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 چكیده

 با احساس و منطق بر مبتنی معمار تعامل متوازن هنر از دیگری مهم اما بخش است طراح کار نمایان و عمده قسمت فضا خلق شاید

 بدا  کده  بدود  واهدد خ صورتی موفق در گیرد،می صورت هاآن زندگی مكان الخصوصعلی و مردم برای که هاییکارفرماست. طراحی

-محله ساکنان .باشد همراه ارزیابی، و اجرا طراحی، سازی،گیری، تصمیمتصمیم مراحل تمامی در هاآن جانبه همه و حقیقی مشارکت

 روزمره هایضرورت و نیازها از بسیاری توانندمی محیط در زندگی طوالنی و مشترك طی تجربه ها(محله اصلی دارایی عنوان )به ها

شاد کمك کنند؛ بدین منظور پژوهش جاضر با هدف افدزایش شدادی در محدیط     هایمحله ایجاد به و دهند تشخیص را خودزندگی 

 بررسدی  و اسدنادی  بصورت تحقیق ی مشارکت مردمی در معماری پاتوق های شهری می پردازد. روششناخت روانشهری به تبیین 

 اطالع جهانی شبكه از استفاده و مرتبط پژوهشی های طرح تخصصی، مجالت و کتابها استفاده مورد منابع ترین عمده و بوده متون

نتایج حاکی از آن است که بهره گیری از مشارکت مردم با پاسخگویی به نیاز بهره بدردار در ارتقدا رضدایتمندی از    . باشد می رسانی

 پاتوق ها و افزایش شادی در محیط شهری مؤثر خواهد بود.
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 مقدمه -1

شادی از یکسو متأثر از ساختارهای متعدد جامعه بوده و از سوی دیگر 

تأثیرگذار بر فرایند توسعه و تعالی جامعه است، به همین دلیل در نیمه 

عنوان یکی از موضوعات مورد بررسی روانشناسان و برخی  به 20قرن 

دانان مطرح شده و در این راستا برخی مطالعات شناسان و اقتصادجامعه

توان به پژوهشی یتی نیز به انجام رسیده است. که از آن جمله میفرامل

المللی به انجام رسانده، اشاره کرد که در آن، که مینکو در سطح بین

شاخص شادی کشورها، محاسبه و نشان داده شده که شادی ایران در 

و ششم  پنجاهکشور، رتبه  97بین  ، در1997 -2007های طول سال

. آمارهای بسیار زیاد دیگری ]27[ استتر است که از متوسط نیز پایین
بافی  یمنفاعتمادی، انگیزگی، بینیز وجود دارد که حاکی از سردی، بی

توانند مسیر و گریز از جامعه در کشور ایران است. همه این مسائل می

  .سازندرشد و توسعه کشور را بسته یا کند 

ی زندگی انسان وجود یکی از اصول و شرایط الزم برای ادامه

های شهری است بر این اساس طراحی فضاهای مثبت درونی هیجان

میزان حضور شهروندان و  افزایشای باشد که ضمن باید به گونه

های مثبت در افراد را ، موجبات بروز هیجانهاآن تعامالت اجتماعی

-ی دیگر معماری جمعی با استفاده از تلفیق نظریهفراهم سازند. از سو

های مشارکتی با مفاهیم روانشناسی محیط مبدل به رویکرد کارآمد به 

ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. از این رو اهمیت شناخت 

های کاربردی آن به ویژه برای کشورهای در معماری جمعی و شاخصه

ها، پیشینه مبتنی بر باورها، ارزش حال توسعه )از جمله کشور ما( که

یر و از موضوعات ضروری برای ناپذ اجتنابتاریخی و ... هستند، امری 
های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... در ها و نیازدریافت بهتر خواست

. بدین منظور پژوهش جاضر در پی پاسخ گویی ]8[طرح معماری است 

 به سواالت زیر می باشد؟

ها بستر الزم معماری مشارکتی در طراحی پاتوق هایچه خصیصه

 سازند؟برای شادمانی کاربران را فراهم می

توان برای افزایش شادمانی چه مدل معماری مشارکتی را می

 شهروندان در محیط پاتوق ارائه داد؟

 

 ادبیات پژوهش -2

 شادی  -2-1

ترین  ترین عوامل سالمت روانی، از بنیادیشادی به عنوان یکی از مهم 

 ایدرجه و میزان به و ]2[گرا است شناسی مثبتمفاهیم مطرح در روان

 فردی زندگی کیفیت آن اساس بر انسان که شودمی مطلوبیت گفته از

. از نظر سامنر شادی، دارا ]30[کندمی ارزیابی یك کل عنوان به را خود

ها و گرایشات مثبت نسبت به زندگی بودن یك نوع خاصی از نگرش

 . در]30[که در آن شکل کاملی از شناخت و عاطفه وجود دارد است 

 است مثبتی واکنش شادی گفت توانمی شادی، شناسانةروان تعریف

 و آیدمی پدید بخشرضایت رویدادهای و هاصحنه با مواجهه که در

 را انتظارش و آرزو آنچه به دستیابی بر اثر که خوشایندی است احساس

  .]1[دگردمی پدیدار داریم،
 

 پاتوق شهری -2-2

-در زمان و مستمر صورت به که است افرادی اجتماع محل پاتوق،

 انجام پاتوق در که هاییکنند. فعالیتهای نسبتاً ثابت از آن استفاده می

 در پاتوق است. حضور اجتماعی یا اختیاری هایفعالیت جمله از شودمی

-گفت نظیر است شان القهموردع که هاییفعالیت به افراد و است آزادانه

و ...  کردن استراحت کسب اطالعات، کردن، بازی کردن، تماشا وگو،

-گیرند که میها در نقاط مختلف شکل میپاتوق". ]12[ "پردازندمی

تواند در امتداد یك راسته تجاری در داخل یك جلوخان یا دل یك 

یدانگاه مراه، کنار یك مرکز محله، میان یك فرورفتگی، نبش یك چهار

 "و فضایی در مقابل ساختمانی با کاربری فرهنگی یا مذهبی و ... باشد

]12[. 

 

 معماری مشارکتی  -2-3

 به کردن، عمل همدیگر با معنی به لغوی حیث از 1مشارکت یواژه

 یك در متقابل اجتماعی عمل بردن و چیزی از سهمی گرفتن، عهده

 جمع در و دهدمی روی جمع در واقعی مشارکت تبلور است. گروه

 شمار به یندی اجتماعیفرا مشارکت که روست این از یابد.می بازتاب

 عاطفی و ذهنی درگیری توانمشارکت را می مجموع در .]16[رود می

 تا برای انگیزدبرمی را آنان که دانست گروهی هایموقعیت در اشخاص

 رکا مسئولیت در و دهند یاری را یکدیگر گروهی هایهدف به دستیابی

 .شوند شریك

 آنکه شود. نخستمی ذکر مشارکت توجیه در گوناگونی اهداف غالباً

 ینتیجه در و شوندمی آگاه مردم و نیازهای هاخواست از سازانتصمیم
یابد. انعکاس می هایشانتصمیم در حدودی تا مردم نظریات آگاهی، این

 که است مردمی همکاری طریق از ارتقای تصمیمات هدف، دومین

 سومین دارند. مختلف مسائل در مورد خوبی محلی اطالعات عموماً

  .]24[است  جامعه در عدالت و ارتقای برابری هدف،
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-شکل زندگی، خود با آن سنگی هم معماری، هنر بودن اجتماعی

 مردم، توسط آن گیریجهت و زمان هایقوس و کش در اشگیری

 و عمده قسمت فضا لقخ نمایاند. شایدمی ضروری را مشارکت به نیازش

 معمار تعامل متوازن هنر از دیگری مهم اما بخش است طراح کار نمایان

 معماران"لوکوربوزیه:  گفته کارفرماست. به با احساس و منطق بر مبتنی

 کننده  هماهنگ عمدتاً اما نیستند کارههمه و گرمعجزه هنرمندان

 و هاخواسته باید رمعما یعنی هستند، هاساختمان زندگی با هایفعالیت

 با را هافرم و فضاها اینکه ضمن کند، وارد طراحی در را کارفرما نیازهای

 معمار که است کاری آمیزد. اینمی در خود عملکردی و هنری هایایده

 آن کرده، برقرار کارفرما با که خوبی یرابطه در بستان بده یك در باید

 . ]18[ "اوست هنر این رساند سرانجام را به

 هاآن زندگی مکان الخصوصعلی و مردم برای که هاییطراحی

 و حقیقی مشارکت با که بود خواهد صورتی موفق در گیرد،می صورت

 طراحی، سازی،گیری، تصمیمتصمیم مراحل تمامی در هاآن جانبه همه

 نیز (1377) زن هویی اوست راستا این در. باشد همراه ارزیابی، و اجرا

 فرایند در طرح تهیه جهت مردم فعال نقش در ار کامل مشارکت

 موضوع نحوی به اخیر هایسال در نیز ایران داند. درمی معاصرسازی

 هاییمشارکت است اما مطرح شهری هایطرح در شهروندان مشارکت

 نظران صاحب غالب عقیده به پذیرفته انجام تاکنون ایران در که

 حاضر زمان در آنچه .]10[است نشده محقق کامل و صحیح صورت به

 عبارت عمدتاً گرددمی اجرا کشور در مشارکتی عنوان با هاییطرح در

 این واحدهای احداثی. در فروش یشپ یا طرح مالی اعتبار تأمین از است

 و ابعاد مشارکت، هاینظریه در دقیق کاوشی با است الزم شرایط،
 گاهجای آن براساس و شود مشخص مشارکت مختلف شهرسازی سطوح

 شوند،می مطرح عنوان مشارکتی با که شهرسازی هایطرح واقعی

 گردد.  تعیین

 

  روش تحقیق  -3

 بر مطالعه این پژوهش بررسی شیوه و تحقیق نظری مبانی پیرامون

و   بوده مورد نظر استوار  زمینه در نوین های یافته محتوا تحلیل روش

 شیوه از استفاده اب و ای مطالعات کتابخانه بستر در اطالعات گردآوری

 .است پذیرفته صورت منابع و متون مروری تحقیق های

ی مشارکت مردمی در شناخت روانتبیین   -4

 معماری فضاهای شهری

توانند بر های اجتماعی میها و فعالیتمحققان معتقدند که مشارکت

. بنابراین ]26، 5، 4[ گذار باشندشادی و رضایت افراد از زندگی تأثیر

آفرین  یشادرد فضایی که در آن مشارکت وجود داشته باشد، احتمال دا
ای مشارکت جوست. اندیشمندان باشد. در حقیقت، جامعه سالم جامعه

ی همچون وینهوون معتقدند که شادی با رضایت از نظران صاحبو 

 . ]30[زندگی و بهزیستی مترادف است 

مشارکت اجتماعی و »نیز تحقیقی را با عنوان  ]28[ 2فلیپس

انجام داد. نتیجه این پژوهش این است که مشارکت اجتماعی « شادی

گردد. فیلیپس موجب افزایش سطح شادی و سایر عواطف مثبت می

بررسی رابطه بهداشت »همچنین پژوهشی دیگر تحت عنوان  ]29[

انجام داد. نتایج این تحقیق نیز « روانی و مشارکت اجتماعی با شادی

های اجتماعی با میزان و مشارکتهمبستگی قوی بهداشت روانی 

نیز پژوهشی با عنوان  ]20[دهد. آرگایل و لو شادی افراد را نشان می

انجام دادند و این فرضیه را آزمودند که مشارکت « شادی و مشارکت»

انگیز است. نتایج به دست آمده نشان داد یکی از عوامل نشاط
را از خود نشان  ی که در مرحله اول پژوهش نشاط کمتریآموزان دانش

های گروهی لذت داده بودند، ولی در خالل شش ماه گذشته از فعالیت

اند، در مرحله دوم پژوهش نشاط بیشتری از خود نشان داده، ولی برده

اند، در مرحله دوم پژوهش شرکت کمتری داشته های گروهیدر فعالیت

 دهند. کوپر و همکاران درمیزان نشاط کمتری از خود نشان می

به این نتیجه رسیدند که « فعالیت اجتماعی و نشاط»پژوهشی با عنوان 

های گروهی( با میزان نشاط افراد رابطه های اجتماعی )فعالیتفعالیت

ها بیشتر باشد، بر شادی افراد مستقیم دارد و هر چه تعداد فعالیت

 .]6[شود می افزوده

ن تحقیقی با عنوا ]11[مسعود چلبی و سید محسن موسوی 

شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و بررسی جامعه»

کمی -ها که به دو روش پیمایش و تطبیقی اند. یافتهانجام داده« کالن

دهد که روابط اجتماعی در سطح کالن و سرمایه انجام شده، نشان می
ای بر اجتماعی در سطح خرد بررسی شده است، اثر تعیین کننده

 شادمانی دارند.

 در جمعی احساس" عنوان با ایمقاله ارائه با 1990در سال  چاوز

احساس  تأثیر به "جمعی توسعه و مشارکت کنندهتسریع محیط شهری:

در بلوک هاهمسایه مشارکت تشویق برای کاتالیزور یك عنوان به جمعی

 میزان رسید که نتیجه این به تحقیق این در او پرداخت. همسایگی های

 . چاوز"ها استآن جمعی احساس هایشاخصه به وابسته افراد مشارکت
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 که رسیدند این نتیجه به تحقیق یك در نیز 1999 سال در "پرتی و

 دادن مشارکت جغرافیایی برای هایویژگی از جمعی احساس عوامل

 .]15[هستند  ترمهم افراد

 5(، برواح1994) 4(، کالدور1989) 3اندیشمندانی چون پولنر

( نیز هرکدام بر تأثیر روابط 2005) 6نهوون و کالمیجن( و وی2006)

اند؛ تا ید کردهتأکهای اجتماعی در افزایش شادی اجتماعی و مشارکت

ها را اصل ها به انجمنجایی که وینهوون و کالمیجن، ورود انسان

ها )تحمل دیگران، ها به انجمندانسته، معتقدند هر چه ورود انسان

های داوطلبانه( بیشتر شود، مردم زندگی یتاعتماد به مردم و فعال

. کمفیلد و همکارانش نیز، پنج منبع: ]31[ شادتری خواهند داشت

درآمد، روابط، خانوار، همسر و فرزندان و نهایتاً روابط درون اجتماع 

های اجتماعی است که این مشارکت همان مشارکت در فعالیت

راد دارد. بدین ترتیب، اجتماعی تأثیرات شگرفی بر احساس شادمانی اف

ها اهمیت توان گفت که شبکه روابط افراد در سازندگی شادمانی آنمی

که این روابط از یکسو احساس هویت و از سویی طوری بسزایی دارد، به

آورد. البته این روابط دیگر، احساس مثبتی را برای افراد به ارمغان می

 .]22[همراه دارد  هایی هم بههای اجتماعی ویژه و مسئولیتنقش

گیری اندازه»( تحقیقی را با عنوان 2010همچنین، گیولن و همکاران )

انجام « مشارکت اجتماعی و جایگاهش در نظریه سرمایه اجتماعی

سازد که باید می خاطرنشانهای این تحقیق به محققان اند. تحلیلداده

یررسمی ایجاد شود. به دلیل غیك محدوده میان مشارکت رسمی و 

های دیگری، همچون سن، تحصیالت، آنکه این نوع مشارکت با متغیر

ای که کنش سیاسی و شادمانی به شکل متفاوتی رابطه دارند. به گونه
دهد، مشارکت اجتماعی رسمی بیشتر با کنش گیری نشان مینتیجه

که مشارکت اجتماعی  سیاسی و تحصیالت مرتبط است، درحالی

رو، مشارکت  ینازایررسمی بیشتر با شادی و سن رابطه دارد. غ

مشارکت اجتماعی رسمی، مانند  -1اجتماعی دارای دو بعد است: 

مشارکت اجتماعی  -2ها؛ ها و انجمنها، باشگاهعضویت در سازمان

یررسمی، مانند ارتباط با دوستان، همسایگان، خویشاوندان و غ

های اجتماعی در اجتماعات کتهمکاران. وجود تعامالت و مشار

یررسمی، احساس رضایت از زندگی، حمایت از سوی دیگران و تعلق غ

ها در ایجاد نشاط در افراد دهد، که همه اینبه گروه را افزایش می

اند که رضایت از نشان داده مطالعات. بسیاری از ]4[ بسیار مهم هستند

کت، با رضایت از یررسمی مشارغروابط با دوستان؛ یعنی همان بعد 

 . ]25، 23[زندگی و شادی همبستگی دارد 

شود که های انجام شده، مشاهده میبندی پژوهشدر جمع
های رسمی، فعالیتمشارکت اجتماعی غیر ژهیو بهمشارکت اجتماعی 

گروهی و ارتباطات اجتماعی در کنار عواملی، همچون سرمایه 

 -اجتماعی  -ات فرهنگیاجتماعی، اعتماد اجتماعی و رضایت از امکان

گیری شادی افراد یك جامعه و شکل رگذارندیتأثاقتصادی بر شادی 

های اجتماعی دارد. ذکر ها در فعالیتارتباط تنگاتنگی با مشارکت آن

 مورد در افراد تمامی با مشورت و این نکته ضروری است که مشارکت

 اهمیت میان در این آنچهپذیر. امکان نه و است مفید نه مسائل تمامی

 و منطقی هایخواست از برخاسته مسائل از ایمجموعه یافتن دارد،

 گردد. جامعه رضایت از باالتری سطح به که منجر است قانونی

 
 

  

 

 

 

 

 های مشارکتی مؤثر در شادی )منبع: نگارندگان(.مؤلفه :(1) شکل

 تحقق مشارکت شهروندان در معماری پاتوق    -5

 تقویت جهت در مشارکت پدیده انسانی، جوامع گیریشکل موازت به

 با که است یافته ظهور مکاتب و نگرش تنوع با متناسب اجتماعی روابط

 طراحان سرلوحه بردارانبهره مشارکت شناختیانسان هاینهضت رشد

 گردیده اجتماعی پایداری در مهم عوامل از یکی و گرفته قرار معماری

 محلی اجتماع به مشترک رویکرد عنوان به اریفتع تمامی در است. آنچه

 روابط مشترک و هایارزش و منافع با افرادی حضور است، توجه قابل

 برای همکاری ای یهدوسو حمایت و فرصت که هاستآن بین متقابل

 ها(محله اصلی دارایی عنوان )به هامحله ساکنان .]17[آورندمی فراهم

 از بسیاری توانندمی محیط در زندگی طوالنی و مشترک طی تجربه

 ایجاد به و دهند تشخیص را زندگی خود روزمره هایضرورت و نیازها

 بیشتری هماهنگی که است رویکردی این و شاد کمك کنند؛ هایمحله

 . ]14[دارد  محلی مقیاس در فضا و بازمان

 «مردم با کردن صحبت»عنوان  تحت مشارکتی ریزیبرنامه امروزه

 برای ریزیبرنامه» همچنین و «مردم مورد در کردن صحبت» یجا به

 اتخاذ در اساس این بر . ]7[ رهیافت جدیدی در طراحی است« مردم

 (،بردار بهره و )طراح قطب دو از هرکدام نیز هاپاتوق طرح برای تصمیم

 نیز، برداربهره بلکه طراح، تنها نه و باشندمی همفکری نیازمند ینوع به

 آنکه برای آیند. طراح یبرنم موضوع واقعی تحقق دهعه از تنهایی به

 مشارکت

 فعالیت اجتماعی

 بهزیستی

 رضایت از زندگی

 بهداشت روانی

 شادی



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 را نیازهایش و گرفته ارتباط او با شناخته، را کارفرمایش و مردم بتواند

 تجربه طراح( و )مردم دیگران از که جهت آن از برداربهره و نماید درک

 و کرده معرفی را نیازهایش دهد، ارتقاء اطالعاتش را کرده، کسب

 در مشارکتی حرکتی نیازمند نماید، درک را طراحش هایدیدگاه

 توانمی را محوری محله در مشارکتی دیدگاه تأثیر .باشندمی طراحی

 ساخته مطرح مشارکت یدرباره دریسکل که اساسی باور سه قالب در

 به باید همه، از پیش و اول وهله در توسعه . ]10[کرد  تبیین است نیز

 درباره را اطالعات تریندقیق حلیم ساکنان باشد؛ محلی ساکنان نفع

 را تأثیرات بیشترین که مردمی و دارند؛ آن با مرتبط موضوعات و محله

-روند تصمیم در مشارکت برای بیشتری سهم پذیرند،می هاتصمیم از

 که، است این در مشارکتی مدیریت . لذا موفقیت]10[دارند  گیری

 درجه با آن طهراب و انسانی نیازهای مراتب سلسله شناخت ضمن

 گیرد. بهره طراحی موفقیت در فرایند این از مشارکت،

 

 گیریبندی و نتیجهجمع .7
 طراحوی،  الگووی  تهیه در مستقیم صورت به مردم حضور و مشارکت با

 دو "اطالعوات  جریوان " و پوذیرد موی  انجام "شهروندان از نظرخواهی"

 نظرات طرح، مزایای از آگاهی ضمن مردم صورت این شود. درمی سویه

 امکوان  نیوز  ریوزان برناموه  و کننود موی  ارائه ریزانبرنامه به نیز را خوش

 خواهند طرح تهیه فرایند در را ریزیبرنامه از ناشی بازخوردهای دریافت

-برنامه از ناشی احتمالی موانع هرگونه رفع ضمن ترتیب، این داشت. به

 نیوز  اجورا  ینود فرا در طورح  کوه  داشت انتظار توانمی ناهمگون، ریزی

صواحب   ایحرفوه  متخصصان نقش، این قالب در نشود. طراحان متوقف

-از طورح  کننودگان استفاده کنندمی سعی ولی مانندمی باقی صالحیت

 .]19[کنند  درگیر طراحی فرآیند در را، هایشان

 مرحلوه  در باید فرآیند در یتبااهم مسائل شد، اشاره که طورهمان

شوند.  تعیین ذینفعان و نفوذان یذ تمایالت ودننم لحاظ با ریزیبرنامه

-ذی تموایالت  از گیوری بهوره  طراحی، جزییات نیز و طراحی مرحله در

 و حاصول  نتایج اساس است. بر اهمیت حائز نفعانذی تمایالت نفوذان،

 همزمان طور به ها،آن نیازهای و هاخواست مردم، مسائل از یافتن آگاهی

-می تهیه مطالعاتی هایبرنامه با راستا هم و یکپارچه طور به پاتوق طرح

گردد و با پاسخگویی به نیاز بهره بردار در ارتقا رضایتمندی از پاتوق ها 

 یوك  یوت در درنهاو افزایش شادی در محیط شهری مؤثر خواهد بوود.  

 بهترین طراحی مسئله یك برای نمود: توجه بایستمی مشارکتی فرآیند

 مختلوف  هوای حول راه توانود می طراحی همسئل هر ندارد و وجود پاسخ

  باشد. داشته
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