
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، زنان ةنام پژوهش
  37ـ  11، صص 1389پاييز و زمستان  ،دومسال اول، شمارة 

  معماري و شهرسازي زنان در اجرايي بررسي عملكرد مديريتي و

  *مريم حقايق

  **مجتبي خوارزمي

  چكيده
، دهند تشكيل ميا معماري ايران ر ةامروزه زنان معمار با آنكه بخش كثيري از جامع

و  را ندارنـد اقتـدار الزم   ،اي هاي پژوهشي، آموزشي، اجرايي و حرفـه  در حوزه اما
  .اند هاي مديريتي به دست نياورده اي در عرصه سهم شايسته

هاى خـانوادگى   مديران و كارفرمايان به علل مختلف از جمله داشتن مسئوليت
ر نظارت و سرپرستى، زنـان را بـراى   بدنى كمتر و اعتقاد به ناتوانى د بيشتر، قدرت

دانند و در شرايط يكسان، جنسيت  ها و امور اجرايى نامناسب مى حضور در كارگاه
له زنـان را بـه سـمت    ئدهنـد كـه ايـن مسـ     مرد را براى اين گونه امور ترجيح مـى 

 .دننماي هاي دفترى محدود مي فعاليت
ان معمار در ايـران و  باب وضعيت كنوني زن ، ضمن مطالعاتي درنوشتاردر اين 

موانع،  اين و با كشف ساييشنارا جهان، موانع پيش روي آنان در شرايط گوناگون 
ايـن   ةحسب شرايط و امكانات بالقوه و بالفعل بـراي توسـع   هاي مناسبي بر راهكار

  .دشو فرايند انتخاب مي
ـ  سر راه فعاليت بر ايجاد شدهها و موانع  محدوديت   بنـدي و  جمـع  ناهاي آن

سـازماني و   .2فـردي،   .1 :شـود  بررسي و دربارة بحث مـي سه بخش اصلي در 
 .موانع اجتماعي .3

  .زن، معماري، مديريت، موانع، راهكار :ها كليدواژه
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  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان مةنا پژوهش

  مقدمه. 1
گرو توانمندي و مشاركت اعضاي هـر   جوامع بشري نيازمند توجه به منابع انساني و در ةتوسع

و جايگاه  نقش كردنلحاظ مطلوب توسعه بدون الگوي  ةترديدي نيست كه ارائ. جامعه است
 ،بنـابراين . تواند نمادي از الگوي كامـل توسـعه باشـد    جامعه نمي ةزنان به عنوان نيمي از پيكر

اي در مسير توسعه و پيشرفت موفق خواهد بود كه از تمـام تـوان و پتانسـيل خـود در      جامعه
هـاي بـالقوه بـه     زم را براي تبـديل نيـرو  هاي ال زمينه ،به عبارتي و كندوري استفاده  جهت بهره

عنـوان   نيروهاي بالفعل فراهم آورد و شرايطي ايجاد كند كه تمامي افراد جامعه از جمله زنان به
جملـه   هاي متنوع و كارآمـد از  گسترده، با مشاركت بالفعل خود در طيف فعاليتة نيروي بالقو

همگام با مردان به حركت درآورده و  هاي جامعه را هاي مهندسي و امور اجرايي، چرخ فعاليت
 )154ـ  152: 1383  ،جمالزاده(. توفيقاتي روزافزون از اين رهگذر به بذر آورد

دهـد كـه زنـدگي زنـان بـا فـراز و        ايران نشـان مـي   ةنگاهي گذرا به جايگاه زن در گذشت
ران مختلـف  هاي زيادي همراه بوده و توجه به امور زنان و جايگاه آنان در جامعه در دو نشيب

گيري و تعـالي   اي در شكل نقش ارزنده ،طول تاريخ، زنان توانا در. است داشتهشدت و ضعف 
دليـل لياقـت و    اين زنان نه تنها در امور خانوادگي توانا بودند بلكه به. معماري ايران ايفا كردند

ز ايران را نيز هاي متعددي ا مختلف، حكومت ايالت تنهايي در مقاطعي از دوران شان، به توانايي
و  شـاعران كـه حتـي    طـوري  مورد قبول مردم بود، بـه  انروش حكومت آن ؛ ودست داشتند در

كارفرماياني مدبر و  ،اين زنان .اند ستودهرا نان هاي آ نويسندگاني چون سعدي و ديگران توانايي
ه، طول حكومت خود آثار باشكوهي چون مسجد، مقبره، مدرس همت بودند و در سازندگاني با

هاي مهم معماري ايـران   كردند كه امروزه تعدادي از آنها جزء يادمان بناكاروانسرا، پل و قنات 
  )40 ـ 34: 1387، رياضي(. شود محسوب مي

  
  بيان مسئله و ضرورت تحقيق. 2

جملـه در   هـا از  زمينه ةبرابري، در هم ةپاي امروزه توانمندسازي زنان و مشاركت كامل آنان بر
كه كشور ما  استنيازهاي توسعه پايدار  گيري و مديريت جامعه، يكي از پيش يند تصميمافر

در جوامعي كه هنوز تعادل مطلـوب و قابـل قبـول و مشـاركت     . سخت بدان نيازمند است
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فني و مهندسي فراهم نشده  زن و مرد در فعاليت ةعادالن

يند توسـعه،  اباشد، فر نشدهها برقرار  استعداد انسانباشد و فرصت منصفانه بروز خالقيت و 
تداوم و شتاب توسعه هنگامي رخ خواهـد داد  . موفق نخواهد بود ،رود گونه كه انتظار مي آن
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 13   و مجتبي خوارزمي مريم حقايق

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان زنان،  ةنام پژوهش

رسـيدن بـه تعـادل،    . عهده بگيرنـد  كه زن و مرد، دوشادوش يكديگر مسئوليت توسعه را بر
يند مديريت ان است كه زنان بتوانند در فرآمند تر جامعه، نياز كامل ةتوسع ةنتيج برابري و در
كه اين امر مستلزم تقويت و شناسايي  كنندگيري در سطوح مختلف جامعه شركت  و تصميم

سـازي اجتمـاع    مدي آنان در اين حـوزه و آمـاده  آتوانايي و توانمندي هاي زنان و اثبات كار
توانمنـد سـازي فـردي و     توان مي ،به عبارت ديگر. استعنوان بستر پذيرش فعاليت آنان  به

 ةكنار مردان در راستاي توسع بنايي جهت حضور برابر زنان در اجتماعي را يكي از اصول زير
  )3: 1384، فتحي(. پايدار برشمرد

 بلكـه  نيسـت  آنها براي قدرت ايجاد معناي به ،زنان براي مديريت شدن متصورواقع  در
 گرفتن  نظر در، اختيار براي زنان تنفيذ زا هدف ،از طرف ديگر .است اختيار داشتن معناي به

. بگذارند ظهور ةمنص به را خود زنانه صفات و خصائل بتوانند تا است آنان براي جوالنگاهي
طـي   هايي است كه حضـور زنـان در   جمله عرصه معماري نيز از ةحرف )28: 1388، ضيائي(

درصـد   ،ي اخيـر اهـ  اي كـه در سـال   گونـه  چند سال گذشته در آن چشمگير بوده است؛ بـه 
گرفتن آنان  مردان رو به افزايش بوده و اين رشد و پيشي ازالتحصيالن زن در اين رشته  فارغ

هـاي آنـان را در ايـن     هـا و اسـتعداد   توانمندي ياز مردان، لزوم بحث مديريت زنان و ارتقا
  )2: 1386 و افتخارزاده، ،مجدآبادي(. سازد يش از پيش مطرح ميبحرفه، 

ـار در حـوزه       در هايي كه تاكنون كتابت و مقاال تعداد هـاي   بـاب جايگـاه و نقـش زنـان معم
توان بـه   دراين ميان مي. است ، محدود بودهآمده تحرير در اي به پژوهشي، آموزشي، اجرايي و حرفه

  (The Architect: Women in Contemporary Architecture, 2009) زنان در معماري معاصركتاب 
عمدتاً بـه   ،هر يك از اين منابعدر آنچه روشن است، . كرداشاره   (Maggi Toy)»توي مگي«نوشته 

در . يك پژوهش دقيـق اسـت   ة، كه البته الزمشدهمعماران زن اشاره  ةهاي انجام شد بررسي پروژه
اندازي گسترده، تصويري جامع از از ابعاد مختلف حضور زنان  جاي پژوهشي كه با چشم ،اين ميان

ـيد  نظر مي اي معماري و شهري پيش چشم بگذارد، خالي به ي حرفهمعمار در فضا در  ؛ و ايـن رس
هاي زنان معمار در ساختار  انداز همه سويه به جايگاه و توانمندي داشتن يك چشم است كهحالي 

براي برنامه ريزي توسـعه   ،جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي امروز ةمعماري و شهرسازي در گستر
  .الزامي استدر ايران، امري 

نگـاهي   هاي بنيادي ميان زنان و مردان، نيم پس از بررسي تفاوت ،لذا در پژوهش حاضر
و پس از آن، وضعيت  شدهحضور زنان ايران باستان در مسير شكل گيري معماري ايراني به 

روي  موانع پيش و آنگاهطور خاص، در ايران مورد بررسي  كنوني زنان معمار در جهان و به
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  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان مةنا پژوهش

موانـع  اين هايي جهت رفع  تحليل آماري، راهكار ةشيو ةو در انتها پس از ارائ اساييشنآنها 
   .پيشنهاد شده است

  
  شناسي  هاي فيزيولوژيك و روان هاي بنيادي زنان و مردان به لحاظ ويژگي تفاوت .3

؛ ازجملـه  سال سـابقه دارد  2400كم  هاي بنيادي زنان و مردان، دست تفاوت ةنظري ةتاريخچ
   :كرد اين نظريه را رديابيتوان  افالطون و ارسطو مي رايدر آ

كند كه  تفاوت زن و مرد با كمال صراحت ادعا مي ة، دربارجمهوريتافالطون در كتاب 
دار شوند كه  توانند همان وظايفي را عهده و زنان مي دارندزنان و مردان استعدادهاي مشابهي 

. منـد هسـتند   كه مردان از آن بهره شوندمند  بهرهگيرند، و از همان حقوقي  عهده مي مردان بر
زنان از مردان، چه در نيروهاي روحـي، چـه در نيروهـاي    : كند حال، وي اعتراف مي عين در

مخـالف   كـه  چنـد  پـذيرد، هـر   نظر كمي مي يعني تفاوت زن و مرد را از ؛ترند جسمي ناتوان
  .ستا لحاظ استعدادها تفاوت كيفي آنها از
دسـت اسـت،    از دنياي قـديم در  در اين باره كسي كه آرا و عقايدش پس از افالطون،

تفـاوت زن و   ة، عقايد خويش را دربـار سياستارسطو در كتاب . شاگرد وي ارسطو است
ارسـطو  . سخت مخالفت كـرده اسـت   ،مرد اظهار داشته و با عقايد استاد خويش، افالطون

كيفـي نيـز ايـن دو     ةبلكه از جنبـ  تفاوت زن و مرد تنها از جنبه كمي نيست،: معتقد است
و وظـايفي كـه قـانون     اسـت  نوع استعدادهاي زن و مرد متفـاوت : گويد او مي. ندا متفاوت

بسـياري از  خواسـته، در   نگذاشته و حقوقي كـه بـراي آنـا    انعهده هر يك از آن خلقت به
ري از ارسطو، فضـايل اخالقـي زن و مـرد نيـز در بسـيا      ةعقيد به. دبا هم تفاوت دار موارد

 .موارد متفاوت است
در ميان انديشمندان و صاحبان نظريـه، ماننـد فرانسـيس    1970ةهاي ارسطو تا ده ديدگاه

و  (Friedrich Nietzsche) ، نيچـه (Rene Decartes) دكـارت   ، رنـه (Francis Bacon) بيكن
ل  (Jean-Jacques Rousseau) ژاك روسـو  ـ ژان و از ايـن سـال بـه بعـد     ؛توجـه بـود   محـ، 
، بـه صـورتي   »نهضـت اجتمـاعي زنـان   «تحـت عنـوان    ،برابرنگرانه به زنان ةفداران نظريطر

گيـري   رغـم شـكل   قابل توجـه اينكـه علـي    ةنكت ؛كردند مخالفت شده با پيشينيان ريزي برنامه
پزشـكان،   ،با افزايش و تعميق مطالعات پزشكي، رواني و اجتمـاعي  ،»نهضت اجتماعي زنان«

تري ميان زن و مرد كشف كردند  هاي فراوان شناسان، تفاوت و روانها، فالسفه  فيزيولوژيست
 ناشـناخته بودنـد   هـاي گونـاگون   رشـته  محققـان و انديشـمندان  كه در دنياي قديم، بـراي  
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 15   و مجتبي خوارزمي مريم حقايق

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان زنان،  ةنام پژوهش

شده ميـان زنـان و مـردان را، در دو     هاي شناخته تفاوت ،كلي طور به. )3 ـ 1 :1388، احمدي(
  .كردبررسي  توان مي »هاي شناختي توانايي تفاوت در«و  »هاي فيزيولوژيك تفاوت«بخش 
 
  هاي فيزيولوژيك تفاوت 1.3

و بـراي   كـرده تحقيقات فراواني در اين زمينـه   ،شناسان ها و زيست پزشكان، فيزيولوژيست
در . انـد  دسـت آورده  هـا و هنجارهـاي معـين و مشخصـي بـه      يك از دو جنس، مقيـاس  هر

يك از  مثل گرفته تا طول عمر هر تناسلي و توليد شده، از دستگاه ها و تحقيقات انجام بررسي
بندي، تنفس و خون، بخشي از تمايزات  هاي عصبي، گوارشي، استخوان دو جنس و دستگاه

بسياري از متخصصـان  آيند، كه امروزه  شمار مي هاي فيزيولوژكي ميان دو جنس به و تفاوت
شناسان  روان. اند انجام داده ارة آنهااي درب و تحقيقات موشكافانه كرده توجه به آنها اين رشته 
تـأثير   دربـارة هاي زيستي انسان و تمايزات ميان زن و مرد،  بر همين مباني و يافته نيز با تكيه

را هاي حاصله در رفتـار عـاطفي و شـناختي زن و مـرد      و تفاوت بحث آنها بر رفتار انسان
  .حاضر است ةمقال ظرفيتج از خار ،كه تشريح آنها) 217: 1381، حسيني( ؛اند تفسير كرده

  
  هاي شناختي تفاوت در توانايي  2.3
گويند، به سراغ  هاي ذهني و شناختي انسان سخن مي شناسان از توانايي كه روان زماني ،كلي طور به

 ةو به آنچه در ظاهر ادراكات آدمـي، حاصـل سـازوار    ؛روند و كاركردهاي آن مي» هوش« مفهوم
تـوان بخشـي از    هـوش را مـي  . گوينـد  مـي  »هـوش «و قشر آن اسـت،  ويژه فعاليت مغز  بدن، به
 ،انسـان هوشـمند  . فعل نمود دارد ةاحساس تا مرحل ةهاي نفس آدمي دانست كه از مرحل فعاليت

جـا   ههاي وي ب يابد و واكنش برتري دارد و روابط بين اشيا را بهتر در مي ةاحساس، درك و حافظ
تـر و مـؤثرتر عمـل     تـر، ظريـف   فعاالت و عواطف، دقيقو درمقابل هيجانات، ان استو متناسب 

 ــ  آمادگي روانـي  ،)روابط و مسائل رياضي( برخي نيز هوش را تركيبي از استعداد عددي. كند مي
، حافظـه، اسـتدالل، فهـم روابـط فضـايي و      )نقلي، عقلي، فلسفي و علمـي ( كالمي، درك معاني

  )5ـ  3: 1388، احمدي(. اند ز آن ارائه دادهبعضي نيز تعاريف ديگري ا. اند سرعت ادراك دانسته
 
 جنسيت وهوش  ةرابط 3.3
، اين است كـه آيـا هـوش بـا     اند داشتهتوجه  به آنهميشه شناسان  جمله مسائلي كه روان از

يـك از دو جـنس بيشـتر     در صورت ارتباط، ميزان هوش در كـدام و جنسيت ارتباط دارد؟ 
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لحـاظ پيچيـدگي    ي در اين باره صورت گرفته، بهآنكه تحقيقات كمي و كيفي زياد است؟ با
در . ها از حد فرضيه فراتـر نرفتـه اسـت    بررسي ةموضوع، پاسخ قطعي حاصل نشده و نتيج

  :د، سه نظريه وجود داربين هوش و جنسيت ةرابط ةزمين

1.3.3 تفاوت هوش بين زن و مرد نبود 

حـد زيـادي مشـابه و يكسـان      اهوشي كلي زنان و مردان ت ةدر اين ديدگاه ادعا شده كه بهر
زيـرا ايـن    ،از تفاوت اندك برتري هوشي پسران بر دختران نيز مي توان چشم پوشيد. است

  )104: 1370پيره، . (شود از شرايط محيطي و عوامل اجتماعي ناشي مي ،تفاوت

  فقدان رشد عقلي در زنان 2.3.3
استي مغز و توان هوشـي زن، بـه   ك ةبرخي نيز بر فقدان رشد عقلي در زنان معتقدند و در زمين

اگر اسـتدالل، انديشـه و هـوش را    : گويد مي (Aypolyt Ton)» يپوليت تنآ«. اند افراط گراييده
  )217: 1381 ،حسيني( .اختيار زن بگذاريم مثل آن است كه چاقويي را به دست بچه بدهيم در

 هاي هوشي تفاوت در توانمندي 3.3.3

ند و به امتيازات نسـبي  ندا هاي هوشي مؤثر مي ر توانمندياين ديدگاه عامل جنسيت را ددر 
ها را ناشي از عوامل زيستي، د و آننكن و برتر هريك از دو جنس در عوامل هوشي اشاره مي

ـ انگار هاي موجود بـين زن و مـرد مـي    مسائل وراثتي و امور طبيعي مانند ديگر تفاوت  ؛ ودن
د، بـر  نشـمار  در بروز استعدادها مؤثر ميضمن آنكه محيط و عوامل اجتماعي و فرهنگي را 

از نتـايج برخـي    ،در ايـن زمينـه  . ورزد ويژه هورموني، تأكيد مـي  نقش مسائل فيزيولوژي، به
 .اند تحقيقات نيز كمك گرفته

شامل توانايي عددي، رواني، كالمي، حافظه، استدالل، ـ  اين ديدگاه مبتني بر هوش كلي
در بيان تفاوت زن و مـرد   )261: 1381نرمان، ( .تاسدرك روابط فضايي و سرعت ادراك، 

هوش زنان و مردان را تا حد زيادي  ةشود كه اگرچه برخي نمر مبناي هوش كلي، بيان مي بر
مبني بر اينكه از نظر هوش كلـي، يكـي از دو جـنس بـر      يشواهد« اند مشابه دانسته و گفته

ي خاصـي در بعضـي از عوامـل،    ها ديگري برتري داشته باشد، يافت نشده است و نابرابري
ست كه بعضي از استعدادهاي خاص در يكـي  ا ، اما پيدا»كنند يكديگر را خنثي و تعديل مي

نتـايج حاصـل از ايـن ديـدگاه      )107: 1370پيره، ( .تر است يافته تر و رشد از دو جنس قوي
هـاي   اللطور نسبي در تجسم فضايي، استعداد مكـانيكي، اسـتد   كه مردان به بيانگر آن است
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هـاي   و بررسـي  هـا  اساس آزمايش برتري زنان نيز بر. رياضي و منطقي بر زنان برتري دارند
در مقايسه هاي عمومي زنان شامل لطافت، ظرافت نسبي آنان  شده و با توجه به ويژگي انجام

هـاي   و توانايي) ها، تصاوير، انتخاب مصالح اشكال، رنگ(شناسي  ييمردان، در عوامل زيبا با
  )108 :1370پيره، . (است شدههاي يدي تأييد  مي و مهارتكال

  
  گيري معماري ايراني حضور زنان ايران باستان در مسير شكل. 4
شك وضع اجتماعي زنان در هـيچ دوره و تـاريخي، از وضـع عمـومي آن جامعـه مجـزا        بي

ر بـوده  ترين مراكز زنـدگي بشـ   ترين و كهن يكي از قديميبدون ترديد سرزمين ايران . نيست
 چـه در ايـران و چـه در    ــ  شناسايي وضعيت زنان و مـردان  بارةاست و اسناد و مدارك در

در دوراني كه شايد بيش از ده هزار سال قبل از ميالد باشد، . بسيار ناچيز است ـ جاهاي ديگر
وجود آمد و انسان غارنشين اندك اندك بـراي خـود خانـه     تغييراتي در وضع اقليمي ايران به

مركـزي ايـن    ةكانون خانواده، مركز قدرت قبيلـه بـود و زنـان، نقطـ     ،در اين دوران. ساخت
  )3: 1388، درياباري( .آمدند هاي كوچك به حساب مي حكومت

اين  ةنگار مشهور آمريكايي دربار نويسنده و تاريخ (William Durant)» دورانت يامويل«
  : نويسد دوران مي

حق قضاوت، حق اداره امور خانواده، و توزيع خورد حق فرمانروايي،  ،در دوران مادرشاهي
 ،مـرد . و خوراك و آنچه زندگي بشر وابسته بـه آن بـود، همـه در دسـت زن بـوده اسـت      

آن را در  وآورد  ها و مزارع، مواد خوراكي به دست مي و از جنگلكرد  مي را شكار حيوانات
ختالف نيروي بدني كه امروز بين ا. كندگذاشت تا بين افراد قبيله توزيع  اختيار مادرشاه مي

 ،ايـن اخـتالف نيـروي جسـماني     ؛ ونبود چشمگيردر آن روزگار  ،زن و مرد مشهود است
حيث بلنـدي   از ،زن در اين دوران. شد ايجادلحاظ شرايط زندگي و محيط زيست  بهبعدها 

د قامت و نيروي جسماني نه تنها دست كمي از مرد نداشت، بلكه به مقتضاي طبيعت موجو
هاي دراز به كارهـاي دشـوار بپـردازد، و     توانست ساعت حدي كه مي نيرومند بود، در كامالً

 .خاطر فرزندان و عشيره و قبيله تـا سـر حـد مـرگ مبـارزه كنـد        به ،هنگام حمله دشمن به
  )5: 1388، درياباري(

ضمن بحث پيرامون انسانهاي ماقبل  ،(Roman Grishman)» رومن گيرشمن«پروفسور 
  : نويسد خ در ايران، از نقش زنان در پيدايش تمدن بدوي و ابتدايي آن روزگار ميتاري

نتيجه، عدم تعادل بـين   در. عهده زن گذاشته شده بود ابتدايي وظايف سنگين به ةدر اين جامع
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ساخت و طراحـي   .يافتوظايف مرد و زن ايجاد شد و زن داراي مقامي برتر نسبت به مرد 
از آتش، نگهباني خانه، تهيه و پخت غذا، سـاختن ظـروف سـفالي و    بناهاي مهم، نگهداري 

ايـن  . كارهاي قبيله به دست او افتاد ةمرد شد و ادار برباعث اولويت زن  ،نگهداري فرزندان
شاهي در فالت ايـران شـروع شـد؛ و     صورت عصر مادر اولويت و تفوق زن بر مرد به ةنحو

هاي فاتح وارد  بعدها در آداب آريايي ـ ان بودكه يكي از خصايص ساكنان ايرـ  همين سيستم
  )165: 1336گيرشمن، ( .شد

ايرانيـان  . بر رهبري اقتصادي و اجتماعي، مقام روحانيت نيز از امتيـازات زن بـود   عالوه
در نـواحي مختلـف   مادر  ةپرستش الهو اند  مذهب مادرخدايي داشته ،مانند همسايگان خود

  .رواج داشتايران 
در سرزميني كه شامل خوزستان، لرستان، پشتكوه  ،هزار سال قبل از ميالدحدود چهار  در
معرف  ،يالمع ةملك ةمجسم. رشد و تكامل يافت يالمعهاي بختياري است، حكومت  و كوه

لوور پاريس نگهـداري   ةاين مجسمه اكنون در موز. وضع اجتماعي زن در آن روزگار است
هـاي   يالم و كـوه عـ بر اقوام آريايي كـه در نـواحي    اين ملكه ،شناسان نظر باستان به. شود مي

  . اند، فرمانروايي داشته است زيسته زاگرس تا حدود كرمانشاه مي
ة در محـدود  شـده،  كشـف هـاي   هاي زندگي مردم و تمدن ترين محله يكي ديگر از كهن

كاشان است كه در حفريات و كشفيات اين منطقه نيز آثار متعددي از تمدن دوران  »سيلك«
هاي درخشـان مادرشـاهي در    در اين دوران كه يكي از دوره. دست آمده است ادرشاهي بهم

دسـت   سازي با خشت خام رواج داشت و نقش و نگار روي ديوارهـا بـه   خانه ،ايران است
 .گرفت زنان انجام مي

شاهي جاي خود را بـه   اندك رژيم مادر اندك ،ماد در مغرب ايران ةپس از استقرار سلسل
هنوز  زناناي قايل بودند و  مردان براي زنان اهميت ويژه ،در اين دوران. شاهي دادرژيم پدر

  .كنندو قضاوت  باشند قبايل رئيستوانستند  مي
رسد كه بنيانگذار آن كورش بزرگ  ها مي هخامنشي و پارس ةنوبت به سلسل ،پس از مادها

تأثير انكارناپـذيري در  ـ  ماد مادر كوروش و دختر آستياك، آخرين پادشاهـ  ملكه ماندانا. است
هاي باستاني بعضـي از نقـاط ايـران ماننـد      در حفاري. انتقال قدرت به پسرش كوروش داشت

علـي در شـهر ري و    هـاي چشـمه   ارسنجان و حفاري ةهاي فارس در تخت جمشيد، و تپ تپه
ه و صورت شاهزاده، ملكـ  هايي از زنان به شامل مجسمهـ  خور توجه حفاري شوش، آثاري در

  .كشف شده كه معرف وضع اجتماعي زن در آن روزگاران است ـ الهه
هـايي از   هـاي گلـين، نشـانه    جمشـيد و لوحـه   هاي تخت آمده از حفاري دست در آثار به
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 )5: 1388، دريابـاري (. جـاي مانـده اسـت    فعاليت و مديريت زنان در ساخت ايـن بنـا بـر   
عنوان يكـي از   هاي پارسه، از زنان به كاخنهادن  عبارت ديگر، داريوش هخامنشي براي بنا به

دست آمده نوشـته   هاي كه در چندين كتيبه ب گونه به. كرد ترين نيروهاي كاري استفاده مي مهم
دليـل   و يا زني ديگر به »زني در اينجا مسئول بيش از صد نفر كارگر مرد بود« شده است كه
اي ديگـر آمـده    يا در كتيبه. ستكرده ا اش، حقوقي معادل سه مرد دريافت مي مهارت شغلي

كه زنان كارگر باردار در ساختن پارسه از حقوق شاهنشـاهي بـراي اسـتراحت و بـارداري     
  .كردند استفاده مي

اي بـراي زن و مـرد    هـاي حرفـه   هاي هنري و مهـارت  امكانات آموزش ،در آن دوره
هـا، شـواهدي    نظام حقـوق و دسـتمزد  بارة در. قوق آنها نيز برابر بوده استيكسان و ح

كارهاي هنري و ظريف موجود است كه در آنها زن و مـرد در كنـار   ةبخصوص در زمين
تـر   كردند و از حقوقي برابر برخوردار بودند و گاه حتي كارهاي سـخت  يكديگر كار مي

بـه   ودادنـد   سـابان را زنـان تشـكيل مـي     بيشتر سنگ ،مثال براي. عهده داشتند را زنان بر
كـه   چـرا ، دادنـد  نهايي را زنان انجام ميها، صيقل  شدن نگاره ضراحتمال قوي پس از حا

ـ  . يي بيشتري داشته استآهاي ظريف زنان كار براي اين كار دست  هيا در ديگر الـواح ب
 بايـد  مسلم اين است كه اين كار كار داشتند و و خوريم كه با سنگ سر هايي برمي نام زن

ديگـر و   يمـوقعيت ، شـاهي  ةزنـان خـانواد   ،در اين ميـان  .براي يك زن دشوار بوده باشد
نام چهار  همجموع ب در ميان الواح گلي در. داشتندتر  سنگين يتر و وظايف سخت يشرايط

و  (Rtabama) بامـه  ، رتـه (Artystone) ، ارتيسـتونه (Atossa) آتوسـا : خـوريم  مـي  برزن 
ابـل انجـام   كه بيانگر شغل و ميزان حقوق دريافتي كالن آنهـا در مق  (Apaukis) اپاكيش
هـايي از كـارگران    اين زنان گروه. هاي كاري بوده است اي خاص و مديريت گروه حرفه

را در شيراز و يا اطراف آن در استخدام خود داشتند، تا جايي كه مـديريت يـك گـروه    
 ،ها و مخارج هاي درآمد صحت گزارش ،از طرفي. عهده يك زن بوده است نفري بر 475

در سفر باشـند   كرد دائماً ها را مجبور مي همين مسئوليت، ملكه. دش ييد ميأبا مهر ملكه ت
هاي خود سركشي كنند  ، تا هم به امالك و كارگاه)تنهايي نه فقط در ركاب شاه بلكه به(

آنچـه روشـن اسـت و از    . باشـند در محـل  و هم شخصاً ناظر بر صحت گردش كارهـا  
زنان در زمـان فرمـانروايي    شود، هاي ديواني تخت جمشيد حاصل مي بررسي دقيق لوح

هاي جهان باستان نظيـر   داريوش بزرگ از چنان مقامي برخوردار بودند كه در ميان خلق
  )297ـ  296: 1386كخ، ( .نداشت
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  وضعيت كنوني معماران زن در معماري معاصرجهان . 5
ن در دهد كه در پنجاه سال گذشته، شمار زنـا  امريكا نشان مي ةنتايج آماري در اياالت متحد

هـا و   نام زنـان در آموزشـگاه   ميزان ثبت. طور يكنواخت افزايش يافته است معماري به ةرشت
اسـت، و در برخـي   % 35 عالي معماري در اياالت متحده اكنون بـالغ بـر   سسات آموزشؤ م

 ،اين كشوردر . معماري با مردان برابر است ةهاي نمونه، درصد زنان مشغول در رشت دانشگاه
ا در ارتبـاط  هـ با مدرك تحصيلي آن نكه شغل آنا را درصد دانشجويان معماري 50تا  40از 

  .دهند زنان تشكيل مي ،است
هـاي مـدير يـا معـاون      معماري داراي مجوز كـه در سـمت   ةتعداد زنان كارشناس رشت
خـود سـمت    ةدرصد است كـه اغلـب آنهـا در ادار    10حدود  مشغول به فعاليت هستند، در

. دهـد  نشـان مـي  را درصد كاهش  5هاي بزرگ تا  براي شركتقدار اين مو  ؛معاونت دارند
؛ امـا تناسـب آن بـا    يابد ميذكر است كه درصد اين زنان در هر سال، اندكي افزايش  شايان

درصد شـاغالن در   81بيش از . شود خصوص سمت رهبري ديده نمي در چشمگيرافزايش 
هنگـام توزيـع    بههنوز  ،حال اين با ؛دهند هاي داخلي را زنان تشكيل مي طراحي محيط ةزمين

درصـد از اعضـاي    20الت متحـده،  ادر ايـ . شـود  درصد آنها به مردان اعطا مـي  50 ،جوايز
دهند  درصد از استادان دانشگاه را زنان تشكيل مي 10هاي معماري و تنها  وقت دانشكده تمام

 .عهده زنان است درصد مديريت اجرايي بر 4و كمتراز 
، تاريخچه معمـاري و  معماري آن است كه، 2000يگر مربوط به سالد مطلب بسيار مهم

خصوص ابراز نگراني براي جايگاه  اي را در مقاله بسيار مهم معماري در امريكا، سر ةدو مجل
 ةجايگـاه دومـي زنـان در جامعـ     ةچاپ رساندند و خواسـتار خاتمـ   اي زنان معمار به حرفه

  : نويسد باره، مي  ، در اينمعماري معاصرزنان در  در كتاب »مگي توي«. معماري شدند
تقويت فرهنگ، تكذيب و تضـعيف  . يابد هاي پيش رو رشد و توسعه مي معماري مطابق با چالش

ـار بايـد در يـك     . خواهد شـد  هاها و نتايج آن مورد، موجب تقويت حرفه هاي بي جداسازي ايـن ك
ـاس   كند نـه بـر   ها رشد مي داداساس استع فضايي كه بر ؛فضاي همياري و همكاري انجام پذيرد اس

ـا     شده در انگلستان نشان مي هاي انجام آمارگيري. ها جنسيت ـار بريتاني ـان معم در دهد كه درصد زن
ـا  1989 هاي سال فاصلة ـال   % 9، 1909 ت ـا  1996بـوده و از س ـته و بـه       ت كنـون رشـد انـدكي داش
ه با درصـد پزشـكان   در مقايس ويژه به ،بسيار اندك استاما اين ميزان  رسيده،درصد 11تا 10حدود

اين رقم بسيار  دهند را تشكيل ميدرصد  30حدود  هاي زن كه در درصد و وكيل 50زن كه حدود 
ـا ايـن   طور پيوسته مطابق  چنانچه نرخ رشد زنان معمار به ،به عبارت ديگر. ناچيز است درصـدها  ب

 )4: 1388توي، ( .زنان را داشت انتظار شرايط برابري براي 3000ادامه يابد، نبايد تا پيش از سال 
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 ييتوانـا  كـه  محـدود  موجـودي  عنـوان  بـه  زنـان  به جامعه نگرش نوع ،آنچه روشن است
 در معمـار  زنـان  تعـداد  شد تا باعث ندارد، مردان را با زندگي مختلف هاي عرصه در مشاركت

 است حالي در اين .بماند باقي كمرنگ ،خالقيت داراي و ظريف هنري عنوان به آنها هنر و ،جهان

 ثمـر  مثمـر  ،اين رشـته  به مربوط هاي طراحي در انجام ويژه به و مردان پاي به پا توانند مي زنان كه

به موفقيت معماراني چـون   توان مي ادعا اين اثبات براي). 32ـ  28: 1388، ضيائي(. شوند واقع
 ، كـرولين بـوس  (Ann Beha) ، آن بهـا (Irena Bouman) ، ايرنا بومن(Zaha Hadid) حديد زاها

(Caroline Bos)اليسون بروكس ، (Alison Brooks) گيسو و مژگان حريـري ، (Gisue Hriri& 

Mojgan Hariri)، و فرشيد موسوي (Farshid Mousavi) 15 ـ 6: 1388توي، . (اشاره كرد(  
 به دريافت موفق  كه مسلمان است ةمتولد در يك خانوادبانوي معمار  اولين ،حديد زاها

ــ   اينكه چگونه زني از جهان سـوم و خاورميانـه  . است شده (pritzker) پريتزكر معتبر ةجايز
تـاز    اي يكه در زمينه تا اين حدـ  هاي حتي روزمره براي زنان  عراق، كشوري پر از محدوديت

او . انـد، جـاي تعمـق بسـيار دارد     ول تاريخ بودهآفرينان اصلي آن در ط  است كه مردان، نقش
 خـود  ةزمينـ  در هريـك  كه نموده طراحي را بسياري مسكوني و تجاري فرهنگي، هاي پروژه

 كـه  يافـت  دسـت  نتيجـه  ايـن  به توان مي وي آثار بررسي با .است تازه ويژگي يك ةكنند بيان

تالش  مديون ،معماران ساير زا آثارش بودن متمايز و او عملي و علمي هاي پيشرفت از بسياري
  )32ـ  28: 1388، ضيائي( .است ماندگار معماري وي آثار آفرينش او در ةزنان و خالقيت

 
  جايگاه و موقعيت كنوني زنان معمار در ايران. 6

اي از  سفانه در پـاره أهاي مختلف شغلي در ايران، مت زنان در عرصه ةبا وجود فعاليت گسترد
رسانند؛ چرا كه اذهـان  باثبات  نان نتوانستند جايگاه حقيقي خود را بههاي اجتماعي، ز فعاليت

هاي زنان را در آن  ها و موفقيت عمومي، برخي از مشاغل را متعلق به مردان دانسته و فعاليت
ــ   هاي فنـي  توان به رشته ها مي اين عرصهة جمل از. بپذيرندتوانند  ها، همپاي مردان نمي رشته

هـايي اسـت كـه     جمله رشته مهندسي معماري نيز از. كردآنها اشاره مهندسي و مديريت در 
هرچنـد  . است داشتهدر مقايسه با مردان، آمار كمتري  فعاليت زنان در اين عرصه در ايران و

 طور مطلوبي در ايـن رشـته بـاال رفتـه و     موانع، به ةها، با وجود هم حضور زنان در دانشگاه
ها و دانش و تخصص، روز بـه روز   در كسب مهارت التحصيالن و زنان معمار كوشش فارغ

 ةدرصد دانشجويان رشـت  70تا 67، 89ـ  85هاي  كه كه طي سال طوري به ـ شده است افزون 
خصـوص در مرحلـه    محض رسيدن به بازار كار، بـه  بهاما  ـ اند معماري را زنان تشكيل داده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  زنان درمعماري و شهرسازي رد مديريتي واجراييبررسي عملك   22

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان مةنا پژوهش

يط بـراي دسـتيابي آنـان بـه     ارتقاي شغلي، به داليلي كه در ادامه عنوان خواهـد شـد، شـرا   
بيشتر به سـمت امـور دفتـري     از اين رو وشود  ميهاي مديريتي و سرپرستي، دشوار  پست

و حق  رانند ميرقابت و رشد در اين عرصه را از ذهن خود بيرون  ةشوند و انگيز ترغيب مي
انسـاني  ترين حقـوق   يكي از حساس ،المللي كار كه بنابر قانون بين ـ مسلم ارتقاي شغلي را

 .كنند تنها از آن مردان تلقي مي ـ آنان است
نان در آنفس  به آمدن اعتماد اين شرايط براي معماران زن، كمبود فرصت رشد و پايين ةنتيج

التحصيالن زن در  بيشتر فارغ ،نتيجه در. استهاي مديريتي و اجرايي   اثبات كارآمدي در عرصه
كـار فنـي را    ةانـد و حضـور در عرصـ    غال اكتفا كردهاشت ةمعماري، تنها به دريافت پروان ةرشت

التحصيل اين رشـته،    يافت كه زنان فارغموردي توان  ندرت مي از همين رو به. گيرند ناديده مي
اي در  بنـدي حرفـه   هـا، سـازمان نظـام مهندسـي، رتبـه      صاحب جايگاه مديريتي در شهرداري

طـي   :عهـده داشـته باشـند    را بر هاي طراحي هاي مهندسي مشاور و نقش رهبري گروه شركت
نفـر از زنـان    13تنهـا   1386شهري مانند تهران در سـال   گرفته در كالن هاي صورت آمارگيري

هاي نظام مهندسي و  ها، سازمان التحصيل اين رشته، صاحب جايگاه مديريتي در شهرداري فارغ
 )2: 1386 ،و ديگران نوروزي( .اند بودههاي مهندسي مشاور  شركت

فرهنگي  ـ اي، وضعيت اجتماعي جمله نظام كار حرفه مسلم است، عوامل متعددي ازآنچه 
 ،تا نگـاه عمـوم مـردم   است  شده و ضعف در اثبات توانايي و كارآمدي زنان در ايران موجب 

به زنان معمار، متفاوت باشد و بدين طريق شرايط حضور مؤثر زنـان در   ،ويژه همكاران مرد هب
مـردم   ةعام ،به عبارت ديگر )3: 1386، اميني فرد(. ته فراهم نگرددهاي مختلف اين رش بخش

راحتـي   هـاي معمـاران زن را بـه    سـفانه، توانـايي  أو مت از معمار زن، انتظارات متفـاوتي دارنـد  
 . دانند پسندند و كار اجرايي را بيشتر مردانه مي زنان را بيشتر در كارهاي دفتري مي .پذيرند نمي

  
  معمار  مديريت زنان ها و موانع چالش. 7

ها  از كارفرمايان و مسئوالن شركت، بعضي ايران  معماري ةدر جامع عنوان شدطور كه  همان
زنـان   ،كنند و با توجه به علل مختلف به يك زن واگذار ميسختي  بهمديريت يك پروژه را 

زنـان را   ألهمسسفانه اين أدانند و مت ها و امور اجرايي نامناسب مي را براي حضور در كارگاه
با توجـه بـه    )3: 1386، اميني فرد(. كند به سمت امور اداري و دفتري ترغيب و محدود مي

شـود ايـن اسـت كـه      نخستين سؤالي كه به ذهن متبادر مـي  ، معماران ايران ةوضعيت جامع
تحصـيالت و حضـور زنـان معمـار در كشـور       ةهاي محسوسي كه در زمين رغم پيشرفت به

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 23   و مجتبي خوارزمي مريم حقايق

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان زنان،  ةنام پژوهش

هاي مـديريتي دفـاتر     اي از پست اند سهم شايسته  زنان هنوز نتوانسته حاصل شده است، چرا
پاسخ اين سؤال . خود اختصاص دهند هاي ساختماني را به معماري و يا امور اجرايي كارگاه

. توان در معدود تحقيقاتي يافت كه در ايـن زمينـه در كشـور صـورت گرفتـه اسـت       را مي
توان تحت سه عنوان  هاي مديريتي را مي ار به پستكلي، علل عدم دستيابي زنان معم طور به

 .موانـع اجتمـاعي   .3 ،موانـع سـازماني   .2 ،موانع فـردي  .1: بررسي و دربارة آنها بحث كرد
  )81ـ  76: 1384، جعفرنژاد(

 
  فردي موانع 1.7
 لزومـاً ؛ اين موانـع،  شود ميناشي  زنان خانوادگي و شخصي هاي محدوديت از فردي، موانع

 به دو طور عمده به فردي موانع. ديگر تغييركند فرد به از فردي تواند مي و ندارد يعموم ةجنب

 .شود مي تقسيم لميع موانع و موانع خانوادگي ةدست

   موانع خانوادگي 1.1.7
شـامل   ــ  نزديـك خـانواده   يآن دسته از موانعي است كه اعضا ،منظور از موانع خانوادگي

معماري  ةويژه در عرص هبراي زنان بممكن است  ـ ندانهمسر و فرز ةوالدين، همسر، خانواد
 اصل ها با خانواده از يك هيچ ،آل طور ايده به. وجود آورند به اين رشته خاصدليل شرايط  به

ـ  آنان معموالً ممانعت يا و مخالفت ؛ بلكهندارند كردن زنان معمار مخالفتي كار  نـوع  دليـل  هب

انـد   خـود گرفتـه   مردانـه بـه   ةكه بيشتر جنب استهاي اين رشته  فعاليت آنها در برخي عرصه
 مشاغل با دارد ونياز منظور از مشاغل مردانه، مشاغلي است كه به قدرت و جسارت مردانه (

  .)ندارد تطابق چنداني معمولطور  به زنان و روحيات آنان متعارف
مراقبـت از   نگهـداري و  هـاي خـانوادگي بـراي زنـان معمـار،      از محدوديت يكي ديگر

همـواره  در ايـن زمينـه   كاري و كمبود وقت و يا سـفر،   ةدليل مشغل هكه ب استفرزندانشان 
 )4: 1381، گلرد( .دارندفكري جدي  ةدغدغ

  لميعموانع  2.1.7

علت  هزنان، ب براي آن شدت اما دارد؛ وجود زن و مرد از معماران اعم ةكلي براي لميع موانعي
 زير هاي زمينه به نسبت اغلب، زنان معمار. استماعي بيشتر ضعف در نظام آموزشي و اجت

هـا مـانعي در عملكـرد آنهـا      گونه ضعف در ايـن شـاخه   كنند و هر نياز بيشتري مي احساس
 :آيد شمار مي به
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علت حضور كمتـر   هبخشي از اين ضعف ب(معماري  ةعرص تخصصي در و فني دانشـ 
 ،)استآموزشي در كارگاه  ةزنان در دور

 ،مديريتي هاي مهارت و شدانـ 
 .حقوقي و اجرايي قوانين و مقررات دانشـ 

نفـس زنـان    بـه  بـاوري و اعتمـاد   طور مستقيم بر عدم خود به لميو عخانوادگي دو مانع 
لذا در صورت بروز هر كدام از اين مـوارد، زن   )145ـ  129: 1381، صابر(. استگذار  تأثير

و كارآمـدي   ر خود تقويت و موانع را برطرف كنـد را د معمار بايد توانايي و مهارت فردي
هاي فني و مـديريتي   با كاهش دانش و مهارت ،صورت در غير اين ،برسانداثبات را به  خود
 .دست زنان بسپارند توان انتظار داشت كه ديگران مديريت و اجراي امور را به نمي

 
  سازماني موانع 2.7

شـامل موانـع    ،موانـع  ايـن  .شـود  مـي  مربوط شركت يا محيط كار درون به است كه موانعي
توان به مـوارد   سر راه زنان معمار مي جمله موانع فيزيكي بر از .استفيزيكي و موانع انساني 

  :زير اشاره كرد
خصوص هنگام شب و نگرانـي   هعدم احساس امنيت زنان هنگام حضور بر سر كارگاه ب ـ

كنـد، ممكـن    مـي قانوني كار  كه غير آن ؛كارگاه درقانوني  داشتن با كارگران غير زنان از سروكار
 )2: 1386و ديگران،  نوروزي(. قانوني نيز انجام دهد است كار غير

 تأمين مـواد و مصـالح سـاختماني    سسات با مجوز، جهت انتخاب وؤمشكل كمبود مـ 
هـاي مناسـب و نيـز وجـود      دليل عدم دسترسي به بازار هبمعماران زن  :)132: 1381، صابر(

  . شوند مي رو هبا مشكل روب توليد مصالح، عموماً ةل كاذب در زمينمشاغ
كارفرمايـان و   تـوان بـه حضـور و عملكـرد     مـي  ،سر راه معماران زن جمله موانع انساني بر از

 بـه  مديريت آنهـا،  و هاي زنان معمار به توانايي منفي نگرش دليل همكاران مردي اشاره كرد كه به

هاي  فعاليت ةو حضور آنان را بيشتر در دفاتر كاري و بازقاد ندارند اعتآنان در اين عرصه  حضور
 .آيند شمار مي سر راه زنان به گونه افراد، موانع انساني بر به عبارت ديگر اين ،پسندند محدود مي

  
  اجتماعي موانع 3.7
 كـه  مـوانعي  ؛هستند مواجه است، فرهنگي و اجتماعي محيط از متأثر كه ديگري موانع با زنان
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 تـدريجي  تحـوالت  و اصـالحات  نيازمنـد  بلكـه  ،نيسـت  رفع قابل آنان فردي تالش با صرفاً
 در او هـاي  ويژگي و نقش از كه تصويري و زن به جامعه نگرش .است محيط در آفرين ارزش
 مورد رد قضاوت و دهد مي قرار خاص وظايف از اي درمحدوده را او دارد، وجود عمومي باور

  )134: 1381، صابر( .شود مي سنجيده محدوده اين براساس او توان و نقش مسئوليت،
  :مهندس الهه رادمهر در اين زمينه معتقد است

  شودهاي مختلف عمران و آبادي، نيازمند آن است تا مشخص  بررسي نقش زنان در عرصه
هـاي سـنتي حـاكم بـر سـاختار       حضور داده شده و ديـدگاه  ةاجازبه زنان كه تا چه ميزان 

عة توسـ  ،در واقـع . اسـت  شـده يي آنـان  آجامعه، تا چه حد مانع پـذيرش و كـار  اجتماعي 
معنـاي عـام و    انساني به ةشود كه به بعد توسع اقتصادي و اجتماعي جامعه زماني فراهم مي

زنـان نيمـي از جمعيـت جامعـه     . معناي خاص آن توجه كنيم انساني زنان جامعه به ةتوسع
به جامعـه، اقتصـاد، سياسـت و فرهنـگ كشـور       بزرگي ةهستند و عدم مشاركت آنها لطم

  )62: 1383، رادمهر( .زند مي

حـال توسـعه بـا     هـاي در  بسياري از كشـور زنان او معتقد است كه زنان ايران هم مانند 
ساالري وجـود   اي كه فرهنگ مرد رو هستند و در جامعه همشكل مبارزه با تفكرات سنتي روب

  )62: 1383، رادمهر(. تر است رد بسيار دشوارپذيرش سهم برابري زن و م طبعاً ،دارد
تـأثير  . 1 :سه عنوان بررسـي كـرد  تحت توان  مياجتماعي را ـ  فرهنگي موانع طوركلي به

هاي  العمل  عكس .2؛ مدرسه بر نگرش عمومي جامعه به زنان ،خانواده، رسانه گانه عوامل سه
 .اجتماعي ناامني. 3 ؛منفي

  )مدرسه ،خانواده ،ها رسانه(گانه  عامل سه 1.3.7
پذيري در هـر جامعـه را سـه عامـل خـانواده،       بسياري از انديشمندان اجتماعي، عوامل جامعه

موجب توليد و بازتوليد  عامليابيم كه اين سه  مي با نگاهي گذرا در. دانند ها مي  مدرسه و رسانه
سـياري از افـراد،   كـه ب  شـوند، چنـان   و مـي  انـد  هاي متفاوت و بعضاً اشتباه در جامعه شده نگاه

عامـل   3به عبارت ديگر اين  ؛كنند وضعيت موجود در جامعه را امري عادي و طبيعي تلقي مي
 .داردطور خاص زنان معمار  به وسزايي در نوع نگرش عمومي جامعه به زنان  هتأثير ب

  خانواده 1.1.3.7
اين اجتمـاع  . شود ميگذاري  پايه با آناجتماع كوچكي است كه بنياد جوامع بزرگ  ،خانواده

تواند سازنده، مفيد و يـا بسـيار    گذار بوده و مي كوچك در ساختار جوامع بزرگ بسيار تأثير

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  زنان درمعماري و شهرسازي رد مديريتي واجراييبررسي عملك   26

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان مةنا پژوهش

 مـانعي تواند  شد، خانواده عالوه برآنكه ميتر عنوان  كه در پيش طور همان. آفرين باشد فاجعه
 ممكـن اسـت   عنوان يك عامل اجتمـاعي نيـز   به شود،فردي براي يك زن معمار محسوب 

نـوعي يكـي از    امـر كـه خـانواده بـه     توجه به اينكـه با ( معماران زن قرار گيرد ةمقابل جامع
  ).رود شمار مي هاي يك جامعه به ساخت زير

هـا و   كه نقـش دهد  ميهاي پدرساالر ايراني نشان  ها در بسياري از خانواده نتايج بررسي
حاضـر بـه   مـردان  سـت و  گـذاري شـده ا   هاي مردانه پايـه  رفتارها بر اساس معيار و ارزش

هـا زن را    ايـن نـوع خـانواده   در . پذيرش، ادراك و اثبات كارآمـدي زن در جامعـه نيسـتند   
 ،اين فرهنگدر . آورند موجودي اندروني، وابسته و مرد را موجودي بيروني و مستقل بار مي

لشـعاع  ا هاي زنان را تحت و فعاليت كنند، ميمحدود وظيفه و نقش زن را به خانه و خانواده 
نقـش زنـان بـه ميـزان     از هاي اجتمـاعي نيـز    و در فعاليت دهند، ميوظايف خانوادگي قرار 

هاي رفتاري منتسب و مثبت مردان  ويژگيها  افراد اين نوع خانوادهدر . كاهند يمچشمگيري 
تر و مبتني بر هوش و ابتكار غالباً مختص  هاي اجتماعي ويژگي. مراتب بيشتر از زنان است به

  )3: 1384، فتحي(. هاي زنان عمدتاً فردي و غير پوياست و ويژگي ،است مردان
بخش زنـان و كارآمـدي    لذا اين نوع الگوسازي در خانواده قادر به تشخيص و نقش اثر

نهايـت   سـازي كـه در بسـتر خـانواده و در     بخشي از نتايج ايـن الگـو  . آنها در جامعه نيست
 ةسـر راه زنـان در عرصـ    بـر  موانـع  تـرين  همگيري يكي از م ، شكلگيرد مياجتماع صورت 

اكثر زنـان  . ستا ـ توانايي زنان به كارفرمايان و همكاران معمار مرد يعني ناباوري ـ معماري
 هنجارهـاي  لحـاظ  از مـردان  بـا  بودن مواجهه همسران، ناپسند چون حساسيت داليلي بهنيز 

هـاي مـديريتي و    عرصـه  درپذيري، از حضور پررنگ خـود   مسئوليت از اجتماعي و نگراني
  )4: 1385، زارگيتي بي( .كنند اجرايي پرهيز مي

 تربيت و تعليم مدرسه، دانشگاه و نظام 2.1.3.7

 امـر  ايـن . كند مي بازتوليد را جنسيتي هاي نابرابري ،متفاوت هاي شيوه به تربيت و تعليم نظام

 اسـتادان دبيـران و   تاررف و جنس دو بين ارتباط مرزبندي درسي، منابع محتواي با مدرسه در

برخـي از الگـوي جنسـيتي حـاكم بـر كتـب درسـي و         )2: 1381، گلرد( .گيرد مي صورت
سـبب  ؛ و ممكـن اسـت   كند سنتي را در اذهان تقويت مي هاي هاي آموزشي برداشت برنامه

كـم   جامعه هستند، نيروي خود را دست ةآموزان و دانشجويان دختر كه زنان آيند شود دانش
سوي پذيرش كارهـاي   اراي شخصيتي فاقد خالقيت و اعتماد به نفس شوند و بهبگيرند و د
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 شـده  باعـث اين طرز تفكر و نگـرش  . اجتماعي پايين گرايش پيدا كنند ةمهارت با وجه كم
را ، نه تنها مردان نگاه سنتي به زنان داشته باشند، بلكه اكثر زنان نيز همـان نگـرش   است كه

هـاي اجرايـي سـطح     هاي خود را مناسب ايفاي نقش قابليت ،نباشند و بسياري از آناداشته 
  )2: 1384، فتحي(. باال ندانند

 فرزند دخترشـان جهـت   ها را به فرستادن توانند خانواده معماري نمي ، استاداناز طرفي

 درعلت جو حاكم  كنند و يا بهراضي هاي دانشجويي به سفرهاي بيرون از شهر  انجام پروژه
لحاظ وجـود   به .دهند تغيير را موضوع پروژه شوند ميارش، اساتيد مجبور گز ةتهي كارگاه و

 ةنهايت كلي و در آن را به سطح شهر محدود كنندها براي دانشجويان دختر  برخي محدوديت
گـذار خواهـد    شده، بر كيفيت يادگيري و خودباوري دانشجويان دختر تـأثير  عوامل ذكر اين
  )2: 1386، و ديگران نوروزي(. بود

  رسانه 3.1.3.7
نقش گذار بر نگرش عمومي و فرهنگ جامعه،  عنوان يكي از عوامل مهم و تأثير رسانه نيز به

هاي زيربنايي هويت جامعه را  تواند ارزش رسانه مي. كند حضور زنان ايفا مي مهمي در ميزان
 افكـار بـر  ي تأثيرات مثبت يا منف ،هاي ارتباطي گيري از تكنيك تأثير قرار دهد و با بهره تحت

قبيـل   تواند به طرق گونـاگون از  مثال رسانه ميراي ب؛ )3: 1384 ،فتحي( جاي گذارد مردم بر
معرفي زنان معمار موفق، نقد و بررسي شرايط، موانع و امنيت محـيط كـاري زنـان معمـار     

را ي هاي مديريتي و اجراي   ، فوايد حضور مؤثرتر زنان معمار در رده...سر كارگاه و  ويژه بر هب
  .كندتشويق  و تحليل، ترويج

  هاي منفي العمل عكس 2.3.7
 در معمار زنان ،است جامعه عموم پذيرش با مغاير معماري ةدرحرف زنان حضور كه آنجا از

 از بسياري در و شوند مي مواجه هايي محدوديت با ،مكاني و زماني هاي موقعيت از بسياري
 شـروع  در متعددي هاي العمل عكس با و حملمت خود محيط سوي از را زيادي فشار ،موارد
  )21 :1383 قضاتي، و جواهري( .شوند مي مواجه خود فعاليت

  اجتماعي ناامني 3.3.7
 فراهم ها صحنه برخي در زنان حضور براي امن ييفضا گاه كه است شده سبب اعتقادها اين

 رانندگي و خاص اتساع بعضي در يا ها، مكان برخي در آنها آمد و رفت ،مثال براي ؛نباشد
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 تنهـائي  بـه  يـا  كه است مواردي از نظر، مورد محل به رسيدن جهت شهري بين هاي جاده در
 .گيرد مي انجام سختي به يا و نيست پذير امكان زن يك براي

كه شرح آنها از شرايط فردي و يا محيطي زنان معمار  ناشي هاي موانع و محدوديت درميان
هـا نشـان    بررسي. استديگر و راهگشاي مسائل يت دارد رجحوارد بر ديگري ابرخي م رفت،
تـرين عامـل    گـذار  ترين و تـأثير  عنوان مهم بندي مذكور، موانع فردي به دسته دهد كه در اين مي

تواند دو عامـل ديگـر را    آيد كه مي هاي مديريتي به حساب مي بازدارنده زنان معمار در عرصه
 اولين همايش زنـان معمـار   ةطراح برگزيد ـ  آبادي مجدحبيبه . الشعاع خود قرار دهد نيز تحت

  :باره معتقد است در اين  ـ ايراني
تنها تفاوت موجود بين زنان و مردان معمـار ايـن   . گيرند زنان گاهي خودشان را جدي نمي

شود كـه   مي نفس كمتري دارند و همين مورد باعث به است كه زنان در بعضي موارد اعتماد
  )4: 1386 ،نوروزي و ديگران( .مديريتي روي بياورندهاي  كمتر به رده

سال سابقه فعاليـت   20و با  ،اين همايش ةيكي ديگر از معماران برجستـ  ژيال نوروزي
  : معماري معتقد است ةدر عرص

شخصي باشد؛ چـرا  ، معمار در كار اجرايي يا مديريتي زنان رسد بيشتر مشكالت به نظر مي
  )3: 1386 ،و ديگران نوروزي( .ي وجود دارد هم كار اجراييكه فضا هم براي كار مديريت

و عملـي در زنـان معمـار،    و موانع خـانوادگي   بودن الگوها و تفكرات فردي حقيقت غالب در
طـور   بـه  ممكـن اسـت  رود كه  هاي مديريتي به شمار مي ترين عوامل بازدارنده آنها در عرصه مهم

ـار    بعضـي . دگذارب  نفس آنها تأثير به اعتمادباوري و  مستقيم بر عدم خود مستقيم و غير از زنـان معم
قـوي و تـرس از حضـور در اجتمـاع كارگـاهي       ةهاي خانوادگي يا نبـود انگيـز   علت مسئوليت به

و  كننـد  مـي نام و عنوان طراح ساختمان را با خود حمل  فقطباوري،  وعملياتي و چه بسا نبود خود
  )3: 1386، فرد اميني( .شوند دي زنان در اين عرصه مياعتمادي خود و ديگران به كارآم موجب بي

  
  معماري ةبررسي آماري جايگاه زنان در عرص. 8
 براي آن از شده حاصل نتايج  بررسي و آماري تحليل ةشيو از استفاده ،دقيق پژوهش هر در

 و توانمنـدي  ميـزان  ،اينجـا  در لـذا  .آيـد  مـي  شـمار  بـه  پـژوهش  مكمل ،بررسي تحت افراد
 مـديريتي،  هـاي  عرصـه  در آنان قابليت و كارآمدي ميزان و معمار زنان مشاركتي محورهاي
  .است شده بررسي سنجي نظر مرحله دو طي اجرايي
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 زنـان  مشـاركتي  محورهـاي  و توانمنـدي  ميـزان  بررسي هدف با سنجي نظر اول ةمرحل
 داناسـتا  و آموختگـان  دانـش  ن،امتخصصـ  از متشكل نفره 45 آماري ةجامع يك بين معمار،
 اي پرسشـنامه  ،زنـان  مشـاركتي  محورهاي به توجه با ابتدا .گرفت صورت ايران در معماري
 تبعيت ليكرت آماري ثابت طيف از ال،ؤس هر به مربوط هاي پاسخ آن در كه گرديد طراحي

 اشـاره  معماري در زنان نقش محورهاي از يكي بررسي به الؤس هر ،سنجي نظر در .كند يم
 آمـاري  ناپارامتري آزمون از استفاده با الؤس هر به شده داده هاي پاسخ درصد نسبت كه دارد
  .است شده مقايسه ،)2X(اسكوئر كاي

  
 آن از آمده دست هب نتايج و شده آوري جمع اطالعات آماري تحليل و تجزيه روش1.8

 احتمال چنانچه مقدار ،)2X(اسكوئر كاي آزمون هر آيد، در مي طور كه از جدول زير بر همان

 اختالف ،الؤس آن به شده داده هاي پاسخ نسبت سطوح باشد، تر كوچك 05/0 از داري معني

  .دارد دار معني آماري
  درجه آزادي و مقدار آماره كاي اسكوئر ميزان احتمال معني داري بر اساس .1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 را تريبيش فراواني درصد سطوح ساير از كه پاسخ از سطح آن آزمون، اين الؤس هر در
 كـاي  ميـزان  آزمون، اجراي با .دهد مي نشان را افراد اكثر نظر ،است داده اختصاص خود به

 نتـايج  و محاسبه داري، معني احتمال مقدار و مشاركت محور هر در الؤس هر براي اسكوئر
 نتـايج  اعتبـار  كـه  اسـت  ذكـر  شـايان  .اسـت   شـده  مختصرخالصـه  طـور  به زير جدول در
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 ايـن  نتـايج  لذا .است خطا درصد 5 با معادل كه است درصد 95 روش اين در آمده دست به
  .بود خواهد تعميم قابل نيز تر بزرگ مشابه جوامع به تحقيق
  

  معمار زنان توانمندي ميزان سنجي نظر ةپرسشنام به مربوطاالت ؤس تحليلي و توصيفي نتايج .2 جدول
  آنان مشاركتي محورهاي و

شماره س
الؤ

 

 تاالؤعنوان س
  الؤشده به س هاي داده پاسخدرصد 

مقدار آمار
 ة

كاي اسكوئر
  

درج
ة

آزادي
احتمال معني داري 

    
بسيار 

  كم
  زياد  متوسط  كم

بســيار 
  نتيجه  زياد

گذاري، توانمندي و سازگاري روحية زنان را در  ميزان تأثير  
  دانيد؟ هاي زير تا چه حد مي هر يك از عرصه

1  
ــام ــور انجـ  امـ
 نقشـه  و دفتري
  معماري كشي

3  7  10  12  13  33/7  4 1194/0
 درانجـام  زنـان  دينتوانم
 كشي نقشه و دفتري امور

 .است زياد بسيار معماري

2  
 و نظـــــــارت

ــتي  سرپرســــ
  كارگاه

8  12  15  6  4  89/8  4 0639/0 
 نظـارت  در زنان دينتوانم

 متوسط كارگاه سرپرستي و
  .است كم به رو

 0305/0 4  67/10  7  12  16  6  4 معماري طراحي  3
 يطراح در زنان دينتوانم

 بــه رو متوســط معمــاري
  .است زياد

  داخلي طراحي  4
 طراحـي  در زنان دينتوانم 0045/0 4  11/15  13  17  7  5  3  

  .است زياد داخلي

 طراحي در زنان دينتوانم 0144/0 4  44/12  11  16  10  6  2  منظر طراحي  5
  .است زياد منظر

 طراحي در زنان دينتوانم 0015/0 4  56/17  3  5  13  18  6  شهري طراحي  6
  .است كم شهري

 0336/0 4  44/10  9  11  16  5  4  مرمت  7
 درمرمـت  زنـان  توانمدي

 رو متوسـط  تـاريخي  ةابني
  .است زياد به
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8  
ــوزش  و آمــــ

 پــــــــژوهش
  معماري

3  4  7  12  19  33/19  4 0007/0 
 دربخـش  زنـان  دينتوانم

 پــــژوهش و آمــــوزش
 .است زياد بسيار معماري

9  
 نيازسنجي ميزان
 طراحي در زنان

  فضاها
ــنجي 0001/0 4  67/24  11  21  6  5  2 ــان نيازســ  در زنــ

  است زياد فضاها طراحي

10 

ــزان ــأثير ميـ  تـ
 خالقيـــــــت،
 و ظرافـــــــت

ــت  روح لطافــ
ــه  در زنانــــــ
ــاري ــر معمـ  بـ

  طراحي

3  6  12  14  10  89/8  4 0639/0 

 لطافت و ظرافت خالقيت،
 معمـــاري در زنانـــه روح
 بـر  زيـادي  حد تا تواند مي

  باشد ثرؤم طراحي

11 

 حس تأثير ميزان
 و غريـــــــزي

 در زنـان  طبيعي
 مــــــــورد در

 و شناسي زيبايي
 زيبايي توليد

4  5  10  17  9  77/11  4 0191/0 

 طبيعــي و غريــزي حــس
ــان ــورد در زنــــ  مــــ
ــايي ــد و شناســي زيب  تولي
 بـر  زيادي ميزان به زيبايي
  است ثرؤم آنان طراحي

12 

ـازگاري  ميزان  س
 و معمـــــــاري

 ايـران  شهرسازي
ـا ــه بـــ  روحيــ
ــي وروان  شناســ
  زنان

16  11  13  3  2  11/17  4 0018/0 

 شهرســـازي و معمـــاري
 كـم  بسـيار  ميزان به ايران

 بـا  مطـابق  و زنان درخور
 سـاخته  آنـان  شناسي روان
  .است شده

 جـدول  آخـر  سـتون  در كـه  نظرسـنجي  آمـاري  تحليل از آمده دست به نتايج به توجه با
  .است بررسي و استناد قابل رزي نكات آنها، در تأمل و است، شده آورده اختصار به

 بـاالي  توانمندي بيانگر ،بوده باال به رو متوسط آماري اصلح عدد آنها در كه مواردي ـ
  .است شاخه آن در زنان

 مناسـب  تدابير اتخاذ با دارد، كمتري اهميت زنان نقش كه مواردي در شود مي پيشنهاد ـ
 از قشـر  ايـن  جايگـاه  و نقش ن،زنا در توانمندي آن اجتماعي ـ فردي تقويت و جا به و

 شـاهد  روزي تـا  يابـد  افـزايش  پيش از بيش شهرسازي معماري، هاي عرصه در جامعه
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 در زنـان  سزاي به تأثير از گرفته نشأت سازي شهر و معماري فرهنگ بيشتر هرچه اعتالي
 .باشيم اسالمي ايران
 در عمـار م زنـان  قابليـت  و كارآمـدي  ميـزان  بررسـي  هـدف  بـا  سنجي نظر دوم ةمرحل
 اصلي هاي پست واگذاري به آماري ةنمون مندي عالقه ميزان و اجرايي مديريتي، هاي عرصه

  .گرفت صورت حوزه اين در زنان به
 عـادي  مـردم  .1 :اسـت  متفاوت گروه 3 از متشكل و نفر 90،پژوهش اين در آماري ةجامع

 ،مـرد  معمـاران  و ارفرمايـان ك مهندسـان،  مشاور، دفاتر سرپرستان و مديران .2 ،كارفرما عنوان به
 آنهـا  %87 كارفرمـا،  عنـوان  به عادي مردم از متشكل ةنفر 30 آماري ةجامع ميان از .معمار زنان  .3

 اجرايـي  و مديريتي كارهاي در مردان معتقدند و سپردند مردان به را پروژه مسئوليت و مديريت
 تنهـا  و دهنـد  مـي  نشان خود زا بيشتري خالقيت عرصه اين در و كنند مي عمل زنان از تر موفق

 و مـديريتي  باالي هاي پست تصدي براي الزم شايستگي زنان كه بودند باور اين بر آنها از 13%
 سرپرسـتان  هـا،  پـروژه  مديران و معماران از متشكل دوم، ةنفر 30 گروه ميان از .دارند را اجرايي
 نـد، ا واقـف  معمـار  زنان وقابليت ها توانايي از عادي مردم از بيشتر نوعي، به كه مرد مشاور دفاتر

 بودنـد  عقيده اين بر معمار زنان گروه از % 42 و پنداشتند مردانه كامالً را اموري چنين آنها 69%
  .سپرد ها خانم به راحتي به را اجرايي امور و اي حرفه مسئوليت رشته، اين در توان نمي كه

 و بـاوري  خـود  نبـود  آيـد،  مي بر مسو گروه از حاصل نتايج ويژه به و سنجي نظر از آنچه
 در اساسي ينقش كه باشد مي خودشان هاي مهارت و ها توانايي با رابطه در زنان نفس به اعتماد
 عـدم  بـارة در ،گـروه  3 ايـن  افـراد  علل .دارد دمر همكاران و مديران به آنها كارآمدي اثبات

 در حضـور  جهـت  آنهـا  دانستن نامناسب و معمار زنان به اي حرفه هاي ليتئومس تخصيص
 بـه  ،حـوزه  ايـن  در دفتـري  و اداري كارهاي به آنها كردن محدود و اجرايي امور و ها كارگاه
 الزم، فيزيكـي  قـدرت  در ضـعف  و زنان سرپرستي و نظارت در توانايي عدم چون عواملي
   .شد مي مربوط ... ،و بيشتر خانوادگي هاي مسئوليت مهارت، و تجربه كمبود
 

 پيشنهادات و گيري نتيجه .9

 كثيري تعداد كه دهند مي تشكيل زنان را ايران معمار التحصيالن فارغ از نيمي حدود اكنون هم
 دفتري امور ةحيط در بيشتر ست،ا آنها روي پيش كه هايي محدوديت و موانع علت هب آنان از

 اجرايـي  و مـديريتي  حسـاس  مشـاغل  در آنهـا  پيشـرفت  تـاكنون  و هستند فعاليت مشغول
 خالقيـت  و توانمندي به ناباورانه نگاه و اجتماعى هاى نگرش واقع در .است نبوده سمحسو
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 شـده  موجـب  اجرايي، و مديريتي هاي پست در آنان كارآيى عدم و نوآوري در معمار زنان
 عـالى،  تحصـيالت  به توجه با و الزم هاي توانايى و تخصص وجود با نتوانند زنان كه است
  .باشند داشته اي حرفه كار بازار در چشمگيري سهم

 معماري زنان زنان، توانمندي به ناباورانه هاي نگرش رغم علي كه است ذكر شايان
 دست بااليي هاي موفقيت به كه )ديگر كشورهاي در چه و ايران در چه( دارند وجود
 .اند داشته نياز خالقيت و تجربه نفس، به اعتماد به فقط موفقيت جهت تنها كه اند يافته
 ها شايستگي بروز و گوناگون هاي عرصه در معمار زنان حضور وضعيت بهبود با انهمزم

 نيكوترين به توانند مي نيز معمار زنان كه مطلب اين اثبات نيز و نآنا ةنهفت استعدادهاى و
 چه هر كارآمدي اثبات و ها توانايي تقويت در نآنا نقش يابند، حضور اجتماع در وجه
 زنان چند هر ،شود مى روشن پيش از بيش مديريتي و اجرايى امور در شركت در بيشتر
 دشوار و طوالنى راهى هنوز زمينه، اين در خويش هاي لياقت و ها توانايي ابراز براى
  .دارند رو پيش

 از جانبه همه حمايت و دولت هاي گذاريسياست با مگر شود نمي محقق مهم ناي  مسلماً
 اتخاذ و دولت ةويژ دخالت مقطع، اين در .مارمع زنان ذاتي استعدادهاي و توانمندي

 كسب در زنان خودباوري جهت در مهم، گامي تا ،است ضروري مناسب كارهاي و ساز
 در معمار زنان فعال جايگاه پذيرش راستاي در عمومي افكار آگاهي نيز و شايسته درجات
 اميد .شود برداشته ياجراي و مديريتي هاي   رده در آنان مؤثرتر حضور فوايد و كاري جوامع
 زنان و يابد تحقق زودي به مهم اين كشوري، ريزان  برنامه و امر مسئوالن هاي تالش با است
  .كنند طي را ترقي و رشد هاي پله مردان، گام به گام نيز معمار
 

  معمار زنان ذاتي استعدادهاي و توانمندي از جانبه همه حمايت براي راهكارهايي
 ةزمينـ  سپس و بشناسند را خود هاي توانايي و خود معمار، زنان است مالز اول، وهله در .1

 مـديريتي  و كـاري  هـاي  ميـدان  در مـاهر  فردي مانند تا كنند ايجاد ديگران براي را شناخت
 معرفـي  آموزشـي،  هاي كارگاه تشكيل سمينارها، برگزاري منظور، اين براي .بيافرينند افتخار
 كـردن  فـراهم  و خـود  حقـوق  با زنان آشنايي هدف با معماري ةعرص در موفق و برتر زنان
 شدن آشنا فرديشان، هاي توانايي و ها قابليت از ناآن كردن آگاه و آنان در خودباوري هاي  زمينه

 در معمار زنان مؤثرتر حضور فوايد و جنسيتي ةمقول با گيران تصميم و سياستگذاران مديران،
   .باشد كارآمد بسيار تواند مي اجرايي، و مديريتي هاي   رده
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 ةتجرب و يا حرفه دانش از استفاده و فني دانش تقويت خودباوري، تقويت بر عالوه
 زنان موفقيت به دستيابي ةالزم ،اجرايي و كارگاهي دفتري، امور در ديگران و خود عملي

 آن، تقويت و مديريت دانش از استفاده مورد دو اين كنار  در .بود خواهد عرصه اين در
 فرد در مديريت مهم اصل پنج پرورش ،منظور اين براي كه خواهدبود؛ روند اين لمكم

 رفتاري خوش بودن، دسترس در قابليت قاطعيت، پذيري، مسئوليت :گيرد مي قرار كار دستور
 در ،(Marilyn Manning) منينگ مريلين )35 ـ 29 :1382 برادي، و باترا( .ارتباط هنر و

 (Women, Management and Leadership) رهبري و مديريت زنان، خود كتاب
  :نويسد مي

 شناسى وظيفه انضباط، كارى، محيط در مردان از بيش زنان كه دارد آن از نشان آماري نتايج
 عمـل  بيشـتري  هـاي  مهارت با ،ديگر افراد با خود ارتباطات ايجاد در زنان و دارند تعهد و

  )24 ـ 12 :1376 هداك، و منينگ( .كنند مي

 ارتبـاط  ايجاد هنگام به كلمات انتخاب در دقت و زن معماران ةلهج صراحت و اقتصد
 زنـان  همچنـين،  .است كاري هاي محيط در آنان پيشرفت ةالزم مرد همكاران با خصوص به
 )4 :1387 ،فرامرزي( .بيفزايند كار محيط وقار به ،لباس نوع تعيين با توانند مي

 هاي آموزش در زن استادان و مربيان تربيت و تأمين ظورمن به مناسب كارهاي و ساز اتخاذ .2
 .ابنيه مرمت و شهرسازي و معماري تحصيلي ةرشت در دانشگاهي و اي حرفه و فني

ـله  و دقـت  ظرافـت،  لطافـت، ( زنانه هاي ويژگي از استفاده .3 ـاي  عرصـه  در )حوص  مختلـف  ه
   .معماري

 صـحيح  شـناخت  عـدم  كـه  كـرد  اشـاره  نكتـه  اين به توان مي مورد آخرين عنوان به .4
 از بسـياري  شـود  مـي  باعـث  معمـار،  زنان روحيات از مرد همكاران از برخي و كارفرمايان
 و زنـان  هـاي  ويژگـي  بـه  توجـه  بنابراين ؛شود گرفته ناديده عرصه اين در انآن استعدادهاي

 ثمـربخش  بسـيار  توانـد  مي معماري مختلف هاي عرصه در ها ويژگي اين از مناسب ةاستفاد
 هاي عرصه در زنانه، هاي ويژگي از استفاده جهت زير نكات از گيري بهره ،جهت بدين .باشد

  :است مفيد شهرسازي و معماري مختلف
 نيز هنري روح و لطافت ظرافت، با بلكه نيست ابزار و فن تنها معماري كه آنجا از ـ
 در عظـيم  حـولي ت توانـد  مـي  زنـان  ظرافت و لطافت از استفاده بنابراين ،دارد كار و سر

 ةسـال  32 معمـار  ــ  زاده افتخـار  سـاناز  .كنـد  ايجاد شهرسازي و معماري طراحي ةعرص
  :است معتقد ايراني معمار زنان همايش ةبرگزيد
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 بيشـتر  مـردان  شـناخت  امـا  است مردان از تر شهودي زنان شناخت شناسي، شناخت نظر از
 تـر  خالقانـه  را اثـر  و اسـت  تر  كننده كمك خلق، در شهودي شناخت .است منطق بر مبتني
 و زينـورو ( آورد وجـود  بـه  تفاوت تواند مي مرد معمار و زن معمار اثر بين همين .كند مي

  .)3 :1386 ،ديگران
 الهـه  .دارنـد  بهتـري  نيازسـنجي  زنـان  )مسكوني محيط ويژه هب( فضاها طراحي در ـ

 اسـتان  اختمانسـ  مهندسـي  نظـام  سازمان مهندسي فني امور مدير و سابق دبير ـ رادمهر
  :گويد مي مردانه و زنانه معماري تفاوت با رابطه در ـ تهران

ـ  ،زنـان  كـه   چرا ؛دارند بهتري نيازسنجي زنان فضاها، طراحي در رسد مي نظر به  در ويـژه  هب
 و تر ظريف طراحي الطبعب و دارند آگاهي مردان از بيشتر مسكوني محيط يك نيازهاي مورد

 .اسـت  آن هنـري  روح معماري، هاي ويژگي از يكي طرفي، زا .داشت خواهند تري مناسب
 از تر هنرمندانه زنان معماري اگر بود نخواهد عجيب بنابراين نيست؛ ابزار و فن تنها معماري
 آن معنـي  بـه  اين اما .دنده نشان نيز كار در را خودش زنانه هاي ظرافت آنان و باشد مردان
 ).62 :1383 ،رادمهر( .ندارند دوجو هنري ظرافت آقايان، كار در كه نيست

 توانـد  مـي  زنـان  ةخصيص اين از استفاده .ندنگر كل عموماً مردان و نگر جزء بيشتر زنان ـ
 اي حرفـه  و كـاري  ةجامعـ  وارد مـردان  از تـر  مقتـدر  بسـيار  داخلي طراحي ةعرص در را آنها

 .كند معماري
 در همگاني و وميعم فضاهاي طراحي در مردان كنار در زنان مديريت و مشاركت ـ
 زنـان  نيـاز  و ةروحيـ  بـا  تر متناسب و تر مطلوب فضايي خلق موجب ،شهرسازي ةعرص
 سـنجي  نياز و دقت نظم، ظرافت، و باالتر كارايي حتم طور به شهري فضاهاي و شود مي

  .)2 :1386 ،فرد اميني( داشت دخواه بيشتري
 معمـاري  آثار مرمت در انندتو مي حوصله و ظرافت و باال تمركز از استفاده با زنان ـ

 .بگيرند پيشي مرد همكاران از
 منظر، طراحي در توانند مي راحتي به ،خود لطيف ةروحي و احساسات كمك با زنان ـ

 نيازمنـد  بسـيار  معمـاري  از عرصـه  ايـن  كـه  چـرا  كننـد،  كسـب  را بااليي هاي موفقيت
 يافـت  زنـان  در عمومـا  هـاً  ويژگـي  اين كه است هنرمندانه و ظريف لطيف، احساسات

  .)ندارند خصوصياتي چنين مردان كه نيست معنا نآ  هب سخن، اين البته( شود مي
 در ايـران  جـدي  ضعف به توجه با و دارند بيشتري ةحوصل ،آموزش امر در زنان ـ
ـ  نقش مهم امر اين بهبود راستاي در توانند مي زنان معماري، آموزش امر  ايفـا  سـزايي  هب
 .بود خواهد ثمر مثمر بسيار نيز حيطه اين در آنان مديريت و كنند
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