مصرفـی جوانـان مبّيـن عناصر بسـيار زيادی اسـت كه 
بـه اعتمـاد نظريه پردازان،بايـد آن را نشـانگر مصـرف و 
سـبك زندگی پسـامدرن در عصر كنونی دانست.جوانان 
در حالـی رشـد می كننـد كـه مجموعـه ای از آيين های 
گـذار راكـه بـا جامعه مصرفـی تداعـی می شـود،تجربه 
زندگـی  سـبك های  بيـن  بنابراين،رابطـه  می كننـد. 
مصرف كننـده و هويت هـای جوانان برسـاخته فرهنگی 

و اجتماعـی اسـت.
پيشـرفت  اخيركـه  دهه هـای  ديگـر،در  سـوی  -از 
خيره كننـده فناوری هـا و دگرگونی هايـی كه در شـكل 
و محتـوای آن هـا صـورت گرفتـه آن هـا را دسـترس 
پذيرتـر كـرده اسـت.به عبـارت ديگر،بـه  دليل سـاده تر 
شـدن كاربـرد و كاهـش حجـم و انـدازه آن ها،امـكان 
كاربـرد گسترده ترشـان توسـط افـراد گوناگـون فراهـم 

است. شـده 
-بنابرايـن می توانيـم بگوييـم كـه تقريبـا از آغـاز دهـه 
مختلـف  اشـكال   بـه  جوانـان  ميالدی،دسترسـی   90
اطالعاتـی  و  ارتباطاتـی  فناوری هـای  شـده  همگـرا  و 
كامپيوترها،اينترنت،تلفن همراه به تدريج در كشـورهای 
مختلف رواج پيدا كرده اسـت.اين مسـئله باعث افزايش 
قابـل مالحظـه توانايـی فنـی بـرای حضـور كسـانی در 
جامعه شـده اسـت كه از ديگران و فعاليت هايشـان دور 

اسـت، اما به هركـس،در همه جا و همه وقت دسترسـی 
آنـی دارد.ايـن امـر باعـث ترويـج تعمـق نظـری  درباره 
عواقـب رواج رسـانه های نويـن بـرای زندگـی روزمره،از 
نظـر برسـاختن مكان،فضا،حركت  و زمـان،در جامعه ای 
كـه به طـور فزاينـده اطالعاتی و شـبكه ای می شـود نيز 

شـده است .
اجتماعـي  هـاي  جايگاهشـبكه  بررسـی  پـی  در  -مـا 
هسـتيم. ارتباطـات  و  روزمـره  زندگـی  پويايـی  در 

در اينجـا روابـط اجتماعی،الگوهـای تماس،فعاليـت و 
زمينه هـای زندگـی روزمـره بـه هنـگام مطالعـه روابـط 
بيـن فناوری هـای ارتباطاتـی و اطالعاتـی از يك سـو و 
نيـز فـرد و جامعـه از سـوی ديگر مـورد توجه هسـتند.

بنابرايـن در اينجـا مفهوم زندگی روزمـره به معنای يك 
الگـوی ثابـت از فعاليت هـای روزمـره  اسـتمردمی كـه 
فـرد با آن هـا وارد تعامـل می شـود،فعاليت هايی كه فرد 
بـرای انجـام آن هـا وقـت  صـرف می كنـد و نيـز مكانی 
كـه زمانـی در آن سـپری می شـودكه به عـادات و امور 
هـر روزه ای  تبديـل شـده اند كه شـبكه هـاي اجتماعي 

می توانـد بـر آن تأثيـر بگـذارد.
-بنابرايـن از يـك ديـدگاه می توانفناوري هـاي ارتباطي 
را بـه منزلـه فنـاوری تنظيم زمـان و مكان دانسـت كه  
دارای ظرفيـت تغييـر الگوهـای اجتماعـی و سـازمان 
فناوری هـای  هماننـد سـاير  اسـت.همچنين  جماعـت 
دگرگونـی  بالقـوه  تـوان  دارای  ارتباطـی  و  اطالعاتـی 
افـراد در زمـان و  الگوهـای تحرک،فعاليـت و تمـاس  

اسـت. مكان 
به طوركلی،بـه  ارتباطـی  و  اطالعـات  -فناوری هـای 
اسـت.جوانان  شـده  تبديـل  جوانـان   فنـاوری 
مصرف كننـدگان عمـده اين فنـاوری هـاي اطالعاتي و 
ارتباطـي هسـتند و اغلب بـه عنوان  پيشـگامان اقتباس 
افـرادی  اوليـن  شـده اند.آنان  محسـوب  آن  تكامـل  و 
همچـون  موبايـل  كاربردهـای  كـه   می رونـد  به شـمار 
ارسـال پيـام كوتـاه را به عنوان وسـيله ای بـرای ارتباط 
اجتماعـی  «اهلـی  سـاخته اند«.در نتيجه،صنعـت تلفـن 
همـراه انتظـار دارد كـه رواج طراحی هـا و كاربردهـای 
جديـد از قبيـل اينترنـت موبايلی،دوربين هـای عكـس 
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و تصويربـرداری و ام.پی.تـری پليرهـای از پيـش  تعبيه 
شـده و نيـز راديوهـا در موبايـل، براسـاس ترجيحـات 
جوانـان تعيـن يابد.بخـش عمـده ای از كاربردهای تلفن 
همراه،كاركـردی عملـی اسـت و جوانـان از تلفن هـای 
همـراه خـود بـرای  تماس هـای تلفنـی و ارسـال پيـام 
كوتـاه بـه عنوان ابـزاری اصلی برای مديريـت مالقات ها 

می كننـد. اسـتفاده  روزمره شـان  فعاليت هـای  و 
اكسـمن و تورتيانـن كـه اسـتفاده جوانـان فنالنـدی از 
شـبكه هـاي اجتماعـي را مـورد مطالعـه قـرار داده اند، 
معتقدنـد كـه برای اغلـب جوانان فنالندی، شـبكه هاي 
روزمره شـان  زندگـی  از  ارگانيـك  بخشـی  اجتماعـي 
را تشـكيل می دهـد و تنهـا شـاخص پايـگاه اجتماعـی 
آنـان نيسـت. از همـه مهم تر اينكـه جوانـان و نوجوانان 
بـرای حفـظ شـبكه های اجتماعی خـود و شـكل دادن 
روابـط جديـداز ايـن فضـا اسـتفاده  می كنند.بنابرايـن 
شـبكه هـاي اجتماعي به  ابـزار مهمی تبديل شـده كه 
جوانان از آن برای تعيين فضای شخصی شـان  اسـتفاده 
می كننـد. جنبه هايـی ماننـد گفـت  و گوهـای ظريف و 
متنـوع و بـازی بـا گيم هـا بخشـی الزامـی از فرهنـگ 

شـبكه هـاي اجتماعـي نوجوانان و جوانان هسـتند.
بـه عقيـده لـي )2009( كاربـرد فـن اوري اطالعـات و 
ارتباطـات در دنيـاي امروز به شـدت در روابط اجتماعي 
تاثير گذاشـته اسـت و همراه با آسـيب هـا و اختالالتي 
اسـت كـه بايد آسـيب شناسـي شـوند. لـي در تحقيق 
خـود نشـان داد كـه فـن آوري اطالعـات و ارتباطات به 
كاهش مناسـبات و روابط اجتماعي منجر شـده اسـت.

رسانه های نوين و هويت
جنكينـز در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه هويـت چيسـت، 
می گويـد كـه هويـت اجتماعـی خصلـت همه انسـان ها 
به عنـوان موجوداتـی اجتماعی اسـت)جنكينز،1381(.

بـه گفتـه باكينگهـام هويـت، اصطالحی مبهـم و لغزان 
اسـت و به  ويژه در سـال های اخير در زمينه های بسـيار 
متفـاوت و بـرای  اهـداف بسـيار گوناگون بـه كار گرفته 
شـده اسـت. ديدگاه هـا و مفروضـات گوناگونـی دربـاره 
اينكـه  هويـت چيسـت و چـه ارتباطـی بـا رسـانه های 
واژه   .)2008، اينـگام  )بـوک  دارد  وجـود  ديجيتـال 

هويت  ريشـه از ايـدم، يعنی»مشـابه و يكسـان«،گرفته 
شـده اسـت و دو معنـای اصلـی دارد: اوليـن معنـای 
آن نشـانگر »تشـابه مطلـق« ک اسـت. معنـای دوم آن 
بـه مفهوم «تمايـز« اسـت. بـه ايـن ترتيـب، بـه مفهـوم 
مفهـوم  و  راه  می يابـد  زاويـه مختلـف  دو  از  شـباهت 
هويـت به طـور همزمـان ميان افراد يا اشـياء دو نسـبت 
محتمـل برقرار می سـازد: از يـك طرف »شـباهت « و از 
طـرف ديگر، »تفاوت » )جنكينـز،1381،ص5(. جنكينز 
در تعريـف هويـت اجتماعـی می گويـد كـه در معنايـی 
كلـی هويـت اجتماعـی، بـه  شـيوه هايی كـه به واسـطه 
آن هـا افـراد و جماعت هـا در درون روابـط اجتماعـی 
خـود از افـراد و جماعت ها متمايز می شوند،اشـاره دارد. 
هويـت اجتماعـی درک مـا از ايـن مطلب اسـت كه چه  
كسـی هسـتيم و ديگـران كيسـتند و از آن طرف،درک 
ديگران از خودشـان و افراد ديگر چيسـت  )همان،ص7(. 
در مقابـل در تعريـف هويـت فـردی گفته شـده اسـت، 
»هويـت فـردی منعكس كننـده آن طرز تلقی ای اسـت 
كـه فـرد از خـود و ديگـری از او دارد.چگونگـی خـود 
يـا فـرد در ارتبـاط معناداری بـا ذهنيـت و عينيت های 

فـردی اسـت«)عاملی و ديگـران،1378،ص161(.
بررسـی ابعـاد اجتماعـی، ارتباطـی،  فرهنگـی، 

اجتماعي اقتصـادی شـبكه هـاي 
حوزه اجتماعی

ابتدائـی تريـن و اصلی تريـن هدف كاربـرد تلفن همراه 
امـكان برقـراری ارتبـاط اسـت. ارتبـاط از ايـن طريـق 
باعـث شـده  كـه بـا هـر كـس و در هـر كجـا و در هـر 
زمـان به سـهولت برقرار كـرد. شـبكه هاي اجتماعي در 
واقـع باعث بی مكان شـدن ارتباطات شـده و ارتباطات 
كالمـی را از مرزهـای مـكان و موقعيـت خـارج كـرده 
اسـت.هر چند اين سـهولت در ارتباط مثبت اسـت اما، 
موجب بروز مشـكالت و ناهنجاری های در ساير مسائل 
اجتماعـی شـده اسـت. به عنـوان مثـال، از عواقب مضر 
ايـن آسـانی در ارتبـاط، كاهـش قدرت حافظـه جمعی 
جامعـه اسـت. بدليـل سـهولت در ارتبـاط، افـراد بـرای 
تمـاس بـا هـم تنهـا يـك كليـد را فشـار مـی دهنـد و 
شـماره در حافظه گرفته می شـود. بنابرايـن افراد ديگر 
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ايـن زحمـت يـا اين فعاليـت را به مغز خـود نمی دهند 
كـه شـماره ای را حفـظ كننـد. بنابرايـن اگـر زمانی، از 
تلفـن همـراه خود دور باشـند، قـادر به برقـراری تماس 
نخواهنـد بـود. اگر چـه انتقـال اطالعات امـري مطلوب 
محسـوب مي شـود، اما انتقال اطالعـات از طريق فضاي 
مجـازي تقريبـا هيچ محدوديتـي نمي شناسـد وممكن 
اسـت در جريـان اين تبـادل اطالعات بعضـی اطالعات 
ناخواسـته آسـيب هايی را ايجـاد كند به ويـژه كودكان 
و نوجوانـان بيـش از ديگـران در معـرض آسـيب قـرار 
دارنـد و بالطبـع اطالعـات نامناسـبي دريافـت مي كنند 
كـه نظام ارزشـي رو به شـكل گيـري آنـان را مخدوش 

مي كند)كيـا، 1389، ص7(.
حوزه ارتباطی

ارتبـاط از طريـق شـبكه هـاي اجتماعـي، ابزاری اسـت 
كـه قابليـت انعطافـی ارتباطـات را فراهـم كرده اسـت. 
قابليت هايی نظير:امكان ارتباط دو سـويه يا چندسـويه 
دائمی،قابـل برنامه ريزی بـودن ارتباطات،انتخابی بودن 
پذيرش ارتباطات،انتخابی بودن در دسـترس بودن و در 
دسـترس نبودن،اسـتفاده های چنـد منظوره رسـانه ای، 
گـوش دادن بـه راديـو، موسـيقی و تماشـای تلويزيـون 
و ورود بـه جهـان مجـازی اينترنت.ايـن تأثيـرات مثبت 
می توانـد در راسـتای تمـام تأثيـرات مثبتـی باشـد كه 
هـر فـن آوری در زندگـی امـروزه داراسـت. تأثيراتـی 
و  زمانـی  موانـع  كاهـش  ارتباطـات،  قبيل:تسـهيل  از 
اطالع رسـانی  شـبكه  گسـترش  ارتبـاط،  در  مكانـی 
و امـكان هميشـه در دسـترس بـودن و تبـادل سـريع 
اطالعـات. همچنيـن می توانـد سـبك ها وشـيوه هـای 
ارتباطـی مـردم با يكديگـر را به تدريج دگرگون سـازد؛ 
لـذا عـدم وجـود فرهنـگ مناسـب در اسـتفاده از ايـن 
رسـانه موجـب بـروز ناهنجـاری هايی در سـطح جامعه 
و مختـوش كـردن فرهنگ ملـی می شـود)كيا، 1389، 

ص8(.
حوزه فرهنگی

از  ديگـر  يكـی  فراغـت  واوقـات  آزاد  سـاعات  گـذران 
تاثيـرات  از  اسـت كـه  اجتماعـی  زندگـی  حوزه هـای 
تكنولـوژی هـای نويـن ارتباطـات واطالعـات درامـان 

نمانـده اسـت.واقعيت اين اسـت كه امروزه شـبكه هاي 
اجتماعـي نويـن نقش قابـل توجهی در ارائه يك سـری 
خدمـات مربـوط بـه سـرگرمی و تفريحـات و پركـردن 
سـاعات فراغـت مـردم بـه ويـژه جوانـان ايفـا می كند. 
تحقيقـات انجـام شـده در زمينـه بازی هـای ديجيتالی 
نشـان می دهـد كـه می تواند افـراد را به انزوای بيشـتر 
آن  در  به ويـژه  بكشـاند  جامعـه  و  واقعـی  محيـط  از 
دسـته از افـرادی كه گرايشـات ضد اجتماعی بيشـتری 
دارنـد محسـوس تـر و شـديدتر اسـت)همان،ص 9(.در 
فناوري هايـي نوينـي چون تلفن همراه جنبه نوشـتاری 
بـا پيام كوتاه،ابزاری نسـبتاً جديد بـرای برقراری ارتباط 
است.اسـتفاده از پيام كوتاه در مقايسـه با مكالمه تلفنی 
از فوايـد بسـياری برخـوردار اسـت و موجـب كاهـش 
هزينـه و صرفـه جويـی در وقت می شـود، اما نداشـتن 
فرهنـگ مناسـب در اسـتفاده ازايـن رسـانه، موجـب 
مختـوش  و  جامعـه  در سـطح  ناهنجاری هايـی  بـروز 
كـردن زبـان ملی می شـود. درادامـه به پـاره ای از اين 

آسـيب ها اشـاره می كنيـم:
از طريـق اين شـبكه هـا ميتـوان مطالبی را به سـرعت 
بيـن همـگان ترويـج كـرد كـه مخالـف عـرف و عفـت 
از  گاه  همه گيـری  نـوع  اسـت.اين  جامعـه  عمومـی 
كنتـرل خـارج اسـت. اگـر فـردی هـم مايل نباشـد، باز 
در معـرض ايـن گونـه پيام هـا قـرار می گيـرد. پيـام 
كوتـاه همچنيـن موجـب گسـترش اخبـار پنهانـی در 
رابطهبـا اوضـاع كشـور، چـه كـذب و چـه صحيـح می 
شـود. ايـن مسـئله منجـر بـه تشـويش اذهـان عمومی 
يـا افزايـش بی اعتمـادی جمعـی بـه حكومـت و نظـام 
پيامـك  رسـانه  ازطريـق  می گـردد.  كشـور  سياسـی 
می شـود بعضـی اطالعـات محرمانـه، اخبـار كـذب و 
در سـطح جامعـه  را  منافـی عفـت عمومـی  مطالـب 
گسـترش داد. بنابرايـن، اين موارد و موارد مشـابه، لزوم 
فرهنـگ سـازی را در رابطـه باپيام كوتـاه، به تصوير می 
كشـد. بسـياری از پيامـك هـا بـه جنبـه هـای طنز آن 
مـی پـردازد كـه بـه هيچ امـر درسـت و مقدسـی رحم 
نكـرده و همـه آنهـا را دسـت مايه طنـز می كنـد. بروز 
اينمسـئله و شـيوع آن در كاربـران به ويـژه نوجوانـان، 
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الهام بخـش اين مطلب اسـت كـه هيـچ چيزثابت، مهم 
و قابـل قبولـی وجود نـدارد و می تـوان از همه حريم ها 
عبـور كـرد. همچنيـن مسـائل دينـی و ارزشـها، وقتـی 
نخسـتين بـار بـه روش هـای طنزآميـز بـه مخاطبـان 
نوجـوان القامی شـود. نوعـی بی اعتنايـی مهـم شـكل 
می گيـرد؛ عكاسـی و عكسـبرداری، معانـی مختلفـی 
بـرای افراد مختلـف دارد. اما نقطه مشـترک تمامی اين 
تعابيـر ومعانی، هدف برقراری ارتباط اسـت. اسـتفاده از 
عكـس موجب برقـراری نوعی ارتبـاط تصويريبين افراد 
می شـود كه بسـيار گوياتـر و مؤثرتر از كالم يا نوشـتار 
تلقـی می شـود. در ايـن ميـان  افـراد عادی مـی توانند 
عكس هـا را بـه راحتـی از طريـق اينترنـت گسـترش 
دهنـد. بنابرايـن، ايـن امـكان وجـود دارد كه هـر واقعه 
نـادری كـه در لحظـه ای رخ مـی دهـد، بـه وسـيله 
كسـانی ثبت شـده باشـد. اين امكانـاز جهات بسـياری 
مثبـت اسـت. برای مثـال، هنگام بـروز حادثـه ای مثل 
تصـادف، زلزلـه، يـا انفجـار بـر اثـر بمب گذاری هـا و...، 
ايـن امـكان كه خبرنـگار يا عـكاس حرفـه ای در مكان 
حادثـه حاضـر باشـد، كـم اسـت. امـا ايـن احتمـال كه 
افـراد حاضـر در حادثـه تلفـن همـراه داشـته باشـند. 
بسـيار زيـاد اسـت و از طريـق دوربين هـای ديجيتالـی 
تلفـن همـراه عكس هـای مفيدی دررابطه بـا آن حادثه 
گرفتـه مـی شـود كه تمـام ايـن عكس هـا می تواند در 
مراحـل بعـدی مفيـد واقع شـود. امـا از جهاتـی مجهز 
بـودن عمومـی به امـكان عكسـبرداری و فيلم بـرداری، 
مشـكالتی را به همـراه دارد. از مهم تريـن معايـب ايـن 
رسـانه ها، در هـم شكسـتن حريـم شـخصی زندگـی 
افراد اسـت بـه دليل حضـور هميشـگی و كنترل ناپذير 
تلفنهـای همـراه اين امـكان وجود دارد كـه هر لحظه و 
هـر جايـی از افـراد مختلـف به ويـژه اشـخاصی معروف 
عكـس بـرداری و فيلم برداری شـود از اين طريق حريم 
خصوصـی زندگی ايـن افراد درمعرض خطر قـرار گيرد. 
از مهـم تريـن تأثيرات منفی آن برای جامعه، گسـترش 
بعضـی اطالعـات ناخواسـته از بطن جامعه اسـت. برای 
مثال، با گسـترش سيسـتم عكس بـرداری ديجيتالی با 
تلفـن همـراه يا بـا وجـود امـكان فيلم بـرداری و توزيع 

هـم زمـان آن از طريـق بلوتـوث اين امكان وجـود دارد 
كـه هـر اطالعاتی يـا واقعه ای كـه رواج آن بـرای افكار 
عمومـی مضـر اسـت. به راحتی گسـترش يابـد و امكان 
كنترل و ريشـه كـن كردن آن پس از توزيـع نيز تقريباً 
ناممكـن شـود. بنابراين، فرهنگ سـازی در اسـتفاده از 
سيسـتم عكس بـرداری ديجيتالـي از اهميـت ويژه ای 

برخـوردار است)حسـينی ايمنـی،1391،ص11(.
حوزه اقتصادی

 خدمـات مربـوط به امور مالی، دريافـت و پرداخت های 
بانكـی، انتقـال وجـوه پراخـت انـواع قبـض هـای آب و 
بـرق  و عـوارض شـهرداری و حتی كمك به موسسـات 
اجتماعـی از طريـق تلفـن همـراه، باعـث صرفـه جويی 
در زمـان، هزينـه رفـت و آمـد و ... شـده اسـت.كاربران 
شـبكه هاي اجتماعـي می تواننـد بـا كمـك امكانـات 
جديـد از آن هماننـد يـك كيـف پـول، كارت اعتبـاری 
كنندهمچنيـن  اسـتفاده  الكترونيـك  كارت   يـا  و 
شـاخص هاي اينترنـت ايـن امـكان را فراهـم مـي كند 
كـه افـراد بـه صـورت ارتباطـات يـك بـه يـك يـا يك 
بـه چنـد، بازارهايـي كوچـه را ايجـاد كننـد و در دنياي 
مجـازي كسـب و كار كنند و سـطح اقتصـادي خانواده 
و جامعـه را بـاال ببرنـد. امـا در مقابـل، ايـن تغييـرات 
اقتصـادي موجـب نابـودي بسـياري از كسـب و كارها و 
ايجـاد نوعـي نـا امني شـده كه ايـن امر فضـاي داخلي 
خانـواده هـا را بعضا مشـوش نموده اسـت)همان،ص9(.
آسـيب هـا و مخاطـرات فنـاوري هـاي نويـن 

اطالعاتـي 
فنـاوري  غلبـة  از   ،21 قـرن  يعنـي  حاضـر  قـرن  در 
سـخن  اطالعـات  و  ارتباطـات  انقـالب  يـا  ارتباطـات 
گفتـه مـي شـود. همـه چيـز بـر محـور ايـن فنـاوري 
در جريـان اسـت. كشـفيات نويـن ارتباطـي، اخبـار و 
اطالعـات بـه سـرعت بـه سراسـر جهـان منتقل شـده 
و باعـث خوشـحالي و بدحالـي افـراد مـي شـوند. ايـن 
رونـد فنـاوري ارتباطـي »دهكـدة جهانـي« مك لوهان 
را از شـكل تخيـل بـه واقعيـت نزديك سـاخت. كاربرد 
رايانـه، ماهـواره و اينترنـت، نظـم ارتباطـي جديدي در 
جهـان ترسـيم كـرد كـه بـا آن ارزش هـا و هنجارهاي 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
57

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 winter 2016 

483

نوينـي در جهـان در حـال شـكل گيـري اسـت. اگـر تا 
دو دهـه قبـل ارتباطـات شـبكه اي و كامپيوتـري فقط 
در اختيـار چنـد كشـور محـدود بود امـروزه بـا فناوري 
ارتباطـات ماهـواره اي امـكان ارسـال و دريافـت پيام و 
ارتبـاط سـمعي و بصـري به صورت همزمان در سراسـر 
جهـان تـا حدودي بـراي تمامي مردم امكان پذير شـده 
اسـت؛ بـه طـوري كه حتـي در سـال 1997 رأي گيري 
از فضانـوردان امريكايـي در ايسـتگاه فضايي بين المللي 

صـورت گرفـت )وبسـتر، 1384، ص 288(.
بـا توجـه بـه تغييـرات ايجادشـده در وسـايل ارتباطـي 
و نقـش آنـان در زندگـي بشـر امـروز مـي تـوان نتيجه 
گرفـت، ما شـاهد تحـول در الگوهاي ارتباطي هسـتيم 
و نمـي تـوان منكـر اين تغييـر و گسـترش رويكردهاي 
دوسـويه شـد؛ در نتيجـه ايـن عصـر را مي تـوان، عصر 
»رسـانه هاي غيرتـوده ای« ناميـد كه رقيبي سرسـخت 
بـراي »رسـانه هـاي جمعي« اسـت. تافلر معتقد اسـت: 
»بـه رسـانه هـاي همگانـي حملـه شـده اسـت. رسـانه 
هـاي جديـد غيرتـوده اي در حـال گسـترش هسـتند 
و بـا رسـانه هـاي جمعـي بـه رقابـت برخاسـته و حتي 
جايگزيـن آنها شـد ه انـد؛ يعني جايگزين رسـانه هايي 
كـه روزي بـر تمامـي جوامـع مـوج دوم سـلطه داشـته 
واقـع جديـدي  بـه  بنابرايـن مـوج سـوم، عصـر  انـد. 
آورده اسـت« )تافلـر، 1372(. در تأثيـر ايـن فناوري در 
فرهنـگ و ارزش هـاي اجتماعي ترديـدي وجود ندارد و 
بيشـتر صاحب نظران معتقدند كـه ارتباطات در تمامي 
جوامـع سـنتي و پيشـرفته نفـوذ بااليـي دارد. هرچنـد 
درجـة تأثيرگـذاري و نفـوذ آن در جوامع فقيـر و غني، 
بـزرگ و كوچك و با سـواد بـاال و پايين متفاوت اسـت. 
جنبـه هـاي اثرگـذاري ايـن فنـاوري در رويكردهـاي 
مختلـف نظريـه هـاي ارتباطات ديده مي شـود و در هر 
يـك از آنهـا وجـه قالـب در تأثيـر ارتباطـات در جامعه 
نقطـة كانونـي خـود را دارد. بـه نظر كاسـتلز، از آنجايي 
كـه انتقـال و جريان يافتـن فرهنگ از طريـق ارتباطات 
انجـام مـي شـود، خـود فرهنگ ها بـا سيسـتم فناورانه 
جديـد دسـتخوش دگرگونـي هـاي بنيادين مي شـوند 
و فرهنـگ نوينـي در خانـواده هـا به نـام فرهنگ مجاز 

واقعـي در حال ظهور اسـت. از سـوي ديگـر به نظر مي 
رسـد رسـانه هـاي نوين به ويـژه ارتباطـات رايانه اي به 
كمـك تلويزيـون آمـده و ويژگي هايي چـون فراگيري، 
تمركززدايـي چنـد جانبـه و انعاطـف پذيـري را بـه آن 
اضافـه كـرده انـد )كاسـتلز، 1380، ص 39(. يكـي از 
گرايـش هـاي اجتماعـي و فرهنگـي نوظهـور، توسـعة 
خانـة الكترونيكي اسـت كـه دو ويژگي مهم اين شـيوة 
جديـد زندگـي، »مركزيـت خانـه و فردگرايـي« اسـت. 
درواقـع در اوايـل دهـة1990، مـدت زمانـي كـه افـراد 
در خانـه به سـر مـي بردنـد افزايـش يافت. اسـتفاده از 
رسـانه هاي الكترونيكـي جديـد، فرهنگ هـاي سـنتي 
را بـه كنـار نمي نهنـد بلكـه آنهـا را در خـود جـذب 
مي كنـد. اسـتفاده از آنهـا بـر حسـب جنسـيت و سـن 
افـراد خانـواده و سـطح تحصيـالت و آگاهـی تقسـيم 
بنـدی مـی شـود )قانعـی راد، 1388، ص 59(. از يـك 
سـو فنـاوري اينترنـت سـبب از ميـان رفتن سانسـور و 
آزادي اطالعـات مي شـود، چراكـه هـر كـس مي توانـد 
از طريـق آن بـه همـه اطالعـات دسترسـي پيـدا كنـد 
و از سـوي ديگـر تحـت نظـارت قـرار گرفتـن زندگـي 
خصوصـي افـراد، آزادي آن هـا را بـه خطـر مـي اندازد 
و نگراني هـاي خانواده هـا و اجتمـاع را در پـي خواهـد 
داشـت. وقتـي  نسـيم دگرگونـي در جامعـه اي وزيدن 
مـي گيرد، مـي توان پيش بينـي كرد كـه در درازمدت 
بـه احتمـال زياد چـه تغييراتي در سـيماي جامعه روي 
خواهـد داد. وي معتقـد اسـت هرچنـد نمـي تـوان بـا 
توجـه بـه شـرايط زمانـي و مكاني نـوع دگرگونـي را به 
طـور دقيـق پيـش بينـي كـرد، امـا مـي تـوان طرحي 
كلـي از بعضـي روندهـاي عمـده بـه دسـت داد )همان، 

ص 2(.
سـازي  همگـن  و  يكنواخـت  رونـد  ايـن،  بـر  عـالوه 
فرهنگـي از طريق شـبكه هـاي اجتماعي بـر نگراني ها 
افـزوده و هـراس از كمرنگ شـدن فرهنگ خانـواده ها، 
عرصـه فعاليـت هـاي فرهنگـي را دوچندان مي سـازد. 
ايـن فنـاوري هاي جديـد تاثير عميقي بـر روابط فردي 
و اجتماعـي افـراد مـي گـذارد و تصـور مـا را از جهـان 
پيرامـون دگرگـون مـي سـازد. لـذا بـر سـبك زندگـي 
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خانـواده هـا تاثيراتـي بس شـگرف گذاشـته اسـت. كه 
البتـه هريـك آثار مثبـت و  منفي خاص خـود را دارند. 
فنـاوري اينترنـت بـه عنـوان يكـي از عوامـل ارتباطـي 
نويـن در زوايـاي مختلف زندگي خصوصـي و اجتماعي 
افـراد تأثير داشـته و تغييـر زيادي را ايجاد كرده اسـت. 
در بيشـتر خانـواده هـاي امـروزي حداقـل يـك كاربـر 
اينترنـت وجـود دارد و در جوامـع پيشـرفته تـر تمـام 
اعضـاي خانـواده اسـتفاده از اينترنـت را امـري اجتناب 
ناپذيـر مـي داننـد. ارتباط سـريع با افراد و مؤسسـه ها، 
سـازمان ها و شـركت هاي خصوصي و دولتي، سـرعت 
بخشـيدن بـه امـور مالـي، رشـد اقتصـادي و در نهايت 
رشـد اجتماعـي افـراد و ارتقاي سـطح آگاهي مـردم، از 
مهم ترين دسـتاوردهاي اينترنت به شـمار مـي آيد .اما 
آنچـه قابـل تأمـل اسـت پيامدهـاي فـردي و اجتماعي 
آن اسـت كـه اعتيـاد بـه اينترنـت از مهـم تريـن آن ها 
اسـت. بـه اعتقـاد برخـي از پژوهگشـران ماننـد ديويـد 
گرينفيلـد   هيـچ كارشناسـي نمـي تواند ادعـا كند كه 
وسـواس بـه اينترنـت يك مشـكل نيسـت. يونـگ   در 
ايـن بـاره مي گويـد: »با اين كـه همانند اعتيـاد به دارو 
و مـواد، هيـچ نـوع اعتيـاد شـيميايي واضحـي در مورد 
اعتيـاد بـه اينترنـت مشـاهده نمـي شـود، امـا كاربران 
اينترنتـي مادامـي كـه از رايانـه اسـتفاده مـي كننـد، 
نسـبت بـه احساسـات و تجربـه هـاي دريافـت شـده، 
وابسـتگي روانـي پيـدا مي كننـد و حداقل حـدود پنج 
تـا 10 درصـد كاربـران بر خـط )آنالين( اين وابسـتگي 
را تجربـه مـي كننـد. هرچنـد شـكاف نسـل كاربـران 
اينترنـت در عصـر مـا وجـود دارد و بيشـترين اسـتفاده 
كننـدگان را نوجوانـان يـا حداكثر ميانسـاالن تشـكيل 
مـي دهنـد، امـا اين بـدان معنا نيسـت كه افراد مسـن 
اعتيـاد بـه اينترنت نخواهند داشـت بلكه همـه در برابر 
مـوج فنـاوري و فضاهـاي آن قـرار گرفته و تحـت تأثير 

عوامـل منفـي و مثبـت آن هسـتند )همان(.
تنهايـي، نداشـتن اعتمـاد بـه نفـس، بـي عالقگـي بـه 
شـغل و كسـب و كار، بيمـاري و معلوليـت، زيـاده روي 
در پايبنـدي بـه برخـي از مسـائل مذهبـي يا نداشـتن 
اعتقـاد و ايمـان بـه اصـول اخالقـي و دينـي، شكسـت 

هـاي عاطفـي، مشـكالت مالـي، اضطـراب و محدوديت 
هـاي اجتماعـي و خانوادگي، از عواملي اسـت كه زمينة 
اعتيـاد بـه اينترنـت را در كاربر به وجود مـي آورد و اين 
نـوع احسـاس وابسـتگي از عالئـم اعتيـاد اسـت كه اگر 
كنترل نشـود فرد ابتدا براي خود سـپس بـراي خانواده 
و جامعـة خويش مشـكالتي را ايجاد مي كنـد. بنابراين 
آثـار منفـي اينترنـت در خانـواده آشـكار مي شـود و به 
جـاي ايـن كـه اينترنت نقـش اصلي خـود را كـه همانا 
ارتقـاي سـطح كيفـي زندگـي اسـت، بـازي كنـد، بـه 
نوعـي مانـع، تبديل مي شـود و عواقب بـد و خطرناكي 
را به همراه خواهد داشـت.  تنهايي، نداشـتن اعتماد به 
نفـس، بي عالقگي به شـغل و تحصيل، نداشـتن اعتقاد 
بـه اصـول اخالقي و دينـي و ... از عوامل زيـاده روي در 
اسـتفاده از ايـن فضاها مي باشـد. كه اگر كنترل نشـود 
فـرد ابتـدا بـراي خود و سـپس بـراي خانـواده و جامعه 
خويـش مشـكالتي را ايجاد مـي كند. همچنيـن وجود 
شـبكه هـاي اجتماعي باعـث گرديده بعضـي از خانواده 
هـا بـراي امـرار معـاش از دنيـاي مجـازي الكترونيكـي 
اسـتفاده كننـد. هرچند تعداد سـاعات حضـور اين افراد 
در خانـواده موثـر واقـع مي شـود امـا از آثـار منفـي آن 
ايـن اسـت كـه در طوالنـي مـدت در رفتارهـا و عادات 
فـرد آثـاري چـون خسـتگي، بـي تحركي، افسـردگي و 
در نهايـت گوشـه گيـري نمايان مي شـود. وجـود بازي 
هـاي اينترنتـي به همـراه جذابيت هـاي آنهـا، اعتياد و 
فـرار از دنيـاي واقعـي بـه دنيـاي تخيلـي را نيـز ازايش 
مـي دهـد. كه اين مسـئله، باعث عقب ماندگي درسـي، 
از دسـت دادن شـغل و قطـع ارتباط با اعضـاي خانواده 
مـي شـود. البتـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه برخـي 
از ايـن بازي هـا ماهيـت  آسـيب زا داشـته و بسـياري 
از انحرافـات اخالقـي و پرخاشـگري را بـه همـراه دارد.

يكـي ديگـر از آثـار منفي فنـاوري هاي نويـن، تاثير آن 
در زبـان و فرهنـگ جامعـه اسـت. پديده جهاني شـدن 
فنـاوري به ناچار بسـياري از واژگان بيگانـه را وارد زبان 
كاربـر مي كنـد و كاربـران در اندک زماني بـا آن عادت 
كـرده و تركيبـي از ان واژگان را در كلمـات روزانه خود 
بـه كار مـي برنـد. رواج ايـن زبـان در ميان افـراد جوان 
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تـر خانـواده موجـب مـي شـود بيـن آن هـا و والديـن 
نوعـي كـم ارتباطـي يا بـد ارتباطي شـكل گيـرد و اين 
خـود مـي تواند آغـاز بسـياري از معضالت ديگر باشـد. 
از سـوي ديگـر شـكاف ديجيتالـي تاثيـرات زيـادي بـر 
امـوزش و عقـب ماندگـي در علـوم و فنـاوري خواهـد 
داشـت. عميق تـر شـدن ايـن شـكاف موجـب سسـت 
شـدن باورهـا، سـنت ها و فرهنـگ كشـور اسـت كـه 
پيامـدش نوعـي اسـتثمار فرهنگـي، بحـران بي هويتي 
نسـل جـوان و نيز يـاس و افسـردگي در خانواده ها و در 
سـطح جامعـه خواهـد بـود. جوامعـي كه متحمـل بروز 
ناهنجاري هـاي اجتماعـي روزافزون از قبيـل بزهكاري، 
دزدي، ميـل بـه اعتيـاد، افزايش طالق و سسـت شـدن 
بنيـان هـاي خانوادگـي خواهنـد شـد. فنـاوري بـه هر 
حـال متوقـف نمـي شـود، انتقـال صـورت مي گيـرد و 
تغييراتـي آگاهانـه و ناآگاهانـه در پـي دارد كه مي توان 
بـه شـرح زيـر در قالب مثبـت و منفـي از آن يـاد كرد:

1.از نظر مثبت، شـيوة توليد به سـمت اسـتفادة بيشـتر 
از ماشـين و كمتر از نيروي فيزيكي انسـان سـوق داده 

مي شـود؛
2.در سـازمان ها و نهادهـاي اجتماعـي دگرگوني هايـي 
در جهـت جامعـه اي عقل گـرا، همـراه بـا علمي شـدن 
حـرف جريـان پيـدا مي كنـد، يعنـي هرچـه از انقـالب 
صنعتـي فاصلـه گرفتـه ايـم، پديده ها به سـمت علمي 
بـودن و علمـي شـدن در حركـت بـوده اسـت. ايـن 
تغييـرات روابـط اجتماعـي را در جهـت رسـمي تـر و 

غيرشـخصي شـدن مسـائل روزمـره سـوق مـي دهد.
جنبة منفي انتقال فناوري عبارت است از:

1.قالـب هـاي از پيـش تعييـن شـده اي را در نظرهـا 
و  فكركـردن  انديشـيدن،  راه  كـه  كنـد  مـي  مجسـم 

خالقيـت را سـد مـي كنـد؛
2.انتقـال فنـاوري، الگوهـا و رفتارهـاي اسـتا نـدارد و 
غيربومـي را تشـويق مـي كنـد كـه بـا آداب و رسـوم و 
تجربـه هاي مـردم كشـورهاي درحال گذار نامتناسـب 
بـوده يـا در تضاد قرار مـي گيـرد و كار هماهنگي و هم 

آوايـي توسـعة اجتماعـي را مختـل مي سـازد؛
3.اگـر انتقـال فناوري بـا نيازمندي هاي بومـي و دروني 

جامعة درحال گذار مطابقت نداشـته باشـد يا به تقويت 
پديـدة آنارشـيزم )هرج و مـرج طلبي و سـرگرداني( در 
درون كشـور منجر مي شـود يـا با توليدات كشـورهاي 
صنعتـي هماهنـگ عمـل مـي كند كـه در ايـن صورت 

روند وابسـتگي را بيشـتر اسـتمرار مي بخشد؛
بـه هـر حال، انتقـال فنـاوري بايـد طوري سـازماندهي 
جامعـه  تجربه هـاي  و  نيازمندي هـا  بـا  كـه  شـود 
همسـازي داشـته باشـد، گسسـت   اجتماعي، فرهنگي 
و تاريخـي را به حداقل رسـانده و تضادها و برخوردهاي 
اجتماعـي را بـه رقابت و سالم سـازي واحدهاي توليدي 
كهنـه تبديل كند. اين جمع اضداد زماني ميسـر اسـت 
كـه شـتابزده عمـل نكنيم و هر قـدم با مطالعـه و انجام 
پژوهـش برداشـته شـود و در برنامه ريزي هـاي كوتاه و 
بلندمـدت اسـتمرار و پيگيـري حفظ شـود و به صورت 
عـادت مـردم و جامعـه درآيـد. فنـاوري و بـه دنبال آن 
تغييـر ديگـر جنبه هـاي زندگـي، افزايـش روزافـزون 
وابسـتگي متقابل كشـورها و ملـل، تمركززدايي جوامع 
و نهادهـاي موجـود كـه بـه دليـل گسـترش فنـاوري 
اطالعات، شـتاب بيشتري يافته اسـت، تمايل روزافزون 
بـه جهانـي شـدن بـه همـراه حفـظ ويژگي هـاي ملي، 
قومـي و فرهنگـي و بسـياري عوامـل ديگر، لـزوم درک 
بهتـر از تغييـرات و آينـده را بـراي دولـت هـا، كسـب 
وكارهـا، سـازمآن هـا و مـردم ايجـاد ميكند. آينـده در 
اصـل قطعـي نيسـت؛ بـا ايـن همـه آثـار و رگـه هايـي 
از اطالعـات و واقعيتهـا كـه ريشـه در گذشـته و اكنون 
دارنـد، مـي تواننـد رهنمـون مـا بـه آينـده باشـند.  در 
آينـده جهـان فرديـت رخ مـي دهـد؛ منظـور از جهـان 
فرديـت زماني اسـت فنـاوري اطالعـات در آن به چنان 
رشـدي خواهد رسـيد كه پس از آن، پيـش بيني تاريخ 

بسـيار دشـوار خواهـد بود.
نتيجه گيري و جمعبندي

گسـترش فزاينـدة فّناوري هاي اطالعاتـي و ارتباطي در 
سـال هـاي اخيـر، حيـات بشـري را در ابعـاد مختلـف 
سياسـي، اجتماعـي و فرهنگـي تحـت تأثيـر قـرار داده 
اسـت؛ همانطوركـه تلگـراف، تلفـن و راه آهـن در قـرن 
نوزدهـم و او اي ل قـرن بيسـتم باعـث تحـول چـش 
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ماندازهـاي ملي و بين المللي شـدند، فّنـاوري ارتباطات 
در زمـان مـا، تحـوالت بـي سـابقه اي را بـه اينترنـت و 
وجـه مشـخص آن، يعنـي دنبال داشـته؛ تا آنجـا كه به 
وجـه غالب جهان معاصر تبديل شـده اسـت. گسـترش 
فزاينـدة فّنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، كـه مانوئـل 
كاسـتلز از آن يـاد مـي كنـد، بـه تحـول و دگرگوني در 
ابعـاد مختلف » جامعة شـبكه اي « به عنوان سياسـي، 
امنيتـي، اقتصـادي اجتماعي منجر شـده اسـت. فضاي 
مجـازي  و شـبكه هـاي اجتماعـي موجـب شـده تـا 
گروههـاي داراي مرزهاي سـخت سـنتي، جـاي خود را 
بـه گروه هـاي مجـازي با مرزهـاي منعطـف بدهند و به 
هميـن علـت، امـكان مبادله هـر چه بيشـتر اطالعات و 
پيام هـا، بـه كاهـش و در مـواردي حـذف فاصلـه ميان 
گـروه هـاي مختلف منجر شـده اسـت. با نفـوذ فزايندة 
اينترنـت بـه درون خانه ها، امـكان اشـتراک در تجارب 
گـروه هـاي مختلف ايجاد شـده اسـت .از منظر سـخت 
افزارهـاي ارتباطـي، تعـداد سـايت ها و تكنولوژي هـاي 
وابسـته بـه آنهـا نيز در حال گسـترش اسـت و اين امر، 
ابعـاد مختلـف زندگي بشـري را تحت تأثيرقـرار داده و 
موجـب ظهـور شـكل نوينـي از روابط و تعامـالت ميان 

افراد انسـاني شـده است.
منابع و ماخذ
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13.توسـلی، غالمعبـاس و موسـوی، مرضيـه )1382( 
سـرمايه در نظريـات كالسـيك و جديـد بـا تاكيـد بـر 
نظريه هـای سـرمايه اجتماعـی، نامـه علـوم اجتماعـی، 
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14.سـعادت، رحمـان)1386( تخميـن سـطح و توزيـع 
سـرمايه اجتماعی اسـتان ها، فصلنامه علمی-پژوهشـی 

رفاه اجتماعی،سـال ششـم، شـماره 23، 
سـرمايه  فرسـايش  محمـود)1390(؛  15.شـارع پور، 
اجتماعـی و پيامدهـای آن، نامه علوم اجتماعی، 1380، 
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17.دينـی تركمانـی، علی )1386( تبيين افول سـرمايه 
اجتماعـی، فصلنامـه علمی-پژوهشـی رفـاه اجتماعـی، 
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WWW.پايـگاه اينترنتی مؤسسـه سـرمايه اجتماعـی
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زمان پذيرش نهايي: 1395/6/1زمان دريافت مقاله: 1394/12/23

ارزيابی مدل بهینه گلخانه خورشیدی در ساختمان های مسکونی اقلیم 
معتدل و سرد کشور )نمونه موردی: شهر کرمانشاه(

محمد مهدی مقدسی- دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، تهران، ایران.
شاهین حیدری* -دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

 آزاده شاهچراغی -دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، تهران، ایران.
خسرو دانشجو-استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، تهران، ایران.

چکیده
گلخانه هـای خورشـیدی از دیـدگاه انـرژی، از جملـه راه حل هـای سـاختمانی غیرفعال 
هسـتند کـه بوسـیله اسـتفاده از تابـش خورشـید، انـرژی خورشـیدی را بـرای ایجـاد 
گرمایـش در فضاهـای جانبـی جـذب می کننـد. در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از پنـج 
متغییـر جهـت گیـری، زاویـه شـیب و ابعـاد، مصالـح نورگـذر، انتقـال حـرارت و حفظ 
انـرژی و بـا اسـتفاده از داده هـای اقلیمـی محـدوده مـورد مطالعـه کـه در بـازه زمانـی 
)2005-2015( از ایسـتگاه سـینوپتیک هواشناسـی فرودگاه کرمانشـاه گردآوری شـده 
اسـت. مـدل بهینـه گلخانه خورشـیدی در اقلیم مـورد نظر با کمک نرم افزارهای شـبیه 
سـازی و ارزیابـی انـرژی بررسـی و تحلیل شـده اسـت. بر اسـاس نتایج ایـن پژوهش در 
طـول ماه هـای گـرم سـال )شـش مـاه اول( جهت هایـی کـه زاویه بیشـتری نسـبت به 
جنـوب دارنـد انـرژی بیشـتری را دریافـت می کننـد؛ اما این موضـوع در ماه های سـرد 
سـال )شـش مـاه دوم( تقریبـا حالـت عکـس به خـود می گیرد، بـه گونه ای کـه زوایای 
نزدیک تـر بـه جنـوب انـرژی بیشـتری را دریافـت می کننـد کـه بـا توجـه به هـدف از 
طراحـی گلخانـه کـه همانـا کمک بـه کاهش بار گرمایشـی در طول فصول سـرد سـال 
می باشـد، ایـن گونـه جهت گیـری بـرای مـا مناسـب تر خواهـد بود کـه با توجـه با آن 
می تـوان دریافـت کـه مناسـب تریـن جهت گیـری به منظـور دریافـت حداکثـر انرژی 
خورشـید در شـش ماه دوم سـال چرخش 10 درجه ای از سـمت جنوب به سـمت غرب 
می  باشـد. همچنیـن بـا توجـه بـه نتایج حاصلـه می تـوان دریافت کـه بیشـترین بازده 
در دریافـت انـرژی خورشـید در شـش مـاه دوم سـال در محـدوده مـورد مطالعـه عالوه 
بـر زاویـه آزیمـوت 10 درجـه به سـمت غرب مربـوط به زاویه شـیب 50 درجه نسـبت 
بـه سـطح افـق گلخانـه می باشـد از این منظـر بهینه ترین طـول گلخانه خورشـیدی 6 
متـر و بهینـه ترین فرمول محاسـبه عمق )عـرض( آن از رابطـه COS)W/h=)50   قابل 
محاسـبه اسـت. همچنیـن بـه منظـور بهبود عملکـرد گرمایشـی در گلخانه می تـوان از 
پنجره هـای بـا شیشـه دو جـداره و نیـز پنجره هایی با شیشـه های کم گسـیل همراه با 
عایـق کاری متحـرک درونی اسـتفاده کـرد، که باعث کاهـش ضریب انتقـال حرارت در 

پنجـره شـده و درنتیجـه سـبب کاهش اتـالف انـرژی در گلخانه می شـود.
واژگان کلیـدی: فضـای خورشـیدی، معمـاری غیرفعـال، گلخانـه خورشـیدی، حفظ 

انرژی.

Evaluation of  Optimal Greenhouse in 
Residential Buildings in Moderate and 
Mountainous Climate of  Iran (Case Study: City 
of  Kermanshah)

Abstract
Solar greenhouse from the perspective of  energy, 
including the construction ways disabled by using 
solar radiation,absorb the solar energy to heating side 
space in this study using five variable orientation, the 
angle slope and aspect, light conductor  materials, 
heat transfer and energy conservation and using 
climate data within the study period )2005-2015( of 
synoptic meteorological  station of   Kermanshah 
airport has been collecting to help optimize solar 
greenhouse the software simulation and evaluation 
of  energy is analyzed.Based on the results of  this 
study during the warmer months of  the year (first 
six months( the direction which has the greater angle 
from the south have more energy in this respect the 
most efficient solar greenhouses during the most 
optimal formula for calculating depth of  6 meters 
)width( of  the relationship COS )50( = W / h is 
calculated.We can also improve the performance 
of   windows heating greenhouses with double 
glazing and low-emission windows with shading 
with internal  movable  insulation, which reduces 
heat transfer coefficient and thus in window reduce 
energy waste placed  in the greenhouse.
Keywords: solar space, architecture, passive solar 
greenhouses, energy conservation

Shheidari@ut.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09188369834 ، رایانامه *
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1- مقدمه
در دنیـای امـروز تامین انرژی حرارتی یکـی از نیاز های 
اساسـی زندگـی بشـر و عامـل مهـم گـردش چرخ های 
حامل هـای  از   عمـده ای  می باشـد.بخش  صنعـت 
انـرژی از منابـع سـوخت های فسـیلی تامیـن میگردد. 
امـا از یـک سـو این منابـع تجدیـد ناپذیرند و از سـوی 
دیگـر مصـرف ایـن حامل هـای انـرژی بشـدت موجب 
آلودگـی محیـط زیسـت مـی گردد.درالگـوي مصـرف 
انـرژي درکشـور، بخش مسـکوني و تجـاري عمده ترین 
مصرف کننده-ی انرژي کشـوردر مقایسـه با بخشـهاي 
وکشـاورزي  ونقـل  حمـل  صنعـت،  چـون  دیگـري 
بـا توجـه بـه مصـارف گوناگـون دربخـش  مي باشـد. 
انـرژي  مصـرف  سـهم  بیشـترین  مسـکوني،  تجـاري، 
درایـن بخش صرف سـرمایش،گرمایش و سیسـتم هاي 
تهویـه مي گردد.بدیـن ترتیب مي توان چنین انگاشـت 
کـه 15تا20درصـد ازکل انـرژي مصـرف کشـور، صرف 
سـاختمان ها  و  اماکـن  وتهویـه  سـرمایش  گرمایـش، 
مي شود)سـابا، 1383، ص 194(. بـا توجـه به این نکته 
لـزوم اسـتفاده از گونه هـای دیگـر انرژیبیـش از پیـش 
احسـاس مـی شـود. یکـی از ایـن گونه های انـرژی که 
به راحتی در سـاختمان نیز قابل اسـتفاده اسـت، انرژی 

میباشد. خورشـید 
پتانسـیل واقعـی انـرژی خورشـیدی متاثـر از عوامـل 
متعـددی نظیـر زمـان تابـش خورشـیدی در فصـول 
مختلـف سـال و سـاعت های متفـاوت درروز، مناطـق 
جغرافیایـی و شـرایط آب و هوایی اسـت. این پتانسـیل 
تـا حـدی عظیم اسـت کـه از تامین احتیاجـات فعلی و 
آتـی جهانی انرژیفراتر می رود)قیابکلو، 1391، ص 11(.

فضای خورشـیدی یا گلخانه اتاقی اسـت کـه به منظور 
جمـع آوری گرما بـرای بخش اصلی یـک اختمان و نیز 
بـه عنـوان یـک فضـای نشـیمن ثانـوی طراحـی شـده 
اسـت. از آنجـا که دمـا در یک فضای خورشـیدی مجاز 
بـه نوسـان از حـدود 32 درجـه سـانتیگراد در یک روز 
آفتابـی تا یـک حداقل 10 درجه ی سـانتیگراد در طول 
شـب زمستان می باشـد این سـامانه می تواند به عنوان 
یـک فضـای نشـیمن الحاقـی مـورد توجـه قـرار گیـرد 

)لکنـر، 1385، ص 174(.گلخانه هـا از دیـدگاه انـرژی، 
از جملـه راه حل هـای سـاختمانی جـذاب هسـتند که 
بوسـیله اسـتفاده از تابش خورشـید، انرژی خورشـیدی 
را بـرای اسـتفاده در فضاهای جانبـی جذب می کنند، و 
از لحـاظ کاهش تقاضای انرژی در زمسـتان و همچنین 
گسـترش فضاهـای قابـل اسـتفاده و  آسـایش حرارتی 
شـرایط مطلوبـی را بـرای سـاکنین  فراهـم می کننـد.

طبیعـت پیچیده جریان هـای انرژی حرارتـی میان یک 
گلخانـه و یـک سـاختمان تعیین انـدازه دقیـق گلخانه 
و پیش بینـی عملکـرد آن را بـه عنـوان یـک سیسـتم 
گرمایشـی مشـکل میسـازد. چنانچه گلخانـه الحاقی به 
درسـتی محاسـبه و طراحـی شـود نه تنها خـود را گرم 
می کنـد بلکـه فضاهای مجـاور خود را نیز گـرم خواهد 
کـرد. در ایـن بخـش عملکـرد گلخانه های خورشـیدی 
در فصـل سـرد در اقلیـم معتدل و کوهسـتانی کشـور ) 
شـهر کرمانشـاه( کـه نیـاز بـه گرمایـش فضـای داخلی 
حداقـل بـه مـدت پنـج مـاه از سـال مـورد نیـاز اسـت 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه تـا بتـوان  بـه یـک طـرح 
از  را  طراحـان  تـا  کـرد  پیـدا  دسـت  آن  از  مناسـب 
محاسـبات حرارتـی پیچیـده بی نیـاز کند.یـک گلخانه 
قسـمتی از یـک سـاختمان بزگتر اسـت کـه در پاره ای 
مـوارد بـه آن گلخانه الحاقی می گوینـد. گلخانه الحاقی 
اصـوال ترکیبـی از سیسـتم های دریافت مسـتقیم وغیر 
مسـتقیم می باشـد. در ایـن حالـت گلخانـه در طـرف 
جنوبـی سـاختمان بـا دیوار سـنگین مسـتقل سـاخته 
بـه  مسـتقیما  گلخانـه  ایـن  کـه  آنجایـی  از  میشـود. 
واسـطه نـور خورشـید گـرم می شـود، عملکـرد آن بـه 
عنـوان سیسـتم در یافتـی مسـتقیم بـه شـمار می آید. 
امـا فضـای مجـاور گلخانـه گرمـای آن را از دیـوار و بـه 
صـورت غیـر مسـتقیم دریافـت میکند)مازریـا، 1385، 

ص 67()تصویـر1(.
1-1- شیوه های ارتباط گلخانه با ساختمان

فضـای خورشـیدی، بـه عنـوان یـک حـوزه حرارتـی 
مجـزا، بایـد بـه گونه طراحی شـود کـه در صـورت نیاز 
بتوانـد از سـایر بخش هـای سـاختمان جـدا گـردد. بـر 
این اسـاس  سـه شـیوه متفـاوت بـرای ارتبـط کالبدی 
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تصوير 1. دريافت مستقیم و غیر مستقیم در گلخانه الحاقی؛ ماخذ: مازريا، 1385.

دارد.  وجـود  سـاختمان  بـا  خورشـیدی  گلخانـه ی 
انـواع  بـه  میـزان محصوریـت،  مبنـای  بـر  گلخانه هـا 
متصـل )الحاقی( نیمه محصور و محصور تقسـیم بندی 

می شـوند)تصویر2(.
1-2- انواع گلخانه از نظر کاربردی

-گلخانـه بـه عنـوان جزئـی از فضـای زندگـی )بـدون 
دیـوار( عملکـرد آن بـه ماننـد جـذب مسـتقیم اسـت، 

چراکـه آفتـاب را مسـتقیما وارد فضـا میکنـد.
-گلخانـه بدون دیـوار با جدا کننده ای کـه توده ذخیره 

نیست. حرارت 
-گلخانه با دیوار ترومب.
-گلخانه مجهز به تهویه.

-گلخانه مجهز به ذخیره مجزا.
-گلخانـه با کف پایین تر از سـطح بنـا، که در این حالت 

از زمین به عنوان ذخیره حرارتی اسـتفاده می شـود.
-گلخانه هـای مجهـز بـه ذخیـره گرمایـی بشـکه های 
آبـی، ایـن تـوده ذخیـره می توانـد بشـکه های نفتـی 
کوزه هـای پالسـتیکی و یـا شیشـه ای باشـد کـه بـه 
رنـگ تیـره درآمده باشـند )مفیـدی شـیرازی، 1385(.

2- پیشینه پژوهش 
در رابطـه با گلخانه های خورشـیدی تاکنـون مطالعات 
متعـددی انجـام شـده کـه بـه پـاره ایـی از آنها اشـاره 

می گـردد:
موتـارد و فیسـوره بـرای نحـوه توزیـع و انعـکاس امواج 

2 
 

ترينمصرفكنندهيانرژيكشوردرمقايسهبابخشهايديگريچونصنعت،حملونقلوكشاورزيميباشد. با 
-توجهبهمصارفگوناگوندربخشتجاري،مسكوني،بيشترين سهممصرفانرژيدراينبخش صرفسرمايش،گرمايشوسيستمهايتهويهمي

درصدازكالنرژيمصرفكشور،صرفگرمايش،سرمايشوتهويهاماكنو ساختمانها ميشود(سابا، 20تا15گردد.بدينترتيبميتوانچنين انگاشتكه 
). با توجه به اين نكته لزوم استفاده از گونههاي ديگر انرژيبيش از پيش احساس مي شود. يكي از اين گونههاي 194  ص،1383

انرژي كه به راحتي در ساختمان نيز قابل استفاده است، انرژي خورشيد ميباشد. 
پتانسيل واقعي انرژي خورشيدي متاثر از عوامل متعددي نظير زمان تابش خورشيدي در فصول مختلف سال و ساعتهاي متفاوت 
درروز، مناطق جغرافيايي و شرايط آب و هوايي است. اين پتانسيل تا حدي عظيم است كه از تامين احتياجات فعلي و آتي جهاني 

).فضاي خورشيدي يا گلخانه اتاقي است كه به منظور جمعآوري گرما براي بخش اصلي يك 11  ص،1391انرژيفراتر ميرود(قيابكلو، 
اختمان و نيز به عنوان يك فضاي نشيمن ثانوي طراحي شده است. از آنجا كه دما در يك فضاي خورشيدي مجاز به نوسان از حدود 

 درجهي سانتيگراد در طول شب زمستان ميباشد اين سامانه ميتواند به 10 درجه سانتيگراد در يك روز آفتابي تا يك حداقل 32
).گلخانهها از ديدگاه انرژي، از جمله راه حلهاي 174  ص،1385عنوان يك فضاي نشيمن الحاقي مورد توجه قرار گيرد (لكنر، 

ساختماني جذاب هستند كه بوسيله استفاده از تابش خورشيد، انرژي خورشيدي را براي استفاده در فضاهاي جانبي جذب ميكنند، و از 
لحاظ كاهش تقاضاي انرژي در زمستان و همچنين گسترش فضاهاي قابل استفاده و  آسايش حرارتي شرايط مطلوبي را براي 
ساكنين  فراهم ميكنند.طبيعت پيچيده جريان هاي انرژي حرارتي ميان يك گلخانه و يك ساختمان تعيين اندازه دقيق گلخانه و 

پيشبيني عملكرد آن را به عنوان يك سيستم گرمايشي مشكل ميسازد. چنانچه گلخانه الحاقي به درستي محاسبه و طراحي شود نه 
تنها خود را گرم ميكند بلكه فضاهاي مجاور خود را نيز گرم خواهد كرد. در اين بخش عملكرد گلخانههاي خورشيدي در فصل سرد 

در اقليم معتدل و كوهستاني كشور ( شهر كرمانشاه) كه نياز به گرمايش فضاي داخلي حداقل به مدت پنج ماه از سال مورد نياز است 
يك مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان  به يك طرح مناسب از آن دست پيدا كرد تا طراحان را از محاسبات حرارتي پيچيده بي نياز كند.
گلخانه قسمتي از يك ساختمان بزگتر است كه در پارهاي موارد به آن گلخانه الحاقي ميگويند. گلخانه الحاقي اصوال تركيبي از 
سيستمهاي دريافت مستقيم وغير مستقيم ميباشد. در اين حالت گلخانه در طرف جنوبي ساختمان با ديوار سنگين مستقل ساخته 

ميشود. از آنجايي كه اين گلخانه مستقيما به واسطه نور خورشيد گرم ميشود، عملكرد آن به عنوان سيستم در يافتي مستقيم به شمار 
 .)1)(تصوير67، ص 1385 ميآيد. اما فضاي مجاور گلخانه گرماي آنرا از ديوار و به صورت غير مستقيم دريافت ميكند(مازريا،

 
 .1385مازريا، ؛ ماخذ:  دريافت مستقيم و غير مستقيم در گلخانه الحاقي.1 تصوير

 
 
 
 

3 
 

 - شيوه هاي ارتباط گلخانه با ساختمان1-1
فضاي خورشيدي، به عنوان يك حوزه حرارتي مجزا، بايد به گونه طراحي شود كه در صورت نياز بتواند از ساير بخشهاي ساختمان 

جدا گردد. بر اين اساس  سه شيوه متفاوت براي ارتبط كالبدي گلخانهي خورشيدي با ساختمان وجود دارد. گلخانهها بر مبناي ميزان 
 .)2محصوريت، به انواع متصل (الحاقي) نيمه محصور و محصور تقسيم بندي ميشوند(تصوير

 

 
 .1385لنكر، ؛ ماخذ: روابط ممكن بين گلخانه و فضاي اصلي.2 تصوير

- انواع گلخانه از نظر كاربردي1-2  
گلخانه به عنوان جزئي از فضاي زندگي (بدون ديوار) عملكرد آن به مانند جذب مستقيم است، چراكه آفتاب را مستقيما -

 وارد فضا ميكند.
 گلخانه بدون ديوار با جدا كنندهاي كه توده ذخيره حرارت نيست.-
 گلخانه با ديوار ترومب.-
 گلخانه مجهز به تهويه.-
 گلخانه مجهز به ذخيره مجزا.-
 گلخانه با كف پايينتر از سطح بنا، كه در اين حالت از زمين به عنوان ذخيره حرارتي استفاده ميشود.-
گلخانههاي مجهز به ذخيره گرمايي بشكههاي آبي، اين توده ذخيره ميتواند بشكههاي نفتي كوزههاي پالستيكي و يا -

 .)1385شيشهاي باشد كه به رنگ تيره درآمده باشند (مفيدي شيرازي، 
- پيشينه پژوهش  2

در رابطه با گلخانه هاي خورشيدي تاكنون مطالعات متعددي انجام شده كه به پاره ايي از آنها اشاره مي گردد: 
1Fموتارد و فيسوره

براي نحوه توزيع و انعكاس امواج تابشي با طول موج بلند در گلخانه خورشيدي متصل (با فرض دماي يكنواخت هوا �
 با استفاده از مدل آنها مي توان دماي هوا، دماي سطوح گلخانه و شار گرما به فضاهاي مجاور گلخانه را .در گلخانه)مدلي ارايه نمودند

بدست آورد. 
2Fاليوتي، دسيمونه و روفولو

در پژوهشهاي خود مدل سادهاي را برايميزان جذب انرژي خورشيدي در گلخانه با استفاده از نرم افزار شبيه �
مهمترين متغييرهاي بررسي شده شامل عرض جغرافيايي،جهت گيري،هندسه و ويژگيهاي بصري سطوح .سازي دربلت ارايه كردند

                                                             
1Mottard and Fissore
2Oliveti, De Simone, and Ruffolo

تصوير 2.روابط ممکن بین گلخانه و فضای اصلی؛ ماخذ: لنکر، 1385.
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تابشـی بـا طـول مـوج بلنـد در گلخانـه خورشـیدی 
متصـل )با فـرض دمای یکنواخت هـوا در گلخانه(مدلی 
ارایـه نمودنـد. با اسـتفاده از مـدل آنها می تـوان دمای 
هـوا، دمـای سـطوح گلخانـه و شـار گرمـا بـه فضاهای 

مجـاور گلخانـه را بدسـت آورد.
الیوتـی، دسـیمونه و روفولـو در پژوهشـهای خـود مدل 
انـرژی خورشـیدی در  برایمیـزان جـذب  سـاده ای را 
گلخانـه بـا اسـتفاده از نرم افزار شـبیه سـازی درب لت 
ارایه کردند.مهم ترین متغییرهای بررسـی شـده شـامل 
عـرض جغرافیایی،جهـت گیری،هندسـه و ویژگی های 
بصـری سـطوح مـات و شـفاف بـود نتایج پژوهـش آنها 
نشـان می دهد کـه با اسـتفاده از مدل پیشـنهادی آنها 
می تـوان میـزان انـرژی جـذب شـده در گلخانـه را بـا 

دقـت کافی تخمیـن زد.
میهاالکاکـو و فرانتـه  با بررسـی تاثیـر عواملی همچون 
جهت گیری، مصالح شیشه،شـرایط مـرزی کف گلخانه 
و سیسـتم لولـه هـای زیرزمینـی بـر عملکـرد حرارتی 
آن در سـاختمان در چهـار شـهر اروپایـی با اسـتفاده از 
برنامه شـبیه سازی ترانسـیس پرداختند.نتایج پژوهش 
آنها نشـان مـی دهد کـه گلخانه خورشـیدی متصل به 
سـاختمان به میـزان قابل توجهی دمـای فضای داخلی 
را در فصـول سـرد سـال افزایش می دهد امـا در فصول 
گـرم سـال موجب افزایـش کنترل نشـده و بیش از حد 
فضـای داخلـی مـی گرددالبتـه ایـن پدیـده زمانـی رخ 
مـی دهـد کـه هیچ گونـه تمهیدی بـرای خـروج هوای 
گـرم گلخانـه در فصول گرم سـال در نظر گرفته نشـده 

باشد.
میهاالکاکو در ادامه تاثیر سـه روش سـرمایش غیرفعال 
شـامل سـایبانها ،لولـه هـای زیرزمینـی و تهویه شـبانه 
را بـرای جلوگیـری از بیـش از حـد گـرم شـدن فضای 
گلخانـه در فصـول گـرم با اسـتفاده از برنامه ترانسـیس 
شـبیه سـازی نمـود. نتایـج پژوهـش او نشـان می دهد 
کـه ترکیـب هـر سـه روش در بهبـود عملکـرد حرارتی 
گلخانـه متصـل به سـاختمان موثر اسـت و آن را بهبود 

می بخشـد.
بـرای بررسـی عملکـرد  نیـز  اسپوسـتی  و همـکاران 

حرارتـی گلخانـه متصل یک نمونه واقعی سـاختند. آنها 
در جـداره جنوبـی یکـی از نمونـه های مـورد آزمایش، 
پنجـره ایی با شیشـه دوجـداره و در نمونه دیگر گلخانه 
ایـی بـا پنجره مشـابه طراحـی نمودنـد و عملکـرد این 
نمونـه هـا را با عملکـرد نمونه مرجع که جـداره جنوبی 
آن دارای عایـق حرارتی بود را مقایسـه کردند. مقایسـه 
مصـرف انـرژی سـه نمونه سـاخته شـده نشـان داد که 
عملکـرد حرارتـی نمونه دارای گلخانـه کم و بیش مانند 
نمونـه مرجـع بـود، ایـن پدیده بـه دلیل مه آلـود بودن 

هـوا در کل دوره انـدازه گیـری رخ داده بود.
طالقانی،تیـن پریک،انـدی وان دن دوبلسـتن محققیـن 
پژوهـش  یـک  در  هلنـد  دلفـت  تکنولـوژی  دانشـگاه 
دانشـگاهی اثـرات سـه فضـای متفـاوت شـامل حیـاط 
میـزان  در  را  گلخانـه خورشـیدی  و  مرکزی،آدوتریـم 
مصـرف انـرژی در سـاختمان هـای مسـکونی در پنـج 
اروپایـی و آسـیایی بررسـی نمودنـد. اقلیـم متفـاوت 

بـر اسـاس نتایـج ایـن پژوهـش کـه بـا اسـتفاده از نرم 
افزارهـای شـبیه سـازی و ممیـزی انـرژی انجـام شـده 
نشـان مـی دهد کـه بطور مثـال در هلند وجـود حیاط 
مرکـزی و یـا گلخانـه خورشـیدی در مرکـز سـاختمان 
و  شـده  سـاختمان  انـرژی  مصـرف  افزایـش  باعـث 
همچنیـن باعـث بیـش گرمایـش سـاختمان در فصول 

گـرم نیـز خواهـد گردیـد.
در ایـران نیـز پژوهش های نظـری و عملی در خصوص 
گلخانـه هـای خورشـیدی انجـام شـده هـر چنـد کـه 
بخـش عمـده ایـن پژوهـش هـا در زمینـه کشـاورزی 
و کشـت محصـوالت گلخانـه ایـی اسـت امـا در زمینـه 
بـه سـاختمان پژوهـش هـای  گلخانـه هـای متصـل 
کمتریصـورت گرفتـه کـه در ادامـه اشـاره مـی گـردد: 
پژوهـش  در  کاری  محمـد  بهـروز  و  گیالنـی  سـارا 
خورشـیدی  هـای  گلخانـه  گرمایشـی  خویشـعملکرد 
متصل به سـاختمانهای مسـکونی در اقلیم سـرد کشور 
)شـهر اردبیـل( را بررسـی نمـوده انـد. بر اسـاس نتایج 
حاصـل از ایـن پژوهـش کـه بـا کمـک نـرم افزارهـای 
اسـت.  انجـام شـده  انـرژی  شـبیه سـازی و ممیـزی 
جهـت گیـری مناسـب گلخانه بـرای این اقلیم بررسـی 
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شـده و مشـخص گردیـده که بـرای دریافت بیشـترین 
انـرژی خورشـیدی در فصول سـرد سـال جهـت گیری 
جنـوب غربـی و غـرب و بـرای کمتریـن بار گرمایشـی 
در دوره گـرم سـال جهـت گیری جنوب غربی مناسـب 
تریـن جهـت برای اتصـال گلخانـه های خورشـیدی به 

سـاختمان می باشـند.
بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه اینکـه ایـران در زمـره 
کشـورهای با پتانسـیل بـاالی تابش انرژی خورشـیدی 
هـای  از طرفـی مصـرف سـوخت  و  بـوده  در جهـان 
فسـیلی در کشـور علـی الخصـوص در بخش مسـکونی 
رو بـه افزایـش اسـت. بهره گیـری از سیسـتم غیرفعال 
خورشـیدی بصـورت گلخانـه خورشـیدی خصوصـا در 
اقلیم های سـرد و کوهسـتانی کشـور توجیه پذیر بوده 
و به سـهولت امکان پذیر اسـت در ایـن پژوهش کارایی 
یـک گلخانـه خورشـیدی متصل به سـاختمان در اقلیم 
معتـدل و کوهسـتانی کشـور بـا در نظـر گرفتـن پنـج 
متغییـر موثر با کمک نرم افزار شـبیه سـازی و ممیزی 
انـرژی پالس مـورد بررسـی قرارگرفتـه تا بهینـه ترین 
مـدل مشـخص گـردد. این پژوهش در شـهر کرمانشـاه 
کـه در محـدوده اقلیمـی فوق قـرار دارد صـورت گرفته 
کـه بـا توجه بـه بررسـی هـای صـورت گرفتـه اقلیمی 
و پـس از تهیـه فایـل اقلیمـی آن بـر اسـاس داده های 
واقعی و سـاعتی ایستگاه هواشناسـی فرودگاه کرمانشاه 

در بـازه )2005-2015( تهیـه شـده اسـت. 
3- متغیرهای اقلیمی

شـهر کرمانشاه در غرب کشـور ایران و در 31/34 درجه 
عرض شـمالی و 47/07 درجه طول شـرقی قرار گرفته 
اسـت ارتفاع ایسـتگاه هواشناسـی فرودگاه کرمانشـاه از 
سـطح دریـا 1311 متـر بـوده و بر اسـاس پهنـه بندی 
اقلیمی کسـمایی در گروه اقلیمـی 2 و زیرگروه اقلیمی 
7 قـرار دارد. بـر اسـاس تقسـیم بنـدی فوق دمـای هوا 
در زمسـتان هـا سـرد و در تابسـتان هـا نیمـه گـرم و 
خشـک می باشـد.بر این اسـاس با توجه به فاکتورهای 
اقلیمـی، بطـور متوسـط در محدوده فوق 6 ماه از سـال 
نیـاز بـه گرمایـش فضـای داخلـی سـاختمان وجـود 
دارد. همچنیـن حـدود تقریبـی نیـاز حرارتـی سـالیانه 

سـاختمان به وسـیله انرژی خورشـیدی 20-25 درصد 
بـرآورد گردیـده است.شـهر کرمانشـاه در  انـرژی  کل 
ناحیـه 2 پهنـه بنـدی تابـش سـالیانه خورشـید ایـران 
قـرار گرفتـه و بـر ایـن اسـاس میانگیـن سـالیانه تابش 
خورشـید در آن ناحیـه Kwh/m2 1600-1900مـی 
باشد.بررسـی مسـیر حرکت سـالیانه خورشـید در شهر 
کرمانشـاه بیانگر آنسـت که در 21Jun  بلندترین طول 
حرکـت خورشـید کـه از حـدودا 68/5 درجـه شـمال 
شـرقی آغـاز شـده و تـا 298/5 درجـه شـمال غربـی 
ادامـه مـی یابـد بـوده و کوتاه تریـن مسـیر حرکت آن 
در 21Dec از حـدودا 119 درجـه جنـوب شـرقی آغاز 
شـده و تـا 239 درجـه جنـوب غربـی ادامـه مـی یابـد 
همچنین بیشـترین طول سـایه بروی زمیـن در همین 
حـدود زمانـی و جغرافیایی اتفـاق می افتد. در بررسـی 
نمودار زیسـت اقلیمی شـهر کرمانشـاه که با استفاده از 
داده های واقعی و سـاعتی اقلیمی ایسـتگاه هواشناسی 
فرودگاه کرمانشـاه در بـازه )2005-2015( تهیه شـده 
اسـت مشـخص می گـردد کـه در بیش از یـازده درصد 

اوقـات سـالیانه شـرایط آسـایش درونی فراهم اسـت.
 4- متغیرهای پژوهش

بـرای طراحـی یـک گلخانه کـه بتوانـد انتظـارات را به 
نحـو شایسـته ای بـرآورده کنـد، مـوارد زیـادی را بایـد 
مـورد توجـه قـرار داد. پنـج متغییـر کـه نقـش تعیین 
کننـده ای را در کارکـرد گلخانـه دارنـد بـه شـرح زیـر 
جهـت   .1  :)1984  ,Robert.W.Jones(می باشـد
گیـری بـا توجـه بـه اقلیـم؛ 2. زاویه شـیب؛ 3. شیشـه 
انـرژی  از  حفاظـت   .5 حـرارت؛  انتقـال   .4 نورگـذر؛ 

)عایقـکاری(.
4-1- فرضیات پژوهش

در فرآینـد ورود داده هـای مورد نیاز برای شبیه سـازی، 
سـعی گردیـد فرضیاتـی در نظر گرفته شـود کـه تا حد 
بهره-بـرداری متـداول در  واقعـی  بـه شـرایط  امـکان 
کشـورو شـهر مـورد نظـر نزدیک تر باشـد. مدل شـبیه 
سـازی شـده در این پژوهش شـامل یک اتاقک شیشـه 
ای رو بـه جنـوب بـه ابعـاد 4×2,5 متـر می باشـد کـه 
بـه عنـوان گلخانـه در نظـر گرفته می شـود و همچنین 
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 اين پژوهش در شهر .كمك نرم افزار شبيه سازي و مميزي انرژي پالس مورد بررسي قرارگرفته تا بهينه ترين مدل مشخص گردد
كرمانشاه كه در محدوده اقليمي فوق قرار دارد صورت گرفته كه با توجه به بررسي هاي صورت گرفته اقليمي و پس از تهيه فايل 

) تهيه شده است.  2015-2005اقليمي آن بر اساس داده هاي واقعي و ساعتي ايستگاه هواشناسي فرودگاه كرمانشاه در بازه (
- متغييرهاي اقليمي 3

 درجه طول شرقي قرار گرفته است ارتفاع ايستگاه 07/47 درجه عرض شمالي و 34/31شهر كرمانشاه در غرب كشور ايران و در 
 و زيرگروه اقليمي 2 متر بوده و بر اساس پهنه بندي اقليمي كسمايي در گروه اقليمي 1311هواشناسي فرودگاه كرمانشاه از سطح دريا 

بر اين اساس با . بر اساس تقسيم بندي فوق دماي هوا در زمستان ها سرد و در تابستان ها نيمه گرم و خشك مي باشد. قرار دارد7
 همچنين . ماه از سال نياز به گرمايش فضاي داخلي ساختمان وجود دارد6توجه به فاكتورهاي اقليمي، بطور متوسط در محدوده فوق 

شهر كرمانشاه در  درصد كل انرژي برآورد گرديده است.25-20حدود تقريبي نياز حرارتي ساليانه ساختمان به وسيله انرژي خورشيدي 
 1600-1900 پهنه بندي تابش ساليانه خورشيد ايران قرار گرفته و بر اين اساس ميانگين ساليانه تابش خورشيد در آن ناحيه 2ناحيه 

Kwh/m2 21مي باشد.بررسي مسير حركت ساليانه خورشيد در شهر كرمانشاه بيانگر آنست كه درJun  بلندترين طول حركت 
 درجه شمال غربي ادامه مي يابد بوده و كوتاه ترين مسير حركت 5/298 درجه شمال شرقي آغاز شده و تا 5/68خورشيد كه از حدودا 

 درجه جنوب غربي ادامه مي يابد همچنين بيشترين طول سايه 239 درجه جنوب شرقي آغاز شده و تا 119از حدودا  21Decآن در 
داده در بررسي نمودار زيست اقليمي شهر كرمانشاه كه با استفاده از . بروي زمين در همين حدود زماني و جغرافيايي اتفاق مي افتد

) تهيه شده است مشخص مي گردد كه در 2015-2005هاي واقعي و ساعتي اقليمي ايستگاه هواشناسي فرودگاه كرمانشاه در بازه (
 .بيش از يازده درصد اوقات ساليانه شرايط آسايش دروني فراهم است
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 مسير حركت ساليانه خورشيد در شهر كرمانشاه.3تصوير 

 

 مدل شبيه سازي شده طول سايه در شهر كرمانشاه.4تصوير 
 

تصوير 3.مسیر حرکت سالیانه خورشید در شهر کرمانشاه

5-تحلیل ها
5-1- جهت گیری

گلخانـه  در  پنجـره  مناسـب  جهت گیـری  از  هـدف 
بـه حداکثـر رسـاندن میـزان انـرژی عبـوری از طریـق 
سـطح موجود شیشـه می باشـد. یک شیشـه بیشترین 
تشعشـعات را در زاویـه برخـورد نرمـال عبـور می دهد، 
کـه ایـن امـر بـه دلیـل حداکثـر بـودن تعـداد پرتـو 
برخـوردی در یـک محـدوده ی شیشـه کاری معیـن 
در زاویـه نرمـال وهـم بـه دلیـل حداکثـر بـودن میزان 
عبـور در ایـن زاویـه می باشـد. بنابرایـن در هـر زمـان 
معیـن جهـت گیـری بهینـه به صـورت عمود بـر جهت 

یـک اتـاق بـه ابعـاد 4×6 متـر در ضلـع شـمالی آن بـا 
ارتفـاع کـف تـا کف  سـه متر  می باشـد که به واسـطه 
یـک دیوار مشـترک به گلخانـه متصل می باشـد و یک 
پنجـره بـه ابعـاد 2×1,5 متر ارتباط بصـری بین گلخانه 

و اتـاق مجـاور آن را تامیـن می کند.
دیوارهـای اتـاق شـبیه سـازی شـده بـا محیـط خـارج 
بـه  اسـتایرن  پلـی  بـا یـک الیـه  و  بـوده  ارتبـاط  در 
ضخامـت پنج سـانتیمتر از خارج، عایق شـده اسـت.در 
جـدول1 مشـخصات عناصـر بـه کار رفته در اتـاق قابل 

مشاهدهاسـت.
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 مسير حركت ساليانه خورشيد در شهر كرمانشاه.3تصوير 

 

 مدل شبيه سازي شده طول سايه در شهر كرمانشاه.4تصوير 
تصوير 4.مدل شبیه سازی شده طول سايه در شهر کرمانشاه 
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 دياگرام سايكومتريك شهر كرمانشاه.5تصوير 
- متغييرهاي پژوهش 4

براي طراحي يك گلخانه كه بتواند انتظارات را به نحو شايستهاي برآورده كند، موارد زيادي را بايد مورد توجه قرار داد. پنج متغيير كه 
جهت گيري با توجه به . Robert.W.Jones, 1984( :1نقش تعيين كنندهاي را در كاركرد گلخانه دارند به شرح زير ميباشد(

 .حفاظت از انرژي (عايقكاري). 5؛ انتقال حرارت. 4؛ شيشه نورگذر. 3؛ زاويه شيب. 2؛ اقليم
- فرضيات پژوهش 4-1

-در فرآيند ورود دادههاي مورد نياز براي شبيهسازي، سعي گرديد فرضياتي در نظر گرفته شود كه تا حد امكان به شرايط واقعي بهره
برداري متداول در كشورو شهر مورد نظر نزديك تر باشد. مدل شبيه سازي شده در اين پژوهش شامل يك اتاقك شيشه اي رو به 

 متر در ضلع شمالي 6×4 متر ميباشد كه به عنوان گلخانه در نظر گرفته ميشود و همچنين يك اتاق به ابعاد 2.5×4جنوب به ابعاد 
 متر 1.5×2آن با ارتفاع كف تا كف  سه متر  ميباشد كه به واسطه يك ديوار مشترك به گلخانه متصل ميباشد و يك پنجره به ابعاد 

 .ارتباط بصري بين گلخانه و اتاق مجاور آن را تامين ميكند

تصوير 5.دياگرام سايکومتريک شهر کرمانشاه
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  مدل شبيه سازي شده در نرم افزار انرژي پالس.6تصوير 

 
ديوارهاي اتاق شبيه سازي شده با محيط خارج در ارتباط بوده و با يك اليه پلي استايرن به ضخامت پنج سانتيمتر از خارج، عايق 

 مشخصات عناصر به كار رفته در اتاق قابل مشاهدهاست. 1شده است.در جدول
  عناصر به كار رفته در مدلسازي اتاق .1جدول

  ديوارخارجي ديوار مشترك سقف كف

  بتن مگر  سانتيمتر 10
 سانتيمتر

 سانتيمتر 2
پوشش نهايي 

 بام 

نماي  سانتيمتر 10
 آجري 

 (اليه خارجي) 1اليه  نماي آجري  سانتيمتر 3

عايق  سانتيمتر 5 
 حرارتي 

 سانتيمتر 1 
 عايق رطوبتي 

مالت  سانتيمتر 1 
 ماسه سيمان 

مالت ماسه  سانتيمتر 2
 سيمان 

 2اليه 

بخاربند(محافظ شيره 
 بتن)

 سانتيمتر 5
 عايق حرارتي 

بلوك  سانتيمتر 10
 سفالي 

بلوك  سانتيمتر 10
 سفالي 

 3اليه 

 بتن كف   سانتيمتر 15
 سانتيمتر 15

 بتن سقف 
اندود  سانتيمتر 2 

 داخلي 
عايق  سانتيمتر 5

 حرارتي 
 4اليه 

پوشش  سانتيمتر 3
 نهايي كف 

 سانتيمتر 2
نازك كاري 

داخلي 
 (اليه داخلي) 5اليه  اندود داخلي  سانتيمتر 2 

تصوير 6. مدل شبیه سازی شده در نرم افزار انرژی پالس

دیوارخارجیدیوار مشترکسقفکف
10 سانتیمتر بتن 

مگر   سانتیمتر
2 سانتیمتر پوشش 

نهایی بام 
10 سانتیمتر نمای 

آجری 
3 سانتیمتر نمای 

آجری 
الیه 1 )الیه 

خارجی(
 5 سانتیمتر عایق 

حرارتی 
 1 سانتیمتر عایق 

رطوبتی 
 1 سانتیمتر مالت 

ماسه سیمان 
2 سانتیمتر مالت 

الیه 2ماسه سیمان 

بخاربند)محافظ 
شیره بتن(

5 سانتیمتر عایق 
حرارتی 

10 سانتیمتر بلوک 
سفالی 

10 سانتیمتر بلوک 
الیه 3سفالی 

15 سانتیمتر بتن 
کف  

15 سانتیمتر بتن 
سقف 

 2 سانتیمتر اندود 
داخلی 

5 سانتیمتر عایق 
الیه 4حرارتی 

3 سانتیمتر پوشش 
نهایی کف 

2 سانتیمتر نازک 
کاری داخلی

2 سانتیمتر اندود 
داخلی 

الیه 5 )الیه 
داخلی(

0,5090,4232,190,509
ضریب انتقال 
Kw/( حرارت

 )M2K

جدول1.  عناصر به کار رفته در مدل سازی اتاق
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0.509 0.423 2.19 0.509 
ضريب انتقال حرارت 

)Kw/M2K  (

 
-تحليل ها 5
- جهتگيري 5-1

هدف از جهتگيري مناسب پنجره در گلخانه به حداكثر رساندن ميزان انرژي عبوري از طريق سطح موجود شيشه ميباشد. يك 
شيشه بيشترين تشعشعات را در زاويه برخورد نرمال عبور ميدهد، كه اين امر به دليل حداكثر بودن تعداد پرتو برخوردي در يك 
محدودهي شيشه كاري معين در زاويه نرمال وهم به دليل حداكثر بودن ميزان عبور در اين زاويه ميباشد. بنابراين در هر زمان 

درنيمكره معينجهت گيري بهينه بهصورت عمود بر جهت تابش ميباشد.
بنابراينيكيازبهتريننقاطبرايايجاد . شمالي،درطولزمستانخورشيدازجنوبشرقيطلوعكردهوبعدازعبورازقسمتجنوبيدرجنوب غربيغروبميكند

به منظور .بهاينعلتكه نورخورشيدراميتوانبراحتيدرطولزمستانبرايكمكبهگرمكردنساختماناستفادهنمود.گلخانه،قسمتجنوبيساختمانميباشد
بررسي عملكرد گرمايشي گلخانه و يافتن زاويه مناسب با شمال به گونه اي كه حداكثر انرژي خورشيد را دريافت كنيم، شبيه سازي 

 نحوه چرخش مدل ها در هنگام شبيه سازي را نشان ميدهد. 7در زواياي مختلف  انجام شده است. تصوير 

 
  چرخش مدلهاي شبيه سازي شده نسبت به شمال.7تصوير 

مدل شبيه سازي شده در بازه هاي پنج درجهاي به سمت غرب و شرق چرخيده است تا زاويهاي كه بيشترين دريافت انرژي خورشيد 
را دارد تعيين شود. نمودار شماره يك نتايج حاصل از اين شبيه سازي را در طول سال نشان ميدهد.با اندكي مداقه در اين نمودار 

مشخص است كه در طول ماه هاي گرم سال (شش ماه اول) جهتهايي كه زاويه بيشتري نسبت به جنوب دارند انرژي زيادتري را 
دريافت ميكنند؛ اما اين موضوع در ماههاي سرد سال (شش ماه دوم) تقريبا حالت عكس به خود ميگيرد، به گونهاي كه زواياي 

نزديكتر به جنوب انرژي بيشتري را دريافت ميكنند كه با توجه به هدف ما از طراحي گلخانه كه همانا كمك به كاهش بار 
گرمايشي در طول فصول سرد سال ميباشد، اين گونه جهتگيري براي ما مناسب تر خواهد بود. 

تصوير 7. چرخش مدل های شبیه سازی شده نسبت به شمال

10 
 

 
ميزان دريافت انرژي خورشيد در جهات مختلف در طول سال. 1نمودار   

براي به دست آوردن مناسبترين زاويه در طول فصول سرد براي دريافت انرژي خورشيد اين بار بازه زماني را محدود به شش ماه 
دوم سال نموده ايم كه نتايج آن در نمودار شماره دو قابل مشاهده ميباشد. 

 
ميزان دريافت انرژي خورشيد در جهات مختلف در ماههاي سرد. 2نمودار   

نكته مورد نظر در نمودار فوق ميانگين دريافت انرژي خورشيد در طول فصول سرد سال ميباشد كه با توجه با آنميتوان دريافت كه 
 درجهاي به سمت غرب ميباشد. 10مناسب ترين جهتگيري به منظور دريافت حداكثر انرژي خورشيد در شش ماه دوم سال چرخش 

- زاويه شيب سقف گلخانه 5-1-1
 

نمودار 1. میزان دريافت انرژی خورشید در جهات مختلف در طول سال

زاویه مناسـب با شـمال به گونـه ای که حداکثـر انرژی 
خورشـید را دریافـت کنیـم، شـبیه سـازی در زوایـای 
مختلـف  انجـام شـده اسـت. تصویـر 7 نحـوه چرخش 
مـدل هـا در هنـگام شـبیه سـازی را نشـان می دهـد.

 مـدل شـبیه سـازی شـده در بـازه های پنـج درجه ای 
بـه سـمت غرب و شـرق چرخیده اسـت تـا زاویه ای که 
بیشـترین دریافت انرژی خورشـید را دارد تعیین شـود. 
نمودار شـماره یک نتایج حاصل از این شـبیه سـازی را 

تابـش می باشـد. درنیمکـره شـمالی،درطول زمسـتان 
خورشـیداز جنـوب شـرقی طلـوع کـرده و بعـد از عبور 
از قسـمت جنوبـی درجنـوب غربـی غـروب می کنـد. 
بنابرایـن یکـی ا زبهتریـن نقـاط بـرای ایجـاد گلخانـه، 
قسـمت جنوبـی سـاختمان می باشـد. به ایـن علت که 
نـور خورشـید را می تـوان براحتـی درطـول زمسـتان 
بـرای کمـک بـه گرم کـردن سـاختمان اسـتفاده نمود. 
بـه منظور بررسـی عملکرد گرمایشـی گلخانـه و یافتن 
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در طـول سـال نشـان می دهد.بـا اندکی مداقـه در این 
نمودار مشـخص اسـت که در طول ماه های گرم سـال 
)شـش مـاه اول( جهت هایی که زاویه بیشـتری نسـبت 
بـه جنـوب دارنـد انرژی زیادتـری را دریافـت می کنند؛ 
اما این موضوع در ماه های سـرد سـال )شـش ماه دوم( 
تقریبـا حالـت عکس به خـود می گیرد، بـه گونه ای که 
زوایـای نزدیک تر بـه جنوب انرژی بیشـتری را دریافت 
می کننـد کـه بـا توجه بـه هدف مـا از طراحـی گلخانه 
کـه همانـا کمـک بـه کاهـش بـار گرمایشـی در طـول 
فصـول سـرد سـال می باشـد، ایـن گونـه جهت گیـری 

بـرای ما مناسـب تر خواهـد بود.
 بـرای بـه دسـت آوردن مناسـب ترین زاویـه در طـول 
فصـول سـرد برای دریافت انرژی خورشـید ایـن بار بازه 
زمانـی را محدود به شـش ماه دوم سـال نمـوده ایم که 
نتایج آن در نمودار شـماره دو قابل مشـاهده می باشـد.

 نکتـه مـورد نظـر در نمـودار فـوق میانگیـن دریافـت 
انـرژی خورشـید در طول فصول سـرد سـال می باشـد 
کـه بـا توجـه بـا آنمی تـوان دریافـت که مناسـب ترین 
انـرژی  حداکثـر  دریافـت  منظـور  بـه  جهت گیـری 
خورشـید در شـش ماه دوم سـال چرخش 10 درجه ای 

به سـمت غـرب می  باشـد.
5-1-1- زاويه شیب سقف گلخانه

دسـتیابی به حداکثر کارایـی در گردآورهای خورشـیدی 
بـا جهت گیـری، نصـب و طراحی مناسـب امـکان پذیر 
اسـت. بـا وجـود ایـن، کارایی یک گـردآور خورشـیدی 
جغرافیایـی(  عـرض  بـه  توجـه  )بـا  آن  موقعیـت  بـه 
و زاویـه شـیب آن بـا سـطح افـق مرتبـط اسـت؛ زیـرا 
هـم جهت گیـری و هـم زاویـه شـیب، مقـدار تابـش 
را  می رسـد  گـردآور  سـطح  بـه  کـه  را  خورشـیدی 
تغییـر می دهنـد )پوینـده، 1389، ص 59(. از آنجایـی 
کـه گلخانـه بـه عنـوان یـک گـردآور عمـل می کنـد، 
زاویـه شـیب سـقف آن بـه منظور رسـیدن بـه حداکثر 
کارایـی از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. خوشـبختانه 
حساسـیت عملکـرد گرمایشـی در یک دامنـه ی بهینه 
زاویـه شـیب کم اسـت. بـرای مثـال هر زاویه شـیب در 
دامنـه 50 تـا 60 درجـه بـرای در ایاالت متحـده راضی 
کننـده اسـت و کاهـش بازدهی سـامانه ها با ایـن زوایا 
نسـبت به زاویه بهینـه ی دقیق در حـدود پنج درصد و 
یـا کمتـر اسـت )Robert.W.Jones, 1984(.برای به 
دسـت آوردن زاویه شـیبی که بیشـترین میـزان انرژی 
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ميزان دريافت انرژي خورشيد در جهات مختلف در طول سال. 1نمودار   

براي به دست آوردن مناسبترين زاويه در طول فصول سرد براي دريافت انرژي خورشيد اين بار بازه زماني را محدود به شش ماه 
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نكته مورد نظر در نمودار فوق ميانگين دريافت انرژي خورشيد در طول فصول سرد سال ميباشد كه با توجه با آنميتوان دريافت كه 
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نمودار 2. میزان دريافت انرژی خورشید در جهات مختلف در ماه های سرد
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دستيابي به حداكثر كارايي در گردآورهاي خورشيدي با جهتگيري، نصب و طراحي مناسب امكان پذير است. با وجود اين، كارايي 
يك گردآور خورشيدي به موقعيت آن (با توجه به عرض جغرافيايي) و زاويه شيب آن با سطح افق مرتبط است؛ زيرا هم جهتگيري و 

از آنجايي كه گلخانه . )59  ص،1389هم زاويه شيب، مقدار تابش خورشيدي را كه به سطح گردآور ميرسد را تغيير ميدهند (پوينده، 
به عنوان يك گردآور عمل ميكند، زاويه شيب سقف آن به منظور رسيدن به حداكثر كارايي از اهميت ويژهاي برخوردار است. 

 60 تا 50خوشبختانه حساسيت عملكرد گرمايشي در يك دامنهي بهينه زاويه شيب كم است. براي مثال هر زاويه شيب در دامنه 
درجه براي در اياالت متحده راضي كننده است و كاهش بازدهي سامانهها با اين زوايا نسبت به زاويه بهينهي دقيق در حدود پنج 

براي به دست آوردن زاويه شيبي كه بيشترين ميزان انرژي دريافتي توسط .)Robert.W.Jones, 1984درصد و يا كمتر است (
 درجه به سمت غرب و در زواياي مختلف شيب نسبت به سطح 10گلخانه را داشته باشد اين بار مدل شيبه سازي شده را در جهت 

) محاسبه نموده كه نتايج آن در نمودار شماره سه قابل مشاهدهاست. 8افق (تصوير 
 

 
  زواياي مختلف شبيه سازي شده نسبت به سطح افق.8 تصوير

با توجه به نتايج موجود در نمودار شماره سه و نمودار ميانگين انرژي دريافتي خورشيد ميتوان دريافت كه بيشترين بازده در دريافت 
 درجه نسبت به سطح افق ميباشد. با درنظر گرفتن اين نكته كه جهت 50انرژي خورشيد در شش ماه دوم سال مربوط به زاويه شيب 

گيري شيشه به وسيله دو زاويه آزيموت و زاويه شيب تعريف ميشود مي توان نتيجه گرفت كه مناسب ترين جهتگيري براي 
 درجه نسبت به سطح افق 50 درجه به سمت غرب و زاويه شيب 10دريافت بيشترين انرژي در طول فصول سرد سال، زاويه آزيموت 

ميباشد. 

تصوير 8. زوايای مختلف شبیه سازی شده نسبت به سطح افق
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 ميزان انرژي تابشي ماهانه دريافتي زواياي مختلف شيب  .3نمودار 

 -طول و عرض گلخانه5-1-2
نسبت طول به عرض گلخانه در ميزان دريافت انرژي و نيز اتالف انرژي خورشيد، نقش مهمي را ايفا ميكند. بنابراين اختصاص 

 ارتفاع اتاق باشد، h عرض گلخانه و b طول گلخانه، a، 9مقادير مناسب براي آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. اگر در تصوير-
 تاثير افزايش طول گلخانه در ميزان ميانگين دريافت و اتالف انرژي در شش ماه دوم سال را نشان ميدهد. 4نمودار -

 
 ابعاد گلخانه.9تصوير 

) افزايش يابد، سطح رو به جنوب و درنتيجه ميزان انرژي دريافتي توسط گلخانه نيز a هرچه طول گلخانه (4با توجه به نمودار - 
براي درك بهتر از تاثير افزايش افزايش مييابد. اما اين افزايش سطح شيشه باعث افزايش اتالف انرژي در طول شب نيز ميشود. 

6Fطول گلخانه در عملكرد آن، ميزان انحراف معيار استاندارد

 را براي هركدام از شبيه سازي ها را محاسبه نموديم. همانگونه كه در �
 مشخص است، نمودار انحراف معيار تا طول چهار متر منطبق بر نمودار ميانگين دريافت و اتالف انرژي ميباشد كه اين امر 4نمودار 

                                                             
1Standard deviation

نمودار 3. میزان انرژی تابشی ماهانه دريافتی زوايای مختلف شیب 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
57

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

500

دریافتـی توسـط گلخانـه را داشـته باشـد این بـار مدل 
شـیبه سـازی شـده را در جهـت 10 درجـه بـه سـمت 
غـرب و در زوایای مختلف شـیب نسـبت به سـطح افق 
)تصویـر 8( محاسـبه نمـوده کـه نتایـج آن در نمـودار 

شـماره سـه قابل مشاهدهاسـت.
بـا توجـه بـه نتایـج موجـود در نمـودار شـماره سـه و 
نمـودار میانگیـن انـرژی دریافتـی خورشـید می تـوان 
دریافت که بیشـترین بازده در دریافت انرژی خورشـید 
در شـش مـاه دوم سـال مربـوط بـه زاویـه شـیب 50 
درجه نسـبت به سـطح افق می باشـد. با درنظر گرفتن 
ایـن نکتـه که جهـت گیری شیشـه به وسـیله دو زاویه 
آزیمـوت و زاویـه شـیب تعریـف می شـود مـی تـوان 
نتیجـه گرفـت کـه مناسـب تریـن جهت گیـری بـرای 
دریافـت بیشـترین انـرژی در طول فصول سـرد سـال، 
زاویـه آزیموت 10 درجه به سـمت غرب و زاویه شـیب 

50 درجـه نسـبت بـه سـطح افق می باشـد.
 5-1-2-طول و عرض گلخانه

نسـبت طول به عـرض گلخانه در میـزان دریافت انرژی 
و نیـز اتـالف انـرژی خورشـید، نقـش مهمـی را ایفـا 
می کنـد. بنابرایـن اختصـاص مقادیر مناسـب بـرای آن 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. اگـر در تصویر-9، 
a طـول گلخانـه، b عـرض گلخانـه و h ارتفـاع اتـاق 
باشـد، نمـودار -4 تاثیر افزایش طول گلخانـه در میزان 
میانگین دریافت و اتالف انرژی در شـش ماه دوم سـال 

را نشـان می دهد.

 )a( بـا توجـه بـه نمـودار - 4 هرچـه طـول گلخانـه 
افزایـش یابـد، سـطح رو بـه جنـوب و درنتیجـه میزان 
انـرژی دریافتی توسـط گلخانه نیز افزایـش می یابد. اما 
این افزایش سـطح شیشـه باعـث افزایش اتـالف انرژی 
در طـول شـب نیـز می شـود. بـرای درک بهتـر از تاثیر 
افزایـش طـول گلخانـه در عملکـرد آن، میـزان انحراف 
معیار اسـتاندارد  را برای هرکدام از شـبیه سـازی ها را 
محاسـبه نمودیـم. همانگونـه که در نمودار 4 مشـخص 
اسـت، نمودار انحـراف معیار تا طول چهـار متر منطبق 
بـر نمـودار میانگیـن دریافـت و اتـالف انرژی می باشـد 
کـه ایـن امـر بیانگـر این موضـوع اسـت که ایـن مقدار 
افزایـش طـول تـا چهـار متـر تاثیـر منفـی در کارکـرد 
گلخانـه نخواهـد داشـت. امـا بـا افزایـش طـول گلخانه 
بـه میـزان بیـش از چهارمتـر نمـودار انحـراف معیار به 
زیـر خـط میانگیـن میـل میکنـد؛ هرچنـد ایـن میزان 
تـا طـول شـش متـر تقریبـا ناچیـز اسـت امـا از طـول 
هفـت متـر به بعـد تقریبا محسـوس می شـود. بنابراین 
می تـوان نتیجـه  گرفـت کـه افزایـش طـول گلخانـه 
بیـش از حداکثر شـش متر، بـا توجه بـه افزایش میزان 
اتـالف انـرژی، نمی توانـد کمکـی در دریافـت انـرژی 

باشد. داشـته 
 )b( بـرای بررسـی تاثیر افزایش عرض یا عمـق گلخانه 
در عملکـرد آن، یـک گلخانـه بـه طول چهار متـر را در 
چهـار حالـت و بـا عرض هـای )b( ،)0,5+b(، )b+1( و 
)b+1,5( )تصویر 10( شـبیه سـازی کرده که نتایج آن 
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 تاثير افزايش طول گلخانه در ميزان ميانگين دريافت و اتالف انرژي در شش ماه دوم سال را نشان ميدهد. 4نمودار -

 
 ابعاد گلخانه.9تصوير 

) افزايش يابد، سطح رو به جنوب و درنتيجه ميزان انرژي دريافتي توسط گلخانه نيز a هرچه طول گلخانه (4با توجه به نمودار - 
براي درك بهتر از تاثير افزايش افزايش مييابد. اما اين افزايش سطح شيشه باعث افزايش اتالف انرژي در طول شب نيز ميشود. 

6Fطول گلخانه در عملكرد آن، ميزان انحراف معيار استاندارد

 را براي هركدام از شبيه سازي ها را محاسبه نموديم. همانگونه كه در �
 مشخص است، نمودار انحراف معيار تا طول چهار متر منطبق بر نمودار ميانگين دريافت و اتالف انرژي ميباشد كه اين امر 4نمودار 

                                                             
1Standard deviation

تصوير 9.ابعاد گلخانه
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بيانگر اين موضوع است كه اين مقدار افزايش طول تا چهار متر تاثير منفي در كاركرد گلخانه نخواهد داشت. اما با افزايش طول 
گلخانه به ميزان بيش از چهارمتر نمودار انحراف معيار به زير خط ميانگين ميل ميكند؛ هرچند اين ميزان تا طول شش متر تقريبا 

ناچيز است اما از طول هفت متر به بعد تقريبا محسوس ميشود. بنابراين ميتوان نتيجه  گرفت كه افزايش طول گلخانه بيش از 
حداكثر شش متر، با توجه به افزايش ميزان اتالف انرژي، نميتواند كمكي در دريافت انرژي داشته باشد. 

 
 تاثير افزايش طول گلخانه در دريافت واتالف انرژي .4نمودار 

) در عملكرد آن، يك گلخانه به طول چهار متر را در چهار حالت و با عرضهاي bبراي بررسي تاثير افزايش عرض يا عمق گلخانه (
(b) ،(b+0.5) ،(b+1) و (b+1.5) شبيه سازي كرده كه نتايج آن در ادامه قابل مشاهده ميباشد. 10 (تصوير (
 

 
 مدلهاي شبيهسازي شده براي گلخانه با عرضهاي مختلف .10تصوير

 مشاهده ميشود كه با افزايش عمق، همانند افزايش طول ميزان دريافت و اتالف انرژي افزايش مييابد هرچند كه اين 5در نمودار 
افزايش با شيب كمتري صورت ميگيرد. اما نكته قابل توجه در اين نمودار اين است كه همواره خط انحراف معيار در زير خط ميانگين 

نمودار 4. تاثیر افزايش طول گلخانه در دريافت واتالف انرژی
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ناچيز است اما از طول هفت متر به بعد تقريبا محسوس ميشود. بنابراين ميتوان نتيجه  گرفت كه افزايش طول گلخانه بيش از 
حداكثر شش متر، با توجه به افزايش ميزان اتالف انرژي، نميتواند كمكي در دريافت انرژي داشته باشد. 

 
 تاثير افزايش طول گلخانه در دريافت واتالف انرژي .4نمودار 

) در عملكرد آن، يك گلخانه به طول چهار متر را در چهار حالت و با عرضهاي bبراي بررسي تاثير افزايش عرض يا عمق گلخانه (
(b) ،(b+0.5) ،(b+1) و (b+1.5) شبيه سازي كرده كه نتايج آن در ادامه قابل مشاهده ميباشد. 10 (تصوير (
 

 
 مدلهاي شبيهسازي شده براي گلخانه با عرضهاي مختلف .10تصوير

 مشاهده ميشود كه با افزايش عمق، همانند افزايش طول ميزان دريافت و اتالف انرژي افزايش مييابد هرچند كه اين 5در نمودار 
افزايش با شيب كمتري صورت ميگيرد. اما نكته قابل توجه در اين نمودار اين است كه همواره خط انحراف معيار در زير خط ميانگين 

تصوير10. مدل های شبیه سازی شده برای گلخانه با عرض های مختلف
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در ادامه قابل مشـاهده می باشـد.
در نمـودار 5 مشـاهده می شـود کـه بـا افزایـش عمق، 
هماننـد افزایـش طـول میـزان دریافـت و اتـالف انرژی 
افزایـش می یابـد هرچنـد کـه ایـن افزایـش بـا شـیب 
کمتـری صـورت می گیرد. امـا نکته قابل توجـه در این 
نمـودار ایـن اسـت کـه همـواره خط انحـراف معیـار در 
زیـر خـط میانگیـن دریافـت و اتالف انـرژی قـرار دارد 
و ایـن فاصلـه بجـز در حالـت B میـزان قابـل توجهـی 
می باشـد. ایـن موضـوع بـه ایـن دلیـل  اسـت کـه بـا 
افزایـش عمـق سـطح شیشـه در ضلـع شـرقی و غربی 
و همچنیـن حجـم گلخانـه افزایـش می یابد، اما سـطح 
شیشـه رو به جنوب که بیشـترین انرژی را برای گلخانه 
دریافـت می کنـد ثابـت باقی می مانـد. در ایـن صورت 
عمـق مناسـب بـرای گلخانـه، حداقل ممکن می باشـد 
کـه بـا توجـه به ارتفـاع اتـاق مجـاور می تـوان آن را به 

ایـن صـورت تعریـف کرد:

14 
 

 ميزان قابل توجهي ميباشد. اين موضوع به اين دليل  است كه با Bدريافت و اتالف انرژي قرار دارد و اين فاصله بجز در حالت 
افزايش عمق سطح شيشه در ضلع شرقي و غربي و همچنين حجم گلخانه افزايش مييابد، اما سطح شيشه رو به جنوب كه بيشترين 
انرژي را براي گلخانه دريافت ميكند ثابت باقي ميماند. در اين صورت عمق مناسب براي گلخانه، حداقل ممكن ميباشد كه با توجه 

 :به ارتفاع اتاق مجاور ميتوان آن را به اين صورت تعريف كرد

 
) كه اندازه b) ميباشد، و با توجه به مشخص بودن ارتفاع اتاق حداقل عمق گلخانه (50 همان زاويه شيب بهينه (αدر اين رابطه 

 بهينه ميباشد نيز قابل محاسبه است.

 
) در دريافت انرژي B تاثير افزايش عرض گلخانه (.5نمودار 

 
 - شيشه كاري5-1-3

بيشترين ميزان اتالف انرژي در گلخانهها از طريق پنجرهها اتفاق ميافتد. معموال اين مقدار بيش از مجموع راههاي ديگر است. اين 
موضوع به اين خاطر است كه شيشهها ذاتا مقاومت كمي در برابر از دست دادن انرژي دارند و همچنين شيشهها بخش زيادي از 

پنجرههاي داراي شيشههاي شفاف و تك جداره به سبب ضريب انتقال حرارت زياد از نقاط سطح خارجي گلخانهها را تشكيل ميدهند.
ضعف پوسته خارجي ساختمان در انتقال حرارت به حساب ميآيند. كاهش ضريب انتقال حرارت پنجرهها ميتواند اين جدارههاي 

به منظور بهبود عملكرد پنجرهها . )1  ص،1388شفاف را به اجزايي مطلوب از نظر تبادل حرارت در ساختمان مبدل سازد (طهماسبي، 
در گلخانه ميتوان از پنجرههاي دو جداره و نيز پنجرههايي با شيشههاي كم گسيل استفاده كرد، كه باعث كاهش ضريب انتقال 

حرارت در پنجره شده و درنتيجه سبب كاهش اتالف انرژي در گلخانه ميشود. براي به دست آوردن حالت مطلوب موقعيتهاي زير 
  آمده است. 2شبيه سازي شده و نتايج آن در جدول 

A.پنجره يك جداره با شيشه ساده شش ميليمتري 
B.پنجره يك جداره با اليه كم گسيل از داخل 
C.پنجره يك جداره با اليه كم گسيل از  خارج 

 

 )50( بهینـه  شـیب  زاویـه  همـان   α رابطـه  ایـن  در 
می باشـد، و بـا توجـه بـه مشـخص بـودن ارتفـاع اتاق 
حداقـل عمـق گلخانـه )b( کـه انـدازه بهینه می باشـد 

نیـز قابـل محاسـبه اسـت.
 5-1-3- شیشه کاری

بیشـترین میـزان اتـالف انـرژی در گلخانه هـا از طریق 
پنجره هـا اتفـاق می افتـد. معمـوال ایـن مقـدار بیـش 
از مجمـوع راه هـای دیگـر اسـت. ایـن موضـوع بـه این 
خاطـر اسـت که شیشـه ها ذاتـا مقاومت کمـی در برابر 
و همچنیـن شیشـه ها  دارنـد  انـرژی  دادن  از دسـت 
بخـش زیـادی از سـطح خارجـی گلخانه ها را تشـکیل 
می دهند.پنجره هـای دارای شیشـه های شـفاف و تـک 
جـداره بـه سـبب ضریب انتقـال حـرارت زیـاد از نقاط 
ضعـف پوسـته خارجـی سـاختمان در انتقـال حـرارت 
بـه حسـاب می آینـد. کاهـش ضریـب انتقـال حـرارت 
بـه  را  شـفاف  جداره هـای  ایـن  می توانـد  پنجره هـا 
اجزایـی مطلـوب از نظـر تبـادل حـرارت در سـاختمان 
مبـدل سـازد )طهماسـبی، 1388، ص 1(. بـه منظـور 

از  می تـوان  گلخانـه  در  پنجره هـا  عملکـرد  بهبـود 
پنجره هـای دو جـداره و نیز پنجره هایی با شیشـه های 
کـم گسـیل اسـتفاده کـرد، کـه باعـث کاهـش ضریب 
انتقال حرارت در پنجره شـده و درنتیجه سـبب کاهش 
اتـالف انـرژی در گلخانـه می شـود. بـرای بـه دسـت 
آوردن حالـت مطلـوب موقعیت های زیر شـبیه سـازی 

شـده و نتایـج آن در جـدول 2  آمـده اسـت.
A.پنجره یک جداره با شیشه ساده شش میلیمتری

B.پنجره یک جداره با الیه کم گسیل از داخل
C.پنجره یک جداره با الیه کم گسیل از  خارج

D.پنجره دوجداره با شیشه ساده
E.پنجـره دوجـداره باالیه کم گسـیل در سـطح داخلی 

شیشـه خارجی
در سـطح  گسـیل  کـم  الیـه  بـا  دوجـداره  F.پنجـره 

داخلـی شیشـه  خارجـی 
تلـف  و  دریافتـی  انـرژی  روزانـه  میانگیـن  جـدول2 
شـده از طریـق پنجـره را در فصـل پاییـز  و زمسـتان 
نشـان می دهـد، کـه بـر اسـاس آن مشـاهده می شـود 
بیشـترین اتـالف حـرارت درحالـت A اتفـاق می افتد، 
علیرغـم اینکـه بیشـترین دریافت نیـز در همین حالت 
می باشـد، امـا دمـای گلخانـه در کمتریـن حالـت خود 
قـرار می گیـرد. کمتریـن انـرژِی تلـف شـده در حالـت 
E اتفـاق می افتـد که بیشـترین دمـای گلخانـه نیز در 
همیـن حالـت می باشـد. در حالـت هـای B و  Cدمای 
گلخانـه تنهـا کمی بیـش از حالت A می باشـد که این 
موضـوع بیانگـر این نکته اسـت  که اسـتفاده از الیه کم 
گسـیل فقـط در صورتـی می توانـد نتیجه قابـل قبولی 
را ایجـاد کنـد کـه از پنجـره بـا شیشـه های دوجـداره 

شود. اسـتفاده 
5-1-4- عايق کاری

سـطوح شیشـه ای بـا وجـود اینکـه عامـل ورود انـرژی 
خورشـید در طـول روز می باشـند، بـه دلیـل ضریـب 
انتقـال حـرارت زیاد باعـث خروج درصد قابـل توجه ای 
از این انرژی به خارج به ویژه در طول شـب می باشـند.

یـک شـیوه موثر بـرای کاهش اتـالف حـرارت از طریق 
شیشـه های گلخانه اسـتفاده از عایق متحرک اسـت که 
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افزايش عمق سطح شيشه در ضلع شرقي و غربي و همچنين حجم گلخانه افزايش مييابد، اما سطح شيشه رو به جنوب كه بيشترين 
انرژي را براي گلخانه دريافت ميكند ثابت باقي ميماند. در اين صورت عمق مناسب براي گلخانه، حداقل ممكن ميباشد كه با توجه 
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بيشترين ميزان اتالف انرژي در گلخانهها از طريق پنجرهها اتفاق ميافتد. معموال اين مقدار بيش از مجموع راههاي ديگر است. اين 
موضوع به اين خاطر است كه شيشهها ذاتا مقاومت كمي در برابر از دست دادن انرژي دارند و همچنين شيشهها بخش زيادي از 

پنجرههاي داراي شيشههاي شفاف و تك جداره به سبب ضريب انتقال حرارت زياد از نقاط سطح خارجي گلخانهها را تشكيل ميدهند.
ضعف پوسته خارجي ساختمان در انتقال حرارت به حساب ميآيند. كاهش ضريب انتقال حرارت پنجرهها ميتواند اين جدارههاي 

به منظور بهبود عملكرد پنجرهها . )1  ص،1388شفاف را به اجزايي مطلوب از نظر تبادل حرارت در ساختمان مبدل سازد (طهماسبي، 
در گلخانه ميتوان از پنجرههاي دو جداره و نيز پنجرههايي با شيشههاي كم گسيل استفاده كرد، كه باعث كاهش ضريب انتقال 

حرارت در پنجره شده و درنتيجه سبب كاهش اتالف انرژي در گلخانه ميشود. براي به دست آوردن حالت مطلوب موقعيتهاي زير 
  آمده است. 2شبيه سازي شده و نتايج آن در جدول 

A.پنجره يك جداره با شيشه ساده شش ميليمتري 
B.پنجره يك جداره با اليه كم گسيل از داخل 
C.پنجره يك جداره با اليه كم گسيل از  خارج 

نمودار 5. تاثیر افزايش عرض گلخانه )B( در دريافت انرژی

 انرژی دریافت
[Kwh]شده

 انرژی اتالف شده
[Kwh]

 میانگین دمای اتاق
[C]

 میانگین دمای
[C] گلخانه

A 1828,6 868,2 29,7 24,2
B 1467,8 572,7 31,8 24,5
C 1534,5 671,2 32 24,2
D 1596,3 605,5 34,9 25,1
E 1350,8 479,9 37,6 25,5
F 1292 415 35,9 24,87

جدول2. انرژی دريافتی و تلف شده در حاالت مختلف پنجره و شیشه

آسـایش را بـرای اسـتفاده کننـدگان از گلخانـه و نیـز 
دمـای باالتـر را بـرای گیاهـان فراهـم می کنـد. بـرای 
بهبـود عملکـرد پنجره هـا باید از اتـالف انـرژی آنها در 
طـول شـب جلوگیـری کنیـم. برای رسـیدن بـه مکان 
مناسـب بـرای عایق، مدلسـازی در سـه حالـت عایق از 
خـارج، داخـل و بین دوجدار شیشـه انجـام گرفت.برای 
ایـن منظـور از یک الیه عایـق با ضریب انتقـال حرارت  

در هنـگام شـب در محل خود قرار می گیـرد و در طول 
روز می تـوان آن را حـذف کرد، از آنجایـی که این عایق 
در طـول روز روی شیشـه قـرار ندارد تاثیـر چندانی در 
عملکـرد گلخانـه نـدارد. عایـق متحـرک کـه در هنگام 
شـب نصب می شـود این امـکان را به گلخانـه می دهد 
کـه گرمای بیشـتری را در طول شـب به فضـای مجاور 
منتقـل کنـد. عایـق متحـرک همچنین در طول شـب 
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w/m2k°0,7-که در این شبیه سـازی از  پشـم شیشه 
 w/m*k هدایـت  ضریـب  بـا  و   5  Cmبـه ضخامـت
0,036و چگالـیkg/m3 140- اسـتفاده شـده اسـت 
کـه از سـاعت 5 بعدازظهـر تا 7 صبح سـطح شیشـه را 
می پوشـاند کـه  جـدول 2 نتایـج این شـبیه سـازی را 

نمایشـمی گزارد. به 
در  می شـود  مشـاهده   3 جـدول  در  کـه  همانطـور 
حالـت عایقـکاری از خـارج بیشـترین میـزان اتـالف را 
خواهیـم داشـت، نمـودار عایـق کاری بیـن دوجـدار و 
عایـق کاری از داخـل تقریبـا بـر هم منطبق می باشـد. 
بایـد توجه داشـت که عایـق کاری بین دو جـدار عالوه 
بـر مشـکالت اجرایـی، هزینـه بیشـتری را نیـز بر طرح 

می کنـد. تحمیـل 
6- نتیجه گیری و جمعبندي

نتایـج ایـن پژوهـش نشـان مـی دهـد کـه در شـرایط 
در  درونـی  آسـایش  کرمانشاهشـرایط  شـهر  اقلیمـی 
فضاهـای مسـکونی بدون هیـچ گونه تمهیـدی محدود 
بـوده و در فصـول سـرد سـال راهکارهـای اسـتفاده از 
دریافـت گرمـای درونـی و همچنیـن دریافت مسـتقیم 
غیرفعال خورشـیدی پیشـنهاد مـی گـردد؛ بنابراین در 
حداقـل پنـج ماه از سـال اسـتفاده از گرمایـش گلخانه 
های خورشـیدی در آن اقلیم توجیه پذیر اسـت.تحلیل 
هـا نشـان مـی دهـد کـه مناسـب تریـن جهـت گیری 
بـرای گلخانه های خورشـیدی در شـهر کرمانشـاه طی 
شـش ماهـه دوم سـال کـه نیـاز بـه گرمایـش درونـی 
وجـود دارد زوایـای نزدیـک به جنوب و بطور مشـخص 
زاویـه آزیمـوت 10 درجـه نسـبت بـه غـرب می باشـد 
همچنیـن بهینـه تریـن زاویـه شـیب سـقف گلخانه در 

ایـن زاویـه آزیمـوت بـرای دریافـت بیشـترین دریافت 
افـق مـی  بـه  انـرزی خورشـیدی 50 درجـه نسـبت 
باشـد.هر چنداغلـب انتخـاب زاویه شـیب بـرای گلخانه 
بـه یـک انتخـاب، بیـن ترکیبـی از زاویـه شـیب بهینه 
و یـک قسـمت بـا زاویـه شـیب 90 درجـه )عمـودی( 
ختـم می شـودکه این انتخاب بیشـتر بـه دلیل عملکرد 
معمـاری گلخانـه انجـام می شـود تا بـه دلیـل عملکرد 
حرارتی آن.از مزایای اسـتفاده از شیشـه  کاری عمودی 
در گلخانـه می تـوان بـه افزایـش کاربـری فضـای، بـه 
واسـطه افزایـش ارتفاع سـقف اشـاره کرد. عـالوه براین 
اسـتفاده از پنجره های عمودی سـازگاری ظاهر گلخانه 

بـا دیگـر بخش هـای سـاختمان را افزایـش می دهـد.
)A( همانطـور که در تصویر11 مشـخص اسـت شـکل

بیشـترین طـول شیشـه بـا شـیب بهینـه را دارد، اما به 
دلیـل ارتفاع کوتاه سـقف بیشـتر قسـمت های آن قابل 
اسـتفاده برای سـاکنان نمی باشـد. شـکل )B( به لحاظ 
عملکـرد معمـاری وضعیت مطلوبـی را دارد اما کمترین 
میـزان شیشـه بـا زاویـه بهینـه را دارد که ایـن موضوع 
باعـث ضعیف شـدن عملکرد حرارتی گلخانه می باشـد. 
اما شـکل )C( به صورت مناسـبی هر دو جنبه عملکرد 

معمـاری و حرارتـی گلخانـه را تامین می کند.
منابع و ماخذ

مازریـا، ادوارد)1385( معمـاری خورشـیدی غیرفعـال؛ 
ترجمـه بیـژن آقـازاده؛ تهـران، نشـرپیک ادبیات.

لکنـر، نوربرت )1385( گرمایش، سـرمایش، روشـنایی، 
رویکردهـای طراحی برای معمـاران؛ ترجمه محمدعلی 
کی نـژاد و رحمـان آذری؛ تبریز، دانشـگاه هنراسـالمی 

تبریز.

[Kwh] انرژی اتالف شده
بدون استفاده از عایق حرارتی 599,40

عایق حرارتی از داخل 233,31
عایق حرارتی بین دو جدار شیشه 232,94

عایق حرارتی از خارج 237,28

جدول 3. تاثیر عايقکاری پنجره روی اتالف انرژی آن
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 حرارتي
 233.31 عايق حرارتي از داخل

عايق حرارتي بين دو جدار 
 شيشه

232.94 

 237.28 عايق حرارتي از خارج

  تاثير عايقكاري پنجره روي اتالف انرژي آن.3جدول 
 مشاهده ميشود در حالت عايقكاري از خارج بيشترين ميزان اتالف را خواهيم داشت، نمودار عايق كاري بين 3همانطور كه در جدول 

دوجدار و عايق كاري از داخل تقريبا بر هم منطبق ميباشد. بايد توجه داشت كه عايق كاري بين دو جدار عالوه بر مشكالت اجرايي، 
هزينه بيشتري را نيز بر طرح تحميل ميكند. 

  و جمعبندي- نتيجه گيري6
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه در شرايط اقليمي شهر كرمانشاهشرايط آسايش دروني در فضاهاي مسكوني بدون هيچ گونه 

تمهيدي محدود بوده و در فصول سرد سال راهكارهاي استفاده از دريافت گرماي دروني و همچنين دريافت مستقيم غيرفعال 
بنابراين در حداقل پنج ماه از سال استفاده از گرمايش گلخانه هاي خورشيدي در آن اقليم توجيه پذير ؛ خورشيدي پيشنهاد مي گردد

است.تحليل ها نشان مي دهد كه مناسب ترين جهت گيري براي گلخانه هاي خورشيدي در شهر كرمانشاه طي شش ماهه دوم سال 
 درجه نسبت به غرب مي باشد 10كه نياز به گرمايش دروني وجود دارد زواياي نزديك به جنوب و بطور مشخص زاويه آزيموت 

 درجه نسبت 50همچنين بهينه ترين زاويه شيب سقف گلخانه در اين زاويه آزيموت براي دريافت بيشترين دريافت انرزي خورشيدي 
به افق مي باشد.هر چنداغلب انتخاب زاويه شيب براي گلخانه به يك انتخاب، بين تركيبي از زاويه شيب بهينه و يك قسمت با زاويه 

 درجه (عمودي) ختم ميشودكه اين انتخاب بيشتر به دليل عملكرد معماري گلخانه انجام ميشود تا به دليل عملكرد حرارتي 90شيب 
از مزاياي استفاده از شيشه كاري عمودي در گلخانه ميتوان به افزايش كاربري فضاي، به واسطه افزايش ارتفاع سقف اشاره كرد. آن.

عالوه براين استفاده از پنجرههاي عمودي سازگاري ظاهر گلخانه با ديگر بخشهاي ساختمان را افزايش ميدهد. 
 

 
 استفاده از شيشهي عمودي در گلخانه .11تصوير 

)بيشترين طول شيشه با شيب بهينه را دارد، اما به دليل ارتفاع كوتاه سقف بيشتر A مشخص است شكل (11همانطور كه در تصوير
) به لحاظ عملكرد معماري وضعيت مطلوبي را دارد اما كمترين ميزان Bقسمتهاي آن قابل استفاده براي ساكنان نميباشد. شكل (

) به صورت مناسبي هر Cشيشه با زاويه بهينه را دارد كه اين موضوع باعث ضعيف شدن عملكرد حرارتي گلخانه ميباشد. اما شكل (
دو جنبه عملكرد معماري و حرارتي گلخانه را تامين ميكند. 

  و ماخذ- منابع7

تصوير 11. استفاده از شیشه ی عمودی در گلخانه
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زمان پذيرش نهايي: 1395/6/1زمان دريافت مقاله: 1394/11/23

ارائه روشی جديد برای بهبودکیفیت سرويس در مديريت شهرداری الکترونیک 
با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار

محمدرضا پارسائی*- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبکه های کامپیوتری، دانشگاه 
صنعتی شیراز، شیراز، ایران

رضا جاويدان- عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
حسن نیکخو- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده
شهرها،  روزافزون  توسعه  و  رشد  و  شهری  مسائل  پیچیدگی  و  گستردگی 
مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده است. استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در اداره شهرها گامی موثر در جهت توسعه پایدار مدیریت 
شهری محسوب می شود. شهرداری الکترونیکی، سازمانی است که از فناوری 
اطالعات و ارتباطات برای مدیریت و کنترل، بهتر و سریع تر زیرمجموعه های 
خود استفاده می کند. به این منظور، یکی از مهمترین زیرساخت های الزم، 
زیرساخت شبکه ای و مخابراتی پایدار و سریع می باشد.اکثر مطالعات انجام 
شده در این حوزه کیفیت سرویس مسیر ارتباطی را برای ایجاد یک شهرداری 
الکترونیکی باکیفیت در نظر نگرفته اند. در این مقاله مسئله برقراری کیفیت 
سرویس در شهرداری الکترونیک به صورت یک مسئله برنامه ریزی خطی مدل 
شده است و سپس برای حل این مسئله از الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور 
عسل استفاده شده است. روش ارائه شده یک ارتباط پایدار با کیفیت سرویس 
ارائه  را  الکترونیکی  ارائه خدمات شهری در شهرداری  برای  بینی  قابل پیش 
می دهد. نتایج حاصل از پیاده سازی این روش نشان می دهد که الگوریتم 
پیشنهادی نسبت به روش پایه به میزان 38 درصد در تاخیر انتها به انتها و 56 
درصد در میزان گم شدن بسته ها در شبکه ارتباطی، بهبود داشته است و برای 

تضمین کیفیت سرویس ارتباط شعبه ها با مرکز کنترل، بسیار موثر بوده است.
واژگان کلیدی: کیفیت سرویس، شهرداري الکترونیک، شبکه هاي مبتني بر 

نرم افزار.

javidan@sutech.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 35112378 ، رایانامه *

A Novel Method for establishing quality of service 
in the management of the various branches of com-
merce using network-based software

Abstract
The extent and complexity of urban problems and the 
growth and development of cities, the management of 
the city has become a difficult task.In the past two de-
cades, the term ICT as a new phenomenon and powerful, 
has found their niche. And the use of ICT in administra-
tion, especially in managing cities, urban management 
is an effective step towards sustainable development.So 
that can improve management practices and urban life 
and it’s much easier. Commerce, organization and man-
agement of ICT for better and faster your referrals use.
One of the most important infrastructures for the com-
merce, infrastructure and telecommunications network 
that is used to control the different branches requires fast 
and stable connection.Therefore, investigating and re-
solving this issue is essential and in this article we have 
tried to solve these problems.In this article, contact the 
service quality issue as a problem of linear programming 
model.  And then to solve the problem of bee colony 
meta-heuristic algorithm is used. And finally the result 
of the proposed method is expressed.Simulation results 
show that the proposed method for communication ser-
vice quality assurance branch with the control center, 
has been effective. And can not be used.
Keywords: quality of service, commerce, network-
based software.
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مقدمه
یکـی از عوامـل مهمی که تاثیر فزاینـده و تعیین کننده 
ای بـر عوامـل سـازنده شـهری دارد، مدیریـت شـهری 
اسـت. اگـر شـهر همچـون یک سـازمان بـزرگ در نظر 
گرفتـه شـود، الزم اسـت کـه در راس آن عضـوی برای 
اداره فعالیـت هـای جـاری و برنامـه ریـزی آینـده قرار 
گیـرد کـه ایـن عنصر را می تـوان مدیریت شـهر نامید. 
بدیـن سـان مدیریـت شـهری بـه معنـای سـازماندهی 
عوامـل و منابـع برای پاسـخ گویی به نیاز های سـاکنان 
شـهر اسـت و شـامل کارکردهـای برنامـه ریـزی، اجرا، 
نظـارت، کنتـرل و هدایت اسـت که بـرای اعمال قدرت 
بایـد برآمـده از اراده شـهروندان و قراردادهای اجتماعی 
باشـد. امـروزه با توجه به گسـتردگی خدمـات مدیریت 
شـهری، روابـط چهره بـه چهره و مسـتقیم نمـی تواند 
پاسـخگوی مشـکالت موجود باشـد. بدیهی اسـت که با 
وجـود افزایـش جمعیـت و ترافیک شـهری، روش های 
اداری سـنتی نمـی توانند بعنوان روشـهای مناسـب در 
جهـت رسـیدگی بـه کارهای اداری شـهروندان باشـند. 
از ایـن رواداره الکترونیکـی و مجـازی سـازمان هـای 
بـزرگ نظیـر شـهرداری هـا بـه یـک ضـرورت تبدیـل 
شـده اسـت. راه اندازی سـازمان های مجـازی به بهبود 
رونـد کاری منجـر شـده و موجـب افزایـش سـرعت، 
دقـت، کیفیـت خدمـات و همچنیـن کاهـش هزینه در 
سـازمان هـا مـی شـود. انتظـارات جامعه از شـهرداری، 
تسـریع در ارائـه خدمـات شـهری بـا دقـت و کارایـی 
بـاالی مجموعـه هـای وابسـته بـه شـهرداری اسـت و 
تحقـق ایـن امـر بسـتگی بـه بکارگیـری فنـاوری های 
کامپیوتـری بـه مـوازات مدیریـت حرفه ای و پیشـرفته 
شـهرداری دارد. شـهرداری الکترونیکی، شهرداری است 
کـه توانمنـدی و قـدرت خـود را از فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات بـرای منتشـر کـردن اطالعـات، ارتباطـات 
و خدمـات خـود و همچنیـن عملکـرد داخلـی خـود را 
بهبود مـی بخشـد[1].در شـهرداری الکترونیکی وظایف 
زیـر بایـد انجام شـود: تامین و بروزرسـانی اطالعـات، ارائه 
خدمـات آنالیـن و تبادل اطالعـات اجتماعـی. بطور کلی 
زیرسـاخت های الزم برای توسـعه شـهرداری الکترونیکی 

به شـرح زیر اسـت:
• زیرسـاخت های مخابراتی: شـامل شـبکه فیبر نوری، 
اینترنـت و اینترانـت و در اختیـار قـرار دادنخدمـات پر 

سـرعت اینترنت بـرای شـهروندان و کارکنان.
• زیرسـاخت های حقوقی: که شـامل قوانین و مقررات 

باشد. می 
• زیرسـاخت هـای فرهنگی: تربیت نیـروی متخصص و 

آمو.زش کارکنان شـهری.
مجـدد  مهندسـی  افـزاری:  نـرم  هـای  زیرسـاخت   •
بـا  یکپارچـه سـازی  الکترونیـک،  توسـعه خدمـات  و 
سیسـتم اطالعاتـی و نـرم افزارهـای کاربردی و توسـعه 

شـهرداری. رسـمی  سـایت های  وب 
الکترونیـک،  شـهرداری  نیازمندی هـای  طرفـی  از 
تجهیـزات سـخت افـزاری، تدویـن قوانیـن الزم بـرای 
ثبـت نـام، فراهـم آوردن امنیت و از همه مهمتر مسـیر 
ارتباطـی اسـت. در کشـور ایـران مشـکل نـرخ پاییـن 
دسترسـی به اینترنـت و عدم همخوانی امکانات شـبکه 
مخابراتی با اسـتانداردهای روز جهـان بعنوان مهمترین 
موانـع موجـود در توسـعه شـهرداری الکترونیـک مـی 
باشـند. ارتبـاط سـریع و پایـدار بیـن شـهرداریمرکز و 
زیرمجموعـه هـای آن در نقـاط دور جهـت مدیریـت 
ایـن زیربخـش ها حیاتی اسـت و به همیـن دلیل تهیه 
شـبکه هـای ارتباطـی بـا در نظـر گرفتـن نـکات فنـی 
مناسـب الزم اسـت. شـبکه های کامپیوتری و مخابراتی 
بایـد دارای قابلیـت پیگیـری انتقـال اطالعات باشـند و 
قابلیـت اتصـال به شـبکه های دیگـر را نیز بـرای انجام 
مدیریـت داشـته باشـند. خصوصیات فنـی مانند پهنای 
باند مناسـب، پردازش سـریع اطالعـات، برقراری امنیت 
اطالعـات و مدیریـت ترافیـک اطالعـات از مهمتریـن 
پارامترهـا در ایـن مجموعه اسـت. از طرفی پیچیدگی و 
پویایی شـبکه هـای کامپیوتری، پیکربنـدی و مدیریت 
آنهـا را امـری چالش برانگیز سـاخته اسـت. این شـبکه 
هـا عمومـا مرکب از تعـداد زیادی سـوئیچ، مسـیریاب، 
فایـروال و شـمار گوناگونـی از ابزارهـای میانی  بـا انواع 
رویدادهایـی اسـت که بطور همزمان ممکن اسـت روی 
دهند و باید به نحو مطلوبی مدیریت شـوند. اپراتورهای 
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شـبکه مسـئول پیکـره بندی شـبکه بـه منظـور اعمال 
سیاسـتهای متنوع سطح باال و پاسـخگویی آن در قبال 
طیفگسـترده ای از رویدادهای نظیـر جابجایی ترافیک، 
نفـوذ و ...، می باشـند. از آنجـا کـه پیاده سـازی ایـن 
سیاسـتهای سـطح بـاال تنهـا در قالـب یـک پیکربندی 
توزیـع شـده و سـطح پاییـن انجـام می پذیـرد، امروزه 
پیکربنـدی شـبکه بـه کاری طاقت فرسـا تبدیل شـده 
و  سیاسـت ها  مجبورنـد  شـبکه  اپراتورهـای  اسـت. 
وظایـف پیچیـده مدیریتـی را بـا یـک مجموعه بسـیار 
محدود از دسـتورات پیکربندی سـطح پاییـن و در یک 
محیـط خـط فرمـان ، پیاده سـازی نماینـد. از سـوی 
دیگـر ایـن سیاسـت ها بـرای عکـس العمـل در مقابـل 
تغییـرات مداوم وضعیت شـبکه بخوبی مجهز نیسـتند. 
بنابرایـن در پاسـخ بـه ایـن تغییـرات اپراتورهـا بایـد 
پیکربنـدی شـبکه را بصـورت دسـتی  اصـالح نماینـد 
تا شـبکه بـا تغییرات سـازگار گـردد. هرچنـد اپراتورها 
بـرای رفع این محدودیـت از ابزارهـای خارجی بمنظور 
پیکربنـدی مجدد شـبکه  ، بطور داینامیـک، در صورت 
وقـوع یـک رویـداد اسـتفاده مـی کننـد، ایـن تغییرات 
مـداوم منجـر بـه رخـداد خطاهـای زیـاد در پیکربندی 
مـی گردد[2].شـبکه هـای جدیـد مبتنـی بر نـرم افزار 
بـه عنـوان نسـل جدیـدی از شـبکه هـای کامپیوتری، 
امیـد دسـتیابی بـه روش هـای مطلـوب تـری جهـت 
انجـام پیکربندی و مدیریت شـبکه را بوجـود آورده اند. 
در ایـن الگـوی جدیـد از شـبکه، سـطح کنترلـی   کـه 
وظیفه ی محاسـبه ی مسـیر داده هـا را بر عهـده دارد، 
از سـطح داده  کـه مسـئول انتقـال داده می باشـد جدا 
شـده و در یـک سـرور مرکـزی به نـام کنترلر قـرار می 
گیـرد. ایـن جـدا سـازی منطق کنتـرل از مسـیریابها و 
سـوئیچ هـا و تعبیـه ی آن در یـک کنترلـر مرکزی که 
در واقـع مغـز متفکر شـبکه محسـوب می شـود، امکان 
اعمال سیاسـت های مدیریتـی، پیکربندی و پیکربندی 
مجدد شـبکه و نیز روند تکامل شـبکه های کامپیوتری 
را آسـانتر و سـریع تر مـی نمایـد [5-3].یـک پیامـد 
ارزشـمند شـبکه های مبتنی بـر نرم افزار تفکیک سـه 
مقولـه ی: تعریـف سیاسـت های شـبکه ، پیاده سـازی 

ایـن سیاسـت ها بـر روی سـخت افزارهـای هدایتگر  و 
در آخـر انتقـال ترافیک از یکدیگر می باشـد. به عبارت 
دیگـر اگـر یـک شـبکه ی کامپیوتری را به سـه سـطح 
مدیریـت، کنترل و داده تقسـیم نماییم، سیاسـت های 
شـبکه در سـطح مدیریتـی تعریـف و ایـن سیاسـت ها 
توسـط سـطح کنترلی بـه دسـتگاههای هدایتگر اعمال 
شـده و بر اسـاس آن سـطح داده تنها به پیشبری  داده 
هـا اقـدام مـی نماید[2].بـا توجـه بـه اهمیـت مسـئله 
ی شـهرداری الکترونیـک در دنیـای امـروز و بخصوص 
کشـور ایـران و مشـکالت زیـر سـاخت ارتباطـی و عدم 
عـدم  و  ویدئویـی  سـرویس  کیفیـت  شـدن  بـرآورده 
مدیریـت متمرکـز شـبکه هـای کامپیوتـری، در ایـن 
مقاله سـعی شـده تا با اسـتفاده از شـبکه هـای مبتنی 
بـر نرم افزار این مشـکالت حل شـده و مدیریت شـبکه 
بـرای ارائـه کیفیت سـرویس جهـت برقـراری مدیریت 
زیربخـش هـا در شـهرداری الکترونیکـی بـا کیفیـت، 
آسـان تر شـود. مورد مطالعه در این پژوهش شـهرداری 
بـرای مدیریـت زیربخـش هایش بـه صـورت راه دور در 
شـهرهای مختلف کشـور ایران بوده اسـت و مسـئله به 
صـورت مـدل ریاضی بـرای برقـراری کیفیت سـرویس 
مدنظـر مـدل شـده و بـرای حـل مـدل از الگوریتـم فرا 
ابتـکاری بـه نـام الگوریتم کلونی زنبور عسـل اسـتفاده 
شـده اسـت. سـپس نتایج پیاده سـازی شـده و ارزیابی 
نتایج و مقایسـه روش پیشـنهادی با روش OSPF که 
روش مرسـوم در شـبکه هـای کامپیوتـری مـی باشـد 

بیان شـده اسـت. 
نـوآوری ایـن مقالـه مـی توانـد ایـن چنیـن بیان شـود 
کـه بـا مـدل سـازی فراینـد زیـر سـاخت شـهرداری 
الکترونیکی بر اسـاس شـبکه های جدیـد مبتنی بر نرم 
افـزار و ارائـه مـدل ریاضـی و حـل آن بـا الگوریتم های 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی، مشـکل موجـود در زیـر 
سـاختهای ارتباطی کشـور رفع گردیده و یک سیسـتم 
بـا کیفیـت پایـدار و قابـل پیـش بینـی جهـت ارائـه 
خدمـات شـهری در شـهرداری الکترونیـک ارائـه شـده 
اسـت. مدل پیشـنهادی پیاده سـازی شـده و نتایج نیز 
بیانگـر موثر بـودن روش پیشـنهادی می باشد.سـاختار 
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ادامـه مقالـه بـه شـکل زیـر اسـت: در بخـش 2 مروری 
بـر تحقیقـات اخیر انجام شـده در حوزه مدیریت شـهر 
الکترونیـک و مباحـث مرتبط بـا این مقاله آورده شـده 
اسـت. روش پیشـنهادی در بخـش 3 مقالـه ارائه شـده 
پیشـنهادی  پیـاده سـازی مـدل  اسـت. در بخـش 4 
و مقایسـه و ارزیابـی کارایـی ایـن مـدل بیـان گردیـده 
اسـت. نهایتـا در بخـش 5 نتیجـه گیـری مقالـه شـرح 

داده شـده اسـت.
تحقیقات پیشین

اصطالح شـهر الکترونیک، اولین بار توسـط موشـویتس 
در سـال 1986 مطـرح شـد و بـرای اولین بار در سـال 
1994 در کنفرانسـی به نام شـهر دیجیتال مطرح شـد. 
از آن بـه بعـد تحقیقات زیـادی در مورد پیاده سـازی و 

توسـعه شـهرهای الکترونیکی انجام گرفته اسـت.
قمانچـی و همـکاران ]6[ در یـک کار تحقیقاتی چنین 
بیـان کردنـد که برای دسـتیابی بـه برنامـه ریزی کالن 
شـهرداری الکترونیـک در ایران توجه بـه جمیع عوامل 
موثر در توسـعه شـهرداری الکترونیک بایـد مدنظر قرار 
گیـرد تا ضمـن وزین بـودن برنامـه ریزی، کوشـش در 
جهـت تحقـق شـهرداری الکترونیـک با حداقـل اتالف 

وقـت و حداکثـر بازدهـی بعمل آید.
کاظمـی ]7[ نیز در کار خود به این نتیجه دسـت یافت 
که سیسـتم پرداخـت الکترونیکی عوارض شـهرداری از 
طریـق کارتهـای بانکـی عضـو شـتاب مـی بایسـت بـه 
گونـه ای فراهم شـوند که شـهروندان با اختیار داشـتن 
هـر یـک از کارتهای عضو شـتاب و تنها با ورود شناسـه 
قبـض و شناسـه پرداخـت منـدرج در قبـض از عوارض 
نوسـازی یـا کسـب و پیشـه مـی تواننـد بـا مراجعه به 
هـر یک از دسـتگاه هـای خودپرداز به سـهولت عوارض 
مربوطـه را پرداخـت نمایند و برای پرداخـت آنها نیازی 

نیسـت که بـه مناطق شـهرداری مراجعـه نمایند.
لطفـی ]8[ در پژوهشـی بیـان کـرد کـه بـرای دسـت 
یابـی بـه یـک الگـوی مناسـب از شـهر آبـاد از نقطـه 
نظـر بهداشـت، معمـاری و غیـره، فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطـات مـی بایسـت بـه عنوان یـک ابزار دقیـق و در 
مدیریـت شـهری کاربردی شـود. این مهـم البته زمانی 

اتفـاق خواهـد افتاد کـه عزمـی همگانی در مسـئوالن، 
سیاسـتمداران و صاحـب نظـران بـه منظـور تبییـن و 
تحکیـم جایگاه فنـاوری اطالعات در نظـام برنامه ریزی 
و اداره شـهر در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف و برنامه 
هـا و در راس آنها اهداف چشـم انداز 20 سـاله و برنامه 
توسـعه شـهری بصورت یک فرهنگ عمومی در کشـور 

وجـود داشـته و اسـتمرار پیـدا کند.
مهمتریـن  خـود  پژوهـش  در   ]9[ پنـاه  یـزدان 
زیرسـاخت های غیر فنی در شـهر الکترونیـک را فرهنگ 
سـازی، آمـوزش، منابع انسـانی، تدوین برنامـه فناوری 
تشـکیالت  و  سـاختار  ایجـاد  ارتباطـات،  و  اطالعـات 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات )فـاوا( مطابق فرآیندهای 
فـاوا،  عملکـرد  ارزیابـی  المللـی،  بیـن  اسـتانداردهای 
بودجـه و قوانیـن حقوقـی بر شـمرده و به بررسـی آنها 
پرداختـه اسـت. عدم توجه بـه این مـوارد، چالش هایی 
را بـرای پیشـبرد تحقق شـهر و شـهرداری الکترونیکی 

ایجـاد مـی کند.
کیـم و همـکاران ]10[ یـک چارچوبـی بـه نام پروسـرا  
بـرای مدیریت و کنترل شـبکه ارائـه دادند که با تعریف 
یـک واسـط شـمالی، امـکان مشـخص نمـودن و پیاده 
سـازی سیاسـت های واکنشـی )واکنش به رویداد های 
شـبکه( را فراهـم مـی آورد. ایـن سیاسـت ها بـا زبـان 
برنامه نویسـی تابعی، واکنشـی، توسـط اپراتورها نوشته 
مـی شـوند و سـپس به یـک مجموعـه قوانیـن هدایت 
بسـته هـا، که قابل اسـتفاده برروی زیر سـاخت شـبکه 
مبتنـی برنـرم افـزار اسـت، ترجمه مـی شـوند. بعبارت 
دیگـر پروسـرا، یـک پـل ارتباطی میـان سیاسـت های 
سـطح بـاال و مبتنـی بـر رویـداد  بـا پیکربندی سـطح 

پایین شـبکه خواهـد بود.
فوسـتر و همـکاران]11[ بـا فراهم آوردن اسـتاندارد باز 
OpenFlow، جهـت دسـتکاری  قوانیـن نصب شـده 
بـر روی سـوئیچ هـای OpenFlow، گام بزرگـی در 
ایجاد شـبکه های قابل برنامه نویسـی برداشـته اسـت؛ 
آنهـا بـا کمـک این اسـتاندارد، به ایجـاد انـواع گوناگون 
اپلیکیشـن هـای کنترلر شـبکه اقدام نمـوده اند، که هر 
کـدام قابلیـت هـای جدیـدی را بـرای مدیریت شـبکه 
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 شکل 1.معماری سیستم پیشنهادی

سـطح داده بـه دسـتگاه هـای فاقـد اختیـار، امـا قابـل 
برنامه نویسـی و با کارایی فوق العاده در پیشـبری داده 
تبدیـل شـده انـد و در این مقالـه نیز برای پیاده سـازی 
یک شـهرداری الکترونیکی موفق از شـبکه های مبتنی 

بـر نرم افـزار اسـتفاده گردیده اسـت.
روش پیشنهادی

شـد،  اشـاره  قبلـی  هـای  بخـش  در  کـه  همانگونـه 
پیـاده سـازی یـک شـبکه ی از راه دور کـه مبتنـی بـر 
پروتکل هـای الیـه IP باشـد نمی توانـد تضمین کننده 
پارامترهایـی چـون میـزان تاخیر و فقدان بسـته باشـد. 
در مقابـل، شـبکه هـای مبتنـی بـر نـرم افـزار دارای 
قابلیـت هـای منحصـر بفردی می باشـند که مـی توان 
از آنهـا به عنوان یک شـبکه بسـتر جهـت بکارگیری در 
شـبکه ی شـهرداری الکترونیکی اسـتفاده نمـود. طرح 
پیشـنهادی شـبکه ی شـهرداری الکترونیکـی بـا بهـره 
گیـری از شـبکه های مبتنـی بـر نـرم افـزار بـه عنـوان 
یک شـبکه بسـتر در شـکل 1 نمایش داده شـده است:

بـا توجـه بـه ایـن کـه در شـبکه هـای مبتنـی بـر نرم 
از  افـزار کنترلـر مرکـزی دارای یـک دیـد سراسـری 

فراهـم مـی آورد. از جملـه ایـن قابلیت ها مـی توان به 
مدیریـت کنتـرل دسترسـی انعطـاف پذیرتـر، مدیریت 
موازنـه ی بـار شـبکه، مانیتورینـگ شـبکه و مهاجـرت 
نامحسـوس ماشـین مجـازی در رایانـش ابری نـام برد.

شـبکه های سـنتی دارای پیچیدگی زیادی می باشـند 
و مدیریـت آنهـا بـرای مدیریـت شـهری ایران نیـز کار 
دشـواری اسـت. یکـی از دالیل این امـر در هم تنیدگی 
سـطوح کنترل و داده با یکدیگر اسـت؛ یک دلیل عمده 
دیگـر، آن اسـت کـه هر تولیـد کننده ی دسـتگاه های 
شـبکه واسـط هـای مدیریتـی و پیکربنـدی انحصـاری 
خـودش را ارائـه می دهد، کـه منجر به چرخـه طوالنی 
در بـروز رسـانی این دسـتگاه ها می شـود. این مالکیت 
انحصـاری زیـر سـاخت هـای شـبکه، محدودیت هـای 
سـنگینی بـر هرگونـه تغییـر و نـوآوری اعمـال نمـوده 
اسـت. شـبکه های مبتنـی بر نـرم افـزار فرصتـی برای 
حـل ایـن مشـکالت بوجـود آورده انـد. در شـبکه های 
مبتنـی بـر نرم افزار، تمام اجزای سـطح کنترلی شـبکه 
در یـک موجودیـت بـه نـام کنترلـر یـا همان سیسـتم 
عامـل شـبکه، عرضـه مـی شـوند؛ درحالـی کـه اجزای 

شبكه در يك موجوديت به نام كنترلر يا همان سيستم عامل شبكه، عرضه مي شوند؛ درحالي كه اجزاي سطح داده به دستگاه هاي 
فاقد اختيار، اما قابل برنامه نويسي و با كارايي فوق العاده در پيشبري داده تبديل شده اند و در اين مقاله نيز براي پياده سازي يك 

شهرداري الكترونيكي موفق از شبكه هاي مبتني بر نرم افزار استفاده گرديده است. 

روش پيشنهادي .3

 باشد نمي تواند IPهمانگونه كه در بخش هاي قبلي اشاره شد، پياده سازي يك شبكه ي از راه دور كه مبتني بر پروتكل هاي اليه 
تضمين كننده پارامترهايي چون ميزان تاخير و فقدان بسته باشد. در مقابل، شبكه هاي مبتني بر نرم افزار داراي قابليت هاي منحصر 
بفردي مي باشند كه مي توان از آنها به عنوان يك شبكه بستر جهت بكارگيري در شبكه ي شهرداريالكترونيكي استفاده نمود. طرح 

 1پيشنهادي شبكه ي شهرداري الكترونيكي با بهره گيري از شبكه هاي مبتني بر نرم افزار به عنوان يك شبكه بستر در شكل 
نمايش داده شده است: 

 
 معماري سيستم پيشنهادي.1شكل 

با توجه به اين كه در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار كنترلر مركزي داراي يك ديد سراسري از شبكه است و از وضعيت تمامي لينك 
ها و منابع شبكه ارتباطي آگاه است، جهت تضمين تاخير انتها به انتها بين شعبه اصلي و شعبه هاي فرعي مي توان آن  را در قالب 

 يك مدل برنامه ريزي خطي است كه تابع هدف آن جهت كمينه كردن هزينه يك مسير CSP مدل نمود.  مساله CSPيك مساله 
از مبدا تا مقصد تعريف مي شود. در اين مساله مي توان محدوديت نيز تعريف كرد كه اين محدوديت مي تواند هر پارامتري مرتبط با 
مسير باشد. يكي از معروفترين محدوديت هايي كه در اين مساله مي توان به كار برد، پارامتر تاخير انتها به انتهاي مسير است. به اين 

معني كه مسيري كه قرار است بين مبدا و مقصد ايجاد شود و كمترين هزينه را داشته باشد، ميبايد محدوديت مربوط به تاخير را 
ارضا كند و داراي تاخيري كمتر يا مساوي يك سطح آستانه از پيش تعريف شده باشد. به طور كلي اين مساله به دنبال يافتن يك 

مسير بين مبدا و مقصد است به شرطي كه داراي كمترين هزينه باشد و نيز ميزان تاخير مسير نيز كمتر يا مساوي يك سطح آستانه 
 به CSP]. بنابراين اين مدل، مدل بسيار مناسبي بر تضمين تاخير انتها به انتها در شهرداري الكترونيكي مي باشد و مدل 12باشد [

صورت زير تعريف مي شود: 
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شـبکه اسـت و از وضعیـت تمامـی لینـک هـا و منابـع 
شـبکه ارتباطـی آگاه اسـت، جهت تضمیـن تاخیر انتها 
بـه انتهـا بیـن شـعبه اصلـی و شـعبه هـای فرعـی می 
تـوان آن  را در قالـب یـک مسـاله CSP مـدل نمـود.  
مسـاله CSP یـک مـدل برنامـه ریزی خطی اسـت که 
تابـع هـدف آن جهـت کمینه کـردن هزینه یک مسـیر 
از مبـدا تـا مقصـد تعریف می شـود. در این مسـاله می 
تـوان محدودیـت نیـز تعریـف کـرد که ایـن محدودیت 
مـی توانـد هـر پارامتـری مرتبـط با مسـیر باشـد. یکی 
از معروفتریـن محدودیـت هایـی که در این مسـاله می 
تـوان بـه کار بـرد، پارامتر تاخیـر انتها به انتهای مسـیر 
اسـت. بـه ایـن معنـی که مسـیری که قـرار اسـت بین 
مبـدا و مقصـد ایجـاد شـود و کمترین هزینه را داشـته 
باشـد، می بایـد محدودیـت مربـوط بـه تاخیـر را ارضـا 
کنـد و دارای تاخیـری کمتـر یـا مسـاوی یـک سـطح 
آسـتانه از پیـش تعریـف شـده باشـد. به طـور کلی این 
مسـاله بـه دنبـال یافتن یک مسـیر بین مبـدا و مقصد 
اسـت به شـرطی کـه دارای کمترین هزینه باشـد و نیز 
میـزان تاخیـر مسـیر نیـز کمتر یا مسـاوی یک سـطح 
آسـتانه باشـد ]12[. بنابرایـن ایـن مـدل، مـدل بسـیار 
مناسـبی بـر تضمین تاخیر انتهـا به انتها در شـهرداری 
الکترونیکـی مـی باشـد و مـدل CSP بـه صـورت زیـر 

تعریـف می شـود:
 در ایـن مـدل x_uv یالهـای گـراف شـبکه مـورد نظر 

مـی باشـند که هزینـه هر یـک از آنها برابـر c_uv می 
باشـد. S گـره مبـدا و t گـره مقصـد اسـت. تابـع هدف 
ایـن مسـاله یـک تابـع کمینه اسـت کـه سـعی در کم 
کـردن هزینـه مسـیر دارد. محدودیـت اول این مسـاله 
 t شـروع و در s تضمیـن مـی کنـد کـه مسـیر از گـره
خاتمـه یابـد. محدودیـت دوم نیـز معرف این اسـت که 
میـزان تاخیـر انتهـا بـه انتهـا در مسـیر نبایـد از یـک 
مقـدار از پیـش تعریـف شـده T بیشـتر باشـد. متغیـر 
wیـک متغیـر کمکی اسـت کـه بزرگتـر از صفـر بودن 
آن بـه معنـی ایـن اسـت که تاخیـر باید کمتر مسـاوی 
T شـود. در مـدل فـوق واضح اسـت که مقادیـر معتبر 
بـرای x_uv  کـه معـرف یالهـا هسـتند، مقـدار 0 یا 1 
اسـت کـه ایـن مسـاله را تبدیـل بـه یـک مـدل برنامه 
ریـز خطـی عـدد صحیـح مـی کنـد و 1 بـودن مقـدار 
بـرای x_uv بـه معنـی حضـور این یـال در مسـیر و 0 
بـودن مقـدار بـرای آن بـه معنـی عـدم حضور یـال در 
مسـیر اسـت. در معمـاری پیشـنهادی در ایـن مقاله به 
 T منظـور تضمیـن تاخیـر انتهـا به انتهـا مقـدار متغیر
بـه میـزان 200 میلـی ثانیـه در نظـر گرفتـه می شـود 
تـا تمامی بسـته هـای ویدیویی مبادله شـده از سـمت 
شـعبه ها بـه مرکز، تاخیـر زیر 200 میلی ثانیه داشـته 
باشـند. همچنیـن بـه منظـور کاهـش فقـدان بسـته، 
بهتـر اسـت بسـته هـای مبادلـه شـده از لینـک هایـی 
 utilization مسـیریابی شـوند که خلوت ترند و میزان

( , )
Minimize                                   (1)

subject to      ,                                   (2)

uv uv
u v E

u

c x

u N

x

∈
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∑

{ ( , ) } { ( , ) }

( , )

1           
- -1                                               (3)

0        otherwise

- *  -    - ,   0                            

v vu
vl u v E vl v u E

uv uv
u v E

for u s
x for u t

d x w T w

∈ ∈

∈

=
= =



= ≥

∑ ∑

∑              (4)

 0  1,  ( , )                                                                    (5)uvx or u v E= ∀ ∈

 

گره مقصد  t  گره مبدا وS مي باشد. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 يالهاي گراف شبكه مورد نظر مي باشند كه هزينه هر يك از آنها برابر 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢در اين مدل 
است. تابع هدف اين مساله يك تابع كمينه است كه سعي در كم كردن هزينه مسير دارد. محدوديت اول اين مساله تضمين مي كند 

 خاتمه يابد. محدوديت دوم نيز معرف اين است كه ميزان تاخير انتها به انتها در مسير نبايد از يك t شروع و در sكه مسير از گره 
يك متغير كمكي است كه بزرگتر از صفر بودن آن به معني اين است كه تاخير بايد w  بيشتر باشد. متغيرTمقدار از پيش تعريف شده 

 است كه اين مساله 1 يا 0  كه معرف يالها هستند، مقدار 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 شود. در مدل فوق واضح است كه مقادير معتبر براي Tكمتر مساوي 
 بودن 0 به معني حضور اين يال در مسير و 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 بودن مقدار براي 1را تبديل به يك مدل برنامه ريز خطي عدد صحيح مي كند و 

مقدار براي آن به معني عدم حضور يال در مسير است. در معماري پيشنهادي در اين مقاله به منظور تضمين تاخير انتها به انتها مقدار 
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 ارائه شده، با در نظر گرفتن محدوديت تاخير، CSP كمتري دارند. از آنجا كه مدل utilizationشوند كه خلوت ترند و ميزان 

همواره مسيري با كمترين هزينه را مي يابد، بنابر اين هزينه هز لينك به صورت زير محاسبه مي شود: 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∗ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 + (1 − 𝛽𝛽𝛽𝛽) ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢    ,       0 ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 1   ,    ∀(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑢𝑢𝑢𝑢) ∈ 𝑁𝑁𝑁𝑁      (6) 
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              (7) 
كل پهناي باند لينك است. از رابطه فوق واضح است BWuv است و(u,v) متوسط بسته هاي دريافتي و ارسالي در لينك Tuvكه 

 CSP آن كمتر باشد، هزينه كمتري خواهد داشت و در نتيجه مدل utilizationكه هر لينك كه داراي تاخير كمتري باشد و ميزان 
 CSPلينك هايي با هزينه كمتر را براي ايجاد كوتاهترين مسير انتخاب خواهد كرد. يكي از چالش هاي پياده سازي روش حل مساله 

 است و ممكن است در مسائل بزرگ نتوان در زمان معقول، راه حل مساله NP-Complete يك مساله CSPاين است كه مساله 
]. در اين مقاله 15و14 ارائه شده است [CSP]. بنابراين الگوريتم هاي تقريبي و اكتشافي متعددي براي حل مساله 13را محاسبه كرد[

 استفاده خواهد شد. از آنجايي كه الگوريتم كلوني زنبور عسل بيشتر براي حل CSPاز الگوريتم كلوني زنبور عسل براي حل مساله 
 جهت يافتن بهترين مسير با لحاظ CSPمسائل زمانبندي و گراف به كار مي رود، بنابراين استفاده از اين الگوريتم براي حل مساله 

كردن محدوديت تاخير در كاربرد شهرداري الكترونيكي كارايي معماري پيشنهادي را افزايش خواهد داد. 
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کمتـری دارنـد. از آنجـا کـه مـدل CSP ارائه شـده، با 
در نظـر گرفتـن محدودیـت تاخیـر، همواره مسـیری با 
کمتریـن هزینـه را مـی یابد، بنابر ایـن هزینه هز لینک 

بـه صـورت زیر محاسـبه می شـود:
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گره مقصد  t گره مبدا و Sمي باشد.  𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢يالهاي گراف شبكه مورد نظر مي باشند كه هزينه هر يك از آنها برابر  𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢در اين مدل 
ينه مسير دارد. محدوديت اول اين مساله تضمين مي كند است. تابع هدف اين مساله يك تابع كمينه است كه سعي در كم كردن هز

خاتمه يابد. محدوديت دوم نيز معرف اين است كه ميزان تاخير انتها به انتها در مسير نبايد از يك  tشروع و در  sكه مسير از گره 
يك متغير كمكي است كه بزرگتر از صفر بودن آن به معني اين است كه تاخير   w بيشتر باشد. متغير Tمقدار از پيش تعريف شده 

است كه اين  1يا  0كه معرف يالها هستند، مقدار   𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢شود. در مدل فوق واضح است كه مقادير معتبر براي  Tبايد كمتر مساوي 
 0به معني حضور اين يال در مسير و  𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢براي بودن مقدار  1مساله را تبديل به يك مدل برنامه ريز خطي عدد صحيح مي كند و 

بودن مقدار براي آن به معني عدم حضور يال در مسير است. در معماري پيشنهادي در اين مقاله به منظور تضمين تاخير انتها به انتها 
 مركز،به  شعبه هاشده از سمت  ميلي ثانيه در نظر گرفته مي شود تا تمامي بسته هاي ويديويي مبادله 200به ميزان  Tمقدار متغير 
ميلي ثانيه داشته باشند. همچنين به منظور كاهش فقدان بسته، بهتر است بسته هاي مبادله شده از لينك هايي  200تاخير زير 

ارائه شده، با در نظر گرفتن محدوديت  CSPكمتري دارند. از آنجا كه مدل  utilizationمسيريابي شوند كه خلوت ترند و ميزان 
 تاخير، همواره مسيري با كمترين هزينه را مي يابد، بنابر اين هزينه هز لينك به صورت زير محاسبه مي شود:

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝛽𝛽 ∗ 𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢 + (1 − 𝛽𝛽) ∗ 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢   ,       0 ≤ 𝑐𝑐 ≤ 1   ,    ∀(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) ∈ 𝑁𝑁           (6) 
نيز پارامتري است كه   βلينك است. پارامتر  utilizationميزان  𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢و  (u,v)ميزان تاخير موجود در لينك  𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢كه در آن 

نزديكتر باشد ميزان اهميت  1را براي لينك تعيين مي كند كه هر چه اين مقدار به  utilizationميزان اهميت تاخير يا 
utilization  برابري براي است كه اهميت  0.5افزايش و در نتيجه اهميت تاخير كاهش پيدا مي كند. در اين مقاله اين مقدار برابر

 به صورت زير تعريف مي شود: 𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢قائل است. پارامتر  utilizationتاخير و 
𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝑢𝑢
                 (7) 

كل پهناي باند لينك است. از رابطه فوق واضح است BWuv  است و (u,v)متوسط بسته هاي دريافتي و ارسالي در لينك  Tuvكه 
 CSPآن كمتر باشد، هزينه كمتري خواهد داشت و در نتيجه مدل  utilizationكه هر لينك كه داراي تاخير كمتري باشد و ميزان 

 CSPروش حل مساله  لينك هايي با هزينه كمتر را براي ايجاد كوتاهترين مسير انتخاب خواهد كرد. يكي از چالش هاي پياده سازي
است و ممكن است در مسائل بزرگ نتوان در زمان معقول، راه حل مساله  NP-Completeيك مساله  CSPاين است كه مساله 

]. در اين مقاله 15و14ارائه شده است [ CSP]. بنابراين الگوريتم هاي تقريبي و اكتشافي متعددي براي حل مساله 13را محاسبه كرد[
استفاده خواهد شد. از آنجايي كه الگوريتم كلوني زنبور عسل بيشتر براي حل  CSPوني زنبور عسل براي حل مساله از الگوريتم كل

جهت يافتن بهترين مسير با لحاظ  CSPمسائل زمانبندي و گراف به كار مي رود، بنابراين استفاده از اين الگوريتم براي حل مساله 
 الكترونيكي كارايي معماري پيشنهادي را افزايش خواهد داد. كردن محدوديت تاخير در كاربرد شهرداري
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 )u,v( میزان تاخیر موجـود در لینک d_uv کـه در آن
و U_uv میـزان utilization لینـک اسـت. پارامتـر 
β نیـز پارامتـری اسـت کـه میـزان اهمیـت تاخیـر یـا 
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چـه ایـن مقـدار بـه 1 نزدیکتـر باشـد میـزان اهمیـت 
utilization افزایـش و در نتیجه اهمیت تاخیر کاهش 
پیـدا مـی کند. در ایـن مقاله این مقدار برابر 0,5 اسـت 
کـه اهمیـت برابـری بـرای تاخیـر و utilization قائل 
اسـت. پارامتـر U_uv بـه صورت زیر تعریف می شـود:
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 0  1,  ( , )                                                                    (5)uvx or u v E= ∀ ∈

 

گره مقصد  t  گره مبدا وS مي باشد. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 يالهاي گراف شبكه مورد نظر مي باشند كه هزينه هر يك از آنها برابر 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢در اين مدل 
است. تابع هدف اين مساله يك تابع كمينه است كه سعي در كم كردن هزينه مسير دارد. محدوديت اول اين مساله تضمين مي كند 

 خاتمه يابد. محدوديت دوم نيز معرف اين است كه ميزان تاخير انتها به انتها در مسير نبايد از يك t شروع و در sكه مسير از گره 
يك متغير كمكي است كه بزرگتر از صفر بودن آن به معني اين است كه تاخير بايد w  بيشتر باشد. متغيرTمقدار از پيش تعريف شده 

 است كه اين مساله 1 يا 0  كه معرف يالها هستند، مقدار 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 شود. در مدل فوق واضح است كه مقادير معتبر براي Tكمتر مساوي 
 بودن 0 به معني حضور اين يال در مسير و 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 بودن مقدار براي 1را تبديل به يك مدل برنامه ريز خطي عدد صحيح مي كند و 

مقدار براي آن به معني عدم حضور يال در مسير است. در معماري پيشنهادي در اين مقاله به منظور تضمين تاخير انتها به انتها مقدار 
 ميلي ثانيه در نظر گرفته مي شود تا تمامي بسته هاي ويديويي مبادله شده از سمت شعبه ها به مركز، تاخير 200 به ميزان Tمتغير 

 ميلي ثانيه داشته باشند. همچنين به منظور كاهش فقدان بسته، بهتر است بسته هاي مبادله شده از لينك هايي مسيريابي 200زير 
 ارائه شده، با در نظر گرفتن محدوديت تاخير، CSP كمتري دارند. از آنجا كه مدل utilizationشوند كه خلوت ترند و ميزان 

همواره مسيري با كمترين هزينه را مي يابد، بنابر اين هزينه هز لينك به صورت زير محاسبه مي شود: 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∗ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 + (1 − 𝛽𝛽𝛽𝛽) ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢    ,       0 ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 1   ,    ∀(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑢𝑢𝑢𝑢) ∈ 𝑁𝑁𝑁𝑁      (6) 

 نيز پارامتري است كه ميزان β لينك است. پارامتر utilization ميزان 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 و (u,v) ميزان تاخير موجود در لينك 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢كه در آن 
 utilization نزديكتر باشد ميزان اهميت 1 را براي لينك تعيين مي كند كه هر چه اين مقدار به utilizationاهميت تاخير يا 

 است كه اهميت برابري براي تاخير و 0.5افزايش و در نتيجه اهميت تاخير كاهش پيدا مي كند. در اين مقاله اين مقدار برابر 
utilization قائل است. پارامتر 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 :به صورت زير تعريف مي شود 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

              (7) 
كل پهناي باند لينك است. از رابطه فوق واضح است BWuv است و(u,v) متوسط بسته هاي دريافتي و ارسالي در لينك Tuvكه 

 CSP آن كمتر باشد، هزينه كمتري خواهد داشت و در نتيجه مدل utilizationكه هر لينك كه داراي تاخير كمتري باشد و ميزان 
 CSPلينك هايي با هزينه كمتر را براي ايجاد كوتاهترين مسير انتخاب خواهد كرد. يكي از چالش هاي پياده سازي روش حل مساله 

 است و ممكن است در مسائل بزرگ نتوان در زمان معقول، راه حل مساله NP-Complete يك مساله CSPاين است كه مساله 
]. در اين مقاله 15و14 ارائه شده است [CSP]. بنابراين الگوريتم هاي تقريبي و اكتشافي متعددي براي حل مساله 13را محاسبه كرد[

 استفاده خواهد شد. از آنجايي كه الگوريتم كلوني زنبور عسل بيشتر براي حل CSPاز الگوريتم كلوني زنبور عسل براي حل مساله 
 جهت يافتن بهترين مسير با لحاظ CSPمسائل زمانبندي و گراف به كار مي رود، بنابراين استفاده از اين الگوريتم براي حل مساله 

كردن محدوديت تاخير در كاربرد شهرداري الكترونيكي كارايي معماري پيشنهادي را افزايش خواهد داد. 

ارزيابي كارايي .4

که T_uv متوسـط بسـته هـای دریافتی و ارسـالی در 
لینـک )u,v( اسـت وBW_uvکل پهنـای بانـد لینک 
اسـت. از رابطـه فـوق واضـح اسـت کـه هـر لینـک که 

 utilization میـزان  و  باشـد  کمتـری  تاخیـر  دارای 
آن کمتـر باشـد، هزینـه کمتـری خواهـد داشـت و در 
نتیجـه مـدل CSP لینک هایی با هزینـه کمتر را برای 
ایجـاد کوتاهتریـن مسـیر انتخـاب خواهد کـرد. یکی از 
چالـش هـای پیاده سـازی روش حل مسـاله CSP این 
 NP-Complete یک مسـاله CSP اسـت که مسـاله
اسـت و ممکن اسـت در مسـائل بـزرگ نتـوان در زمان 
معقول، راه حل مسـاله را محاسـبه کـرد]13[. بنابراین 
الگوریتـم های تقریبی و اکتشـافی متعـددی برای حل 
مسـاله CSP ارائه شـده اسـت ]14و15[. در این مقاله 
 CSP از الگوریتـم کلونی زنبور عسـل برای حل مسـاله
اسـتفاده خواهـد شـد. از آنجایـی کـه الگوریتـم کلونی 
زمانبنـدی  مسـائل  بـرای حـل  بیشـتر  عسـل  زنبـور 
از ایـن  و گـراف بـه کار مـی رود، بنابرایـن اسـتفاده 
الگوریتـم برای حل مسـاله CSP جهـت یافتن بهترین 
مسـیر بـا لحـاظ کـردن محدودیـت تاخیـر در کاربـرد 
شـهرداری الکترونیکـی کارایـی معماری پیشـنهادی را 

افزایش خواهـد داد.
ارزيابی کارايی

در ایـن مقالـه طـرح پیشـنهادی از نظر تاخیـر و درصد 
گـم شـدن بسـته هـا مـورد ارزیابـی قـرار مـی گیـرد. 

در اين مقاله طرح پيشنهادي از نظر تاخير و درصد گم شدن بسته ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد. توپولوژي در نظر گرفته شده به اين 
 كالينت مي باشد كه در آن دو كالينت بعنوان 8 و OpenFlow سوئيچ مبتني بر 25صورت است كه شبكه مورد نظر داراي 

 بوده است و مابقي توليد كننده و Full HDفرستنده و گيرنده ترافيك شهرداري الكترونيكي كه نوع ترافيك آنها ويدئو با كيفيت 
 مي باشند. همانطور كه در قسمت قبل مطرح شد، در اين مقاله براي UDP و TCPگيرنده ي  ترافيك هاي معمول شبكه مثل 

 از الگوريتم كلوني زنبور عسل استفاده شده است. اين الگوريتم با استفاده از زبان برنامه نويسي جاوا و  در قالب يك CSPحل مساله 
bundle به كنترلر OpenDayLight ثانيه يك بار اجرا مي شود و با 10 اضافه مي شود. براي مسيريابي پويا اين الگوريتم هر 

توجه به وضعيت لينك ها و منابع شبكه كوتاهترين مسير را با در نظر گرفتن محدوديت تاخير محاسبه مي كند و مسير بهينه بين 
شعبه مركز و شعبه هاي فرعي را به سوئيچ هاي مرتبط اعالم مي كند. در اين مقاله كارايي روش پيشنهادي با توجه به پارامترهاي 

تاخير انتها به انتها(مدت زمان بين ارسال يك بسته در مبدا تا زمان دريافت بسته در مقصد) و نرخ گم شدن بسته (ميزان درصد بسته 
 آمده است: 3 و 2هايي كه در مبدا ارسال شده اند و در مقصد دريافت نشده اند) ارزيابي شده است كه نتايج حاصل در شكل هاي 

 
  تاخير انتها به انتها در روش پايه و روش پيشنهادي.2شكل 
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توپولـوژی در نظـر گرفتـه شـده بـه ایـن صورت اسـت 
کـه شـبکه مـورد نظـر دارای 25 سـوئیچ مبتنـی بـر 
OpenFlow و 8 کالینـت مـی باشـد کـه در آن دو 
کالینـت بعنوان فرسـتنده و گیرنده ترافیک شـهرداری 
الکترونیکـی کـه نـوع ترافیـک آنهـا ویدئـو بـا کیفیـت 
Full HD بـوده اسـت و مابقی تولید کننـده و گیرنده 
 UDP و TCP ی  ترافیـک های معمول شـبکه مثـل
مـی باشـند. همانطـور که در قسـمت قبل مطرح شـد، 
در ایـن مقالـه بـرای حـل مسـاله CSP از الگوریتـم 
کلونی زنبور عسـل اسـتفاده شـده اسـت. این الگوریتم 
بـا اسـتفاده از زبـان برنامـه نویسـی جـاوا و  در قالـب 
یـک bundle بـه کنترلـر OpenDayLight اضافـه 
مـی شـود. بـرای مسـیریابی پویا ایـن الگوریتـم هر 10 
ثانیـه یـک بـار اجـرا مـی شـود و بـا توجه بـه وضعیت 
لینـک هـا و منابـع شـبکه کوتاهتریـن مسـیر را بـا در 
نظـر گرفتـن محدودیـت تاخیـر محاسـبه مـی کنـد و 
مسـیر بهینـه بین شـعبه مرکز و شـعبه هـای فرعی را 
بـه سـوئیچ هـای مرتبـط اعالم می کنـد. در ایـن مقاله 
کارایـی روش پیشـنهادی با توجه بـه پارامترهای تاخیر 
انتهـا بـه انتها)مـدت زمـان بیـن ارسـال یک بسـته در 
مبـدا تـا زمـان دریافـت بسـته در مقصـد( و نـرخ گـم 
شـدن بسـته )میـزان درصـد بسـته هایـی کـه در مبدا 

ارسـال شـده اند و در مقصد دریافت نشـده اند( ارزیابی 
شـده اسـت کـه نتایـج حاصـل در شـکل هـای 2 و 3 

اسـت: آمده 
 همانطـور کـه در شـکل های فـوق آمده اسـت، میزان 
تاخیـر انتهـا به انتها و درصد گم شـدن بسـته در روش 
پیشـنهادی نسـبت بـه پروتـکل OSPF کمتـر اسـت. 
ایـن بهبـود بـه دو علـت اسـت. اول اینکـه در روش 
پیشـنهادی مسـیرهایی انتخـاب می شـوند کـه میزان 
تاخیـر انتهـا بـه انتهـا در آنهـا زیـر 200 میلـی ثانیـه 
باشـد. و دیگـر آنکـه هزینه لینکها در روش پیشـنهادی 
ترکیبـی از میـزان اسـتفاده از لینـک و نیز تاخیر اسـت 
کـه منجر می شـود بسـته هـا از لینکهایی عبـور کنند 
کـه میـزان اسـتفاده در آنهـا کمتـر اسـت و در نتیجـه 
میـزان اتـالف بسـته کمتـر خواهـد شـد. در پروتـکل 
OSPF مسـیر بین مبـدا و مقصد به صـورت حریصانه 
و بـر اسـاس پهنای بانـد لینک ها انتخاب می شـود که 
بـرای ارسـال ویدیو روش مناسـبی در مقایسـه با روش 

نیست. پیشـنهادی 
نتیجه گیری و جمعبندي

مشـکل عمـده ای کـه در شـهرداری الکترونیکـی برای 
مدیریـت شـعبه هـای مختلـف مطـرح اسـت، تبـادل 
اطالعـات و ارتباطـات می باشـد کـه با توجه بـه فاصله 

 
  درصد گم شدن بسته ها در روش پايه و روش پيشنهادي.3شكل 

همانطور كه در شكل هاي فوق آمده است، ميزان تاخير انتها به انتها و درصد گم شدن بسته در روش پيشنهادي نسبت به پروتكل 
OSPF كمتر است. اين بهبود به دو علت است. اول اينكه در روش پيشنهادي مسيرهايي انتخاب مي شوند كه ميزان تاخير انتها به 

 ميلي ثانيه باشد. و ديگر آنكه هزينه لينكها در روش پيشنهادي تركيبي از ميزان استفاده از لينك و نيز تاخير 200انتها در آنها زير 
است كه منجر مي شود بسته ها از لينكهايي عبور كنند كه ميزان استفاده در آنها كمتر است و در نتيجه ميزان اتالف بسته كمتر 

 مسير بين مبدا و مقصد به صورت حريصانه و بر اساس پهناي باند لينك ها انتخاب مي شود كه OSPFخواهد شد. در پروتكل 
براي ارسال ويديو روش مناسبي در مقايسه با روش پيشنهادي نيست. 

  و جمعبندينتيجه گيري.5

مشكل عمده اي كه در شهرداري الكترونيكي براي مديريت شعبه هاي مختلف مطرح است، تبادل اطالعات و ارتباطات مي باشد كه 
با توجه به فاصله دور، محدوديت تجهيزات و منابع، هزينه هاي باال به يك امر حياتي تبديل گشته و شهرداري الكترونيكي نيازمند 

ارتباط مطمئن بين شعبه ها و مركز است و تاكنون پژوهشي در اين رابطه انجام نشده است و در اين مقاله يك معماري جديد جهت 
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي كامپيوتري و بخصوص در كاربردهاي شهرداري الكترونيكي ارائه گرديده كه با تجميع مديريت 

ارتباطات در يك بخش مركزي به عنوان كنترلر، يك ديد كلي نسبت به شبكه ارتباطي پيدا كرده و تصميم گيري ها را از حالت 
محلي به حالت عمومي تبديل كرده و اين باعث افزايش تصميم گيري در مواقع خاص و تغيير پارامترهاي شبكه مي گردد و نتايج اين 

 درصد در 56 درصد در تاخير انتها به انتها و 38شبيه سازي نشان مي دهد كه الگوريتم پيشنهادي نسبت به روش پايه به ميزان 
 ميزان گم شدن بسته ها، بهبود داشته است.
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زمان پذيرش نهايي: 1395/6/1زمان دريافت مقاله: 1394/12/23

تحلیلی بر ضرورتهای طراحی بیمارستان سبز با رويکرد معماری پايدار 
شراره سوداگر1 - دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران.

فرشاد مفاخر- استاديار دانشگاه آزاد هنر و معماری، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي قزوين، قزوين، ايران.
چکیده

در میان انواع فضاهای معماری، هیچ فضايی مانند مراکز درمانی در محل تالقی 
دو مقوله علم پزشکی و هنر قرار نمی گیرد و در بین فضاهای معماری، طراحی 
باشد. زيرا  بااليی برخوردار نمی  از اهمیت  هیچ فضايی مانند مراکز درمانی 
چنین فضاهای درمانی از جمله فضاهايی است که بر حاالت روحی افراد تاثیر 
می گذارد و طراحی ضعیف اين محیط ها، می تواند سبب تشديد اختالالت 
رفتاری و اضطراب در آنها گردد. امروزه در طراحی بیمارستان، عملکردگرايی 
بخش عمده ای از تفّکر طّراحی را به خود اختصاص می دهد، به نحوی که 
توّجه به کیفّیات محیطی و تاثیرات چشمگیر آن بر روند درمان بیماران، و 
کاهش اضطراب در آن ها نقش کمتری را ايفا می کند. لذا هدف از انجام اين 
راهکارهايی  ارائه ی  و  بررسی  و  تغییر ديدگاه طراحان در طّراحی  پژوهش، 
در رابطه با طّراحی فضای سبز در مراکز درمانی می باشد، تا بتواند در ارتقاء 
کیفّیت محیطی بیمارستان مؤثر واقع بوده و در نتیجه باعث تسريع در روند 
بهبود بیماران و کاهش اضطراب در آن ها شود. در اين راستا  اين پژوهش 
بصورت مرور جامع و با جستجو در سايت های سازمانی و پايگاه های اطالعاتی 
الکترونیکی معتبر داخلی و خارجی به منظور شناسايی الگوهای بیمارستان 
سبز انجام شده است تا با معرفی اين رويکرد جديد در طراحی مراکز درمانی، 
شناخت سازمان هاي بین المللی مرتبط با معماري سبز بیمارستانی و پروسه 
دريافت عنوان معماري سبز از اين سازمان ها می باشد زيرا به صرف رعايت 
اولیه اصول معماري سبز، نمی توان يک بیمارستان و يا هر بنايی ديگري را 
معماري سبز نامید. به نظر میرسد در کشور ما نیز يک طرح جامع عملی برای 
بهبود نقاط ضعف در دستیابی به معیارهای بیمارستان سبز الزم میباشد و توجه 
ناکافی به راهبردهای حفظ محیط زيست، عدم وجود آموزش کافی در زمینه 
محیط زيست میتواند از مهمترين موانع در دستیابی به معیار های بیمارستان 
سبز باشد. لذا آموزش مستمر به کلیه کارکنان و تالش برای دريافت مجوز 
رسمی بیمارستان سبز و دريافت گواهینامه از موسسات معتبر بین المللی و يا 

از استانداردهای در حال تدوين ملی توصیه میشود.
واژگان کلیدي: معماری پايدار، بیمارستان سبز، بام سبز، بهینه سازی انرژی.

sodagari1392@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس:  09121711789 ، رايانامه *

Analysis of  the necessity of  hospital design 
green approach to sustainable architecture

Abstract
Among the variety of  architectural spaces, no space, 
such as health centers at the confluence of  the two 
issues are not medical science and the arts. And in 
between architecture, design no space is not as impor-
tant medical centers.Such therapeutic areas, including 
areas that affect people’s moods. And poor design of 
the environment can cause behavioral disorders and 
anxiety in them. Today, in hospital design, functional-
ism account for the bulk of  the design thinking. So 
that attention to environmental qualification dramatic 
impact on the treatment of  patients, and reduce their 
anxiety plays a lesser role.The purpose of  this change 
design perspective in the design and strategies in the 
treatment centers is the design of  green space; To be 
effective in improving the quality of  hospital envi-
ronment And thus accelerating healing and reducing 
anxiety in the lead.These studies is a comprehensive 
review and search the corporate sites and reputable 
domestic and foreign electronic databases was con-
ducted in order to identify patterns Green Hospital.
It seems that in our country a comprehensive plan of 
action to improve weaknesses in achieving the stan-
dards required hospital is green. And inadequate at-
tention to environmental protection strategies, lack of 
adequate training in the field of  environmental green 
hospital of  the main obstacles to achieving the bench-
marks.
Keywords: sustainable architecture, green hospitals, 
green roofs, energy-efficiency.
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1- مقدمه
زمیـن، کوچـک کـردن  تصاحـب  بـا  تاکنـون  انسـان 
و کشـف سـوخت هـای  طبیعـت، گسـترش شـهرها 
فسـیلی، بزرگترين فجايع محیطی همچون گرم شـدن 
زمیـن، از بیـن رفتـن سـامانه هـای زيسـتی و غیـره را 
رقـم زده اسـت. ايـن فجايـع در قـرن بیسـتم انسـان را 
وادار بـه تغییـر نگرش در ارتباطـش با طبیعت و محیط 
پیرامـون خويش نموده اسـت )اصغـری،1390، ص 1(. 
آلودگـی هوا که تغییـر در ويژگیهاي طبیعـی جو بر اثر 
مواد شـیمیايی اسـت،اگر از حادترين مسـايل ناشـی از 
تمـدن صنعتی نباشـد، بدون شـک يکـی از بغرنج ترين 
پیامدهايـی  امـروزه   .)WWW.Shana.ir( اسـت  آن 
نظیـر آلودگـی روزافـزون هـوا و محیط زيسـت، کاهش 
منابـع طبیعـی و بحـران انـرژي کـه ناشـی از زندگـی 
در دنیـاي صنعتـی امـروز مـی باشـد، باعـث گرديده تا 
حفظ و پاسـداري از منابع طبیعـی به يکی از مهمترين 
دغدغه هاي انسـان عصـر حاضر تبديل گـردد. معماري 
سـبز بـراي رسـیدن بـه ايـن هـدف از طريـق افزايـش 
کارآيـی سـاختمان، صرفـه جويـی در مصـرف انـرژي، 
گام برداشـتن در جهـت اسـتفاده از انـرژي هـاي نـو و 
بطورکلـی هم سـو شـدن با طبیعـت، نقش مهمـی ايفا 
مـی کنـد. در ايـن بین نگرش بـه رويکردهـاي معماري 
سـبز در بیـن متخصصـان معمـاري مراکزبهداشـتی و 
درمانـی از جايـگاه ويـژه ايی برخـوردار اسـت و با اينکه 
اصـول اصلـی آن در طراحی اين مراکز همـگام با اصول 
کلی معماري سـبز اسـت ولـی علل ديگـري در گرايش 
بـه طراحی بیمارسـتان هاي سـبز وجـود دارد که مورد 

بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
2- پیشینه پژوهش

فِرنـس )2010( بـه مطالعـه اي بـا عنـوان پیـش بـه 
سـوي سبزتر شـدن در بیمارسـتان هاي اياالت متحده 
پرداخـت و به اين نتیجه رسـید که طرح بیمارسـتان ها 
براي سـبزتر شـدن به عنوان يکی از روش هاي مناسب 
کاسـتن از هزينه هـا و بهبـود محیـط بیمارسـتان براي 

.)13 :2010,Ferenc( بیمـاران و کارکنان اسـت
کارپِنتـر )2010( در مطالعـه اي بـه بررسـی ارتبـاط 

در  سـبز  بیمارسـتان هاي  و  پايـدار  زيسـت  محیـط 
ايـاالت متحـده پرداختـه و بـه ايـن نتیجـه رسـید کـه 
اولیـن و مهم تريـن انگیـزه بـراي حرکـت بـه سـوي 
اسـتانداردهاي بیمارسـتان سـبز بهره وري انـرژي بوده 

.),Carpenter  2010:18( اسـت 
بـا  و  بـوده  ايـن راسـتا پیشـگام  کشـور سـنگاپور در 
بکارگیري راهبرد بهر ه وري سـبز توانسـته اسـت صرفه 
جويي هـاي قابـل توجهي معـادل 1872 هـزار دالر در 
بیمارسـتاني  زباله هـاي  مديريـت  و  انـرژي  مديريـت 
کسـب نمايـد )May,2004 :39(. بنابراين سـازمانهاي 
سیسـتم  اسـتقرار  بـا  میتواننـد  درمانـي  بهداشـتي 
مديريـت محیـط زيسـت و بـدون طـي مراحل رسـمي 
بـراي دريافـت اسـتانداردهاي داوطلبانـه، از مزيتهـاي 
ماننـد صرفـه جويـي در هزينـه هـا وبهبود مسـتمر آن 
منتفـع شـوند )Duputie, 2002: 80(. امـا در کشـور 
ايـران طبـق آمـار ارائـه شـده از اداره کل پشـتیباني 
معاونـت درمـان سـازمان تامیـن اجتماعـي از میان 69 
بیمارسـتان تامیـن اجتماعـي تاکنـون 19 بیمارسـتان 
)28 درصـد( موفـق بـه پیـاده سـازي يـا اجـراي کامل 
زيسـت  محیـط  مديريـت  المللـي  بیـن  اسـتاندارد 
شـده اند )Mato,1997:17(. همچنیـن علـي طالشـي 
و همـکاران 1393 درپژوهشـي کـه بـا هدف دسـتیابي 
بـه اسـتانداردهاي بیمارسـتان سـبز در بیمارسـتانهاي 
آموزشـي يـزد انجـام دادنـد بـه ايـن نتیجـه رسـیدند 
کـه از مهمتريـن موانـع دسـتیابي بـه اسـتانداردهاي 
بیمارسـتان سـبز در بیمارسـتانهاي يزد توجه ناکافي به 
راهبردهـاي محیط زيسـت و عدم وجـود آموزش کافي 
در زمینه محیط زيسـت و مديريت نامناسـب مواد زائد 
و تخصیـص ناکافـي بودجـه جهت مديريـت فاضالب و 
 .)45: 2015,Taleshi( انتشـار آالينـده ها بـوده اسـت
و يکسـاني در خصـوص  منفـرد  الگـوي  آنجـا کـه  از 
بیمارسـتانهاي سـبز و سـالم وجـود نـدارد و بسـیاري 
از بیمارسـتانها و نظامهـاي سـالمت در سراسـر جهـان 
اقداماتـي را بـه منظـور کاهش ردپاي زيسـت محیطي، 
مشـارکت در سـالمت همگاني و صرفه جويي در هزينه 
هـا به صـورت همزمان به اجـرا در آورده اند که بیشـتر 
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بـر پايه اسـتانداردهاي زيسـت محیطي بنیان گذاشـته 
شـده اسـت. لذا هدف اين پژوهش طراحی بیمارسـتان 
سـبز بـا رويکـرد معمـاری پايـدار مـي باشـد تـا بتواند 
راهنمايـي براي شناسـايي ابعـاد مختلـف آن به منظور 
پیـاده سـازي هر چه اثربخـش تر آن در بیمارسـتانهاي 

باشد. کشـور 
3- مبانی نظری

3-1-تعريف بیمارستان های سبز  و سالم  
بیمارسـتان هـا در سراسـر جهـان جهت ايجـاد نوآوري 
در زمینـه مراقبـت از بیمـار بـا حفـظ اسـتانداردهاي 
بـاالي کیفیـت مـی کوشـند. در اجـراي ايـن نـوآوري، 
اثـر  زيسـت طبیعـی  محیـط  روي  بـر  بیمارسـتان ها 
مـی گذارنـد، لـذا همـواره جهـت کاسـتن از آسـیب به 
بیمـاران و جوامـع اطـراف و محیـط زيسـت طبیعـی، 
مديران بیمارسـتان ها بـه تدوين برنامه هـاي مديريتی 
در زمینـه حفظ انرژي، دفع مناسـب زائدات پزشـکی و 
 .)4 :2008,Reller( مديريـت ايمن دارو مـی پردازنـد
ايـن برنامـه هـا بـا عنـوان »بیمارسـتان سـبز« معرفی 
شـده اسـت. بیمارسـتان سـبز و سـالم، بیمارسـتانی 
اسـت که سـالمت مردم را بـا کاهش مـداوم پیامدهای 
زيسـت محیطـی  و برطـرف کـردن سـهم خـود در بار 
بیمـاری ها ارتقا دهد. بیمارسـتان سـبز و سـالم ارتباط 
بین سـالمتی انسـان و محیط زيسـت را می شناسـد و 
ايـن شـناخت را از طريـق نـوع اداره کـردن، اسـتراتژی 
و عملیـات خـود نشـان مـی دهـد. نیازهـای خـود را با 
اقدامـات زيسـت محیطی پیوند می دهد و با مشـارکت 
فعال در توسـعه و تقويت محیط زيسـت جامعه، برابری 
در سـالمت و اقتصاد سـبز تعهد خود به محیط زيسـت 
را بـا اتخاذ اقدامات پیشـگیرانه نشـان می دهـد. الگوی 
منفـرد و يکسـانی در خصوص بیمارسـتان های سـبز و 
سـالم وجـود ندارد و بسـیاری از بیمارسـتان هـا و نظام 
هـای سـالمت در سراسـر جهـان اقداماتی را بـه منظور 
کاهـش ردپای زيسـت محیطی، مشـارکت در سـالمت 
همگانـی و صرفـه جويـی در هزينـه هـا بـه صـورت 
 2011,Karliner( انـد  آورده  در  اجـرا  بـه  همزمـان 

.)45:

يمارسـتان سـبز، بیمارسـتاني اسـت که سـالمت مردم 
و  محیطـي  زيسـت  پیامدهـاي  مـداوم  کاهـش  بـا  را 
برطـرف کـردن سـهم خـود در بـار بیماريها ارتقـا دهد 
)Reller,2008: 4(. بیمارستان سبز و سالم ارتباط بین 
سـالمتي انسان و محیط زيست را به رسمیت میشناسد 
و اين شـناخت را از طريق نوع اداره کردن، اسـتراتژي و 
عملیـات خود نشـان میدهـد )Yunhu,2012:25(. به 
عبـارت ديگر اين نوع از بیمارسـتانها بر اسـاس رسـالت 
خويـش، نیازهـاي خـود را بـا اقدامات زيسـت محیطي 
پیونـد میدهند و با مشـارکت فعال در توسـعه و تقويت 
محیـط زيسـت جامعـه، برابـري در سـالمت تعهد خود 
را بـه محیـط زيسـت بـا اتخـاذ اقدامـات پیشـگیرانه 
نشـان میدهند )Carpenter,2010,18(. از ويژگیهاي 
مهـم بهره گیـري از اسـتراتژي”بهره وري سـبز بـراي 
بیمارسـتانها” اين اسـت که کارايي اقتصادي را در کنار 
کارايـي زيسـت محیطي مطـرح کـرده و در عین توجه 
جـدي بـه مقولـه اقتصـاد بهداشـت و درمـان، محیـط 
زيسـت را نیـز لحـاظ مـي کنـد و بـا بکارگیـري ابزارها 
زيسـت  آالينده هـاي  سـبز  وري  بهـره  تکنیکهـاي  و 
محیطـي ناشـي از فرآينـد ارائـه خدمـات را بـه حداقل 
میرسـاند، بـه همین جهت از متدولوژي بهرهوري سـبز 
در بیمارسـتانهاي مختلف جهان اسـتفاده عملي صورت 
گرفتـه اسـت )Joshua,2011 :41( و اکنـون در عرصه 
جهانـي فعالیتهاي زيادي براي حفظ محیط زيسـت در 
بیمارسـتانها و مراکـز ارائـه دهنده خدمات بهداشـتي و 

.)21 :2012,WHO( درمانـي صـورت مي گیـرد
3-2- فاکتورهـاي موثـر در دريافـت گواهینامه 

سبز بیمارسـتان 
o»کاربـري«: رعايـت فاکتورهـاي اصلـی مـکان يابـی 
بیمارسـتان ها قبـل از طراحی و اجراي پـروژه و انتخاب 
سـايت مناسـب از نـکات اصلـی در پايـدار بـودن يـک 
بیمارسـتان محسـوب می شود. سـايت بیمارستان سبز 
بايـد منطبـق بـا معیارهـاي اصلـی مـکان يابـی مراکـز 

باشـد.  درمانی 
o»مـکان يابـی بنـا در سـايت«: رعايـت نـکات اقلیمی 
منطقـه سـاخت، جهت گیري مناسـب به نور خورشـید 
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 .20، ص1395 ماخذ: شعباني و همكاران،؛ آنها ابعاد و سبز بيمارستان  الگوهاي.2 جدول
 

جدول 1. الگوهاي موجود بیمارستان سبز؛ ماخذ: شعبانی و همکاران، 1395، ص 19.

سـاختی کـه در کاهـش ايـن مصـرف يـاري دهنـد، 
همچـون اسـتفاده از سـطوح دو جـداره، بام هاي سـبز 
و يـا سـفید در گرايـش به رويکرد سـبز در بیمارسـتان 
سـازي کمـک شـايانی خواهد کرد. بررسـی ها نشـانگر 
آن اسـت که اسـتفاده از بام هاي سـبز در تعديل هواي 
داخلـی فضـا در تابسـتان ها و کاهـش اتـالف حـرارت 
در زمسـتان ها و بـه تبـع آن کاهـش بـار گرمايشـی و 
سرمايشـی سـاختمان و کاهـش مصـرف انـرژي تأثیـر 

بـه طـوري کـه فضاهـاي اصلـی بیمارسـتان مخصوصا 
اتـاق هـاي بسـتري همگی از نـور طبیعی بهـره گیرند.

پـاك  انـرژي  منابـع  از  اسـتفاده  بحـث  o»انـرژي«: 
و تجديـد پذيـر و صرفـه جويـی در مصـرف انـرژي از 
نـکات بسـیار شـاخصی اسـت کـه بايسـتی در طراحی 
بیمارسـتان هـاي سـبز بـه آن توجـه ويـژه اي شـود. 
بیمارسـتان هـا از جملـه بناهايـی هسـتند کـه مصرف 
انـرژي بسـیار بااليـی دارنـد کـه توجـه بـه شـیوه هاي 
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- فاكتورهاي موثر در دريافت گواهينامه بيمارستان سبز 3-2

جدول 2. الگوهاي بیمارستان سبز و ابعاد آنها؛ ماخذ: شعبانی و همکاران، 1395، ص20.
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.),2002:33Niachou( دارد  چشـمگیري 
o»مديريـت آب«: توجـه بـه منابع تامین آب، اسـتفاده 
از متدهـاي کاهـش مصـرف آب، بازيابـی و مصـرف آب 
در چرخـه مصرفـی، هماننـد تصفیـه آب بیمارسـتان 
و اسـتفاده از آن در آبیـاري فضـاي سـبز بیمارسـتان، 
کـه ايـن فضـا در بیمارسـتان هاي سـبز نیز از وسـعت 

زيادتـري برخوردار اسـت.
کـه  بیمارسـتانی  زباله هـاي  آلودگـی«:  o»مديريـت 
از آنهـا تحـت عنـوان زباله هـاي ويـژه و عفونـی يـاد 
می شـود معضلـی اسـت کـه ايـن روزهـا بسـیاري از 
مسـئوالن را از حـوزه شـهري گرفته تا حوزه بهداشـتی 
بـا خـود درگیـر کـرده اسـت. زبالـه هـاي بیمارسـتانی 
شـامل زبالـه هـاي معمولـی، نسـوج و بافت هـاي زائد، 
مـواد زائـد شـیمیايی، عفونی، دارويـی و راديـو اکتیو و 
همچنین ظروف و وسـايل مسـتعمل می باشـد. اين در 
حالیسـت کـه زايـدات مراکـز درمانـی و بهداشـتی، که 
بیشـتر در بیمارسـتان ها، آزمايشـگاه ها و درمانـگاه هـا 
تولیـد می شـوند، به علت آلوده بـودن و همچنین زيان 
هاي ناشـی از عـدم مديريت بهداشـتی، باعـث ازدياد و 
اشـاعه انـواع بیمـاري هاي خطرناك و مسـري شـده و 
تهديـدي جـدي براي سـالمت انسـان و محیط زيسـت 
محسـوب می شـود.از سـوي ديگر در مراحل نگهداري، 
جابجايـی، حمـل، تصفیـه و دفـع نهايـی پسـماندهاي 
بیمارسـتانی خطـرات بالقوه زيـادي وجـود دارد، که در 
درجه اول به ترتیب فراوانی، سـالمت پرسـنل پرستاري 
و بهیـاري و کارگـران خدمـات و در درجه دوم سـالمت 
محیـط زيسـت را به عنـوان يک ماده زائـد خطرناك به 
شـدت تهديد می کند و اين نکات وظیفه و مسـئولیت 
مـا را در قبـال اعمـال مديريـت بهینه و موثـر،و کاهش 
تولیـد ايـن مـاده زائـد خطرنـاك دو چندان می سـازد. 
ايـن گونـه عملکردهـا يکـی از بناهـاي عمومـی آلـوده 
کننـده محیط زيسـت می باشـند. تولید حجـم انبوهی 
از زباله هـاي عفونـی بیمارسـتان و نبود زباله سـوزهاي 
مـدرن در محیـط بیمارسـتان، ايـن مسـئله را تشـديد 
می کند. بیمارسـتان هاي سـبز بايسـتی در دو راستاي 
عمـده در مديريـت آلودگـی عمـل کننـد. يکـی ارائـه 

الگوهـاي تفکیـک زبالـه هـاي بیمارسـتانی بـه صورت 
دقیـق و انجمـاد و بعد امحـاء در زباله سـوزها، به نحوي 
کـه زباله هـا در همـان بیمارسـتان دفـع شـوند. ارائـه 
مـکان يابی مناسـب زباله سـوز در سـايت بیمارسـتانی 
کـه کمتريـن خطـر را بـراي کاربري هاي اطـراف ايجاد 
کنـد، يکـی از رويکردهـاي سـبز در مديريـت آلودگـی 
باشـد. راسـتاي دوم در  بیمارسـتان هـاي سـبز مـی 
مديريـت آلودگـی سـبز مربـوط بـه طراحـی معمـاري 
فضاهـاي داخلـی مـی شـود به طوري که به طـور کامل 
مسـیر تـردد لـوازم و وسـايل کثیـف از فضاهـاي تـردد 
تمیـز جداسـازي شـود. ايـن امـر مخصوصـا درطراحی 
بخـش هاي جراحی بیمارسـتان هـا از اولويت برخوردار 

اسـت )اسـتاندارد، بیمارسـتان هاي سـبز،1387(.
o»انتخـاب مصالـح«: يکـی از مهـم تريـن فاکتورها در 
رويکـرد طراحـی سـبز بیمارسـتان، توجـه بـه انتخـاب 
مصالـح مـی باشـد .امـروزه بحـث کنتـرل عفونـت در 
بیمارسـتان هـا بـه يـک معضـل عمـده تبديـل شـده 
اسـت بـه طـوري کـه يکـی از بیمـاري هـاي شـايع در 
 hospital disease بیمارسـتان هـا عبـارت اسـت از
يـا همـان بیمـاري بیمارسـتان کـه افـراد با حضـور در 
بیمارسـتان به آن دچار می شـوند. امروزه حتی سـطوح 
کاشـی که در  بیمارستان هاي کشـور جهت جلوگیري 
از عفونت اسـتفاده می شـود، در بیمارسـتان هاي سـبز 
جـاي خـود را بـه رنـگ هـاي بیمارسـتانی داده اند که 
ضمـن قابـل شستشـو بودن، بـه دلیل عدم داشـتن بند 
اجرايـی کـه مـی توانـد محـل انباشـت عفونـت باشـد، 
بـدون درز بـوده و کامـال آنتـی باکتريـال مـی باشـند 

.)Essex Health Protection Unit  2007,(
3-3- مزاياي ساختمان سبز

مزاياي استفاده از ساختمانهاي سبز عیبارتند از:
»1. اسـتفاده از انرژي هـاي پـاك ماننـد خورشـیدي و 
بـادي؛ 2. ثبـات وضعیـت محیـط داخلـي؛ 3. اسـتفاده 
از آب بـاران بـراي آبیاري فضاي سـبز؛ 4. بـه کارگیري 
سیسـتم هاي مختلـف بـراي کاهـش انـرژي و کنترل و 
بهینـه سـازي آن؛ 5. توجـه بـه مسـئله- اقلیـم؛ 6. تـا 
جايـي کـه ممکـن اسـت از مصالـح نزديک بـه طبیعت 
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 .8 طبیعـي؛  گیاهـان  از  اسـتفاده   .7 شـود؛  اسـتفاده 
جلوگیري از صدمه زدن به وضعیت اراضي؛ 9. رسـیدن 
بـه بیشـترين کیفیـت زندگي در سـايه محیط زيسـت؛ 
10. نحـوه اسـتفاده از زمیـن؛ 11. توجـه بـه اکولـوژي 

منطقـه« )شـکوری، 1388، ص 45(.
در  آن  کلـی  اصـول  و  پايـدار  معمـاری   -4-3

سـبز بیمارسـتان 
معماري سـبز عنوانی اسـت که به معماري هاي همگام 
بـا محیـط زيسـت اطالق مـی شـود و يکی از شـاخصه 
هـاي معمـاري پايـدار مـی باشـد کـه در آن توجـه بـه 
جنبـه پايـداري زيسـت محیطـی پررنـگ تر می باشـد 
معمـاري سـبز برخاسـته از معمـاري پايـدار و توسـعه 
پايـدار بـوده کـه اين نیز ناشـی از نیاز انسـان امـروز در 
مقابـل پیامدهاي سـوء جهـان صنعتـی و مصرفی عصر 
حاضـر اسـت. حفظ و حراسـت از منابـع طبیعی جهان، 
مصونیـت از آلودگـی هوا و سـاير آلودگیهـاي محیطی، 
حفاظـت از اليـه ازن، بهداشـت جسـمی و روانی، آينده 
بشـريت و ... از موضوعاتـی اسـت کـه در ايـن راسـتا 
مطـرح بـوده و ضـرورت آن بـه عنـوان يـک وظیفـه 
 :2007,Burnett( جهانی روز به روز آشـکارتر میشـود
83(. طراحـی سـبز عملـی اسـت بـراي حل مشـکالت 
کـه طـی آن منابـع طبیعـی قبـل بعـد و طـی پروسـه 
تولیـد و سـاخت بـه کمتريـن حـد آسـیب میبینـد به 
عـالوه در مسـیر ايـن عمـل مصالـح بايـد مفیـد بـوده 
عمـر مفیـد طوالنی داشـته و قابل بازگشـت بـه چرخه 
طبیعـت باشـند. چیزهاي با طول عمـر زياد هم مفیدند 
و هـم بزرگتريـن مانـع علیـه اسـراف و ضايعـات، و اين 
بهتر از اسـتفاده مجدد يا بازيافت آنها اسـت )سـفاليی، 
1393، ص 45(. شـش اصل کلی، اصول معماري سـبز 
را تشـکیل مـی دهند که اشـاره به آنها قبـل از ورود به 
بحـث بیمارسـتان هـاي سـبز داراي اهمیت می باشـد. 

ايـن اصـول عبارت اسـت:
اصـل اول: حفاظـت از انـرژي: هـر سـاختمان بايـد به 
گونه اي طراحی و سـاخته شـود که نیاز آن به سـوخت 
فسـیلی بـه حداقل ممکـن برسـد. امروزه بحـث تأمین 
انرژي هـاي پـاك، پايـان ناپذيـر و همچنیـن الگوهـاي 

اسـتفاده از آن، يکـی از چالشـهاي اصلی معماري سـبز 
.)www.AIA.org( می باشـد 

اصـل دوم: کار بـا اقلیـم: سـاختمان هـا بايد بـه گونه 
اي طراحـی شـوند که قـادر به اسـتفاده از اقلیم و منابع 
انرژي محلی باشـند. شـکل و نحوه اسـتقرار سـاختمان 
و محـل قرارگیـري فضاهـاي داخلـی آن مـی تواننـد 
بگونه اي باشـند که موجب ارتقاء سـطح آسـايش درون 
سـاختمان گـردد و در عین حـال از طريـق عايق بندي 
صحیح سـازه، موجبات کاهش مصرف سـوخت فسیلی 
پديـد آيـد. ايـن دو فرآينـد مذکـور ناگزيـر داراي هـم 
www.( پوشـانی و نقـاط مشـترك فـراوان می باشـند

.)usgbc.org
اصـول سـوم: کاهـش استــفاده از منـــابع جديـد: 
هرسـاختمان بايـد بگونه اي طراحی شـود که اسـتفاده 
از منابـع جديـد را بـه حداقـل برسـاند و در پايـان عمر 
مفیـد خـود، منبعـی بـراي ايجـاد سـازه هـاي ديگـر 
بوجـود بیـاورد. اين اسـتفاده مجدد می تواند در مسـیر 
اسـتفاده از مصالـح بازيافت شـده يـا فضاهـاي بازيافت 

شـده شـکل بگیرد.
 اصـل چهارم: احتـرام بـه کاربـران: معماري سـبز به 
تمامـی افـرادي کـه از سـاختمان اسـتفاده مـی کننـد 
احتـرام مـی گـذارد. بـه نظـر مـی رسـد کـه ايـن اصل 
ارتبـاط اندکـی بـا آلودگـی ناشـی از تغییـرات اقلیـم 
جهانـی و تخريـب اليـه ازن داشـته باشـد . امـا فراينـد 
سـبز از معمـاري که شـامل احتـرام براي تمامـی منابع 
مشـترك در سـاخت يـک سـاختمان کامـل هسـتند 
انسـان را از ايـن مجموعـه خـارج نمـی نمايـد. تمـام 
سـاختمان هـا توسـط انسـان ها سـاخته می شـوند اما 
در بعضـی از سـازه هـا حقیقـت حضـور انسـان محترم 
شـمرده مـی شـود، در حالی کـه در برخـی ديگر تالش 
بـراي رد ابعـاد انسـانی در فرايند سـاخت مشـاهده می 

شـود )کريمـی و همـکاران، 1392، ص 45(.
اصـل پنجم: احتـرام بـه سـايت: هـر سـاختمان بايد 
زمیـن را بـه گونـه اي آرام و سـبک لمـس کنـد. معمار 
اسـترالیايی گلـن مـورکات ايـن جملـه عجیـب را بیان 
می کنـد کـه: سـاختمان بايـد زمیـن را بـه گونـه اي 
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آرام و سـبک لمـس کنـد. ايـن گفتـه يـک ويژگـی از 
تعامل میان سـاختمان و سـايت آن را در خود دارد که 
بـراي فراينـد سـبز امري ضـروري اسـت و البتـه داراي 
ويژگـی هـاي گسـترده تري نیز می باشـد. سـاختمانی 
کـه انـرژي را حريصانه مصـرف می کند آلودگـی تولید 
مـی کنـد و بـا مصـرف کننـدگان و کاربـران خويـش 
بیگانـه اسـت در نتیجـه هرگـز زمیـن را بـه گونـه اي 
آرام و سـبک لمـس نمیکنـد. تفسـیري صريـح تـر از 
ايـن گفتـه چنین اسـت که نــمی تـوان هر سـاختمان 
را از درون سـايت سـاخته شـده در آن خـارج نمـود و 
شـرايط قبـل از ايجـاد سـاختمان را دوبـاره در سـايت 
احیـا کـرد. اين نوع ارتباط با سـايت در سـکونتگاههاي 
سـنتی اعـراب باديـه نشـین ديده می شـود؛ سـبکی و 
آرامـش موجـود در میان آن هـا در لمس زمین فقط در 
جابجايـی خانه ايشـان نهفتـه نبود، بلکه شـامل مصالح 
مـورد اسـتفاده ايشـان و دارايی هايی که بـا خود حمل 
مـی کردنـد نیـز مـی گرديد. سـیاه چـادر اعـراب باديه 
نشـین از پشـم بزها، گوسـفندان و شـتران ايشان تولید 
می شـد، هنگامـی کـه ايـن چادر هـا برپا مـی گرديد با 
ايجـاد سـطح مقطع بسـیار کارا از لحـاظ ايرودينامیکی 
از تخريـب آن در بادهـاي شـديد جلوگیـري مـی شـد؛ 
چـادر بـا طنابهـاي بلنـد در جـاي خـود نگهـداري و 
تیرهـاي چوبـی بسـیار اندکـی در آن بـکار گرفتـه می 
شـد چـرا کـه چـوب در صحـرا منبعـی بسـیار کمیاب 

بحسـاب مـی آمـد )همان(.
اصل ششـم: کل گرايی: تمامـی اصول سـبز، نیازمند 
مشـارکت در رونـدي کل گـرا بـراي سـاخت محیـط 
مصنـوع هسـتند. يافتـن سـاختمان هايـی کـه تمـام 
اصول معماري سـبز را خود داشـته باشـند کار ساده اي 
کامـل  بطـور  هنـوز  سـبز  معمـاري  چراکـه  نیسـت؛ 
شـناخته نشـده اسـت. يـک معمـاري سـبز بايـد بیش 
از يـک سـاختمان منفـرد قطعه خود را شـامل شـود و 
بايـد شـامل يک شـکل پايدار از محیط شـهري باشـد. 

)ظهـوری خسـرو شـاهی، 1390، صـص 2-3(.
4- روش پژوهش

اين پژوهش براسـاس اهداف پژوهـش، از نوع کاربردي؛ 

روش انجـام آن توصیفـي - پیمايشـي و روش جمـع 
آوري داده هـا کتابخانـه اي- میداني اسـت. در اين مرور 
جامـع کـه با بهـره گیـري از بانکهـا و منابـع اطالعاتي 
و مطالعـات مرتبطـي کـه در زمینـه بیمارسـتان سـبز 
انجام شـده اسـت معیارها و اسـتانداردهاي بیمارسـتان 
سـبز بـا اسـتفاده از کلید واژه هايـي  اسـتخراج گرديد. 
جسـتجو در سـايتهاي سـازماني و پايگاههاي اطالعاتي 
الکترونیکـي معتبـر داخلـي و خارجـي صـورت گرفت. 
زمینـه  در  موجـود  پژوهشـهاي  و  مقـاالت  انتخـاب 
بیمارسـتان سـبز بر اسـاس پروتـکل پژوهـش، از میان 
مقـاالت، کتـب، نشـريات، گزارشـات مرتبـط و سـاير 
مطالعاتـي کـه در ارتبـاط بـا بیمارسـتان سـبز منتشـر 

شـده انـد، انتخـاب گرديد.
5- تجارب بیمارستانهای سبز در جهان

کشـورهاي پیشـرفته جهـان نگرشـی کامـاًل پايـدار به 
طراحی بیمارسـتان ها را اسـاس طراحـی مراکز درمانی 
خـود قـرارداده انـد و حتـی سـاختمان هـاي درمانـی 
موجـود خـود را بـه شـیوه هـاي مختلف بهینـه کرده و 
شـرايط موجود را به سـمت سبزسـازي بناهـاي موجود 
سـوق می دهند.اشـاره بـه برخـی از معروفتريـن نمونه 
ها در طراحی بیمارسـتان هاي سـبز در آشـنايی با اين 

شـیوه طراحـی موثر خواهـد بود.
5-1- بیمارسـتان کودکان Meyers در فلورانس 

يتالیا ا
بیمارسـتان کودکان Meyers در حومه شـهر فلورانس 
بیمارسـتان  ايـن  حاضـر  حـال  در  دارد.  قـرار  ايتالیـا 
داراي  کـرده  اشـغال  را  زمیـن  مترمربـع   31000
سـه طبقـه و 150 تخـت اسـت در سـال 2002 ايـن 
بیمارسـتان توسـط کمیسـیون اروپـا مـورد پشـتیباني 
قـرار گرفـت. ايـن بیمارسـتان از طراحـی پايـدار بـراي 
بهبـود بیمـاران خـود اسـتفاده می کنـد. اين بنـا، يک 
هسـته سـاختمانی  متعلـق بـه قـرن بیسـتم اسـت که 
بـال هـاي آن بـه تازگـی طراحـی شـده اسـت؛ ويژگی 
هايی نظیر اسـتفاده از نور طبیعی، بام سـبز گسـترده و 
فضاهـاي بـاز، از شـاخصه هـای اصلی اين ايـن طراحی 
هسـتند. در ايـن بیمارسـتان، تـالش هاي بسـیاري در 
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راسـتای فراهم آوردن شـرايط آسـايش بیمـاران جوان، 
صـورت گرفتـه اسـت. Romano Del مديـر شـرکت 
CSPE چنیـن اظهـار مـی دارد کـه مـا قصد داشـتیم 
خاطـره اي از گذشـته را زنده کنیم؛ در حالی که سـازه 
زمخـت بیمارسـتان کمتريـن تأثیـر را به همراه داشـته 
باشـد. بیماران، مسـیر سرپوشـیده اي را براي رسـیدن 
بـه آتريـوم اصلـی طـی مـی کنند )ايـن مسیرپوشـیده 
از گیاهـان بسـیاري اسـت(. نـور طبیعـی در فضـا بـه 
کار گرفتـه شـده اسـت و سـتون هاي آتريـوم ماننـد 
درخـت بـه نظـر می رسـند. شیشـه هـاي رديـف هاي 

باالتر با سـلولهاي خورشـیدي پوشانیده شـده است که 
عـالوه بـر صرفـه جويـی در مصـرف انـرژي،در کاهـش 
خیرگـی نیـز مؤثـر خواهند بـود )شـکوری، 1388، ص 
45(. سـاختمان جديـد در دل تپـه قـرار گرفتـه کـه با 
محوطه سـازي خـاص خـود، ترکیـب شـده اسـت؛ کـه 
ايـن تأثیـر بعدهـا بـا حضـور بـام سـبز پررنـگ تـر می 
شـود. اتريـوم بااليـی، دسترسـی رو بـه بـام سـبز دارد 
کـه کـودکان را بـه سـمت محوطـه بیـرون هدايت می 
کنـد. 47 کالهـک منابـع ورود نـور بـه فضاهـاي داخل 
12هسـتند. ايـن مجموعـه تحـت نظـارت اتحاديـه انرژي 

 
در فلورانس  Meyers بيمارستان.1تصوير 

از ويژگيهاي اين بيمارستان به شرح ذيل بوده است: 
 ؛عايق كاري خوب ساختمان (عايق ساختمان و ديوارها).1
 ؛يكپارچه سازي سيستم نور و روشنايي (جهت و شكل ساختمان پنجره و سايه و بام سبز).2
 ؛ واستفاده از سيستم انرژي با كارآمد باال (پكيج و شوفاژ ديواري و تهويه مطبوع).3
 .بهره برداري از انرژي تجديدپذير (گلخانه يكپارچه و عريض).4

 درصدمصرف انرژي گرديد و در اروپا كانديداي ايده برتر براي معرفي 60اين اقدامات باعث كاهش 
ايده نوآورانه و كارآمد ساختمان گرديد. مشخصات ساختمان بشرح زير است: اتاق ها به طور مستقيم 

 سانتيمتراست. 60در معرض شرايط آب و هواي خارجي است ضخامت ديوارهاي خارجي اين ساختمان
در اين ديوارها عايق حرارتي مناسبي قرار دارد با بكاربردن ديوار ضخيم و عايق حرارتي ميزان مصرف 

 درصد كاهش مي دهد و ضمناً سيستم سايه اندازي براي قسمت بستري 12انرژي در اين بيمارستان 
پيش بيني شده است. 

 

تصوير 1. بیمارستانMeyers در فلورانس

12

 
در فلورانس  Meyers بيمارستان.1تصوير 

از ويژگيهاي اين بيمارستان به شرح ذيل بوده است: 
 ؛عايق كاري خوب ساختمان (عايق ساختمان و ديوارها).1
 ؛يكپارچه سازي سيستم نور و روشنايي (جهت و شكل ساختمان پنجره و سايه و بام سبز).2
 ؛ واستفاده از سيستم انرژي با كارآمد باال (پكيج و شوفاژ ديواري و تهويه مطبوع).3
 .بهره برداري از انرژي تجديدپذير (گلخانه يكپارچه و عريض).4

 درصدمصرف انرژي گرديد و در اروپا كانديداي ايده برتر براي معرفي 60اين اقدامات باعث كاهش 
ايده نوآورانه و كارآمد ساختمان گرديد. مشخصات ساختمان بشرح زير است: اتاق ها به طور مستقيم 

 سانتيمتراست. 60در معرض شرايط آب و هواي خارجي است ضخامت ديوارهاي خارجي اين ساختمان
در اين ديوارها عايق حرارتي مناسبي قرار دارد با بكاربردن ديوار ضخيم و عايق حرارتي ميزان مصرف 

 درصد كاهش مي دهد و ضمناً سيستم سايه اندازي براي قسمت بستري 12انرژي در اين بيمارستان 
پيش بيني شده است. 

 

Meyers و تصوير 3. پنجره های  هوشمند در بیمارستان myer تصوير 2. پالن بیمارستان درD
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اروپـا، گسـترش يافتـه و مصرف انرژي خـود را تا حدود 
62 درصـد در تهويـه و 80 درصد در بـرق، کاهش داده 

اسـت)همان( )تصويـر شـماره يک(.
 از ويژگیهـای ايـن بیمارسـتان بـه شـرح ذيـل بـوده 

اسـت:
1.عايـق کاري خـوب سـاختمان )عايـق سـاختمان و 

ديوارهـا(؛
2.يکپارچـه سـازي سیسـتم نـور و روشـنايي )جهـت و 

شـکل سـاختمان پنجـره و سـايه و بام سـبز(؛
3.اسـتفاده از سیسـتم انـرژي بـا کارآمـد بـاال )پکیج و 

شـوفاژ ديـواري و تهويـه مطبـوع(؛ و
4.بهره بـرداري از انـرژي تجديدپذيـر )گلخانـه يکپارچه 

عريض(. و 
ايـن اقدامـات باعـث کاهـش 60 درصدمصـرف انـرژي 
گرديـد و در اروپـا کانديـداي ايـده برتـر بـراي معرفـي 
ايـده نوآورانـه و کارآمـد سـاختمان گرديد. مشـخصات 
سـاختمان بشـرح زير اسـت: اتـاق ها به طور مسـتقیم 
در معـرض شـرايط آب و هواي خارجي اسـت ضخامت 
ديوارهـاي خارجـي ايـن سـاختمان60 سانتیمتراسـت. 
در ايـن ديوارهـا عايـق حرارتـي مناسـبي قـرار دارد بـا 
بکاربـردن ديـوار ضخیـم و عايق حرارتـي میزان مصرف 
انـرژي در ايـن بیمارسـتان 12 درصـد کاهـش مي دهد 
و ضمنـاً سیسـتم سـايه انـدازي براي قسـمت بسـتري 

اسـت. پیش بیني شـده 

Newberg medical center 5-2- بیمارستان
ايـن بیمارسـتان سـبز در سـال 2006 سـاخته شـده و 
مسـاحت زيربنـاي آن 1670 مترمربـع اسـت سـاحت 
عرصـه ايـن بیمارسـتان 22 هکتـار اسـت. خصوصیات 
ايـن بیمارسـتان سـبز بشـرح زيـر اسـت: بیمارسـتان 
طـوري طراحي شـده که موجـب کاهـش 28 درصدي 
انرژي شـده سیسـتم تهويه و سـرمايش و گرمايش آن 
از نـوع دوسـت دار طبیعـت اسـت. در ايـن سـاختمان 
رفتـن  از هـدر  سنسـورهايي کار گذاشـته شـده کـه 
انـرژي بـه میـزان قابل مالحظـه اي جلوگیـري مي کند. 
در حـدود 25 درصـد مـواد مصالـح سـاختماني در اين 

بیمارسـتان قابـل بازيافت اسـت.
 پوشـش ديوارهـا و مبلمـان همگـي از مـوادي انتخاب 
شـده اند کـه بـه محیط زيسـت لطمـه وارد نمـي آورد.

 5-3- بیمارستان سرطان شاندز
درمانـی  بـزرگ  مراکـز  از  يکـی  بیمارسـتان  ايـن   
دانشـگاهی در ايالـت فلوريـداي آمريـکا مـی باشـد که 
داراي نشـان طاليی بیمارسـتان از سـازمان بین المللی 
LEED می باشـد. اين بیمارسـتان 192 تخت خوابی 
از همـان آغـاز رونـد طراحـی بـا نگرش سـبز طراحی و 
در سـال 2009 بـه اتمـام رسـیده اسـت کلیـه سـطوح 
فضاهـاي عمومـی خشـک از سـطوح وينیلـی تشـکیل 
شـده اسـت و سـطوحی همچون  PVC که داراي مواد 
آلـوده کننـده هسـتند، بـه هیچ عنـوان در بیمارسـتان 

13

 
 
 
 

 
 Meyers پنجره هاي  هوشمند در بيمارستان .3تصوير  و myer پالن بيمارستان در .2تصوير 

 
 Newberg medical center- بيمارستان 5-2

 مترمربع است ساحت 1670 ساخته شده و مساحت زيربناي آن 2006اين بيمارستان سبز در سال 
 هكتار است. خصوصيات اين بيمارستان سبز بشرح زير است: بيمارستان 22عرصه اين بيمارستان 

 درصدي انرژي شده سيستم تهويه و سرمايش و گرمايش 28طوري طراحي شده كه موجب كاهش 
آن از نوع دوست دار طبيعت است. در اين ساختمان سنسورهايي كار گذاشته شده كه از هدر رفتن 

 درصد مواد مصالح ساختماني در اين 25انرژي به ميزان قابل مالحظه اي جلوگيري مي كند. در حدود 
 بيمارستان قابل بازيافت است.

 
 Newberg medical center بيمارستان .4تصوير 

پوشش ديوارها و مبلمان همگي از موادي انتخاب شده اند كه به محيط زيست لطمه وارد نمي آورد. 
 

Newberg medical center تصوير 4. بیمارستان
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 Newberg medical center بيمارستان .5تصوير 

 
 

 Newberg medical center بيمارستان .6تصوير 
 

Newberg medical center تصوير 5. بیمارستان

14

 
 Newberg medical center بيمارستان .5تصوير 

 
 

 Newberg medical center بيمارستان .6تصوير 
 

Newberg medical center تصوير 6. بیمارستان

اسـتفاده شـده اسـت تا تمامی اتاقها ضمـن برخورداري 
از ديـد بـه فضاي بیـرون و طبیعت، از آسـايش حرارتی 
هـم برخـوردار باشـند تـا کیفیـت داخلی محیـط براي 
بیمـاران و کارکنـان افزايـش يابـد. سیسـتم روشـنايی 
بـه نوعـی انتخـاب شـده اسـت کـه بـا کمتريـن مقدار 
مصرف، بیشـترين کارايی را داشـته باشـد. در سـايت از 
فضاي سـبز به وفور اسـتفاده شـده اسـت و حتی براي 
طبیعـی تر جلـوه دادن محیـط، النه هاي پرنـدگان نیز 
در سـايت درنظـر گرفته شـده اسـت. از نظـر نگهداري 
مناظـر سـبز نیز اصـول پايداري بـه طور کامـل رعايت 

اسـتفاده نشـده انـد. از رنـگ هاي مقـاوم بیمارسـتانی 
بـه عنوان پوشـش نهايی ديوارها اسـتفاده شـده اسـت 
و مبلمـان هـاي اسـتفاده شـده در فضـا همگـی از مواد 
فاقـد فرمالدئیـد و سـاير آالينـده هـا سـاخته شـده اند 
کـه قابلیـت شستشـو بـا مـواد پـاك کننـده سـبز )بی 
خطـر بـراي طبیعـت( را داشـته باشـند. ديوارهـا نیز با 
مـوادي از جنـس فايبـرگالس فاقـد فرمالدئیـد، ايزولـه 
از نـور طبیعـی در فضـا توسـط  انـد. اسـتفاده  شـده 
سیسـتم هاي فوتوسـل کنتـرل مـی شـوند و در نمـاي 
بیرونـی سـاختمان نیز از سـايبان هاي محاسـبه شـده 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
57

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ja
nu

ar
y 

28
th

 2
01

7



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

528

15

 
 Newberg medical center بيمارستان .7تصوير 

- بيمارستان سرطان شاندز 5-3
 اين بيمارستان يكي از مراكز بزرگ درماني دانشگاهي در ايالت فلوريداي آمريكا مي باشد كه داراي 

 تخت خوابي از 192اين بيمارستان   مي باشد.LEED نشان طاليي بيمارستان از سازمان بين المللي
 به اتمام رسيده است كليه سطوح 2009همان آغاز روند طراحي با نگرش سبز طراحي و در سال 

 كه داراي PVC  فضاهاي عمومي خشك از سطوح وينيلي تشكيل شده است و سطوحي همچون
از رنگ هاي مقاوم بيمارستاني  مواد آلوده كننده هستند، به هيچ عنوان در بيمارستان استفاده نشده اند.

به عنوان پوشش نهايي ديوارها استفاده شده است و مبلمان هاي استفاده شده در فضا همگي از مواد 
فاقد فرمالدئيد و ساير آالينده ها ساخته شده اند كه قابليت شستشو با مواد پاك كننده سبز (بي خطر 

 ديوارها نيز با موادي از جنس فايبرگالس فاقد فرمالدئيد، ايزوله شده اند. را داشته باشند. براي طبيعت)
استفاده از نور طبيعي در فضا توسط سيستمهاي فوتوسل كنترل مي شوند و در نماي بيروني ساختمان 
نيز از سايبان هاي محاسبه شده استفاده شده است تا تمامي اتاقها ضمن برخورداري از ديد به فضاي 

بيرون و طبيعت، از آسايش حرارتي هم برخوردار باشند تا كيفيت داخلي محيط براي بيماران و 
د. سيستم روشنايي به نوعي انتخاب شده است كه با كمترين مقدار مصرف، بكاركنان افزايش يا

در سايت از فضاي سبز به وفور استفاده شده است و حتي براي طبيعي  بيشترين كارايي را داشته باشد.
از نظر نگهداري مناظر  تر جلوه دادن محيط، النه هاي پرندگان نيز در سايت درنظر گرفته شده است.

سبز نيز اصول پايداري به طور كامل رعايت شده است 
 

Newberg medical center تصوير 7. بیمارستان

16

 
 .45، ص 1388شكوري، ؛  ماخذ: سرطان بيمارستان. 8 تصوير

نكات برجسته اين بيمارستان سبز بشرح زير است: 
كليه سطوح و فضاهاي عمومي از وينيل استفاده شده و هيچگونه مصالح آلوده كننده مانند .1

PVC؛ در آن بكار برده شده 
 ؛از رنگهاي مقاوم و دوستدار طبيعت براي پوشش ديوارها استفاده شده.2
 ؛تمام مبلمان بكار برده شده فاقد مواد آالينده بوده و قابل شستشو خواهد بود.3
 ؛كليه ديوارها با موادي از جنس فايبرگالس پوشانده شده.4
 ؛با بكار بردن سيستم فوتوسل نورهاي طبيعي كنترل مي شود.5
در نماي بيروني از سايبان استفاده شده تا تمامي اتاقها ضمن استفاده از نور طبيعي از عبور .6

 د؛نورهاي ماوراء بنفش خورشيد جلوگيري شو
 ؛سيستم روشنايي بصورتي طراحي شده كه با كمترين مصرف كارايي خوبي را دانسته باشند.7
در سايت فضاي سبز زيادي پيش بيني شده و براي طبيعي نشان دادن محيط از النه هاي .8

 ؛پرندگان در سايت استفاده شده
 .تجارب بيمارستانهاي سبز در ايران.9
 بيمارستان متعلق به سازمان تامين اجتماعي 4 بيمارستان سبز در سراسر كشور وجود دارد كه، 5تعداد 

بيمارستان هاي سبز ايران بيمارستانهايي هستند كه بر  و يك بيمارستان مربوط به وزارت نفت است.

تصوير 8. بیمارستان سرطان؛  ماخذ: شکوری، 1388، ص 45.
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صوتـی،  الودگی هـاي  مباحـث  در  همچنیـن  باشـند. 
کنتـرل سیرکوالسـیون هواي خارج از بیمارسـتان براي 
شـهروندان مجاور، شـرايط محیطی و معمـاري داخلی، 
فضـاي کاري و توجـه به ارگونومی کارکنان بیمارسـتان 
و بیمـاران، تمهیـدات ويـژه اي را ملحـوظ نظـر داشـته 
باشـد. عـالوه بر آن نوع مصالـح بکار رفته بـراي احداث 
ايـن بیمارسـتانها، حتـی در دراز مـدت و بـا بـاز يافـت 
مـواد حاصـل از تغییـرات و توسـعۀ اماکـن آن، عـاري 
از مشـکالت زيسـت محیطـی بـوده باشـد. بطوريکه در 
سـال 83 بیمارسـتان شـفا سـمنان بـه عنـوان اولیـن 
بیمارسـتان ايرانـی موفـق بـه اسـتقرار ايـن سیسـتم و 
دريافـت گواهینامـه ISO 14000 گرديـد و پس از آن 
بیمارسـتاهاي تاکسـتان قزويـن، میـالد تهـران و امـام 
خمینـی اراك نیـز موفـق بـه اسـتقرار ايـن سیسـتم و 
دريافـت گواهینامـه مذکور شـدند. ولی مـی توان گفت 
تـا بـه حـال در بحـث بیمارسـتان سـازي کشـور توجه 
کافـی بـه موضوع هـاي پايـداري و رابطه آن بـا رضايت 
محیطـی بیمـاران و کارکنـان صـورت نگرفتـه اسـت 

)اسـتاندارد، بیمارسـتان هـاي سـبز؛ 1387، ص 14(.
7- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

از آنجائیکـه بیمارسـتان ها داراي مصـرف انـرژي بااليي 
اسـت و اکثر بیمارسـتانهايي که در ايران سـاخته شـده 
از انـرژي فسـیلي اسـتفاده مي کند و اين مسـئله باعث 
ديگـر  از طـرف  و  مي شـود  زيسـت  محیـط  آلودگـي 
مسـئله زباله هـاي بیمارسـتاني کـه میتوانـد عـالوه بـر 
آلـوده کردن محیط بیمارسـتان میتوانـد باعث آلودگي 
شـهر بشـود بنابرايـن در جمـع آوري ايـن زباله هـا بايد 
دقـت الزم بعمل آوريـم و اکثر بیمارسـتانها اين زباله ها 
را مي سـوزاند و در نتیجـه بـه محیـط زيسـت آسـیب 
ايـن  کـه  دارد  وجـود  دسـتگاهي  امـروزه  مي رسـانند 
زباله هـا را عـاري از میکـروب مي کند و سـپس براحتي 
میتـوان آنهـا را خارج نمـود. نکته قابل توجه اين اسـت 
امـروز مراکـز درمانـی بیمارسـتان ها و آزمايشـگاه ها و 
کلینیک هـا بزرگتريـن آلـوده کنندگان محیط زيسـت 
هسـتند و بیشـرين انـرژی مصـرف می کننـد و اکثـر 
بیمارسـتان هائی کـه در ايـران سـاخته شـده انـد فاقد 

است شـده 
نکات برجسته اين بیمارستان سبز بشرح زير است:

1.کلیـه سـطوح و فضاهـاي عمومـي از وينیل اسـتفاده 
شـده و هیچگونه مصالـح آلوده کننده ماننـد PVC در 

آن بـکار برده شـده؛
2.از رنگهـاي مقـاوم و دوسـتدار طبیعـت براي پوشـش 

ديوارها اسـتفاده شـده؛
3.تمـام مبلمـان بکار برده شـده فاقد مـواد آالينده بوده 

و قابل شستشـو خواهد بود؛
فايبـرگالس  جنـس  از  مـوادي  بـا  ديوارهـا  4.کلیـه 

شـده؛ پوشـانده 
5.بـا بـکار بـردن سیسـتم فوتوسـل نورهـاي طبیعـي 

مي شـود؛ کنتـرل 
6.در نمـاي بیرونـي از سـايبان اسـتفاده شـده تا تمامي 
اتاقهـا ضمـن اسـتفاده از نـور طبیعـي از عبـور نورهاي 

مـاوراء بنفش خورشـید جلوگیري شـود؛
7.سیسـتم روشـنايي بصورتـي طراحـي شـده کـه بـا 
کمتريـن مصـرف کارايـي خوبـي را دانسـته باشـند؛

8.در سـايت فضـاي سـبز زيـادي پیش بینـي شـده و 
بـراي طبیعـي نشـان دادن محیط از النه هـاي پرندگان 

در سـايت اسـتفاده شده؛
9.تجارب بیمارستانهای سبز در ايران.

تعداد 5 بیمارسـتان سـبز در سراسـر کشـور وجود دارد 
کـه، 4 بیمارسـتان متعلق به سـازمان تامیـن اجتماعی 
اسـت.  نفـت  وزارت  بـه  مربـوط  بیمارسـتان  يـک  و 
بیمارسـتان هاي سـبز ايران بیمارسـتانهايی هستند که 
بـر پايـهء سیسـتم بین المللـی ISO 14000 توانسـته 
باشـند: زبالـه هـاي خطرنـاك بیمارسـتانی را مديريـت 
نمـوده باشـند ، پسـاب و فاضالبهـاي بیمارسـتانی را 
تصفیـه و بـه طريـق بهداشـتی دفع کـرده باشـند، و از 
آب حاصـل از آن بـراي آبیـاري فضـاي سـبز و درختان 
غیـر میـوه اي و آنهايـی کـه جنبـه فضـاي سـبز دارند 
اسـتفاده کرده باشـد . همچنین عالوه بر توسـعه فضاي 
سـبز و مديريـت پسـماندهاي بیمارسـتانی، بـا اجـراي 
طـرح هـاي مختلـف از جملـه انـواع بـاز يافـت هـا، در 
نیـز صرفـه جويـی کـرده  انـرژي  مصـرف سـوخت و 
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حفاظت از انرژی

بهینه سازی مصرف انرِژی و حداکثر استفاده از اشکال 
انرِژيهای تجديدپذير بخصوص انرِژی خورشید

توجه به قرار گیری فضاها در خانه ها به منظور حفظ 
انرژی داخل

کار با اقلیم

جهت گیری ساختمان نسبت به جنوب و جنوب 
شرقبرای بهره مندی ازنور مطلوب و دوری از باد سرد
کاهش ارتفاع برخی فضاها به منظور تبادل کمتر 

حرارت با بیرون
استفاده از سايه بان همچون ايوان به منظور کنترل نور 

ورودی در تابستان
اجتناب از قرارگیری بازشوها در جبهه هايی که وزش 

باد سرد وجود دارد
قرارگیری فضاهای اصلی روبه نور جنوب برای بهره 

گیری حداکثر از آفتاب

استفاده از مواد و مصالحی که قابلیت کاربرد مجدد را کاهش استفاده از منابع جديد
دارند.

احترام به کاربران
توجه به مقیاسهای انسانی و ابعاد و اندازه در طراحی

بهره گیری از مصالح بومی و توجه به محل قرار گیری 
فضاهای خانه ها برای حفظ آسايش کاربران 

احترام به سايت

توجه به توپوگرافی و شیب زمین
استفاده از مصالح بوم آورد

حداکثر ارتفاع دو طبقه خانه ها به منظور حفظ ارتباط 
بصری با محیط پیرامون

استفاده از مواد و مصالحی که قابلیت بازگشتی به 
چرخه طبیعی را داشته باشند

جدول 3. راهکارهای مورد استفاده در نمونه های مورد بررسی از اصول معماری پايدار در بیمارستانهای سبز

اسـتاندارهای بیـن اللملـی هسـتند بنابرايـن در هنگام 
طراحـی عـالوه بـر زيبائـی و اسـتحکام و صرفـه جـوی 
در مصـرف انـرژی بايد اصـول معماری پايـدار را رعايت 
نمـود واين مسـئله بدون انتخاب محل مناسـب سـايت 
ومسـائل سـنتی و رعايـت اسـتاندارها و رعايت مسـائل 
ايمنـی و انتخـاب محـل مناسـب پله فـرارو بـکار بردن 

مصالـح هوشـمند  امکان پذير نخواهد بود خوشـبختانه 
در سـال های اخیـر توجه زيـادی به کیفیـت طراحی و 
سـاخت در بیمارسـتان های کشـور صـورت پذيرفتـه و 
در اکثر بیمارسـتان های جديد مسـائل معمـاری پايدار 
و اسـتاندارها در انهـا رعايـت گرديده اسـت. راهکارهای 
مـورد اسـتفاده در نمونـه هـای مـورد بررسـی از اصول 
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معماری پايدار در بیمارسـتانهای سـبز به شـرح جدول 
ذيـل بوده اسـت:
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