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 چکیده
 در انساان  رفتارهاای  و حاات   کیفیت در مناسب معماری اهمیتبودن  بدیهی به توجه با

 ایجاب آن اساسی و مختلف ابعاد از مهم این به جانبه همه پرداخت ضرور  روز شبانه طول

شدن  تخصصی به توجه با .شود نهادینه مردم در درست معماری اصول شناخت که کند می

 باا  همچناین  و معمااری  اصاول  از مردم عمومیِ آگاهیشدن  کم آن تبع به و معماری علم

 مشاالتتی  باروز  شااهد  اماروز   معماری بر مردم و مردم بر معماری متقابل تأثیر به توجه

ۀ درزمین ذیصتح مسئوتن توجه عدم معماری، بر مردم کافیِ نظار  و کنترل عدم همچون

 ماردم  سلیقه سطحآمدن  پایین ،... و مردم فرهنگی نیازهای به معماری و سازی ساختمان

 مقالاه  .کارد  اشاار   هاا  سااختمان  اجار  و خرید یا و ساختۀ درزمین چه معماری امور در

 ناو   از هاا  داد  گاردآوری  نحاو   حیاث  از کااربردی،  تحقیا   یک آن هدف حیث از حاضر

 تحقیا   انجاام  روش. اسات  میدانی مطالعا  شاخه از و (آزمایش غیر) توصیفی تحقیقا 

 تحقیا   ایان  در. است بود  تحلیلی -توصیفی و کیفی صور  به و بود  پیمایشی صور  به

 پیماایش  ای، کتابخاناه  و اسانادی  مناابع  روش همچاون  داد  گرداوری ابزارهای از کیفی

 شاهر  ساطح  در هاا  داد  و اطتعاا   آوری جماع  برای مشارکتیغیر مشاهد  مانند میدانی

 باا  و تهران شهر از فرهنگی تنو  به توجه با تحقی  این آماری ۀجامع. است شد  استفاد 

 SPSS 16.0 افازار  نرم از نتایج تحلیل برای. است شد  انتخاب ای خوشه گیری نمونه روش
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 اساتفاد   مختلاف  جداول و نمودارها از نتایج نمایش برای که طوری به. است شد  استفاد 

 لما   و زندگیۀ تجرب افراد که مواردی در که است آن از حاکی تحقی  نتایج .است شد 

 در و باود   بااتتر  کااربران  درسات  پاساخگویی  درصاد  اند داشته را معماریۀ پای  اطتعا 

 معمااری  معار   در نیاز  کااربران  و نشاد   داد  آماوزش  پایاه   اطتعاا   این که مواردی

 طاور  باه  درسات  پاساخگویی  درصاد  اناد  نباود   درسات  اصول ی بردارندِ در که صحیحی

 .است پایین داری معنی

 آماوزش  جامعاه،  عماومی  هاای  آگااهی  بومی، معماری معماری، اصول: یکلید یها واژه

 معماری سیشنا جامعه معماری،

 



 

 

 مقدمه

 در تخصصای  کاال ا  رویکردهاای  و دانشگاهی های رشته در تخصصی های گرایش
 ساوی  از. دارناد  علا  شاد    شاخه شاخه در توسعه روبه روند از حکایت پژوهش،
 و اندیشانندا   ت ش دهنده نشا  کشور هر در تخصصی های گرایش توسعه دیگر،
 شاخص ،گرایی تخصص دیگر، بیا  به. است عل  توسعه جهت در کشور آ  لدیرا 
 پایش  قار   یا   حادود  لیاا   ایا   در .شاود  لی تلقی جالعه هر در عل  پیشرفت

 تقسای   تاری  کوچا   های زیرلجنوعه به لعناری گسترده و وسیع حوزه تدریج به
 تفکیا   ه  از شهرسازی و( ساختنا  و راه) عنرا  لعناری، های حوزه ابتدا. شد

 بناهاا،  لرلات  لنظار،  طراحای  لانناد  دیگری های حوزه به رشته ای  سپس و شدند
 توجاه  با نیز آینده در قطعاا. شد تجزیه داخلی طراحی و لسکونی فضاهای طراحی

 و لعنااری  فضااهای  انواع به لربوط اجتناعی های فعالیت و کار تقسی  گسترش به
 خواهاد  ادالاه  ای حرفاه  و دانشاگاهی  جدید های رشته به رشته ای  تجزیه شهری،
 .یافت

 فنای  وجه و هنری وجه شود لی ذکر لعناری برای که لراتبی و وجوه حداقل
 وجاه  نناادی ،  وجاه  هاویتی،  وجاه  لثال  آ  وجوه سایر به توا  لی البته. است آ 

 وجااه فلساافی، وجااه فرهنگاای، وجااه تاااریخی، وجااه ظاااهری، وجااه لعنااوی،
 حتای  کاه  آ  ضن . ننود اشاره نیز سیاسی و اقتصادی وجوه حتی و شناسی زیبایی
 آ  لوجاد  فرهنا   و بینای  جهاا   باه  توجاه  باا  نیز آ  هنری وجه ویژه به وجه هر
(. 1380زاده، نقای ) باشاد  دارا را لختلفی لصادیق و ها جلوه و لراتب خود تواند لی

 هنار  شاکل  به گرفت تصنی  که کرد عل  قد خود فراوا  لشک ت علیه هنر زلانی
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 هنر هنگانی، فضای در «آلد  پایی » طریق از که است واضح. شود پدیدار عنولی
 هنار  کاه  بعدازای (. Gaie, 2010: 170) است درآلده عنولی هنری شکل به لعاصر
 باا  عناولی  لعنااری  و هنار  دیالوگ گرفت، قرار ها انسا  تجربه و دید لعرض در

 یکای  تناد   لفهاوم  باا  شاهر  لفهوم اغلب انسانی علوم ادبیات در. شد آغاز انسا 
 اجتنااعی  زنادگی  یاافتگی  سازلا  از خاص نوعی را شهر بنابرای  و شود لی گرفته
 یونانی Polis ی واژه لعادل التی  در Civitas ی واژه. کنند لی تلقی فضا با انطباق در

 ناوعی  لعناای  باه  باشاد،  فضاا  ی  لعنی به آنکه از پیش باستا  یونا  در که است
 اساات خاااص فضااای یاا  باار لنطبااق سیاساای اقتصااادی ویااژه یااافتگی سااازلا 

(Benveniste, 1969 .)شاد  لای  عرضه خاصی قشر برای بسته فضاهای در که هنری 
 باه  آغاز، برای بستری ایجاد برای .گرفت قرار عوام خصوص به و هنگا  اختیار در

 عناوم  و لاردم  باا  ارتباط در طورکلی به: »کنی  لی تکیه آکسفورد دیکشنری تعریف
 است لردم هنه برای آ  لوجودیت و شده گشوده عنولی لشاهده برای که جالعه

(Lambton, 1914.) 
 تعااللی  دارای خاود  ذاتای  لاهیات  باه  توجاه  با لعناریۀ رشت دیگر لنظر از
 لاردم  توسا   درنهایات  لعنااری  اثر هر چراکه. هست لردم و جالعه بی  دوسویه

 از لتأثر لختلف شرای  در را لعناری دوسویهۀ رابط ای . گیرد لی قرار لورداستفاده
 و لعنااری ر د اجتنااعی  و فرهنگای  عوالال  تاأثیر . کناد  لی لردم فرهن  و باورها
 لختلاف   عناصار  از یا   های   کاه  اسات  گساترده  چنا  آ  شهری های ریزی برناله

 شاهری،  لجنوعاه  و فرم هر. دانست عواللی چنی  تأثیر بدو  توا  ننی را لعناری
 خصوصایات  و ع یاق  نتیجاه  است، طبیعی و اقلینی عوالل از لتأثر که طور هنا 

 توساعه  بارای  برناله هر تدوی  و طرح در بنابرای . است لردم فرهنگی و اجتناعی
 چنای   ارتبااط  سااختنا ،  هر طراحی باالخره و شهری بهسازی و نوسازی یا شهر،
 باا  هاا  سااختنا   تیا   و فارم  و ای لحلهو  شهری سینای و فرم ازنظر هایی برناله
 از اطا ع . گیرناد  قارار  لادنظر  بایساتی  شاهری،  شناسای  جالعه و اجتناعی لسائل
 یا   بارای  است، ضروری شناس لردم ی  برای اینکه بر ع وه فرهنگی های جنبه
 اسات،  آلاده  پای  در آنچاه  اسااس  رایا   باه . اسات  اهنیت واجد بسیار نیز لعنار

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 عوالال  و اصاول  ایا   از لاردم  آگاهی بررسی لعناری، ای پایه اصول از حالی شرح
 شاده  ارائاه  گیری نتیجه و بندی جنع پایا  در و هست الر ای  در گر لداخله و لؤثر

 .است

 مسئله بیان

 فرهنگای  شناسای  انساا   اصالی  هاای  زیرشاخه از یکی لثابه به شهری شناسی انسا 
 خاود  کار دستور در شهر پدیده لحوریت اساس بر و حرکت با را انسا  بر لطالعه
 برسانی  انجام به را شهر شناسی انسا  که باشی  آ  سر بر چه اینجا در .دهد لی قرار
 واقعیات  یا   عناوا   باه  را خود شهر حالت دو هر در شهر در شناسی انسا  چه و

 تحنیال  اجتنااعی  هاای  واقعیات  ساایر  به تام قدرت دارای و حاضرجا هنه بیرونی
 لتعاددی  هاای  پژوهش به کوتاه نگاهی با(. Harnnerz, 1980. Raulin, 2001) کند لی
 بحارا   کااوی   علات  ،(1391 ج لای، ) ایارا   لعاصر لعناری شناسی آسیب لانند

 کنش و ارزش بینش، گانه سه بر تأکید با ایرا  لعاصر شهرسازی و لعناری در هویت
 و لعناری عل شد   تخصصی به توجه با که شود لی لشاهده...  و( 1395 رئیسی،)
 باه  توجاه  باا  هنچنای   و لعناری اصول از لردم عنولی  آگاهیشد   ک  آ  تبع به

 در لشاک تی  باروز  شااهد  الروزه لعناری بر لردم و لردم بر لعناری لتقابل تأثیر
 و کنتارل  عادم  باه  توا  لی لشک ت ای ۀ ازجنل. است شده سازی ساختنا  عرصه
 ی درزلینااه ذیصاا ح لسااالوال  توجااه عاادم لعناااری، باار لااردم ی کااافی  نظااارت
 سالیقه  ساطح آلد   پایی  ،... و لردم فرهنگی نیازهای به لعناری و سازی ساختنا 

 اشااره  ها ساختنا  اجاره و خرید یا و ساخت ی درزلینه چه لعناری الور در لردم
 ای پایاه  اصاول  باه  نسبت باالتری آگاهی سطح عاله لردم چه هر رود لی الید. کرد

 لاردم  و شاود  کاساته  لعناری الر در خطاها لیزا  از آ  طبع به کنند پیدا لعناری
 رعایات  به للزم را لعنارا  و سازندگا  تأثیرگذار، های هسته از یکی عنوا  به عاله
 درنهایات  و لعنااری  ساطح  در لشاک ت  گونه ای  و کنند لعناری اصول تر دقیق

 .شود رن  ک  شهرسازی
 ایا   در دولت قدلی پیش با لشارکت برای لردم عاله قدلی پیش رابطه ای  در

 بیشاتر  شفافیت چو  دیگر لزایایی باعث خود که شود لی دارتر ریشه و پایدارتر الر
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(. 2009 لوتساای، ) شود لی تر اجرایی های لشی خ  و تر قوی ننایندگی دلوکراسی
. شاود  سانجیده  لاردم  فعلی آگاهی لیزا  که هست ای  له  ای  تحقق در اول قدم
کارد    لشاخص  در ساعی  ای کتابخاناه  لطالعاات  و ها روش با ابتدا پژوهش ای  در

 باا  ساپس  و کارده  بداناد  رود لای  انتظار شهروندی هر از که لعناری ای پایه اصول
 در لاذا . بسانجی   را آگااهی  فعلی وضعیت آ  تحلیل درنهایت و پرسشناله طراحی
 ایا   باه  پاسخگویی راستای در پژوهش کلی چارچوب نوشتار ای  در زلینه هنی 
 لعاصار  دورا  در لعنااری  ای پایه اصول از عاله لردم آگاهی لیزا  که است سؤال
 .هست لیزا  چه به

 آگااهی  ساطح  رساد  لای  نظر به که است ای  بر اصلی فرضیه پژوهش ای  در
 ضاروری  آ  دانسات   شاهروند  هر برای که لعناری بنیادی  اصول از لردم عنولی

 .است ک  بسیار نناید لی
 ساختنا ، نورگیری جهت و آفتاب حضور لعناری اساسی اصول از هنچنی 

 در غالاب  بااد  وزش جهات  باه  توجه اقلی ، بر لنطبق و آورد بوم لصالح به توجه
 .است فضایی لحرلیت لباحث رعایت و لنطقه

 اسات  فرهنگای  و اجتنااعی  فرآینادی  دارای عناولی  لساائل  ایجاد ازآنجاکه
 هساته  و گاذاری  لشای  خا   برای گذاری سرلایه نوعی شهروندا  با رواب  تقویت
 از جدیاد  لنباع  ی  به تا دهند لی اجازه ها دولت به و است خوب حکنرانی اصلی

 در هاا  دولات  بناابرای   یابناد  دسات  لشای  خا   لاورد  در لنابع و ها ایده اط عات
 کیفیات  ساطح بارد    بااال  لنظاور  به ها تصنی  در لردم عالهکرد   درگیر جستجوی

 بررسای  راساتای  در پژوهش، ای (. OECD, 2001) است ها آ کرد   قانونی و اعتبار

 رود لی انتظار شهروندی هر از که لعناری ای پایه اصول از لردم عاله آگاهی لیزا 
 :شود لی لطرح زیر سؤاالت له  ای  به دستیابی برای و هست بداند
 کادام  اسات  الزم لردم عاله برای ها آ  دانست  که لعناری لشخصه اصول. 1
 هستند؟

 است؟ لیزا  چه به اصول ای  از لردم فعلی آگاهی لیزا . 2
 هاا  کادام  تأثیرگذارناد  اصاول  ایا   از لاردم  آگااهی  لیازا   در که عواللی. 3
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 هستند؟

 تحقیق ی پیشینه

 لحوریات  هسات،  لعنااری  بار  لاردم  تأثیر که حاضر پژوهش لوضوع به توجه با
. داد جای کلیۀ دست چهار در توا  لی را راستا ای  در شده انجام های پژوهش غالب
 لقااالتی . هسات  لردم و هنر لتقابل تأثیرۀ دربار که بسیاری های پژوهش اولۀ دست
 شناسی جالعه در لرکزی لسالله عنوا  به هنر اجتناعی جبریت نظریه بر نقدی لانند
 گالاورگ ۀ نوشات ( 1349) لعاصار  رئالیس  لعنای راودراد، اعظ ۀ نوشت( 1379) هنر

 باه  شناسای  جالعاه  دیدگاه از ها پژوهش ای  دومۀ دست. هست دسته ای  جز لوکاچ
 جنلاه  آ  از. اناد  پرداختاه  کال  طاور  باه  ها گاه سکونت و شهر بر لردم تأثیر بررسی
 علای  و ازکیا لصطفی دکترۀ نوشت( 1394) روستایی پایدار توسعه کتاب به توا  لی

 شاهری  شناسای  انسا  پور، شارع دکترۀ نوشت( 1395) شهری شناسی جالعه اینانی،
 ایارا   روساتایی  جالعاه  بار  تأکید با روستایی توسعه فکوهی، ناصرۀ نوشت( 1391)
 شاهری  رشاد  ساال  هازار  چهاار  غفاری، غ لرضا و ازکیا لصطفیۀ نوشت( 1392)
( 1996) شاهری  تغییارات  هاای  سیاست لجدد، ریزی برناله چاندلر، نوشته( 1987)

 .کرد اشاره...  و بریندلیۀ نوشت
 ،(1986) بارل   ،(1986) گاودل   نظیار  شهری عنولی فضاهای لانند لقاالتی

 پااور لاادنی ،(1992) تیبااانز ،(1989) فرانساایس (.1987) گاا زر ،(1986) وازر
 هیاد   ،(1993) لد  ،(1992) کالسروپ ،(1992) ورپول ،(1992) سرکی  ،(1392)
 ،(2004) پاسااگوالری  ،(2003) لیارز  ،(2003) راجارز  ،(2000) ولفگان  ،(1995)

 برای لکانی باید شهری عنولی فضاهای که دارند اشاره نکته ای  بر ،(2004) دراتلی

 (.248-227: 1388 رفیعیا ،. )باشند جنعی زندگی و اجتناعی تعال ت
 فضاهای روی بر لتعددی تحقیقات لوضوع ای  اهنیت به توجه با نیز ایرا  در

 بیشتری ارتباط که ها پژوهش برخی به توا  لی ازجنله. است گرفته صورت عنولی

 ،(1388) جاو  کاشاانی  ،(1386) رهنناایی  ،(1384) رفیعیاا   ازجنلاه  دارد تحقیق با
 شاجاعی، ) کارد  اشااره  (1388) چرخچیاا   و دانشاپور  ،(1388) خادایی  و رفیعیا 
1384.) 
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 طراحای  و شهرساازی  لنظار  از خااص  طاور  باه  کاه  تحقیقات ای  سوم دسته
 شاهری  طراحای  الاور  در شاهروندا   لشاارکت  جایگااه  و نقش بررسی به شهری
 چاو   لقاالتی لانند اندکی های پژوهش لعناری و فرهن  رابطهۀ دربار. اند پرداخته
 در فرهناا  لسااعودی، و لااؤلنی نوشااته( 1395) لعناااری و فرهناا  رابطااه
 .گرفته صورت لجیری عبد و حسینی لظفر،ۀ نوشت(. 1391) لعناری های پژوهش
 هسات  حاضار  پاژوهش  اصلی لوضوع که لسکونی لعناری بر لردم تأثیر الا
 لیازا   از تااکنو   علنای  و لدو  بررسی و بوده اندک بسیار ها پژوهش و لطالعات
 .است نگرفته انجام لعناری الور از لردم اط عات

 تحقیق روش

 گاردآوری  ی نحاوه  حیث از کاربردی، تحقیق ی  ،آ  هدف حیث از حاضر تحقیق

. اسات  لیادانی  لطالعاات  شاخه از و (آزلایش غیر) توصیفی تحقیقات نوع از ها داده
 تعنای   قابلیات  آ  لزیات  تاری   له  که بوده پینایشی صورت به تحقیق انجام روش

 اط عاات  گارداوری  ابزارهاای  از اساتفاده  باا  ابتادا  در .هسات  آلاده  دست به نتایج
 ای پایه اصول لتخصصا  با لصاحبه هنچنی  و ای کتابخانه و اسنادی لنابع هنچو 
 ایا   آلااری  جالعاه . شاد  لشاخص  اسات  حاضار  پژوهش لوردبحث که لعناری
باود    دارا باه  توجاه  باا  تهرا  شهر ک   زیرا بودند تهرا  شهر شهروندا  پژوهش،
 سااکنی   نااهنگو   اقتصاادی  وضعیت و گوناگو  های فرهن  خرده زیاد، جنعیت
 لکاا   لعنااری،  اصاول  از لاردم  عالاه  آگااهی  بررسای  لوضوع با پژوهشی برای

 اسااس  بار  شاهرداری  ساازلانی  سااختار  اینکاه  به توجه با. شود لی قلنداد لناسبی
 تاا  شاده  اساتفاده  ای چندلرحلاه  ای خوشاه  گیری ننونه از است، شده تنظی  لناطق
 شاهروندا   شانس ناحیه هر داخل در آلده دست به لناطق اساس بر تحقیق های یافته

 گیاری  ننونه لرحله ای  در یعنی. شوند انتخاب ساده تصادفی طور به و بوده یکسا 
 اول لرحلاه  در .گردید تنظی  ساخت لحققی  پرسشناله سپس. است نبوده قضاوتی
 و گارداوری  شادند  گیری ننونه ای خوشه روش با که افراد بی  پرسشناله 30 تعداد
 آلفاای  تعیای   از پاس  و گرفت قرار تحلیل لورد spss 16.0 افزار نرم با و شد توزیع
 درصاد،  76 نهاایی  باخ کرو  آلفای ضریب .شدند اص ح سؤاالت برخی باخ کرو 
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 روایای  آزلاو   جهات  چنی  ه  .دارد حکایت تحقیق ابزار اعتناد قابلیت از که است

 از نالاه،  پرساش  لحتاوای  اعتباار  سنجش برای .شد استفاده لحتوا اعتبار از سؤاالت

 ایا   در .است شده استفاده شهرداری کارشناسا  و دانشگاه اساتید لتخصصا ، آرای

 به الزم اص حات یادشده، افراد آرای کسب و گوناگو  های لصاحبه انجام با لرحله،

 خصیصاه  هناا   نالاه،  پرساش  کاه  گردیاد  حاصل اطنینا  ترتیب بدی  و آلد عنل

 .سنجد لی را لحققی  لوردنظر

 لنااطق  ساطح  در لعناار غیر افراد از نفر 200 لیا  ها پرسشناله بعد لرحله در
 وتحلیال  تجزیاه  ها، داده دهی وز  از پس. گردید توزیع تهرا  شهر دوگانه و بیست
. گردیاد  اساتخرا   نتاایج  و گرفات  صاورت  SPSS 16.0 افازار  نارم  توسا   آلااری 

 .است شده پرداخته حاصله نتایج تطبیقی لقایسه به درنهایت،

 تحقیق نظری مبانی

 معماری ای پایه اصول 

 اسات  آ  اصول و لبانی با آشنایی لختلف، فنو  و علوم با لواجهه للزولات از یکی

 های حوزه درک در و گردد لکشوف آ  غایت و روش و بنیادی  لفاهی  بی ، درای  تا

 لاورد  الروزه لعناری، در ثابت نسبتاا اصول وجود .گیرد قرار لوردنظر آ  گوناگو 

 و تااریخی  تناوع  درواقع .گیرد لی قرار لعناری لورخا  از شناری اعتراض و انکار
 نظار  اتفااق  و اجنااع  لیاا   ای  در .است وجدل بحث ای  بیانگر خود الروزی تعدد

 هاای  دیادگاه  بیاانگر  عنادتاا  لعنااری  لتفااوت  رویکردهاای  ایا   و نیسات  لنک 

 باه  نگاهی با لشخص، های تفاوت از فارغ .شده تفسیر لوضوع  خود نه و اند لفسرا 

 و لشاترک  نقاط توا  لی ها آ  درو  در نهفته و ساختاری های هنخوانی و ها انسجام
 (.15: 1983 پیرفو ،) یافت را ثابتی اصول

 طراحای  در ها آ  طریق از بنا در توجه قابل لسائل که کلی های لقوله از برخی
 فضاای  -2. کاارکردی  بنادی  حوزه -1 از اند عبارت شوند لی عنوا  و بندی صورت
 ساختنانی پوشش-5 و بافت به پاسخ -4. حرکتی لسیرهای و بنا فرم -3. لعناری

 جهات  از لردم عاله برای ها آ  دانست  که اصولی لیا  ای  در(. 24: 1382 وایت،)
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 در نظارا   صااحب  نظر اساس بر ،است بیشتری اهنیت حائز برتر لعناری انتخاب
 بار  بادهاا  اثارات  و بادهاا  وزش جهات  لعناری، در آ  نقش و آفتابۀ دست چهار

 طاول  در ایرانیاا   فرهن  به توجه با ایرا  لعناری در فضایی لحرلیت ساختنا ،
 انارژی  لصرف با ها آ  ارتباط و ساختنا  در لورداستفاده لصالح و لختلف اعصار

 نیااز  از خاار   تخصصی تعاریف و فنو  کلیه دانست  است بدیهی. است ساختنا 
 لفااهی   ایا   هساتند  آشنا ها آ  با لردم عاله که تعریفی لنظر از و هست بحث ای 

 .شوند لی لعرفی
 اساتوا  خا   باالی در کشور ای  گرفت  قرار به توجه با ایرا  در: آفتاب تابش

 از قبال  تاا  آفتااب  درواقاع . هستی  ساختنا  جنوبی ضلع در آفتاب تابش شاهد لا
 غربای  ضالع  در بعادازظهر  و جناوبی  ضلع در ظهر ساختنا ، شرقی ضلع در ظهر

 در آفتااب  لقابال  در سااختنا   قرارگیاری  طارز  بهتری . است درحرکت ساختنا 
 کساب  را انارژی  بیشاتری   زلستا  در جنوبی دیوار زیرا است؛ غربی شرقی جهت
 هاوا،  داشات   نگااه  پاکیزه در روشنایی بر ع وه آفتاب(. 7: 1382 قبادیا ،. )کند لی
...  و ساختنا  داخل هوای بهترۀ تهوی به کن  افراد، روانشناسی در آ  لثبت تأثیر

 فضااهایی  اسات  بهتار  لساکونی  های ساختنا  طراحی در لذا. دارد لهنی تأثیرات
 نظار  در آفتااب  به رو را دارند روز طول در را بیشتری کاربری که نشین  هنچو 
 .گرفت
 طراحای  در عنلکردهاا  بنادی  تقسی  در غالب باد شدت و جهت ارزیابی: باد
 لاؤثر  بسایار  باو  و هاوا  آلاودگی  صوت، انتقال در باد. دارد ای ویژه اهنیت شهری
 در. آیناد  لی هند اقیانوس و لدیترانه دریای طرف از زا بارا  بادهای ایرا  در. است

 ی دوره کاه  دارد وجود لحلی باد ی  بزرگ های دریاچه و دریاها سواحل نزدیکی
 باا  بایاد  نیاز  بازشوها قرارگیری لحل و بنا فرم. است وچهارساعته بیست آ  تناوب
 شاهرهای  اکثار  و تهارا   شاهر  در(. 10: 1382 قبادیا ،) شوند طراحی باد به توجه
 .است غرب سنت از غالب باد وزش جهت ایرا 

 اسات  جهاا   کشورهای لعدود از ایرا  بزرگ سرزلی : لعناری در لحرلیت
 جها  به خاص لعناری فرهن  نوع ی  دهنده ارائه خود حیات تاریخ طول در که
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 هنچاو   لناسابی  لفااهی   از اساتفاده (. 5: 1375 لعناریاا ، ) اسات  باوده  لعناری
 شاده  ثابت ها آ  ثنربخشی و قرارگرفته لورداستفاده گذشته در که فضایی لحرلیت
 لنطاق  لثاال  بارای . کناد  یااری  فضااها  تار  لناساب  طراحی در را لا تواند لی است

 ایجااد  و لطبوع باد از گیری بهره و ارتفاع در خانه ی  فضاهای ساخت و گسترش
 در چاه  ایارا   دیگار  لناطق در که است چیزی آ  بیرو  فضاهای با بصری ارتباط
(. 429: 1375 لعناریاا ، . )شاود  لای  دیاده  ایارا   شانال  در چاه  و لرکزی لناطق

 فضاای  هشاتی . شاد  لای  اساتفاده  هشتی از خانه به ورود برای گذشته در هنچنی 
 شانرده  حری  دارای خانه درو  چراکه است ساختنا  ی  بیرو  و درو  لیانجی
(. 142: 1387پیرنیاا، ) گذاشات  پاا  خانه اندرو  به شد ننی بیرو  از هرگز و شد لی

 راهکارهاای  باا  بلکاه  لشاابه  کال ا صورت در نه را لفاهی  ای  توا  لی نیز الروزه
 کاه  ورودیۀ سااد  چارخش  لثل. کرد پیاده ها ساختنا  در را ها آ  لعناری تر ساده
 از خاناه  عناولی  بخاش کرد   جدا. نشود لشاهده خانه کل اصلی دربکرد   باز با

 که طوری به گیرد قرار طراحا  لوردتوجه بایست لی الروزه نیز آ  خصوصی بخش
 لساتقی   دیاد  بهداشتی های سرویس و خواب های اتاق لثل خانه خصوصی فضای

 فضا به شناختی انسا  رویکرد لبنای راپاپورت .باشند نداشته خانه عنولی فضای به
 او نظار  باه  صاحنه . داناد  لی ها صحنه از پویا های لجنوعه عنوا  به فضا درک در را

 دهاد  لای  جاای  خاود  درو  در را هاا  فعالیات  از نظالی که فضاست از ای لحدوده
 آورناد  لی وجود به انتظار قابل روابطی فضا آ  درو  لحی  با رفتارها که صورتی به
(Rapopport, 1999.) 

 از را خاود  لوردنیااز ۀ لایا  سااخت  کردناد  لای  ت ش ایرانی لعنارا : لصالح
 سااخت  باه  نیااز  کاه  کردند لی ساختنا  چنا  و آورند دست به جاها تری  نزدی 
 شاتاب  باا  سااخت  کاار  گوناه  بادی  . باشاد  خودبسنده و نباشد دیگر جاهای لایه

 است آلده درلی سازوارتر خود پیرالو  طبیعت با ساختنا  و شد لی انجام بیشتری
 اساات بااوده دسااترس در آ  لایااه ساااخت هنیشااه نیااز آ  نوسااازی هنگااام و
 لصاالح  باا  خاود  خااص  اقلای   به توجه با ایرا  لختلف لناطق(. 31: 1383پیرنیا،)

 اجار  از اساتفاده  تهارا   شاهر  در لثال طور به. دارد را انرژی بازده بهتری  لشخصی
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 داشات  خواهاد  دنبال به را تری بهینه انرژی لصرف سن  با لقایسه در ننا عنوا  به
 (.1394 آهنگر، صالح)

 مردم عامه 

 هناه، .( ا فاا ) - 1[ عالاۀ . ع( ]مِّ: )اسات  آلاده  عاله واژه لعنی در لعی  فرهن  در
 کاه  چیز هر دهخدا فرهن  در هنچنی  و( لعی  فرهن ) لردم عنوم - 2. هنگا 
 .باشد داشته عنولیت و گردد هنه شالل

 کاار  باه  2اشاراف  و زادگاا   نجیاب  برابر در باستا  روم در 1لردم عاله لفهوم
 و لادنی  حقاوق  احقاق برای که بود جالعه از پائینی طبقات لعرف و است رفته لی

 آثاار  در لفهاوم  ای  نوزده  قر  در الا برخاستند؛ لبارزه به آنا  علیه خود سیاسی
 کاه  گرفت لی قرار لورداستفاده کارگرانی های ویژگی توصیف برای ها سوسیالیست

 در و آیاد  لای  کاار  باه  نادرت  به واژه ای  لا روزگار در. کردند قیام بورژوازی علیه
 (.268: 1375 بیرو،) یابد لی ایدئولوژی از لشحو  ای زلینه کاربرد، صورت

 و حسااس  نقاش  اقتصااد،  و فرهنا   سیاست، عرصه سه در لردم عاله نقش
. دارد حکایات  اجتنااع  در عالاه  بادیل  بی قدرت از که نقشی است؛ ای کننده تعیی 

 لعناای  دنباال  باه  بایست لی که است بدیهی تفاسیر ای  با (.384: 1386 پورعزت،)
 .باشی  «لردم عاله» از تری جالع

 الروزه که است (Folklor) «فولکلور» واژه برای برگردانی ایرا  در عاله فرهن 
 واژه بازساازی  واقاع  باه  واژه ایا   البته. رود لی شنار به شناسی لردم در له  بحثی

 فرانساه  بخصاوص  اروپاایی  هاای  زباا   در که است بوده (Anthology) «انتولوژی»
 لعناای  باه  علاوم  در لرسوم ای واژه که واژه ای  نیز حاضر حال در و داشته کاربرد

 اجتنااعی  شناسای  انساا   واژه باه  را خاود  جاای  انگلستا  در است «شناسی لردم»
(Social anthropology) الریکااا در و (Cultural anthropology) واژه و اساات داده 

 بیشاتر  فولکلاور  واژه الروز. نیست کشورها ای  در لرسوم ای واژه چندا  فولکلور
 نزدیکای  رابطاه  و شود لی لطرح شناسی انسا  تاریخ در نخبگا غیر دانش لعنای به

                                                                                                                                 
1 The Public 

2 Patricians 
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 .دارد لعناایی  لحاا   باه  Popular Calture و Pop culture هنچاو   هاایی  واژه باا 

 لعنای  باه  Lor و لردم و توده لعنی به Folk بخش دو از لرکب که فولکلور واژه الا
 ناام  با) تالز جا  ویلیام انگلیسی شناس باستا  ی  توس  بار نخستی  است، دانش
 تاالز،  ویلیاام . شاود  لای  پیشانهاد  لی دی 1846 سال در( «لورتو  آلبروز» لستعار
 پیشانهاد  «عالیاناه  عتیقات» نادرست اصط حات برای جانشینی عنوا  به را فولکلور

 ناوزده   ساده  نخست نینه در آلنانی شناسا  زبا  و انگلیسی شناسا  عتیقه که کرد
 ویلیاام . بودناد  ساخته اجتناع پایی  طبقات زندگی رس  و راه لطالعه برای لی دی
 داناش  دربااره  بحث آ  لوضوع که دانست لی علنی نظ  ای گونه را فولکلور تالز،
 باا  هنگاام  ناوزده   قار   دوم نیناه  از اگرچاه . است سنتی ورسوم آداب و عالیانه
 رفتاه  رفتاه  فولکلاور  جدید شاخه شناسی لردم بخصوص و اجتناعی علوم گسترش
 خاصای  لوضاوع  باه  کاه  علنای  نظاام  یا   عناوا   باه  هنیشه لیک  یافت، توسعه
 .اسات  کاررفتاه  باه  دارد وجاود  ابهاام  ای گوناه  نیز لوضوع آ  خود در و پردازد لی

 ها، افسانه ها، قصه لانند دانستند، لی عاله ادبیات فق  را «فولکلور» ابتدا پژوهشگرا 
 افاواه  در کاه  هاایی  سانت  تنالی ک  ک  الا غیره؛ و لعناها ها، لثل ها، ترانه آرزوها،
 آ  جازو  گیرناد،  فرالی دبستا  از خار  زندگی در لردلا  آنچه و شود لی آلوخته
 زلاا ،  دربااره  پیشگویی اوهام، و اعتقادات کنندگا  وجو جست بعد چندی. گردید
 گاهنالاه،  لانناد  شاد  لای  نالیاده  عناولی  داناش  آنچه و طب طبیعی، تاریخ نجوم،
 علا   ایا   باه  بردناد  لای  کار به عوام که را داروهایی و جانورشناسی شناسی، سن 

 (.1396/5/16 اس لی، بزرگ النعارف دائره لرکز اینترنتی سایت) افزودند

 بحث

 شده سعی است شده گرفته نظر در لردم عاله با ارتباط در پژوهش ای  در ازآنجاکه
 خویش لخاطبا  به عرصه ای  لختصر لعرفی در بتواند که لعناری اصول از است

 و روا  و سااده  قاالبی  در شاده  ساعی  راساتا  ای  در. شود استفاده باشد تأثیرگذار
 و لعنااری  حاوزه  در لطارح  و لها   لباحاث  برخای  به اجنال، و خ صه طور به

 تخصصای  نکاات  ارائاه  و لطلاب  تفصیل از االلکا  حتی و شده پرداخته شهرسازی
 در له  ای  بررسی به باالجبار لسک ، گسترهبود   وسیع خاطر به البته. شود پرهیز
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 .است شده پرداخته تهرا  خاص جغرافیایی لحدوده
 و سؤال 14 با پاسخ بسته پرسشناله ابزار از لوردنیاز اط عات گرداوری برای

 و تادوی   لراحال  و شاواهد  کاه  شاده  اساتفاده  دلاوگرافی  لتغیرهای برای سؤال 6
 :است زیر شرح به آ شد   نهایی

 و شده حاصل لعیارهایی لحیطی شواهد و ای کتابخانه لستندات اساس بر ابتدا
 تاا  اقادام ( پاژوهش  باا  لتناساب  گیاری  جهات  با) لتخصصی  از سؤاالتی طرح به

 و لصالح ساختنا ، در بادها و نور اثرات از لردم آگاهی لیزا  لوضوع در لقوالتی
 لعیارها تبیی  لراحل است الزم پس. گردد حاصل فضاها بندی حوزه و ها لحرلیت
( لحتاوی ) لقاوالت  استخرا  -حاصله اهداف گزاری ارزش لعی  اهداف سنجش
 یوسف) پذیرد صورت لقدلاتی پرسشناله طراحی و لتغیرها استخرا  تا شده انجام
 (.165: 1389 زلانی،

 لختلف لناطق ساکنی  از نفر 30 بی  در اولۀ لرحل در شده طراحی پرسشناله
. شاد  توزیاع  گرفتند برلی در را تهرا  شهر جنوب و لرکز شنال، های بازه که تهرا 
 تغییار  و باخ کرو  آلفای آزلو  بررسی از پس و شد spss 16.0 افزار نرم وارد دادها
 (.1 جدول) شد طراحی زیر قرار به اصلی پرسشناله سؤاالت، برخی

 پرسشنامه .1جدول 

 ردیف دسته سؤال عنوان (Value Lable) مقدارها برچسب
 خیلی-5 کم-4 متوسط-3 زیاد-2 زیاد خیلی-1

 کم

 اصول به می ان چه به کنید می فکر شما
 دارید؟ آگاهی معماری

 های آگاهی
 عمومی

1 

 خیلی-5 کم-4 متوسط-3 زیاد-2 زیاد خیلی-1
 کم

 و اطالعات می ان چه به معموالً شما
 را است معماری باب در که هایی دانستنی

 نمایید؟ می مطالعه

 های آگاهی
 عمومی

2 

 ضعیف -4 متوسط -3 خوب-2 خوب بسیار-1
 ضعیف بسیار-5

 ایران معماری فعلی وضعیت شما نظر به
 است؟ حد چه در

 های آگاهی
 عمومی

3 

-5 غرب-4 شمال -3 شرق -2 جنوب-1
 دانم نمی

 ضلع کدام از ایران در آفتاب میدانید آیا
 تابد؟ می ساختمان

 4 نور

 -4 ندارد اهمیتی -3 متوسط-2 زیاد بسیار-1
 دانم نمی

 در آفتاب تابش حضور اهمیت شما نظر به
 است؟ می ان چه به خانه

 5 نور

-2 پذیرایی مانند عمومی فضاهای و نشیمن-1
-5 ندارد فرقی -4 آشپ خانه-3 خواب های اتاق

 دانم نمی

 به رو زیر فضاهای از یک کدام شما نظر به
 است؟ تر مهم باشد آفتاب

 6 نور
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 جنوب،-2 غرب و شمال شرق، جنوب،-1
 و جنوب غرب، شمال،-3 غرب و شرق شمال،
-5 غرب و جنوب شرق، شمال،-4 شرق

 دانم نمی

 از ترتیب به خانه نورگیری شما نظر به
 است؟ بهتر زیر مختلف های جهت کدام

 7 نور

-2 اند مهم نقشه طراحی در اثرگذارند، بادها-1
 مهم زیاد نقشه طراحی در اثرگذارند، بادها
 نقشه طراحی در ولی اثرگذارند بادها-3 نیستند

 دانم نمی-5 نیستند اثرگذار بادها-4 نیستند مهم

 طراحی در ایران بادهای وزش جهت آیا
 باشد؟ داشته نقش تواند می خانه نقشه

 8 باد

-5 جنوب -4 شرق-3 شمال-2 غرب-1
 دانم نمی-6 است یکسان

 و باد وزش) اقلیمی جهت از شما نظر به
 خانه از قسمت کدام در است بهتر( باران

 باشند؟ کمتر( پنجره و در) بازشوها
 9 باد

 نداشته دید خانه های قسمت از کدام هیچ به-1
 داشته دید خانه داخل فضای کل به-2 .باشد

 دانم نمی -4 ندارد فرقی -3. باشد

 خانه ورودی درب است بهتر شما نظر به
 ...شود می باز وقتی

 10 محرمیت

 -4 ندارد فرقی-3 است خوب-2 است بد-1
 دانم نمی

 وسط در خواب های اتاق درب قرارگیری
 ...نشیمن مثل عمومی فضاهای

 11 محرمیت

 خصوصی فضاهای و خواب های اتاق کنار-1
 در-3 عمومی فضاهای و نشیمن کنار در -2

 دانم نمی-5 ندارد فرقی -4 آشپ خانه کنار

 های سرویس قرارگیری جای بهترین
 کجاست؟ خانه در بهداشتی

 12 محرمیت

 خیر-3 میدانم حدودی تا-2 میدانم بله -1
 انتخاب در تأثیری منطقه وهوای آب-4 دانم نمی

 ندارد ساختمانی مصالح

 خود سکونت محل منطقه در شما آیا
 منطقه وهوای آب با که ساختمانی مصالح

 میدانید؟ را دارد بیشتری سازگاری
 13 مصالح

 دانم نمی-4 آجر -3 سنگ-2 چوب-1

 در ها ساختمان نمای برای شما نظر به
 ازنظر مصالح کدام خشک و گرم وهوای آب

 با بیشتر سازگاری و انرژی مصرف
 است؟ تر مناسب وهوا، آب

 14 مصالح

 دموگرافیک متغیرهای

 دموگرافیک متغیرهای .2 جدول

 ردیف سؤال عنوان گیری اندازه مقیاس (Value Lable) مقدارها برچسب
 1 جنسیت اسمی مرد -2 زن -1

 از باالتر( 5 60 تا 51( 4 50 تا 41( 3 40 تا 31( 2 30 تا 18( 1
60 

 2 سن ای فاصله

 3 تحصیالت می ان ترتیبی باالتر و لیسانس فوق( 4 لیسانس(  3 دیپلم( 2 دیپلم زیر( 1

( 7 بیکار( 6 سرباز( 5 دار خانه( 4 دانشجو( 3 محصل( 2 شاغل( 1
 بازنشسته

 4 فعالیت وضع اسمی

 و بهداشتی خدمات( 5 کارگر( 4 کارمند( 3 فرهنگی( 2 بازاری( 1
 سایر( 6 درمانی

 5 شغل نوع اسمی

 15 مناطق بین( 3 14 تا 8 مناطق بین( 2 7 تا 1 مناطق بین( 1
 22 و 21 مناطق( 4 20 تا

 اسمی
 محل منطقه

 سکونت
6 



 1398تابستان  ♦ ویکم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     222

 فرضیه آزمون

 لعناای  تحقیق ی لسالله درباره پیشاپیش تفکر لتضن  پرسشناله طرح هنر ازآنجاکه
 ها   باشد نظری تفکر بازتاب ه  باید پرسشناله است ها داده تحلیل نحوه و لفاهی 
 ایا   باه  توجاه  تبیینای  تحقیقات پرسشناله لورد در. ها داده تحلیل شناخت بازتاب
 :است سودلند وجه چهار
 پای  در کاه  کارد  تصریح و تعیی  باید: وابسته( لتغیرهای) لتغیر های سنجه. 1
 .کنی  تدوی  آ  سنجش برای هایی پرسش چه و هستی  چیزی چه تبیی 
 کااه کاارد حاصال  اطنینااا  بایاد : لسااتقل( لتغیرهااای) لتغیار  هااای سانجه . 2
 .داری  علی لتغیرهای سنجش برای هایی پرسش
 بای   رواب  لاهیتکرد   روش  به لتغیرها ای : آزلو  لتغیرهای های سنجه. 3

 .کنند لی کن  وابسته و لستقل لتغیرهای
 جنس س ، لانند خصوصیاتی درباره پرسش: ای زلینه لتغیرهای های سنجه. 4
 از الثاااله  و قولیاات زنادگی  هااای برهاه  تأهاال وضااع شاغل  تحصاای ت لاذهب 
 بارد  پای  تاوا   لای  اط عاات  ای  با است ای پرسشناله ه  عادی نسبتاا های پرسش
 (88 ،1394 دواس،. )خیر یا دارند تفاوت لختلف های گروه خرده برحسب الگوها

 پرسشنامه پایایی و روایی آزمون

 و اسااتید  باا  لصااحبه  طریاق  از و لحتاوا  روایای  روش از پرسشناله روایی آزلو 
 هنااهنگی  روش باه  پرسشاناله  پایایی لیزا . پذیرفت صورت لعناری لتخصصا 

 لحاسابه  زیر قرار به کرونباخ و آلده دست به کرونباخ های آزلو  سؤاالت بیا  نسبی
 پرسشاناله  اعتبار احراز از نشا  که آلد دست به 0.761 آ  عددی لقدار که گردید؛
 .است

 

 باخکرون آلفای آزمون

 کال  واریاانس   و پرساش  هار  واریاانس    و ها پرسش تعداد K رابطه ای  در
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 .است ها پرسش

 گیری نمونه روش و آماری جامعه

 انتخاب به روند لی کار به بیرونی اعتباری بی از پیشگیری برای که هایی روش بیشتر
 را ناهنگو  های ننونه -2. ببرید کار به را تصادفی های ننونه -1: اند لربوطه ننونه
 کاه  کنیاد  انتخااب  را ای ننوناه  -3. کنید تکرار بار چندی  را لطالعه و ببرید کار به

 & Cook) .شاد  خواهاد  داده تعنای   آنهاا  باه  نتاایج  کاه  اسات  گروهای  ننایناده 

Campell,1979). 
 تهارا   شاهر  ک   زیرا بودند تهرا  شهر شهروندا  پژوهش، ای  آلاری جالعه

 اقتصاادی  وضعیت و گوناگو  های فرهن  خرده زیاد، جنعیتبود   دارا به توجه با
 اصاول  از لاردم  عالاه  آگااهی  بررسای  لوضوع با پژوهشی برای ساکنی  ناهنگو 
 شهرداری سازلانی ساختار اینکه به توجه با. شود لی قلنداد لناسبی لکا  لعناری،

 اساتفاده  ای چندلرحلاه  ای خوشاه  گیری ننونه از است، شده تنظی  لناطق اساس بر
 شاانس  ناحیاه  هار  داخال  در آلده دست به لناطق اساس بر تحقیق های یافته تا شده

 لرحلاه  ایا   در یعنی. شوند انتخاب ساده تصادفی طور به و بوده یکسا  شهروندا 
 .است نبوده قضاوتی گیری ننونه

 200 کال  تعاداد  از دلاوگرافی  لتغیرهاای  هاای  بازه به توجه با اول لرحله در
 10 هرکادام  باه . گرفت قرار لعناریۀ رشت دانشجویا  بی  آ  درصد 80 پرسشناله
 پخاش  شاهر  ساطح  در لعناار غیر افراد بی  را ها آ  دانشجویا  تا توزیع پرسشناله

 انتخاب تصادفی صورت به و تهرا  لناطق تنام تقریباا از ها ننونه ترتیب بدی . کنند
 ساه  در شاهری  عناولی  فضاای  ساه  در هاا  پرسشاناله  درصد 20 هنچنی . شدند

 کنناده  لراجعاه  افاراد  بای   در شاهر  جناوب  و لرکاز  شانال،  جغرافیایی پراکندگی
 .شد پخش لعنارغیر

 ها یافته تحلیل

 پاژوهش  هاای  یافته spss 16.0 افزار نرم در ها داده واردکرد  و لصاحبه انجام از پس
 (.5 تا 1 ننودارهای) شد ارائه زیر صورت به حاضر
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 نمودار کاربران جنسی درصد .1 نمودار

 

 کاربران تحصیالت درصد .2 نمودار

 

 کاربران سکونت مناطق درصد .3 نمودار
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 کاربران سنی درصد .4 نمودار

 

 کاربران شغلی درصد .5 نمودار

 
 باا  پاژوهش  ایا   در لرد و ز  دهندگا  پاسخ درصد شود لی ل حظه که طور هنا 
. اسات  باوده  برابار  تقریبااا  تعداد به رفته بکار ای خوشه گیری ننونه روش به توجه

 تاوا   لی نکته ای  به دهندگا  پاسخ تحصی ت وضعیت اجنالی بررسی با هنچنی 
 لیساانس  و دیاپل   ساواد  ساطح  در عالاه  لاردم  و جالعاه  افراد اکثریت که برد پی
 بحاث  در خاود  لها   ایا   کاه  پاساخگو،  افاراد  سانی ۀ بااز  هنچنای   و باشند؛ لی

 تواناد  لای  خود لعناری از عنولی های آگاهی تأثیرات و عاله افراد شناسی شناخت
 افاراد  اکثریات  تهارا   شاهری  لحای   در هنچنای   باشاد،  دیگار  پژوهش لوضوع
 14 فرهنگای،  درصاد  11 باازاری،  درصد 10 لیا  آ  از که هستند شاغل پاسخگو
 باا  هنچنای  . دهناد  لی تشکیل ها شغل سایر را گروهۀ بقی و باشند لی کارلند درصد
 در پرسشاناله  توزیع از قبولی قابل تقریباا آلار لنطقه هر جغرافیایی وسعت به توجه
 .است آلده دست به جنوب لرکز، شنال جغرافیایی لناطق



 1398تابستان  ♦ ویکم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     226

 سؤاالت از دسته هر به کاربران درست پاسخگویی درصد

 سؤاالت از دسته هر به کاربران درست پاسخگویی درصد .6 نمودار

 
 67 تقریباا که شود لی لشخص نور لبحث در درست های پاسخ تحلیل و بررسی در

 باه  توجه با آلار ای  الا دارند؛ اط ع خانه در نور نقش اهنیت از عاله لردم درصد
. رود لای  شانار  باه  پاایینی  عدد لسکونی لنزل در نور حضور به افراد عل  اهنیت
 بسایار  رقا   کاه  است درصد 17 آفتاب تابش جهت از افراد آگاهی لیزا  هنچنی 
 لساک   سااخت  یاا  انتخاب هنگام در عاله افراد که شود لی نتیجه لذا. است پایینی
 باه  هنچنای  . دهناد  ننی قرار لوردبررسی خانه در را آفتاب تابش له  بسیار لقوله
 .است پوشیده ها آ  بر نیز ساختنا  نورگیری لختلف جهات اولویت آ  دنبال

 افاراد  از نینی آفتاب به رو تر له  فضاهای انتخاب به لربوط سؤال بررسی در
 کاه  باشاد  داشاته  ای باتجرباه  ارتباط تواند لی لسالله ای  که اند داده را صحیح پاسخ
 در آفتااب  و ناور  تاأثیر  لتوجاه  آلاوزش  بادو   و زندگی طول در لرور به ها انسا 
 .اند شده لسکونی های لحی 

 در بادهااا حضااور و تااأثیر از افااراد اکثریاات بادشناساای بحااث در لتأساافانه
 داری لعنای  طاور  باه  بااز  و هساتند  اط ع بی خود زندگی های لحی  و ها ساختنا 
 سااختنا   طراحای  در بادها نقش اهنیت به قائل لردم عاله افراد از بیشتری درصد
 .هستند
 دیاده  فضایی بندی حوزه و لحرلیت حفظ و خانه فضاهای جاننایی بحث در
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 .دارند بیشتری اط عات قبل، سؤاالت دیگر گروه سه از بیشتر افراد شود لی
 لحلۀ لنطق با لطابق اقلینی ازلحا  که لصالحی و آورد بوم لصالح بررسی در
ۀ فرضای  باه  توجاه  باا  و اسات  پاایی   بسیار اط عات شود لی دیده هستند سکونت
 ناوع  تحلیال  در شاد،  لای  داللات  زلیناه  ای  در افراد هیاآگبود   ک  بر که ابتدایی
 اکثریات  شده دیده پاسخ نوع گفت توا  لی سنجد لی را افراد خودآگاهی که سؤالی
 از جاالعی  اط عاات  برداشات   فارض  اشاتباه  به افراد که است نکته ای  لؤید افراد

 (.6 ننودار) رادارند لصالح
ۀ تجربا  افاراد  کاه  لواردی در شود لی لشاهده وضوح به باال لورد چهار هر در
 پاساخگویی  درصاد  اناد  داشاته  را لعنااری ۀ پایا  اط عات للنوس لنس و زندگی
 و نشاده  داده آلوزش پایه اط عات ای  که لواردی در و بوده باالتر کاربرا  درست
 قرار بوده لی درست اصولۀ دربردارند که صحیحی لعناری لعرض در نیز کاربرا 
 .است پایی  داری لعنی طور به درست پاسخگویی درصد لذا و اند نگرفته

 عمومی سؤاالت

 ارزیابی آگاهی عمومی معماری مطالعه مباحث معماری کیفیت معماری ایران
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 لعنااری،  اصاول  از خاود  آگااهی  لیازا   از کااربرا   عنولی های پاسخ تحلیل در
 خاویش  دانش و اط عات ک  لیزا  بر کاربرا  از نینی از بیش که شود لی لشاهده

 اذعاا   لوضاوع  اهنیت رغ  علی افراد از زیادی درصد و اند آگاه لعناریۀ حوز در
 .دارند را لعناری لباحث با ک  آشنایی حتی و پیگیری و لطالعه بر

 لوجود وضعیت از لردم آگاهی لیزا  سنجش که آلده عنل به دیگر بررسی در
 را لوجاود  وضعیت جالعه افراد از نینی از بیش که شود لی لشاهده ایرا  لعناری
 کناونی  لعنااری  از لاردم  نارضاایتی  از حکایت الر ای  و کنند ننی قلنداد لناسب
 .دارد را ایرا 

 معماری اصول سازی فرهنگ با آنها ارتباط و ها رسانه

 غیاره،  و خصوصای  و دولتای  جهانی، و لحلی ک  ، و خرد های رسانه انبوه اکنو 
 لاا . اناد  داده ای رساانه  فرهنا   ناام  آ  باه  کاه  دهناد  لای  و داده شکل را فرهنگی
 و چنادی   بلکاه  و ای رساانه  جهاا   زیسات  در و هستی  فرهنگی چنی  های سوژه

 از اعا   گونااگو   هاای  رساانه  با لا هرروزه تعال ت. کنی  لی زندگی ای چندرسانه
 دیگار  و ای رایانه و ویدئویی های بازی اینترنت، سیننا، لطبوعات، رادیو، تلویزیو ،

 لاا  پیرالاو   که است فضایی لاهیت دهنده نشا  خوبی به ای رسانه لتکثر های شکل
 سارفراز، ) اسات  یافتاه  نو به نو های صورت لا با لدام دیالکتی  در و گرفته شکل
 لختصاات  از یکای  نه ها رسانه که یابد لی فزونی آنچنا  لسالله ای  اهنیت(. 1390
 غیاره  و شاهروندی  دلوکراسای،  سیاست، اقتصاد، اجتناع، کنار در لا جها  زیست
 جهاا   زیسات  در دسات  ازایا   لختصااتی  و لفاهی  لوارد، ای  هنه بلکه هستند،
 نناایش،  جالعه چو  لفاهینی که اینجاست و شوند لی ای رسانه ازپیش بیش کنونی

. گاردد  لای  دار نشاا   الاخ  و فرهنگی شهروندی سایبردلوکراسی، سیاسی، ارتباطات
 ها رسانه لختصات از آگاهی کسب و شناخت لعرفتی لحا  به و زلینه ای  در پس
 ای رسانه سواد آلوزش ای، رسانه لطالعات و شود لی برخوردار دوچندا  اهنیت از
 (Media Education) ای رساانه  آلاوزش  عناوا   با بریتانیا در ویژه به و اخیراا آنچه یا

 ازجنلاه  -عنولی  عرصه به و کشیده بیرو  آکادلی انحصار از را است شده لطرح
 .کشاند لی شهروندی و شهری فضاهای یا ها لحی 
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 باا  و شاده  قلناداد  شاهرها  اجتناعی های سرلایه تری  له  از توانند لی ها رسانه
 هنراهای  زلیناه  تاوا   لای  ،پرلخاطاب  و سنگی  های نقش تسهیل ضن  آنها کن 

 ارائاه  .نناود  فراه  نیز را تصنینات القاء درنتیجه و شهری لقررات و قوانی  اجرای
 هاای  برنالاه  در درست لعناری ارائه و لعناری اصول رعایت لعناری، لستندهای
...  و صاحیح  لعنااری  دیاد   باه  لاردم  ناخودآگااه  توجاه  داد  سوق و تلویزیو 

 .شود تلقی عنولی آگاهی سطح افزایش در له  بسیار ابزاری تواند لی

 گیری نتیجه

 رفتارهاای  و حااالت  کیفیات  در لناساب  لعنااری  اهنیتبود   بدیهی به توجه با
 و لختلف ابعاد از له  ای  به جانبه هنه پرداخت ضرورت روز شبانه طول در انسا 
 .شود نهادینه لردم در درست لعناری اصول شناخت که کند لی ایجاب آ  اساسی

 در. پاذیرد  لای  انجاام  عناولی  لساائل  حل هدف با عنولی های گیری تصنی 
 را اجتنااعی  هزیناه  آ  به توجه عدم که دارند عنولی لاهیتی عنولی، لسائل لورد
 باه  توجه. کند لی حداکثر را اجتناعی لنافع ها آ  لوقع به حل و توجه و برد لی باال

 پاذیر  الکاا   لاردم  عاله لشارکت بدو  ها آ  حل جهت در ت ش و عنولی لسالله
 تاا  دارد تا ش  لقاله ای . دارد لردلی و اجتناعی عنولی، بعد لسالله چو . نیست
 .شود سنجیده لعناری پایه اصول از لردم آگاهی سطح اول قدم در

 اصاول  از لاردم  اط عاات  که است آ  از حاکی ها یافته کلی بررسی و تحلیل
 فضاایی  بندی حوزه در فق  و ک  ها آ  اهنیت نسبت به بادها و لصالح نور، ای پایه
 درسات  پاساخگویی  درصاد  شاود  لای  لشااهده  که است فضایی لحرلیت بحث و

 .است بیشتر
 هنانناد ) اناد  داشاته  را عوالال  ای  با برخورد تجربه لردم خود که لواردی در
 داری لعنای  طاور  باه ( فضاایی  بنادی  حاوزه  و لحرلیت یا و ساختنا  در نور نقش

 لصاالح  و بادهاا  تاأثیر  و اهنیت از شناخت لانند) لواردی از بیشتر لردم اط عات
 صاحیح  لعناری در حضورۀ تجرب نه و اند دیده آلوزش نه که است( اقلی  با هنگام

 .اند داشته را
 لها   و اولیاه  اصاول  از لاردم  آگاهی که کرد اشاره نکته ای  به باید درنهایت
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 باه  لناوط  ایارا   در سازی ساختنا  بر نظارت و کنترل له  قطب عنوا  به لعناری
 .است عاله افراد بی  در اصول ای  بیشتر سازی فرهن  الر به لسالولی  بیشتر توجه

 راساتای  در ابزارهاا  تاری   لها   از یکای  عناوا   به رسانه از استفاده با هنچنی 
 شاهروندی  حقاوق  آلاوزش  هنچنای   و لعنااری  اصاول  سازی فرهن  و آلوزش

 .کرد ارائه لنسجنی های برناله سازی ساختنا  لسالولی  و کارگزارا  برای توا  لی
 هنچنای   و افاراد  آگااهی  لیازا   در...  و شغل و سواد تأثیر هنچو  لواردی

 هاای  پاژوهش  لوضاوع  تواناد  لای  لردم بی  در اصول ای  سازی فرهن  های روش
 .باشد آینده
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