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چكیده
سرزمین آذربایجاان کاا اماروزه شاام اساتانهاای آذربایجاان بربای ،شاريی ،اردبیا و زنجاان مایباشاد
یكی از سرزمینهای باستانی و مها ایاران اساه کاا بار اسااد اساناد ،مادار

تااری ی و باساتانشناسای

از هاازاران ساااش پاایس من ا سااكونه ايااوام و وام ا م تل ا انسااانی بااوده اسااه آذربایجااان را دروازه
مشرق زمین نامیدند و ایان سا ن از اهمیاه ساوق ایجیشای ایان

اا مایباشاد ایان مويتیاه حسااد

سبب گردیده اساه کاا آذربایجاان منا وياوا ر ادادهای بسایار تااری ی گاردد باا گاواه تاارین من اا
باارا ایااران ،صوص ااآ آذربایجااان مهااد تماادن بشااری بااوده اسااه ایاان م ایااا بااا روخ کتاب اناااایاای بااا
بررسی و م ایتا سرزمین آذربایجان(آتروپاتگان) از یناظ مردمشناسی و تاری ی پردا تا اسه

واژگان كلیدي :فالت ایران ،آذربایجان ،تارین و تمدن آذربایجان

 -7مقدمه
فالت ایران با عله دارا بودن مويتیه طبیتی و شرایط اص ايلیمی و غرافیایی ،و همچنین با دیی داشتن ساب ا
تاری ی طوالنی ،مو ب شده تا این سرزمین در زمره یكی از ن ستین تمدنها ،زیستگاهها و کانونهای ا تماعی انسان پیس از
تارین با شمار رود و م ایتات باستانشناسی ،انسانشناسی و دیریناشناسی نیز این موضوا را تایید کرده اسه شاید بتوان
گفه کا دو عام بزرگ در پیدایس تنوش ،عظمه ،انن اط و احیای تمدن ایرانی وظیفا بزرگی را انجام داده اند:
یكی عام

غرافیایی و وض طبیتی کشور ایران می باشد کا از ابتدای پیدایس تمدن ایرانی ،این کشور در تنوالت بشری

وظیفا ود را چا از نظر سیاسی و چا از نظر ايتصادی ب وبی ایفا کرده اسه و شاید ه یكی از عللی کا مان شده اسه با
و ود حمالت و تها مات پی در پی یونانیان ،مغوالن و ب صوص ترکان کا بزرکترین

ر برای هویه و مو ودیه ایران با

شمار می رفتا ،بكلی تمدن ایرانی رو بزرواش نرود و هویه ود را حفظ کند
عام دوم نبوغ ذاتی ایرانی اسه کا مان شده اسه کا تمدن ایرانی بكلی پایماش شود ،چون سایر ايوام و مل يدی چا
سامی و چا نژاد زرد پس از آنكا دوران در شندگی ود را پیمودند ،در اثر عوام متتددی رو با انن اط گذاشتند در حایی
کا ايوام ایرانی با عله نبوغ ذاتی و هوخ سرشار ود همیشا پس از مدت کوتاهی کا تنه سل ا ايوام دیگر يرار میگرفتند،
تسلط متنوی ود را بر فاتنان تنمی و آنها را در ود ذا می کردند ب وریكا ايوام تازه وارد رنگ ایرانی با ود میگرفتند
و تمدن ایرانی مجددا حیات ود را بدسه می آورد (مجیرشیبانی1131 ،؛ )111من ا شماش برا ایران ،سرزمین آذربایجان
با گمان يوی ،توام با اراضی حاشیا مدیترانا و شماش آفری ا ،مناط ی بودند کا نیاکان بشر در آنجا زندگی میکردند این

ّا

من ظهور زردشه بود کا شاگردانس ،متلّمان س راط و فیثابورث بودند ايوام این دیار ،نا تنها مربیان ايوام مها ری بودند کا
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از سرزمینهای دور دسه با این

ّا آمده و تنه تاثیر مردمان متمدنس يرار گرفتااند ،بلكا دیگر مل

هان نیز وامدار

تمدنهای در شان آن بودند ( سرداری نیا1131 ،؛ ) 31این من ا از سرزمین ایران با عنوان من احتمایی پیدایس کشاورزی
و دامداری م رح شد ه کا با نوبا ود ویژگی های علمی و صوصیات غرافیایی باستانی من ا را تایید میكند سرزمین پر
رمز و راز يره داغ (ارسباران) با عنوان من ا ای کا تمدن انسانهای اوییا از آن ا شروا شده اسه ،مورد تو ا دانشمندان و
اه تن یق می باشد با تو ا با اکتشافات متتدد ،میتوان با این ح ی ه پی برد کا این من ا در دوره آش «آباز عصر حجر
يدی » ،موستیا «اواسط عصر حجر يدی و دوران ی بندان» و اورینیا

«اوا ر عصر حجر يدی » ایی از سكنا نبوده اسه

 .2فرهنگ و تمدن ایرانی در گذر تاریخ:
تمدن با طور کلی ،نظمی اسه کا در ا تماا و امتا با و ود می آید و در پی آن اليیه فرهنگی رواج و رونق پیدا
میكند (دورانه1131 ،؛ )11فالت ایران در طوش يرن ها ایگاه يبای و مل بسیاری بوده اسه کا در مجاورت یكدیگر زندگی
میكردند هزاران ساش يب ايوامی مها

یا مها ر کا با آنها ن ام آریایی داده شده اسه از آسیای مرکزی با سمه نوا

مها رت کرده و وارد فالت ایران شده اند و سا گروه مه آنها در فالت ایران (فارد ها در مرکز و نوا ،پارتها در شماش
شرق و مادها در برا و شماش برا) است رار یافتند ب شی از این ايوام با سمه شبا ياره هند و ب س دیگر با سمه اروپا
مها رت کرده و ايوام مدرن هندواروپائی را پدید آوردهاند ورود آریاییها با فالت ایران در گروه های گوناگون بزرگ و کوچك
طی ت ریباآ هزار ساش (از هزاره دوم شروا شده) با طوش انجامید و سرانجام در اوای هزاره اوش يب از میالد ایگزین و سپس
ایجاد فر مانرواییان آنان در ن اط گوناگون این سرزمین شك گرفه فالت ایران با این ايوام تازه نفس آریایی زندگی تاری ی
نوین ود را آباز کرد کا دوران ایران باستان را شك داد ماد نام سرزمینی بود کا تیره ایرانی مادها در آن ساکن بودند این
سرزمین در برگیرنده ب س بربی فالت ایران می باشد آنها توانستند در اوای يرن هفت يب از میالد اویین دویه ایرانی را
تأسیس کنند (دیاکون 1131 ،؛  )123دویه ماد در  ۵۵۵پیس از میالد با دسه کوروخ من رض شد و سل نه ایران با
پارسیها منت

گشه

ه امنشیان ( ۵۵۵ - 11۵پیس از میالد) نام دودمانی پادشاهی در ایران پیس از اسالم اسه پادشاهان این دودمان ،از
پارسیان بودند و تبار ود را با ه امنس میرساندند کا سرکرده اندان پاسارگاد از اندانهای پارسیان ه امنشیان ،ابتدا
پادشاهان بومی پارد و سپس انشان بودند در طی ساش ها و بر اثر تنوالت سیاسی و یشكرکشی دویه های دیگر ،این کشور
همواره شاهد یكسری تغییرات نژادی و آمی تگی يومی بود با عنوان مثاش میتوان از یشكرکشی های صورت گرفتا با ایران ،با
یشكرکشی اسكندر م دونی ،نفوذ و بلبا تمدن یونانی اشاره کرد اما با این حاش تمدن یونانی نتوانسه مدت طوالنی سل ا و
نفوذ ود را در ایران نگاه دارد و همینكا اشكانیان توانستند وحدت سیاسی ود را بدسه آورند و حكومه م تدری تشكی
بدهند ک ک نفوذ تمدن یونانی و هلنیس رو با زواش رفه (بویس و گرنر111۵ ،؛ )11در دوره ساسانیان نگ های ایران و
روم با اوج رسیده بود ساسانیان موفق شدند کا هویه فرهنگی ،نظامی و مذهبی ایرانشهر را نزدیك با چهارصد ساش گسترخ
دهند (هوار1133 ،؛ )1۵3و مرزها حكومتشان را تا سایهای پایانی برپاییشان ،با گستره امپراتوری ه امنشی نزدیكتر کنند اما
با این حاش با گذشه زمان ،دستگاه مذهبی در کار کشورداری و دربار ،نفوذ بسیاری نمود و نبردهای چندین سایا با رومیان نیز،
حكومه را در آستانا فروپاشی يرار داد (کریستن سن1111 ،؛)۵11
امپراتوری پهناور ساسانی کا از رود سند تا دریای سرخ وسته داشه ،در اثر مشكالت ار ی و دا لی ضتی شد در دوره
یزدگرد سوم آ رین پادشاه ساسانی ،مسلمانان با ایران حملا کردند و ایرانیان را در نگها شكسه دادند و بدین ترتیب دویه
ساسانی از میان رفه ساسانیان اویین سلسلا ای در ایران هستند کا ایده ایرانشهر را با عنوان یك ایده سیاسی و هویه
فرهنگی ایرانیان برپا کردند (زرین کوا1133 ،؛  )212حضور و گسترخ دین م دد اسالم در ایران ،دگرگونی های عظیمی در
تمامی س وح زندگی مردم این سرزمین با و ود آورد دین م دد اسالم هما نیروهای انسانی را منترم شمرد و برابری و
برادری را در بین مردم ترویج داد مردم مسلمان ایران در زیر سایا دین م دد اسالم و حضرت منمد(ص) ،ش صیه واالی
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انسانی ،ارزخ های وايتی و متنوی ود را بدسه آورده اند و چنان ش صیتی یافتا بودند کا بزرکترین افت ارشان انسان بودن
با شمار می رفه آمی تگی يومی و نژادی در فالت ایران مندود با رومی ها نمیشود بلكا در دوره های م تل

تاری ی

مها رت های دیگری توسط ترکان بزنوی ،سلجويیان و مغوالن با ایران انجام گرفه شمار ترکان درشرق نزدیك افزایس یافه
این افزایس یا از راه دادوستد بود یا از ایگزین شدن آنان در سرزمینهای اسالمی چا گروهی و يبیلا ای و چا انفرادی صورت
می گرفه (فرای 1133 ،؛)211
ترکان بزنوی و سلجويیان ،کا بزرگ ترین دستا از مها رین را تشكی میدادند پس از ورود با ایران ،در این کشور ماندگار
شدند هجوم وحشیانا مغوش با فرمانروایی چنگیز ان با بهره گیری از بی تدبیرهای سل ان منمد وارزمشاه کا برای مردم،
فرهنگ وتمدن ایران مصیبه بزرگی بود و باعث کشتار بسیاری از مردم بی گناه و با ویرانی تتدادی از شهر های آباد کا با
زحمات چند نس با و ود آمده بود گردید حملا چنگیز ان مغوش از دیگر عوام مها رت طوای پر متیه زردپوسه مغوش
و تاتار بود کا مو ب پیدایس موج دیدی از ترکیب نژادی در ایران شد هنوز اطره شونه مغوالن از ذهن ایرانیان پا
نشده بودکا فرمانروای ونریزی دیگری کا ود را از نس مغوالن میدانسه ظهور کرد او تیمورگورگانی بودکا با تیمور ینگ
نیز شهرت داشه (یوس

مایی1111 ،؛)11

عالوه بر این مها رت ها ،حكومه های ایران برای لوگیری از دسه اندازی کشورهای همسایا ،ايدام با کوچاندن يبای
کوچ نشین مانند :ازبك ها ،بربرها و ترکمن ها با دا

کشور کردند ايوام ک

متیتی نیز و ود دارند کا ه زمان یا در تارین

های گوناگون با ایران مها رت کردند ارامنا ،گر ی ها ،یك ها ،آسوری ها ،یهودی ها ،هندوها و کویی ها از ملا این ايوام اند
کا هر کدام از این ايوام تاثیرات بسیاری در فرهنگ و تمدن ایرانی بر ا گذاشتند اما با ظهور حكومه صفوی ،چر س مذهبی
امتا در این عصر وارد دورانی شد کا در حیات فرهنگ و تمدن ایرانی بسیار اثر گذار بود و باعث گردید تا پایت ه های آن
دوران ه چون اصفهان با بهره گیری از فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی با کانون و ي ب های بزرگ فرهنگ و تمدن ایران و
هان مبدش گردد و مجددا فرهنگ و تمدن ایرانی از زیر اکستری کا تا آن روزگار با اطر ورود بر ی از ايوام پنهان بود پرتو
افكند و دنیای زمانا ود را از نور ورشید روشن سازد و حتی يسمتی از فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی را با دنیای برا
هدیا دهد در این دوره شكوفایی هنر بیشتر در يایب ن اشی ،متماری ،فرخ ،سفاش سازی و

و آن ه بیشتر با اطر عاليا

پادشاهان آن زمان با هنر بود در دوران طوالنی سل نه شاه طهماسب( ) 31۵ – 33 / 1۵23 – 11فنون م تلفی کا هنر
کتابسازی را تشكی می دادند با منتهی در ا کماش رسیدند این تا حد زیادی با واس ا آن بود کا شاه طهماسب نا تنها یك
حامی مشتاق هنر بود بلكا ود نیز اويات زیادی از وانی را صرف آمو تن ن اشی کرده بود با طوریكا وی در تذهیب
سریوحا ،صنفا عنوان نوشتا ها مهارت داشه (سیوری1113 ،؛)12۵
ن ستین کارگاه ياییبافی در زمان سل نه شاه عباد کبیر( ) 331 – 1۵13 / 1۵33 -1123در اصفهان سا تا شد ب س
از شهرت مستمر فرخ ایران و ایرانی با واس ا کیفیه برتر آن و ب شی با واس ا کماش و بزرگی آن در رنگ و طرح می باشد
(سیوری1113 ،؛  )111در این دوره کارهای کوزه گران صفوی از متیار باالیی بر وردار بود و شه های سفایین آنها بی نظیر
بود واژه فارسی برای شه یتابدار ،کاشی اسه و از نام شهر کاشان ايتباد شده کا از اوای دوران اسالمی با عنوان مرکز
صنته سفاش سازی مشهور بود در زمان صفوی اصفهان و مشهد نیز با صورت مراکز عمده این صنته در آمده بودند و
رنسانسی در هنر سفایسازی دراه بود کوزه گران ص فوی با ت لید کورکورانا از ایگوها و سبك های دوران يب نپردا تند بلكا
انواا دیدی از منصوالت سفایین را تكام دادند و يوه ت ی و ابتكار ود را با کار اندا تند (سیوری1113 ،؛ )113يا اریا
کا از طریق پیروزی بر زندیا وارث سازمان دویتی بازمانده از افشاریا و صفویا بود ت تگاه ود را در طهران کا بیس از شیراز و
اصفهان با مراکز نیروی عشایر ود نزدیك بود انت اا کرد و ود را میراث وار وايتی اندان صفویا و ال رم اداما دهنده
شیوه حكومه آنها می دانستند دراین دوران حوادث ناگواری در این ملك رخ داد کا باینتیجا منجر با ضت این کشور و بر باد
رفتن ي تات آن و اعماش نفوذ بیگانگان و متزیزش شدن اساد است الش ایران گردید از دسه رفتن هر ي تا از ا

ایران آن

1
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ه با بهای گزاف شهادت مردم فداکار در طی نگهای نا واستا طبق متاهدههای ننگین گلستان و ترکمانچای از مهمترین
حوادث بران نشدنی در تارین ایران می باشد

 .9گروههاي نژادي در ایران
با طور کلی سا نژاد م صوص در ایران و ود دارد
 1ایرانیان یا فارسی ها کا در کوهستانهای ایبرز و زاگرد در نوا و شماش تا سفیدرود سكونه دارند اکثریه ساکنان
تهران و يزوین ازین گروه هستند کا از یناظ یهجا و همچنین صوصیات بدنی هیچگونا تفاوتی با سایر ايوام ساکن در فالت
ایران ندارند
 2مازندرانیها و گیالنی ها کا در والیات ساحلی بنر زرساکن هستند کا با وسیلا ت سی آا وهوای شمایی ایبرز از
متیه فارسی زبان دره های ایبرز دامی باشند این گروه و دستا از مردم زء ایرانی اصی منسوا می شوند کا دارای
يیافا تیره رنگ پریده ،چشمان مشكی ،مو و ریس سیاه و انبوه میباشند
 1ترکها کا در يسمتهای شماش و شماش بربی و تا حدودی در نواحی مرکزی ایران ساکن می باشند ،متموالآ از اوالد کسانی
هستند کا با ایران مها رت کرده و میان فاردها است رار یافتند شهر ساوه کا در نوا تهران واي شده اسه کامالآ
فارسینشین اسه ویی دهات اطرافس تا چند مای تر
يسمه کوچكی از متیه تهران تر

هستند در حدود یك سوم متیه شهر يزوین در برا تهران و

میباشند در طوش تارین ايوام بسیار زیادی با ایران هجوم و یا مها رت کردند کا هر

کدام دارای فرهنگ و نژاد م صوص با ود بودند
 3عالوه بر گروههای نژادی فوق عده ای ارمنی ،کلدانی و ايلیه های دیگر در شهرهای دیگر م صوصا تهران و اصفهان
زندگی میکنند (ستیدیان111۵ ،؛)۵1

 .4نام آذربایجان
ب س اعظ فالت ایران کا بین دره سند و ینون ،کوههای زاگرد و يف از يرار گرفتا اسه ،فالت آذربایجان (آتروپاتگان)
ب س شماش آن را تشكی میدهد اوضاا طبیتی آذربایجان (آتروپاتگان) در اوای دوران سوم زمین شناسی پوشیده از آا
دریای بزرگ بود کا تتیس نامیده میشد در نتیجا دگرگونی های عظی در پوستا زمین و حرکات کوه زایی و فتاییههای
آتشفشانی شدید ،چهره غرافیایی فالت آذربایجان (آتروپاتگان) شك نهایی ود را گرفه (درویس زاده111۵ ،؛  )1۵شك
طبیتی و غرافیایی ،در سرنوشه و روی دادهای تاری ی این سرزمین تاثیر داشتا اسه مادها مردمانی بودند آریایی نژاد و در
ابتدای يرن هفت يب از میالد سل نه ماد را تأسیس کردند چا زمانی این مردم با ایران آمده اند و در نوا آذربایجان و
کردستان امروزه سكنی گزیده اند درسه متلوم نیسه ع یده دمرگان کا حفریات شوخ را اداره میکرده ،این اسه کا در دو
هزار ساش يب از میالد با ایران آمده اند و از يف از گذشتا و چون نتوانستا اند با دویه يوی آرارات 1طرف شوند ،آذربایجان
امروزه و ک ردستان را متصرف شده اند و در اوای يرن هفت پیس از میالد سل نه مست لی تشكی داده اند و سرانجام سلسلا
ماد بتد از  1۵3ساش سل نه در ساش  ۵۵۵يب از میالد بوسیلا کوروخ کبیر من رض و آذربایجان ز ایاالت پارد در آمد
(پیرنیا111۵ ،؛)31
آتروپات یا آرتابازان یا آترو پاتن یا آذرپد یا آذرپاد یا آذرباد در عهد داریوخ سوم آ رین پادشاه ه امنشین ،ساتراپ
(شهربان) ماد بود وی پس از نگ و شكسه داریوخ سوم توانسه یشگری عظی گردآوری کند تا بلكا لو اسكندر را بگیرد
ویی يب از اینكا داریوخ از د لا عبور کند اسكندر از فرات و د لا گذشه روز اوش اکتبر ساش  111ق م در مشرق د لا در
نزدیك شهر آشور (آرب ) در کنار دهكده گائوگام

نگی در گرفه در این نبرد آتروپات فرمانده مادها بود در نبرد گائوگام

 1ايوام اورارتو در شماش دریاچا ارومیا بین صوفیان و سلماد ساکن بوده اند
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کا با شكسه داریوخ انجامید ،داریوخ با اکباتان گری ه و از آنجا با شرق رفه از طرف دیگر آتروپات ه با حضور اسكندر
نیامد و گرچا ظاهراآ از داریوخ ه حمایه نكرد آتروپات در ابتدا تمای داشه کا با اسكندر نگ کند اما نا نیرو و نا امكانات
داشه و نا م درات م تضیات فراه بود آتروپات با منظور همكاری با اسكندر ،باریاکس کا ی ب پادشاه پارد و ماد را داشه
تسلی وی ن مود و آ ر واالمر آتروپات ه از طرف اسكندر با سمه ساتراپ ماد انت اا شد ( دیاکونوف1131 ،؛  )3۵غرافی
نگاران عهد يدی ماد را با دو یا سا ب س ت سی کرده اند ماد بزرگ کا با عراق عج يرون بتد م ابق اسه و ماد کوچك
شام آذربایجان و يسمتی از کردستان میشد بتضی با سا ماد يائ

شده ماد رازی یا ری کا آن را زء عراق عج

میدانند (رئیس نیا1113 ،؛ )213دیاکون سرزمین ماد را شام سا ب س میداند :ماد آتروپاتن کا شام آذربایجان و کردستان
کنونی ایران بود ماد سفلی از طرف شماش با رشتا کوه های ایبرز و از مغرا با رشتا کوه های زاگرد مندود میشود ماد
پارتاکنا ،کا شام اصفهان می باشد اما اکثر مور ین متت د هستند کا ماد دارای دو سرزمین بود :ماد بزرگ کا شام همدان
میشد ماد کوچك کا شام آذربایگان میشد
بنابر داده ها و مدار

تاری ی آذربایجان در دوران ه امنشیان و پیس از آن زوی از يلمرو ماد بوده اسه و يسمه شماش

بربی آن را تشكی میداده اسه تارین این ناحیا را پیس از تأسیس دویه ماد ،باید در تارین دویه اورارتو ستجو کرد

1

کادوسیان در دوره يراسو ساکن بوده اند و اورارتوها و مانائیه ها در برا نوا و شرق دریاچا ارومیا حاکمیه داشتند و در
ب س شمایی آن يبیلا داییان سكونه داشتند در دوران باستان ،آذربایگان زو مملكه ماد بوده و ساکنان آن از طوائ آریایی
با شمار می رفتند کا از آسیای مرکزی مها رت کرده و در بتضی از نواحی آسیای بربی متوطن شده بودند پس از داریوخ
سوم و مرگ اسكندر در  121ق م و روی کار آمدن سلوکیدها ،آذربایجان با يسمتی از نواحی مجاور با صورت ساتراپ نشین در
آمده و با اعتبار نام آتروپاتن فرمانروای ایرانی ،این سرزمین با نام آتروپاتكان یا آذربایگان یا آذربایجان نامیده شد نام آذربایجان
کا اص آن آتورپاتكان بوده از زمان اسكندر ماکدونی کا تاکنون بیسه و سا يرن فزونتر اسه پیدا شده اسه آذربایگان یا
آتروپاتكان کا اکنون یك کلما شمرده میشود در اص از سا کلما ترکیب یافتا اسه:


آتور :این کلما یكی از کلما های مشهور فارسی کهنا یا پهلوی می باشد با متنی آتس اسه این کلما سپس
آذر شده کا هنوز در فارسی امروزه متداوش میباشد



پات :مصدر پائیدن کا با متنی نگهبانی کردن اسه در پهلوی پاتن بوده گویا پاتِ ،آتورپاتگان ه مشتق از آن
اسه کا از این رو متنی آتورپات «آتس نگهدار» و متنی ورتپات «گ نگهدار» بود



کان :این کلما کا سپس گان با کاف فارسی گردیده اسه ،در آ ر نامهای شهرها و ده های فراوان آمده ،چنانكا
اردکان ،گرگان ،زنگان ،ارزنگان و بسیار مانند اینها (سپهروند1131 ،؛)13

با هر حاش متنی آذربایگان یتنی سرزمین یا شهر آذرپاد ایبتا شك ن سه و دیرین آن آتورپاتكان بود اسه سپس
آذرپاذگان و سپس آذربادگان و پس از آن آذربایگان شده اسه

 .5سرزمین آذربایجان در گذر تاریخ
فالت ایران اویین و مه ترین گذرگاه انسان مدرن در مسیر مها رت با سرزمینهای ناشنا تا و هه دسهیابی با مناب
دید بوده اسه بدین ترتیب تصور عموم ی در مجام علمی بر این اسه کا اویین حضور و است رار انسان مدرن در فالت ایران
چیزی در حدود  1۵تا  1۵هزار ساش يب بوده اسه کا شواهد و یافتا های س نی از منوطا های پیس از تارین نیز بر همین
امر دالیه میکنند بدین ترتیب ،انسان مدرن در سرتاسر فالت ایران است رار و اسكان داشتا و پس از طی چند ده هزار ساش با
پیدایس کشاورزی در حدود  11 ،1۵هزار ساش يب و سپس اهلی کردن حیواناتی مانند بر ی احشام ،ن س عمدهای در پیدایس
اویین فرهنگهای یكجانشینی و تمدنهای اوییا هانی ایفا کرده اسه در حدود چهار هزار ساش يب ايوامی مها

یا مها ر کا

 2این ناحیا در يرون هشت و نه پیس از میالد در يلمرو اورارتو بوده اسه
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با آنها نام آریایی داده شده اسه از آسیای مرکزی با سمه نوا مها رت کرده و وارد فالت ایران شده اند و پس از است رار،
سا گروه مه آنها در فالت ایران ،1ب شی از این ايوام با سمه شبا ياره هند و ب س دیگر با سمه اروپا مها رت کرده و ايوام
مدرن هندواروپائی را پدید آوردهاند .در طی ساش ها و بر اثر تنوالت سیاسی و یشكرکشی دویه های دیگر ،این کشور همواره
شاهد یكسری تغییرات نژادی و آمی تگی يومی بود با عنوان مثاش میتوان از یشكرکشی ها و مها رت های صورت گرفتا با
ایران ،یشكرکشی اسكندر م دونی ،ترکان بزنوی ،سلجويیان و مغوالن را نام برد ترکان بزنوی و سلجويیان ،کا بزرگ ترین
دستا از مها رین را تشكی می دادند ،پس از ورود با ایران ،در این کشور ماندگار شدند حملا چنگیز ان مغوش از دیگر عوام
مها رت طوای

پر متیه زردپوسه مغوش و تاتار بود کا مو ب پیدایس موج دیدی از ترکیب نژادی در ایران شد (نوایی،

111۵؛ )31عالوه بر این مها رت ها ،حكومه های ایران برای لوگیری از دسه اندازی کشورهای همسایا ،ايدام با کوچاندن
يبای کوچ نشین مانند :ازبك ها ،بربرها و ترکمن ها با دا

کشور کردند با تو ا با اکتشافات متتدد ،میتوان با این ح ی ه

پی برد کا این من ا در دوره آش «آباز عصر حجر يدی » ،موستیا « اواسط عصر حجر يدی و دوران ی بندان» و اورینیا
«اوا ر عصر حجر يدی » ایی از سكنا نبوده اسه زیرا کاوخهای باستانشناسی ساب ة زندگی انسان در این سرزمین را تا
دوران پارینا سنگی پیس میبرد این دوران ،طوالنی ترین عصر زندگی انسان اسه و نزدیك با یك میلیون ساش عمر دارد این
عصر از اوای دوران چهارم زمین شناسی از حدود یك میلیون ساش پیس شروا شده تا هزاره  12ق م اداما می یابد  2از
کاوخهای باستانشناسی چنین بر میآید کا ساکنان آذربایجان تا پیس از اوا ر دوره میانا سنگی و اوای نوسنگی بایباآ در
بارها و کوهها با سر میبردند پیدایس بار آزین در کناره شمایی رود ارد در چند ساش ا یر و کاوخهای باستانشناسی در آن
بار ،دستاوردهای علمی گرانبها را در دسترد دانشمندان يرار داده اسه این بار یكی از ايامتگاههای دستا متی انسانهای
پیس از تارین اسه
یكی از ایبترین یافتا های بار آزین سنگوارة يسمتی از فك پایین یك انسان بود کا در حدود  2۵۵ایی  2۵۵هزار ساش
پیس زندگی میکرده اسه این انسان کا آزین آنتروپ نامیده میشود از نظر ویژگیهای آنتروپویوژی ،شباهههایی با انسان
سین آنتروپ ،هایدیبرگ و نئاندرتاش 1دارد کش

فك آزین آنتروپ در ساش  1313در آذربایجان با عنوان پنجمین حادثا

هانی با ثبه رسیده اسه انسان آزین آنتروپ و پیرامونیانس ،ایق یكی از کهنترین تمدنهای تارین بشریه بودند کا
باستانشناسان ،آن را تمدن يوروچای نامیدهاند ( سرداری نیا1131 ،؛ )13انسان این دوره آتس را می شنا ه و در زنده نگا
داشتن آن پیوستا تالخ می کرد و همین تالخ برای زنده نگا داشتن آتس شاید دییلی باشد برای اینكا چرا آتس پرستی یكی
از ادیان باستان آذربایجان بوده و حتی چنان کا گذشه بتضی از دانشمندان نام این سرزمین را با آتس پرستی مرتبط داشتا
اند و از سده های بتد دیار آتس نامیده اند

 1این سا گروه عبارتند از( :فارد ها در مرکز و نوا ،پارتها در شماش شرق و مادها در برا و شماش برا)
 1بتد از عصر پارینا سنگی ،عصار میاناا سانگی يارار دارد کاا از هازاره 12ق م شاروا شاده تاا هازاره 1ق م اداماا پیادا مای کناد عصار
نوسنگی نیز از هزاره 1ق م تا هزاره 1ق م را در بر می گیرید
 2انسان نئانادرتاش از ایان هاه باا او داده شاد کاا اسات وان هاای او اویاین باار در سااش  13۵1در بااری باا ناام نئانادرتاش در ایماان
با دسه آمد (شربتیان1132 ،؛)31
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تصویر شماره  -7آزیخ آنتروپ و ابزارهاي سنگی یافته شده در غار آزیخ(رئیس نیا7931 ،؛)721

در اوا ر دوران پارینا سنگی کا پارینا سنگی نوین نامیده می شود ،انسان با تدریج در دشه ها و دره ها فرود آمد و با این
فرود گامی بسیار بلند در اده ناهمواره تمدن با پیس برداشه در نتیجا تكام

و تدریجی نیروهای موید و گذار با

یكجانشینی ،زندگی دستا متی انسان استنكام بیشتری یافه گلا های انسانی بتدریج با سازمان ا تماعی تبدی شدند
اشیای بدسه آمده از ايامت گاه های انسانهای اوییا در آذربایجان حاکی از رواج دامداری و کشاورزی در اوا ر دوران میانا سنگی
و اوای نوسنگی در این سرزمین اسه از همین زمان کشاورزی و دامداری با صورت دو پایا اصلی زندگی ساکنین این من ا
در می آید از مهمترین این سكونتگاه ها میتوان با دشه مغان ،گوی تپا ،یانیق تپا ،تپا حسنلو در برا ،نوا و نوا بربی
آذربایجان اشاره کرد
یانیق تپا کا يره تپا نیز نامیده میشود در فاصلا  11کیلومتری نوا با تری تبریز در  1کیلومتری شماش با تری سرو
شهر در وار دهی با نام تازه کند و آبادی کوچكی با نام يشالق يره تپا يرار گرفتا اسه این طب ا کا ارتفاعس از س ح
اراضی اطراف  11/۵متر و وستتس در حدود  2۵آکر( 3۵هزار متر مرب ) اسه یكی از بزرگ ترین تپا های باستانی پیس از
تارین نزدیك با دریاچا اروما با شمار می آید کا در ساش  13۵3 / 1111م مورد بررسی و ا

برداری يرار گرفه (دیباج،

1131؛  ) 22کاوشهای باستان شناسی در این من ا نشان دهنده این م لب می باشد کا این من در حدود اوا ر هزاره سوم
يب از میالد  1دارای چشما ها و ویبارهایی بوده و برای زندگی انسان شرای ی مناسب داشتا اسه و ساکنان آن در آن دوران
ماعتی بوده اند کشاورز و دام پرور یك ا نشین یافتا شدن اسیاا دستیء داد سنگی ،م داری ب ایای کاه و پوشاش در
انباری یكی از انا ها و نیز کش

است وان ح یوانات اهلی در مندوده حفاری شده هما حاکی از رواج کشاورزی و دام پروری

در میان ماعه ساکن تپا اسه همچنین کش

انا هایی دایره ای متتلق با این ايوام و ن س ها و تزئینات روی سفاش های

یافتا شده در ریان کاوخ های انجام شده در این من ا حاکی از تاثیر زندگی چادر نشینی بر فرهنگ و ذهنیه این ايوام می
باشد (رئیس نیا1113 ،؛ ) 131بیر از وسای و ابزارهای یاد شده آالت و ادوات و ظروف دیگری چون هاون ،تیشا و تیغا سنگی،
یك تیغا نجر مسی ،دو مهر از گ نپ تا 3 ،چراغ گلی ،سبوها و بادیا ها و

های دهان گشاد و بزرگ و کوچك و بی دستا

و دستا دار ،سفاش زیادی نیز در ریان کاوخ در پانیق تپا کش گردید
تپا حسنلو یكی دیگر از يدیمترین ايامتگاههای بشری میباشد کا در کناره نوبی دریاچا ارومیا در دشه سویدوز در
آذربایجان بربی واي شده اسه پیدا شدن ام زرین حسنلو در ساش  21(133۵مرداد  1111شمسی) با يدمتی سا هزار سایا
کا صننا های ورزشی تیر و کمان ،مشه زنی ،کشتی گیری ،چوگان بازی و ارابا رانی با طور بر ستا و با ظرافه تمام در بدنا
ار ی آن نمایانده شده اسه ،متلوم می دارد در آن روزگاران در آذربایجان سرسبز و پرآا ،این ورزشها با آن چنان مورد تو ا
 1م ارن اسه با اوا ر عصر سنگ و مس و اوائ عصر مفرغ در آذربایجان
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بوده کا شهریایان م تدر آن زمان ضمن تجس آن بر ام طال ،همواره آن را در کاخ سل نتی مد نظر داشتا اند پیدا شدن ام
نشان دهنده این م لب اسه کا مردم آذربایجان با آن چنان در ا ای از تمدن رسیده بودند کا دو هزار ساش پیس از میالد
مسیح توانستا بودند چنین سفاش هایی بسازند با دنباش عصر میانا سنگی ،عصر نوسنگی از راه می رسد مردم دوره نئوییه
(نوسنگی) در يوبستان ،ناحیا ای در آذربایجان شمایی ایران ،برای ضربا زدن های سیلیكاتی سنگهای نو

تیز ،از متا های

سنگی استفاده می کردند تهیا ظروف سفایی در این دوره رواج بود چنین ظروفی در یانیق تپا واي در نزدیكی تبریز و در
فیروزتپا نزدیك يریا حسنلو واي در ساح

نوبی برا دریاچا ارومیا کش شده اسه در این دوران برای پیشرفه دامداری،

دامپروری و کشاورزی شرایط مناسبی در آذربایجان و ود داشه (سرداری نیا1131 ،؛)11
آباز عصر آهن در آذربایجان از اوای نیما اوش هزاره يب از میالد میباشد کا پیدایس آهن اسكان بنا گذاری تمدن امروزی
را با و ود آورد در حدود اوا ر هزاره چهارم و اوای هزاره سوم ،بازرگانی و شهرنشینی در آذربایجان توستا یافه و پوش بتنوان
م یاد ارزخ و وسیلا گردخ پدیدار گشه ن س زن در این دوره در آذربایجان با هه تضمین ب ای طایفا و حفظ بستگی
های ونی و چا با سبب پردا تنشان با میوه چینی و گردآوری گیاهان و نیز اشتغاش با امر کشاورزی و تامین مواد بذایی و
نگهداری آن و ه چنین سا تن ظروف سفایین و حفظ آتس داری ،ن س ياب تو هی داشه و این وظای و عملكرد برای زن
مويتیه ممتازی را در بین افراد طایفا فراه آورد اما همین کا دامداری و کشاورزی توستا یافه و با شا ا اصلی ايتصاد
مبدش شد ارزخ مردساالری در امتا رشد یافه

تصویر شماره  -2جام طالي حسنلو ،تاریخ كشف ،7993جنس طال ،وزن 359گرم ،اندازه  27سانتیمتر بلندي و  25سانتیمتر
قطر ،محل نگهداري موزه ایران باستان.

پیدایس شهر نشینی در آذربایجان یكی از پدیده هایی اسه کا با طور آشكار نمایانگر دگرگونی مه در اوضاا ا تماعی
ساکنین این سرزمین می باشد و ود زمینهای حاصل یز ،رودهای پرآا ،افزایس طبیتی متیه و نیازهای روز افزون توییدی
از یك طرف و یزوم دفاا مشتر

در برابر هجوم يبای و ايوام بیگانا از طرف دیگر با رواج شهرنشینی در این سرزمین کمك

کرد  1رواج شهرنشینی بی گمان پای با پای تكوین ن ستین دویه ها در این سرزمین ،رشد و تريی کرده و در ادوار بتدی و در
روزگار سلسلا های ماد ،ه امنشیان و از توستا بیشتری بهرمند بودند (ملك شهیرزاده111۵ ،؛)31
با و ود این هما يدمه فرهنگی و تارین هنوز در این

ا زر یز کاوخ های علمی و تن ی ات اساسی انجان نشده تا آثار

تمدن های در شان این دیار در مترض دید همگان يرار گیرد در آن صورت اسه کا عظمه و شایستگی نیاکان متمدن و
تارین ساز مردم آذربایجان برای هانیان بهتر شناسانده واهد شد دکتر صمد سردار نیا با ن

از دکتر منمد واد مشكور در

 1درباره ن ستین شاهرهایی کاا درآذربایجاان ساا تا شاد اطاالا ديی ای در دساه نیساه اماا باا تو اا باا اکتشاافات باا عما آماده
ابتدا  21شهر در این سرزمین کش شد کا می توان با اردبی  ،شیز و ارمیا اشاره کرد
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این زمینا می نویسد :آذربایجان با و ود اهمیه و يدمه تاری ی کا در تمدن مشرق يدی و ایران دارد و از روزگاران کهن از
طریق دربند  ،باا االبواا و آسیای صغیر سر راه ايوام م تل و پلی بین ماورای يف از ،ایران و بین اینهرین بوده اسه و ايوام از
یاد رفتا و با یاد مانده ای چون آشوریها ،اورارتو ،ماننایی ،میتانی ،سكایی ،کیمری ،هیتی ،کاسی ،مادی و پارسی در آن می
زیستند ،هنوز آنچنان کا شایستا اسه در آنجا کاوخ و تن ی ات علمی با عم نیامده اسه و با آن کا گنج هایی از ذ ایر و
آثار مدنی و هنری پیشینیان با تن یق در زیر ا

آن پنهان اسه متاسفانا تاکنون مانند بیشتر ن اط ایران تارین يدی آن در

طاق نیسان مانده اسه با عنوان مثاش حفاری های منوطا مسجد کبود تبریز در ساش های ا یر کا از سوی شهرداری تبریز
نا برای اکتشافات علمی بلكا هه سا تمان سازی انجام می شد سبب کش م ابر متتددی گردید کا يدمه تارین تبریز را تا
بیس از  1۵۵۵ساش پیس برد (سرداری نیا1131 ،؛)13

تصویر شماره -9نمونه ایی از گورهاي كشف شده در محوطه مسجد كبود تبریز(سرداري نیا7911 ،؛)73

تارین آذربایجان با عنوان ناحیا ای مش ص از هنگام دعوی است الش آتروپات آباز می شود و از آن زمان با بتد در بیسه و
سا يرن ،مراح م تلفی را از است الش و نیما است الش و تابتیه دویتهای مرکزی با عنوان ایایتی داگانا ،گذرانده اسه با
طور الصا میتوان چنین گفه کا هر گاه در ایران دویتی يوی با روخ اداره مرکزی برسر کار بود ،آذربایجان با عنوان یكی از
ایالت مه مملكتی از هر هه تاب آن دویه می شد و هر گاه کا یك حكومه مرکزی واحد و نیرومند در میان نبود و یا نظام
ملو

ای وایفی با و ود می آمد ،آذربایجان دستا ک است الش دا لی پیدا میكرد ایبتا الزم با ذکر اسه کا تشكی دویه ماد

در در ا اوش ،است رار و تشكی ناحیاای آتروپات در آذربایجان در در ا دوم ،ن اط ع

تارین آذربایجان در پیس از اسالم با

شمار می روند آرتاوازد بر ستا ترین و نام آورترین ن ماینده از فرمانرویان دودمان آتروپات اسه کا در زمان او حكومه
آتورپاتكان در حوادث سیاسی من ا ن س فوق ایتاده مهمی داشتا اسه آذربایجان ز در چند ساش ن سه حاکمیه
ساسانیان کا حدود  3۵۵ساش بر ایران حكومه کردند ،زء يلمرو ساسانی بود با نظر میرسید آتورپاتگان طی دوره حكومه
ساسانیان رسما با عنوان یك ایاالت ،این نام را با ود گرفتا بود (کریستن سن1111 ،؛ )113
پایت ه آذربایجان در این دوره شیز یا گنز

بود کا در نوا شريی دریاچا ارومیا يرار داشه شیز آتشكده مشهوری

داشه کا شاهان ساسانی با هنگام رسیدن با سل نه با زیارت آن میرفتند (زرین کوا1133 ،؛ )31در آباز يرن پنج هجری
یازده میالدی ،ترکان بز با فرماندهی سلجويیان ،ن سه با دستا های کوچك و سپس با تتداد بیشتر ،آذربایجان را اشغاش
کردند در نتیجا اهایی ایرانی و نواحی مجاور ماوراء يف از حكومه ترکان را گردن گذاشتند مغوالن بر اثر تنریكات
وارزمشاهیان ،با ایران و سپس با آذربایجان حملا ور شده اند با ورود هالکو ان با ایران ،آذربایجان مرکز شاهنشاهی بزرگی
شد کا يسمتهای وسیتی از آسیا را در بر می گرفه م ر مغوالن ابتدا مرابا و سپس با تبریز منت

شد و شهر تبریز با یكی از
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مراکز مه دنیای آن روز مبدش گشه  1در زمان مغوالن آذربایجان با  3من ا ت سی کا متا  21تا شهر داشه رصد انا
مرابا یكی از یادگارهای علمی و فلكی وا ا نصیر ایدین طوسی فیلسوف ریاضیدان و منج بزرگ دوره ایل انی اسه کا با
دسه او و با عده ای از فضال و دانشمندان در ساش  1۵1هجری بنا شده اسه این رصد انا زمانی مشهورترین رصد انا های
اسالمی بوده اسه کا آوازه آن تمام هان آن روز را فرا گرفتا اسه و تاکنون با این هما تغییرات و تنوالت کا در هان پدید
آمده اسه هنوز ه نام رصد انا و بانی آن بر سر زبان ها می باشد

تصویر شماره  -4نمایی از رصد خانه مراغه  .عكاس پژوهشگر ،بهار .7931

پس از تصرف آذربایجان با دسه شاه اسماعی اوش صفوی ،تبریز مدتی پایت ه ایران بود و آذربایجان برای شاهان صفوی،
سنگرگاه اصلی و مرکز عمده گردآوری يوای نظامی و همچنین من

نگهای ونین میان سپاهیان ایران و عثمانی گردید طی

بیس از دو يرن حكومه صفوی ،آذربایجان چندین نوبه مورد حملا و تها

نیروهای عثمانی يرار گرفه و در سایهای 11۵1

م 1۵12 -هجری ،تبریز و نیما بربی آذربایجان با طور کلی با اشغاش نیروهای عثمانی درآمد اما درسایهای بتد شاه عباد
موفق شد این سرزمینها را دوباره از عثمانیها باز و پس بگیرد کری

ان زند در ساش  111۵هجری11۵۵ ،میالدی آذربایجان را

ا ز دسه انهای منلی گرفه اما پس از مرگ او باز وانین منلی در این استان سر برآوردند (شتبانی1111 ،؛ )21تا اینكا
باال ره آيامنمد ان يا ار در ساش 12۵۵هجری 113۵ ،میالدی موفق شد کا آذربایجان را کامال م ی کند در زمان يا ار
تبریز وییتهد نشین و پیشرفه فراوانی نمود با طوری کا بسیاری از مظاهر تمدن امروزی برای اویین بار در تبریز پایا گذاری
شد و در واي تبریز پایت ه دوم ایران منسوا می شد تارین نیما اوش يرن سیزده  ،م ارن با نیما اوش يرن  13میالدی از
هاتی چند ب شی از مهمترین ب س های تاری ی اسه زیرا در این پنجاه ساش ويای و حوادثی بزرگ در اروپا روی داد کا
اثرات آن از حدود اروپا ارج شد و در سایر ي تات عای وارد گردید و ایران نیز با نوبا ود از آثار آن حوادث مه مانند ان الا
کبیر فرانسا و هان داری ناپلئون بی نصیب نماند سیاسه ار ی ناپلئون و عشق او با بلبا بر انگلستان واه یا نا واه دربار
فرانسا و ایران را با ه نزدیك سا ه و نزدیكی این دو با یكدیگر انگلستان را با عرصا کشمكس سیاسی در ایران و آسیای
بربی کشاند از طرف دیگر بزرکترین و طوالنی ترین مناربات ار ی ایران و روسیا تزاری در این عصر آباز شد (ده انی،
1132؛ )13-11در ا ین دوره و درسه زمانی کا مل اروپا و سایر ن اط هان در راه پیشرفه و تريی يدم بر می داشتند ،شاهان
بی کفایه ایران مشغوش عیس و نوخ درباری بودند همین مسایا و از طرفی ،ورود بتضی از افكار دنیای پیشرفتا آن زمان،
سرانجام مو ب رشد افكار عمومی و باال ره ويوا ان الا بزرگ مشروطیه گردید کا آذربایجان ن س اصلی را در رهبری
مشروطا ایفاء نمود با آباز نگ هانی اوش  1313م و ان الا روسیا  1311و با دنباش شروا نگ هانی دوم 1323م
آذربایجان مورد اشغاش نیروهای روسیا ،ترکان عثمانی و انگلیسیها گردید ویی در ساش  112۵خ  1331م وض آذربایجان با
کمك حكومه مرکزی با حایه عادی باز گردید (شمی 1111 ،؛)33

 2شهر تبریز در این زمان دست وخ زمین یرزه شدیدی شد کا ت ریبا تمام شهر ویرانی گردید
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تصویر شماه  -5نقشه آثار تاریخی سرزمین آذربایجان (.رئیس نیا7931 ،؛)7944

 .3نتیجه گیري
بدین ترتیب با تو ا با م ایب ذکر شده می توان نتیجا گرفه کا آذربایجان در تمامی طوش تارین هویتی ایرانی داشتا و
ب س الینفكی از ا

ایران بوده اسه بیشترین اهیمه غرافیایی فالت ایران در این هسه کا در تمام ادوار تاری ی در تمام

حوادث ا تماعی و سیاسی آسیا عام مهمی بوده و از تمام تمدنهای مل آسیایی بیشتر با مور ان چیز آمو تا اسه چون در
اثر وض

غرافیائیس ارتباط کاملی با تمدنهای م تل

داشتا و با واس ا همین راب ا یا از آنها آمو تا اسه و یا تمدنس در

تمدن این ايوام نفوذ یافتا و با واس ا همنی ارتباط کام تاری یس با کشورهای متندن همسایا ود مو ب گردیده اسه کا
ایران یكی از چهارراههایی گردد کا در آنجا تمدنهای م تل

با ه بر ورد نمودند در نتیجا همین ارتباط اسه کا ایران

دارای تمدن ب صوصی گردیده کا م لوطی از هما تمدنهاسه و در ح ی ه با هیچ یك شباهه ندارد سرزمین آذربایجان برای
پیشرفه زندگی مادی و متنوی ساکنان ود دارای شرایط طبیتی و ايلیمی روی ه رفتا مناسبی بوده و در پرتو همین شرایط
اسه کا این

ا یكی از کانونهای کهن تمدن بشری با شمار می رود و مردمانس از دیرباز فرهنگ مادی و متنوی ود را

آفریده و هدیا گرانبها با گنجینا تمدن بشری ب شیده اند
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بررسی اثرات مهارت زبان انگلیسی در بین شهروندان بر میزان افزایش
گردشگری شهری (مورد پژوهی :شهر ساحلی چابهار)
مریم ده باالئی ،7علی

ریگی2

 -1کارشناد ارشد آموزخ زبان انگلیسی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد برناما ریزی شهری

()Ali.reegi724@gmail.com

چكیده
صنته گردشگری در دنیای امروز یكی از موثرترین صنایتی اسه کا عالوه بر منفته ايتصادی ،در زمینا های
دیگر نیز ایفای ن س می کند کشور ما از یناظ اذبا های تاری ی بسیار بنی می باشد اما با و ود این پتانسی
سه ایران از بازار صنته گردشگری برآورده نشده اسه توستا مناطق آزاد یكی از اهداف گسترخ صنته
گردشگری در کشورهای م تل اسه سازمان من ا آزاد تجاری -صنتتی چابهار یكی از مناطق آزاد ایران اسه
کا با توستا کارکردهای گردشگری می تواند تن ق ب س توستا من ا ای در نوا شرق کشور باشد مهارت
زبان انگلیسی در بین شهروندان یك شهر توریستی از مهمترین عوام

ذا گردشگر می باشد روخ تن یق

حاضر ،از نوا تنلیلی -توصیفی اسه نتایج حاص از ارزیابی شا ص های ايتصادی ،ا تماعی و فرهنگی با
استفاده از مدش SWOTنشان از ضت

شهر چابهار در ذا گردشگر ار ی با دیی کمبود مهارت شهروندان

در زبان انگلیسی می باشد پس از ارزیابی ن اط يوت ،ضت  ،فرصه ها و تهدیدها بهترین راهبرد هه م لوا
شدن وضتیه ،راهبرد تدافتی( ) WTانت اا شده اسه در پایان راهكارهایی هه توستا صنته توریس با
تاکید بر مهارت زبان انگلیسی شهروندان داده شده اسه
واژگان كلیدي :گردشگری شهری ،زبان انگلیسی ،چابهار

 -7مقدمه
امروزه کمتر کسی اسه کا تاثیر زبان انگلیسی را در روابط بین ایمللی ،علمی و تجاری نداند کاربرد زبان در تمامی رشتا
ها مشهود بوده و باعث ایجاد حل ا ارتباطی برای مترفی منصوالت با دنیا می شود گردشگری از مهمترین صنای در حاش رشد
اسه و توستا صنته گردشگری نیاز با برناما های هما انبا و مناسب دارد تا بتوان در ذا گردشگران بین ایمللی موفق
بود امروزه یكی از مهمترین کاربری شهرها ،ارائا دمات گردشگری نوین اسه ،زیرا شك گیری عصر پسامدرنیتا با گزاره
اصلی آن یتنی هانی شدن ،فرآوری اطالعات و گردشگری همراه شده و دوره دیدی در تتامالت ا تماعی و فرهنگی انسان
ها در يایب سا ه های شهری ري زده اسه( )Boniface& Fowler,1993:12صنته گردشگری بدون مهارت زبان انگلیسی
تاثیرگذار ن واهد بود آژانس های مسافرتی مو ود در کشور با طور متموش با زبان مسلط نبوده و باعث می شود ذا
گردشگر کاهس یابد راهنمای تور گردشگری می تواند با تسلط با زبان انگلیسی ،مويتیه مكانی من ا و ن اط گردشگری را در
شهرهای ایران با توریس مترفی کند و باعث ذا سرمایا برای من ا باشد و با توستا پایدار آن من ا کمك کند
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صنته گردشگری در بسیاری از کشورها با عنوان منب اصلی درآمد ،اشتغاش ،رشد ب س صوصی و توستا سا تار
زیربنایی شنا تا می شود و ه مواره عام مهمی برای توستا ايتصادی با حساا می آید(ابراهیمی و سرویان)1133 ،
کارشناسان پیس بینی می کنند کا در ساش  2۵2۵میالدی این صنته با عنوان سودآورترین صنته هان تبدی

واهد شد

با طوری کا از آن با عنوان صادرات نامرئی کا مرکز ايتصادی آن شهرها هستند نام برده شده اسه(موحد)1:1131 ،
گسترخ زبان انگلیسی در بین شهروندان بر تتامالت ا تماعی و فرهنگی آنان با افراد سایر ن اط هان تاثیرگذار اسه با
تو ا با اینكا زبان انگلیسی با عنوان زبان رسمی در هان م رح اسه ،یادگیری آن در ذا گردشگران ار ی بسیار
تاثیرگذار اسه و ابزاری هه مبادیا اطالعات و توستا ايتصادی می باشد کشور ایران زء  ۵کشور برتر هان از نظر تنوا
گردشگری می باشد(زنگی آبادی ) 111:113۵ ،و می تواند با عنوان یكی از م اصد مه گردشگری م رح باشد ضرورت شنا ه
این اذبا ها و مترفی آن ها با هانیان یكی از ارکان مه راه اندازی موتور گردشگری اسه
هر کشور ،شهر یا من ا ای بیس از ایجاد زیربناهای گردشگری ود و عرضا منصوش و دمات مناسب ،باید بتواند مزایای
مسافرت با آن من ا را بیان کند و تصویر درستی از کشور ،شهر یا من ا ود در ذهن گردشگران ایجاد کند دسه اندر
کاران حوزه گردشگری باید با ت ویه و تسلط مهارت زبان انگلیسی و همچنین شهروندان نیز با یادگیری زبان ،با ذا
گردشگران و رونق ايتصادی شهر کمك کنند شهروندان می توانند با مهارت زبان انگلیسی ،با تبلیغات ارزخ های فرهنگی و
گردشگری شهر ود بپردازند و آن ا را با گردشگران ار ی با طور کام مترفی کنند
استراتژی توستا گردشگری در مناطق آزاد با دو هدف تبیین شده اسه کا عبارتند از -1 :گسترخ و توستا گردشگری بر
اساد لب مشارکه و فتاییه سرمایا و ت صص دا لی و ار ی در زمینا های گردشگری دریایی ،گردشگری طبیتی،
گردشگری علمی و فرهنگی ،انوادگی و بوم گرا ،از طریق ایجاد بسترهای الزم برای طرح های گردشگری مناسب ،بهسازی و
سای سازی منیط و توستا امكانات و زیرسا ه ها در مناطق آزاد با منظور تن ق آن  -2تاکید و توصیا با منظور ذا و
افزایس گردشگران علمی و فرهنگی از کشورهای توستا یافتا ،گردشگران انوادگی ،ایرانیان م ی سایر کشورها و توستا
گردشگری دا لی در مناطق آزاد(شورای عایی مناطق آزاد تجاری -صنتتی ایران )1131 ،م ایا حاضر در نظر دارد با تو ا با
مويتیه من ا آزاد تجاری -صنتتی شهر چابهار در ذا گردشگران ار ی ،با بررسی میزان مهارت شهروندان و راهنماهای
تو رهای گردشگری در حوزه زبان انگلیسی بپردازد از آن ایی کا شهر چابهار دارای پتانسی باالیی در زمینا ذا می باشد،
یذا ضروری اسه هه ذا بیشتر گردشگران ار ی ،مهارت زبان شهروندان م لوا باشد زیرا این مهارت با مترفی هر چا
بیشتر مكان های توریستی منجر می شود و باع ث ماندگاری بیشتر گردشگران واهد شد در نتیجا درآمد ارزی وارد شهر شده
و باعث توستا ايتصادی می شود

 -2مبانی نظري پژوهش
 -7-2گردشگري ساحلی و مولفه هاي آن
گردشگری فتاییتی چند منظوره اسه کا در مكانی ارج از منیط عادی گردشگر انجام می گیرد و مسافرت گردشگر بیس
از یك ساش طوش نمی کشد و هدف تفریح ،تجارت و یا فتاییه های دیگر اسه( )W.T.O,1997چنان چا برای انجام چنین
فتاییتی نواحی ساحلی و منیط دریایی مد نظر يرار گیرد آن را توریس ساحلی می نامند(سرابی )13:1131 ،گردشگری
ساحلی مستلزم مسافرت از یك من ايامه و تمرکز بر منیط های دریایی اسه( )Ormas,1999:72مفهوم گردشگری ساحلی
طی

کاملی از گردشگری ،فرابه و فتاییه های تفرینی را کا در نواحی ساحلی و آا های نزدیك ساح روی می دهد ،در

برمی گیرد( انی و همكاران )۵1:1133 ،گردشگری در سواح  ،چهار من ا موازی با ساح را در برمی گیرد کا با نواحی
گردشگری ساحلی مشهورند:
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-2
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-3

من ا آا های ساح  :این من ا دریایی اکویوژیكی نزدیك ساح  ،از فالت ياره شروا می شود و تا ساح اداما
دارد این من ا بنی ترین من ا برای ماهی گیری اسه و بایبا شام ص ره ها و ستون های سنگی ياب تو ا
می باشد این يسمه برای سفر با زایر نزدیك نیز مورد استفاده يرار می گیرد
من ا ساح  :ه مندوده ای از دریا و ه مندوده ای از شكی را در برمی گیرد با صوص اگر گسترده و شنی
باشد ،بسیاری از بازی ها و ورزخ های آبی گروهی را حمایه می کند
من ا پهنا کرانا ای :این من ا با ناحیا پشه من ا ساح اطالق می شود و بسیاری از تفرینات دریایی را
حمایه می کند ،مانند چادر زدن و گردخ بیرون شهر در بر ی مكان ها ،این من ا هت ها و بر ی مشاب را
نیز در برمی گیرد چش انداز مه این من ا منظره دریا اسه
من ا پس کرانا :اراضی پشه مناطق ساحلی عموما شام مناط ی اسه کا دماتی را برای فتاییه های تفرینی
شام می شود منظره ساحلی توسط پستی و بلندی ها و پوشس گیاهی شك گرفتا اسه(فیروزآبادی)1131 ،

 -2-2كاركردهاي گردشگري در مناطق آزاد
در شروا يرن بیسه و یك گردشگری با یكی از پردرآمدترین فتاییه ها در دنیا تبدی شده اسه بر اساد پیس بینی
انجام شده توسط سازمان هانگردی در ساش  2۵2۵حدود یك میلیارد و ششصد میلیون نفر با گردشگری واهند پردا ه و
درآمدهای ناشی از گردشگری بین ایمللی در این ساش با یك و نی تریلیون دالر واهد رسید( )www.unwto.orgگردشگری
با عنوان فتاییتی کا در د نیای امروزی توان اثرگذاری بر فرآیند توستا متوازن و ردورزانا را در تمامی دنیا با نمایس گذارده،
مورد تو ا طی

وسیتی از سیاسه گذاران و برناما ریزان نظام های سیاسی و مدیریه ا رایی در تمامی کشورهای دنیا يرار

گرفتا اسه وام سازمانی با ویژه نظام های ا رایی دریافتا اند کا در فرآیند گردشگری ،اثرات مثبه ايتصادی ،ا تماعی،
سیاسی ،زیسه منی ی ،تكنویوژیك و با فراوانی مستتر اسه و در این فرآیند توانمندسازی نیروی انسانی ،مناف سیاسی ،بین
ایمللی و ترویج فرهنگ بومی در سایر ن اط دنیا ضروری اسه(ابراهی زاده و همكاران)211:1131 ،
شنا ه گردشگری و آثار آن می تواند برای بهره برداری بهتر از این منب ايتصادی عظی

هانی با کشورها و از ملا

کشور ما کا دارای مناب گسترده طبیتی و تاری ی اسه ،کمك شایانی نماید با طور کلی می توان اهداف ایجاد مناطق آزاد را
این گونا بیان کرد کا؛ پس ا ز عدم توفیق نسبی استراتژی های توستا مبتنی بر ایگزینی واردات ،بسیاری از کشورهای در
حاش توستا ،استراتژی مبتنی بر صادرات را تت یب نموده اند با دنباش آن ارزانی و مازاد نیروی کار در کشورهای درحاش توستا
و باال بودن س ح دستمزدها در کشورهای صنتتی باعث گردید تا ش رکه های ار ی تصمی گیرند کا فتاییه های توییدی
کاربر ود را با کشورهای در حاش توستا انت اش دهند و این کشورها نیز هه کاهس مشك بیكاری از این امر است باش نمایند
در عین حاش افزایس مندودیه های تجاری نیز باعث گردیده تا شرکه های چند ملیتی هه حفظ و گسترخ بازارهای ود
با سرمایا گذاری در این مناطق بپردازند(رفتتی)3:1113 ،
در مورد اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری -صنتتی در ایران ،ماده یك يانون تاسیس مناطق آزاد چنین بیان می کند :با
منظور تسری در انجام امور زیربنایی ،عمران و آبادانی ،رشد و توستا ايتصادی ،سرمایا گذاری و افزایس درآمد عمومی ،ایجاد
اشتغاش سای و موید ،تنظی بازار کار و کاال ،حضور فتاش در بازارهای هانی و من ا ای ،تویید و صادرات کاالهای صنتتی و
تبدیلی و ارائا دمات عمومی ،با دویه ا ازه داده می شود مناطق آزاد تجاری و صنتتی را اداره نماید(سریك)23:1113 ،

 -9-2سیاست گذاري زبان خارجی در ایران
سیاسه های زبانی اعماش شده در تارین ایران را باید ب شی از فرآیند شك گیری هویه ملی ایرانیان با حساا آورد
تصمی های ات اذ شده در این راب ا چا از سوی حكومه های رسمی و چا ن بگان ا تماعی ارتباطی عمیق با رویكردهای این
نهادها ب ا مسئلا هویه ملی و مویفا های زبان موثر در آن دارند زبان انگلیسی با عنوان پربسامدترین زبان بربی در ایران ن شی
منوری در پیدایس و تغییر و وه م تل این نگرخ ایفا می کند(حا یانی )1133 ،رویكردهای سیاسی با مسئلا آموزخ زبان
1۵
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انگلیسی در ایران را می توان با دو دستا عمده ت سی کرد؛ در یك سو سیاسه مدارانی و ود دارند کا نشر و گسترخ زبان
انگلیسی در ایران را امری طبیتی و ضروری می دانند و متت دند کا دستیابی با دانس زبان انگلیسی در حد باال امكان ريابه با
کشورهای پیشرفتا در عرصا های م تل

علمی و فرهنگی را فراه می نماید در سوی دیگرگروهی این گونا می اندیشند کا

با دیی ضربا وردن ایران از کشورهای انگلیسی زبان ،نباید زبان دشمن را فرا گرفه و همواره دیدگاهی بدبینانا با ترویج زبان
انگلیسی دارند(شمس و شمسایی)1۵:1132 ،

-4-2رابطه هویت ملی و آموزش زبان انگلیسی
یكی از ابتاد دو طرفا هویه ملی و زبان ار ی را می توان در مسئلا تتیین استاندارد مشاهده کرد امروزه زبان انگلیسی
با عنوان یك زبان بین ایمللی م رح اسه آن چا در وهلا اوش با نظر می آید این اسه کا مله های دیگر از زبان انگلیسی با
همان شكلی کا توسط مله های انگلیسی زبان شك

گرفتا استفاده می کنند( نكینز )2۵۵1 ،در این فرآیند ناگزیر

فرهنگشان تنه تاثیر فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان يرار می گیرد(مك آرتور )2۵۵1 ،هر چا ارتباطات بین فرهنگی میان
مله های انگلیسی زبان و دیگر مله ها از کیفیه بیشتری بر وردار باشد ،سوء تفاه های کمتری در مورد تاثیرات منفی
آموزخ زبان انگلیسی بر هویه ملی گویس وران بیربومی با و ود می آید متلمان زبان انگلیسی ن س مهمی در این زمینا
بازی می کنند زیرا نگرخ آن ها با راب ا آموزخ زبان با هویه ملی تاثیر ياب تو هی بر کیفیه یادگیری زبان آموزان و دیدگاه
های هویتی آنان می گذارد ییدیكویه( ) 2۵۵1متت د اسه رفتارهای متلمان زبان انگلیسی در کالد های درد تاثیر بیر ياب
انكاری بر نگرخ زبان آموزان با ایگاه فرهنگی زبان انگلیسی و راب ا آن با هویه ملی شان دارد

-5-2تاثیر مهارت زبان انگلیسی در گردشگري
زبان انگلیسی یكی از مهمترین راه های تتام با گردشگران اسه زیرا از طریق زبان میتوان فرهنگ و تفكرات و تارین را با
گردشگران ار ی انت اش داد و از این طریق اطالا رسانی کرد آن چا برای دنیای امروز بسیار اهمیه دارد تتام اسه و زبان
اویین و بهترین راه تتام اسه با تو ا با شرایط سیاسی ،ايتصادی ،ا تماعی ،فرهنگی و در دوران م تل

زبان انگلیسی با

عنوان زبان بین ایمللی شنا تا شده و هر فردی کا می واهد با صورت بین ایمللی با دنیا در ارتباط باشد الزما آن یادگیری
زبان انگلیسی اسه گردشگران ار ی زمانی کا وارد یك کشور می شوند اکثر آنان با زبان انگلیسی مسلط هستند بنابراین
ضروری اسه راهنما و شهروندان زبان انگلیسی را هه بريراری ارتباط و تبلیغات بیاموزند نكتا مهمی کا در یادگیری زبان
برای راهنمایان گردشگری و ود دارد این اسه کا باید زبان را با صورت کام فرا بگیرند چرا کا یادگیری زبان انگلیسی با
صورت نايص نا تنها تا ثیر م لوبی ندارد بلكا تاثیر منفی ه می گذارد ارتباط کام با یك گردشگر ار ی از طریق زبان
انگلیسی اسه بنابراین اشتباه در رساندن مفهوم ،فرآیند ذا گردشگر را با مشك موا ا می کند()www.isna.ir

-3-2سهم ایران از بازار جهانی توریسم در مقایسه با سایر كشورها
صنته توریس عمال با طور توي ناپذیری طی دهاهای ا یر رشد کرده کا نشاندهنده يدرت و دوام این صنته با و ود
باويوا پیوستن شو های م تی اسه تتداد مسافران گردشگری هانی از  2۵میلیون نفر در ک

هان در ساش  13۵۵با

 213میلیون نفر در ساش  133۵و بتد با  113میلیون نفر در ساش  2۵۵۵و یكمیلیارد و 21۵میلیون نفر در ساش 2۵11
رسید .درآمدهای هانی صنته توریس از طریق م اصد بینایمللی از  2میلیارد دالر در ساش  13۵۵با  1۵3میلیارد در ساش
 133۵و بتد از آن با  33۵میلیارد در ساش  2۵۵۵و  122۵میلیارد دالر در ساش  2۵11رسید.

با تو ا با ت سی بندیهای سازمان هانی گردشگری سازمان مل متند ،من ا آسیا و ايیانود آرام بیشترین رشد را از
نظر ورودیهای مسافران بینایمللی با 3درصد افزایس با ثبه رساندند کا بتد از آن آفری ا با  3درصد و ياره آمریكا با  1درصد
ا گرفتند پربازدیدترین من ا هان کا اروپاسه با 2درصد رشد نتایج م تل ی را با ثبه رساند و دادههای در دسترد برای
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سال سوم ،شماره دو(پیاپی ده) ،تیر  ،7931جلد دو

من ا اورمیانا حاکی از این اسه کا تتداد توریسههای ورودی با آن با کاهشی 3درصدی موا ا بوده اسه از نظر درآمد
کسب شده از توریسهها ،ایاالت متنده و اسپانیا در رتباهای اوش و دوم هستند و بتد از آنها تایلند يرار دارد کا ساش گذشتا با
رتبا سوم رسید از این منظر چین چهارم اسه فرانسا و ایتاییا با رتباهای پنج و شش ارت اء پیدا کردند و از نظر تتداد
توریسههای ورودی ،بریتانیا ،مكزیك و تایلند با رتباهای شش  ،هشت و نه رسیدند .آمارهای داوش سازمان هانی
گردشگری در مورد ایران کا در ردی

کشورهای آسیای نوبی ای گرفتا اسه نشان میدهد کا در ساش  2۵1۵چیزی

نزدیك با  1میلیون نفر ( 2میلیون و  313هزار نفر) از دیگر کشورهای هان وارد کشور شدهاند کا این تتداد در ساشهای
 2۵13و  2۵1۵با ترتیب با  3۶311میلیون و  ۵۶211میلیون نفر افزایس پیدا کرده اسه کا با ترتیب رشد  3۶2و  ۵۶3درصدی
را نسبه با ساشهای پیس از ود نشان میدهد با این حاش در ساش  2۵11تتداد توریسههای ورودی با ایران با ري 3۶332
میلیون کاهس پیدا کرد کا نشانگر افه  ۵۶1درصدی نسبه با ساش  2۵1۵اسه .از نظر درآمدهای کشور از صنته توریس ،
آمارهای سازمان توریس

هانی حاکی از آن اسه کا در ساش  ،2۵1۵ایران  2۶313میلیون دالر درآمد داشه کا این درآمد در

ساش  2۵13و  2۵1۵با با ثبه رساندن رشدی مداوم با ترتیب با  1۶331میلیون دالر و  1۶313میلیون دالر رسیده
اسه(سازمان هانی گردشگری.)2۵11 ،

 -9مواد و روش تحقیق
پژوهس حاضر از نوا توصیفی -تنلیلی می باشد

هه م آوری اطالعات مورد نیاز از بررسی های کتاب انا ای و

م ایتات میدانی استفاده شده اسه پس از بررسی توانمندی ها و يابلیه های گردشگری مندوده مورد م ایتا و میزان مهارت
شهروندان و راهنمایان در زبان انگلیسی ،تجزیا و تنلی اطالعات و ارائا راهبردهای متناسب با وضتیه و شرایط من ا ،با
استفاده از روخ تنلی راهبردی  SWOTانجام شده اسه با بررسی های با عم آمده در صوص شرایط دا لی و ار ی
موثر در صنته گردشگری و مهارت زبان شهروندان ،فهرستی از ن اط ضت  ،ن اط يوت ،فرصه ها و تهدیدها شناسایی شده و
وزن هر کدام با نظر کارشناسان مورد مناسبا يرار گرفه پس از بررسی های صورت گرفتا و تنظی عوام راهبردی دا لی و
ار ی ،مهمترین راهبرد هه ارت ای وضتیه مو ود انت اا شده اسه امتا آماری در تتیین اویویه راهبردهای پژوهس،
شام کارشناسان حوزه گردشگری ،برناما ریزی شهری و زبان انگلیسی می باشند
 -4مدل راهبردي SWOT
برناما ریزی راهبردی از ملا مباحثی اسه کا از با کارگیری آن در عل

غرافیا با طور اع و برناما ریزی شهری و ناحیا

ای با طور ا ص مدت زمان زیادی نمی گذرد برناما ریزان راهبردی ستی می کنند با سنجس تمام وانب برناما ها و پروژه
ها ،با ات اذ بهترین و راهبردی ترین تصمی بپردازند برناما ریزی راهبردی ،گونا ای از برناما ریزی اسه کا در واي شیوه
نظام یافتا ای برای ا ذ تصمی ها و ا رای فتاییه ها در صوص شك دهی و رهنمود هر سیست  ،کارکرد و شنا ه عل آن
اسه عواملی همچون شیوه گردآوری اطالعات با صورت گزینشی ،تنلی هدف مند و تتیین اهداف ،ايدام های کنونی و ا رای
موف یه آمیز برناما ،این برناما ریزی را از اشكاش دیگر برناما ریزی متمایز سا تا اسه(مرادی مسینی)1131 ،
سوات یك واژه ا تصاری برای يوت ها ،ضت

ها ،فرصه ها و تهدیدها اسه( ورشید و رنجبر )1133 ،این مدش ،یك

مرحلا اوییا از تنلیلی با هدف نهایی ارائا و ات اذ سیاسه های الزم برای تناسب میان عوام

دا لی و

ار ی

اسه( )Kajanus,2004تكنیك یا ماتریس  SWOTکا گاهی  TOWSنیز نامیده می شود ،ابزاری برای شنا ه تهدیدها و
فرصه های مو ود در منیط ار ی هر سیست و بازشناسی ضت

ها و يوت های دا لی آن با منظور سنجس وضتیه و

تدوین راهبرد برای هدایه و کنترش آن سیست اسه در واي ن ا کلیدی این مدش ،تجزیا و تنلی دامنا ای از هما نبا
های مويتیتی سیست و در نتیجا فراه کننده چارچوا مفیدی برای انت اا راهبرد اسه(مبارکی )1131 ،این تنلی دارای
دو مویفا اصلی اسه
11
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ای  -شا ص های شرایط درونی :کا توسط ن اط يوت و ضت در وضتیه مو ود توصی می شوند
ا -شا ص های بیرونی :کا از طریق تهدید مو ود و فرصه های ناشنا تا توصی می شوند
با طور کلی راهبردهای تتیین شده در این پژوهس پنج نوا می باشند کا عبارتند از(:)Gasparini,2005
ای  -راهبرد يوت دهی :این راهبرد زمانی با کار می رود کا ن اط يوت و فرصه ها بی شمار ،استوار و امن هستند
ا -راهبرد بلبا کردن :این راهبر د من ق ود را برای عوام مثبه دا لی و ار ی با کار می گیرد تا از این طریق عوام
منفی دا لی را کوچك و بیرفتاش سازد
پ -راهبرد کنترش منیط :این راهبرد زمانی با کار گرفتا می شود کا تهدیدهای ار ی فراگیر و مندودکننده باشد ،با
طوری کا مدیریه شهری مجبور باشد تمامی يوت ها و فرصه های ود را با کارگیرد تا اثرات این تهدیدها را با حداي ممكن
برساند
ت -راهبرد کنترش عوام منفی :این شیوه زمانی با کار گرفتا می شود کا ضت ها و تهدیدها يوی هستند
ث -راهبرد عوام دا لی و ار ی برای کنترش منیط :این راهبرد زمانی با کار می رود کا شرایط مثبه يوت ها و فرصه
ها فراوان و یا ضت

ها شام عناصر بی ربط هستند در این صورت این راهبرد بر کاهس تهدیدها متمرکز می شود تا زمینا

مدیریه م لوا شهری را فراه نماید

شكل -7نمودار تجزیه و تحلیل سوات()Wright,1998

 -5معرفی محدوده مورد مطالعه
چابهار شريی ترین شهرستان نوبی کشور و اویین بندر ایرانی واي در دریای عمان اسه کا در استان سیستان و
بلوچستان يرار دارد متیه این شهرستان در ساش  113۵از سوی مرکز آمار ایران 2312۵3 ،نفر بوده اسه کا از این میزان،
 1123۵3نفر آن مربوط با شهر چابهار می باشد(مرکز آمار ایران )113۵ ،این شهرستان با وستتی بایغ بر  11112کیلومتر
مرب حدود  1درصد از مساحه ک استان سیستان و بلوچستان را با ود ا تصاص داده اسه(سل ان زاده)1:1131 ،
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شكل -2نقشه موقعیت جغرافیایی چابهار در سیستان و بلوچستان

شاید بتوان شهرستان چابهار را در زمینا گر دشگری من تجم تضادها دانسه و شاید ه بتوان بهشه گردشگری نامید
مكانی کا در آن مناطق باستانی و فرهنگ بكر مردم منلی بلوچ در کنار فرهنگ های دید و م تل ی کا با عله حضور
من ا آزاد با و ود آمده و و ود دریا و مناطق ساحلی زیبای آن از یك سو و و ود مناطق کوهستانی آن با کوه های مری ی،
نگ های مانگرو و چندش و حرا ،بازارهای سنتی در کنار بازارهای بزرگ و امروزی ،صنای دستی همراه با منصوالت صنتتی و
تجاری من ا آزاد ،زیستگاه گونا های کمیاا انوری و پدیده مننصر با فرد زمین سا تی گ فشان از سوی دیگر باعث
ذا گردشگران دا لی و ار ی با این ن ا از کشور شده اسه(آياسی زاده )11۵:1131 ،با و ود این هما گوناگونی در
اذبا ها و منصوالت گردشگری این شهرستان با عنوان یك م صد توریستی ،عمال در صننا گردشگری دا

و ارج کشور

کمتر شنا تا شده اسه یكی از مهمترین عوام در کمبود است باش گردشگران ار ی از این شهرستان ضت

مهارت زبان

ار ی در بین شهروندان و راهنمایان می باشد ضت

در مهارت زبان باعث ضت

در تبلیغات و بازاریابی گردشگری در این

شهر شده اسه
در شرایط مو ود من ا آزاد تجاری -صنتتی چابهار با  13۵کیلومتر مرب مساحه در نوا شرق کشورمان در عرض
غرافیایی  2۵در ا و  2۵ديی ا عرض شمایی و  1۵در ا و  21ديی ا طوش شريی در کنار آا های نیلگون دریای عمان يرار
دارد اصوال مناطق آزاد بنابر صوصیات طبیتی ود(مانند يرار داشتن در شاهراه های تجاری ،حوزه های ارتباطی -ايتصادی
متراک ) از يابلیه های بای وه و بااهمیتی بر وردارند در این مناطق ،د ایه پاره ای از نهادهای رسمی سرزمین اصلی با حداي
می رسد تا بتوان ذا سرمایا ،اع از سرمایا های تجاری ،توریستی یا صنتتی را با حداکثر ممكن رساند(ابراهیمی)2:1111 ،
با تو ا با این کا یكی از مهمترین اهداف مناطق آزاد کا بهره گیری از مزایا ،پتانسی ها و برتری های من ا ای برای توستا
مناطق کمتر توستا یافتا و پیشبرد توستا ايتصاد ملی اسه ،مهمترین منوری کا این گونا مناطق با امكانات و يابلیه های
من ا ای و سازمانی ود می توانند از آن طریق تن ق ب س اهداف مورد نظر باشند ،توستا گردشگری اسه زیرا مناطق آزاد
با استفاده از توان های بای وه ود کا ناشی از يدرت تجاری ،صنتتی ،ترانزیتی و تفرینی می باشد و همین طور استفاده از
يدرت اداری و توان تبلیغاتی ،می توانند در هه ذا گردشگر موف یه های چشمگیری با دسه آورند(ابراهی زاده و آياسی
زاده )111:1133 ،شهرستان چابهار با  223اذبا گردشگری شام  11اذبا طبیتی 33 ،مورد اذبا فرهنگی -تاری ی و
 11۵مورد اذبا انسان سا ه و نزدیكی با کشورهای حوزه لیج فارد ،هند ،افغانستان و پاکستان و همین طور بر ورداری
از من ا آزاد تجاری -صنتتی ،می تواند با مدیریه و برناما ریزی علمی با ي ب توریستی مهمی در س ح من ا تبدی گردد
و یكی از منور های مه گردشگری کشور باشد
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شكل -9نمونه هایی از جاذبه هاي گردشگري چابهار

 -3تحلیل تاثیرات مهارت زبان انگلیسی در گردشگري با استفاده از مدلSWOT

 -7-3عوامل داخلی موثر بر توسعه گردشگري از طریق مهارت زبان
در این مرحلا با بررسی عوام دا لی مندوده برای شناسایی ن اط يوت و ضت

پردا تا شده اسه( دوش )1در این

پژوهس با هر کدام از ن اط يوت و ضت عوام دا لی ،در ردی اوش ،وزنی از صفر تا یك داده شده اسه با گونا ای کا حاص
مجموا اوزان نباید بیشتر از یك باشد در ردی در ا بندی با تو ا با اهمیه هر کدام ،امتیازی از یك تا پنج داده شده و در
ردی آ ر دوش ،حاص ضرا وزن و در ا بندی با دسه آمده اسه
جدول -7ماتریس سوات نقاط ضعف و قوت
شا ص ها

ايتصادی

ن اط يوت

عوام
 =S1و ود مهارت زبان انگلیسی در بین بر ی از فروشندگان برای
توضیح بهتر منصوالت و فروخ بیشتر با گردشگران ار ی
 =S2تر ما ديیق و درسه موارد استفاده از کاالهای ایرانی در
عرضا با گردشگران ار ی

ا تماعی-
فرهنگی

 =S1و ود تابلوهای راهنما با زبان انگلیسی برای گردشگران
ار ی با منظور مترفی مكان ها
 =S3فراه آمدن اشتغاش برای شهروندان دارای مهارت زبان
انگلیسی در آژانس های گردشگری
=S۵و ود تورهای گردشگری با راهنمایی مت صصین زبان انگلیسی

ايتصادی

=W1ضت در تبلیغات منصوالت تجاری با دیی کمبود متر
مت صص زبان انگلیسی
=W2وابستگی شدید آژانس های تورگردان با سایر آژانس های
بزرگ هه انجام امور بازاریابی

ن اط ضت
ا تماعی-
فرهنگی

=W1ناآشنایی کام بر ی راهنمایان و کارکنان ب س های پذیرایی
با زبان انگلیسی
= W3مهارت پایین اکثریه شهروندان در زبان انگلیسی و راهنمایی
گردشگران ار ی
=W۵کمبود افراد مت صص زبان انگلیسی در آژانس های مسافرتی
هه مترفی کام مناطق گردشگری شهر با گردشگران ار ی
مجموا

2۵

وزن

در ا

امتیاز وزنی

۵۶1۵

2

۵۶2۵

۵۶۵1

2

۵۶13

۵۶۵1

1

۵۶21

۵۶۵3

2

۵۶13

۵۶11

1

۵۶11

۵۶11

1

۵۶11

۵۶۵1

2

۵۶13

۵۶11

3

۵۶۵2

۵۶11

1

۵۶11

۵۶13

۵

۵۶1۵

1

-

1۶۵3
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 -2-3عوامل خارجی موثر بر توسعه گردشگري از طریق مهارت زبان
در این مرحلا با بررسی آثار منیط ار ی من ا مورد م ایتا برای شناسایی فرصه ها و تهدیدهایی کا صنته
گردشگری در صورت مهارت یا عدم مهارت شهروندان با زبان انگلیسی ،با آن موا ا اسه پردا تا شده اسه( دوش )2در این
پژوهس با هر کدام از فرصه ها و تهدیدهای عوام

ار ی ،در ردی اوش ،وزنی از صفر تا یك داده شده اسه با گونا ای کا

حاص مجموا اوزان نباید بیشتر از یك باشد در ردی در ا بندی با تو ا با اهمیه هر کدام ،امتیازی از یك تا پنج داده شده
و در ردی آ ر دوش ،حاص ضرا وزن و در ا بندی با دسه آمده اسه
جدول-2ماتریس سوات فرصت ها و تهدیدها
شا ص ها

ايتصادی

فرصه ها

عوام
=O1ارت ای مهارت زبان انگلیسی در راهنمایان و شهروندان با
ایجاد کالد های ت صصی هه ارتباط يوی تر با گردشگران
ار ی برای تبلیغات ايتصادی
=O2تتام و مشارکه با گردشگران ار ی هه سرمایا گذاری
و برناما ریزی در هه استفاده از مناب طبیتی و انسانی
=O1آموزخ شهروندان مورد عاليا در زمینا زبان انگلیسی هه
استفاده در آژانس های تبلیغاتی و گردشگری

ا تماعی-
فرهنگی

=O3افزودن دفاتر گردشگری هه استفاده بیشتر از افراد
مت صص زبان انگلیسی در راهنمایی گردشگران ار ی و مترفی
هر چا بهتر مكان های گردشگری
=O۵استفاده از پتانسی های گردشگری من ا و ارائا توضینات
فرهنگی و تاری ی در مكان های توریستی با زبان انگلیسی همراه
با زئیات
=O1ایجاد مراکز مشاوره و راهنمایی توریسه های ار ی در
سراسر شهر و ن اط توریستی

ايتصادی

= T1عدم تر ما صنیح توضینات منصوالت ایرانی و اعتماد
نكردن گردشگران ار ی در رید منصوالت
=T2نبود سیست اطالا رسانی مناسب و ف دان نظارت بر فتاییه
های بازاریابی مست ی در گردشگری شهر
=T1ضت مشتری مداری در م اب گردشگران ار ی و عدم
تسلط اکثر فروشندگان با زبان انگلیسی

تهدیدها

ا تماعی-
فرهنگی

=T3کمبود تورهای تفرینی برای گردشگران ار ی با و ود
پتانسی باالی من ا از نظر گردشگری
=T۵عدم مترفی ديیق مناطق گردشگری با گردشگران ار ی
توسط راهنماها و مردم با دیی ضت در مهارت زبان انگلیسی
=T1عدم مترفی این مكان توسط گردشگران ار ی با سایر
افراد هان ،با دیی عدم شنا ه کام از مكان های توریستی
من ا با تو ا با عدم ارتباط صنیح شهروندان از نظر زبانی
مجموا

وزن

در ا

امتیاز وزنی

۵۶۵3

3

۵۶12

۵۶۵1

2

۵۶13

۵۶۵3

1

۵۶21

۵۶۵3

3

۵۶11

۵۶۵1

2

۵۶13

۵۶۵1

1

۵۶21

2

۵۶12

1

۵۶23

۵

۵۶۵۵

۵۶۵3

3

۵۶11

۵۶1۵

۵

۵۶۵۵

۵۶1۵

3

۵۶3۵

1

-

1۶۵1

۵۶۵1
۵۶۵3
۵۶1۵

 -9-3تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدها با استفاده از ماتریس سوات
همان گونا کا در داوش  1و  2نشان داده شده بر اساد ارزیابی انجام شده ۵ ،يوت دا لی در برابر  ۵ضت

دا لی و

همچنین  1فرصه ار ی در برابر  1تهدید ار ی شناسایی و بررسی شده اسه بنابراین تتداد  11يوت و فرصه با عنوان
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مزیه ها و تتداد  11ضت

و تهدید با عنوان مندودیه ها و تنگناها ،پیس روی موضوا حاضر اسه پس از بررسی عوام

دا لی و ار ی مجموا امتیاز وزنی چهار عام مش ص شده اسه( دوش)1
جدول-9محاسبه مجموع امتیاز وزنی قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها
يوتها S
شا ص ها

ايتصادی
ا تماعی -فرهنگی
مجموا امتیاز وزنی

متغیرها

ضت ها W

مجموا
امتیاز
وزنی
۵۶13

S1-S2
S3-S4۵۶12
S5
7091

متغیرها

تهدیدها T

فرصهها O

مجموا
امتیاز
وزنی

متغیرها

مجموا
امتیاز
وزنی

متغیرها

مجموا
امتیاز
وزنی

۵۶31

O1-O2-O3

۵۶11

T1-T2-T3

۵۶31

O4-O5-O6

۵۶11

T4-T5-T6

1۶21

W1-W2
W3-W41۶۵۵
W5
2092

7044

2072

با تو ا با امتیازت با دسه آمده در مدش سوات ،مشاهده می شود کا مناسب ترین راهبرد برای پژوهس حاضر ،راهبرد
تدافتی( )WTمی باشد هدف کلی این راهبرد ،کا می توان آن را راهبرد ب ا نیز نامید ،کاهس ضت

های سیست با منظور

کاستن و نثی سازی تهدیدات اسه در این حایه وضتیه شهر چابهار در وضتیه نامناسبی يرار دارد و مدیران شهری باید با
استفاده از راهكارهای گوناگون با دنباش نثی کردن تهدیدات باشند ضت

مهارت زبان انگلیسی در بین شهروندان شهر

توریستی چابهار ،بزرگترین تهدید برای کاهس ذا گردشگران ار ی می باشد گردشگران ار ی کا اکثرا با زبان انگلیسی
مسلط می باشند ،باید با درست ی راهنمایی شوند و با طور کام از مناطق توریستی بازدید کنند تا بتوانند با مشاهده پتانسی
های من ا ،عالوه بر سود ايتصادی باعث تبلیغات برای این من ا باشند ت ویه مهارت زبان انگلیسی در بین شهروندان،
مهمترین عام در پویایی شهرهای توریستی مانند چابهار می باشد زیرا گردشگران ار ی سود ايتصادی با مراتب باالتری
نسبه با گردشگران دا لی دارند متغیرهای متفاوتی برای فرهنگ سازی یادگیری زبان در بین مردم و دانشجویان و ود دارد
کا باعث ایجاد اشتغاش زایی بیشتر در رشتا هایی مانند گردشگری می شود مدرد ،زبان آموز ،امكانات آموزشی ،انگیزه مدرد
و زبان آموز ،هدف و رو ی آموزخ ،زمان کافی ،مناب مایی و تاکید بر یادگیری از ملا متغیرهایی بوده کا باید برای
یادگیری زبان روی آن سرمایا گذاری کرد
نداشتن توانمندی و تسلط با زبان انگلیسی در بین مسئوالن
آژانس های مسافرتی و گردشگری باعث می شود تا گردشگر با
شهر ذا نشود راهنمای تور و یا شهروندان ،میتوانند با تسلط
با زبان انگلیسی ،مويتیه مكانی من ا و ن اط گردشگری را با
گردشگران ار ی مترفی کنند و باعث ذا سرمایا برای
توستا شهر شوند شهر چابهار با تو ا با پتانسی

باالی

گردشگری و دارا بودن ن اط گردشگری فراوان ،نیاز با افراد
بیشتری کا مسلط با زبان انگلیسی باشند ،دارد تا ذا گردشگر
با سرعه بیشتری انجام شود و این شهر و يابلیه های آن با
هان مترفی شود با تو ا با ارزیابی انجام شده و انت اا راهبرد
مناسب ،ضروری اسه با برناما ریزی مدیران و برناما ریزان
شهری ،کارشناسان رشتا های گردشگری و زبان انگلیسی ،ن اط
ضت را برطرف کرده تا تهدیدات اشاره شده ،نثی گردد
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 -1نتیجه گیري
گردشگری شهری در ایران می تواند شكلی دی از فتاییه های ايتصادی و ا تماعی را نشان دهد اما این صنته پرسود
در کشور ما با صورت دی دنباش نمی شود همان گونا کا از نتایج بررسی ها مشاهده شد در شهر چابهار با و ود پتانسی
های فراوان گردشگری ،میزان ذا گردشگر ار ی پایین می باشد صنته توریس در مناطق آزاد هان از نظر ايتصادی
بسیار سود آور اسه اما در کشور ما با دالی م تل

این صنته آن طور کا باید ،رونق پیدا نكرده اسه گردشگری با ویژگی

های اص ود ،می تواند با عنوان یكی از اصلی ترین گزینا های مناطق آزاد در هه ایجاد اشتغاش ،کسب درآمد ارزی و
توستا من ا ای باشد صنته گردشگر ی می تواند درآمد ياب تو هی برای کشور با همراه آورد و سود ساالنا آن می تواند با
درآمد نفتی ريابه کند فراه آوردن شرای ی برای تربیب دانشجویان ،شهروندان و راهنمایان گردشگری برای یادگیری زبان
انگلیسی در شهرهای توریستی ،از ملا مواردی اسه کا باید مورد تو ا ير ار گیرد و این سرمایا گذاری بر روی این افراد در
آینده بازگشه هزینا و سود ايتصادی را با دنباش واهد داشه

ذا گردشگر ار ی می تواند باعث پویا شدن ايتصاد

شهرهای توریستی شود در بررسی های انجام شده مش ص شد کا شهر چابهار دارای مكان های گردشگری فراوانی اسه کا با
دیی کمبود مهارت زبان انگلیسی در بین شهروندان ،در هان کمتر شنا تا شده اسه ت ویه زبان انگلیسی و تبلیغات مناسب
و ارائا دمات م تل با گردشگران ار ی مو ب ذا بیشتر آنان می شود طبق تنلی های انجام شده در مدش ،SWOT
مش ص شد کا در موضوا مهارت زبان انگلیسی ه ه ذا گردشگر میزان ضت

ها بیشتر از يوت ها و تهدیدها بیشتر از

فرصه ها می باشند در نتیجا بهترین راهبردی کا می شد انت اا کرد ،راهبرد تدافتی اسه در این راهبرد نیاز اسه با برناما
ریزی صنیح لوی ن اط ضت

را گرفه تا تهدیدهای پیس رو نثی شود با تو ا با راهبرد مترفی شده ،راهكارهایی هه

بهبود وضتیه مو ود پیشنهاد شده اسه کا عبارتند از:
 استفاده از افراد مت صص و مسلط با زبان انگلیسی در سازمان ها ،نهادها و ب س های ذی نف در گردشگری شهری-

شناسایی افراد عاليا مند با زبان انگلیسی و آموزخ آنان هه کار در مراکز گردشگری و راهنمایی گردشگران ار ی

-

است دام راهنمایان آموزخ دیده و مسلط با زبان های رایج در اماکن دیدنی و تاری ی توسط سازمان میراث فرهنگی

 دعوت از سرمایا گذاران ار ی و ایجاد تسهیالت و امتیازات ویژه آموزخ و اطالا رسانی مردم در ننوه بر ورد با گردشگران ار ی و آمو تن عالئ راهنمایی با منظور لوگیری از تتارضبین گردشگران و شهروندان
-

مدیریه آموزشگاه های زبان و تدریس اصویی با زبان آموزان و تشویق مردم شهرهای توریستی با فراگیری زبان انگلیسی
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توسعه پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری
تحلیلی بر مولفهها ،ویژگیها و مزایای شهر هوشمند
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 -1دانشجوی دکتری غرافیا و برناما ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد چایود
(عضو باشگاه پژوهشگران وان و ن بگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد چایود)
 -2کارشناد ارشد تن ی ات آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن
Ebrahimi_maziar@yahoo.com

چكیده
با تو ا با روند رو با رشد متیه شهرنشین در ايصی ن اط دنیا و بویژه در کشورهای در حاش توستا ،در آینده
ای نا چندان دور با هانی عمدتاَ شهرنشین موا ا واهی شد کا هه برآورده سازی نیازهایشان ،زمین
شهری را بیس از توان اکویوژیكی اخ مورد بهره کشی يرار واهند داد و همچنین واستا ها و ت اضاهای
ویس را از مسئویین و مدیران شهری طلب واهند نمود نظریا شهر هوشمند کا بر پایا ی پاسن با مشكالت
عدیده ی شهرنشینان در دها ی  3۵میالدی شك گرفه مباحث پایداری را همچون ا تالط کاربری ها،
دسترسی آسان ،حفظ منیط طبیتی و را در عرصا ی شهرسازی و برناما ریزی شهری م رح سا ه نظریا
شهر هوشمند نكاتی را برشمرد کا ضمن حمایه از زندگی نوین شهری بتواند مسائ و مشكالت آن را نیز در
يایب رعایه و ا را تكنیك های شهرسازی نوین در دش شهرهای مو ود و در تضاد با پراکنده رویی شهری
برطرف سازد یذا هدف از این پژوهس بررسی ابتاد و شا صا های شهر هوشمند و توانایی های آن هه برطرف
سازی مشكالت زندگی شهری فتلی می باشد کا بروخ توصیفی تنلیلی و بر مبنای م ایتا ی تن ی ات ار ی
مرتبط با تئور ی هوشمندسازی شهری انجام شده اسه بررسی و تنلی تجربیات و م ایتات من ان ب وبی
نشان داده کا هوشمندسازی شهرها ،مناف و مزایای زیادی در زمینا های م تل

ايتصادی ،ا تماعی و زیسه

منی ی برای یك شهر و شهروندانس با ارمغان واهد آورد
واژگان كلیدي :شهر هوشمند  ،رشد هوشمند  ،مزایا و مناف

 -7مقدمه
سازمان مل برآورد می کند کا بین سایهای  2۵1۵تا  2۵۵۵متیه هان با میزان  12درصد افزایس می یابد  ،از  1/2با
 3/1میلیارد نفر ساکن برسد  ،در حاییكا متیه شهری  11درصد افزایس می یابد  ،از  1/3با  1/1میلیارد ساکن واهد رسید
برآوردهای فتلی نشان می دهد تا ساش  2۵1۵بیس از  1۵درصد از متیه هان در شهرها زندگی واهند کرد کا رشد ياب
تو هی در آفری ا  ،آسیا و آمریكای التین واهد بود (اریمیا و همكاران )12 : 2۵11 ، 1شهرها همچنین  1۵تا  3۵درصد از
انرژی هان را مصرف می کنند و نیز از دالی اصلی انتشار گازهای گل انا ای منسوا می شوند (اُو

زارزا

و زا

2

،

 ) 311 : 2۵1۵این وضتیه نیازمند شهرهایی اسه تا راه های دید و هوشمندانا ای برای مدیریه این چایس ها پیدا کنند ،
- Eremia et al
- Owczarzak & Zak

1
2

2۵
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متابوییس شهرها ب ور کلی شام واردات ک اال و رو ی زبایا با اثرات منفی ا تناا ناپذیری اسه کا مشكالت ا تماعی و
ايتصادی را ت ویه می کند (تورکو ) 1 : 2۵12 ،1این وايتیه با شهروندان تتهد دیدی می دهد کا چگونا می توان فضاهای
شهری را با مكانهایی نوآورانا تر ،مشارکتی ،متص و پایدار  ،بدون کوتاهی یا بفله نسبه با کیفیه زندگی مردمشان  ،تبدی
کنی ؟ پاسن را می توان با چند اس یا ن س تفسیر کرد  ،از ملا  :شهرهای فتاش و یا پایدار  ،وامتی با فناوری های دید ،
شهرهای هوشمند و (یوپز و اییویرا)113 : 2۵11 ، 2
رشد هوشمند شهری ابتاد و مویفا های زیادی در تمامی زمینا های مرتبط با وام شهرنشین  ،همچون ايتصادی ،
ا تماعی فرهنگی  ،زیسه منی ی و

دارد کا می کوشد با تمهیداتی بر اساد دانس و نوآوری های ارتباطی و اطالعاتی ،

کیفیه زندگی شهری را ارت اء دهد تجمی یا ا تالط کاربری ها ،بلند مرتبا سازی ،دسترسی آسان با کاال و دمات ،حفظ
منیط زیسه شهری ،فشرده سازی ،ایجاد مراکز پیاده منور و تنها گوشا ای از اهداف نظریا ی رشد هوشمند می باشد کا بر
ارت اء کیفیه زندگی شهری استوار اسه در مجموا می توان چنین عنوان نمود کا نظریا شهر هوشمند در تالخ هه افزایس
و یا با تتبیری دیگر ایگ زینی متیارهای انسانی و ا تماعی بر متیارهای هندسی ،ماشینی و با نوعی من ا بندی سنتی در
شهرهاسه بنابراین هدف از م ایتا ی پیس روی نیز بررسی و تنلی اهداف  ،مش صات و مزایای نظریا شهر هوشمند برای
شهرهای امروزی می باشد

 -2پیشینه تحقیق
1

نتایج پژوهس سوسانتی و همكاران ( )2۵11در م ایا ای بنام رشد هوشمند  ،شهر هوشمند و تراک  :در ستجوی شا ص
مناسب برای تراک مسكونی در اندونزی  ،نشان داد کا تراک با میزان رضایتمندی مردم ارتباطی ندارد با تو ا با تراک
متیه  ،مشكالت شهری را می توان از طریق راه ح های دیجیتاش کاهس داد و مدیریه موثر نواحی شهری را برای حمایه از
مسائ پایداری ا تماعی ،زیسه منی ی و ايتصادی افزایس داد
السینا

و ریستویچ )2۵11( 3در تن ی ی با عنوان شهر هوشمند  ،ایمنی و امنیه  ،تمرکز اصلی ود را بر ایمنی و امنیه

در شهرهای هوشمند آینده يرار دادند و م ایتا ی آنها در مورد برناما شهر هوشمند  ،ف دان اهمیتی را کا با این موضوا داده
می شود را نشان می دهد نتایج نشان دادند کا می بایسه در هما زمینا ها ،توستا تكنویوژی باید پس از آموزخ شهروندان در
مورد استفاده از آنها باشد حتی پیشرفتا ترین شهر هوشمند اگر ویژگی شهروند هوشمند و آموزخ را از دسه بدهد ،موفق
ن واهد بود
ارمیا و همكاران ( )2۵11در پژوهشی با نام مفهوم شهر هوشمند در يرن  21با ارائا ی م تصری از تكام اص الح شهر
هوشمند و ویژگی های آن پردا تا اند و نیز اص الحات ایگزین م تلفی را برای توصی ویژگی های چندگانا شهرهای آینده
 ،پیشنهاد و مورد تنلی يرار دادند می نویسند :توستا شهرهای هوشمند با شدت با س ح هوشی شبكا های ایكتریكی وابستا
اسه کا می بایسه تامین انرژی ایكتریكی برای تمام مصرف کنندگان با اطمینان از بر ی ویژگی های شهر را بدسه آورد اما
مهمترین نبا ،هماهنگی آسان بین حكومه شهری  ،اپراتورهای زیرسا ه های م تل و مسئوییه آنها برای امنیه عمومی و
سالمتی می باشد
ایالریا برتتا ) 2۵13( ۵در تن ی ی با عنوان اثرات ا تماعی نوآوری های زیسه منی ی در شهرهای هوشمند ایتاییایی با
ارائا ی نتایج حاص از تن ی ات انجام شده بر روی پروژ ه های زیسه منی ی هوشمند ا را شده در ایتاییا بر پایا ی تجزیا و
تنلی کیفی پروژه های زیسه منی ی کا با منظور تجزیا و تنلی اثرات ا تماعی آنها  ،صوصا با اشاره با مسئلا امتا

1

- Turcu
- Lopes & Oliviera
3 - Susanti
4 - Lacinak & Ristvej
5 - Ilaria Beretta
2
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ا تماعی و

ر زیسه منی ی ارائا شده می پردازد  ۵1پروژه در  3من ا استان یومباردی 1مورد تجزیا و تنلی يرار

گرفه ،با تو ا با سا حوزه م تل (زیسه منی ی ،تنر

و انرژی) من ان با نتایج م تلفی دسه یافتند ب ور کلی با تو ا

با پروژه های زیسه منی ی توانستند تاکید کنند کا در  3شهر مورد نظر شاهد

ر زیسه منی ی نبوده اند و ابلب ب ور

مست ی اثرات مفید پروژه ها با تمام گروه های ا تماعی هدایه شده اسه
پراهاراج 2و همكاران ( ) 2۵13در م ایا ای با عنوان نوآوری شهری از طریق ائتالف سیاسی  :دیدگاه های انت ادی از 1۵۵
ماموریه شهرهای هوشمند در هندوستان  ،مكانیس های پیچیده برناما ریزی و حكومتداری را در سری ترین رشد ايتصادی
در هان یتنی هند کا ماموریه بلند پروازانا ای را برای تبدی  1۵۵من ا شهری در سراسر کشور با شهرهای هوشمند آباز
کرده اسه را بررسی می کند برناما فدراش شام ارائا دستورایتم های مرکزی برای توستا شهر هوشمند اسه این م ایا با
مجموعا ای از توصیا ها برای ایجاد چهارچوا سیاسه های شهر هوشمند در ايتصاد های نوظهور با پایان میرسد
هان و هاوکن ) 2۵13( 1در م ایا ای با نام نوآوری و هویه در شهرهای هوشمند نس بتدی  ،تفاوت فرهنگی و رفتار
انسانی و هویه ا تماعی را نیازمند تو ا بیشتری در شهرهای نوین می دانند و هویه و فرهنگ شهری را بتنوان مرکز اصلی
چایس شهر هوشمند مورد تو ا يرار می دهند ،ب وریكا گفتمان کنونی در شهرهای هوشمند با توانایی و توستا تكنویوژی
روبروسه و رتبا بندی هانی شهرها با یك مدش کسب و کار تك بُتدی و با مجموعا ای از متیارها کاهس یافتا اسه ،بنابراین
می بایس ه فناوری را برای توستا هویه فرهنگی و کیفیه زندگی شهری برای آینده مورد استفاده يرار داد
بورسكووا 3و همكاران ( ) 2۵13در م ایا ای با عنوان کارآمدی بین اندازه و شا ص های شهرهای هوشمند :یك چایس
تن ی ی با مفاهی سیاسی بر مفهوم شهر هوشمند و ا زای اص آن در راب ا با اندازه شهر کا اهمیه کلیدی آن در بین رشتا
های دانشگاهی و برناما ریزی شهری ب ور فزاینده ای در حاش افزایس اسه ،تمرکز کرده اند ،و مینویسند ایدهی یك شهر
هوشمند رویای برناما ریزان شهری در سراسر هان اسه و موضوا بسیاری از تن ی ات و ابتكارات تجاری و همچنین مباحثات
سیاسی اسه سواش اصلی تن یق آنان این بوده کا آیا اندازه یك شهر بر میزان شا ص های انت ابی شهرهای هوشمند تاثیرگزار
می باشند؟ و نیز فرضیا اصلی نیز این بوده اسه کا س ح توستا شا ص های شهرهای هوشمند در شهرهای م تل

متفاوت

اسه مجموعا ی اطالعات آنها شام  21شا ص شهر هوشمند برای  1۵3شهر هوشمند اروپایی بوده اسه کا با دو اندازه
شهری متوسط و بزرگ ت سی شده اسه در نهایه تجزیا و تنلی آماری اطالعات با استفاده از مدیسازی در ه تصمی
گیری ،من ان را يادر با شناسایی شا ص های ياب تو ا شهرهای هوشمند سا ه کا توانستند شهرهای هوشمند را با تو ا
با اندازه هایشان با طب ا بندی صنیح  31/2درصدی ت سی نمایند در نتیجا اینكا شهرهای بزرگ پوش بیشتری برای سرمایا
گذ اری در فناوری های دید دارند و از منظر تجاری و اندازه بازار نیز مورد تو ا می باشند ،از سویی دیگر اگر اهمیه شهرهای
کوچك و متوسط را در نظر بگیری می توان عنوان نمود کا تو ا بیشتر با مفاهی

دید هوشمند سازی و توستا شهری

ض روری بنظر می رسد و سا ه شهر هوشمند برای شهرهای متوسط در م ایسا با شهرهای بزرگ هیچ ضرری را بهمراه ندارد و
این یك پیام مه برای سیاستگذاران ،برناما ریزان شهری و اسه

 -9روش تحقیق
م ایا پیس روی از نظر هدف کاربردی و بروخ توصیفی تنلیلی نگارخ شده اسه شیوه ی گردآوری اطالعات از طریق
اسنادی یا کتاب انا ای صورت گرفتا و از آنجاییكا تئوری شهر هوشمند نظریا ای نوین در شهرسازی و برناما ریزی شهری
متاصر می باشد و هنوز در مناف علمی ،کنفرانس ها و همایس های بین ایمللی زء مباحث مورد کاوخ دانشمندان و من ان
دنیاسه ،اما در کشور ما بدالی متتددی همچون ناتوانی و فرسودگی زیرسا ه ها ،ف دان آموزخ و مشارکه ،مندودیه در
1

- Lombardy Region Province
- Praharaj
3 - Han & Hawken
4 - Borsekova
2
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دسترسی با فناوری های اطالعاتی و ارتباطی بدالی م تل

سیاسی و ا تماعی و

هنوز در هیچ یك از شهرهای کشور

بصورت عملی و یكپارچا ا را نشده و همچنان در مبانی و يواعد اصویی و ا رایی آن مباحثا و مناظره در ریان اسه یذا با
تو ا با اینكا کشورهای پیشرفتا ی اروپایی و آمریكایی بیس از دو دها اسه کا در این زمینا دارای تجربا و نمونا های ا را
شده ی زیادی می باشند ،تالخ شد از م ایا های بروز  ،دید و از پایگاه های علمی متتبر ایزویر 1و زیر مجموعا اخ ساینس
دایرکه 2و اشپرینگر 1استفاده شود در پایان با م ایتا و تنلی دستاوردهای من ان م تل  ،نتیجا گیری شده اسه

 -4مبانی نظري تحقیق
 -7-4رشد هوشمند و شهر هوشمند  :معانی و مفاهیم
در مترفی مفهوم شهر هوشمند ما باید با بر ی از سواالت اساسی پاسن دهی اوش از هما  :هدف از این مفهوم چیسه؟
می توانی بگویی  ،هدف این اسه کا شهرهای امروزی را با شهرهای هوشمند تبدی کنی تا يادر با توستا پایدار در آینده
باشی  ،کا این مسئلا منجر با ایجاد سواش دیگری برای ما می شود  :شهر هوشمند چگونا سا تا می شود؟ (السینا

و

ریستویچ)۵21 : 2۵11 ،
3

بین رشد هوشمند و شهر هوشمند تفاوت و ود دارد اگر رشد هوشمند بتنوان گلدان در ماهیه فیزیكی مناطق شهری
ن س داشتا باشد ،شهر هوشمند ب شی از آن و بتنوان منتوی ۵مناطق شهری اسه ایده شهر هوشمند بدیی دو شرط
دینامیكی یا پویایی بو ود آمده اسه :اوش ،افزایس توستا تكنویوژی و دوم بر طرف سا تن نیازهای مردم اسه مفهوم شهر
هوشمند اویین بار توسط دامری و کوچیا 1در ساش  1333م رح شد و از ساش  2۵1۵شمار انتشارات در مورد شهر هوشمند با
سرعه افز ایس یافه رشد هوشمند یكی از تالخ های کنترش مصرف مناب طبیتی اسه اهداف شهر هوشمند ایجاد زندگی با
کیفیه باالسه رشد هوشمند ،توستا ای سای در ايتصاد ،منیط زیسه و ا تماا اسه مفهوم اصلی رشد هوشمند بدین يرار
اسه :کاربری زمین م تلط یا ترکیبی  ،طراحی فشرده و موثر سا تمان ها در شهر  ،دسترسی آسان با منیط زیسه با
پیادهروی ،داشتن حس يوی نسبه با مكان یا منیط  ،حفاظه از فضاهای باز  ،توستا بر پایا ی نیازهای امتا  ،داشتن حق
انت اا وسای حم و ن  ،تصمی برای توستا منصفانا و م رون با صرفا و بر اساد توافق مردم و سایر ذیفنتان (سوسانتی ،
 ) 13۵ : 2۵11در دوش زیر تتاری شهر هوشمند از نظر تتدادی از من ان آورده شده اسه:

1

- Elsevier
- Science Direct
3 - Springer
4 - Pot
5 - Content
6 - Dameri & Cocchia
2
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جدول  : 7تعاریف شهر هوشمند
هاریسون1و
همكاران 2۵1۵

شهری متص با زیرسا ه های فیزیكی  ،زیرسا ه های فناوری اطالعات  ،زیرسا ه های ا تماعی و زیرسا ه
های تجاری  ،در راستای استفاده از هوخ متی شهر

2۵1۵

شهرهای هوشمند از مزیه ارتباطات و توانایی سنسورها در زیرسا ه های شهری برای بهینا سازی ایكتریكی،
حم و ن و دیگر عملیات تدارکاتی کا از زندگی روزمره حمایه می کند  ،با منظور بهبود کیفیه زندگی برای
هما استفاده می کند

چن

2

واشبورن 1و
همكاران 2۵1۵

استفاده از فناوری های هوشمند مناسباتی برای سا تن ب س های زیربنایی و دمات شهری از ملا  :مدیریه
شهری ،آموزخ ،مرايبه بهداشتی ،امنیه عمومی ،مشاور امال  ،حم و ن و دمات هوشمندانا ،متند و کارآمد

کاراگلیو 3و
همكاران 2۵11

شهری هوشمندانا اسه ،زمانیكا سرمایاگذاری در سرمایا های ا تماعی  ،انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات
سنتی و مدرن ،رشد ايتصادی پایدار و کیفیه باالی زندگی ،با مدیریه ردمندانا مناب طبیتی ،از طریق حكمرانی
مشارکتی ،تامین شود

الزاریو و روسیا
2۵12

۵

موها نتی2۵11 1

امتا ای کا تا حد متوس ی از تكنویوژی  ،متند و پایدار  ،راحه  ،ذاا و امن بر وردار باشد
شهر هوشمند ،مكانی اسه کا در آن شبكا ها و دمات سنتی با استفاده از فناوری های اطالعاتی ،دیجیتاش و
ارتباطات دوربرد برای بهبود فتاییه ها و عملكردها  ،با نف ساکنان آن مكان ،انت اف پذیر ،کارآمد و پایدار سا تا
می شوند شهرهای هوشمند سبزتر  ،امن تر  ،سری تر و دوستانا تر هستند

تكام مفهوم شهر هوشمند بوسیلا ی ترکیبی پیچیده از فناوری ها ،عوام ا تماعی و ايتصادی ،تدارکات حكومتی و
سیاستگذاران و ايتصاددانان شك می گیرد بنابراین ا رای مفهوم شهر هوشمند مسیرهای متنوعی را کا بستگی با سیاسه ها
یا ط مشی های م تص هر شهر  ،اهداف  ،تامین بود ا و گستره ی آن دارد دنباش می کنند هر تتری کارآمدی از یك شهر
هوشمند نیاز با ترکیب شرایط فوق دارد و در عین حاش نیز می بایسه يادر با در

بهتر از عملكرد وا  ،پتانسی م یاد

بندی و توستا سیاسه های مربوطا باشد ( مانویللا 1و همكاران  ) 21 : 2۵13 ،شهرهای هوشمند در راستای نی با ارت اء
کیفیه زندگی شهروندان از ترکیب اهداف متتدد سیاسی/حكمرانی  ،ايتصادی  ،ا تماعی و همچنین گستره ای از مفاهی
مرتبط با شهرهایی انسان منور موا ا اسه در دوش زیر مفاهی موف یه در شهرهای آینده گویا شده اسه:
جدول  : 2شهرهاي آینده  :مفاهیم موفقیت
حكمرانی

ايتصادی

ا تماعی

يلمرو

شهرهای موفق
شهرهای هوشمند
شهرهای موید
شهرهای کارآمد
شهرهای مدبر
شهرهای باهوخ
شهرهای آینده

شهرهای کارآفرین
شهرهای ريابتی
شهرهای تویید کننده
شهرهای الق و نوآور
شهرهای تجاری دوستانا
شهرهای هانی
شهرهای تاا آور

شهرهای مشارکتی
شهرهای پیاده مدار
شهرهای متند و یكپارچا
شهرهای ام و کام
شهرهای دادگر
شهرهای باز
شهرهای زیسه پذیر

باغ شهرها
شهرهای پایدار
اکوشهرها
شهرهای سبز
شهرهای فشرده
شهرهای هوشمند
شهرهای تاا آور

(ارمیا و همكاران )13 : 2۵11 ،

1

- Harrison
- Chen
3 - Washburn
4 - Caragliu
5 - Lazaroiu & Roscia
6 - Mohanty
7 - Manville
2
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 -9-2شاخص ها و ویژگی هاي شهر هوشمند
یك شهر هوشمند نیاز با ابزارهایی دارد تا يادر با کمك با مدیریه کارآمد و هماهنگی بین دمات م تل مو ود باشد
مه اسه کا طراحی و پیاده سازی راه حلها برای مدیریه شهری بر پایا ی دانس دویه منلی شهر ،کا ا ازه می دهد
اطالعات را با دمات ثایثی با اشترا

بگذاری و بدین ترتیب کیفیه زندگی در دا

شهر را ارت اء دهی  ،باشد (سسیلیو 1و

همكاران )311: 2۵13 ،شهرهای هوشمند ابلب بتنوان کهكشانی از ادوات و وسای در م یاسی وسی متصور می شوند ،کا از
طریق شبكا های متتددی با ه در ارتباط اند کا اطالعات مداومی را در مورد حرکات افراد ،از نظر ریان تصمی گیری شك
فیزیكی و ا تماعی شهر ارائا می دهند ،شهرهایی هوشمندند کا دارای کارکردهای اطالعاتی باشند کا يادر با ادبام و ترکیب
داده ها با بتضی اهداف ،راه های بهبود کارایی ،عدایه ،پایداری و کیفیه زندگی در شهرها باشند (باتتی 2و همكاران : 2۵12 ،
 ) 332ب ور کلی تمامی راه حلهای شهر هوشمند باید از پس حج بزرگی از داده های متنوا ،گوناگون و ح ی ی بربیاید داده
های آشكار یا مش ص بتنوان داده های ایستا یا بی حرکه ،منب اصلی اطالعات در شهر نیستند ،بلكا بیشتر مشكالت داده
های بزرگ مرتبط با پلتفرم شهر هوشمند اسه کا مربوط با داده های زمان وايتی مانند ابجایی ودروها و تنر

انسانها در

شهر ،مصرف انرژی ،مرايبه های بهداشتی و اینترنه اشیاء اسه ب وریكا متماری شهر هوشمند باید يادر با استفاده از م دار
زیادی از داده هایی وسی از چندین دامنا ،در سرعه های م تل

برای بهره برداری و تجزیا و تنلی آنها هه مناسبا

یكپارچا اطالعات چند دامنا ای ،پیس بینی ،تش یص ناهنجاری برای هشدار زود هنگام و ارائا پیشنهاد ها و توصیا هایی با
کاربران و مسئوالن شهری باشد (بادی 1و همكاران ) 11 :2۵11 ،یك شهر هوشمند از سا مویفا یا ستون اصلی هه ارت اء
کیفیه زندگی شهری بر وردار اسه :
 -1ارت اء کیفیه زندگی در یك مرکز برتر برای ارائا دمات با هر شهروند
 -2ترویج توستا پایدار از طریق مدیریه هماهنگ دمات عمومی ،کا باعث افزایس بهره وری و صرفا ویی انرژی
واهد شد
 -1کار بر روی توستا ايتصادی ،ب وریكا شهر همچنان یك اهرم ضروری در توستا دمات دید و نوآوری در کسب و
کار و فتاییه ها باشد (باده) 11 : 2۵13 ، 3
یك شهر هوشمند از مجموعا ای ویژگی ها و صایص درونی و بیرونی  ،مرتبط با زندگی شهری همانند دوش و شك زیر
تشكی شده اسه :
جدول  : 9ابعاد یک شهر هوشمند و جنبه هاي مرتبط با زندگی شهري

ابتاد شهر هوشمند
ايتصاد هوشمند
مردم هوشمند
مدیریه هوشمند
ابجایی هوشمند
منیط زیسه هوشمند
زندگی هوشمند

نبا های زندگی شهری
صنته
آموزخ
دموکراسی
زیرسا ه ها و تدارکات
پایداری و کارآمدی
کیفیه و امنیه

(یومباردی ۵و همكاران )11 : 2۵12 ،

1

- Cecilio
- Batty
3 - Badii
4 - Budde
5 - Lombardi
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شكل  : 7رابطه بین ویژگیها و اجزاء در شهر هوشمند :حلقه بیرونی اجزاء و حلقه درونی ویژگیها(مانویلله و همكاران) 99 : 2974 ،

همان ور کا از دوش و شك فوق نمایان اسه الزما ی رسیدن با شهری هوشمند و پایدار ،دستیابی با شس شا صا ی
اساسی می باشد کا در شك باال بصورت اضالا شس ضلتی  ،حل ا درونی و سا مویفا اصلی یتنی شا ص های تكنویوژی،
شا ص های انسانی و شا ص های سازمانی کا حل ا بیرونی را تشكی می دهند ،با همیاری و مشارکه تمامی عوام فوق
اسه کا با هدف نهایی یا شس ضلتی مرکزی مورد نظر یتنی شهر هوشمند واهی رسید یتنی شهری کا بتواند ايتصادی
فتاش و دوستدار طبیته ،حكمروایی شهری دموکراتیك و پایبند با ح وق شهروندان ،زیرسا ه ها و دمات زیربنایی مدرن و
کارآمد و همچنین از مردمی آگاه و م ل بر وردار باشد تا بتواند ضمن تامین نیازهای ساکنان فتلی شهرها با کمترین هزینا و
مصرف انرژی ،نیازهای نس آینده برای داشتن منی ی ياب زیسه را با م اطره نیندازد

 -9-9نیاز شهرهاي آینده به هوشمندسازي
با تو ا با رشد روزافزون وام شهرنشین ،مسائ و مشكالت زیادی نیز در تامین نیازهای آنان پیس روی مسئوالن و
مدیران شهری بو ود واهد آمد ،از تامین مسكن ،آا و برق گرفتا تا دیگر نیازهای فرابتی ،فضای سبز و

امروزه دیگر

مشكالت و مندودیه هایی کا من ا بندی های کاربری سنتی کا تنها زمین شهری را با تو ا با ساکنان و فتاییه هایشان بر
پایا ی ن شا و داوش کاربری و سرانا ی زمین طب ا بندی می نمود بر همگان روشن اسه و دیگر سایهاسه تفكیك سنتی
زمین شهری بر اساد طرح های فرمایشی ام در کشورهای پیشرفتا هان منسوخ شده اسه ،بویژه از نیما دوم يرن بیست
بدین سو ،نظریات متنوعی در زمینا ی بهبود و ارت اء س ح کیفی زندگی شهروندان مانند تاا آوری ،نوشهرگرایی ،توستا میان
افزا و

م رح شده اند کا در این میان نظریا ی شهر هوشمند بنظر می رسد با تو ا با اهداف و متیارهای پایداری کا در

تن ق آنها يدم بر می دارد و در این مسیر نیز نیازمند حكمروایی شهری دموکراتیك ،مشارکه شهروندان ،بكارگیری فناوریهای
نوین ارتباطی و اطالعاتی و میباشد ،مورد تو ا ویژه من ان عرصا شهری يرار گرفتا اسه
وام شهری امروزی برای م ابلا با آیودگی های ناشی از استفاده از وسای ن لیا ش صی ،دسترسی س ه با طی فواصلی
طوالنی هه دستیابی با کاربری ها و دمات ،انزواگزینی ا تماعی ،زندگی ماشین وار ،دسه اندازی با زمین های مربوا
کشاورزی حوما ،نگ ز دایی و نیازمند توزی متناسب کاربری ها با تجمی و یا ا تالط آنها ،فشرده سازی ،حفظ منیط
زیسه ،پیاده منوری ،تجدید حیات مراکز شهری و در ک برتری شا صا های انسانی در منیط شهری می باشند ،دیدگاه هایی
کا نظریا ی شهر هوشمند بدنباش تن ق آنهاسه زیرا همان ور کا بر همگان و بویژه مت صصان عرصا شهری روشن اسه یكی
از مزایای این نظریا در زمینا فشرده سازی ،استفاده از زیرسا ه های مو ود و حفظ زمین های کشاورزی یا نگلی اطراف
11
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شهرهاسه کا اویی منجر با رشد ايتصادی و کاهس هزینا ها از دوخ سازمان های شهری و دومی نیز منجر با حفظ منیط
زیسه واهد شد
شهرهای امروزی موتورهای ايتصاد اطالعات دید هستند ظهور دمات دید دیجیتاش مانند :حم و ن

بر اساد ت اضا،

مدیریه هوشمند آا ،روشنایی پاس گو و مناب انرژی توزی شده بسرعه ایگزین زیرسا ه های يدیمی و مدش های تنوی
دمات می شود کا برای شهرهای يرن بیست بكار برده می شد (بارنز )۵ : 2۵13 ، 1در ساش  2۵13دویه ایایه سیدنی برناما
ای هه رشد سیدنی برای هدایه استفاده از زمین و تصمیمات برناما ریزی برای افزایس متیه طی  2۵ساش آینده را منتشر
کرد این طرح بر یك سری اهداف هه دستیابی با دیدگاه مورد نظر تكیا دارد از ملا تمرکز بر ايتصاد ريابتی ،انت اا
مسكن ،ارتباطات سای  ،وام سای و منیط زیستی پایدار و تاا آور (پتیه 2و همكاران  )11 : 2۵13 ،شبكا شهرهای
هوشمند پرتغایی در ساش  2۵۵3با  2۵شهرداری بتنوان یك شبكا آزمایشی برای تنرکی ایكتریكی توسط دویه پرتغاش آباز
شد ،کا در ساش  2۵11هه گسترخ فتاییه ها در زمینا های بهره وری انرژی ،انرژی های تجدید پذیر ،مدیریه آا و
فاضالا ،حكومتداری و شهروندی  ،فرهنگ و گردشگری سرمایا گزاری شد ،کا در مجموا یك مدش ام از شهرهای هوشمند
اسه در حاش حاضر ترکیبی از  31شهرداری در سراسر يلم رو ملی اسه کا بتنوان سایه های توستا و آزمایس راه حلهای
شهری ،فتاییه می کنند این ایده در با اشترا

گزاری تجربا میان شهرداری ها ،توانستا با ایجاد شبكا شهرهای هوشمند

ایبرین 1با اسپانیا برسد ،کا ه اکنون از  111شهر تشكی شده اسه (یوپز و اییویرا )113 : 2۵11 ،

 -4نتیجه گیري
در هان امروز اص الحات زیادی همچون هانشهرها ،کالنشهرها ،مادر شهرها و بر همگان آشناسه کا حاکی از افزایس
متیه شهرنشین و با طب رشد و توستا شهرهاسه ،در این میان ابلب شهرهایی کا بدون طرح و ن شا يبلی و با تو ا با
نیازها و شرایط ویژه سیاسی ،فرهنگی و حتی ايتصادی کا فرم و کایبد بك شهر را شك می دهد ،بو ود آمده اند ،در تامین
واستا ها و نیازهای شهروندانشان با مشكالت عدیده ای روبرو هستند در کشور ما یتنی ایران بدالی متتدد سیاسی از ملا :
حاکمیه استبدادی در ادوار گذشتا و ف دان ساب ا ی تاری ی حكومه شورایی

و نیز پیروی از طرح های ام فرمایشی در

دها های گذشتا کا در کنار منافتی کا در زمان ودخ بهمراه داشتا ،همچنان نظام شهری بر پایا ی احكام و اهداف آن
بصورت طرح های تفصیلی در ریان اسه و کمتر و یا اصالَ با ابتاد زندگی انسانی و ا تماعی شهروندان ،نظارت و مایكیه
عمومی بر زمین های شهری ،ایدئویوژی زمین بتنوان ثروت عمومی و تو هی نمی شود و از سویی دیگر نیز سازمان ها و
اُرگانهای زیادی در زمینا ی زمین های شهری تصمی گیری می کنند کا اویویه اوش هما آنها ارزخ ايتصادی زمین شهری
اسه ،نظریا ی شهر هوشمند می تواند راهگشا باشد
زیرا تجربا انسانی در شهرهای هوشمند ب ور اساسی تغییر کرده اسه همان وریكا ي ار و ماشین چش انداز و آرایس
هانی يرن نوزده و بیست را دگرگون سا تند ،بنابراین چش انداز دیجیتاش امروز ،احساد ما از فضا و روابط انسانی بواس ا
ی رسانا های ا تماعی ،ی پی اد و نیز پلتفرم شهرسازی را تغییر داده اسه (هان و هاوکن  )1 : 2۵13 ،مفهوم شهر
هوشمند در طی دها ی گذشتا بتنوان ترکیبی از نظرات در مورد چگونگی بهبود فناوری اطالعات و ارتباطات در عملكرد
شهرها ،افزایس کارایی آنها ،بهبود ريابه آنها و ارائا راهكارهای دیدی کا مشكالت ف ر ،منرومیه ا تماعی و منیط ضتی
ممكن اسه بو ود آورد ،مورد تو ا يرار گرفه (باتتی و همكاران )331 : 2۵12 ،بنابراین با اینكا تئوری شهر هوشمند هنوز در
کشور ما در هیچ یك از شهرها ا رایی نشده اسه کا ایبتا نیازمند پیس شرط ها و زیرسا ه های مورد نیاز ود می باشد ،با
اینناش با تو ا با مفاد و اهداف این نظریا و دیدگاه های انسان منورانا ی آن و نیز تجربیات کشورهای پیشرفتا در عرصا

1

- Barns
- Pettit
3 - Iberian
2
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 پراکنده رویی شهری و، ترافیك، از ملا آیودگی هوا،شهرسازی و برناما ریزی شهری و همچنین مشكالت بی شمار
 نظریا ی شهر هوشمند نظریا ای مفید و کارآمد واهد بود،کالنشهرهای کشورمان با آن موا ا اند
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چكیده
در این م ایا ،ستی بر آن شده اسه تا ب در شتر فروغ فر زاد ،با نگاهی سبك شناسانا مورد بررسی يرار گرفتا
شود با تو ّا با اینكا بی پیرایا بودن و دیی بودن اشتار او بی تردید زیی از مؤیفاهای اساسی در همای عناصر
شتریاخ میباشد ،یذا ب نیز در بافتی کامالآ طبیتی و حسی ارایا شده کا در این نوشتار بر ستگی و تمایز
فراوانی با دیگر اوزان شتری و حسی دارد در این نوشتار ستی داری تا با ارزیابی بر ی از اشتار این شاعر توانا و
فرزانا ی عصر متاصر و با نگاهی ژرف با مبنث ب و اندوه در شتر و شاعری ایشان پردا تا شود تا شاید زاویا ی
نگاه بر ی از وانان نسبه با اشتار فروغ فر زاد تغییر نماید متموال در دفاتر شتری ای کا توسط آدمیان
وانده می شود کمتر با این تو ا می گردد کا شاید آن شتر برای يرینا شتر ود شاعر در آن زمان نوشتا
شده اسه و با بفله از این موضوا همگی با اشتار شاعران علی ای صوص شتر فروغ فر زاد احساد
همزادپنداری داری و ستی می کنی کا ود را همچون عاش ی دانستا کا گرفتار در دام متشويا اخ اسه
واژگاي كلیدي :شتاار ،شاعااری ،فر اازاد ،فااروغ ،باا

 -7مقدمه
شتر و شاعری در ایران از يدمه باالیی بر وردار اسه اما آنچا کا شتر ایران را ماندگار نموده اسه ،تنوا آثار شتری و
ریت و موسی یایی اسه کا در س ن شاعران بزرگش

متاصر و با نام ایران و ود دارد شاعر با شتر ود ستی در ابراز

احساساتی دارد کا نا تنها ش صی ،بلكا می تواند برای م اطبان نیز همزادپنداری نماید شتر مجموعا ای از آنچیزهایی اسه
کا در دنیای وايتی ياب دیدن نیسه ،بلكا بایستی آن را حس کرد و سپس بر زبان آورد احساسات انسان ها با اشتار ی یفی
چون شتر های نو در عصر متاصر تنریك می شود و در امتا ی وان همچون ایران ،همزادپنداری در اشتار صوصا عاش انا
امری اسه بدیهی
وانان عشق می ورزند واز ساییان دور تا با امروز عشق و ب یار همیشگی و دیرینا ه بوده اند فروغ فر زاد نیز از ملا
شاعرانی اسه کا عاشق بوده اسه ایشان شاعری اسه کا در ینظا زندگی می کرد و هر ینظا شتر می سرائید شتری کا نا
تنها زبان ویس بلكا زبان تمامی مردم این مرز و بوم بوده اسه فر زاد در تمام طوش عمر کوتاهس هیچ بیه و حتی مصرعی
را از روی تصن ایراد نكرد و تالخ می نمود تا اشتارخ نبا ی وايتی ود را حفظ کنند
در شتر شاعران اگر حاالت روحی و روانی وايتی در اشتار نمایان باشد و همچنین اگر شاعر دارای يرینا و ذوق و گوخ و
هوخ شاعری باشد از ابتدا ،شتر با وزن متناسب ود از ذهن شاعر بیرون می تراود و در واي این وضتیّه روحی و روانی اسه
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کا وزن را با دنباش می کشد نا آنكا شاعر از میان اوزان م تل دسه با گزینس بزند (حسین حسن پور آالشتی/پروانا دالور،
1131؛ ص)13
در مورد شتر فروغ این هماهنگی تا حدود بسیاری بريرار اسه و يرینا شاعری و ب و اندوه درونی در شتر او در همای
دفترها مشهود اسه طبیتتا اگر دفترهای شتری فروغ فر زاد را ورق بزنید واهید دید کا تمام آثارخ مملو از عشق و اندوه
بوده اسه عشق دسه نیافتنی اسه و ارزشس از دوسه داشتن بیشتر اسه شتر دسه نیافتنی اسه و اعتبارخ با شاعرخ
اسه چرا کا هر انسان عادی توانایی شاعری را ندارد آن ه شتری کا ساییان بر دش وانان و صاحبدالن عاش ی کند
این بررسی در نظر دارد با بررسی ب و اندوه در اشتار فروغ فر زاد ،با بررسی پیوندهای مفهومی میان دو یا چند سبك
متفاوت از شاعری بپردازد با دیی تنوالتی کا در دوران گذشتا در اثر تغییر نگرخ نسبه با شتر و شاعری و اثر هنری-ادبی
پدیدار شد ،این ب س از ادا و ادبیات در زمینا ب و اندوه بو ود آمده اسه کا ناشی از نگرخ مردم نیز میباشد هدف از
انجام این پژوهس ،نزدیك شدن با پاسن این پرسشها اسه کا چگونا پیوندی میان ب و شادی در اشتار شاعران با نامی چون
فروغ فر زاد و ود دارد؟
در ک آیا بین ب و اندوه راب ا ای و ود دارد کا بتوان با یك ن ا ی واحد و دسه نایافتنی همچون عشق برسد؟ چگونا
می توان ه عاشق بود و ه شاد؟ ياب يبوش اسه کا انسان شاد ه می تواند عاشق باشد ،اما عشق شادی را در ود ایی
نیسه

 -2ادبیات نظري و بیشینه پژوهش
 -7-2غم
ب و اندوه ،واکنس طبیتی و سای نسبه با از دسه دادن یك چیز با ارزخ در زندگی اسه و مش صا اخ بایبا اض راا و
تشویس شدید ذهنی اسه با و ودی کا ب و اندوه متموال با مرور زمان کاهس می یابد اما ممكن اسه با تجربا ای دردنا
و طوالنی تبدی گردد و باعث درماندگی شدید هیجانی شود (نویسنده ناشناد ،ص )1با یاد آوردن گذشتا و ب

وردن با

اطر فجای آن ،حمايه و دیوانگی اسه و اراده و زندگی فتلی را نابود می کند عايالن پرونده گذشتا را می پیچند و روایه
نمی کنند؛ گذشتا با طنابهایی منك برای همیشا در سلوش فراموشی بستا و زندانی می شود و هرگز از بند فراموشی بیرون
ن واهد آمد (عائض ای رنی ،ص)11

 -2-2شعر
شتر حادثا ای اسه کا در زبان روی می دهد و در ح ی ه ،گوینده شتر ،با شتر ود ،عملی در زبان ،انجام می دهد کا
واننده ،میان زبان شتریِ او و زبان روزمره و عادی - ،یا با يوش سا ه گرایان چك :1زبان اتوماتیكی – تمایزی احساد می
کند این تمایز می تواند عل بسیاری داشتا باشد ،عللی شنا تا شده و عللی بیر ياب شنا ه اتفايا شتر ح ی ی ،شتر ابدی،
همان شتری اسه کا عله تمایز آن از زبان مبتذش و متموش ،در تمام ساحات ،ياب تتلی و تنلی نیسه (شفیتی کدکنی،
1113؛ ص )1

 -9-2پیشینه
ایها برزگر ()1131؛ زبان یكی از رفتارهای انسان اسه کا هر فرد از طریق آن می تواند هویه نسی ود را آشكار سازد
در این میان ،زنان زبانی متفاوت با مردان با کار می برند و این امر در آثار هنری شان نیز نمودار می شود پروین اعتصامی و
فروغ فر زاد با عنوان دو شاعر بر ستهی زن متاصر ،دارای زبان و شیوهی اص ود هستند کا از هات م تل

ياب

- Czech Structuralist
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م ایسهاند درعینناش کا هر دو شاعر از زبان نس زن استفاده کرده اند ،تفاوت های چشمگیری را می توان در آثار هر یك
مشاهده کرد پروین مسیر سنه را طی می کند اما فروغ يدم در راه تازه ای می گذارد و سرانجام هر دو با یك ن ا ی
مشتر

با عنوان هدف زن می رسند :تساوی ح وق زن در کنار ح وق مرد در این راه ،اما ،هریك آبازگر مسیر تازه ای می

شوند در این م ایا ستی شده اسه تا پس از بیان ویژگی های شتری هر یك با صورت داگانا و م ایسا ی آن دو ،و وه
اشترا

و افتراق دو شاعر ،با ویژه از نظر زبان و اندیشا ،بیان گردد و همچنین ایگاهی کا این دو شاعر زن در شتر متاصر

دارند ،نمایانده شود.

زینب میرزایی ()1131؛ در تارین شتر فارسی ،تا زمان فروغ تنها دو زن میشناسی کا از متشوق مرد س ن گفتهاند و از
ط يرمز گذشتااند یكی رابتا ،د تر کتب کا تمام ینظههای شاعری را در کیفر دیدن با سر برد او کیفر دیدن را با صورت
فراموخ سپردن شترخ و چا بسا نابودشدن بسیاری از سرودههایس و درنهایه کشتا شدن با دسه برادرخ تنم کرد
دیگری فروغ اسه فروغ در بر ی از اشتارخ با نگاهی کامال زنانا با حضور متشوق مرد مینگرد و برای اویین بار ب صوص در
ادبیات مشروطا ،از واژه هایی س ن گفه کا تا پیس از او در مورد متشوق زن با کار میرفتا اسه و این حضورمتشوق مرد را
برای روحس ضروری میبیند بیان این امر توسط یك شاعر زن در ایران آن سایها کا در بافه سنتی و مذهبی فرورفتا بود،
تابویی يوی با حساا می آمد؛ اما او از مرزها و ط يرمزهای امتا گذشه و همین امر سبب شد کا نگاه بسیاری از مواف ان و
م ایفان این نوا تابو ،بهشتر او لب شود در این پژوهس با بررسی و تنلی سیر تنوش متنایی عشق و متشوق در اشتار فروغ
فر زاد پردا تی و دریافتی کا با طور کلی زندگی کوتاه فروغ را میتوان با دو دوره ت سی کرد :دورهی اوش با سا مجموعا
اسیر ،دیوار و عصیان  .و دوره ی دوم کا در واي دورهی او

اليیه های هنری او منسوا میشود با تویدی دیگر و ایمان

بیاوری با آباز فص سرد د ر نهایه و اوا ر عمر عشق سمانی فروغ با تتایی می رسد و می توان گفه ،فروغ عشق را فراتر از
يوانین و مندودیه های زمینی می واهد و هر چیزی کا مان با ثمر رسیدن این میوه شود بیهوده و ایی از فایده می دانند
این عشق ه درد اسه و ه درمان هما ز مهای درونی از این عشق فرا زمینی و فوق انسانی اسه.

ییال سلیمی ،داب س اسدایهی ()1131؛ نوا با کار گیری زبان ،زبان ادبی را از زبان عادی روزمره متمایز می-کند یكی از
راههای بر ستا کردن زبان استفاده از شیوه های آشناییزادیی اسه آرکاییس یا تو ا با بافه کهن زبان ،کا آن را باستانگرایی
نیز نامیده اند ،یكی از این شیوههاسه شاعر با بهره بردن از واژههای کهن و بافه ننوی گذشتا باعث تش ص ب شیدن با شتر
ویس میگردد فروغ فر زاد یكی از شاعرانی اسه کا در اشتار ود با این رویكرد تو ا داشتا اسه این تو ا باعث متماییز
شدن اشتار ن سه شاعر با اش تار مجموعههای بتدی او شده اسه م ایهی حاضر ستی دارد با بررسی رویكرد آرکاییس از نظر
واژگانی و ننوی در اشتار فروغ فر زاد بپردازد و نتایج با دسه آورده با صورت نمودار ارایا گردد.

رضا ستاری ،صفورایسادات رشیدی ()113۵؛ کهن ایگوها ،مفاهی مشترکی هستند کا ریشا در نا ودآگاه متی انسانها
دارند این اص الح را ن ستین بار یونگ در بنثنا ودآگاه متی اخ م رح کرد و آن را آرکی تایپ -ایگوی ن ستین ،صورت
مثایی ،صورت ازیی -نامید کهن ایگوها را می توان شام تصاویر ،مایا ها و انگاره ها و نوا دانسه کهن ایگوی منجی از نوا مایا
ها و انگاره ها و مفاهی مشترکی اسه کا میان وام و فرهنگ ها وادیان م تل و ود دارد منجی ،فردی اسه کا در زمانی
اص ،کا اصوالآ زمان پایان دنیا و دوره اوج س تی ها و بدب تی های انسان وسل ا تاریكی و پلشتی ها در این دنیاسه،
ظهورمی کند این اندیشا عالوه بر اینكا دبدبا ذهنی انسان های گذشتا و ادیان م تل بودهاسه ،اندیشا و تفكری اسه پویا
و زنده کا امروزه و تا زمانی کا انسانی روی زمین نفس می کشد در ریان واهد بود فروغ فر زاد نیز ،با عنوان شاعری
بر ستا و متفكر ،با این مسئلا نظر داشه ،بدان می اندیشید و این امر یكی از دبدبا های ذهنی او بود م ایا حاضر ،با بررسی
«کهن ایگوی منجی» در شتر «کسی کا مث هیچ کس نیسه» فروغ می پردازد این شتر پنجمین شتر دردفتر «ایمان بیاوری
با آباز فص سرد» اسه  .این م ایا با تو ا با عناصر و ا زای ود شتر نشان میدهد کا فردی کا فروغ در این شتر از آن
س ن می گوید کسی نیسه ز منجی.
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دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

 -9روش تحقیق
در این پژوهس متناسب با موضوا و در هه دستیابی با اهداف از روخ تن یق کتاب اناای استفاده میشود با تو ا با
موضوا مورد پژوهس ،روخ گردآوری اطالعات با صورت کتاب اناای اسه ،ابتدا با ستجو در پایگاهها و سایههای اینترنتی و
بانك های اطالعاتی و استنادی همانند :پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،SID ،سیویلیكا ،مرکزتن ی ات کامپیوتری و با
مرا تا با کتاب اناهای دیجیتایی و بر ی کتاب اناها ،با استفاده از کلماتِ کلیدیِ تن یقِ در بین مناب م تل

با تو ا با

موضوا انت ابی و تن ی اتی کا انجام گرفتا اسه ،کتااها ،م االت ،مجالت ،پایانناماها و سایههای اینترنتی نیز مورد استفاده
يرار میگیرد

 -4جنبة نوآوري و جدید بودن تحقیق
از آنجا کا شتر زئی از ادبیات اسه و از دیرباز تا کنون در میان ايوام م تل

با زبان های گوناگون ن

گردیده و اینكا

شتر و شاعری نیز از دش مردم بیرون می آید و موضوعات آن نیز گاها از درون ایده های ذهنی شك می گیرد ،میتوان گفه کا
ب و اندوه در شتر فروغ فر زاد مننصر با فرد بوده و تا کنون در این راستا در هیچ کجا با صورت یكجا مورد م ایتا ديیق يرار
نگرفتا اسه هنر ادبیات و تاثیر آن در شتر و همچنین شاعری همچون فروغ فر زاد با شور و شوق و هیجان فراوان ود از
زیباترین شاهكارهای فرهنگ دیرپای کشور ما ایران اسه ،کا در این پژوهس مورد ارزیابی و يرار میگیرد تازگی موضوا شور و
شت و عاليا م اطب را برای واندن و با سرانجام رساندن آن بیشتر می سازد

 -5نتایج و بحث
 -7-5شعر در ایران و جهان
ساب ا شتر و شاعری در ایران با دوران باستان باز می گردد زمانی کا ایرانیان از بارنشینی ارج شده و با یكجا نشینی
روی آوردند
سومریان اویین يومی بودند کا ط و نوشتار را ا تراا و از آن استفاده مینمودند ،1در مصر با هه نگارخ از سنگ و
ایواح گلی و سفایی استفاده می شد اما با کش

کابذ پاپیرود و بهره گیری از آن با هه مكتوا نمودن ادبیات ،فرهنگ و

دانس مصر وارد مرحلا دیدی شد  2طبیتتا با ا تراا ط و نوشتار بشر توانسه با کار نوشتن بپردازد و داستانهای زیادی را
بنویسد بر ی از این داستانها نبا ی شتر داشتا و نیاز با ریت و موسی ی داشه از همین رو ستی در سرایس اشتار نیز
داشتند
موسی ی در مصر باستان از اهمیه و ایگاه باالیی بر وردار بود ،با طوری کا تمامی متابد و کاخ ها برای ود دارای گروه
وانندگان ،نوازن دگان و همسرایان بودند و فردی اص در م ر شاه مسئوییه سرپرستی آنان را بر عهده داشه  1ويتی در مكانی
صنبه از واننده با میان می آید پس م مئنا شتر و ترانا ای نیز و ود داشتا اسه
هنر نویسندگی ک ک در تمام دنیا آموزخ داده می شد با شكلی کا در کشورهایی همچون باب نیز ستی می کردند افراد
با آن بپردازند و در واي آن کسی کا این هنر را آموزخ می دید در دربار با باالترین م ام و یا همان روحانی دسه می یافه با
همین اطر از ارزخ و اهمیه ویژه ای بر وردار بود عالوه بر این کسانی کا این هنر را می آمو تند ستی می کردند از ود
آث اری را بر ای بگذارند کا عمده ترین آنان عبارت بودند از:

 -1تارین هنر ایران و هان ،ص 213
 -2همان ،ص 213
 -1همان ص 21۵
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-

تجارت و بازرگانی

-

داستان های منظوم از زبان حیوانات

-

سروده ها ،اشتار و متن های منظوم دینی و بیر دینی (نمایشی)

-

گزارخ و ثبه حوادث تاری ی و

کا با تو ا با موارد فوق مالحظا می شود کا شتر و شاعری نیز زو ب س های عمده و مورد پسند پادشاهان و درباریان
بوده اسه
در ایران بتد از اسالم نیز ،شتر در یهجاهای دری و چا در دیگر یهجا های منلی ،همچنان و ود داشه و در کتااهای
مربوطا با تارین ادبیات ،اشاراتی با آنها شده اسه و نموناهای از هر کدام آمده اسه آنچا مسل اسه ،شتر در ایران و نیز چند
يرن بتد از آن ،همراه با موسی ی ونده میشده اسه و همچنین همراه بودن آن با موسی ی مو ب گشتا اسه کا با ندرت
آنها ثبه گردند.1

 -7-7-5دوره پس از مشروطه
با گذر از دوره مشروطیه و کمرنگ شدن شتر ان البی و اهمیه یافتن فرهنگ عامیانا ،ک ک يایب های شتری با آثار
شاعران نام آور راه یافه تا ایی کا شاعر توانای عصر متاصر فروغ فر زاد نیز در این دوره با کار شاعری در حوزه کود
پردا ه اگر چا کار دی در زمینا ادبیات کود
میان کود

نیز

نكرد اما ترانا ماندگار او با نام "علی کوچیكا" هنوز ه م اطبان زیادی از

و بزرگساالن دارد (بهجه نجیبی فینی و متصوما ارج1131 ،؛ ص )1۵۵

علی کوچیكا  ///علی بونا گیر  ///نص شب از واا پرید  ///چشماشو هی مایید با دد  ///سا چار تا میازه کشید  ///پا
شد نشس  ///چی دیده بود ؟  ///چی دیده بود ؟  ///واا یا ماهی دیده بود

(فروغ فر زاد1133 ،؛ ص )13

 -2-5فروغ فرخزاد
نظر با اینكا در دنیای متاصر زنان با دنباش یافتن ایگاه وايتی ود در س وح م تل می باشند و همچنین درصدد تغییر
وض مو ود –مردساالری یا فرزند ساالری -نیز هستند ،پردا تن با اندیشا و اشتار یك زن ایرانی (فروغ فر زاد) با موضوعیه
اص (ب ) در اشتارخ می تواند کنس ها و واکنس های زیادی را با همراه داشتا باشد
فروغ فر زاد ( ) 131۵-1311/ 1111-113۵شاعر متاصر ایرانی کا بتد از نیما یوشیج و در کنار احمد شاملو و مهدی
ا وان ثایث از پیشگامان شتر متاصر فارسی منسوا می شود؛ حدود  12ساش با شتر و شاعری با سبك شتر نو پردا ه نوا
نگاه فروغ با نسیه امكان تنلی و تبیین عدم تنوش دی رویكرد فمینیستی را در امتا امروز ایران فراه می آورد فروغ
شاعر زندگی اسه و گوشا های بكر آن را زیستا و سروده اسه ،پس طبیتی اسه در شتر او هما چیز طبیتی باشد از ملا
موسی ی کا کارکرد درسه آن از نبا های يدرتمند شترهایس اسه وزن عروضی و نیمایی ،آشكارترین شك موسی ی در
شتر فارسی اسه کا مبنای وزن عروضی ،همسانی و تساوی ارکان عروضی و اساد وزن نیمایی ،مبتنی بر عدم یزوم همگونی
مصراا هاسه .یكسانی زحاف در رکن آ ر وزن ،در هما مصراا های یك شتر در عروض سنتی الزم اسه و در شتر نیمایی با
دیی شكستن وزن و عدم تساوی ارکان ،زحاف رکن آ ر در مصراا های شتر می تواند متغیّر باشد ایبتا هر ابزاری را کا شاعر
در شتر استفاده کند تا کالم را از سیاق طبیتی نثر ارج سازد و در آن طنین و تناسب ایجاد کند ،از گونا موسی ی شتر
 -1در طوش يرون دو و سا هجری بر اثر آشنا شدن ایرانیان با شتر و ادا عربی ،با تریج عروض متموش در شتر عربی ،بريایبهای شتری شتر فارسی و دری
و بتضی از شترهای یهجاهای دیگر ایران من بق شد و شاعرهای ایرانی از آن با بتد ،در يایبهای م تل کا بتضی از آنها اص شتر فارسی بود و بتضی از
شتر عربی ايتباد گشتا بود ،با وزن عروضی شتر سرودند و با این ترتیب ریان شتر از فارسی کا شتر متروف ایران متروف با شتر فارسی دری اسه،
دا از شتر منلی و شتر عامیانا در کنار آنها رشد و تنوش یافه و برای مضمونهایی از يبی حماسا ،شتر تتلیمی ،شتر عرفانی ،شتر بنایی و مانند آنها با
کار رفه در طوش این مدت ،بر حسب تنوش زبان فارسی در زمانها ومكانها و همچنین در اوضاا و احواش ا تماعی و سیاسی هر دوره ،ا تصاصاتی یافه
کا مو ب با و ود آمدن سبكهای م تل در شتر فارسی گشه
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منسوا می شود در نتیجا ،نا ف ط وزن عروضی بلكا هر نوا تناسب و آهنگی را کا ناشی از شیوه ی ترکیب واژگان ،انت اا
يافیا ها و ردی

ها و همگونی صامه ها و مصوّت و… باشد نیز در شمار آن يرار می گیرد.

اگر شتر شاعری ،نمود وايتی حاالت درونی او باشد و همچنین اگر شاعر دارای يرینا و ذوق و گوخ موسی یایی باشد از
ابتدا ،شتربا وزن متناسب ود از ذهن شاعر بیرون می تراود و در واي این وضتیّه روحی و روانی اسه کا وزن را با دنباش می
کشد نا آنكا شاعر از میان اوزان م تل دسه با گزینس بزند در مورد شتر فروغ این هماهنگی تا حدود بسیاری بريرار اسه
و بتالوه ابزارهای سازنده موسی ی درونی در شتر او در هما ی دفترها بر ستا اند و در دو دفتر "تویّدی دیگر" و "ایمان بیاوری
با آباز فص سرد" کارکرد یلی ویژه ای دارند (منمد واد فرج زاده)1132 ،
فكر ،اندیشا و شتر و کالم فر وغ فر زاد در کشورهای دیگر همچون تا یكستان در يرن بیست و دها های  1۵و  3۵حادث
شد مجموعا اشتار فروغ نا از ملا "تویدی دیگر" نا تنها در ا تماعات ادبی ،بلكا در میان وانان و نو وانان کشور
تا یكستان همانند انفجاری احساسی رخ داد تا آنان بتوانند با تار و پور ود ،با يلب و درونیات ود تمام احساسات یك فرد را
دریابند در آن دوران وانان با شتر وی نا تنها زندگی ،بلكا کار ،تالخ ،اندیشا و تفكر می کردند راه را هموار دیده بودند برای
ابراز احساساتی کا تا کنون لوه گر نشده بود شاید این هما منبوبیه با آن دیی بوده اسه کا تا آن زمان شاعری با این هما
يرینا شتری نتوانستا بود با اشتارخ در میان وانان منبوبیه کسب نماید ایبتا الزم با ذکر اسه کا بتد ها شاعران با نام و
متاصری همچون سهراا سپهری توانستند ایگاه هایی را برای ود پیدا نموده اما شاعر توانایی همچون فروغ کا از دش زنان
س ن با میان آورده بود با ظرافه های کودکانا و دستان کوچكس ستی در تسلی نمودن يلبی داشه کا گهگاه در اطراتس
از آن یاد کرده اسه او مزاحمتی برای کسی نداشه تنها دی وخ بود با اطراتی از گذشتا گذشتا ای سرشار از عشق و
ندامه

 -9-5غم در اشعار فروغ فرخزاد
فروغ لوت ود را عاش انا می زیسه روزها می گذشه کا با دیگرانس نیازی نبود ،با نوشتا ی رویایی روزها و گاه هفتا
ها ،در با روی کسی نمی گشود و او ويتی از عزیه ود پریشان و آشفتا بیرون می آمد ن ستین کارخ این بود کا عزیزانس را
با تلفنی و دیداری بنوازد ( الیی111۵ ،؛ ص )13
بر ی از اشتار فروغ شاهد بر ادعای فوق می باشند ایبتا الزم با ذکر اسه کا در زمان وانس اشتار فروغ فر زاد ود با
ود دچار ب و اندوه بزرگی در و ود ودمان کا در واي همان حس تنها زیستی و درونگرایی اسه ،می شوی اما بر ی از
اشتار با ت و موضوعیه اصی سروده شده اند کا م اطب آگاه با راحتی آن را تش یص واهد داد اشتاری چون "در بروبی
ابدی"" ،اندوه پرسه"" ،باد ما را با ود واهد برد" و نمونا هایی از این دسه هستند.

اینك ب شهایی از این اشتار:
گوخ کن  ///وزخ ظلمه را می شنوی؟  ///من بریبانا با این وشب تی می نگرم  ///من با نومیدی

ود

متتادم…(فر زاد113۵ ،؛ ص )231
روز یا شب؟  ///نا ،ای دوسه بروبی ابدی اسه  ///دش من می واهد با ظلمه فه شود…(همان ،ص )111
کاخ چون پاییز بودم…کاخ چون پاییز بودم  ///کاخ چون پاییز اموخ و مالش انگیز بودم  ///برگهای آرزوهای یكایك زرد
می شد  ///آفتاا دیدگان سرد می شد  ///آسمان سینا ام پردرد می شد…(همان ،ص )131
فروغ بیس از هر چیز تنهاسه و این صفه حدود  1۵بار در شترخ آمده و نیز ستا اسه ،کا این واژه  ۵1بار حدودا تكرار
شده س ه در شتر فروغ ن س مهمی دارد ه با عنوان صفه و ه با عنوان يد  1۵بار آمده اسه با عالوه با عنوان نوعی
تاکید برای يید های دیگر با صفه های دیگر ه با کار می رود در مرتبا ی بتدی صفه یرزان با بسامد  11بار کا اشاره ای با
عصر عدم ي تیه و تزیزش در هما ی ارکان زندگی اسه مض را و اض راا  11بار و مشوخ و تشویس  12بار نشان دادن
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دنیای پر از نگرانی فروغ ن س مهمی دارند و همین ور پریشان با  1۵بار و افسرده با  3بار تكرار در اداما و سسه با  1۵بار تكرار
با مفهوم بی اعتباری امور عمق می ب شد (حسین حسن پور آالشتی/پروانا دالور1131 ،؛ ص)1۵
فروغ فر زاد با ش صیه و سا تار انوادگی کا داشه همیشا در حاش هنجار شكنی بود هنجار شكنی کا نیاز با کنكاخ
در عواط برای کنار ه يراردادن کلمات بود فروغ در اشتارخ چنین نشان می دهد کا هنوز همان د تربچای کوچكی اسه
کا دستان ناتوانس با سمه يدرتی ازیی دراز اسه و می واهد با کسی تكیا داشتا باشد فروغ ،فروغ روشن زندگی م اطبین
ود اسه فروغ توانسه با دیها بنشیند تا زمانی کا بود تنهایس در

نشدنی اما از زمانی کا رفه درکس تنهایی شد فروغ

فر زاد در تمام طوش عمر نیاز با کسی داشه تا بتواند با او دی وخ باشد کسی کا چون پرویز ماندگار بود

 -4-5مقایسه فروغ فرخزاد با شاعران دیگر
نهضه نو ویی (مدرنیس ) کا بتد از نگهای هانی اوش و دوم در ادبیات تمام مله ها تغییر و تنویی ایجاد کرد ،سبب
شد کا ادبیات در فرم و منتوی دچار دگرگونیهایی بنیادی گردد فروغ فر زاد ( )1111-113۵و سیلویا پالث-1131( 1
 ،)111۵نیز دو شاعر نوپردازند کا گرچا یكی ایرا نی و دیگری امریكایی اسه اما چون در یك زمان و ت ریباآ پس از آن دوران
زندگی میکردند ،از نظر سبك و ویژگی های شتری (در حوزه تفكر ،ت ی ( )Imaginationو (زبان) و وه مشترکی دارند کا
ياب تأم اسه مهمترین و ا اشترا

فروغ فر زاد و سیلویا پالث بریزی بودن اشتار آنهاسه و همچنین ینن زنانا آنها کا در

اشتارشان کامالآ منسود اسه ایبتا ،باید در نظر داشه کا اشتار فروغ ت ریباآ با دو دوره ت سی میشوند دوره اوش کا شام
سا مجموعا «اسیر»« ،دیوار» و «عصیان» اسه در این مرحلا از شاعری ،اشتار وی در يایب سنتی و کامالآ فردی و صوصی
اسه؛ اما در دوره دوم ،کا با مجموعا «تویدی دیگر» آباز می شود ،اشتاری تكام یافتاتر و متنوشتر لوهگر میشود در این
اشتار ،وی از دنیای یایی و فردی بیرون میآید و با دنیای تازهای وارد میشود اینجاسه کا زندگی وايتی با شتر او در
میآمیزد و او واي گ رایی را با طنزی تلن ارائا می دهد سیلویا پالث نیز همانند فروغ شاعری ذهنگراسه ،ویی وی از همان ابتدا
با مسای ا تماعی تو ا بسیاری دارد با طور کلی ،این دو شاعر از نظر صوصیات شتری ،با ه و وه مشتر
اما بر الف فروغ کا در اشتارخ نوعی نشاط و تنر

بسیاری دارند

د تری وان با چش می ورد ،سیلویا پالث بسیار نا امید اسه و

درونمایا «مرگ» در تمام اشتارخ سایا میافكند (منصوره شری زاده؛ )113۵
امیلی 2را "شاعر شاعران" و "شاعر شگفتیها" نامیدهاند او مورد ستایس شاعرانی چون "تد هیوز"" ،1سیلویا پالث" 3و
"مك ییس" ۵کا ود از ملا بزرگترین شُترایند يرار گرفتا اسه.

امیلی در ساش 131۵در آمهرسه 1در ایایه ماساچوسه 1زاده شد و  ۵1ساش بتد در همان شهر درگذشه پدرخ مردی
بسیار مذهبی و س تگیر بود کا سایا هیبتس همیشا بر امیلی سنگینی می کرد با پدرخ روابط تیرهای داشه ،زیرا همواره او
را از تو ّا با ادبیّات باز می داشه.

بر ی از منت دان اشتار وی متت دند کا شتر «من هیچ کس  ،توکیستی؟? I am nobody!Who are youدر واي نبردی
اسه علیا فشاری کا از انب پدر بر او اعماش می شده اسه او در این اشتار اشاره میکند کا واهان آن اسه کا ناشنا تا

1

- Silviya pelas
- Emili
1
- Ted hiuz
3
- Silviya pelas
۵
- Mac lish
1
- Amherst
1
- Masachoset
2
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بماند شاید علّه عدم انتشار آثار وی در زمان حیاتس همین م لب باشد (تنها هفه ي تا از اشتار امیلی در زمان حیاتس
منتشر گردید)
ی ییدا 1در کتاا "سایها و ساعات امیلی دیكنسون"  The years and houres of Emily Dickinsonمی گوید:
وایدینس هیچگاه با او در پیشرفه هایس بتنوان یك شاعر کمك نمیکردند او لوتی ا تیار کرد کا برای اداما کارخ با آن
نیاز داشه تنها در این لوت بود کا او احساد اسارت نمیکرد.

فروغ نیز در منیط انوادگی با چنین مشكلی موا ا بود عدم تو ّا انواده با هنر و شتر او ،ب صوص رفتار شن پدر کا
با يوش فروغ با شونتس هما را از ود میترساند و باعث میشد با ود پناه ببرد ،تأثیر عمی ی بر احساسات و اندیشا او
داشه پوران فر زاد میگوید" :شاید اصوالآ این منیط اص انوادگی ما بود کا همیشا مان از این میشد تا برای فروغ و یا
اصوالآ برای هما ما ش صیّه ثابتی بو ود بیاید تأثیر منیط انوادگی بود و نفوذ دوگانا و اسرار آمیز پدرم" ( الیی111۵ ،؛
ص )111
فروغ در یكی از ناماهایی کا از اروپا برای پدرخ فرستاده،

اا با او می نویسد" :دی می واسه همای زندگی را،

همای حسها و دردها و بدب تیهای را برای شما بنویس و نمیتوانست و هنوز ه نمیتوان ؛ چون ويتی پایاهای سا تمان
افكار و ع اید ما در دو زمان م تل

و در دو ا تماعی کا از یناظ شرایط متفاوت هستند ری تا شده ،چ ور ما میتوانی در

میان ودمان حس تفاه ایجاد کنی ؟ درد بزرگ من این اسه کا شما هرگز مرا نمی شناسید و هیچويه ن واستید مرا
بشناسید" (همان ،ص )113
امیلی در منی ی زندگی و رشد میکند کا زنان چیزی ز مو ودات بیمصرف و بیروح نیستند او در مويتیّتی اسه کا
احساد میکند صدایی ندارد زیرا وادار با سكوت شده اسه برای او مندودیّه مضاعفی ب اطر زن بودن و ود دارد با گفتای
سینتیا وی  2شتر برای او وسیلاای بود کا می توانسه ود را بیان کند و با مندودیّههای ا تماعی حاک بر زنان بتازد او در
اشتار ود ستی میکند تفكّر سنّتی امتا را تغییر دهد و با هان بگوید کا از طرز رفتار با زنان ناراضی اسه
شتر زیر نمونا ای از اینگونا اشتار اوسه:
اینك نامای من با هان  ///کا هرگز برای من ننوشه  ///برسادهای را کا سرشه  ///با شكوهی مهر آمیز فرستاده بود ///
پیامس را با دستانی سپرده اسه  ///کا من نمی توان دید  ///با پاد عش س ،ای ه میهنان  ///از من با مهر یادآرید!
(دیكنسون1113 ،؛ ص)133

 -5نتیجه گیري
بلكا در ارج از کشور نیز بوده اسه

-

فروغ فر زاد شاعری توانا و تاثیر گذاری نا تنها در دا

-

فر زاد ذاتا شاعر بوده اسه

-

فروغ فر زاد ترانا سرای چیره دستی اسه کا توانایی سرایس شتر کود

را نیز دارد

می شود

-

ب در اشتار فروغ فر زاد با راحتی در

-

اشتار و دینوشتا های فر زاد از زاویا ی نگاه ودخ اسه ،اما با راحتی می توان با آن همزادپنداری نمود

-

اشتار فروغ فر زاد ارزخ تنلی پذیری باالیی دارد

- Jay Leyda
- Cynthia Wolff
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دیكنسون ،امیلی)1131( ،؛ گزیده ناماها و اشتار امیلی دیكنسون ،متر

 :ستیدپور ،ستید ،چاپ چهارم ،انتشارات

مروارید ،تهران
-

حسین حسن پور آالشتی /پروانا دالور)1131( ،؛ نگاهی سبك شنا تی با واژگان در زبان شتر فروغ ،فصلناما علمی
پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ایزهرا (د) ،ساش هجده  ،شماره  ،13زمستان

-

ستاری ،رضا و صفورایسادات رشیدی)113۵( ،؛ بررسی کهن ایگوی منجی در شتر "کسی کا مث هیچ کس نیسه"
فروغ فر زاد ،همایس ملی ادبیات بنایی ،اصفهان ،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نج آباد

-

سلیمی ،ییال و داب س اسدایلهی)1131( ،؛ آرکاییس واژگانی و ننوی در اشتار فروغ فر زاد ،اویین کنگره علمی بین
ایمللی فرهنگ ،زبان و ادبیات ،شیراز ،موسسا عایی علوم و فناوری وارزمی

-

شری زاده ،منصوره)113۵( ،؛ اشتار فروغ فر زاد و سیلویا پالث از دید ت بی ی ،همایس ملی ادبیات بنایی

-

شفیتی کدکنی ،منمدرضا)1113( ،؛ موسی ی شتر ،نشر آگا ،تهران ،شابك313-123-۵32-۵ :

-

فرج زاده ،منمد واد)1132( ،؛ ویژگی های فكری و سبك شتری فروغ فر زاد ،مجلا اینترنتی monadnet

-

فر زاد ،فروغ)113۵( ،؛ دیوان اشتار فروغ فر زاد ،چاپ دوم ،انتشارات ش ایق ،تهران

-

فر زاد ،فروغ)1133( ،؛ تویدی دیگر ،چاپ چهارم ،تهران

-

منمدی ،رامونا ()1133؛ تارین هنر ایران و هان ،چاپ سوم ،نشر فارسیران ،تهران شابك313-1۵۵-۵313-11-3 :

-

میرزایی ،زینب)1131( ،؛ از فرخ تا عرخ با نجوای عاش انا فروغ فر زاد ،دومین کنگره بین ایمللی علوم انسانی،
م ایتات فرهنگی ،تهران ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و ا تماعی امتا

-

نجیبی فینی ،بهجه ،متصوما ،ارج) 1131( ،؛ تاری چا م تصر ادبیات کود

و نو وان در ایران و تنلی چند شتر از

(مص فی رحماندوسه ،تفر ابراهیمی) ،فصلناما پژوهشی ،آموزشی ،شماره نوزده  ،پائیز ISSN: 2322-1364

-

نویسنده ناشناد ،ب و اندوه ،کارنی  ،شبكا موف یه ایرانیان
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سقف شیشهای ،از چالشها و راهكارها تا توانمندسازی زنان
اسداله مهرآرا ،7سیده فاطمه شفیع پور ،2ربابه دیانتی ،9علیرضا زارع

زیدي4

 -1استادیار گروه مدیریه دویتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد يائ شهر ،يائ شهر ایران
 -2دانشجوی دکتری مدیریه دویتی(مدیریه ت بی ی و توستا) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد يائ شهر ،يائ شهر ایران
 -1دانشجوی دکتری مدیریه دویتی(مدیریه ت بی ی و توستا) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد يائ شهر ،يائ شهر ایران
 -3دانشجوی دکتری مدیریه دویتی(مدیریه مناب انسانی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد يائ شهر ،يائ شهر ایران

چكیده
امروزه برناما ریزان در س ح رد و کالن با اهمیه ن س زنان در پیشبرد اهداف امتا واي

شده اند با این

حاش شرایط فرهنگی حاک بر امتا ه چنان عالی ی را در س ح امتا با نمایس می گذارد کا مان ارزخ
گذاری وايتی فتاییه زنان در امتا می شود یكی از شا ص های مهمی کا با عنوان متیار توستا نسیتی و
نیز توانمندسازی زنان مورد تو ا يرار می گیرد ،میزان مشارکه زنان در تصمی گیری های کالن کشور و ه
چنین حضور آنها در پسه های مدیریتی اسه زنان در افزایس بهره وری و توستا ا تماعی و ايتصادی کشورها
ن شی بنیادی دارند اما در بازار کار زنان سه اندکی در انت اا شدن برای رتبا های باالی مدیریه سازمانی
دارند در ادبیات مدیریه ،عله عدم ارت ا و پیشرفه زنان را و ود پدیده ای موسوم با "س
دانند س

شیشاای" می

شیشاای با موان مصنوعی و نامرئی ،تصمیمات سازمانی و تتصبات مسئوالن سازمان اطالق می

شود کا مان پیشرفه اش اص با صالحیه با ویژه زنان در دا

سازمان ها می شود این پدیده کا حاص

عوام و عناصر متتددی اسه نشان از تا ر فرهنگی داشتا و ناشی از تتمی نامنصفانای تفاوتهای زیستی زنان
و مردان با حوزه های کاری اسه کا تبتات منفی ود را بروز داده و باعث شده اسه کا از توانمندی فكری و
ت صصی و يابلیه های مدیریتی زنان استفاده مناسب با عم نیاید این م ایا ستی بر آن دارد کا ضمن تتری
س

شیشاای ،عوام

م تل

ایجاد س

شیشاای را در سازمان مورد بررسی يرار داده و با نگاهی با

توانمندسازی زنان ،وضتیه امروز زنان در س وح مدیریه بر ی کشورها را تنلی نموده و راههای شكستن
س

شیشاای را نیز توضیح دهد

واژگان كلیدي :س

شیشاای ،توانمندسازی زنان ،تبتیض نسیتی

 -7مقدمه
تنوالت بنیادینی در فرایندها و منصوالت آموزخ عایی در هان صورت گرفتا اسه انفجار اطالعات ،توستا ارتباطات
تنوالت در نظام های اداره حكومه ،تنوالت فرهنگی و با ه پیوستا وام

هانی ،نگاه و نیاز با نیروهای فتاش و کارآزموده را

افزایس داده اسه زنان از ملا نیروهایی هستند کا گرچا با رشد فزاینده تنصیالت عایی ود ،گوی سب ه را از مردان ربوده
اند اما در هما مناطق هان با یك اندازه از مشارکه در امور ا تماعی و سیاسی بر وردار نبوده اند آمارهای م تل از وضتیه
زنان در ایران و هان حاکی از آن اسه کا زنان با و ود تنصیالت عایی دانشگاهی حتی در عرصا های م تل مدیریتی نیز از
وضتیه در حاش رشد شغلی و متناسب با مردان بر وردار نیستند و این در حایی اسه کا میزان و در ا توستا یافتگی هر
ا تماا بشری با مشارکه هما انبا و ودآموزی ا تماعی و مدنی کام افراد بستگی دارد(مندث ایصی)1131 ،
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از طرفی دیگر ،اگرچ ا در سایهای ا یر حضور زنان در ا تماا و منیط های کاری افزایس یافتا اسه با و ود این ،روند
ارت ای زنان با س وح باالی مدیریتی با پیشرفه های تنصیلی آنها ه

وانی ندارد و حضور زنان در س وح عایی مدیریتی در

بیشتر کشورها ،با صوص ایران ،با دیی موان متتدد ،ناچیز و کمرنگ اسه موانتی کا در وام و سازمان ها و زمان های
م تل متفاوت اسه( بفوری و همكاران)1131 ،
زنان ب س مهمی از تامین سرمایا در بنث آموزخ و پرورخ اند بدین یناظ ،تو ا با ن س آنها از موضوعات اساسی
توستا و مشارکه ا تماعی و تربیتی با شمار می رود و ابزار مهمی در تن ق دیگر اهداف توستا منسوا می شود شا ص
میزان اهمیه ،اعتبار و حضور وايتی زنان در وام امروزی با منزیا توستا یافتگی کشورها م رح شده اسه و توستا پایدار
مبتنی بر توانمندسازی زنان اسه با طوریكا اندیشمندان ا تماعی همواره بر رف موان

نسیتی با عنوان یزوم تن ق توستا

تربیتی و ا تماعی تاکید کرده اند تن ی ات نشان می دهد با افزایس در ا توستا یافتگی یك کشور ،سه زنان در نیروی کار
شاب افزایس می یابد(شیتا زاده)113۵ ،
در بیشتر وام بشری ،نرخ اشتغاش و مشارکه زنان اند

اسه و عواملی مانند رشد آموزخ عمومی ،باال رفتن سن ازدواج،

کاهس تتداد فرزندان ،افزایس شهرنشینی و افزایس هزینا های زندگی مشارکه آنها را در حوزه های کاری افزایس داده و
نگرخ ها را با يابلیه های زنان تغییر داده اسه امروزه ،ب س اعظمی از نیروی انسانی سازمان ها را زنان تامین می کنند اما با
رب افزایس نرخ مشارکه آنها ،میزان پسه های باالی مدیریتی آنها ناچیز اسه با عبارت دیگر ،آنها در سلسلا مراتب سازمانی
تا ایی اص ارت ا می یابند و در آنجا با دیی موان ناشنا تا و نامرئی متوي می شوند
س

شیشا ای اص الحی اسه کا در دها  131۵در آمریكا برای توصی

موان تصنتی و نامرئی ناشی از تتصبات و

تبتیضات سازمانی و دیدگاهی ابداا شد موانتی کا در عم زنان و ايلیه های نژادی را از رسیدن با مناصب و مويتیه های
عایی شغلی باز می دارد برن س

شیشا ای را رواج انواا تبتیض ها ی شغلی کا با تدریج با یك مان وايتی اما نامرئی برای

پی شرفه زنان با مواض باالی يدرت و م ام منتهی میشود ،تتری
س

می کند(برن )2۵۵۵ ،اما با این و ود و با تو ا با و ود

شیشا ای ،امروزه شمار زیادی از زنان امتا بدون پی بردن با نابرابری مو ود ،با زندگی روزمره ود اداما می دهند ،با

این تصور کا شرایط باید این گونا باشد ایب آن کا این وايتیه نابرابر ،زمانی مو ب احساد نابرابری در آنها می شود کا
آنان از طریق تنصی در دوره های عایی و در پی آن آگاهی از ح وق ود و شرایط دیگر زنان امتا ،با نوعی ودآگاهی از
وض مو ود می رسند حاش با تو ا با آن کا زنان با چنین آگاهی دسه یافتا اند ،یذا نابرابری مو ود در سازمان ها تبدی با
احساد نابرابری شده و با ایجاد مسئلا در سازمان ها منجر شده اسه علی رب آنكا از یناظ ح ويی هیچ تفاوتی بین زنان و
مردان گذاشتا نشده اسه ،ویی در عرصا عم  ،زنان برای دریافه ح وق و مزایای مساوی مردان ،برای مشاب مشابا و فراه
آوردن تسهیالت مناسب شغلی با مشك موا ا هستند(چهاربایس)1113 ،
امروزه بنث ت سی کار در سازمان ها با گونا ای ناعادالنا م رح می شود ،زنان ابلب در حاشیا بوده و گویی دیوارها و
س

های شیشا ای آنان را احاطا کرده و از پیشرفه آنان ممانته می کند بنابراین شناسایی عل ایجاد این س

بین بردن آن ،از وظای

 ،برای از

مه سازمانی با شمار می آید(زهرئی )1131 ،این در حایی اسه کا همیشا در طوش تارین تصورات

يایبی مربوط با مرد بودن و يدرت رهبری با ه تداعی می شوند با همین دیی  ،اگر مردان حتی در مشاب مربوط با زنان نیز
وارد شوند ،حایه عكس اثر س
س

شیشا ای پدید می آید یتنی گرایس این اسه کا مردان را با یك پلا بريی شیشا ای با بام

شیشا ای برسانند(پورکیانی)1133 ،
چایس های بسیاری هستند کا افزایس ف ر و کاهس برابری نسیتی را باعث می شوند ،نكتا اساسی کا در بایب بررسی ها

مورد تاکید يرار می گیرد ،این اسه کا زنان با اطر زن بودن بیشتر در مترض ف ر يرار دارند با عالوه نگرانی پیوستن زنان با
گروه آنچا شیفرد "ف یرترین ف را" نام می نهد سبب طرح رویكردهای دید در توستا و نسیه و ات اذ تدابیری برای بهبود
کارکردهای اساسی و مویفا ها ی يابلیتی زنان شده اسه مفهوم اساسی و مشتر

در این رویكردها و راهكارها مفهوم

توانمندسازی زنان اسه با گونا ای کا برناما توستا سازمان مل ارت ا برابری نسیتی و توانمندسازی زنان در س نی
31
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گسترده را با عنوان یكی از اهداف کلیدی اعالمیا هزاره سوم اعالم کرده اسه این بدین متنی اسه کا اگر هدف حذف
نابرابری های نسیتی عینیه پیدا نكند ،تن ق اهداف هزاره سوم با دشواری زیاد موا ا واهد بود( شكوری و همكاران،
)1131
با عبارت دیگر هر چا حضور زنان در ا تماا فتاشتر و موثرتر باشد ،کشور پیشرفتا تر و توستا یافتا تر واهد بود وییكن
میزان ن س و مشارکه زنان در هر امتا با ویژه در زمینا های ايتصادی ،ا تماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابستا با بر ورد و
نگرخ آن امتا نسبه با زن می باشد در ساش های ا یر زنان با رب پیشرفه های منسود در زمینا تنصیالت و مشارکه
ا تماعی در با دسه آوردن ن س های مدیریتی نسبه با مردان از سه بسیار کمتری بر وردارند بنابراین با تو ا با اهمیه
موضوا ،این م ایا ستی بر آن دارد کا ضمن تتری

س

شیشاای ،عوام م تل

ایجاد س

شیشاای را در سازمان مورد

بررسی يرار داده و با نگاهی با توانمندسازی زنان ،وضتیه امروز زنان در س وح مدیریه بر ی کشورها را تنلی نموده و
راههای شكستن س

شیشاای را نیز توضیح دهد

 -2سقف شیشهاي
این اص الح برای ن ستین بار در ساش  1331از سوی مجلا واش استریه با منظور تشریح موان نامرئی کا زنان را از حرکه
با سمه مشاب و پسه های باالتر باز می دارند ،با کار برده شد(ابراهی پور و همكاران )113۵ ،یتنی ایی کا زنان می توانند
باالتر از ایگاه ود را ببینند اما امكان دسترسی با آن را ندارند(دادپرور )113۵ ،یكی از نشانا های مه س

شیشا ای،

نابرابری نسیتی در پاداخ هاسه یكی دیگر از نشانا ها هنگامی اسه کا فرهنگ سازمان مان پیشرفه زنان می شود(وزیری
بزرگ )1133 ،از این منظر ،مويتیه نابرابر زنان در بازار کار ،ناشی از یك عام نیسه بلكا از همگرایی و تتام پیچیده در
میان عوام متتدد سیاسی ،ايتصادی ،يانونی ،باورهای ا تماعی ،عملیات و ايدامات افراد و سازمان ها با و ود می آید(سرمدی،
 )1131س

شیشا ای ،یك س

یا دیوار در یك ن ا یا مكانی نیسه ،بلكا شك های متفاوتی از تتصبات نسیتی اسه

کا ابلب با طور آشكار و پنهان ود را نشان می دهد س

شیشا ای کامال ياب مشاهده اسه برای مشابلی کا با وسیلا آن

تنه تاثیر يرار می گیرند بنابراین شاید بتوان این گونا گفه کا اصوال هیچ س

شیشا ای و ود ندارد ،بلكا يصد این اسه با

زنها دستمزدهای کمتری پردا ه شود تا آنها کار را در میانا راه رها کنند و زمان کمتری کار کنند و کارهای با ریسك کمتر را
انت اا کنند عالوه بر آن ،آنها استد الش کردند کا سازمان ها در حاش حاضر با صورت هانی برای توستا فرصه ها عم می
کنند بنابراین س

شیشا ای ف ط موضوعی افسانا ای و ود سا تا اسه بنث اوییا آنها این اسه کا زن ها می توانند

مويتیه های باالتر مبتنی بر شایستگی را از طریق کار س ه حفظ کنند و بنث دوم آنها مسئوییه های انوادگی اسه کا با
سمه توستا میانی می آید(رای و استاوا)2۵۵3 ،
بر اساد تتری رسمی کمیسیون س
کا عبارتند از :س
چنین س

شیشا ای فدراش ،ضاب ا ای برای شناسایی نابرابری س

شیشا ای ارائا داده اند

شیشا ای نوعی نابرابری اسه کا بوسیلا سایر ویژگی های مرتبط با شغ توضیح داده نشده اسه ه

شیشا ای نوعی نابرابری اسه کا بدون تو ا با يابلیه ها و موف یه های ش ص در مورد وی اعماش می شود

نابرابری های کا ناشی از تبتیض های گذشتا در تنصی یا آموزخ هستند یا ناشی از نوا انت ابی هستند کا افراد با م تضای
اهداف بیر مرتبط با بازار کار مث

انواده ،کار داوطلبانا یا تفریح انجام داده اند ،مشموش س

شیشا ای نمی شوند (Cotter,

)2001

-9عوامل ایجاد سقف شیشهاي در سازمانها
هرچند حضور و مشارکه کمی زنان در سایهای ا یر افزایس یافتا ،اما مشارکه کیفی آنان با س ح م لوا نرسیده اسه و
در این زمینا پیشرفه چش گیری و ود نداشتا اسه در این میان عوام م تلفی و ود دارد کا سبب ع ب ماندن زنان در
عرصا های م تل اشتغاش و پسه های مدیریتی شده اسه ،کا در زیر با شرح آنها می پردازی
31

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

عوامل قانونی :هر چند در يوانین بسیاری از کشورها برابری ح ويی مرد و زن با عنوان یك اص پذیرفتا شده اسه ،اما
این با آنچا در عم مشاهده می شود ،متفاوت اسه با این و ود موان يانونی برای زنان بسیار مندود اسه ،چون در اکثر
يوانین ا تماعی تفكیك نسیتی م رح نیسه با این حاش بر ی از مندودیه های فرهنگی و ا تماعی در بر ی از زمینا های
يانونی سایا اندا تا کا از آن میان می توان با عدم پذیرخ و ايامه یك زن تنها در بر ی از اماکن مانند هت ها اشاره
کرد(مندث ایصی)1131 ،
عوامل سیاسی :از دیدگاه عدایه رویا ای ،عدایه باید با استفاده از رویا های منصفانا تتری

شود یتنی تصمیمات

عادالنا تصم یماتی هستند کا نتیجا رویا های منصفانا باشد عدایه مراوده ای نیز با کیفیه رفتارهای بین فردی کا یك فرد
يب و بتد از ات اذ تصمی در مترض آن ها يرار می گیرد ،اشاره دارد متاسفانا شواهد حاکی از آن اسه کا زنان بی عدایتی
سازمانی را بیس از مردان حس می کنند در نتیجا ويتی زنان متو ا شوند کا علی رب تالخ و کوشس همپای مردان ،در
رسیدن با پسه های باالتر با آن ها با صورت ناعادالنا بر ورد می شود ،دسه از تالخ و کوشس برداشتا و این سبب می شود
کا سازمان با طور اص و امتا با طور عام از ظرفیه آنان استفاده نكند(میرکمایی و ناستایی زایی)1133 ،
عوامل سازمانی :بر ی مواي س

شیشاای حاص تصمی های درسه و بلط مدیران ارشد سازمان برای مشارکه دادن

زنان در مشاب مدیریتی سازمان اسه این در حایی اسه کا االن روسای سازمان ها برای اینكا نشان دهند از نیروی زنان
استفاده می کنند و آن ها برای پیشرفه های شغلی از فرصه های برابری بر وردارند ،از یك یا دو مدیر در س وح باالی
سازمان در پسه های ک اهمیه مدیریتی استفاده می کنند مث حضور یك زن در کابینا دویه نه

مهوری اسالمی ایران

در زمینا تبتیض علیا زنان در کسب مناصب رهبری در سازمان های کاری شواهد فراوانی و ود دارد عالوه بر آن ،زمانی کا
زنان با منصب مدیریه می رسند ممكن اسه با تبتیض های مداوم در زمینا ننوه بر ورد با ود در توزی پاداخ ها و تشویق
ها رو با رو شوند(ریجو)1131 ،
عوامل فرهنگی :فرهنگ ،در ح ی ه مجموعا عناصر اساسی نگرخ ،بینس  ،عم و اعت اد امتا اسه و در باورداشه
های فرهنگی ،هر آنچا کا با گونا ای در امتا با عنوان هنجارها یا ناهنجارها و ود دارد ،ز عناصر فرهنگی اسه از طرفی،
یكی دیگر از مسائ پیس روی زنان در سازمان ها ،کلیشا ها و نگرخ های مورد يبوش اعضای سازمان اسه این کلیشا ها روسا
و هیئه مد یره سازمان را از تصمی گیری درسه باز می دارد و باعث می شود فرصه های برابر در سازمان برای آن ها فراه
نباشد نگرخ های فرهنگی کا کا می تواند شام طرز تل ی ها ،باورها ،نگرخ های يایبی و تتصبات منفی نسبه با زنان باشد،
یكی از مه ترین موان فراروی زنان برای کسب پسه های مدیریتی اسه موان فرهنگی و تصورات يایبی از باورها ،اعت ادات و
ارزخ های رایج نشات می گیرد و میزان مشارکه زنان را تتیین می کند ه از این رو مدیران مرد نسبه با توانایی های
مدیریتی زنان نگرخ مثبتی ندارند و فرهنگ سازمانی باعث عدم حضور زنان در پستهای مدیریتی دویتی می شود( اسفیدانی،
)1133
عوامل خانوادگی :یكی از مه ترین دالیلی کا بسیاری از پژوهشگران برای مشارکه پائین تر زنان در امور ا تماعی از
ملا در فرایند توستا پایدار ذکر می کنند ،این اسه کا در اص د تربچا ها از همان کودکی در انواده ها و نیز در مدارد
با گونا ای پرورخ می یابند کا ود را دور از ن س های ا تماعی و سیاسی تصور می کنند با س ن دیگر ،از کودکی با
پسران آمو تا می شود کا آنان باید ن س های فتاش ا تماعی و نیز سیاسی داشتا باشند و این ن س ها برای آنان حایه ممنوا
ندارد در حایی کا با د تران آموزخ د اده می شود کا در نهایه ف ط باید با امر انا داری و پرورخ کودکان بپردازند و امور
مهمی همچون فتاییه های سیاسی و ا تماعی را با مردان واگذار کنند (ایماسی و همكاران)1133 ،
كمبود مدل و الگوي زنان مدیر و موفق :ایگوهای موف ی از مدیران زن در امتا با زنان اعتماد با نفس بیشتری می
دهد و رفتار صنیح در منیط کاری با شبیا سازی از مدیران ،زن ،س ح کارایی آنها را افزایس می دهد ویی زنان بایبا گروه
مر تی کا بتوانند برای ایگوهای شغلی ود از آن ایده بگیرند را نمی شناسند ،زیرا تتداد مدیران زن ک اسه

33

سال سوم ،شماره دو(پیاپی ده) ،تیر  ،7931جلد دو

فقدان شبكه هاي حمایتی :ويتی زنان در پسه مدیریتی يرار می گیرند ،مسئوییه ا رای وظای

سنگین مدیریه،

تنم استرد ناشی از ابهام و ه چنین تتهدات انوادگی ،انرژی زیادی را از آنان می طلبد کا با تنهایی از عهده آن ها بر
نیامده و نیاز با کمك و حمایه دارند یكی از مصاحبا شوندگان زن این گونا اذعان می کند" :رئیس برای شرکه در لسات،
ماموریه ها و تنوی گزارخ های من یلی س ه گیر اسه و اصال مالحظا بچا کوچك مرا نمی کند" در م ایتات يبلی ه
بر این نكتا تاکید شده اسه کا زنان مسئوییه اصلی امور انا و نگهداری از فرزندان را دارند با همین اطر ،برای اینكا بتواند
مسئوییه های سنگین و حساد مدیریتی ود را انجام دهند ،تنه فشار زیادی يرار می گیرند کا این استرد زیادی را ه با
همراه دارد کارفرمایان ه این موضوا را با عنوان نكتا ای منفی برای زنان در نظر می گیرند از طرف دیگر ،هنگامی کا زنان
در مويتیتی يرار می گیرند کا باید چند انتظار را برآورده سازند ،می توانند با دیی تتارض ن س یكی از تتهدات ود را تر یح
دهند اینجاسه کا زنان با حمایه های انواده و همسر ،با طور ویژه نیاز دارند سازمان ه

ود با ایجاد تسهیالت مهدکود ،

ساعات کاری شناور و دورکاری و مالحظات بیشتر زنان ب رای ماموریه ها و سفرهای کاری می تواند با این امر کمك کند
(هزار ریبی و پیلا وری)1131 ،

 -4وضعیت مدیریت زنان در سازمان هاي ایران
ا یرا حضور زنان در رده های مدیریه چشمگیرتر شده اسه و ورود آنان با رده های باالی سازمانی مسائ بسیاری را با
ود با همراه داشتا اسه با و ود اینكا تتداد زنان در نیروی کار رو با افزایس اسه اما پیشرفه آنها در مشاب مدیریتی
منسود نبوده اسه این در حایی اسه کا تن ی ات انجام شده برای شنا ه برتری مردان در مدیریه ،و ا تمایزی را برای
مدیر بودن اننصاری مردان يائ نیسه پژوهس ها نشان می دهد مدیریه آینده نیازمند استفاده بیشتر و کارآمد از نیروی
بای وه زنان در مدیریه اسه (سلیمان پورعمران و همكاران)113۵ ،
درطوش تارین سازمان ها ،زنان متموال با پسه هایی منصوا شده اند کا ناگزیر بوده اند کارهای تكراری انجام دهند و
پسه هایی در س وح پایین داشتا باشند بیشتر آنها در پسه های ستادی و با مثابا دستیار مدیران صفی انجام وظیفا کرده
اند و با ندرت مسئوییه های مدیران صفی را بر عهده داشتا اند (بابایی رحی آبادی )113۵ ،با طوری کا با نظر می رسد
توانایی های آنها نادیده گرفتا شده اسه بنابراین در ارتباط با حضور و یا عدم حضور زنان در پسه های مدیریتی سواالت زیر
ایجاد می شود:
-

چرا با و ود اینكا نیمی از متیه امتا از زنان تشكی شده اسه و آنان با منزیا پرورخ دهندگان نس
آینده تاثیر بسیار شگرفتی بر توستا هما انبا و پایدار دارند ،کماکان حضور آنها در امتا نادیده گرفتا می
شود؟

-

چرا با تو ا با اینكا آمارها نشان می دهد در ساش های ا یر حضور و مشارکه زنان در حوزه های متفاوت
افزایس یافتا اسه ،در بتد کیفی چندان رشدی در تصدی زنان در مسئوییه های س ح باالتر مشاهده نشده
اسه؟

-

چرا زنان ،با و ود بهره مندی از تنصیالت و تجربا کافی ،با طور متموش از توان و تمای کافی هه پذیرخ
مسئوییه و پسه های حساد بر وردار نیستند؟

در م ایتات انجام شده تا کنون ،این نتایج بدسه آمده اسه :در یكی از پژوهس ها ،دريایب فرضیا هایی ،اسناد ناتوانی با
ان ها و دی تل ی نشدن آنها با مثابا یكی از عوام موثر بر کاهس فرصه شغلی زنان تل ی شده اسه (داوری و رضا زاده،
 )1132ه چنین با بررسی تاثیر چهار بتد ايتصادی ،ا تماعی ،سیاسی و روانی در توانمندی زنان سرپرسه انوار ،مالحظا
شده اسه کا عواملی چون ف ر ايتصادی ،نگرخ منفی نسبه با ن س زنان ،عدم مشارکه در امور ا تماعی ،عدم مشارکه
سیاسی ،عدم مبارزه برای کسب ح وق برابر با مردان ،نداشتن عزت نفس ،ود اثرب شی ،است الش کاری و احساد يدرت ،باعث
کاهس توانمندی زنان شده اسه (زارا و فرهادی ) 113۵ ،ه چنین ادعا شده اسه عدم حضور زنان در پسه های مدیریتی
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ا رایی ،با دیی نداشتن مهارت مدیریتی نیسه ،بلك ا ناشی از عوام منی ی و شرایط فرهنگی یا فرهنگ سازمانی حاک بر
سازمان های شدیدا مردساالر اسه (آزادان و همكاران )1133 ،ه چنین م ایتات دیگری نشان می دهد س

شیشاای

بسیاری از زنان را از باال رفتن با سوی مناسب مدیریتی و رهبری باز می دارد .

 -5توانمندسازي و توانمندسازي زنان
از توانمندسازی تتاری متتددی ارائا شده اسه در ادبیات مربوطا برای تتری این مفهوم با گستره ای وسی از مفاهیمی
نظیر حق انت اا ،کنترش داشتن و دسترسی با مناب و احساد است الش ،اعتماد با نفس و بیره اشاره شده اسه(شكوری و
همكاران )1131 ،توانمن دسازی اص الحی اسه برای توصی

هموارکردن راه ود یا دیگران برای تالخ در هه دستیابی با

اهداف ش صی توانمندسازی یتنی مردم باید با س نی از توستا فردی دسه یابند کا با آن ها امكان انت اا بر اساد
واستا های ود را بدهد
توانمندسازی زنان با این متنی اسه کا(کتابی و همكاران:)1132 ،
-

آن ها بر شرم بی مورد ود فائق آیند

-

کردار و گفتارشان حاکی از اعتماد با نفس و اطمینان اطر باشد

-

يادر با ارزیابی صنیح و شنا ه وايتی ویشتن باشند

-

با استتدادها و مندودیه های درونی ویس آگاه باشند

-

يدرت رویارویی با دشواری ها را داشتا باشند و در رف آن ها بكوشند

-

از اهداف مورد نظر و توان عملی سا تن آن شنا تی ديیق داشتا باشند

-

از توانایی و يابلیه نی با هدف های ویس بر وردار باشند

-

بتوانند با افزایس توانمندی ویس با هدف های مورد نظر دسه یابند

طبق دیدگاه اگبوما ،توانمندسازی زنان با متنای دسه یابی بیشتر زنان با مناب و کنترش بر زندگی ود تتری

شده کا

مو ب احساد است الش و اعتماد بنفس بیشتری در آن ها می شود و این فرایند مو ب افزایس عزت نفس زنان می شود از
منظری دیگر ،توانا سازی یك زن با این مفهوم اسه کا وی برای انجام بر ی از کارها ،توانایی متی پیدا م کند این امر با
رف

تبتیض میان زنان و مردان منجر میشود و یا در م ابلا با تبتیضهای

نسیتی در

امتا موثر واي

میگردد(عبادزاده)113۵،

 -3مراحل توانمندسازي زنان
با اعت اد پژوهشگران ،تواناسازی اشاره با فرایندی دارد کا طی آن افراد نسبه با مناف

ود آگاه گشتا ،شرای ی کا آن ها

را مندود نموده و از حق ود منروم می سازد را شناسایی نمایند افراد پس از شنا ه ح وق ود و شناسایی موان رسیدن با
آن ،راه هایی را ات اذ نمایند تا بدون پایماش کردن ح وق دیگران کنترش بیشتری بر زندگی ود داشتا باشند(مهران)113۵ ،
وی متت د اسه برای توانمندسازی زنان باید پنج مرحلا را کا با ترتیب شام رفاه ،دسترسی ،آگاهی ،مشارکه و کنترش
می باشد ،طی کرد(کلدی و سلنشوری)1131 ،
رفاه :در این مرحلا رفاه مادی زنان مانند تغذیا و درآمد بررسی می شود در این مرحلا از توانمندسازی ،رف تبتیض بین
زنان و مردان مدنظر يرار می گیرد
دسترسی :در این مرحلا زنان باید با عوام تویید (زمین ،کار و سرمایا) ،کارهای موید درآمد ،دمات آموزخ مهارت زا
کا است دام و تویید را ممكن می سازد و حتی منصوش و دسترنج ود دسترسی داشتا باشند
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آگاهی :در این مرحلا زنان باید تش یص دهند کا مشكالت آن ها ناشی از کمبودهای ش صی شان نیسه ،بلكا نشات
گرفتا از ن س های نسیتی مربوط با فرهنگ بوده و ياب تغییر اسه آگاهی در این مفهوم با متنای باور داشتن برابری اسه
مشاركت :در این مرحلا زنان در تمام برناما های مربوط با ود شرکه می کنند مشارکه آن ها باید با تتداد و شمار آنها
در امتا متناسب باشد
برابري در كنترل :کا با متنی توازن يدرت میان زنان و مردان اسه

 -1سهم زنان از مشاغل مدیریتی و كاركنان در برخی از كشورهاي اروپایی
تارین هان شاهد ن س بسیار عظی و انكار ناپذیر زنان در حوادث گوناگون اسه امروزه کا مباحث توستا کشورهای هان
م رح می باشد ،ن س زنان در این فرایند با شدت مورد تو ا يرار گرفتا اسه برگزاری لسات ،سمینارها و کنگره های متتدد
در صوص ایگاه زنان و ن س آنان در توستا ،حكایه از این موضوا حیاتی دارد با کمی ديه می توان دریافه کا برگزاری
این گون ا برناما ها نشان از موضوا نا چندان وشایند دیگری نیز دارد و آن این اسه کا تا کنون یا دسه ک در سده های
ا یر ن س زنان با عنوان نیمی از متیه هان در حاش توستا نادیده گرفتا شده اسه این امر نشان از و ود تبتیض ها و
نابرابری های نسیتی در زمینا های گوناگون سیاسی ،ايتصادی ،ا تماعی و بیره دارد (نصیری و همكاران)113۵ ،
ارت ای زنان با پسه های مدیریه در امتا امروز بیس از پیس حائز اهمیه اسه اشتغاش زنان صوصا در س وح باالی
مدیریه دارای پیامدهای مثبتی از يبی کاهس میزان باروری ،رشد شا ص های توستا انسانی زنان ،با تب افزایس دانس و
مهارت آنان و ه چنین رشد فرهنگ عمومی ،افزایس شا ص های بهداشتی ،بهبود پیشرفه تنصیلی فرزندان زنان تنصی
کرده و ایجاد و ت ویه احساد امنیه می باشد (میرکمایی و ناستی زایی)1133 ،
اگرچا زنان بیس از نیمی از متیه را تشكی می دهند و از یناظ س ح داشن و توانایی ظرفیه های نهفتا ای دارند ،اما
سه ناچیزی در تصدی پسه های مدیریتی دارند م ایتات انجام شده در  31۵شرکه در ایایه متنده آمریكا نشان می دهد
کا تتداد افرادی کا با ملیه آفری ایی -آمریكایی در مشاب مدیریتی می باشند با  3درصد افزایس یافتا اسه ه چنین بر
اساد آمارها ،تنها حدود  11درصد از متصدیان مشاب شرکه ها در ۵۵۵شرکه برتر مترفی شده توسط "فورچون" را زنان
تشكی می دهند (اسچرمرحوران)2۵۵2 ،
در طوش دها های گذشتا تغییرات شرایط متیه شنا تی ا تماعی و ايتصادی منجر با افزایس تتداد زنان ح وق بگیر
در سراسر دنیا شده اسه دفتر بین ایمللی کار نشان داد کا شكستن س
 ILOاین روند در اکثر کشورهای دنیا در حاش شتاا اسه س

شیشاای در گزارشی در ساش  1331تنه عنوان

شیشاای مانتی اسه کا زنان با آن روبرو می شوند و از

پیشرفه آنان در منیط های کاری لوگیری می شود (میربفوری)113۵ ،
م ایتا ای کا در پنج کشور ،درصد مشاب مدیریتی و درصد کارکنان را با تفكیك مورد بررسی يرار داده کا نتایج این
م ایتا در دوش زیر نشان داده شده اسه( م یمی و همكاران)113۵ ،
جدول  -7سهم زنان از مشاغل مدیریتی و كاركنان در برخی كشورهاي اروپایی
کشور

مشاب مدیریتی زنان
(درصد از ک )

کارکنان زن
(درصد از ک )

اتریس

22

31

فنالند

2۵

31

نروژ

12

31

سوئیس

23

3۵

انگلستان

11

3۵
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 -1پیامدهاي سقف شیشهاي
پیامدهاي فردي سقف شیشهاي :یافتا های حاص از مصاحبا با بسیاری از زنانی کا يربانی س
می دهد و ود س

شیشاای باعث می شود زنان در مكان های باالی سازمان حضور ضتی

ممكن اسه فرصه آینده زنان را با طور فردی و یا گروهی تضتی

شیشاای شدند ،نشان

و ناکارآمدی را تجربا کنند کا

کند پیامدهای فردی چنین وضتیتی عبارت اند از :تر

سازمان ،استتفا از شغ مدیریه و برگشه با شغ يبلی ،کاهس انگیزه ،افزایس استرد ،عدم اعتماد با نفس و يوی تر شدن
تتصبات کلیشا ای در مورد زنان(ضربامی فر و بهبودی)1131 ،
پیامدهاي سازمانی سقف شیشهاي :ناکارآمدی حاص از س

شیشاای ه چنین پیامدهای منفی سازمانی را نیز با

همراه دارد این پیامدها عبارتند از :ناکارآمدی سازمان ،کاهس بهره وری ،افزایس ابجایی مدیران ،کاهس تتهد سازمانی و
انتصاا زنان با شغ های چایشی گاهی این پیامدها باعث می شود هر سازمانی کا مدیران ارشدخ از زنان باشند ،با عملكرد
منفی و ناکارآمدی آن سازمان فكر کنند

-3راه هاي شكستن سقف شیشهاي
با تو ا با بنثی کا گذشه ،با این نتیجا می رسی کا زنان نا می واهند و نا می توانند کا برای همیشا در این موض
فرودسه بايی بمانند و بدیهی اسه کا از گذشتا تا با امروز شمار بسیاری از ایشان برای رف اینگونا تبتیض های نسیتی
تالخ های ارزشمندی را با عرصا ی حضور رسانده اند در این زمینا سازمان بین ایمللی کار نیز کوشس هایی را با انجام
رسانده اند کا از آن ملا اند :آموزخ ،ایجاد شبكا های ارتباطی ،ات اذ سیاسه های سازگار با مصایح انوادگی ،اصالح بتضی
از يوانین است دامی ،افزایس آگاهی عمومی با ن س و سه ايتصادی رو با رشد زنان ه چنین برای استفاده از س وح
مدیریه و تصمی گیری باید شرای ی فراه نمود تا بانوان توانایی های ود را بشناسند رسیدن با اهداف سازمان ها و پیرو آن
رشد و توستا هر چا بیشتر وام در زمینا های گوناگون مستلزم حضور بهتر و بیشتر زنان و مردان مت صص در عرصا عم
می باشد زنان نیز باید بدانند علی رب تالخ های صورت گرفتا هنوز ه در س ح وسیتی از حوزه های عمومی تبتیض ها و
تفكیك های نسیتی فراوانی و ود دارند و برای رسیدن با برابری با متنای وايتی کلما ،راه بسیار دشواری در پیس اسه کا
حضور و یاری زنان و ایبتا مردان بسیاری را طلب میکند(کریمی)1113 ،
واژه نسیه در يایب های م تلفی مورد استفاده يرار گرفتا اسه تا با افراد کمك کند کا نبا های تتامالت کاری بین
زنان و مردان را مورد بررسی يرار دهند این موض ابلب مورد تو ا زنان بوده اسه تا مويتیه ا تماعی ود را بهبود ب شند و
دید گاه های امتا را نسبه با ایگاه ود تغییر دهند سا تارهای روابط و تتابیر در صوص ن س زنان در فتاییه های
ا تماعی و سازمانی با تو ا با مویفا های فرهنگی ،طب ات ا تماعی ،اعت ادات مذهبی و بسیاری دیگر از عوام در وام
م تل  ،تفاوت های فاحشی با ه دارند بسیاری از صاحبنظران با ویژه در آمریكا و انگستان با و ود ا تالف نظر در صوص
فتاییه زنان و مردان اعت اد ندارند و بر این باورند کا برداشه ها از نابرابری عمدتا از سوی زنانی م رح می شود کا با دنباش
اثبات این موضوا هستند کا ود را با مردان همانند سازی نمایند(مارشاش)1333 ،
امروزه مدیریه زنان نا تنها در کشورهای در حاش توستا بلكا در کشورهای توستا یافتا نیز از م ویا های مهمی اسه کا
مورد تو ا صاحب نظران علوم م تل

يرار گرفتا اسه و در س ح هانی نیز سازمان های بین ایمللی تو ا ویژه با ایگاه

زنان در کشورهای م تل دارند از این رو ،همواره م ویا زنان و با ویژه مشارکه آنها در تصمی گیری ها و مشاب س وح عایی
مورد تو ا بوده اسه یكی از شا ص های مهمی کا با عنوان متیار توستا نسیتی و نیز توانمندسازی زنان مورد تو ا يرار
می گیرد ،میزان مشارکه زنان در تصمی گیری های کالن کشور و ه چنین حضور آنها در پسه های مدیریتی
اسه( تفرنژاد )1133 ،با تو ا با مباحث بیان شده ،علی رب برناما ریزی هایی کا در این حوزه انجام شده اسه حضور زنان
در پسه های مدیریتی هنوز چش گیر نیسه و با نظر می آید کا زنان در مسیر پیشرفه شغلی ود در س وح مدیریتی با
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مسائ و مشكال ت زیادی روبرو هستند این موضوا نا تنها در کشورهای در حاش توستا ،بلكا در کشورهای توستا یافتا نیز
هنوز در حد یك مسایا بايی مانده اسه و صاحب نظران نتوانستا اند آن گونا کا باید و شاید پاس ی برای آن بیابند

 -79نگرشهاي مختلف از عدم حضور زنان در مناصب مدیریتی
نگرخ های م تل درباره اینكا چرا زنان بیشتر در مناصب مدیریتی با کار گرفتا نمی شوند با شرح زیر اسه:
اویین نگرخ دیدگاه ش ص گرا اسه این دیدگاه دیی مندود بودن پیشرفه شغلی زنان را در عواملی می داند کا درون
نس مونث و ود دارد این بدان متنی اسه کا مش صا ها و رفتارهای اصی کا توسط زنان انجام می شود باعث عدم
پیشرفه آنها می شود دومین نگرخ ،فرایند ا تماعی شدن فرهنگی اسه این فرایند زنان را با سوی کارهای حرفا ای سوق
می دهد ،نا مشاب مدیریتی یتنی برای سا تار هر نسیتی ،یكسری مشاب مناسب اسه (رابرتسون )1111 ،نگرخ سوم،
نگرخ های منفی و يایبی اسه کا امتا نسبه با زنان شاب دارد تن ی ات نشان می دهد ،اگرچا تتداد زنان در نیروی کار
م صوصا در دها های ا یر افزایس یافتا اسه ،اما این پیشرفه با هیچ و ا در زمینا افزایس آنها در مشاب رده باالی سازمان
نیسه زنان بتنوان نیمی از متیه فتاش کشور تنها  12درصد از فتاییه های ا تصاصی امتا را بر عهده دارند این سه
طی  3۵ساش گذشتا حدود  1۵درصد بوده اسه این وضتیه با گونا ای پیس رفتا کا با گفتا کارشناسان تتداد زنان

اند

شاب در  2۵ساش ا یر تغییر منسوسی نداشتا اسه و سه آنها از تتداد بیكاران کشور دو برابر سه آنان در ک اشتغاش کشور
اسه
ه چنین طبق تن یق دیگری کا توسط فتنی انجام شده اسه ،مهمترین عوام عدم با کارگیری زنان در پسه های
مدیریتی با شرح زیر اسه(فتنی:)1133 ،
-

مسئوییه ها و مندودیه های انوادگی

-

تجربا کمتر زنان نسبه با مردان در این عرصا

-

فراه نبودن شرایط الزم در امتا همچون نبود زنان در پسه هایی چون وزارت و بیره

-

و ود بر ی ویژگی های نسیتی زنان

-

عدم تمكین کارکنان از مافوق زن

-

اعتماد پایین تر زنان نسبه با مردان در این عرصا از نظر متیه نمونا

 -77پیشینه تحقیق و بررسی نتایج تحقیق دیگران
نتیجا تن ی ی کا توسط کوتر در ساش  2۵۵1انجام شد نشان می دهد ف ط  1درصد از پسه های باالی مدیریتی در
بزرگترین سازمان های هانی در ا تیار زنان اسه با این حاش ،شانس حضور زنان در پسه های باالی مدیریتی بسیار کمتر از
مردان اسه بر اساد همین تن یق هر چا سازمان ها بزرگتر شوند س

شیشاای بیشتری در رده های باالی مدیریتی نمایان

واهد بود و شانس زنان در سازمان های این چنینی با مراتب کمتر واهد شد)(Cotter, 2001

ه چنین نتیجا تن یق اسفیدانی کا درساش  1131انجام شد ،نشان می دهد عدم حضور زنان در پسه های مدیریه
ا رایی با دیی نداشتن مهارت مدیریتی نیسه ،بلكا ناشی از عوام منی ی و شرایط فرهنگی حاک بر سازمان اسه در این
تن یق س

شیشاای یكی از مویفا های عوام منی ی می باشد کا با ان ها با عله نسیه شان ا ازه رشد و تريی و

کسب سكوهای مدیریتی باال را نمی دهد(اسفیدانی)1131 ،
نتایج تن یق من ان دانشگاه کارویینای شماش( ،)2۵11حاکی از آن اسه کا مدیران مرد با ویژگی های مشابا یا حتی در
وضتیه ضتی تر از زنان توانستا اند با س وح مدیریتی ارت ا یابند ویی با زنان با دید زن بودنشان ،نگاه اص نشده بود و ه
چنین احتماش اینكا مردان برای تصدی پسه های مدیریتی پذیرفتا شوند ،زیاد بوده اسه و نگرخ نسیتی با مدیریه در
احراز این پسه و ود داشتا و تبتیض نسیتی در است دام بازار کار موج می زند دراین تن یق مش ص می شود کا تالخ
۵1
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برای کسب شایستگی های تنصیلی و آموزشی برابر با مردان چندان در بهبود وضتیه آنان موثر با نظر نمی رسد و زنان علی
رب توانایی هنوز در مويتیه های مدیریتی و با ویژه درس وح تصمی گیری حضور ندارند و با مشكالت بیشتری برای یافتن
کار موا ا هستند
بر اساد تن یق کادیر آدینگر کا در ساش  1333انجام شد ،نشان می دهد یكی از موان ارت ای شغلی زنان با س وح
مدیریه ،کلیشا ها و تتصبات منفی و باورهای بلط و پیس داوری ها علیا زنان اسه و باور نادرستی کا زنان در امر مدیریه،
نظارت یا سرپرستی ضتی
مرا

تری را اعماش می کنند از دالی عدم موف یه زنان برای حضور در مشاب و مدیریه س ح باال و

تصمی گیری ،يانون گذاری و سیاسه گذاری اسه
بر اساد نتایج تن یق دیگری کا توسط فر ی در ساش  1131انجام شد ،زنان توانایی ها و شایستگی های ود را نادیده

می گیرند و با توانمندیهای ود واي نبوده ،با توانایی های ود برای احراز پسه های مدیریتی ،باور نداشتا و حس ودباوری
ندارند کا یكی از موان مو ود برای احراز پسه های مدیریتی توسط زنان ،نگرخ زنان نسبه با توانایی های ود بوده اسه کا
ودشان را شایستا و مناسب رهبری در سازمان ها می بینند
مادیین هیلمن( ،)2۵۵1در تن یق چگونا کلیشاهای نسیتی از صتود زنان با نردبان سازمانی لوگیری می کند دو نبا
متفاوت کلیشا های نسی – توصیفی و تجویزی را مش ص کرده و اینكا چگونا آنها هر یك با تبتیض نسی در ارزیابی ن س
دارند را سنجیده اسه نتایج این دو نبا کلیشا های نسیتی را در تشكیالت سازمانی بررسی و مشاهده شد کا چگونا می
توان روند پیشرفه زنان را با صورت بای وه نثی کرد و از رسیدن آن ها با س وح باالتر مشاب سازمانی نیز لوگیری نمود
با عنوان مثاش ،نبا تجویزی کلیشا های نسی ،تبتیض نسی را از نوا متفاوت ترویج می کند آنچا زنان با عنوان یك
گروه باید باشند ،نبا تجویزی کلیشا های نسی اسه زنانی کا شایستا بودن و موفق شدن در منیط مردانا را ثابه می
کنند ،این هنجار تجویزی را ن ض می کنند و مو ب رد این موضوا می شوند

 -72نتیجه گیري
مسئلا مدیریه زنان در تمام کشورهای دنیا از م ویا های مهمی اسه کا بسیار مورد تو ا صاحب نظران علوم م تل يرار
گرفتا و سازمانهای بین ایمللی نیز تو هی وی ژه با ایگاه زنان در کشورهای م تل دارند بر اساد نظریا س

شیشاای یك

سری عوام بر پیشرفه زنان تاثیرگذار هستند این عوام هر چند می توانند مسیر افزایس توانایی های زنان را هموار سازند،
ویی در بیشتر موارد ن س بازدارنده ایفا می کنند و مانند س فی نامرئی و شیشاای بر باالی سر واستا های آن ها يرار گرفتا و
از توانمندتر شدن آن ها ممانته می کنند
اگرچا بسیاری از تصمی گیران و افراد امتا با يابلیه و توان زنان امتا در عرصا مدیریتی واي

اند اما با دیی حاک

بودن نگرخ نسیتی درسازمان ها و ادارات مورد م ایتا ،حتی در شرایط ت صصی برابر ،برتری از آن مردان اسه این امر نا با
متنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط اسه و نا با متنای بی تو هی همكاران مرد با آنها بلكا مسلما مردم با کسانی ارتباط بريرار
می کنند کا اشتراکاتی با آنها داشتا باشند و چون نسیه ،عام اوش در این زمینا با شمار می آید ،امكان ارتباط با مدیران
زن ود با ود کاهس پیدا می کند با این حاش هما مشكالت مدیران زن و میزان موف یه یا عدم موف یه آنها با این نكات
مندود نمی شوند در بررسی اشتغاش زنان با نكات و مسائلی بر می وری کا در شرایط فتلی ما را دچار م مصا ای برای ارائا
راهكار با زنان در مسیر زندگی ستادتمندانا تر می سازد راه روج از این م مصا و تنگنا تغییر دیدگاه های تمامی اعضای
امتا نسبه با پاره ای از مسائ اسه زیرا مادام کا ما نتوانی نگاه ود را با مسائ دگرگون سازی  ،از در

مويتیه و یافتن

راه ح های کارآمد و بدی عا ز واهی ماند و در دور باط سرگردانی در بازار کار و انا نشینی زنان بايی واهی ماند در
این حایه نا تنها زنان از رشد و تكاملی کا استن اق آن را دارند منروم می مانند ،بلكا ک
کام و تمام عیار زنان بی بهره واهد ماند

۵3

امتا انسانی از مزایای حضور

سال سوم ،شماره دو(پیاپی ده) ،تیر  ،7931جلد دو

از مباحث م رح شده نتیجا می شود کا ظرفیه های زنان با عنوان نیمی از متیه وان و فتاش امتا با درستی
شنا تا ،با کارگیری و ذا نشده اسه و درصد باالی ورود زنان با دانشگاه ها و مراکز آموزخ عایی با عنوان نیرویی بیرياب
ابماض و وايتیتی توانمند و انكارناپذیر در عرصا برناما ها و مدیریه کالن باید مدنظر يرار گیرد بی تردید استفاده از استتدادها
و اليیه های زنان در مسیر تتایی ا تماا می تواند شتاا بیشتری با توستا کشور داده و در آبادانی و پیشرفه آن ن س
بسزایی دارد
با عبارت دیگر امروزه توانمندسازی زنان و مشارکه کام بر پایا برابری در هما زمینا ها از ملا در فرایند تصمی گیری
و مدیریه امتا یكی از پیس نیازهای توستا پایدار می باشد کا کشور ما س ه بدان نیازمند اسه در وامتی کا هنوز تتادش
م لوا و ياب يبوش مشارکه عادالنا زن و مرد درفتاییه های ايتصادی ،ا تماعی و فرهنگی فراه نشده اسه و فرصه
منصفانا بروز اليیه و استتداد انسان ها بريرار نگردیده اسه ،توستا پایدار با س تی اتفاق می افتد بنابراین رسیدن با اهداف
هرسازمان و در نهایه رسیدن با توستا ايتصادی و ا تماعی هر کشوری ،درگرو استفاده بهینا از نیروی انسانی آن می باشد
سازمان ها باید از زنان و مردان مت صص استفاده کرده و س

شیشاای را از میان بردارند باورهای مربوط با ن س های

نسیتی ،یكی از اساسی ترین عواملی اسه کا مان حضور زنان در امتا می شود بر اساد این باورها ،ن س دسه دوم زنان
ترویج می شود و حتی ود آنان مت اعد می شوند کا نباید وظای اصلی و اوییا را در امتا عهده دار شوند
با عنوان نتیجا گیری ،زنان با سا روخ می توانند راه پذیرخ ن س های مدیریتی را بر ود هموار کنند در مرحلا اوش
زنان باید تا می توانند ود را توانمند کنند راه دوم برای هموار سازی پذیرخ ن س های مدیریتی ،حساسیه با ح وق و
واستا های من ی اسه زنان باید ضمن نشان دادن حساسیه با مسائ

ود تالخ کنند کا از طریق يانونی و من ی

م ایبات ود را م رح و پیگیری کنند راه سوم کارآفرینی اسه زنان باید ود را آماده شنا ه و فرصه های تازه برای
مشارکه در ا تماا سازند و عالوه بر این ل ق فرصه های دید را نیز پیگیری کنند با تو ا با مشكالت ايتصادی کا می
تواند یكی از موان حضور زنان در پسه های مدیریتی باشد ،بدون دستیابی با فرصه های دید امكان بروز توانایی ود را
ن واهند یافه با تمام این مباحث ،زنان مدرن و آگاه در يایب تشك ها و نهادهای زنان در حاش سازماندهی ود هستند با
و ود مندودیه ها و دسه تنگی ها ،زنان برای ایجاد بهبودی در وضتیه ح ويی ،ا تماعی ودشان تالخ می کنند و از هر
امكان و فرصتی برای آگاه سازی نسبه با ح وق شان در زندگی ش صی و ا تماعی بهره می گیرند

 -79پیشنهادات
با تو ا با نتایج حاصلا ،پیشنهادات زیر می توانند اثر ب س باشند:
-

از نظر مدیران زن ،نبود شرایط برابر و نگرخ های سنتی مان ارت ای آنان درسازمان اسه یذا سازمان ها برای
بهره برداری از این نیروی سرشار باید تتدی نگر شها را در دستور کار ود يرار داده و تبیین ارزخ های منوری
مانند رف تبتیض ها را دارا باشد

-

ریشا بسیاری از مسائ برای عدم حضور زنان در مشاب مدیریتی با باورهای فرهنگی مربوط می شود برای
تغییر این باورها و دیدگاههای کلیشا ای باید از سیاسه مداران ،رهبران و رسانا یاری سه رسانا ها با
بر ورد یكسان و با دور از تبتیض ،با ا یگاه زنان در امتا اعتال ب شیده و استتدادهای آنان را نمایان می
سازد

-

از آنجا کا و ود س

شیشاای می تواند باعث کاهس ایده های اليانا زنان شود ،با منظور ت ویه ایده های

اليانا زنان مكانیزم های مناسب مانند ،پاداخ دهی ،تشویق و با صوص ارت ای پسه سازمانی برای زنان
شاب در نظر گرفتا شود

۵۵

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

-

کالد ها ،سمینارها و کارگروه های را
این کالد ها کارکنان با مفهوم س

با ودپنداره و نتایج مفید حاص از ودپنداره يوی برگزار شود و در
شیشاای و متدها و روخ های م ابلا با موان ارت ا با پسه های مدیریتی

آشنا شوند
-

توستا برناما های ا تماعی ،فرهنگی و ورزشی وزارت آموزخ و پرورخ هه ت ویه ودپنداره د تران و
توستا مهارت های مدیریتی آنان در دستور کار يرار گیرد

-

برناما ریزی و سیاسه گذاری متوییان امور برای سهمیا بندی متناسب و عادالنا (زن و مرد) در ذا و آزمون
های است دامی مشاب م تل  ،از دیگر ايدامات می تواند باشد

-

ایجاد و حمایه های مادی و متنوی از تشك ها و سازما های ا تماعی و ايتصادی زنان در شهر و روستا

-

برگزاری همایس ملی و من ا ای با منوریه فتاییه ها ،ن س ها و ایگاه زنان در ابتاد م تل توستا ملی
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شیتا زاده ،ایها( ،)113۵شكستن س شیشاای ،فصلناما عصر کیفیه ،شماره 33 :21
اسفیدانی ،منمد رحی ( ،)1131موان دستیابی زنان ا هپسه های مدیریه ،فصلناما پژوهس زناان ،شاماره  ،3دوره ،1
ص3۵
اسفیدانی ،منمد رحی ( ،)1133بررسی موان حضور زنان در پسه های مدیریتی يوه مجریا وزارت انا هاای مسات ر در
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آدینگر ،کاردش ،کادیر( ،)1133س شیشاای ،بررسی عوام موثر بر دستیابی زنان با پسه های کلیدی ،تر ماا مهاذا
حسینیان ،تهران ،انتشارات بهنام
پورکیانی ،مستود( ،)1133مشكالت شغلی زنان در پسه های مدیریتی
چهاربایس ،مری ( ،)1113س شیشاای ،مان رشد زنان ،تدبیر ،شماره 11-1۵ :3۵
زهرئی ،سپیده( ،)1131بررسی تاثیر سل ا زبان مردانا بر ایجاد س شیشاای در سازمان توستا برق ایاران ،پایاان ناماا
کارشناسی ارشد ،دانشكده مدیریه ،دانشگاه تهران31-33 :
فر ی ،بهاره( ،)1131بررسی تاثیر س شیشاای بر کاهس توانمندی زناان در ساازمان توساتا بارق ایاران ،پایاان ناماا
کارشناسی ارشد ،دانشكده مدیریه ،دانشگاه تهران
هزار ریبی ،تفر و پیلا وری ،اعظ ( ،)1131شناسایی موان ا تماعی دستیابی کارکنان زن بانك ملای شاهر تهاران باا
مويتیه های مدیریتی ،زن در توستا و سیاسه ،دوره  ،1۵شماره ۵3-13 :2
آزادان ،مهدی؛ کوزه چیان ،هاش ؛ بشیری ،مهدی ؛ نوروزی سید حسینی ،رسوش( ،)1133وضتیه س شیشاای و تاثیر
آن بر کاهس توانمندسازی زنان در سازمان های ورزشی آذربایجان شريی ،پژوهس های فیزیویاوژی و مادیریه در ورزخ،
دوره  1شماره اوش13-33 :
زارا ،فاطما و فرهادی ،مری ( ،)113۵کارآفرینی و تتاون زنان ،فصلناما پژوهس های تربیتی ،شماره12-1۵ :3
ابراهی پور ،حبیب؛ مكبری ،امیرحسین؛ ریواز ،داود و روشن دش ارب انی ،طاهر( ،)113۵رساانا و سا شیشااای ن اس
تلویزیون در ارت ای زنان با س وح مدیریتی امتا ،فصلناما مدیریه دویتی ،دوره 1شماره 1-13 :1
بابای رحی آبادی ،عیسی( ،)113۵مسیر شغلی و توستا استراتژیك:س شیشاای و زندگی کاری کارکنان ،مجلا توساتا
مدیریه ،شماره ۵۵-۵3 :3۵
دادپرور ،شبن ( ،)113۵زنان در س ح ن بگان سیاسی در آمریكا :عوام ماوثر در منادودیه مشاارکه ،فصالناما میثااق
مدیران ،شماره  33و 3۵1-۵۵:313
میرکمایی ،سیدمنمد و ناستی زایی ،ناصر( ،)1133موان ارت ای زنان با پسه های مدیریه میانی و عایی از دیدگاه دبیران
زن شاب در آموزخ و پرورخ ،مجلا پژوهس های مدیریه عمومی ،ساش دوم ،شماره ۵1-13 :۵
سرمدی ،پرستو( ،)1133نگاهی با حضور زنان در مدیریه کالن کشور ،مجلا آیین ،شماره 12-21:۵3
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شكوری ،علی؛ رفته اه ،مری و تفری ،متصوما( ،)1131مویفا های توانمندی ،زناان و تبیاین عواما ماوثر بار آنهاا،
فصلناما پژوهس زنان ،شماره 1دوره ۵
نصیری ،بهاره؛ هاشمی فشارکی ،مری ایسادات؛ بدوی ،فاطما و ب تیاری ،آمنا( ،)113۵امید و رضایه از زندگی و سالمه
روان در میان زنان در مهوری ترکیا ،پژوهشناما علوم انسانی و م ایتات فرهنگی ،ساش دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان
مندث ایصی ،سیده بهناز( ،)1131ارت ا ایگاه سازمانی زنان ،چایس ها ،راهكارها ،اویین همایس علوم ا تمااعی ،علاوم
تربیتی ،روانشناسی و امنیه ا تماعی ایران
بفوری ،متصوما؛ ناصری فر ،سونا و ناصری ،حمیدرضا( ،)1131تاثیر راهبرد شكستن س شیشاای در اثرب شی نیرویابی
در بین کارکنا مدارد استثنایی ناحیا  3مشهد ،سومین همایس بین ایمللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریه و ايتصاد
میربفوری ،سیدحبیب اهلل( ،)113۵شناسایی و رتبا بندی عام های موثر در گماشتا نشدن زنان باا پساه هاای بااالی
مدیریتی در سازمان های دویتی استان یزد ،م ایتات زنان ،شماره3
م یمی ،سیدمنمد؛ رمضان ،مجید( ،)113۵پژوهس ناما مدیریه ،مهوری اسالمی ایران ،تهران انتشارات راه دان
عباد زاده ،م و همكاران( ،)113۵توانمندسازی زناان سرپرساه اانوار باا تاکیاد بار راهكارهاای باومی ،هماایس ملای
توانمندسازی با رویكرد هاد ايتصادی در کمیتا امداد امام مینی
کتابی ،م و همكاران( ،)1132توانمندسازی زنان برای مشارکه در توستا ،ملجا پژوهس زنان ،دور ه ،1ساش سوم شماره:1
۵-1۵
کلدی ،ا سلنشوری ،پ( ،)1131بررسی تاثیر حمایه ا تماعی بر توانمندسازی زنان ،ملجا م ایتاات توساتا ا تمااعی
ایران ،ساش چهارم شماره 1-21 :3
مهران ،گ( ،)113۵بررسی روند تواناسازی د تران و زنان در نظام آموزشی ایران فصلناما تتلی و تربیه ،شماره -31:32
۵3
داوری ،علی و رضازاده ،آرخ( ،)1132مدش سازی متادالت سا تاری با نرم افزار  ،PLSتهران ،هاد دانشگاهی
ایماسی ،ییال؛ یبادی ،زهرا و علیپور ،وحیده( ،)1133س شیشهای در انشین پروری زنان در مناصب مدیریتی ،فصلناما
پژوهس های رهبری و مدیریه آموزشی ،شماره31-1:111
فر ی ،بهاره( ،)1131بررسی تاثیر س شیشاای بر کااهس توانمنادی زناان در ساازمان توساتا بارق ایاران ،پایاا ناماا
کارشناسی ارشد دانشكده مدیریه دانشكاه تربیه مدرد تهران
سلیمان پورعمران ،منبوبا؛ یزدانی ،توران و طایب زاده ،عذرا( ،)113۵مدیریه زنان و توستا سرمایا ا تمااعی ،چهاارمین
کنفرانس بین ایمللی پژوهس های کاربردی در مدیریه و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
رابرتسون ،یان( ،)1111درآمدی بر امتا ،تر ما حسین بهروان ،مشهد ،آستان يدد رضوی ،ص23۵
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بررسی اثر موسیقی بر امواج مغزی :مطالعه الكترو انسفالوگرافی کمی
حدیث غفاري خلیق* ،7احمد علی

پور2

 1کارشناد ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور
 2استاد دانشگاه پیام نور

چكیده
م دما :بیس از دوهزار ساش اسه کا برا و شرق با يدرت موسی ی در برانگی تن احساسات اذعان کردهاند و از
آن زمان ،ظرفیه درمانی موسی ی مورد تو ا بوده اسه اما تشریح این امر کا موسی ی چگونا چنین تأثیری بر
انسان میگذارد دشوار اسه شیوه تاثیر موسی ی بر افكار و احساد و رفتار انسان همیشا برای من ین حوزه
های م تل علوم ایب بوده و هسه در این پژوهس نیز تالخ شده اسه تاثیر موسی ی بر امواج مغز در نواحی
م تل آن با کمك ایكتروانسفایوگرافی کمی( )QEEGبررسی گردد
روخ :بدین منظور امواج مغزی ده نفر داوطلب با صورت عادی و در حین گوخ دادن با موسی ی مورد عاليا
ایشان ثبه گردید و نتایج با کمك بررسی نسبه واریانس ها مورد تنلی يرار گرفه
یافتا ها :نتایج تغییرات متناداری در امواج دیتا ،تتا ،آیفا ،بتا و بتا با طوش موج باال در نواحی متفاوتی از مغز را
نشان میدهد
نتیجا :با تو ا با تغییر امواج م تل

در نواحی متفاوت کرتكس مغز ،موسی ی می تواند با عنوان ابزرای برای

درمان و ارت ا عملكرد مورد استفاده يرار گیرد
كلمات كلیدي :موسی ی ،امواج مغز ،ایكتروانسفایوگرافی کمی()QEEG

 -7مقدمه
مغز انسان دارای يسمه های م تل با عملكردهای متفاوتی اسه یكی از این يسمه ها يشر من می باشد
يشر من مرکز فرایندهای عایی ذهن ،من ثبه احساد ها ،آباز اعماش ارادی ،تصمی گیری و تدوین ن شا عملكرد اسه
مغز انسان از تتداد زیادی سلوش عصبی با نام نورون تشكی یافتا اسه کا از طریق این سلوش ها ،پیام های م تلفی (پیام
عصبی) با يسمه های م تل

بدن فرستاده می شود و پیام هایی نیز دریافه می کند ماهیه این پیام عصبی در دا

سلوش با صورت ریان ایكتریكی (پتانسی عم ) و در بین دو سلوش با صورت ن

یك

و انت االت شیمیایی (نوروترنسمیتر) اسه

فتاییه ایكتریكی نورون ها در س ح مجما سبب شك دهی فتاییه ایكتریكی مغز با عنوان امواج مغزی می شود امواج
مغزی انواا و کارکردهای متفاوتی دارند و برحسب فرکانس با انواا م تل

ت سی می شوند امواج سری تر دارای فرکانس

بیشتر و امواج آهستا دارای فرکانس کمتر هستند هما این امواج در تمام اويات و ود دارند اما در شرایط م تل

کارکردی،

بلبا با موج اصی اسه
امواج م تل مغزی و کارکردهای آن ها عبارتند از :موج دیتا ،تتا ،آیفا ،بتا ،بتا با طوش موج باال ،گاما و گاما با طوش موج باال
دیتا ( ۵/۵-1هرتز) :آهستا ترین موج مغزی و موج بایب در واا عمیق (بدون رویا) ،ح مشكالت پیچیده ،بیهوشی
عمیق و تنظی ساعه درونی اسه ،هورمون رشد هنگام بلبا این موج ترشح می شود و ترمی بافه های بدن سرعه می یابد
تتا( 3-1هرتز) :موج بایب هنگام احساد سكون و آرامس زیاد ،یادگیری عایی ،برناما ریزی مجدد ذهن ،یاش پردازی،
تفكر بدون ودسانسوری ،فرا وانی اطرات ناراحه کننده و رنج آور ذ یره شده در حافظا ،اليیه ،بینس ،تفكر عمیق،
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بیهوشی ،حایه مرايبا م لوا ،افسردگی ،اض راا ،ش و هیجان ،یادگیری عایی (کودکان تمای دارند تتا ودرا درحاش
یادگیری فتاش کنند) و پذیرندگی زیاد اسه
آیفا(  3-12هرتز) :موج بایب هنگام تفریح و یذت بردن از منیط اطراف ،کاهس اض راا ،تفكر مثبه ،یكپارچگی ذهن و
بدن ،شهود ،درون اندیشی ،تتادش هیجانی ،احساد سر وشی ،مدیتیشن ،عاليا زیاد ،یادآوری ،عملكرد شنا تی بهینا ،آگاهی
درونی ،آرامس عمیق همراه با هوشیاری و ويتی کا پردازخ اطالعات ذهنی زیادی و ود ندارد ،می باشد هنگامیكا چش ها
بستا اسه مغز امواج آیفای زیادی با ویژه در ناحیا پس سری تویید می کند هنگام بلبا این موج ترشح سروتونین افزایس می
یابد و سیست ایمنی ت ویه می گردد
بتا ( 12-2۵هرتز) :موج بایب هنگام کنس های پیچیده ذهنی مث س ن گفتن ،بنث کردن و بیره ،تفكر انتزاعی فوق
ایتاده ،هشیاری ،پایداری هیجانی ،مناسبات ریاضی ،تفكر ،تمرکز ،تو ا پایدار ،تنس و هوشیاری اسه هنگام بلبا این موج
متابوییس افزایس می باید
امواج ( SMRامواج بتا با طوش موج  12-13هرتز) :موج بایب هنگام پردازخ و تمرکز در آرامس ،هوشیاری ذهنی ،آرامس
سمی می باشد بلبا این موج مو ب استنكام ب شیدن با ذهن و بدن ،ایجاد هماهنگی بین منیط و فرد و کمك در با
واا رفتن و تنظی حرکات بدن می گردد
بتا با طوش موج باال ( 2۵-1۵هرتز) :موج بایب هنگام تنه فشار بودن ،پر اشگری و اض راا اسه و مو ب افزایس
متابوییس می گردد
موج گاما ( 1۵-3۵هرتز) :موج سازمان دهنده مغز و هماهنگ کننده و یكپارچا کننده اطالعات از يسمه های م تل بدن
اسه بلبا این موج با حافظا وا ،سرعه انت اش زیاد اطالعات ،پردازخ س وح باالی اطالعات و یادگیری مسائ پیچیده
همراه اسه (ویلیام ،تتوم و همكاران ،2۵۵3 ،مرزبانی ،مراتب و منصوری)2۵11 ،
تغییرات امواج مسبب بسیاری از تغییرات در افكار ،احساسات و رفتار انسان می باشد تن ی ات بسیاری این آثار را مورد
بررسی يرار داده اند برای نمونا افزایس موج آیفا می تواند بر پاسن های عاطفی ود با ود و ایكترومیوگرافی)EMG( 1
صورت ،بهبود سرعه پردازخ شنا تی و عملكرد ا رایی ،ت ویه و بهبود عملكرد شنا تی ،کاهس اض راا ،کمك با حفظ
عملكردهایی مانند شمارخ و تمیز شنوایی ،افزایس کیفیه ا رای موسی ی ،کاهس نیاز با واا ،تغییرات لق و و تاثیر
گذارد و کاهس آیفا اليیه را افزایس دهد تغییرات امواج بتا بر بهبود عملكرد ذهنی ،بهبود عملكرد شنا تی ،بهبود حساسیه
ادراکی ،افزایس انگی تگی يشر ،فرا وان بیشتر در حافظا کاری متناشنا تی ،کاهس بی تو هی ،بیس فتایی و تكانشگری،
بهبود در تو ا و هوخ ،درمان ا تالش صرا و  ADHDموثر بوده اسه ( مرزبانی ،مراتب و منصوری)2۵11 ،
هر ب س از مغز وظای

بی شمار و در عین حاش ویژه ای بر عهده دارد عالوه بر تو ا با تغییرات امواج مغزی ،تو ا با

من ا ای از مغز کا تغییرات در آن اتفاق افتاده اسه نیز دارای اهمیه بسیار اسه شك یك ت سی بندی مغزی بر اساد
يانون  2۵-1۵و عملكرد هر ناحیا را با صورت الصا نشان می دهد

1 Electromyography

1۵

سال سوم ،شماره دو(پیاپی ده) ،تیر  ،7931جلد دو

شكل  :7نقشه عملكرد مغز

یوا آهیانا ای (  :)P4 ،P3 ،Pzعملكرد سمه چپ :مسئلا گشایی ،ریاضی ،گرامر پیچیده ،تو ا ،ارتباط؛ عملكرد سمه
راسه :آگاهی فضایی ،هندسا؛ ا تالالت :مشكالت یادگیری هه پریشی و مشكالت حرکتی
یوا های پیشانی ( :)F8 ،F7 ،F4 ،F3 ،FZ ،FPZ ،FP2 ،FP1عملكرد سمه چپ :حافظا کاری ،تمرکز ،برناما ریزی
ا رایی ،احساسات مثبه؛ عملكرد سمه راسه :حافظا اپیزودیك ،آگاهی ا تماعی و عملكرد ناحیا پیس پیشانی :يضاوت و
تو ا؛ ا تالالت سمه چپ :افسردگی؛ ا تالالت سمه راسه :اض راا ،ترد ،برناما ریزی ا رایی ،عملكرد ضتی ا رایی
یوا های گیجگاهی ( :)T6 ،T5 ،T4 ،T3عملكرد سمه چپ :تش یص کلما ،واندن ،زبان ،حافظا؛ عملكرد سمه راسه:
تش یص شی ،موسی ی ،نشانا ها و کنایا های ا تماعی؛ ا تالالت :تش یص چهره ،ش  ،عصبانیه ،نارسا وانی ،حافظا بلند
مدت کا بیشتر در آسیب های سری بستا اتفاق می افتد
یوا پس سری( :)O2 ،O1 ،OZیادگیری دیداری ،واندن ،کارکردهای اشتراکی با نواحی گیجگاهی و آهیانا ای؛ ا تالالت:
ا تالالت یادگیری
کرتكس حسی حرکتی ( :)C4 ،C3 ،CZعملكرد سمه چپ :تو ا ،پردازخ ذهنی؛ عملكرد سمه راسه :آرامس،
احساسات ،همدیی؛ عملكرد ترکیبی :موتور مهارت های ظری  ،مهارت های دستی ،ادبام حس و حرکه و پردازخ؛ ا تالالت:
فلج (سكتا مغزی) ،ا تالش تشنج ،دسه ط ضتی  ،عالئ ADHD

شكنج سینگوییه ( :)OZ ،PZ ،CZ ،FZ ،FPZانت اف پذیری ذهنی ،همكاری ،تو ا ،انگیزه ،ا الق؛ ا تالالت :وسواد
فكری ،وسواد عملی ،تیك ،کماش گرایی ،نگرانی ،عالئ  OCD ،ADHDو طی

OCD

ناحیا بروکا ( :)T3 ،F7بیان کالمی؛ ا تالالت :نارسا وانی ،هجی کردن ضتی  ،واندن ضتی
عملكرد نیمكره چپ(هما شماره های فرد) :توایی من ی ،تنظی

زییات ،توانایی های زبان ،بازیابی کلما ،تمیز و

تش یص ،واندن ،ریاضی ،علوم ،ح مسئلا ،حافظا کالمی؛ ا تالالت :افسردگی (کاهس فتاییه)
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عملكرد نیمكره راسه (هما شماره های زوج) :حافظا اپیزودیك ،رمزگذاری ،آگاهی ا تماعی ،تماد چشمی ،موسی ی،
طنز ،همدیی ،آگاهی فضایی ،هنر ،بینس ،شهود ،حافظا بیر کالمی ،دیدن ک

تصویر؛ ا تالالت :اض راا (بیس فتاش

سازی)(دمو)2۵۵۵ ،
از زمان های گذشتا ،موسی ی برای ظرفیه آن برای درمان شنا تا شده اسه ش صیه های اس وره ای مانند آپویو
( دای موسی ی و پزشكی) و همچنین ش صیه هایی مانند آستلهپیود ،افالطون ،ارس و و هیپوکرات ها توانایی موسی ی را
برای پیشگیری و درمان بر ی بیماری های سمی و روحی می شنا تند در ینظات م تل تارین و در فرهنگ های م تل ،
طی دو و نی هزاره گذشتا موسی ی با عنوان ب شی از پزشكی در نظر گرفتا شده اسه (پتروتا )2۵13 ،صداها از طریق
شنیدن با امور درونی مبدش میشوند و در درون انسان ایجاد فكر ،حس و تصویر میکنند ( موسوی ،کاظمی و ده دا)1132 ،
من ان از زمان های بسیار دور همواره در پی یافتن شیوه ی تاثیر موسی ی بر مغز بوده اند شروا فكر کردن درباره
پردازخ موسی ی را می توان با آباز روانشناسی گشتایه پیوند داد در يرن نوزده  ،روانشناسان و موسی ی شناسان ت بی ی
مانند کارش استامپ

از یناظ س وح م تل

پردازخ حسی و بازنمایی ذهنی با بررسی اثر موسی ی پردا تا اند مت صصین

عصبی مانند آگوسه نابلوچ نیز در مورد س وح م تل پردازخ موسی ی بر اساد ایده هایی درباره پردازخ زبان ،بنث و گفتگو
و گمانا زنی کردند سایر مت صصان مغز و اعصاا ،مانند ان هگلینگز كسون ،موسی ی را با عنوان یك سیست عاطفی و
درم اب زبان را با عنوان یك سیست فكری مورد بنث يرار دادند ریچارد واالسكك موسی ی شناسی ،روانشناسی و مغز و
اعصاا را در ه آمی ه او از ایده های روانشناسی برای توضیح پردازخ موسی ی و واکنس م اطب استفاده کرد و از م ایتات
موردی از مغز و اعصاا نیز برای حمایه از بنث ماهیه موسی ی بهره برد (گرازیانو و انسون)2۵1۵ ،
پژوهس های گوناگون ،از اثر ب شی ي تی موسی ی بر مهارت های ذهنی ،هوخ عاطفی_هیجانی و توانایی های ا تماعی
افراد بر می دهند موسی ی ،از متدود مفاهیمی اسه کا هر دو نبا ی کالمی و بیر کالمی ذهن را درگیر می کند؛ زیرا از
طرفی ریت  ،ینن و شدتِ موسی ی نیمكره ی راسه مغز را کا مسئوش پردازخ داده های بیر کالمی اسه درگیر می کند و از
طرفی شتر و کالم موسی ی می تواند سبب با کار گرفتن و ت ویه نیمكره ی چپ و نواحی کالمی مغز شود همچنین پژوهس
ها نشان داده اند کا اثر موسی ی بر توانمندی های ذهنی ،با دیی تغییرات سا تاری و عملكردی پایداری اسه کا در مغز با
ای می گذارد روشن اسه ،در صورتی کا این موا ها با موسی ی در سنین ردسایی و رشد ،کا پیوندهای عصبی در حاش
شك گیری هستند اتفاق بیفتد ،اثر آن ماندگارتر و عمیق تر واهد بود(.ره روان ،اسكندری ،نصرت آبادی)1131 ،
موسی ی درمانی یكی از شا ا های هنر درمانی اسه موسی ی با آسانی در دسترد بوده ،بیر تها می و بدون اثرات
انبی اسه و سایهاسه کا ثابه شده تجارا ادراکی و احساسی موسی ی ،باعث تغییر فشار ون ،سرعه ضربان يلب ،ریت
تنفس ،رفلكس پسیكوگایونیك و عملكردهای اتوماتیك دیگر بدن می شود همراه با این تغییرات فیزیویوژیكی و
نوروپسیكویوژیكی در بسیاری از پژوهسها ،موسی ی با عنوان یك مدا لا موثر می تواند ب شی از برناما مرايبتی مرا

باشد و

با عنوان یك ابزار درمانی حمایتی -تسكینی برای درد و اض راا ،افزایس احساد تن آرامی ،افزایس ایمنی بدن ،کاهس فشار
ون ،نبض و تنفس بكار رود گوخ دادن با موسی ی باعث ترشح اندروفین ها شده و در نتیجا هیجانات را تتدی کرده و درد
را تسكین میدهد (م صودی فر ،پوشنا )113۵ ،موسی ی درمانی می تواند سالمه روان افراد را افزایس دهد استفاده از
موسی ی ذاا در زندگی روزمره و در فرآیندهای درمانی می تواند یك زندگی م لوا تر با رفاه روانشنا تی ياب مالحظا ای
فراه کند (ستو و دراگواین )2۵11 ،آرام سازی با موسی ی از فشار ون ،ضربان يلب ،میزان دم و باز دم کاستا مصرف اکسیژن
را کاهس داده ،س ح اسید ون را پایین آورده و امواج مغزی را از حایه فشار و استرد در س ح بتا با امواج پایین تر در س ح
آیفا وارد می کند مجموعا این تغییرات کا باعث سستی و ر وت می گردد در نظام فیزیویوژیك بدن سبب کاهس استرد و
فشارهای درونی می شود عملكرد موسی ی ،حافظا فرآیندی را ت ویه کرده و در نتیجا یادگیری پایدار بو ود می آورد
(کائینی م دم ،استكی ،صاینی )1133 ،گوخ دادن با موسی ی می تواند در مويتیه بیماری و ناراحتی ،آسایس و راحتی فرد را
ارت اء دهد ،موسی ی می تواند امواج مغزی را تتدی کرده و از سرعه آنها بكاهد هرچا ریان امواج مغزی آهستا تر باشد
12
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احساد آرامس و رضایه افزایس می یابد نوا تن موسی ی می تواند با لق یك تتادش پویا میان نیمكره های مغزی -بین
من ق و شهود -و ایجاد تفكری کا می تواند پایا اليیه را بنا نهد ،منجر شود (م صودی فر ،پوشنا)113۵ ،
موسی ی در درمان بیماری های روانی با صورت گسترده مورد بررسی يرار گرفتا اسه (سرگلزایی 1113 ،و ملك سروی،
 1131و شهسواری ،مصلی نژاد و رنجبر 1133 ،و دهناد )1111 ،استفاده از موسی ی در مرايبه های بهداشتی می تواند بر
احساسات بیمار و روند بهبودی تأثیر مثبه داشتا باشد (اونوساییندو )2۵11 ،برای مثاش از ایجاد ا تالش در درمان اعتیاد
لوگیری می نماید (استامو و همكاران )2۵11 ،و می تواند روشی موثر در بهبود نشانا های کودکان دارای ا تالش طی اتیس
باشد (احدیان ،پورشریفی و عشایری )113۵ ،همچنین از موسی ی برای بهبود منیط آزمایشی و افزایس یادگیری در کودکان با
مشكالت ویژه بهره گرفتا شده اسه(پتروتا ،)2۵13 ،موسی ی در حافظا کوتاه مدت(چرای  ،میتروفند ،گلو

و گاتا،)2۵11 ،

امواج مغزی ،رفتار و عملكرد شنا تی بیمارانی با اسكیزوفرنی مزمن(کن ،گنگ و اوه ،)2۵11 ،کاهس اض راا در بزرگساالن
(شین و کی  2۵11 ،و عمرانی ،صفاری نیا و تر ان ،)1133 ،کاهس مشكالت اض رابی کودکان (م صودی فر و پوشنا،)113۵ ،
کاهس اض راا کودکان سرطانی(زین آبادی ،سهرابی اسمرد و زاده منمدی ،)1131 ،تنظی ریت

واا و بیداری دانس آموزان

با مشكالت ديه و تمرکز (کائینی م دم ،استكی ،صاینی ،)1133 ،افزایس هوخ کودکان (ره روان ،اسكندری ،نصرت آبادی،
 ،)1131ت ویه سیست ایمنی بدن(موسوی ،کاظمی و ده دا ،)1132 ،کاهس درد و استرد بر سایمندان(والیی ،علی اکبری و
علیپور ،)1133 ،کاهس افسردگی در سایمندان (شیبانی و حسن زاده توکلی ،)1133 ،کاهس افسردگی در دانشجویان (بیگلری،
اکبرزاده و زاده منمدی ،)1131 ،افزایس شادکامی و امید کودکان سرطانی(دینوری ،شمس اسفند آبادی و الیی،)1133 ،
کاهس میزان شدت ستگی بیماران مبتال با سرطان (صنوبرییماکشی ،احدی و نریمانی )1131 ،و کاهس پر اشگری دانس
آموزان ع ب مانده ذهنی(اکبری ،میرزمانی ،صاینی و داورمنس )1133 ،تاثیر دارد
افراد در سنین م تل می توانند از موسی ی درمانی بهره مند شوند درمان و استفاده از موسی ی در طی وسیتی از مسای
مانند بهبود منی ی در مدارد ،مسای مربوط با بهداشه روانی ،پزشكی ،سایمندان ،دمات مرايبتی در بیمارستان و دمات
درمانی مورد استفاده يرار گرفتا اسه درمانگران موسی ی ممكن اسه در ارتباط با مسای

شنا تی ،ارتباطی ،حسی،

فیزیویوژیكی ،روانی ،احساسی یا اهداف متنوی از آن بهره ببرند با طور کلی ،مدا الت موسی ی درمانی ممكن اسه شام
گوخ دادن با موسی ی ،صنبه در مورد موسی ی ،سا ه موسی ی و یا حرکه با موسی ی باشد؛ مدا لا یا مدا الت اص بر
اساد نیازهای اص ،توانایی ها ،اهداف و تر ینات مرا

انت اا می شود موسی ی زنده و مورد عاليا فرد در کمك با ایجاد

تغییرات درمانی بسیار موثر اسه روخهای م تلفی در زمینا موسی ی درمانی و ود دارد و پایگاه تن ی اتی در زمینا درمان با
موسی ی در حاش حاضر يوی اسه و با سرعه در حاش رشد اسه(.ودبرگ )2۵13 ،در این پژوهس امواج و نواحی از مغز کا
موسی ی می تواند بر روی آن تاثیر بگذارد ،با کمك ایكتروانسفایوگرافی کمی ( )QEEGمورد بررسی يرار گرفتا اسه؛ چا بسا
روشن شدن این مسئلا در با کارگیری موسی ی با عنوان یك ابزار درمانی با ديه و کارایی بیشتر کمك نماید

 -2روش
این پژوهس ،تن ی ی اکتشافی اسه کا با منظور بررسی تغییرات امواج در نواحی م تل مغز کا تنه تاثیر موسی ی يرار
می گیرد و با ایكتروسفایوگرافی کمی ياب مشاهده اسه ،انجام گردید بدین منظور از  1۵نفر درحایی کا با موسی ی مورد
عاليا ود گوخ می دادند ثبه  QEEGگرفتا شد و با ثبتی کا با صورت عادی از ایشان گرفتا شده بود م ایسا گردید افراد
داوطلب مردان و زنانی در مندوده سنی  2۵ایی  3۵ساش بودند
ایكتروانسفایوگرافی کمی ( (QEEGوسیلا ای برای ارزیابی و اندازه گیری امواج مغزی و صوصیات مربوط با آن هاسه در
این روخ ارزیابی تتدادی ایكترود روی کالهی با نظ و يانون اصی تثبیه شده اند این کاله روی سر يرار گرفتا امواج مغزی
را دریافه می کند امواج مغزی در حایه های م تل

موردنظر (چش باز و در حاش گوخ دادن با موسی ی) ثبه گردید در

این تن یق امواج حاص با کمك نرم افزار نوروگاید مورد تجزیا و تنلی يرار گرفه امواج مغزی بر حسب فرکانس تفكیك
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شده و بر اساد شدت فتاییه در رنگ های م تل نمایس داده می شوند تصاویر در يایب سرهای رنگی کا ن شا مغزی نامیده
می شوند ارائا می گردند عالوه بر تصاویر ،داوش و نمودارهای دیگری نیز ارائا می شود کا کاربردهای اص ود را دارند
م ابق با م ایتاتی کا صورت گرفتا اندازه امواج م تل

در مغز دارای استاندارد و حد نرمایی اسه کا تنها براساد نس و

سن تغییر می کند اموا ی کا فتاییه مناسب داشتا باشند با رنگ سبز و امواج با فتاییه نامناسب با رنگ های بنفس و نیلی و
آبی (فتاییه کمتر از حد نرماش) و زرد و نارنجی و يرمز (فتاییه بیشتر از حد نرماش) مش ص می شوند با بررسی این ن شا ها و
م ایسا ی آن ها با ایگوی نرماش و مر

 ،می توان کارکرد مغز را بررسی و م ایتا کرد از آن ا کا هر فتاییتی مو ب تغییر در

امواج مغزی می گردد ،یذا  QEEGمغزی کا کارکرد طبیتی دارد با مغزی کا در حاش انجام فتاییه اصی اسه ،تفاوت دارد
با م ایسا اعداد بدسه آمده برای هر موج در دو حایه عادی و در حاش گوخ دادن با موسی ی می توان تغییرات را مش ص
نمود هه تنلی آماری داده های با دسه آمده از آزمون نسبه واریانس ها استفاده شد و داده های حاص از ثبه مغزی در
سا ب س نیمكره راسه ،نیمكره چپ و مرکز کورتكس مغز برای تمامی طوش موج ها (دیتا ،تتا ،آیفا ،بتا و بتا با طوش موج باال)
مورد بررسی يرار گرفه

 -9نتایج
نتایج حاص از تن یق نشان می دهد موسی ی کارکرد مغز افراد را با کارکرد نرماش نزدیك می گرداند چهار نمونا از ثبه
های گرفتا شده هه بررسی کیفی در شك  2ایی  ۵آورده شده اسه:

الف -ثبت در حالت عادي

ب -ثبت در حال گوش دادن به موسیقی
شكل  : 2نتایج ثبت امواج مغزي در حالت عادي و در حالت پخش موسیقی داوطلب 7
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در  QEEGداوطلب شماره یك ت ریبا در تمامی امواج تغییر مشاهده می شود و امواج دیتا ،تتا ،بتا و بتا با طوش موج باال با
یك افزایس منسود با م دار نرماش نزدیك شده اند

الف -ثبت در حالت عادي

ب -ثبت در حال گوش دادن به موسیقی
شكل  : 9نتایج ثبت امواج مغزي در حالت عادي و در حالت پخش موسیقی داوطلب 2

در  QEEGداوطلب شماره دو نیز ت ریبا در تمامی امواج تغییر مشاهده می شود اما این بار امواج دیتا و تتا کاهس یافتا و
امواج آیفا و بتا افزایس یافتا اند و با م دار نرماش نزدیك شده اند

الف -ثبت در حالت عادي

1۵
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ب -ثبت در حال گوش دادن به موسیقی
شكل  :4نتایج ثبت امواج مغزي در حالت عادي و در حالت پخش موسیقی داوطلب 9

در  QEEGداوطلب شماره سا امواج دیتا و تتا کاهس یافتا و امواج دیتا ،آیفا و بتا و بتا با طوش موج باال افزایس یافتا اند و
با م دار نرماش نزدیك شده اند

الف -ثبت در حالت عادي

ب -ثبت در حال گوش دادن به موسیقی
شكل  :5نتایج ثبت امواج مغزي در حالت عادي و در حالت پخش موسیقی داوطلب 4

در  QEEGداوطلب شماره چهار نیز ت ریبا تمامی امواج تتا ،آیفا و بتا با تغییر بسیار منسوسی با م دار نرماش نزدیك شده
اند
نتایج حاص از بررسی نسبه واریانس ها در هر موج در داوش  1ایی  ۵ذکر گردیده اسه (:)α=0.05
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جدول :7نسبت واریانس ها براي موج دلتا در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
موج دیتا

مرکز

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

11/33

13/31

3/13

3/۵2

23/۵1

12/22

واریانس

11/۵1

23/33

1/۵3

11/۵1

1۵11/۵1

11/11

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

Df

3

3

3

3

3

3

F

1/۵۵

1/12

۵/۵11

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/23

۵/22

1/3 E -۵1

1/13

1/13

۵/11

همانگونا کا در دوش  1مشاهده می شود تغییرات امواج دیتا در آزمون نسبه واریانس ها در سمه چپ کرتكس مغز متنا
دار می باشد
جدول :2نسبت واریانس ها براي موج تتا در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
موج تتا

مرکز

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

3/۵2

3/21

۵/13

۵/۵1

۵/۵3

۵/۵1

واریانس

2/13

1۵/12

1/13

۵/1۵

1/11

1/13

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

Df

3

3

3

3

3

3

F

1/13

۵/۵۵

1/13

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/۵۵1

۵/۵1

۵/۵۵۵

1/13

1/13

1/13

دوش  2نشان می دهد تغییرات موج تتا در هر سا ناحیا کرتكس مغز متنا دار بوده اسه
جدول :9نسبت واریانس ها براي موج آلفا در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
موج آیفا

مرکز

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

1/12

12/1۵

3/11

3/32

۵/1۵

3/33

واریانس

11/۵1

111/13

1/31

223/۵۵

3/11

22۵/32

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

df

3

3

3

3

3

3

F

21/13

۵3/۵3

31/31

)P(F<=f
 Fبنرانی

1/11 E -۵

1/۵2 E -1

1/۵۵ E -1

1/13

1/13

1/13

دوش  3نیز تغییرات متناداری برای امواج آیفا در هر سا ناحیا کرتكس مغز نشان می دهد
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جدول :4نسبت واریانس ها براي موج بتا در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
مرکز

موج بتا

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

1/31

1/33

1/1۵

1/31

1/33

1/21

واریانس

3/21

2۵/31

3/11

12/31

1/31

11/۵3

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

df

3

3

3

3

3

3

میانگین

F

2/21

1/۵1

1/31

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/11

۵/۵1

۵/۵1

1/13

1/13

1/13

برطبق دوش  ۵تغییرات امواج بتا در ناحیا چپ و راسه کرتكس مغز متنادار بوده اسه
جدول :5نسبت واریانس ها براي موج هاي بتا در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
مرکز

چپ

راسه

موج بتا با طوش موج
باال

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

1/31

1/۵3

1/11

1/13

1/1۵

1/23

واریانس

۵/۵2

۵/12

۵/11

۵/21

۵/23

۵/11

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

df

3

3

3

3

3

3

F

۵/22

۵/1۵

۵/1۵

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/۵2

۵/۵1

۵/21

۵/11

۵/11

۵/11

امواج بتا با طوش موج باال در ناحیا چپ و راسه کرتكس مغز تغییرات متنادار نشان می دهد
امواج بتا در سا دستا بتا 1۵-12(1هرتز) ،بتا 13-1۵(2هرتز) و بتا 2۵-13(1هرتز) با صورت مجزا مورد بررسی يرار گرفه
نتایج این بررسی در داوش  1ایی  3نشان داده شده اسه
جدول :3نسبت واریانس ها براي موج بتا 7در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
موج بتا1

مرکز

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

2/13

1/۵1

1/31

2/31

2/13

2/۵3

واریانس

۵/11

1/33

۵/1۵

2/21

۵/31

2/13

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

df

3

3

3

3

3

3

F

۵/33

1/11

1/33

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/۵1

۵/۵۵1

۵/۵۵3

1/13

1/13

1/13

دوش  1نشان می دهد بتا  1در تمام نواحی کرتكس مغز تغییرات متنادار داشتا اسه
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جدول :1نسبت واریانس ها براي موج بتا 2در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
مرکز

موج بتا2

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

1/1۵

2/13

2/33

1/12

1/1۵

1/11

واریانس

۵/13

2/3۵

11/3۵

1/1۵

1/21

۵/۵3

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

df

3

3

3

3

3

3

F

1/33

۵/۵1

2/13

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/۵۵۵

1/11E-۵

۵/11

1/13

1/13

1/13

بتا  2م ابق دوش  1در مرکز کرتكس مغز تغییرات متناداری داشتا اسه
جدول :1نسبت واریانس ها براي موج بتا 9در سه ناحیه چپ ،راست و میانه كرتكس مغز
آزمون  Fدو گروهی برای واریانس
موج بتا1

مرکز

چپ

راسه

موزیك

عادی

موزیك

عادی

موزیك

عادی

میانگین

1/1۵

1/۵3

1/21

2/1۵

1/23

2/3۵

واریانس

1/31

1/11

1/33

2/۵۵

1/۵۵

1/31

تتداد نمونا

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

1۵

df

3

3

3

3

3

3

F

۵/31

1/11

1/31

)P(F<=f
 Fبنرانی

۵/3۵

۵/33

۵/13

1/13

1/13

1/13

م ابق دوش  3بتا  1نیز دارای تغییزات متنادار در ناحیا ی مرکزی کرتكس مغز بوده اسه

 -4بحث
این پژوهس اکتشافی

از

هه بررسی تغییرات امواج مغز با کمك موسی ی و با تو ا با داده های حاص

ایكتروانسفایوگرافی کمی بر روی  1۵نفر انجام گردید بر اساد نتایج حاص موسی ی می تواند امواج تتا و آیفا را در تمام نواحی
کرتكس مغز ،امواج بتا را در ناحیا چپ و راسه ،امواج دیتا را در سمه چپ و امواج بتا با طوش موج باال را در سمه چپ و میانا
کرتكس مغز تتدی نماید؛ همچنین در ت سی بندی زیی تر امواج بتا ،امواج بتا  1در تمامی نواحی کرتكس مغز و امواج بتا 2و
بتا  1در میانا کرتكس مغز تغییر متنادار داشه
امواج تتا در تمامی کرتكس مغز تغییر یافه در نتیجا موسی ی می تواند بر افزایس یادگیری ،آرامس ،برناما ریزی مجدد
ذهن ،یاش پردازی ،تفكر بدون ودسانسوری ،اليیه ،بینس ،تفكر عمیق تاثیر گذار باشد
امواج آیفا نیز در تمامی کرتكس تغییر یافتا اسه در نتیجا موسی ی می تواند بر آرامس ،کاهس اض راا ،ت ویه سیست
ایمنی ،تفكر مثبه ،یكپارچگی ذهن و بدن ،شهود ،درون اندیشی ،تتادش هیجانی ،احساد سر وشی ،بهبود عملكرد شنا تی،
آگاهی درونی و افزایس ترشح سروتونین تاثیر گذار باشد
تغییرات امواج بتا مو ب استنكام ب شیدن با ذهن و بدن ،تمرکز ،ایجاد هماهنگی بین منیط و فرد ،هوشیاری ذهنی،
آرامس سمی ،کمك با واا رفتن و تنظی حرکات بدن می گردد و تغییرات امواج های بتا می تواند در اض راا و
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پر اشگری تغییر ایجاد نماید نتایج این تن ق با تن یق م صودی فر و پوشنا( )113۵و کائنی م دم و همكاران( )1133در
مورد اثر تتدیلی موسی ی بر امواج مغزی ه راستا اسه
با تو ا با نتایج حاص از این پژوهس پیرامون تغییرات امواج و نواحی از کرتكس مغز کا تنه تاثیر موسی ی يرار گرفتا
اسه؛ می توان از موسی ی با عنوان ا بزاری کارا و با صورت هدفمند در درمان ا تالالت م تل و یا ارت ا عملكرد در موضوعات
متفاوت بهره برد امید اسه این تن یق بتواند زمینا تن ی ات بتدی را فراه آورد

منابع
 1احدیان مهسا ،پورشریفی حمید ،عشایری حسن" ،)113۵( ،اثرب شی ارائا ی ه زمان ت های موسی ی و اظهارات
هیجانی چهره در بهبود بازشناسی حاالت هیجانی چهره در کودکان دارای ا تالش طی اتیس " ،پایانناما
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی
 2اکبری مرضیا ،میرزمانی منمود ،صاینی مستود ،داورمنس عباد" ،)1133( ،تاثیر ا رای برناما حرکات موزون
ابتدایی" ،پایانناما
همراه با موسی ی بر کاهس پر اشگری دانسآموزان ع بمانده ذهنی آموزخپذیر م
کارشناسی ارشد ،وزارت بهداشه ،درمان ،و آموزخ پزشكی  -دانشگاه علوم بهزیستی و توانب شی
 1بیگلری شبن  ،اکبرزاده نسرین ،زاده منمدی علی" ،)1131( ،بررسی تأثیر شنیدن موسی ی انت ابی و راهبردهای
شنا تی بر کاهس افسردگی و باورهای دانشجویان استان تهران" ،پایان ناما کارشناسی ارشد
 3دهناد اسمتی " ،)1111( ،اثر موسی ی در بیماریهای روانی" ،پایان ناما دکتری ،دویتی وزارت بهداشه ،درمان ،و
آموزخ پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و دمات بهداشتی درمانی تهران
 ۵دینوری مری  ،شمس اسفندآبادی حسن ،الیی منمدرضا" ،)1133( ،بررسی تاثیر ن اشی و موسی ی درمانی در
شادکامی و امید کودکان سرطانی" ،پایانناما کارشناسی ارشد ،دانشگاه بینایمللی امام مینی (ره) ،دانشكده علوم
ا تماعی
 1ره روان پروانا ،اسكندری حسین ،نصرت آبادی مستود" ،)1131( ،بررسی اثر ب شی آموزخ موسی ی بر هوخ
کودکان  2تا  3ساش شهر تهران" ،پایان ناما کارشناسی ارشد رشتا روانشناسی عمومی
 1زین آبادی فاطما ،سهرابی اسمرود فرامرز ،زاده منمدی علی" ،)1131( ،تاثیر موسی ی بر کاهس اض راا کودکان
سرطانی  3-12سایا تهران" ،پایانناما کارشناسی ارشد دویتی  -وزارت علوم ،تن ی ات ،و فناوری دانشگاه عالما
طباطبائی  -دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
 3سرگلزایی منمد" ،)1113( ،موسی ی درمانی از دیدگاه روان تنلی گری ،م ایاهای همایسهای ایران ،چكیده
م االت دومین سمینار سراسری موسی ی درمانی" ،دویتی  -وزارت بهداشه ،درمان ،و آموزخ پزشكی  -دانشگاه
علوم پزشكی و دمات بهداشتی درمانی تهران ،دانشگاه تهران
 3شهسواری سكینا ،مصلی نژاد ییال ،رنجبر افسانا" ،)1133( ،اثرات موسی ی درمانی در ارت ا سالمه س و روان"،
م ایاهای همایسهای ایران ،الصا م االت اویین همایس ارت ای سالمه و آموزخ بهداشه (نهمین همایس
سراسری تازه های پزشكی و پیراپزشكی)
 1۵شیبانی تذر ی فاطما ،حسن زاده توکلی رضا" ،)1133( ،تاثیر موسی ی ،اطره گویی و انجام فتاییه های دی واه بر
افسردگی و احساد تنهایی سایمندان" ،پایانناما کارشناسی ارشد دویتی  -وزارت علوم ،تن ی ات ،و فناوری دانشگاه
شهید بهشتی
 11صنوبرییماکشی الیا ،احدی بتوش ،نریمانی منمد" ،)1131( ،م ایسا اثرب شی دو تكنیك (آرامب شی عضالنی
پیشرونده و موسی ی درمانی) بر میزان شدت ستگی بیماران مبتال با سرطان" ،پایانناما کارشناسی ارشد ،دویتی -
وزارت علوم ،تن ی ات ،و فناوری  -دانشگاه من ق اردبیلی  -دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
 12عمرانی ريیا ،صفارینیا مجید ،تر ان مرتضی" ،)1133( ،بررسی تاثیر موسی ی درمانی و نده درمانی بر کاهس
اض راا يب از عم راحی در ان ها" ،پایانناما کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور استان تهران ،دانشكده
روانشناسی و علوم تربیتی
1۵
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Study of Music Effects on Brain Waves: Quantitative
Electroencephalographic Study
*Hadis Ghaffari Khaligh1, Ahmad Alipoor2
1. M.A. in General Psychology, Payame Noor University
2. professor in Psychology, Payame Noor University

Abstract
Introduction: For more than two thousand years the power of music is known for stimulate emotions,
and the therapeutic capacity of music has been considered. But it's difficult to explain how music is
making such a difference to humans. The way that music influence human thoughts, feelings and
behaviors is always interesting to researchers in various fields of science. In this study, the effect of
music on brain waves in different regions of the cortex has been studied using Quantitative
Electroencephalography (QEEG).
Method: the brain waves of ten volunteers were recorded in normal mode and while they listening to
their favorite music. The results were analyzed by F-Test (analyzing the relationship between
variances).
Results: The results show significant changes in the delta, theta, alpha, beta and high beta in different
regions of the brain.
Conclusion: Due to changes in various waves in different areas of the brain's cortex, music can be used
as a tool for treatment and Performance promotion.

Keywords: Music, Brain Waves, Quantitative Electroencephalography (QEEG)
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چكیده
هدف از نگارخ م ایا حاضر ،بررسی مدیریه کالد درد 1و روخ کالد داری متلمان در مدارد و مراکز
آموزشی هسه یكی از عواملی کا امروزه متلمان ،مدیران و سیاسهگذاران آموزخوپرورخ باعنوان موضوعی
مه و اساسی بدان تو ا دارند ،عام مدیریه کالد اسه کا از دیرباز باعنوان پیچیدهترین موضوا در بهبود
کیفیه آموزخ شنا تا شده اسه تشكی و ادارهی کالد از ويهگیرترین فتاییههای حرفای متلمی تل ی
میشود هنگامیکا بیشتر ويه کالد صرف مشكالت انضباطی شود ،باطور عملی زمان کمتری برای تدریس و
یادگیری درود بايی میماند بتضی ع یده دارند ،مدیریه کالد درد ف ط با حفظ نظ و انضباط کالد
ياب طرح اسه ،اما مدیریه کالد درد س نی بس فراتر از آن اسه تن ی ات بیشمار نشان دادهاند ،بتضی از
مشكالت ا اليی و ا تماعی نو وانان ما حاکی از ذاا نبودن منیط مدرسا و کالد درد و کشمكسهای
اینگونا دانسآموزها با متلمان و درنتیجا افه تنصیلی آنان بوده اسه یذا و ود مدیریه کارآمد متلمان و
ایجاد شرایط الزم برای تسهی در امر یادگیری در کالد درد کا م ابق نیازها و ویژگیهای فراگیران باشد،
الزمای امتای امروزی و راه گشای بسیاری از مشكالت نو وانان اسه م ایا حاضر بر آن اسه تا با مفهوم
مدیریه کالد درد ،اهمیه و ابتاد گوناگون آن بپردازد ابتدا مفهوم مدیریه موردبررسی يرارگرفتا ،سپس با
اهداف ،اصوش و مهارتهای مدیریه کالد درد اشاره میگردد در اداما ضرورت انضباط و مدیریه کالد درد
و روخهای آن موردبررسی يرارمی گیرد در پایان ضمن بنث و تجزیاوتنلی عوام مؤثر بر مدیریه کالد
درد اع از رفتارهای متل و فنون تدریس بیانشده و راهبردهای موفق مدیریه کالد ذکر گردیده اسه و
رهنمودهایی بامنظور اداره صنیح و اصویی کالد درد و بهبود کیفیه آموزخ در مدارد و مراکز آموزشی
ارائا میگردد
واژگان كلیدي :مدیریه کالد درد ،کالد داری ،مهارتهای مدیریه کالد ،روخهای مدیریه ،راهبردها

مقدمه
بدون شك تدریس یكی از دشوارترین مشاب منسوا میگردد چا آنكا عالوه بر آگاهی از دانس ت صصی ،هر متلمی باید
از هنر و تجربا تدریس نیز بر وردار باشد متلمان موفق با شیوههای متفاوتی عم میکنند ،اما در یك رویكرد باه مشتر اند
کا آن ،توانایی اداره کردن کالد ود باطور مؤثر و کارآمد می باشد بدون مهارت های مورد نیاز برای عملی کردن این کار
-Classroom management
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حتی متلمان عاليمند و م ل نیز شكسه واهند ورد مهارتهای متین بسیاری و ود دارد کا دارا بودن آن ها برای متلمان
در در ا اوش اهمیه يرار دارد و مدیریه کالد از ملا مواردی اسه کا متلمان برای ایفای موثر وظیفا ود با آنها نیاز
دارند این م ایا برآن اسه با بررسی مدیریه کالد درد بپردازد
از مدیریه 1تتری های زیادی شده اسه کا بر اساد اهمیه کاربرد آن ها در رفتار کالسی با بر ی اشاره می شود یكی
از تتاری ياب يبوش مدیریه در امر رفتار کالسی این تتری اسه:
مدیریه یتنی هنر انجام دادن کارها با وسیلای دیگران (فایه) در این تتری  ،رفتار آمرانا ی متل و همچنین ود
منوری وی مورد انت اد يرار می گیرد با تو ا با این تتری  ،متل بایستی یك راهنمای وا باشد ،ویی کارها توسط ود
دانس آموز انجام شود و آنها در امر یادگیری فتاش باشند بدیهی اسه کا هر چا مشارکه دانس آموزان در فتاییتهای کالسی و
در امر یادگیری بیشتر باشد ،رشد مهارت های گوناگون در آنان بیشتر می شود ،و متكی با ود می گردند و اعتماد بنفس در
آنان رشد می کند باید در نظر داشه کا این تتری در کالد هایی کا فراگیران دوران کودکی را طی می کنند ،دارای کاربرد
زیادی نیسه در م

ابتدایی ،پیس از آنكا متل با کودکان آموزخ دهد ،بایستی عمدتآ ود ،برناما ریز بوده و اهداف

آموزشی را دنباش کند ،زیرا با تو ا با ویژگی های اص کودکان اوآلمتكی با دیگران بوده و ثانیآ ک تجربا می باشند ،این
وظیفا با متل برمی گردد ،در حایی کا آموزخ بزرگساالن با دیی اینكا آنان در امر برناما ریزی های درسی و کالسی ،از
اهمیه زیادی بر وردار می گردد با تو ا با موارد فوق در آموزخ دوره های باالتر ،الزم اسه فراگیران ،ود در امر یادگیری
مشارکه داشتا باشند در تتری دیگر مدیریه کار کردن با افراد با وسیلا اعضای گروه هابرای تن ق اهداف سازمانی بیان شده
اسه (پردا تچی)1112 ،
در این تتری  ،اهمیه مشاکه متل با عنوان رهبر و راهنمای دانس آموزان ،بیشتر ملنوظ اسه ،بدین متنی کا پس از
اینكا اهداف مش ص شد متل و دانس آموزان بایستی با برناما ریزی صنیح راه رسیدن با آن را دنباش کنند
صفوی ( )1112مدیریه کالد درد را  ،رهبری کردن امور کالد درد از طریق:تنظی برنامای درسی ،سازماندهی
مراح کار و مناب  ،سازماندهی منیط بامنظورباال بردن کارایی ،نظارت بر پیشرفه دانسآموزان و پیسبینی مسای بای وه
میداند
رئوفی ( )1111مدیریه کالد درد را اینگونا تتری

میکند :مدیریه کالدعبارت اسه از :هنر باکاربردن دانس

ت صصی و بهرهگیری از مهارتهای کالسداریدر هدایه دانسآموزان باسوی اهداف م لوا مورد نیاز دانسآموزان و امتا
گرچا کارایی متل براساد نگرخ ،نیات و ش صیه از یك سو و هما انبا بودناو بر اساد مهارت در توانمندسازی
دانسآموزان از سوی دیگر سنگ بنای مدیریهکالد درد اسه ،اما متل بامهارتها و فنونی سازمان دهنده نیاز دارد تا
شرای بهیناای را برای تن ق یادگیری لق کند (تاجایدین)1132 ،
پس بسیار شایستا اسه کا مدیریه کالد و اه م ایب مربوط باآن بررسی شدهو موان و مشكالت مدیریه مؤثر بررسی
شده و راهبردهایی هه م ابلا و رف موان مدیریه کالد تنلی و ارائا گردد تا بتوانی با باکارگیری راهبردها بر مشكالت
فائقآمده و منیط کالد را بامنی ی ذاا ،شاد و مثبه هه حداکثر تتام

ویادگیری تبدی کنی

سازماندهی ومدیریت كالس درس
مدیریه کالد درد عبارت ازرهبری کردن امور کالد درد از طریق :تنظی برناما درسی ،سازماندهی مراح کار و
مناب  ،سازماندهی منیط با منظور باال بردن کار نظارت بر پیشرفه دانس آموزان و پیس بینی مسائ
اسه (صفوی )1112،تتری

با ی وه

دیگری از سازماندهی و مدیریه کالد و ود دارد کا میتوان از آنها در رهبری کالد درد ،با

تكیا بر بتد انسانی آن چنین تتری کرد:

-Management
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مدیریه کالسی عبارت اسه ،از هنر با کار بردن دانس ت صصی و بهرهگیری ازمهارت های کالد داری در هدایه دانس
آموزان با سوی اهداف مورد نیاز و امتا
مهمترین دبدبای متلمان مبتدی ،از اداره ی کالد و یا با تتبیری مدیریه اداره ی کالد درد ناشی می شود بريراری
نظ و کنترش کالد و تدریس موفق ،مجموعا نگرانی های این گونا متلمان اسه بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریه کالد و
راهبردهای آن ،راهی برای رف این نگرانی هاسه در تتری مدیریه کالد درد گفتا شده اسه« :مدیریه کالد درد ایجاد
شرایط الزم برای تن ق یادگیری اسه » بر این اساد می توان استنتاج کرد ،مهارت های مدیریه کالد درد ،سنگ بنای ک
موف یه در تدریس اسه این امر با ویژه در کالد های درد مدرسا های ایران کا مملو از دانس آموزانی اسه کا گاهی شمار
آنان باالتر از حد استاندارد اسه ،از اهمیه ویژه ای بر وردار اسه

اهداف مدیریت كالس
روخ متل در مدیریه کالد براساد ههگیریهای انسانی در منیط کالداسه متل باید بادانسآموزان باعنوان افراد
مجزا و مست

نگاه کند و راههایمناسب برای پذیرخ و ا رای رفتاری اص را در هر دانسآموز پیدا نماید

از نظر بیكرووستراپ ( ،)2۵۵۵( )3۵اهداف عمده ی مدیریه کالد شام موارد زیر اسه:
ای ) برناما ریزی درسی بر پایا ی آمیزه ای از تنوا و هدف
ا) ارائا ی دستورایتم های شفاف با دانس آموزان در مورد فتاییه های درسی
ج) هدایه و نظارت بر یادگیری و فتاییه های دانس آموزان
د) با کارگیری ابزارهای آموزشی و مناب یادگیری و تدریس
ه) حرکه من ی از یك مرحلا ی تدریس با مرحلا ی دیگر
و) زمان بندی فتاییه های کالد و ایجاد توازن در آن ها
ز) شروا و اتما ی هدفمند درد
متلمان با بررسی هدف ها و مؤیفا های مدیریه کالد درد ،تأم در مورد کالد های ود ،بازدید از کالد های دیگر
همكاران و گفه و گو با کارشناسان ،نگرشی هما انبا در مورد مدیریه کالد پیدا می کنند
پس دیده میشود اص الح مدیریه کالد با اص الح نظ و انضباط متادش نبودهو مدیریه کالد را میتوان مجموعاای از
برناماریزیها و ايداماتی دانسه کا متل برای اطمینان یافتن از اثرب شی و کارایی یادگیری در کالد انجام میدهد متلمانیکا
در امر مدیریه کالد موفق هستند نظ و انضباط را در ایگاه مناسب آن در ک صننای آموزخ يرار میدهند با ا رای
طرحها و برناماهای مدیریه کالد متل ناتنها امیدوار اسه کا میزان یادگیری دانسآموزان فزونی یابد ،بلكا ه چنین
باآنانکمك میکند کا متو ای رفتار ود باشند و آنرا اصالح نمایند (صیامی)113۵ ،

اصول مدیریت كالس
از مهمترین اصوش کالد داری ،کارآیی و ام االطراف بودن متل اسه متل کارآ متلمی اسه کا بر م ایب درسی تسلط
دارد ،کارها و اعماش او سازمان یافتا و منظ و دارای اعتماد با نفس اسه ،با دانس آموزان نیز اعتماد می کند و شكیباسه با
تتبیری دیگر ،ن ستین پیس درآمد برای اعماش مدیریه بر کالد و ایجاد شرایط بهینا برای یادگیری این اسه کا متل فردی
کارآ باشد تا از مهارت های مدیریه کالد درد بهره گیرد ام االطراف بودن متل  ،دومین پیس درآمد برای اعماش مدیریه
بر کالد اسه
متلمان سا گونا اند:
 1توضیح دهنده  2 /مشارکه دهنده  1 /توانمندساز
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متل توضیح دهنده بر موضوا درد تسلط دارد ،اما آگاهی او از روخ تدریس اند

اسه تدریس او بر منور س ن رانی و

توضیح استوار اسه و بر ی دانس آموزان با او همراه هستند متل مشارکه دهنده بر موضوا درد تسلط دارد و افزون بر آن،
با روخ تدریس نیز آشناسه چنین متلمی می کوشد تا از فتاییه های ایب بهره گیرد ،دانس آموزان را در کارها مشارکه
دهد ،و در عین حاش مدیریه صنینی را در کالد اعماش کند متل توانمندساز در مرحلا ی عایی حرفا ای يرار دارد او نا
ف ط موضوا درد و روخ تدریس را با وبی می شناسد ،بلكا با تفكرات و احساسات دانس آموزان نیز تو ا دارد چنین
متلمی اعتماد با نفس باالیی دارد ،با حدی کا دانس آموزان را در مدیریه کالد درد سهی می کند یا این کا کالد درد
را یكسره با آنان می سپارد و ود راهنما می شود ،با گفه و گو و مشورت با دانس آموزان تصمی می گیرد تا در آنان توان
یادگیری را عملی سازد (بابایویان وهمكاران)1133 ،

مهارت هاي مدیریت كالس
مدیریه کالد بر دو مهارت با ه پیوستا و اساسی استوار اسه 1 :تصمی گیری و  2ايدام
تصمی گیری یتنی ،چا ايدامی را چگونا ،چا ويه ،و با وسیلا ی چا کسی باید انجام داد ايدام یتنی ،عملی کا در کالد
درد تن ق می پذیرد مانند تأکید بر نكتا های تدریس ،استفاده از ت تا سیاه و از این رو ،مهارت های اساسی و ضروری
برای مدیریه کالد درد ،با منزیا ی ات اذ تصمی مناسب و تبدی آن با ايدامی مؤثر اسه مدیریه کالد درد زرهی
نیسه کا متلمان از ن ستین روز تدریس بر تن کنند و ود را در برابر مشكالت کالد و چایسها ایمن سازند ،بلكا مهارتی
اسه کا هر روز با تجربا و تأم و ديه متل در کالد کام میشود و متل را در امر تدریس کارآمدتر میسازد(سرمد)1111،

روش هاي مدیریت كالس
انت اا روخ صنیح مدیریه کالد درد و سازمان دهی آن ،از عالئ موف یه متل با شمار می آید انت اا هرگونا
شیوهی مدیریتی ،با سبك تدریس و هدفهای متل بستگی دارد متلمان با با کارگیری روخ مدیریه مناسب کالد درد
ود می توانند ،در پرورخ مهارت های ا تماعی ،اليیهها و توانایی های دانس آموزان ن س مهمی داشتا باشند و مشكالت
انضباطی کمتری در کالد ود مشاهده کنند اداره کردن چنین منی ی ،نیازمند تصمیمات آنی و ايدامات سری و مداوم اسه
و با مهارت های اص مدیریتی و گاهی تلفیق از چند روخ مدیریتی نیاز دارد در این ا سا روخ مدیریه کالد درد ارائا
می شود(هرگنهان وایسون)1131 ،
 .7روش رفتارگرایانه :رویكرد رفتارگرایانا با این نكتا تأکید دارد کا متل باید تصمیمی ات اذ کند تا در کالد درد او
مشكلی با و ود نیاید از آباز ساش تنصیلی ،متل موظ

اسه يوانین و م ررات کالد درد را وض کند دانس آموزان نیز

موظ اند آن يوانین را ا را کنند فرایند ت ویه از طریق پاداخ دادن با رفتارهای م لوا و پس گرفتن امتیاز در صورت بروز
رفتارهای بیرم لوا ،در این روخ مؤثر اسه ايتدار متل در این روخ کامالآ منفوظ اسه و متل در وض و حفظ م ررات
کالد ،از این ايتدار بهره می وید
 .2روش تعامل گرایانه :در این روخ ،مشكالت کالد پیامد طبیتی حضور دانس آموزان تل ی می شود ،بیرمنتظره با
نظر نمی رسد و مانند فتاییه های ح مسئلا در کالد ،مورد تو ا يرار می گیرد و ح و فص می شود
 .9روش غیرمداخله جویانه :این روخ حد وسط دو روخ رفتارگرایانا و تتام گرایانا اسه مدا لا ی متل در ح
مشكالت کالد بسیار اند

اسه هدف اصلی در این روخ ،ارت ای رشد فردی دانس آموزان و آزادی آنان اسه متلمان در این

روخ با دانس آموزان ود راب ا ی مشاوره ای دارند و متل در فتاییه های کالد ن شی حمایتی از دانس آموز دارد این روخ
حداي ايتدار را برای متل در نظر می گیرد و با ای آن ،بیس تر با ت ویه روابط میان متل و دانس آموز تأکید دارد
با طور کلی نمی توان گفه کدام روخ کارآمدتر یا فايد کارایی اسه روشی برای متل کارآمد اسه کا بهترین نتیجا را
در کالد درد او داشتا باشد بنابراین متل باید روخ های متتدد را در کالد ود بیازماید و کارآمدترین را انت اا کند ایبتا
11

سال سوم ،شماره دو(پیاپی ده) ،تیر  ،7931جلد دو

با صراحه می توان گفه ،شمار متلمانی کا از نظر سبك یكی از روخ های مدیریه رفتارگرایانا یا تتام گرایانا یا بیرمدا لا
و را اعماش می کنند ،اند

اسه اکثر متلمان بدون این کا از روخ مدیریه کالد درد ود آگاه باشند ،ترکیبی از سا نوا

مدیریه را مورد استفاده يرار می دهند این متلمان روخ مدیریه صنیح و علمی و استاندارد را در هر ینظا از زمان تدریس
ود با کار میگیرند و کالد درد آنها همیشا فتاش و زنده و پر از نشاط و انگیزه ی یادگیری اسه(هرگنهان وایسون)1131،

اهمیت و ضرورت مدیریت و انضباط كالس
بدون شك با منظور تدریس ونی با اهداف آموزخ و پرورخ ،و ود شرای ی الزم می باشد ،از ملا این شرایط می توان
با نظ حاک بر کالد با عنوان فاکتری مه اشاره نمود ،زیرا کالسی کا در آن اویین گام یادگیری (یتنی نظ وانضباط و
مشارکه در فتاییه و لب تو ا فتاش شاگردان) اعماش نگردد ،با ی ین نتایج م لوبی ن واهد داشه روخ های کالد داری
ونظ کالد در ایجاد انگیزه برای یادگیری دانس آموزان بسیار موثر می باشد( ویس  )1111 ،اهداف می توانند با وسیلا روخ
ها تنه تاثیر يرار گیرند بنابراین اعماش روخ های درسه تدریس و سبك های مناسب مدیریه با تو ا با شرایط کالد،
امكانات آموزشگاه ،توانایی متل و نوا کتاا و منتوای درسی ،متفاوت می باشد
عوام موثر بر مدیریه کالد را در سا يسمه با شرح زیر طب ا بندی می نمایی :
ای  :ویژگی های ش صیه متل ؛
ا :روخ های تدریس متل ؛
ج :استفاده از فنون تدریس
الف) ویژگی هاي شخصیتی معلم :بدون شك ش صیه و یا ویژگی های ش صیتی متل  ،یكی از عوام بسیار مه در
نظ دهی کالد می باشد متلمی کا ظاهرآن آراستا می باشد ،مثبه نگر و وخ ا الق اسه با توانایی های ذهنی ،سمی،
عاطفی و تفاوت های فردی شاگردان آگاهی دارد ،شرایط فیزیكی کالد را از يب آماده می سازد ،مهارت ارزشیابی و پرسس
کردن را میداند ،دانس آموزان را دوسه دارد و با کارخ عاليا نشان میدهد ،با ایمان ،راستگو ،صادق و وخ بیان می باشد و
در کارخ مسلط اسه و با متلمی کا این ویژگیها را ندارد ،مسلمآ بسیار متفاوت اسه بنابر این متلمین باید این صفه را در
ود آشكار نمایند و در تمهیدات اشتغاش با حرفا ی م دد متلمی ،این ویژگی ها را در ود متبلور سازند
ب) روش هاي تدریس :بسیارند دانشجو متلمینی کا در کالسهای دانشگاه یا مراکز تربیه متل  ،دائ این ملا را بیان
می دارند کا " این روخ تدریس را نمیتوان در کالد ها با کار برد " دیی گفتن این ملا اعتراضی این اسه کا دانشجویان
متلمی ،هنوز آگاهی ندارند کا هر روخ تدریس کارآیی اص ود دارد و از یك روخ تدریس نمی توان برای آموزخ هما
درود و یا در هما کالد ها استفاده نمود همچنین بتضی اذعان می دارند کا ا رای بتضی از روخ های تدریس ،باعث
شلوبی و بی نظمی کالد می گردد در توضیح این م ایب شایان ذکر اسه کا یك متل باید با تو ا با شرایط کالسی-
امكانات و تجهیزات-توانایی های ود و شاگردان و منتوای کتب درسی یك روخ مناسب انت اا نماید و در صورتی کا روخ
تدریس متل مناسب نباشد باعث سردر گمی شاگردان ،شلوبی کالد و اتالف ويه واهد شد بنابر این الزم اسه کا یك
متل نسبه با ایگوها ،روخ ها و راهبردهای فنون تدریس ،آگاهی های الزم را داشتا باشد تا با موي و در ای مناسب از هر
کدام از روخ ها و فنون ،با مويتیه بهره مند گردد
یكی از دالی عدم استفاده از روخ های فتاش تدریس توسط متلمان منتوای کتب درسی می باشد تنلی منتوای کتب
درسی دوره ی دبیرستان نشان می دهد کا تنها  11درصد متیار های روخ های تدریس فتاش و کتب درسی این دوره اعماش
گردیده اسه (پیریایی )1131 ،بنابر این ضرورت دارد کا یك متل در طراحی آموزشی تدابیری بیاندیشد تا شاگردان را با
مفاهیمی کا ارائا گردید آشنا نموده و امكان بر ه زدن نظ کالد را از دانس آموزان اطی سلب نماید ،همچنین ضروری
اسه کا منتوای کتب درسی با تو ا با چگونگی آموزخ و اعماش روخ های تدریس فتاش باز نگری گردد
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ج) فنون تدریس :تدریس با مجموعا اعمایی کا متل برای لب تو ا شاگردان با تدریس اثرب س و کارآمدتر ا را
مینماید ،گفتا میشود آشنایی و آگاهی نسبه با فنون تدریس و اعماش آنها در کالد درد توسط متل  ،باعث می شود ،وی
بدون استفاده از شونه و تنبیا بدنی ،کالد را مدیریه نموده و نظ را حاک سازد ،از ملا فنون تدریس می توان موارد زیر
را بر شمرد(يورچیان:)1113 ،
1

تدبیر منفی :تدبیر منفی یكی از تكنیك های انواده درمانی اسه و متل با منظور ساکه کردن کالد و یا
لب تو ا دانس آموزان از آن استفاده می نماید بدین صورت کا ويتی کالد شلوغ میشود متل طنین شادی
صدای ود را ک کرده و بغض صدایس را افزایس می دهد و با این روخ با کالد نظ می ب شد

2

ک وزیاد کردن تن صدا :با منظور لب تو ا شاگردان و وادار کردن آنها با گوخ دادن ،متل باید با صدای
یكنوا ه صنبه نكند ،نوسانات صدای ود را ک و زیاد نماید تا دانس آموزان شنونده فتایی شوند

1

حرکه های متل  :بین حرکتهای متل وتو ا شاگردان راب ا مست ی و وددارد( ،شتبانی )1132 ،هر چا
حرکات هدفمند متل و حرکه کردن با آ ر کالد و بر گشتن و حرکات پایین کالد متل بیشتر باشد ،متل
بر کالد مسلط تر واهد داشه و شاگردان بیشتر با او تو ا واهند کرد ودر نتیجا یادگیری بهتر صورت
میگیرد

3

تاکید روی بتضی از مفاهی و کلمات" :نگاه کنید ،ديه کنید" ،این کلمات یلی مهمند و تكرار بتضی افتاش و
کلمات از ملا نكاتی اسه کا با اطر تاکید متل  ،تو ا شاگردان را لب می نماید

۵

اشارات متل  :بتضی از ایما ها و اشارات متل  ،باعث ديه بیشتر شاگردان می شود؛ حرکات دسه ،چش  ،ابرو،
دهان ،انگشتان و سر ،مشتم برا ین حرکات اسه

1

مكث های با موي و هدفمند :بر ی متلمان در حین توضیح دادن و یا س نرانی با مكث های با موي حواد
شاگردان را با مفاهی

لب می نمایند ،و سر و صدای دانس آموزان را کاهس میدهد و کالد را اداره

مینمایند
1

تشویق و تمجید دانس آموزان :یكی از فنونی کا با عنوان ابزاری موثر درا تیار متلمان می باشد ،تشویق و
تمجید اسه؛ ایبتا تمجید عملكرد شاگردان ،با ارزخ تر از تشویق آنان اسه ،زیرا تشویق شاگردان باعث با و ود
آمدن آموزخ و پرورخ سودگرایانا میگردد همچنین متل میتواند با تو ا با سن دانس آموزان از ت ویه پتا
ای نیز بهره ببرد ویا از کارتهای تالخ ،امتیاز و کارت ایزه بدین منظور استفاده نماید استفاده ی فاصلا ای و
نسبی متناوا از این ابزار ،اثر ب شی آن را ارت ا می ب شد

3

نگاههای متنی دار :گاهی نگاه های متنی دار متل با دانس آموزی کا با درد تو ا ندارد و یا سروصدا میکند،
باعث کاهس رفتار نا با ای او میگردد همچنین با عصبانیه نگاه کردن با دانس آموزانی کا برای کالد
مزاحمه ایجاد کرده اند ؛باعث می شود دانس آموز وادار شود با درد های متل گوخ دهد

3

ضربا زدن با میز و صندیی :گاهی متل با ضربا زدن با میز یا تابلوی کالد ،تو ا شاگردان با م ایب و
مفاهیمی کا ارائا می شود

لب می کند

 1۵تدوین يانون و م ررات کالد :تدوین يوانین کالسی و تشریح آن برای دانس آموزان و آگاهی دادن با آنها باعث
ایجاد نگرخ می گردد و در نهایه مو ب عملكرد مثبه فردی و گروهی می شود یذا متلمان باید در تدوین
م ررات کالد با صوص در روزهای اوش ديه کافی داشتا باشند
از زمانی کا تتلی و تربیه با و ود آمده اسه ،متلمان با رفتار دانس آموزان تو ا داشتا اند حتی س راط شكایه داشه
کا دانشجویان او "عاشق تجملند" ،رفتارهای بدی دارند و با اوییای ود بی احترامی میکنند
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این نگرانی فزاینده و ود دارد کا رفتارهای نامناسب دانس آموزان امروز ،با مراتب بیس تر و شدیدتر از گذشتگان باشد،
ویی شواهد اندکی برای اثبات این نظریا و ود دارد کارشناسان گوناگون نظریات متفاوتی درباره اداره کالد م رح کرده اند،
ویی بهترین شواهد را باید از مشاهده مست ی کار متلمان در سازماندهی منیط کالد با دسه آورد در ساش های ا یر،
اص الح "مدیریه کالد" عمدتاآ با نوعی روخ رفتاری برای هدایه رفتار کالد اشاره داشتا اسه این هشه اص در زمینا
مدیریه کالد میتوانند مفید باشند:
1

امكان فتاییههای یادگیری متنادار را فراه سازید رمز پیشگیری از بروز مشكالت در کالد ،داشتن فتاییه های با
متنا و چایشگرانا اسه ويتی دانس آموزان با کار ویس عاليا مند باشند ،بی نظمی در کالد کمتر می شود و
زمانی کا اطالعات درسی برای دانس آموزان با متنا باشد ،یادگیری ت ویه می شود یك عام مه برای پیدا کردن
فتاییه های با متنا ،اطالعات شما از دانس آموزان ،عاليا ها ،روخ فكری و میزان آمادگی آنان اسه

2

کالد را با منیط حمایه کننده تبدی کنید یادگیری و رشد ،ود با ود اتفاق نمی افتد و با این منظور الزم
اسه با نیازهای دانس آموزان پاسن داده شود کالد باید منی ی باشد کا در آن ،با نیازهای زیستی ،ایمنی ،تتلق
و احترام با نفس در حد اعالی ممكن پاسن داده شود آشكار اسه کا متل نمی تواند ایگزین پدر و مادر شود و
سرپرستی و عش ی را کا کود

نیاز دارد ،برای او فراه کند ،ویی مسلماآ می تواند امنیه دانس آموز را در کالد

تضمین کند و با تنسین صاديانا او ،ن شی تسهی کننده ایفا کند
1

برای یادگیری موف یه آمیز ،فرصه های الزم را فراه آورید این گفتا يدیمی کا "موف یه ،موف یه می آورد" در
کالد درد ،ک تر از سایر اها صادق نیسه هما دانس آموزان باید امكان تجربا موف یه را در کالد داشتا
باشند این تجربا ممكن اسه از سهی شدن در کارها تا پیشرفه در درسی اص تغییر کند متنای موف یه تنها
پیروزی در ريابه با دیگران نیسه پیشرفه فرد در انجام کارهای ود ،منب مه کسب موف یه اسه متلمان
موفق ،فتاییه هایی را برناما ریزی می کنند کا ضمن کارامد بودن ،احتماش موف یه در آن ها زیاد باشد

3

با دانس آموزان کمك کنید ،هدف های مربوط با اصالح ود را تتری کنند هدف هایی کا دانس آموزان انت اا
می کنند ،در رفتار موف یه آ میز آنان تأثیر دارد؛ یتنی احتماش بروز رفتارهای سازنده از دانس آموزانی کا هدف های
مربوط با اصالح ود را دنباش می کنند ،بسیار بیس تر از آن هایی اسه کا ف ط در پی هدف های عملی کالد
هستند

۵

درباره نتایج کارها ،اطالعات الزم را در ا تیار دانس آموزان بگذارید گفتن نتایج کارها توسط متلمان ،با موف یه
دانس آموزان راب ا نزدیك دارد اگر آن ها با بچا ها ،کارهای وبشان و متیارهای وا انجام دادن کارها را توضیح
دهند ،یادگیری دانس آموزان استمرار پیدا می کند و امكان بروز رفتارهای بد کاهس می یابد با عالوه ،این کار
سبب می شود کا آن ها درباره ود در راب ا با کارهایشان داوری کنند و کارهایشان را تنلی کنند

1

دانس آموزان را در تصمی گیری شرکه دهید دانس آموزان نیاز دارند کا احساد کنند در مورد کارهایی کا انجام
می دهند ،م تارند اگر مدیریه کالد ضتی

باشد ،آن ها احساد می کنند کا در مورد یادگیری ود ا تیار

ندارند در این صورت ،آن ها آنچا را متل می واهد انجام می دهند و انگیزه شان برای اداما کار کاهس می یابد
متلمان موفق با دانس آموزان ویس ا ازه می دهند کا ن س مهمی را در تتیین تجربا های یادگیری ایفا کنند آن
ها ابلب با دانس آموزان ا ازه می دهند کا درباره موضوا ،زمان و ننوه یادگیری تصمی بگیرند مشارکه دانس
آموزان سبب می شود کا احساد کنند ،بر اوضاا مسلط هستند در نتیجا ،انگیزه آن ها افزایس و امكان بد رفتاری
شان کاهس می یابد
1

برای روزهای "بد" برناما ریزی کنید گاهی موفق ترین متلمان نیز با و ود برناما ریزی ،از تدریس باز می مانند از
ملا رویدادهایی مث بیماری ،مشكالت انوادگی و برای آن ها با و ود می آید در این صورت ،با یك پیس
برناما کلی و با متنا برای مواي اض راری ،می توان دانس آموزان را کامالآ مشغوش کرد
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3

رفتارهای مناسب را ت ویه کنید دانس آموزان نمیتوانند در یك زمان ،ه مسأیا ریاضی ح کنند و ه با یكدیگر
صنبه کنند در این ا ح مسأیا ،رفتار مناسب و صنبه کردن ،رفتار نامناسب اسه ويتی رفتار نامناسب با
ندرت اتفاق می افتد این روزها با یكدیگر در ت اب هستند و در یك زمان تنها یكی از آن ها را می توان انجام داد
پس با ت ویه رفتار مناسب می توان از بروز رفتار نامناسب لوگیری کرد متیار مدیریه موفق در کالد ،پرهیز از
مشكالت اسه ،نا صرفاآ بر ورد با رفتارهای نامناسب

ا مروزه با و ود ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزخ و پرورخ و تغییر در سیاسه ها و برناما ریزی های آموزشی ،بتضی از
متلمان در رویارویی با مسائ و مشكالت آموزشی فايد توانایی های الزم و اساسی هستند و از روخ های يدی و مهارت های
سنتی و انفرادی برای اداره ی کالد ود استفاده کنند همین امر باعث کندی شك گیری فرایند یاددهی -یادگیری و آسیب
پذیری امر آموزخ شده اسه
تن ی ات بی شمار نشان داده اند ،بتضی از مشكالت ا اليی و ا تماعی نو وانان ما حاکی از ذاا نبودن منیط مدرسا و
کالد درد و کشمكس های این گونا دانس آموزان با متلمان و در نتیجا افه تنصیلی آنان بوده اسه یذا و ود مدیریه
کارآمد متلمان و ایجاد شرایط ال زم برای تسهی در امر یادگیری در کالد درد کا م ابق نیازها و ویژگی های فراگیران باشد،
الزما ی امتا ی امروزی و راه گشای بسیاری از مشكالت نو وانان اسه
متل موفق کسی اسه کا کالد درد را با گونا ای آماده سازد تا پاسن گوی تمامی چایس ها در طوش تدریس باشد
متل باید توانایی های ود را بشناسد ،روخ تدریس ود را ارزیابی کند و اگر روخ ها يدیمی و کهنا باشند روخ پویا و زنده
ای را پیس گیرد تا روحیا ی اليیه و نوآوری را در نهاد دانس آموزان شكوفا سازد او باید روخ های بر ورد با مشكالت
درد را بشناسد و راهبردی را ات اذ کند کا فرایند یاددهی -یادگیری را م ت نسازد و مشكالت زئی کالد او ،با مشكالت
کلی و و ی تبدی نشود ه چنین باید رفتاری داشتا باشد کا دانس آمو تگان کالد درد او ،مسائ آموزشی و مشكالت
رفتاری ود را در منی ی آرام و سرشار از منبه و بیر تهدیدآمیز ح کنند
با گفتا ی ایرنز ،بر ی از متلمان در هنر متلمی استتداد بیس تری دارند؛ اگرچا ممكن اسه ضرورتاآ در عل متلمی
استتداد وبی نداشتا باشند این گروه از متلمان می توانند ،فضای کالد را با صورتی ماهرانا برای یادگیری ،مساعد و دش
انگیز کنند و مسائ و مشكالت انضباطی آن را با حداي برسانند
متلمان ،عالوه بر کسب مهارت های مربوط با هنر متلمی ،یتنی تسلط بر کالد و داشتن مهارت های آموزشی باید
واکنس ها و راهبردهای متین دیگری را نیز برای اداره ی کالد درد یاد بگیرند
م ایتات متتدد نشان داده اسه ،متل کارآمد و فتاش متلمی اسه کا می تواند براساد توانایی ود ،با هدف های مورد
نظر یادگیری و نیز دو مهارت زیر دسه یابد 1 :مدیریه اداره ی کالد و  2تدریس کارآ

رفتار معلم در كالس
یكی از ارکان مه آموزخ و تدریس ،ایجاد فضایی سای و مناسب برای یادگیری و آمو تن اسه ذهن ،روان و رفتار
کودکان و نو وانان نسبه با ساش های گذشتا دچار تنوالت و دگرگونی های بی شماری شده اسه دانس آموزان ،آموزگارانی
را تر یح می دهند کا با ش صیه آنها احترام گذارند ،با ای تنبیا آنها را تشویق و حمایه کنند ،وا درد بدهند ،انگیزه
تالخ و پیشرفه را در آنها زنده نگا دارند ،ارزخ ها و آرمان هایشان را نادیده نگیرند و آنها را در یافتن اهداف صنیح زندگی
یاری کنند راب ا متل  -دانس آموز راب ا یی ظری

و شكننده اسه ،تا حدی کا شكیبایی و بردباری بیشتر آموزگاران و

متلمان را می طلبد گاهی وضتیتی بر کالد حاک می شود کا احتیاج با مهارت ،تسلط و مدیریه آموزگار بر رفتارها و واکنس
های هیجانی  -احساسی دانس آموزان دارد بد ل ی های روزانا ،ا تالف ها و تتارضهای بین بچا ها ،بنران های ینظا یی
کالد و نیازمند توان باالی تصمی گیری آموزگار اسه تن ی ات نشان می دهد ارتباط مست یمی بین اعتماد با نفس آموزگار
برای ایجاد راب ا یی فتاش و پویا با دانس آموزان و پیشرفه تنصیلی کالد و ود دارد آموزگارانی کا می دانند چا هدفی را
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دنباش می کنند و با چا شیوه یی يصد دارند برناما های آموزشی ود را دنباش کنند ،با آمادگی بیشتری درد و کالد ود را
اداره می کنند
باید اذعان کرد مشكالت آموزشی با یكباره و ناگهان با و ود نمی آید ،بلكا همیشا عوام گوناگون و متنوعی زمینا ساز
آن اسه انواده ،دوستان ،مدرسا ،ا تماا و تاثیرات عمدهیی بر عملكرد تنصیلی دانس آموزان می گذارد کا گاه آنها را از
روند آموزخ دور می سازد در دنیای پرمسایا یی کا ما زندگی می کنی  ،کودکان و نو وانان نمی توانند مشكالت ش صی شان
را (حتی آنهایی را کا ارتباطی ه با درد و مدرسا ندارد) ،پشه در کالد ا بگذارند و پس از بازگشه از مدرسا ،آنها را با
ود با همراه ببرند برای آنكا بچا ها از مدرسا ،کالد و درد یذت ببرند ،استتدادهایشان شكوفا شود و تبدی با افرادی
سرزنده و پویا شوند ،باید با تمامی نیازهای عاطفی  ،ع النی ،سمانی و ا تماعی آنان تو ا شود تتام و ارتباط بین متل و
شاگرد و شاگرد و شاگرد ب س مهمی از فرآیند آموزخ و یادگیری اسه هرچا آموزگاران با اهمیه این تتام ا تماعی بیشتر
پی ببرند ،بهتر می توانند منی ی مساعد برای تدریس ود با و ود آورند رفتارها و پاسن های آموزگاران ،مربیان و مشاوران
مدرسا می تواند وی از تفاه و توافق یا ودسری و مشا ره در بین کالد و دانسآموزان پدید آورد
الف -انتقادهاي آموزگار:
انت ادها ،بهانا ویی ها و حرف های نیس دار آموزگاران تنها حس تنفر و انز ار را در دانس آموزان ایجاد می کند و مو ب
کاهس پیشرفه و ضت

عملكرد و راندمان کالد می شود اگر دانس آموزی يدری بی نظ  ،ا الیگر و کند اسه ،طتنا و

سرزنس آموزگار نمی تواند تغییری در رفتار او با و ود آورد متموالآ زمانی کا بچاها در فه درسی مشك دارند ،بدرفتار و
سه انگار می شوند و از اداما یادگیری سر باز می زنند آنها از اینكا از آموزگارشان کمك ب واهند ،می ترسند ،زیرا احساد
می کنند یا آموزگار آنها را توبین میکند یا انگشه نما و مس ره دیگر بچا ها می شوند این در حایی اسه کا آموزگار می تواند
با بريراری روابط صنیح و تذکرهای مرتب با دانس آموزان ،رفتاری پیشا کند کا و تفاه و دوستی را در کالد بريرار سازد
زمانی کا احترام و ایگاه وايتی آموزگاران و دانس آموزان در کالد حفظ شود ،اعتماد با نفس ،ودپنداره و تصویر ذهنی بچا
ها از ودشان ت ویه می شود
کودکان دبستانی و گاه نو وانان دبیرستانی ،کمتر با استتدادها و توانایی های درونی شان اطمینان دارند کمترین مالتی
کا هوخ و ذکاوت آنها را مورد حملا يرار دهد (با صوص توسط آموزگاران و متلمان) کافی اسه کا انگیزه تالخ و پیشرفه
را در آنها از بین ببرد و احساد بی ارزشی و ناتوانی را در آنها ایگزین سازد بسیاری از مسائ آموزخ و پرورخ ریشا در
روابط حاک بر متل و دانس آموز دارد برای اصالح و بهبود ب شیدن این روابط ،باید تغییرات عمده یی در این زمینا صورت
گیرد زمانی کا آموزگار از دانس آموز می واهد کاری انجام دهد ،اگر ینن کالمس انت ادی و سرزنس آمیز باشد ،نتیجا آن
م اومه و ستیزه ویی کود (یا نو وان) واهد بود اما اگر یننی سازنده و بیرانت ادی داشتا باشد ،روحیا همكاری و
مشارکه را در بین دانس آموزان ت ویه واهد کرد وا اسه متلمان و آموزگاران نسبه با رفتارهای ود هوشیار و حساد
باشند و آگاهانا از برانگی تن پاسن های دفاعی شاگردان بپرهیزند(رگ)1132 ،
ب -خشم آموزگار
زمانی کا آموزگاری عصبانی می شود ،در فرآیند تدریس او ا الش با و ود می آید او باید ستی کند شمس را با گونا یی
ابراز کند کا با کسی ی مایی (چا سمی و چا روانی) نزند او باید ضمن اشاره با مشك درصدد ح وضتیه حاک بر کالد
باشد بد و بیراه گفتن ،حملا با ش صیه بچا ها ،سر و صدا راه اندا تن و رفتارهای تكانشی  -هیجانی منض ،هیچ گاه نمی
تواند کلید برتری متل در کالد درد باشد یكی از استرد ها و اض راا های حرفا یی آموزگاران اداره و کنترش کالد و
داشتن راب ا یی پویا و فتاش با دانس آموزان اسه در مواردی بتضی از دانس آموزان می توانند با تنهایی مشكالتی برای
آموزگاران شان با و ود آورند کا حتی باتجربا ترین متلمان ه از کنترش و اداره آن ناتوانند گاهی حضور یك دانس آموز
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اطی و ا الیگر می تواند تاثیر زیادی روی عملكرد آموزگار بر تك تك دانس آموزان گذارد همان طور کا نمی توانی عكس
ایتم ها و رفتارهای آموزگاران را بدون در نظر گرفتن رفتار دانس آموزان تبیین کنی  ،همان طور ه نمی توانی رفتار دانس
آموزان را بدون در نظر گرفتن رفتار آموزگاران در

کنی آموزگارانی کا برای کنترش کالد دسه با تهدید و ارعاا دانس

آموزان می زنند ،گاهی متو ا می شوند بچا ها آنها را با عملی کردن این تهدیدها تربیب می کنند ،تا بتوانند مويتیه شغلی
آنها را با م اطره اندازند درحایی کا از این گروه از متلمان باید پرسید؛«آیا وايتاآ واستار راب ا یی رعب انگیز بین ود و دانس
آموزان هستند و آیا تنها با ترساندن بچا ها می توانند آنها را با درد واندن تشویق کنند؟»
دانس آموزان زمانی کا آموزگارشان عصبانی اسه ،با رفتار او و آنچا او می گوید ،وا تو ا دارند گاهی بد ویی و رفتار
تند متل  ،اشارات و حرکات او مو ب رنجس ،احساد واری و سرافكندگی دانس آموزان و با دنباش آن نادیده گرفتن اصوش
اوییا بهداشه روانی کالد می شود دانس آموزان با متلمان شان وابستا اند اگر متلمان نسبه با بچا ها از ود احترام نشان
دهند و با عزت نفس و حس ارزشمندی آنها ی ما نزنند ،طبیتی اسه کا بچا ها نیز کمتر دسه با م اومه ،ودسری و
بدرفتاری واهند زد رفتارهای مودبانا و حرفا یی آموزگار می تواند مان از ت ل های انضباطی دانس آموزان شود اگر آموزگار
ا ازه دهد بچا های کالد با سادگی او را شمنا

و عصبانی کنند ،یلی زود کنترش و تسلط ود را بر کالد از دسه

واهد داد(رگ)1132 ،
ج -تشویق هاي آموزگار
تشویق باید تایید کننده عم دانس آموز باشد نا و ود و ش صیه او زیرا کود

یا نو وان تصور می کند اگر آن

صوصیه و ویژگی را نداشتا باشد ،دیگر مورد ارزخ و احترام نیسه برای مثاش ،زمانی کا دانس آموز از درسی نمره عایی و
وبی می گیرد ،اگر او را با دیی نمره اخ تشویق کنند ،او فكر واهد کرد کا اگر بار دوم نمره پایینی بگیرد ،دیگر مورد ی
و تمجید کسی واي ن واهد شد ،در حایی کا اگر او را برای تالخ و کوششی کا با رج داده اسه ،مورد تشویق يرار دهند ،او
ستی می کند با تالشی بیشتر بار دیگر ه نمره رضایه ب شی بگیرد در ح ی ه تشوی ی کا ش صیه او را ارزیابی نمی کند،
احساد امنیه ،آرامس و انگیزه بیشتر در او ایجاد می کند
رفتارهای شایستا و م لوا دانس آموزان را همواره مدنظر داشتا باشید ،زیرا رفتارهای آینده آنان را با شدت تنه تاثیر
يرار می دهد در بتضی شرایط شنا ه رفتارهای وا و پسندیده دانس آموزان مو ب کاهس رفتارهای نام لوا و نامناسب
آنها می شود با هر اندازه کا نكات مثبه و ارزشمند ا اليی  -آموزشی دانس آموزان بیشتر مد نظر يرار گیرد ،با همان اندازه
نیز انگیزه تالخ و پیشرفه در آنها پایدارتر واهد شد تشویق نا تنها وسیلا یی اسه کا دانس آموز را با رببه و تمای با
تالخ و پویایی وامی دارد ،بلكا مو ب تایید و تكرار رفتارهای م لوا آنان نیز می شود دانس آموزان زمانی می توانند
توانمندی های ود را ار ت ا دهند کا با استفاده از حمایه های مثبه و داشتن روابط کیفی باال با مربیان و متلمان شان بتوانند
احساد شایستگی و کارآمدی را در ود پرورخ دهند
د -تنبیه هاي آموزگار
در کالسی کا نظ و م ررات حاک باشد ،تنبیا و طرد دانس آموز ایی ن واهد داشه شونه با دانس آموز هدف و
فرآیند یادگیری را م ت می کند ارزخ ها و مفاهی ا اليی گوناگون مث احترام ،مسووییه پذیری ،رعایه ح وق دیگران و
را نمی توان با طور مست ی با دانس آموزان آمو ه ،بلكا باید آنها را در مويتیه های عینی و وايتی با بچا ها یاد داد تهدید
و ارعاا کودکان ( و نو وانان) نا تنها مان از بدرفتاری آنها نمی شود ،بلكا تنها زمینا یی برای م فی کاری او ایجاد می کند از
طرف دیگر ،ويتی دانس آموز با دیی رفتار نامناسبس با شدت عم روبا رو می شود ،کمتر با رفتار ود و
کند و بیشتر متو ا ننوه ش و عصبانیه آموزگار می شود
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هنگامی کا از دانس آموزی می پرسند؛ «چرا سر کالد بدرفتاری می کنی؟» او پاسن می دهد؛«متل ما اصالآ بدا الق
اسه » از آنجایی کا کودکان هنوز با صیصا ودمنوری ود پایبندند ،هیچ گاه ود را مورد سواش يرار نمی دهند ،بلكا
رفتار و واکنس آموزگارشان را ع له اصلی ا تالف مترفی می کنند از این رو بهتر اسه برای تغییر رفتارهای منفی دانس
آموزان ،رفتارهای مثبه و سازنده آنان تشویق و ت ویه شود با با کار بردن این شیوه ،رفتارهای نامناسب بچا ها با تدریج
کاهس می یابد و رفتارهای م لوا ایگزین آنها می شود برای بريراری نظ و انضباط آگاهانا در کالد و ا رای م ررات،
بهترین شیوه حمایه ،تشویق ،تو ا ،بردباری و تمرکز بر رفتارهای پسندیده دانس آموزان اسه
آموزگاران باید پیس از آباز ساش تنصیلی برای بريراری نظ و انضباط در کالد شان ،م ررات و يوانین ساده و شفافی
تدوین کنند تا بدین وسیلا دانس آموزان را با واستا ها ،انتظارات و اهداف ود آشنا سازند زمانی کا کالسی با ننو م لوا
اداره و مدیریه شود ،شرای ی با و ود می آید کا دانس آموزان مشكالت انضباطی کمتری داشتا باشند داشتن رواب ی منفی
با شاگردان مو ب می شود آنها اصوش انضباطی کالد را مست بدانا و شك بدانند و برای ا رای آنها از ود م اومه نشان
دهند ،در حایی کا داشتن رواب ی مثبه با آنها کمك می کند تا هدف اصلی از انضباط را سازندگی و پیشرفه در کار
بدانند(رگ  ) 1132 ،تادیب دانس آموز باید با ونسردی انجام شود تا دانس آموز را متو ا رفتار اشتباهس کند رفتار صنیح و
شایستا آموزگار ،آهنگ صدا ،ثبات و عدایه او می تواند بهترین ایگوی تربیتی دانس آموزان باشد یكی از روخ های کنترش
هیجانات منفی دانس آموزان در کالد ،تماد ها و ارتباطات چشمی  ،نگاه های ا مایی ،یره شدن و روخ های بیرکالمی
آموزگار اسه از این طری ق می توان یلی ساده و راحه رفتار الف کود

(یا نو وان) را بدون اینكا مزاحمه و ابتشاشی

برای ب یا دانس آموزان کالد ایجاد شود ،متوي کرد
در ح ی ه ،هدف از پرورخ کودکان و نو وانان باید تغییر رفتار های آنان در هه اعتالی توانایی ها ،استتدادها و ویژگی
های مثبه و سازنده آنان باشد

تأثیر و ضعیت ظاهري معلم برفراگیران
آنچا در فرایند تتلی و تربیه با متتل انت اش مییابد تنها متلومات و مهارتهای متلّ نیسه بلكا تمام صفات ،ل یات،
حاالت نفسانی و رفتار ظاهری او نیز با شاگردان منت

می شود راب ا دانس آموز با متلّ یك راب ا باطنی و متنوی اسه

دانس آموز و یا دانشجو متلّ را ش صیتی منترم و ممتاز میداند کا او را در بزرگ شدن و با است الش و آزادی رسیدن ،و با
عضویه رسمی امتا در آمدن ،کمك و مساعدت می نماید.
متلّ با روح و ان دانس آموز و یا دانشجو سروکار دارد و با همین هه با عنوان یك ایگوی منبوا و م اا پذیرفتا می
شود .دانس آموز اگر چا يبال در منیط انواده علوم و اطالعات فراوانی را کسب کرده رفتارهایی را آمو تا و با اموری عادت
کرده و تا حدودی ش صیه او شك گرفتا اسه ویی هنوز شك ثابه با ود نگرفتا و تا حد زیادی ياب انت اف و تغییر
میباشد .کود

و نو وان در این سنین از منیط انواده ارج می شود و با طور رسمی در ا تماعی دید یتنی مدرسا و یا

دانشگاه پذیرفتا می شود(عباسی وهمكاران)113۵ ،
دانس آموز در این ا تماا دید فرصه می یابد تا افكار و اندو تههای دینی و رفتار و عادت های گذشتهاخ را مورد
بازنگری يرار دهد و ش صیه ویس را بسازد و تكمی و تثبیه نماید.
با نفوذترین و منبوا ترین فردی کا می تواند در این مرحلا حساد او را یاری کند متلّ اسه با همین هه دانس
آموزان و یا دانشجویان متلّ و استاد ود را با عنوان یك ایگو و اسوه می پذیرند و از رفتار و گفتار و ا الق وا یا بد او
سرمشق میگیرند و ود را با وی همسان و همانند می سازند همچنین دانس آموزان هما اعماش و رفتار متلمان و مدیر و حتّی
سرایدار مدرسا را زیر نظر دارند ،و از آن ها درد می گیرند دانس آموزان از طرز بر ورد و تتام متلمان با مدیر ،متلمان با
یكدیگر ،متلمان با دمتكاران مدرسا و متلمان با دانس آموزان درد میگیرند.از ا الق و رفتار متل  ،از طرز اداره کالد ،از
رعایه عدش و انصاف در نمره دادن ،از ويه شناسی و رعایه نظ  ،از دیسوزی ومهربانی ،از وشرویی و فروتنی ،از دینداری و
31

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

ایتزام با ضوابط شرعی ،از ا الق وخ و ادا او ،از یر واهی و نوا دوستی متلّ درد هامی آموزند همچنین از ا الق و
رفتار و کردار او متأثر میشوند و ود را با او همسان می سازند.
بنابراین ،متلّ ف ط یك آموزگار نیسه بلكا مه تر از آن ،یك مربی و یك ایگوی با نفوذ اسه یك متلّ

وا کا با رفتار و

گفتارپسندیدهاخ دانس آموزان را وا پرورخ می دهد ،بزرگترین دمه را نسبه با ا تماا ود انجام می دهد و با عكس
یك متلّ بدا الق و بدرفتار و مننرف کا با رفتار بد ود ،دانس آموزان را با اننراف و تباهی میكشد بزرگترین یانتها را نسبه
با ا تماا مرتكب می شود ،بنابرای ن شغ و حرفا متلمی و استادی از حساد ترین و مسئوییه دارترین شغلهای ا تماا می
باشد متل و استاد نمی تواندنسبه با ا الق و رفتار ود آزاد و بیتفاوت باشد ،زیرا مندوده ا اليیاتس فراتر از ود اوسه او
تنها مسئوش ودخ نمی باشد بلكا مسئوییه تتدادی از انسان های متصوم را نیز با عهده گرفتا اسه استاد و متلّ باید با این
مسئوییه سنگین و ارزشمند و میزان و م دارنفوذخ در دانس آموزان وا بیندیشند و با اصالح و ا الق و رفتار ویس
بهترین ایگوها را در ا تیار دانس آموزان و یا دانشجویان يراردهند(عباسی وهمكاران)113۵ ،
دکتر های گینانه ،ويتی متلّ

وانی بوده با این م ایب اشاره میكند :من با نتیجا وف انگیزی رسیدهام ،من عام

تصمی گیرنده در کالد هست و این بر ورد ش صی من اسه کا وّ اصی پدید می آورد من با عنوان یك متلّ دارای
يدرت شگرفی هست ومی توان زندگی یك کود

را تیره و تار یا پر از سرور سازم در تمام مويتیتها این پاسن من اسه کا اوج

یافتن یا فرونشستن یك بنران وانسان شدن و یا وحشی شدن یك کود

را متلّ تتیین میكند بررسیهای علمی نیز نشان می

دهد کا  11درصد کودکان در هفه ساش دوم زندگی دوسه دارند همانند متلّ

ود باشند از این رو اگر متلمان ،دانس آموزان

را با رفتارها ،صفات و نگرخ هایی اص دعوت کنند(عباسی وهمكاران)113۵ ،
ویی ود در عم با آن ها پایبند نباشند آموزخهای شفاهی آنان نیز تأثیر ن واهد گذاشه.
در این ا تو ا متلمان و اساتید منترم را با چند نكتا مه
1

لب می کنی :

دانس آموزان و دانشجویان ،متلمان و اساتیدی را ایگوی ود يرار می دهند کا م بوش و مورد اعتماد آنان باشند
م بوییه و اعتماد حاص دو ویژگی اسه ،ن سه توانایی علمی ياب يبوش با گونهای کا بتواند با وبی از عهده
تدریس ،درد ود برآید و با پرسشهای نوآموزان پاسن يان کنندهای بدهد و دوم این کا ،رفتار و گفتارخ با
یكدیگر هماهنگ و من بق باشد ،با عبارت دیگر نمونهای ياب يبوش از یك فردمومن را مترفی کند ،بنابراین
الزم اسه متلمان و اساتید ،برای ایفای ن س ایگوی ود این دو ویژگی را حداي کسب کنند.

2

منبوبیه اساتید ،متلمان و مربیان ،ن شی ياط و سرنوشه ساز ،در تأثیر گذاری آنان بر رفتارهای دانس آموزان
یا دانشجویان دارد.

1

رفتار ایگو در صورتی برای دانس آموزان ياب استفاده اسه کا روشن و ياب فه باشد بنابراین ،در مواردی کا
رفتاری از ایگویی بیان می شود یا متلّ

ود رفتاری انجام میدهد کا برای دانس آموزان و دانشجویان روشن

نیسه ،و یا ممكن اسه فه نادرستی ازآن داشتا باشد ،الزم اسه متلمان و اساتید منترم رفتار مذکور را برای
دانس آمو تگان توضیح دهند تا دانس آموزان و یا دانس ویان دچار شك و تردید ،سردرگمی نشوند

راهبردهاي مدیریت موفق كالس
-

حضور با موي  :عله بسیاری از مشكالت کالد ،دیر رسیدن متل با کالد یا آماده کردن ابزار و وسائ بتد از
است رار دانس آموزان در کالد اسه ننوه ورود متل در هر لسا با کالد ه مه اسه بویمر می گوید «
بیشتر يضاوت افراد ( فراگیران ) متاثر از اویین بر وردها اسه(عباسی وهمكاران )1131 ،اگر متل باانگیزه ،
بانشاط وصمیمانا واردکالد شود اثر مثبه روانی برفراگیران واهد داشه اما اگر با حایه کسلی و ستگی وارد
شود ي تا "این اثر منفی واهد بود (عباسی وهمكاران)1131 ،
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-

آمادگی کام  :منظور از آمادگی کام تنها در امور مه مث آمادگی در موضوا درد نیسه ،بلكا با امور زئی
ه مانند ابزار و وسائ نظر دارد

-

است رار سری کالد برای شروا :همین کا متل و دانس آموزان در کالد حاضر شوند درد باید سریتا طبق
برناما آباز شود

-

تاکید بر همكاری کالد :باید يی از شروا کار همكاری کام از سوی هما و ود داشتا باشد یكی از راه های
لب تو ا صدا کردن نام دانس آموزان اسه

-

استفاده ياط و موثر از صدا :وسیلا ارتباطی میان متل و دانس آموز صداسه این وسیلا باید برای بريراری
ارتباط ،روشن و واضح با کار رود

-

هشیاری نسبه با ويای کالد :متلمین موفق این احساد را در کالد ایجاد می کنند کا در پشه سر ه
چش دارند

-

تجزیا و تنلی ويای کالد :متل دالی پنهان رفتار دانس آموزان را ه بشناسد

-

داشتن فنون و روخ شنا تا شده برای م ابلا با بنران ها :مويتیه های بسیاری و ود دارند کا بنران های
کوچكی ایجاد میکنند و اگر دانس آموزان ومتل هر دو آمادگی داشتا و با درستی بدانند چا کاری باید انجام
شود می توان این ويای را با سادگی و بدون تهدید کنترش کالد رف کرد

-

بذش تو ا مناسب متل  :تنلیلی از تتام کالسی نشان می دهدکا متلمین م دار نامتناسبی از ويه ود را
صرف افراد یا گروه های اص می کنند مثال با بچا های باهوشتر دوسه تر هستند متل با زمان بندی مناسب
می تواند رهنمودهای مناسبی با تك تك بچا ها ب دهد و کمك کند تا احساد کنند کا او مرايب کار آن ها و
پیشرفتشان اسه

-

پرهیز از م ایسا :م ایسا یتنی اینكا با بر ی از شاگردان گفتا شود کا عملكرد آن ها در حد متیارهای دیگران
نیسه این کار نا تنها باعث می شود کا افراد مورد م ایسا نسبه با متل دشمنی و رنجس پیدا کنند ،بلكا
باعث ت سی کالد نیز می شود

-

اطمینان از وفای با عهد :اگر متل يوش دهد کا با ننوی با یك دانس آموز کمك کند یا کار اصی را برای
کالد انجام دهد این يوش باید ياب ا را بوده و با آن عم شود

-

سری نمره دادن :کاری کا با سرعه نمره داده شود و با شاگرد پس داده شود نا تنها با یادگیری آن ها کمك
می کند ،بلكا با متل نیز در یادداشه پیشرفه و با رف اشكاالت کمك می کند

-

استفاده وا از سواش ها :سواالت م دماتی و متنوا متل باعث حفظ عاليا شاگردان شده و با تمرکز حواد و
تو ا آن ها نسبه با متل کمك می کند

-

فراه آوردن مويتیه های مناسب برای فتاییه های تجربی :صنبه کردن متل در ارائا ب شی از درد نباید
بیس از یك ديی ا تا یك ديی ا و نی با ازای هر ساش از سن دانس آموزان ويه بگیرد(بستا با توانایی کالد)
همین کا این مدت با سر آید باید با شاگردان فرصتی برای کار عملی داده شود

-

هر ا کار عملی و ود دارد وظائ

عادی کالد را با دانس آموزان بسپارید :دانس آموزان یلی دوسه دارند

وظائفی را کا در کالد با آن ها واگذار می شود انجام دهند این کار بیانگر اعتماد متل با آن ها و ایگاه
ایشان با عنوان اعضای با ارزخ کالد می باشد
-

بريراری نظ و ترتیب فیزیكی ياب استفاده در کالد :متل باید يب از شروا کالد ننوه يرار گرفتن اشیاء را
مشاهده کند و م مئن شود کا هما چیز مرتب اسه

-

چاره ویی برای مشكالت دانس آموزان :اداره وا کالد باید فرصه هایی را برای طرح مشكالت دانس آموزان
فراه کند تا در آن دانس آموزان احساد کنند کا متل برای دیدگاه آن ها ارزخ يائ اسه
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-

با پایان رساندن درد با موف یه :عالوه بر اینكا متل در پایان کالد باید زمان کافی با دانس آموزان بدهد تا
اشكاالت ود را رف کنند و راهنمایی ها و کارهای الزم را با آن ها ارائا دهد ،دا شدن از کالد با واژه ها یا
رفتارهای دوستانا ه اهمیه دارد تر

وشایند کالد درد دارای این فایده اسه کا با دانس آموز متذکر

می شود کا علی رب هما مشكالتی کا در طی کالد و ود دارد ،متل چندان ناراحه نیسه و این روخ
مفیدی برای ابراز این نكتا با دانس آموزان مشك دار اسه کا رفتار آن ها تاثیر چندانی نداشتا اسه

موانع و مشكالت مدیریت كالس
در مدیریه کالد با شرایط ايلیمی ،غرافیایی و شرایط کمی و کیفی واستانداردهای متفاوت و ضوابط مو ود و و کالد،
موان و مشكالت مدیریتیم تلفی در کالد ایجاد میشود ایبتا ابتدا باید تتری

روشن از موان و مشكالتمدیریه کالد

داشتا باشی منظور ما از مشكالت مدیریتی هرگونا مويتیتی اسه کامنیط یادگیری را م ت میکند و یا مو ب حوادپرتی
دانسآموزان و یا متل میشود
صیامی( )113۵بان

از کیندزواتر( )1313( )33منشأ رفتارهایی کا متلمان آنها را مشكالت مدیریتی تل ی میکنند را

ود متلمان ،مشكالت عاطفی دانسآموزان و رفتارهای بیرعمدی و ناپایدار دانسآموزان بیان میکند
فرانسیس ( )131۵چهار منب اص كا

را با عنوان سر و صدا ،وسای  ،تنر

و پچپچ توصی

کرده اسه هیچیك از این

مناب باتنهایی برای ايتدار متل مشك مهمیمنسوا نمیشود ویی چنانچا هر یك از آنها باشكلی نادرسه اداره شود،
میتوانداز تنریكی زیی باصورت بر وردی مه ظاهر شود (صبابیان)113۵ ،
م ایتات نشان میدهد کا ابلب  1۵درصد یا بیشتر زمان آموزشی در هر روزباصورت پیسبینی شده و یا پیسبینی نشده
از بین میرود و از دسه دادن زمان باهرعلتی کا باشد تأثیر منفی بر پیشرفه علمی فراگیران میگذارد و شرای ی را
برایمشكالت رفتاری دانسآموزان ایجاد میکند
ويفاهای هنگام راهنماییهای متل يب و بتد از یك ب س آموزشی ،دیی اکثرمشكالت مدیریتی کالد و از دسه دادن
فرصههاسه در طوش کار روزانااتفاقهای پیسبینی نشده زیادی روی میدهند کا این ويای ممكن اسه باوسیلای
دانسآموزان ،مربیان مدرسا و مشاهدهکنندگان آباز شود
هر کالسی دارای زنجیرهای از صوصیهها اسه کا در م ایسا با کالدهایدیگر و با ش صیه و شیوهی کار متل فضای
مربوط با ود را باو ود میآورد بر ی از ویژگیها را در تمام کالدها میتوان یافه و الزم اسه آنها را در حرفایمتلمی و
ادارهی کالد مورد تو ا يرار داد (زمانی )1113 ،و(یفرانسوا ،)113۵ ،این ویژگیها را چنین توصی میکنند:
 - 1کالد منی ی چند بتدی اسه
 - 2بسیاری از حوادث کالد باصورت ه زمان روی میدهد
 - 1حوادث کالسی نا تنها چند بتدی و ه زمان اسه ،بلكا هر کدام از آنهاباینظاای اص مربوط میشود باعبارت دیگر
اکثر اتفاقهایی کا با ه در کالدروی میدهد ،نیاز باعكسایتم آنی و ینظاای متل دارد
 - 3عالوه بر آنی بودن ،چند بتدی بودن و ه زمان بودن فتاییهها ،مه ترینویژگی هر کالد این اسه کا ریان
فتاییهها در کالد بسیار بیرياب پیسبینیاسه اداره کردن چنین منی ی نیازمند تصمیمات آنی ،سری و مداوم اسه و
بامهارتهای اص مدیریتی نیاز دارد

نتیجه گیري
اداره کالد درد آن چیزی اسه کا متل انجام می دهد تا اطمینان یابد دانس آموزان روی تكلی در دسه ا را هر چا
کا باشد کار میکنند با عبارت ديیق تر اداره کالد درد یتنی :استفاده از فنون ایجاد و حفظ یك منیط سای و ایی از
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مشكالت رفتاری متل از طریق اداره صنیح کالد می تواند رفتارهای م را و مزاح دانس آموزان را اصالح کند و میزان
مشارکه در یادگیری و س ح انگیزخ یادگیری آن ها را باال ببرد
در سبك های اداره کالد درد سبك ايتدارگرایانا کا متل و شاگردان ح وق یكدیگر را رعایه می کنند و نسبه با ه
احترام مت اب دارند ،توصیا می شود ایبتا سبك های دیگر ه با تو ا با شرایط و مويتیه های ویژه کاربرد اص ود را
دارند (سی  )1131 ،با منظور اداره موثر کالد درد متل باید با انواا راهبرد های م تل

آموزشی آشنا بوده تا در صورت

نیاز بتواند این راهبردها را با ننوی موثر در مويتیه اص ودخ با کار ببرد تا بدین وسیلا منی ی آرام و بدون فشار روانی
برای شاگردانس فراه آورد در دنیای کنونی ن س متل از امر کننده یا ارباا وتل ینکنندهی دانس باتدریج باسوی رهبری و
مدیریه برناماریزی شده تغییرکردهاسه ن س دید متل اهمیه آموزخ مدیریه کالد درد را روشنتر میکند اکنون متل
وا یتنی یك روانشناد ،یك امتاشناد ،یك کارشناد علومتربیتی و سرانجام یك مدیر آموزشی اسه(مرعشی)1111 ،
با طور الصا می توان گفه :با منظور ایجاد نظ و تغییر مدیریه کالسی ،سا شرط الزم اسه ،و این شروط عبارتند از:
-

روخ تدریس مناسب ،ویژگی های ش صیتی متل و استفاده از فنون تدریس ،هر کدام از موارد ذکر شده با
صورت مهندسی شده و کاربردی ،در این م ایا توصی و تبیین گردید در پایان پیشنهادهایی با تو ا با م ایب
ذکر شده در این م ایا ارائا می گردد؛

-

تشكی کارگاه های آموزشی و ا رای فنون تدریس با صورت علمی در این کارگاهها برای تمامی کسانی کا با
تدریس و با طور کلی آموزخ سر و کار دارند

-

تشكی دورههای ضمن دمه با منظور آشنایی هما متلمان با روخهای تدریس گوناگون ،تا متلمان بتوانند
در مواي ضروری آن روخها را با کار گیرند

-

برگزاری همایس ،سمینارها و نشسههای علمی و لسات شورای متلمان می تواند فرصه بسیار مناسبی هه
بنث پیرامون انضباط کالسی فراه آورد

-

دعوت از افراد موفق برای ایراد س نرانی در لسات شورای متلمان پیرامون چگونگی مدیریه کالد درد

-

تغییر منتوای کتب درسی با تو ا با روخهای فتاش تدریس و ارائا ی منتوا براساد تفكر واگرا با ای تفكر
همگرا با منظور در گیر کردن شاگردان با م ایب و کمرنگ کردن روخهای تدریس سنتی

-

تبیین ویژگیهای یك متل نمونا از نظر ش صیتی و ا اليی و ارائای ایگوهای مناسب توسط گروههای
آموزشی ،رسانا ها و آموزخ و پرورخ و است دام متلمانی با ویژگیهای ش صیتی مناسب

-

ت دیر از متلمانی کا بدون تنبیا و شونه با بهترین ننو ممكن کالد درد ود را مدیریه مینمایندو تهیای
فیل و سی دی از ایگوهای تدریس این متلمین هه استفاده ی سایر همكاران

-

ا رای طرح مربیگری همتا در مدارسی کا بتضی متلمین در اداره کالد مشك دارند

-

ا رای طرح تصمی گیری دیفی و سیست گروهی اسمی با منظور نظر سنجی از هما ی همكاران هه
مدیریه کالد درد و برگزاری دوره ی بیسه ساعتا ی کوتاه مدت ضمن دمه پیرامون شیوه ها ی مدیریه
کالد برای کلیا متلمان

-

تن یق پیرامون موضوا و شیو ه های مناسب مدیریه کالد در م اط تنصیلی ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان

-

چاپ و نشر الصا تن ی ات انجام شده با صورت ايدام پژوهی در صوص موضوا مدیریه کالد درد
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