
 ی،علم یهنشر                     

 1395 تابستان،6سال دوم، شماره   -یو فناور یپژوهش

 

6 

 انتخابات در افکارعمومی روی بر جمعی هایرسانه نقش بررسی

 ایران جمهوری ریاست دهم

 ٢زینب فرخی ،١محمود شفیعی
 دکترای علوم سیاسی ) عضوهیأت علمی دانشگاه مفید قم (١

Shafiee.mahmood@gmail.com 
 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید٢

Z_farrokhi37@yahoo.com 

تاریخ پذیرش                                                                                                              02/02/1395دریافت:تاریخ 

 01/03/1395نهایی:

 چکیده

 افکیارعمومی و اثربخشیی دهیی در شکل هارسانه مختلف هاینقش با مفاهیم این  تالقی اطالعات ، و رسانه همزادی       

 واحیدهای کلییه عمیومی هایدر سیاسیتذااری طور قطی به آن زند ، نتیجه می معاصر رقم در جهان ایو تازه مهم معادله

 میاعیاجت اختالفات سرچشمه توانندمی عمومی بخش کانال ترینمهم عنوان به جمعی  هایرسانه . شود می متجلی سیاسی

 هیایگروه مییان هایهیا و کشیمکشتنش وفصیلو حل اجتماع و فرد میان و همبستذی جامعه انسجام از عوامل و یا یکی

 دهیم در انتخابیات .گییرد قیرار می بیشتر مورد توجه در انتخابات خصوص به هاآن نقش .قرارگیرند  توجه مورد اجتماعی

 تلویزییونی منیاررات ایجیاد تیوانمی کیه بودنید مختلفی عملکردهای دارای جمعی هایرسانه ایران در جمهوری ریاست

 مسیتندهای پخیش و کاندییداها و متفیاوت جدید هایبرنامه با هاروزنامه در ترگسترده بار ، تبلیغات اولین برای کاندیداها

گفتذیو در جامعیه ، ارتقیا   نگو فره ادبیات سازیغنی توان می هارسانه این مثبت هایاز نقش .برد  نام نامزدها تبلیغاتی

و  جدیید هایبرنامیه طرح پایر با مشارکت مخاطب و ساخت سلیقه باالبردن  جامعه ،  و اجتماعی های سیاسیآگاهی سطح

 منفیی هایها دارای نقشرسانه این اما .برد  نام شدند انتخابات در این میلیونی تر و مشارکتحضورگسترده باعث که متنوع

 نیازهیای با ایجاد گردیدند ، همچنین جامعه مصالح برخالف آن و هدایت ایجاد هیجانات کاذب در جامعه باعث نیز بودند که

و  سیاسیی هایگروه اختالفات به زدن دامن بیشتر با هایو ایجاد شکاف جامعه به و معنوی مادی هایهزینه و تحمیل کاذب

را در  زیادی ها نقشرسانه امروزه که ازآنجا .گردیدند  جامعه روانی امنیت دار کردنخدشه باعث جامعه به آن هزینه تحمیل

 هیایتنش تیا پرداختیه و هیجانات احساسات دهی جهت به طرفیبی دارند باید با رعایت و تنویر افکارعمومی رسانیاطالع

 افکیارعمومی بیه مالز هیایو رسیاندن آگاهی و مناسیب صحیح و با تبلیغات نشود گسترده جامعه هایو شکاف اجتماعی

  .نمایند ایفا را تریعملکرد مناسب

  کلیدی واژگان

 جمهوری ریاست دهم انتخابات سیاسی ، تبلیغات ، ، افکارعمومی جمعی هایرسانه 

 

 نمهای تمهام آینهه توانند می ، کشور هر گروهی هایرسانه       مقدمه - ١
 جههت همهی  باشهند بهه کشور آن اجتماعی و سیاسی زندگی
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 ساخت  منعکس در هاآن و محدودیت استقالل و عدم تقاللاس

 آثهار عمهومی مسهال  حه   و جمعهی هایآرمان و هاخواست

 کلیهد را خبهری وسای  آلفردسوی.  آورند می پدید را متفاوتی
 افراد اجتماع آزادگان او عقیده به  و  کندمی معرفی دموکراسی

سهر به اخبار در رقیت زا و محروم ناآگاه  افراد  و اندو مطلع آگاه

 مسهال  گفتگو درباره باب گشودن با جمعی هایرسانه . برندمی

 اخالقهی و خهردورزی نمونه بارزتری  ، عالقه مورد و موضوعات

 دیگهری با زور در ارتباط جایبه منطق حاکمیت و انسان بودن

 پویهایی بهه منجر ، گفتگو فضای گسترش.  نمایند می فراهم را

 و سهالم ایجامعهه و اخالقهی رشهد به دستیابی و اندیشه و فکر

 بهه ) ( ٢٩: ١٣٨٤، محکمی ) . شودو زور می خشونت از عاری

 همیشهگی مالزمهت انسهانی حیات با گفتگو باید ": گادامر قول

 فضهای گسترش به که همچنان مباحثه و گفتگو ". باشد داشته

 اسیدموکر ثمرات نیز از خود ، کندمی کمک دموکراتیک و آزاد

 عوامه  و انزواطلبهی تکهروی ، بیگهانگی. اسهت مهدنی جامعه و

 ١٦٠ :١٣٨٤ ، مندجی  و گیوریان ) اندسیاسی توسعه بازدارنده
 نظهام و افراد بی  باید ، بلکه افراد بی  تنها نه متقاب  اعتماد( . 

 هایسهاخت و ههامقام بهی  سیاسی نظام و درچارچوب سیاسی

 رکه  هارسانه ، ایجامعه چنی  در. باشد داشته وجود هم نظام

 آراء تضهارب  و نقهد  و مشهارکت احتشهام پهر نههاد  و اساسهی

 المللهی بهی  همهای  اولهی  مقهاتت چکیهده)  . بود  خواهند

 شهک  را انسانی روابط سبک تواندمی رسانه یک ( ٣٥  :١٣٧٢،

 مشهص  را رابطه ای  در موجود عملکردهای معیارهای  و دهد

 .نماید

 اجتمهاع عمق به را متحرک تصاویر تلویزیون ، آغاز همان از     

 که بود چنان آن اشجاذبه و داد انتقال خانوادگی هایکانون و

 ایه  زمهان گذشت با و دادند لقب  "جادویی اسرارآمیز جعبه"

 را جههان سراسهر مرزهها همهه نهادن سرپشت با جادویی جعبه
 در نفهوذ و اصهلی ایابزارهه از یکی تلویزیون ، درآورد تسصیربه

 در را آن خصوصی بص  یا هادولت و رفته شمار به افکارعمومی

 نیسهت دلیه  بی.برند می کاربه  نظرخوی  مورد اهداف جهت

 از بعهد:  نویسهدمی "جهانی  چشم" کتاب در گری  تیموتی که

 امهروز جههان در چیهز تری خطرنهاک تلویزیون هیدروژنی بمب

 .است

 بها تهواننمی را ارزشهی نظام نوع هر یا غاتیتبلی شعارهای       

 پورتو تلویزیهون نظر طبق.  سنجید نادرست و درست معیارهای

 و پهردازش تفسهیر بهرای مفههومی  چهارچوب آوردن فهراهم با

 ، مههدنی مسههال  خصههو  در افههراد هههاینگرش بههه اطالعههات

 بهه  و داده جههت جامعهه عمهومی و امهور سیاسهی موضهوعات

)  . کننههدمی کمههک خهها  رفتارهههای و مفههاهیم گیریشههک 

 بهه  را « آگاه شهروند » او نظریه(  ٣٢٤ :١٣٨٤ ، رادمحسنیان

 مهورد انتقهاد «اطالعهات پهردازش شهیوه »بهه توجه عدم دلی 
 بهرای بهتهری الگوی را «گرپردازش شهروند » و نظریه قرارداده

 نقه   و فههم مدنی رفتارهای یا شهروندی هایمهارت آموزش

 در اراله گروهی هایرسانه اگر.  داند می گستره ای  در اهرسانه

 مهردم ، کننهد را مهنعکس متعهددی هایخود دیدگاه هایپیام

و  مسهال  بهه و متنهوعی مصتله  هایشهیوه با توانست خواهند

 ایه  تصورشهان هارسانه اغلب .  بیندیشند متعدد هایموقعیت

 کهارعمومیخهود و اف نظهرات و بهی  انهد مردم از بط  که است

 مهردم بهه را  خهود نظهرات خواهنهدمی و انهد سردرگمی دچار

 بگذارند عموم تماشای به  خود دریچه را از و دنیا کنند تحمی 

و  شهده مغلهوب اسهت ممکه  نیهز گیرانتصمیم میان ای  در. 

 نظههرات آن براسههاس  و دانسههته را افکههارعمومی هههاآن نظههرات

با  رسانیاطالع ( ٤٩ :١٣٨٨ ، احمدی پور ) نمایند گیریتصمیم

 بهه آن و صهحت دقهت رعایت ویژهبه  اطالعات مفید معیارهای
و  نصبگهان از و اسهتفاده دیگهران و تحریکهات دور از احساسات

 در آنان کردنو دخی  افکارعمومی آگاهی جهت در متصصصی 

  .باشدمی هارسانه توان در گیریتصمیم

 ، افکهارعمومی تکاریدسه  بها گروههی هایرسانه امروزه       

و  نقاد شهروندانی پرورش ، ایتوده و فرهنگ ایدلولوژی ساخت 

 نقه  گهراکثرت و بهاز ایو جامعهه اجتمهاعی همبستگی ایجاد

 هایرسهانه تأثیرات تری مهم جمله از ، نمایند ایفامی را اساسی

 ایه  اگهر باشهد مهی مهردم میهان افزون روز توقع ایجاد جمعی

 پشهتیبانی و بهرآورده اجتمهاعی و سیاسهی ینهادهها را توقعات

 ههایگروه.  شهوند مهی سیاسهی رکهود و انحطاط موجب نکنند

 ابزارههای تصهرف سهر بیشتر بهر امتیازات کسب برای اجتماعی

 میهان ایه  و در اندسهتیز برخواسهتهیکهدیگر به بها پیهام پص 
 عمهومی بصه  کانهال تری مهم عنوان به و تلویزیون مطبوعات

 انسجام عوام  از یکی همچنی  و اجتماعی الفاتاخت سرچشمه

 و ههاتن  وفصه ح  و جامعهه و فرد میان همبستگی و جامعه

 گرفتهه قهرار توجه مورد اجتماعی هایگروه میان هایکشمک 

 ریاسهت دههم انتصابهات در گروههی هایرسهانه که آنجا از.  اند

 کهه آنجها و از بودنهد زیهادی فعالیهت دارای ایران در جمهوری

 ای  باشد ترمیبیشتر و آسان رسانه ای  بیشتر افراد به دسترسی

 و بهه نمهوده اسهتفاده خود قابلیت از ای  نمودند سعی هارسانه

 نقه  بررسی تحقیق در ای  ما سعی . بپردازند انتصاباتی تبلیغ

 پرداخهت خهواهیم موضهوع ای  بررسی و به باشد می رسانه ای 

 تبلیغهات بهه چگونهه تلویزیهون ملهی رسانه ویژه به هارسانه که
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 و پرداختنهد درایهران جمههوری ریاست دهم دوره در انتصاباتی

 ریاسهت دههم درانتصابهات آنچهه ؟ بودنهد عملکردی چه دارای

 از وضههعیت برخههورداری بههر عههالوه داد روی ایههران جمهههوری
 عملکههرد نههوع بهها پیونههد لحهها  بههه انتصابههات همههه اختصاصهی

 پدیده یک صورت به  نمود و پیدا هاییویژگی جمعی هایرسانه

و  حضور مطبوعهات از ابعاد باید که ساخت متجلی نادر ارتباطی

 ای  در ما هدف . برد نام اصلی ابزار و عناصر عنوان به تلویزیون

و  سیاسههی فضههای بههر هارسههانه ایهه  تههأثیر بررسههی پههژوه 

 عملکهرد بهه نسهبت آشهنایی دیگهر مقاصد ، است افکارعمومی

(  مطبوعهات بهه نگهاهی بها و البتهه تلویزیون ویژه هب ) هارسانه

 و عالقهه انگیهزه.  است ایران جمهوری ریاست دهم درانتصابات

 بهرای توانایی و مباحث گونه ای  برای علمی و دانشگاهی جدی

 انتصابهاتی رفتهار حیطهه در سیاسهی توسهعه بهرای ریزیبرنامه

 .  سهازد مهی فهراهم جامعهه در را و تعام  همبستگی کاندیداها

 از بسهیاری کهه بود اعتباری و اهمیت ، مقطع ای  انتصاب دلی 

 نقطهه عنوان به ، آن برای سیاست و ارتباطات علوم کارشناسان
 فعالیت دوران هم و مردمی مشارکت و سیاسی تاریخ در عطفی

 . بودند شده قای  ، ایران در هارسانه

 اصلی سؤال - ٢

 در جمهوری ریاست دهم اتدرانتصاب جمعی هایرسانه تأثیر   

 ؟ بود چگونه ایران

 فرعی سؤاالت - ٣

 ؟ گذارندمی تأثیر افکارعمومی روی بر چگونه هارسانه  -١

       

 دهم انتصابات در تبلیغی هایبرنامه چه دارای هارسانه  -٢

 ؟ بودند  ایران در جمهوری ریاست

 رسهانه ویهژه بهه هارسهانه عملکرد کیفی و کمی نتایج  -٣

 ؟ بود چه ایران در جمهوری ریاست دهم انتصابات در دیداری

  مفروضات -٤

 از نقه  برخهورداری ضهم  جمعهی ارتباط وسای  -1   
 ، افکهارعمومی و رشهد جامعهه افکار و عقایهد تبادل در سازنده

 مهثثری نیهروی ، سیاسی هایو ارزش اطالعات پص  با قادرند

  .دآین شمار به سیاسی پذیریجامعه جهت در

 هایرسهانه و جایگهاه کارکرد به نسبت صحیح آگاهی  -٢

 سیاسهتگذاران برای ها آن هایتوانایی دقیق و شناخت همگانی

 هایگیریتصهمیم در را ههاآن و باشدمی سودمند ریزانو برنامه

  .دهد می یاری سیاسی مهم

 فرضیه -٥ 

 و افکهارعمومی و پویهایی گیریدرشک  گروهی هایرسانه       

 و بیشهترکاندیداها اقبهال بهر تأثیرگذاری ، با انتصاباتی تبلیغات

 دوره دهمهی  انتصابات در را مهمی ، نق  تر رقباحضور پررنگ

از  خهود عملکردههای با  ، کردند ایفا ایران در جمهوری ریاست

 افهزای  میهزان در و افکهارعمومی افراد جلب در ) کمی لحا 

 آشههنایی  )کیفههی نظههر از  و ( دهههم انتصابههات در مشههارکت

 عملکهرد نظهر از و چهه(  کاندیهداها هایبا برنامهه افکارعمومی

 سهطح ارتقهاء ، هیجانهات و احساسهات بهه دهی جهت ) مثبت

و  سهلیقه بهاتبردن  و جامعهه و اجتمهاعی سیاسهی هایآگاهی

 )منفهی عملکهرد با همچنی  ، ( پذیر مشارکت مصاطب ساخت

 مصهالح بهرخالف آن ههدایتو  جامعه در کاذب هیجانات ایجاد

 تحمیه  و سیاسهی ههایگروه اختالفهات به زدن دام  ، جامعه

 داشهته خهود مصاطبهان در زیهادی تهأثیر ( جامعه به آن هزینه
 .باشند

  گروهی هایرسانه و کارکرد نقش - ٦

 پذیر امکان را ارتباط برقراری که است میانجی عاملی رسانه     

 عههده به اجتماعی حیات در را متعددی هاینق  و  سازد می

 در کهه آورنهدمی وجهود به را ایصحنه که ای  جمله از  . دارند

 بهال  فرهنگ و  شود می گذاشته نمای  به  سیاسی حیات آن

 بها (  ٣٨٨ : ١٣٨٧ ، اولسهون ، سهون وینهدال)  . گستراند می

 مهی مالحظهه ، درایران مطبوعات پیدای   تاریصچه بر مروری

 ماننهد نوی  جمعی ارتباط وسال  گسترش و ی پیدا با که شود

 که است ای وسیله نصستی  ، و رادیو سینما و تلویزیون روزنامه

 شهده ایهران وارد ، غربهی کشورهای از فاصله قرن  دو حدود با

 در روزنامهه نصسهتی  انتشهار  زمان از.  باشد می روزنامه است

 طبوعاتم تاریخ مدت ای  و در گذرد می سال١٦٢حدود ، ایران
 .است دیده خود به های گوناگونیو نشیب فرود فراز و ایران در

 هارسانه نقش انواع ١-٦

 رسانیاطالع نقش(الف   

 تهوان بهاتبردن در ههاآگاهی و با انتشار اطالعات هارسانه 

 :١٣٨٣، دنهیس ، دلفهور)  . دارند تأثیر بسزایی مصاطبان علمی
 تهری مهم و مطبوعات زیونتلوی ویژه به گروهی هایرسانه(  ٢٩
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 در.  شههوند مهی محسههوب عصهرکنونی در رسههانیاطالع وسهیله

 و تلویزیههون ایههران جمهههوری دوره ریاسههت دهمههی  انتصابههات

 ایفا افکارعمومی رسانیدر اطالع را تریرنگ پر نق   مطبوعات
 ( ١٣٨١:٢٧، مثتلفان هیأت)  . نمودند

 توجیهی نقش(ب

 بهه تواننهد مهی سیاسهی یغهاتتبل ابهزار عنوان به هارسانه

 بهرای تبلیغاتی هایشیوه طراحی و با دهند سامان افکارعمومی

 را ایفها هها سیاسهت مهدافع نقه  شده اتصاذ تصمیمات اشاعه
 و پیهههام و القهههاء سهههازیارزش و گهههذاریارزش ، بههها نماینهههد

 بصشی و مشروعیت افکارعمومی ارتزاق به نسبت سازیبرجسته

 ایفها را افکهارعمومی گرتوجیهه  نقه حکومتی هایسیاست به

  )١٥٣:  پیشی  ، ذوالفقاری)  . نمایند

  تفسیری نقش( پ 

 هایخواست و نظرات تفسیر و نمودن منعکس با  هارسانه
 در ،  حاکمهان نظهرات  و هاپاسهخ  و مصتل  هایگروه و مردم

 بهرای مناسهب فضهای کهردن بهاز  و مشهارکتی فرهنهگ ایجاد

 ، احمهدی پور ) . نمایند می ایفا را میمه نق  جامعه پیشرفت

 ( ٤٩: پیشی 

 مشارکتی نقش( ت 

 انتقال در که خاصی نق  سبب به  جمعی ارتباط وسال  

و  منهافع براسهاس که درصورتی ، کنندمی ایفا فرهنگ و انتشار

 گونههاگون تحههوتت در تواننههدمی شههوند اداره عمههومی مصههالح

 و السهالمی شهیخ)  . گذارنهد برجهای مثبهت آثاری ، اجتماعی

سرنوشت  مسئول که مردمی مسلماً(  ١١٨:  پیشی  ، عسگریان

و  شهود اعمهال اجتماعیشهان زندگی در نظراتشان و باشند خود

 داشهته حضهور فعالیهت صهحنه در واقعی معنای به نصبگانشان

 اشهاعه در برابهر ، نشهوند نظریتنهگ و اجههاف  و دچهار باشند

 ، بود خواهند و خودبی  منزوی ممرد مبراتر از بدبینی یروحیه

 در کننهده تعیهی  نقه  برخهوردار از را مهثثر و خهود آنکه چه

 سهید)  .  کننهد مهی احساس گیریتصمیم مصتل  های عرصه

   ( ١٢٤ -٨٨:١٢٢ پاییز ، عبدالمطلب و امامی

 وآموزشی خبری نقش( س

 ، شهدت ، نمهای  طریهق را از سیاسی عالقگیبی هارسانه

 آن از شهروند بایهد یک که سیاسی موضوعات گیو پیچید تنوع

(  ١١-١٣٧١:١٣ ، معتمدنژاد . ) دهندمی افزای  باشد مطلع ها

 شده قال  جمعی هایرسانه برای اساسی نق  سه هارولدتسول

 تقویههت و ایجهاد یعنههی : تشهریحی نقهه ( ٢ خبهری نقه ( ١

 میهرا  و انتقهال آموزشهی نقه ( ٣ اجتمهاعی هایهمبستگی
 : نمایدمی تفسیر گونه ای  را ارتباطی مدل وی ؛ فرهنگی

 چهه در  -٣  ؟ گویهد می چه - ٢ ؟ گویدمی کسیچه  -١

 تسول ؟ مدل تأثیری چه با -٥  ؟  کسی چه به  -٤  ؟  کانالی

 (١٣٨٨:١١٤کوای  وسونویندال ،  مک )
 ؟ کسی چه → گوید؟ می چه →؟ مجرایی چه از→ ؟ کسی چه به →؟ تأثیری چه با

 گرارتباط               پیام                  رسانه                   گیرنده                اثر   

 و رهبری راهنمایی نقش(ج

 افکهارعمومی ارشهاد و بیهداری در هاآن تأثیر و نق  ای  

 تهأمی  بهرای انسهان مصتله  مبارزات . نیست پوشیده برکسی

 وسهال  گسهترش و رفتپیشه مههم عوام  از و بیان فکر آزادی

 .    اند بوده ارتباطی

  نمایندگی نقش(و 

 و نماینههده مههدنی جامعههه نهادهههای عنههوان بههه هارسههانه

 موضوعات شفافیت افزای  عمده را  در نق  مردم هایخواسته

و  "نهارران چشهم" عنهوان و به کنند می بازی عمومی سیاست

 سهاخت  منظهور پاسهصگو بهه سیاستمداران فشار بر اعمال ابزار

 مانند هاییرسانه امروزه.  کنندمی عم  در برابر شهروندان آنان

 عنوان به و آیند می حساب به جامعه صدای ، مستق  مطبوعات

 مهی عمه  دولتهی مقامهات فشهاربه اعمهال برای مردم نماینده

 ( ١٥٢:  پیشی  ، ذوالفقاری.) کنند

  ونظارتی انتقادی نقش(ی

 و ، برعملکهرد دولهت منتقهد عنهوان به توانند می هارسانه

 کنتههرل بههه و نسههبت کننههد نظههارت آن سیاسههی هههایفعالیت

 خهههارجی سیاسهههت گیریجههههت و حکهههومتی هایسیاسهههت

 بههار ، رهبهری)  . رهور برسهانند منصه به را  خود تأثیرگذاری

٨٧ :١٣٨٤   (  

  انتخاباتی تبلیغ نقش( ه  

 از گذارانسیاسهت کشهورها بیشهتر  در معاصهر جوامع در

کسب  برای گروهی هایرسانه ، شوند می تعیی  انتصابات طریق

و  مطالهب. انهد برخوردارشهده مهمهی نقه  از شهروندان آرای

 گونهاگون هایپیام رقابت میدان در سیاسی تبلیغات هایبرنامه
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:  ١٣٨٩ شههریور ، علمهداری)  . دارند ایعمده ، نق  ارتباطی

٧١ ) 

 

 

 

 و نامطلوب مطلوب وکارکردهای هارسانه -1جدول 
 منفی کارکردهای (١٣٨١:٤٥٤، دبلیو و سوری  )مثبت  کارکردهای

 جامعه مصالح خالف بر آن هدایت و در جامعه کاذب هیجانات ایجاد -١ جامعه در گفتگو فرهنگ و ادبیات سازی غنی -١

 جامعه به معنوی و مادی هایهزینه تحمی  و کاذب ازهاینی ایجاد -٢ (    آگاهی کریمی ،فص )گوییپاسخ و گریپرس  فرهنگ کردن نهادینه -٢

 ( گروهی کارکردهای) ملی خواست عنوان به جناحی هایخواسته القاء -٣ طرفانهبی و مستند ، شفاف رسانیاطالع -٣

 جامعه به آن هزینه تحمی  و سیاسی هایگروه اختالفات به زدن دام  -٤ هیجانات و احساسات به دهیجهت -٤

 عمومی سیاسی هایآگاهی رشد  از جلوگیری و گروهی دعواهای به مردم کردن مشغول -٥ ملی هایگیری تصمیم در مشارکت -٥

 ومردم دولت بی  تن  ایجاد -٦ جامعه اجتماعی و سیاسی هایآگاهی سطح ارتقاء -٦

 حکومت از طرف آزادی شدن محدود و از آزادی استفاده سوء -٧ جامعه در قانون به احترام و مداریقانون تعمیق -٧

 ملی منافع به آنان منافع دادن و ترجیح بیگانگان با همراهی -٨ فکر و اندیشه تولید در مشارکت -٨

 جامعه روانی امنیت کردن دارخدشه -٩ و مسئولی  مردم بی  منطقی  ارتباط ایجاد -٩

 وافترا تهمت ترویج با جامعه در مسموم جو ایجاد -١٠ طرفیبی رعایت با مسئولی  به مردم مشکالت انتقال -١٠

 خبر تأمی  و دهیآگاهی نظارتی: کارکردهای -١١

 هشدار  (ال   
 انسانی  نیروی توسعه و شکوفاسازی ، خبری – ابزاری آگاهی(ب 

 جامعه  مردم ، ، اقتصاد برای ضروری (ج 
 رویدادها ها ،شصصیت ، هنجارها با مواجهه (د 

 نظارتی : کارکردهای -١١

 اندازه  از بی  تأکید ، عمومی هراس احتمال (ال   
 افراطی همانندسازی انفعال ، ، اعتنایی بی تحذیر ،(ب 

 اندک بین  ، حد از بی  مواجهه (ج  

 انتقاد  تفسیر گزین  ، همبستگی : کارکردهای -١٢

 انحرافات  افشای و اجماع ، اجتماعی هایارزش تقویت (ال 
 افکار   رهبران ایگاهپ به رجوع (ب

  عمومی وحشت و اجتماعی ثبات تهدید از ممانعت(ج
 افکارعمومی  مدیریت (د 

 وحفارت بر حکومت نظارت (ی 

  همبستگی: کارکردهای  -١٢

   قالبی هایقضاوت و تحکیم سازگاری باتبردن(ال  
   سازیشصصیت و سازی، انگاره ایجادشبهه (ب 

   و نوآوری اجتماعی ازتغییر جلوگیری(ج
  انتقاد و استبداداکثریت از کاست (د

 قدرت و گسترش حفظ (ی  

 آموزش :  ، فرهنگ انتقال  -١٣
 مشترک تجربه تعمیق و اجتماعی انسجام افزای  (ال  

 از پس و پی  شدن اجتماعی ، استمرار بیگانگی احساس و ها نابهنجاری از کاست ( ب  
 رسمی آموزش

 انتظار تولید سازی ،همراه سازیآرمان نق  و و انسجام  سازییکدست به کمک(ج 

 فرهنگ :  انتقال کارکرد  -١٣
   وارتوده جامعه تقویت و فرهنگی خرده تنوع از کاست  (ال 

  شصصی تماس بردن میان از و زدایی شصصیت (ب
 فرهنگی رشد از جلوگیری و سازییکسان به گرای  (ج

 مصتل : هایبرنامه با مصاطبان فراغت اوقات پرکردن ، سازیسرگرم -١٤
 و  هنر از اعم ایتوده فرهنگ خلق فراغت ، اوقات پرکردن گریز و ، سازیفرصت و تمدد( ال  

 موسیقی
 پذیرمشارکت مصاطب ساخت و سلیقه باتبردن (ب 

 سازی : سرگرم کارکرد -١٤
  غفلت و گریز به ترغیب و تشویق( ال 

   متعالی هنر تصریب و شیخو و آساییت  به عادت(ب  
 از رشد و جلوگیری سلیقه تنزل (ج

 اجتماعی و فردی هایآزادی تعمیق -١٥

 دولت هایبرنامه با همراهی به مردم تشویق و دولت منطقی عملکرد از حمایت -١٦

 مردم روانی بهداشت تعمیق و مردم سازیآرام -١٧

 

  برافکارعمومی اثرگااری هایشیوه -٧

 توجهه مردم عقاید و افکار به ناگزیراند سیاستمداران       

 آن مقابه  در خواه هرحال در زیرا ، باشند داشته دقیق و عمیق

 ، دهنهد قهرار خهود مصالح مسیر در را آن تا بکوشند یا بایستند

 بههه اعتنهها عههدم چههون باشههند غافهه  آن از تواننههدنمی گههاههیچ

 هاشهیوه از. دگهردمی عمهومی اعتمادیبی سبب ، افکارعمومی

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی
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 ) خهود بهه بصشهیدن اعتبهار ها برایارزش از استفاده     

 ؛ جمهع بها همسهویی به وانمودسازی ؛(  ٣-٢ :١٣٩٠ ، رحمتی

 ؛ ( ١٢٩: ٨٨ بههار ، عسهگریان و اتسهالمی شهیخ ) پیهام تکرار
 دورغ ؛ ( ٤٢ : ١٣٨٦ ، امیهری ) اذهان انحراف ؛ اعتبارسازیبی

 ؛(   ٦٩ : ١٣٨٨ بههار ، امهامی سهید ) سهازیبرجسته ؛ پردازی

 ؛ فکههری رهبههران بههر تأثیرگههذاری ؛ ارقههام و آمههار از اسههتفاده

  ؛ (  ٣٢: نوزدهم سال چگینی، ) دسیسه و توطئه ؛ سازیدشم 

  .اقناع

 دیداری هایرسانه تبلیغی هایبرنامه -٨

 جمهوری ریاست دهم درانتخابات ونوشتاری

 درایران

 سهعی نامزدها جمهوری ریاست انتصابات دهمی  دوره در 

  و پوسهتر از تبلیغهات مصتله  هایروش از استفاده با تا نمودند

 مصاطبهان بهر  را خهود هایبرنامهه و مواضع تلویزیونی تبلیغات

 و مطبوعهات شهام  کهه رسانه سطح در تبلیغات. نمایند تببی 

 ابزارهها مهثثرتری  از یکهی تبلیغات نوع ای  باشدمی صداوسیما

 با تا کردند سعی نامزدها آن در که بود کاندیداها از برای هریک
 معرفی برای صداوسیما که امکانی و مطبوعاتی پایگاه از استفاده

 تبلیغهات بهه ، بهود دیده تدارک هایشانبرنامه اراله و کاندیداها

 کشهیهقرع بهرای کاندیهداها نمایندگان امر ای  برای.  بپردازند

 دعهوت صداوسهیما بهه نامزدهها تبلیغهاتی هایبرنامه زمانبندی

 شههرام ، قرمهز رنهگ نژاداحمهدی نماینهده کلهر مهدی . شدند

 نماینهده الهویری مرتضهی ، آبی رنگ رضایی نماینده آبادیگی 

 را سهبز رنهگ موسهوی نماینده زنگنه بیژن و ، زرد رنگ کروبی

 ضرغامی مهندس سیماو صدا سازمان رلیس حضور در و انتصاب

 نامزدهها تلویزیهونی هایبرنامه و گرفت انجام کشی قرعه مراسم

 . گردیهد مشهص  گوناگون هایشبکه در مصتل  هایزمان در

 بهه نیهز را کشهور روسهتاهای دورتهری  در حتی انتصاباتی شور

 حامیهان اضهطراب بهه لحظهه ههر و واداشهته انتصابهاتی تحرک

 ههایمبارزه از حاصه  شهوک . دکهر اضافه انتصاباتی نامزدهای
 برقهراری.  رفهت نصواههد کسهی یاد از قطعاً دوره ای  انتصاباتی

 انتصابههاتی تبلیغههات عرصههه در ویژهبههه عههدالت بیشههتر هرچههه

 مناسهبی تبلیغهاتی نظهام تهدوی  نیازمند ، نمایندگی داوطلبان

 بها . نمایهد مندبهره تبلیغی برابر هایفرصت از را افراد که است

 دعوت از اعم خاصی انتصاباتی کارکرد ملی رسانه اینکه به توجه

 افهزای  ، مردم در انگیزه ایجاد ، انتصابات در شرکت به همگان

 هرگونه ، دارد جامعه در... و سیاسی تحرک ایجاد ، کشور اقتدار

 رسهانه حمایهت و صداوسهیما نبهودن طرف بی شالبه که عملی

 ، شهود مهی موجب را خا  سیاسی گروه یا جریان یک از ملی

 احتمهالی نتهایج و بهود خواههد کشهور که  منهافع بهه ایضربه
 و بازتولیهد را انتصابهات در ملهی رسهانه به  نابرابر هایدسترسی

 ملی انتصابات دوران در اگر ، براینکه عالوه . داد خواهد افزای 

 قهانونی سیاسی هایجریان همه اختیار در صداوسیما امکانات ،

 صهورت بهه انتصابهات ، سهو یهک از تا شود می باعث گیرد قرار

 تعلق همگان به ملی سرمایه دیگر سوی از و شود برگزار عادتنه

 به برابر سترسی درد عدالت رعایت و طرفی بی ، بنابرای .  گیرد

 و انتصاباتی نشاط و شور تنها نه ، انتصابات دوران در ملی رسانه

 مهی موجهب را اتانتصاب در ملی دارمعنی و حداکثری مشارکت

)  . کنهد مهی تضهمی  نیهز را مردمهی پایگهاه افزای  بلکه شود

 سهیما و صهدا اصهلی نق (  ٦٠ -٥٩: ١٣٨٨ بهار ، پوراحمدی

 هاییبرنامه با سازمان ای  که جایی ؛ شد شروع انتصابات از قب 

 تها نمهود تهالش قبه  دور انتصابات مانند ، بود دیده تدارک که

 خهود نظهرات نقطهه برای تبیهی  یجمهور ریاست کاندیداهای
 بها را مهردم و ببرند شده تعیی  هایزمان از را استفاده حداکثر

 تلویزیهون امروزه که است ای  واقعیت . نمایند آشنا خود عقاید

 اگهر ، دارد را ایبرجسهته نقه  ایرانهی هایخانواده اکثریت در

 دسهت در مجلهه و کتهاب متهرو و اتوبوس در غربی هایخانواده

 در ، کننهدمی دریافت راه ای   از عمدتاً را اطالعات و گیرندیم

 روز شهبانه طهول در کهه است تلویزیون ای  ایرانی هایخانواده

 نیهز صهنایع صاحبان حتی .دارد ایرانیان افکار در ایعمده تأثیر

 بهه . شهوندمی صداوسیما به  متوس  عمدتاً خود تبلیغات برای

 در که اند داشته تالش جمهوری ریاست نامزدهای دلی  همی 

 تأثیرگهذار و مههم رسهانه ایه  از خهود نظرات نقطه بیان جهت

 نیهز را خهود تبلیغهاتی هایهزینهه آن بر عالوه تا کنند استفاده

 ( ١: ٢٣/٣/٨٨، شاهمرادی)  . دهند کاه 

  تبلیغاتی هایفیلم ٨ -١

 تمههامی ، جمهههوری ریاسههت انتصابههات دوره دهمههی  در      

 مصاطبهان بهر تبلیغاتیشهان ههایفیلم کردنهد سهعی اهاکاندید

 معرفهی را خهود ایگونه به نمودند سعی درآن و باشد تأثیرگذار

 آن کهه بهود  مهثثر جهت آن از تبلیغاتی هایفیلم نق .  نماید

 از اخبهار گیهریپی بهه ایعالقهه کهه کنندگان شرکت از دسته

 انتصهاب بهرای گیریتصهمیم در ، نداشهتند را.. و روزنامه طریق

 غیرقانونی مطالبات)  . شوند راهنمایی و ارشاد خود نهایی نامزد

 ازمیههان نژاداحمههدی تبلیغههاتی فههیلم(  ٢١٥ -٢٠٣:  ١٣٨٨ ،

 ٨٨ خرداد ٨ جمعه روز در قسمت  اولی  ، انتصابات چهارنامزد
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 متعلهق کشهی قرعه طبق شده پص  مستند دومی  .شد پص 

. داشهت برخود را یدمجیدیمج امضای که بود موسوی ستاد به

 فارسی محمدعلی توسط رضایی تبلیغاتی هایمنارره و ها فیلم
 بهها کروبههی اول تبلیغههاتی فههیلم در نهایههت در و. شههد سههاخته

 ) کروبههی یههاران پررنههگ باحضههور و بهروزافصمههی کههارگردانی

  .شد داده نمای  ( ابطحی – عبدی – کرباسچی

 دهم انتخابات در مناررات نقش ٨-٢

 خهرداد ١٣ منهارره ویهژه بهه ههامنارره برگزاری با        
 نتیجهه پهس آن از واقهع در. یافت افزای  سیاسی هایشفافیت

 بهرای کهه منهارره سهنت . کهرد تعیهی  ههامنارره را انتصابات

 مهی قرار استفاده مورد انتصاباتی هایرقابت ای  در بار نصستی 

 و سیاسهی هایجریان برای ناشده تجربه و جدید روشی ، گرفت

 بهه را انتصابهات نتیجهه ایانهدازه تا که بود انتصاباتی نامزدهای

 کاندیهداها نفس به اعتماد نظیر هاییویژگی و فردی هایقابلیت

 بیننهده میلیون هاده کدام هر که هامنارره درای  . زدمی پیوند

 تبلیغهات ، نماید دفاع خود از توانست نمی نامزدی اگر ، داشت

 هرشه  میان در . افتادنمی مثثر چندان نیز ستادی و خیابانی

 ، بودنهد اصلی رقبای که موسوی و نژاداحمدی منارره ، منارره

 منهارره پنج حتی که قدری، به بود برخوردار ایویژه اهمیت از

 ، اسهماعیلی)  . شهدند تفسهیرمی منارره ای  دیگر نیز براساس

 ایفها مهمی را  نق افکارعمومی جلب در مناررات(  ١٣٨٩:٩٥
 در تواننهدمی که برخورداراند زیادی آثار از مناررات. نماید می

 :آثار ای  جمله از ، باشند اثرگذار خود مصاطبان

 مصاطبهان افزای  مناررات و سیاسی هایبحث اثر اولی  

 در و اسهت عقایهد و آرا برخورد آمدن وجود به علت به که است

 . انهد آن وقوع منتظر صاطبانم نامزدهای بی  رو در رو منارره

 از محهدودی تعهداد یعنی است دهندگانرأی آرای تغییر ، دوم

 دیگر نامزد به غالباً و دهندمی تغییر را خود رأی دهندگان رأی

 . شهودمی تقویهت آنهان قبلهی رأی بلکه دهندنمی نشان تمای 

 خها  نهامزد یهک بهه نسهبت مصاطبان اطمینان تقویت ، سوم

 مطهر  مسال  با ، دهندگانرأی شدن آشنا اثر ی چهارم . است

 دهندگانرأی به مناررات ، اینکه پنجم . است انتصابات در شده

 موضهوعات دربهاره بیشهتری اطالعهات بتوانند کندتا می کمک

 ترسهیم ،ششهم   .کنند کسب انتصاباتی مبارزات در بحث مورد

 ههاناذ در خصوصاً اگر نهامزدی ، است نامزد از صحیحی تصویر

 کهه اسهت آن اثهر هفتمهی  . نباشد شده شناخته کامالً عمومی

 در آزادی روحیهه تقویهت سهبب تنهایی به خود منارره و بحث

 سیاسههی هههایبحث تههأثیرات میههان از شههودمی انتصابههات دوره

 اثر هشتمی  . است مصاطبی  جذب کلی طوربه تأثیر تری مهم

 منجهر امعههج سیاسهی فضای شفافیت به ، منارره که است آن

 افهزای  مصتله  افکهار پهذیرش برای را جامعه ررفیت و شده
 .دهدمی

 مطبوعات عملکرد -٩

 هدایت ، درایجاد جمعی هایرسانه انکارناپذیر نق         

 تحههوتت بههر هههاآن تأثیرگههذاری و افکههارعمومی بندیو شههک 

 همگهان پذیرش مورد تقریباً امروزه ، جوامع سیاسی و اجتماعی

و  ، فرهنهگ فکهر آیینه ، مستق  و آزاد مطبوعات مروزها.  است

 فراینهد در و آینهدشمار می به هاملت  و بیرونی درونی تحوتت

 و حیهاتی ضهروری از ابزار و اسباب ، آن مصتل  ابعاد در توسعه

 توسهعه ساخت  در استوار مطبوعات نق   . شوند می محسوب

 اجتنهاب و مسهلم امری ...و ساتریمردم ، بیان ،آزادی سیاسی

 عمهدتاً ملت هر و سیاسی فرهنگی پیشرفت میزان و ناپذیراست

 سنجیده و مقایسه ، جامعه در مطبوعات حضور میزان و نحوه با

(  ١٨٩-١٨٧ : پیشههی  ، نویسههندگان از جمعههی . ) شههود مههی
 دامنهه جمههوری ریاسهت انتصابهات دوره دهمی  در مطبوعات

 و بها جانبهداری دنهددا گسهترش چشهمگیری طرز به را مطالب

 انعکههاس بههه نظرشههان مههورد نامزدهههای از تلههویحی یهها صههریح

زمان  از هر بی  تحول ای  و در پرداختند انتصاباتی رویدادهای

 مهدت در . کردند عم  گرا و بازجویانهعینی جستجوگر دیگری

 سیاسی مطبوعات نق  جمهوری ریاست انتصابات دوره دهمی 

 اندسیاسهی مصتله  هایدسهته یها احزاب ارگان که یا مسلکی

 ارگان تری مهم اعتمادملی روزنامه نمونه عنوان به.  است بارزتر

 واسهطه بهه و خهورده گره کروبی آقای نام با که حزبی ایرسانه

 شهناخته مصاطبهان میهان در ایرسانه فعالیت سال سه از بی 

صهدای  ، سهرمایه ، اسهالمی جمههوری هایروزنامه . است شده

 آقهای سهبز بهرای کلمهه جدیهد نهو و روزنامهه اندیشه ، عدالت

 موسهوی آقهای بهه متمایه  روزنامه تری ناکام ، اما بود موسوی

.  شد توقی  بار انتشار از دو بعد روزنامه ای  نو بود یاس روزنامه

 تری از اصهلی ایهران و  کیههان گرا دو روزنامهه اصول در جنا 

 از ، آینهد می حساب به نژاداحمدی ایرسانه حامی هایروزنامه

 مهرداد مدیریت امروز به وط  خصوصی هایدیگر روزنامه سوی

 به را خود قب  هاماه از نژاداحمدی پیروزی انگیزه با  و بذرپاش

 انتصاباتی کارزار دوره در هاروزنامه ای  . است رسانده هاکیوسک

 شههروندان اختیهار در رایگهان صهورت بهه و گاه تیراژ وسیع در

 نژادمیاحمدی حامی هایسایر روزنامه جمله از . گرفت رمیقرا

 امها . بهرد نهام تهوانمی جهوان و روز سیاسهت ، از رسالت توان
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 تریبهون بهه جدیهد راهری با  از فراز و فرود بعد آشتی فرهنگ

 یعنهی خهود اصلی درکنار رسانه وی تا شد تبدی  رضایی آقای

 اثنهی)  . یابد حضور نیز هافروشی روزنامه در پیشصوان اینترنت
 کلیهه تهوان مهی ، کلهی نگهاه یک در(  ٩ : ٨٨ خرداد ، عشری

 و خهههواهیتحول را حهههول کاندیهههداها تبلیغهههاتی ههههایپیام

 و مشهکالت از مسهال  کهه نمهود بندی طبقه شناسیمسئولیت

 مرداد ، عیوضی)  .گیرد می نشأت کنونی مقطع در ایران جامعه

 هایشههکاف ، رشههک کم اقتصههادی فشههارهای(  ١٨  :١٣٨٤

 میهان در ناامیهدی  رواج ، بیکهاری ، عدالتیبی ، زننده طبقاتی

 فقر و اعتیاد ، اجتماعی افسردگی ، فقر گسترش ، تورم ، جوانان

 در غالهب وجهه که پیشی  دولت عملکردهای انتقاد از  و مطلق

 شماره ، کالنتری ) بود نامزدها همه انتصاباتی شعارهای گفتارها

 ساخت  آشنا زمان ای  در مسئله مهمتری  اما( .  ٢١٤:٤ -٢١٣

  و هههانگرش هههافعالیت ، اجرایههی سههوابق ، نامزدههها بهها مههردم

  .بود هاآن هایریزیبرنامه

      نوشتاری هایرسانه وکیفی کمی عملکرد ١ -٩

 مطبوعات ( )

 ازعملکردههای البته و هارسانه مسئولیت آشکارتری        

 مههورد در اطالعههات انعکههاس و آوریعجمهه ، هههاآن مطلههوب

 نیهاز گیریتصهمیم و قضاوت برای جامعه که است هاییموضوع
 در رسهانه کاندیداها از مصتلفی هایبرنامه دهم انتصابات . دارد

 رسهانیو اطالع بصشی آگاهی در هاروزنامه نق  . شد عنوان ها

 در تبلیغهات خهأ حتهی جاههایی در ههاآن و بهود پررنگ مردم

 و اهههداف هابرنامههه دادن پوشهه  و بهها را پرکردنههد ویزیههونتل

 ههر .نمودنهد افکهارعمومی جذب جهت در فعالیت به کاندیداها

 وابسته هایروزنامه در را خود هایبرنامه و شعارها کاندیدا چهار

 ها عنهواندر روزنامهه جدیدی هایبرنامه . نمودند تبلیغ خود به

 قبلی هایدوره در کاندیداها لیقب هایبرنامه و  اهداف با که شد

 هایبرنامهه ، بهود متفهاوت ایهران در جمهوری ریاست انتصابات

 نقههد  و اجتمههاعی و فرهنگههی و و سیاسههی اقتصههادی متفههاوت

.  خهارجی و داخلهی سیاسهت زمینهه در گذشته دولت عملکرد

 گونهاگون عالیهق تها شد باعث هاروزنامه در شده مطر  مطالب

 . بر بگیهرد در را متعددی هایو طی  ودش نظرگرفته در جامعه
 از نشهان کهه بهود متفهاوت هم با حدی به کاندیداها هایبرنامه

 مطبوعهات در . داشهت کشهور امهور اداره در هاآن متفاوت نگاه

 قبه  هایدوره در که شد مطر  هاییبرنامه  و شعارها از برخی

 تریکمرنهگ صهورت بهه و یها نبهود مطر  آن از آثاری چندان

 نهام ههاآن از تهوانمی لحا  کمی از که هاییبرنامه . بود مطر 

 باتبردن ، اجتماعی و سیاسی هایآگاهی سطح ارتقاء مانند برد

 از کیفهی هایبرنامهه ؛  پذیرمشهارکت مصاطب و ساخت سلیقه

 ، جامعههه در قههانون بههه احتهرام و مههداریقانون تعمیههق ، قبیه 
 و تمهدد ، عمهومی وحشتو  اجتماعی ثبات تهدید  از ممانعت

 تحول طر  ، اجتماعی و فردی هایآزادی تعمیق ، سازیفرصت

 و هاساله زیرسی دار از بی استان وزیر و چند انتصاب ، اقتصادی

 مهدیریتی سیسهتم بهه سهومی نس  مدیران از گروه اولی  ورود

و  معهاون ، وزیهر عنهوان بهه کابینهه در زنان کارگیریبه ، کشور

 و و اقتصهادی سیاسهی هایو سایر برنامه(  زنان حقوق ) مشاور

 عملکردههای بهه ههاآن از توانمی که برد، نام توانمی فرهنگی

  . نمود تلقی هارسانه پیام انتقال در مثبت

 نامطلوب عملکردهای از که است آن توجه قاب  نکته       

 بهه شهدت بهه کهه است ای  ، طی  دو هر نشریات و هاروزنامه

 مجهادتت هنگهام و هسهتند وابسهته خها  تفکهری ایه جریان

 و ملهی منهافع بهه بنهدیپای اصه  وجهه ههیچ بهه ژورنالیستی

 برخهی بهه نگاهی.  آورند نظر نمی در را نظام بنیادی هایارزش
 سههر گههزین  ، هههاتحلی  کههه دهههد مههی نشههان هاروزنامههه از

 کهامالً ، مردمهی هایتلف  حتی و ها گزارش اخبار و هایعنوان

 تها اسهت خها  جریانی یا گروه منافع تأمی  برای و  دارتجه

)  . جامعه اساسی هایارزش و تقویت ملی منافع و تأمی  حفظ

 دهههم انتصابهات در امهها(  ٢٠٣:  ١٣٧٩، نویسهندگان از جمعهی

 نقه  مطبوعهات شهد بیهان گونه همان ایران جمهوری ریاست

 همهه و نهدنمود ایفا کاندیداها هایبرنامه پوش  در ایبرجسته

 ههاآن از برخهی بودند  خود خا  هایروزنامه دارای کاندیداها

 .گردید ایجاد انتصابات دوران در

 دیداری هایرسانه کیفی و کمی عملکرد -١٠

 دهم انتخابات در

 هایشهبکه در نامزدهها تبلیغهاتی هایبرنامه مجموع       

 نامهبر ٩ درغالب ایران جمهوری ریاست دهم انتصابات در سیما

 از کهه هابرنامهه ایه  . بهود شهده نظرگرفتهه در نهامزد هر برای

 بسیاری  مصاطبان دارای شدمی پص  سیما مصتل  هایشبکه

 ایهران در تلویزیهون  شهد گفتهه که گونههمان خصو به  .بود 

 بهه ها ایرانی اکثریت طوری به  باشد می بسیاری  بیننده دارای

 با نمودند سعی نیز ، نامزدها دارند دسترسی قدرتمند رسانه ای 

 بود داده قرار هاآن اختیار در سیما صداو که از فرصتی استفاده

      .بپردازند خود انتصاباتی تبلیغات به
و  هههامنارره و تهأثیر صداوسهیما عملکهرد تهأثیر میهزان   

و  برشهناخت سیما هایتأثیر برنامه همچنی  تبلیغاتی هایفیلم
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 نفهوذ و میهزان انتصابهاتی نامزدههای بهه نسهبت مهردم بصیرت

 منفی نکات ها،منارره ضرورت میزان اذهان، برافکار و هامنارره

 مهورد دههم انتصابهات در انتصابهاتی تبلیغهات در مثبت و نکات
 با هاو تحلی  تجزیه و نتایج است قرارگرفته و بررسی نظرسنجی

 از هرکههدام بههرای(  ٣عههدد ) فرضههی میههانگی  نظرگههرفت   در

 میزان دهندگانپاسخ از نظر که است آن دهنده نشان هاخ شا

 متوسط حد باتتر از  ٤٠/٣ میانگی  با وسیما صدا عملکرد تأثیر

. اسهت داده معنادار نشهان طور به  t  آزمون. است شده ارزیابی

 ازمیانگی  فرضی برای هر یهک  از باتتر آمده دست به میانگی 

 عملکهرد تهأثیر میهزان کههمعنی ایه  بهه باشهد مهی هاشاخ 

  ) .است متوسط حد از باتتر  ٪٩٩ اطمینان سطح در صداوسیما
 در (  ٢٤ -١٣٩٠:١٩ زمسههتان آقههابراری ، باصههری ،  و نجفههی

 میههزان جهههت از بههاتیی عملکههرد دارای سههیما و صههدا نتیجههه

 ریاسههت دهههم انتصابههات در افکههارعمومی روی بههر تأثیرگهذاری

 .باشدمی ایران در جمهوری

 

 میانذین تفاوت معناداری سطح 1آزادی درجه t آزمون هاشاخص

 ٤٠٥/٠ ٠٠٠/٠ ٢٤٦ ٠٠٥/٥   سیما و صدا عملکرد

 میانگی  تفاوت معناداری سطح آزادی درجه t آزمون هاشاخص

 ٨٧٣٩٥/٠ ٠٠٠/٠ ٢٣٧ ٦٥١/١٤ مردم مشارکت

 میانگی  تفاوت معناداری سطح آزادی درجه t آزمون هاشاخص

 ٨١٢٧٦/٠ ٠٠٠/٠ ٢٣٨ ٠٢٤/١٤ صیرتب و شناخت

 میانگی  تفاوت معناداری سطح آزادی درجه t آزمون هاشاخص

 ٧٦٣/٠ ٠٠٠/٠ ٢٤٨ ٥٨٣/١٠   اذهان تأثیربرافکارو

 میانگی  تفاوت معناداری سطح آزادی درجه t آزمون هاشاخص

 ٥٢٣/٠ ٠٠٠/٠ ٢٤٧ ٤١٥/٦ هامنارره برگزاری ضرورت

 میانگی  تفاوت معناداری سطح زادیآ درجه t آزمون هاشاخص

 -٢١٤١٤/٠ ٠٠٠/٠ ٢٣٦ -٦٤٥/٣ منفی نکات

 میانگی  تفاوت معناداری سطح آزادی درجه t آزمون هاشاخص

 ١٦٣٠٩/٠ ٠٠٣/٠ ٢٣٢ ٠٢٦/٣ مثبت نکات

                                                   
 . اشدبمی انتخاب درجه آزادی درجه.  شود نمی استنتاج یکدیگر از که هم از مستقل هایاندازه یا ها مشاهده  تعداد  با است برابر توزیع یک در  آزادی هایدرجه  تعداد -1
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 سهاخته هایسهایر برنامهه و تبلیغاتی هایفیلم و اگر منارره    

 و هارسانه و شود دایته و ریزیبرنامه درستی به در سیما شده

 سهمت چیز به همه کنند ، منعکس مناسب را نیز آن مطبوعات
 و ههامنارره. شهد  خواههد داده سهوق «شهفاف  رسانیاطالع» 

و  منصهفانه نقهد بهه خهود سهم به کاندیداها تبلیغاتی هایفیلم

 بهه هابرنامهه در ایه . کندمی شایانی کمک گیریاز مچ اجتناب

 ، بهی ها، نارسهایی هاضهع  »سهو  از یک هک هستیم آن دنبال

 را هاعرضههگیو  بی هاگیبرنامههه ها ، بههیبانههدبازی ههها ، لیاقتی

هها ، لیاقت هها ،، توانایی ، اراده عهزم »دیگهر و از سوی «روش  

 کاندیداها منارره . شود و معلوم مشص  هاو اطمینان اعتمادها

 مصهاف بهرای ایصههعر در حقیقت ، هاآن تبلیغاتی هایو فیلم

 طبههق. اسههت  هههاو لیاقت هههاتوانایی ، هادیههدگاه آرای  سههالم

 بهر تلویزیهون در مورد عملکرد شده انجام و تحقیقات هابررسی

 در ایهران جمههوری ریاست دهم در انتصابات افکارعمومی روی

 تلویزیههون. باشههد انکارناپههذیر می رسههانه تأثیرگههذار ایهه  نقهه 

 و پصه  منهاررات تبلیغات ، برگزاری با را زیادی افراد توانست
 نمودند سعی نامزدها اغلب در آن که نامزدها تبلیغاتی هایفیلم

 پهای بهه را اقشهار مصتله  نمایهد معرفهی را خهود ایگونهه به

 مطههابق و امهها از نظرمههردم .دهنههد  سههوق رأی هایصههندوق

 ایفها انتصابهات تأثیر را در ایه  بیشتری   مناررات هانظرسنجی

 داشهت بیننهده میلیهون ههاده هرکدام که هامنارره ای  د ،نمو

 روستاهای کشهور نیهز  بهه در دورتری  شور انتصاباتی شد باعث

 حامیهان اضهطراب بهه و ههر لحظهه  واداشهته انتصاباتی تحرک

 محافه  داغ هها بحهثمنارره .نماید  اضافه انتصاباتی نامزدهای

 کهرده پیدا رسوخ اهو خانواده در منازل بود ، حتی شده مصتل 

بحث  هم با افراد از منارره پس از شب پاسی  تا هاو ساعت بود

 اصهلی ههدف .پرداختنهد هها میمنارره بررسی و  به  و گفتگو

 اغلب بنابرای  امراست ، حقیقت به ، رسیدن رسمی هایمنارره
 و اطالعهات و دانه  قلم که اندیشمندانی یا هاافراد ، شصصیت

 منهارره بهرای اسهت عمیهق و وثیق منارره وردم در حوزه آنان

 دهنهده نیزنشان آمادگی همی  و  اتفاقاً کنند می آمادگی اعالم

 در مباحهث و خروج ورود و توانمندی علمی و گستردگی میزان

 هایبهات و شهیوه اطالعهات و بیان مهارت نیاز به منارره .است 

 فهوق ایجهاد هیجهان ررفیهت و چون دارد را خود به مصصو 

 بهه طهرفی  تسهلط و  احاطهه بهر باید است نهفته آن در العاده

  . باشد داشته وجود اطمینان مباحث

 دهم انتخابات در رسانه مثبت عملکرد ١-١٠

 درایران جمهوری ریاست

 بهرای گسهترده و بهدیع مثثر ، متنوع ، هایبرنامه طراحی-

؛ (  ٢: فرقههانی  )نامزدههها  معرفههی انتصابههات ، ضههرورت تبیههی 

 اصهلی و  نقه  منارره مث  جدید هایعرصه به ورود اعتشج
 تبلیغهاتی ههایفیلم ساخت حداکثری ؛ مشارکت در افزای  آن

بیشهتر  شهناخت بهرای بهتر کاندیداها در معرفی مهم عاملی که

 ؛(  ٢٢٥: پیشههی  ،  ، دارابههی )گههردد می هههاآن از مصاطههب

 بهدون خهود هایبرنامهه ارالهه بها کاندیهداها تبلیغاتی هایفیلم

 بهال فهراغ گردیدنهد و بها ارالهه مصاطبهان بهه کمتهری دغدغه

 بهه بیشتری هایبرنامه اراله به کمتر، کاذب تر هیجاناتگسترده

 استفاده با کاندیداها ؛ ( ٢٢٠ :همان  )پرداختند  خود مصاطبان

 تر ،پرسهابقه و  مشهورتر  هنرمندان و کارگردانی هااز راهنمایی

 حیدری ( . )نمایند خود جلب به را بیشتری افکارعمومی

 دهم در انتخابات رسانه منفی عملکرد ٢ -١٠

 درایران جمهوری ریاست

از  ناشههی تههدبیر مناسههب در مههورد عههوار  عههدم     

 عواقهب و کنتهرل بینیپی  و عدم انتصاباتی بازی هایسیاست

 بهه منارره جوانب تمام بینیپی  عدم و تلویزیونی هایمنارره

از منظهر  ؛ ( ٣:  پیشهی  فرقهانی، )تجربهه  ایه  بودن  نو دلی  

 فصه ( تبلیغهاتی  )پروپاگانهدا  ههایو تکنیک اقناعی ارتباطات

 تهک در گفتارهای عریان و نیمه عریان پرخاشگری  از جدیدی
 گونههای  .  بازشهد ایهران سیاسهی ههایدر رقابت نفره  دو نفره

 خصهو  بههو   خیابهانی گروههی هایبحث یادگار گفت  سص 

 کهه اسهت ٦٠تا ٥٨ های سال در دانشجویی های انجم  درون

از  هدف . است شده بازتولید جمعی ارتباطات در ابعاد اکنونهم

بهود ؛  جمهع مهدت کوتاه اقناع و خصم فوری اسکان هابحث آن

 باعهث کهه ههامنارره در طهرفی  تصریبی هایروش از استفاده

 مصهالح بهرخالف آن تو ههدای در جامعه هیجانات کاذب ایجاد

 افتهرا و تهمهت تهرویج بها جامعه در جو مسموم ایجاد و جامعه

 ههیچ بهدون کاندیهداها ؛(  ١٦٤ : نژاد ، پیشی  زیبایی )گردید 

 قرار تهاجم مورد را مقاب  طرف ، قانونی و اخالقی مالحظه گونه

 افکهارعمومی و احساسهات دارشهدنجریحه باعهث ایه  .دادند 

 حهق )تر کرد را گسترده و سیاسی جتماعیا هایتن  و گردید

 از انقهالب پهس ههایدولت بار سیاست اولی  ؛( ، سایت  شناس
 آقهای بهر دوران تأکیهد ) قرارگرفهت حمله و نقد مورد اسالمی

 انقالب زیرا بود  نامطلوب و منفی بسیار عملکرد ، ای  ( هاشمی

و  و فرودههها فههراز بهها گذشههته هههایدوره در ایههران اسههالمی

.. و اقتصهادی ههایتحریم و جنگ وجود با بسیاری هایفقیتمو

 بهدون  را گذشهته ههایدولت عملکردههای کهه ای . بود مواجه
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در  نامطلوبی اثرات دارای بردن سئوال زیر هاآن مدافعان حضور

 مصتله  ههایگروه میهان در شود می باعث و باشد می اجتماع

 امنیهت کردندارخدشه باعث و شود نمایان بیشتری هایشکاف
 هم سومی افراد پای ؛ ( ١٣٨٩:٣٩اخوان ،  )گردد  جامعه روانی

 و نبهود هها آن طهر  به لزومی که شد کشیده هامنارره ای  به

 بهه زدن و دام  بیشتر وشکاف تن  ایجاد باعث عام  ای  خود

 جامعهه بهه آن هزینهه تحمیه  و سیاسهی ههایگروه اختالفات

بهه  دیهداری هایرسهانه ؛ ( ٧٦ :١٣٨٨  خهرداد پویها ، )گردید 

 بهه تها شهد خود سبب و ای  نمودند  عم  گرایانهجانب صورتی

 هرچنههد .شههود   زده دامهه  اجتمههاعی و سیاسههی هایشههکاف

توسهط  را  دیداری رسانه در موجود خالً نمودند سعی کاندیداها

 بها مهوارد بیشهتر در نیهز هاآن پرنمایند که نوشتاری هایرسانه

 دلیه  بهه ههاآن از برخهی گشهتند ، روبهرو متعهددی مشکالت

 .شهد  کشانده تعطیلی به دیگری نکات و یا کردن عم  جناحی

 برای هارسانه که شده تأکید ایران اساسی در قانون که در حالی

 نبایهد  ههادر آن شهده انجهام تبلیغهات فقهط و باشند می عموم
 هانه؛ رسا(    ٩٨ :پیشی   ، کریمی )باشد  نظام مصالح برخالف

 تکهالی  از بیشهتر تلویزیون باتخ  اجتماعی عنوان با در ایران

 از تها گفتنهد سهص  جامعه به نسبت و حکومت به نسبت مردم

 به بیشتر جهت همی  از در ایران ها، رسانه هاآن متقاب  حقوق

 به حکومتی هایپیام یگسترنده و کنندهتقویت ، بلندگو صورت

در  سیاسهی نظهام تقاضهاهای انگربی و کمتر عم  نمودند مردم

 مهواد و هابرنامهه .بودنهد  افراد و مدنی نهادهای تقاضاهای کنار

،  سهیا  )داشهتند  تبلیغی و توجیهی ، کارکرد ایرسانه مصتل 

 آن دادن نشهان و موارد برخی ساخت  برجسته ؛ ( ٨٧: پیشی  

 و اقنهاع برای اینکه و سازیدشم  و نظرشان مورد تکرار پیام و

 دانسته ، را ضروری دشم  نام به ، موجودی افکارعمومی ارضای

و   دشهم  چههره کردن مصدوش با سیاستمداران اینکه اول زیرا
. افزاینهد  می خودشان اعتبار بر ، غیرمستقیم آن اعتناکردن بی

 را خهود و دهندمی نسبت دشم  به را خود کارهای نواق  دوم

 حفهظ خهود را اعتبهار تیجههدر ن ، دانندمی مبرا خطا نوع هر از

 همبسهتگی ایجاد در مهمی بسیار عام  دشم  سوم .کنند می

 معهر  در خهودی نیروهای هرگاه و است خودی نیروهای بی 

 دشهم  کهه نکتهه ایه  بیهان گیرنهد ، بها قرار افتراق و اشتقاق

 درگیهر مسهئله چنهد با افکارعمومی وقتی زیرا است ، درکمی 

 برجسته خود اهداف با متناسب ، را هااز آن یکی توانباشد ، می

 از سهایر تها کهرد جلهب ههاآن سهوی به را و افکارعمومی نمود

 مهوارد از مورد ای  بمانند ، غاف  است مهم برایشان که مساللی

 صهورت ای  به نباید که بود هافیلم در شده  استفاده مورد مهم

 و هجامعه در هاشکاف تر شدنباعث گسترده زیرا شد می عنوان

 افکهارعمومی و رقیهب کاندیهداهای ناخشنودی و کدورت ایجاد

  ( ٥: نیکرو  حاذق ) .گرددمی

 هایرسانه عملکرد وکیفی کمی نتایج -١١

 ریاست دهم درانتخابات ونوشتاری دیداری

 ایران در جمهوری
 دوره در انتصابهات مهردم مشارکت چرایی به در پاسخ     

 رقهابتی دتیه  ای  تری مهماز  که است شده ذکر دتیلی دهم

 فراگیهر مطالبهات و پوشه  آن شدن و دوقطبی انتصابات بودن

 را نماینهدگی هها آن متفهاوت کاندیهداهای کهه جامعه گوناگون
 هها آن از برخهی کهه نامزدهها بهی  منارره ، برگزاری کردندمی

 فضاسازی و کاه  دادند اختصا  خود به را میلیونی مصاطبان

 مهی و خهارج داخه  اپوزیسهیون از سوی باتانتصا تحریم برای

 میهزان دهنهده نشهان در انتصابهات مردم مشارکت میزان. باشد

 قهدر هر و شود می تلقی کشور سرنوشت تعیی  به هاآن عالقه

 در مهردم حضور اهمیت ، شود بیشتر رأی شرایط واجدی  آمار

 ریاسههت انتصابههات. دهههد مههی نشههان کشههوررا سیاسههی صههحنه

 مهی محسهوب ایهران در انتصابات تری  مهم نوعی به جمهوری

 ( ٢٩ : ٨٥ زمستان شوشتری، و فرد پیشگاهی.)  گردد

از  یکههی ایههران اسههالمی جمهههوری در نظههام انتصابههات

 مسهئولیت احسهاس بها توأم همگانی مشارکت اصلی هایمثلفه

 از ابتهدای ایهران مهردم. باشهد  مهی کشور خهود اداره در مردم

 بهار در انتصابهات یهک هر سهال متوسططور ، به تاکنون انقالب
در  جمههوری ریاسهت دههم در انتصابات کنند ، ولیمی شرکت

 حضور پر از نظر کمی مصتل  هایرسانه تبلیغات با مردم ایران

 : ١٣٨٨ مرادی ،)  .داشتند  رأی های صندوق در پای تریرنگ

٢ ) 

 آرا  نام سیاسی گرایشات

 ٢٤٥٢٧٥١٦ ادنژ محموداحمدی گران آباد -گرا اصول

 ١٣٢١٦٤١١ موسوی حسی  میر مستق – طلب اصال 

 ٦٧٨٢٤٠ رضایی محس  مستق – گرا اصول

 -حزب طلب اصال 

 ملی اعتماد

 ٣٣٣٦٣٥ کروبی مهدی

 در مهردم ٪٨٥مشهارکت  میهزان دهنده نشان جدول ای  

 شهرکت آمهار میهزان بهه توجهه بها کهه باشهدمی دهم انتصابات
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برخوردار  ای مالحظه قاب  از افزای  قبلی دوره در نه کنندگان

 هایرسهانه نقه  آن ههایاز دلی  از یکهی تهوانمی کهه اسهت

 .دانست گروهی

 بندی جم  -١٢
 شهود پرداختهه سثال ای  به شد سعی مقاله ای  در        

 انتصابهات در افکهارعمومی روی بر چگونه جمعی هایرسانه که

 نقه  برسهی بهه پرداختنهد؟ ایهران در جمههوری ریاست دهم

 کارکردههای. شهد پرداختهه رسهانه ههاینق  انهواع و هارسانه

 روی بههر اثرگههذاری هایشههیوه و هارسههانه نههامطلوب و مطلههوب

 تبلیغهی هایبرنامهه بهه  و قرار گرفت بررسی مورد افکارعمومی

 مطبوعهات نق  ، به شد پرداخته نوشتاری و دیداری هایرسانه

 شهد پرداختهه دههم انتصابهاتدر   مناررات تأثیر و تلویزیون و

 مورد هارسانه عملکرد موجود هاینظرسنجی به توجه  با سپس

 هارسهانه کهه گردید مشاهده و قرارگرفت و کیفی ارزیابی کمی

در  هم اوقات گاهی که هرچند بودند تأثیرگذار دهم در انتصابات

 وجههود بهها طورکلیبههه امهها نمودنههد ایجههاد را مشههکالتی جامعهه

 عهاملی مثبهت از جههات و هم منفی جهات از مه عملکردهایی

. داشهتند رأی هایصندوق پای به افکارعمومی در کشاندن مهم

 و سیاسهی تبلیغات در خصو  تحقیقات انبوه وجود ، رغم علی

 از دسهته تهأثیر ایه  دقیهق میهزان ، هارسانه انتصاباتی فعالیت

 علهت نیسهت ، روشه  کام  طور به هنوز ایرسانه هایفعالیت

 نههایی نتیجه همگی که است متعددی عوام  وجود هم امر ای 
 بها ارتباطی هیچ هاآن از بسیاری عواملی که سازند ،متأثر می را

 نتههایج از اسههتفاده حتههی . انههد نداشههته انتصابههاتی تبلیغههات

چرا  باشد گشاراه چندان حوزه ای  در نتوانسته نیز هانظرسنجی

 کامه  بیهان بهه قهادر اندهندگرأی از بسیاری است ممک  که

 نباشهند  ساخته رهنمون  خا  تصمیمی به را هاآن که دتیلی

 خها  آگههی یهک  از تأثیرپهذیری اذعهان بهه تمایلی اینکه یا

 تصهاویر از درکشان  و هاپیام  از افراد برداشت  و باشند نداشته

 فهردی و اجتمهاعی عوام  از ایمجموعه بر  مبتنی است ممک 

 .ندارد وجود آگاهی آن به نسبت همیشه که باشد

 

 مناب 

 یابیریشه ) جمهوریت بر اشرافیت شورش ، حمیدرضا اسماعیلی  -

 انقالب اسناد مرکز  : تهران )  ،  ( ٨٨ سال از انتصابات پس حواد 
 ١٣٨٩ ، ( اسالمی

 ، فرهنگی ناتوی فرهنگی تهاجم : نرم تهدید ، ابوالفض  امیری  -

  ١٣٨٦( پگاه   :تهران ) 

 نبرد یکسال پرونده بازخوانی فتنه از عبور جواد ، محمد اخوان -
 و مطالعات مرکز ، تهران ، دوم جلد ) زوال تا ازاوج نرم

 ١٣٨٩،(  ها پژوه 

 ، ارتباطات هاینظریه  ، تانکار دبلیو جیمز – جی ورنر سوری   -
 ١٣٨١ ، ( تهران دانشگاه )،  دهقان علیرضا

 ، هاو  نظریه الگوها  :  ایران در تصاباتیان رفتار ، علی دارابی  -

  ١٣٨٨،  سروش  ، تهران

 المللی بی  همای  اولی  مقاتت چکیده ، همای  دبیرخانه  -
 کتاب خانه تهران ، ) ، فرهنگی توسعه در  رسانی اطالع نق 

) ، ١٣٧٢ 

 ، جمعی ارتباط هایوسونویندال ، مدل کوای مک دنیس -

 ، (رادیو  هایپژوه  دفتر: تهران ) ،  میرانی گودرز ترجمه
١٣٨٨ 

 ١٣٨٩،  سناب  قم ،  کو ، م  رأی ، جواد محمد نژادزیبایی   -

 : تهران  ) سیاسی ، و ثبات هارسانه نویسندگان ،  از جمعی  -

 ١٣٧٩ ، ( انتفاعی غیر راهبردی مطالعات پژوهشکده
  تعیی و گیریتصمیم ، مندجی  رضا محمد - حس  گیوریان  -

 ١٣٨٤ ، (تهران ، یکان  )،  دولتی مشی خط

  )،  ارتیاطی کهکشان چهار در ایران ، مهدی رادمحسنیان  -

 ١٣٨٤سروش( ، :  تهران
 دانشگاه:  تهران)  ، جمعی ارتباط وسال  ، معتمدنژادکارم  -

 ١٣٧١ ، (  طباطبایی عالمه

 ، جمعی ارتباطات شناخت ، ای اورت دنیس – دلفور ملوی   -

 ١٣٨٣ ، (وسیما صدا دانشکده: تهران ) ،  مرادی روسسی
 انتصابات از بعد و قب  وقایع بازخوانی قانونی غیر مطالبات  -

 ، ( وتیت قدر فرهنگی مثسسه:  تهران)  ،١٣٨٨خرداد٢٢

١٣٨٨ 

 کاربرد  ، اولسون جی  -بنوسیگناینزر –سون ویندال  -

: تهران   ) ، دهقان رضاعلی ترجمه ، ارتباطات هاینظریه

 ١٣٨٧ ، (شناسان  جامعه

 تهران )،  همگانی  هایرسانه مدنی مسئولیت ، مثتلفان هیأت  -

 ١٣٨١ ، (مقررات  و قوانی  تنقیح و تدوی  پژوه  معاونت :
 وضع مصالفان -موجود وضع حامیان »شهرزاد ،  عشریاثنی  -

 شماره ، هجدهم سال گزارش) ، «دهم انتصابات برنده موجود

 ٨٨ خرداد ،(٢٠٨

 نه بررسی  »سیدمحمدجوادشوشتری ،  – زهرا فردپیشگاهی  -
 نهم بر دوران  تأکید با  جمهوری انتصابات ریاست دوره

 ، جغرافیایی علوم ) «شمالی خراسان استان موردی مطالعه

 ٨٥ ، زمستان( چهار  شماره

:  انتصابات و رسانه سیاسی اقتصاد»  حسی  پوراحمدی  -
 های پژوه ) ، «  انتصاباتی های نابرابری کردن تئوریزه

 ١٣٨٨بهار  ، ((٥٧پیاپی )١ شماره ، شانزدهم سال ، ارتباطی
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 پیام ) ، «انتصاباتی هاینظرسنجی تبیی   » رضاعلی پویا  -
 ١٣٨٨خرداد ، (٩٣ شماره ، پژوه 

،  « حکومتی نهادهای پاسصگویی و  هارسانه »مهدی ،  رهبری -

 اسالمی صداوسیمای جمهوری:  تهران ، سنج  و پژوه  )
 ١٣٨٤بهار  ،  ( ٤١شماره  ، ایران

 در جمهوری ریاست و انتصاب تلویزیون»  کاووس ، سیدامامی  -

)  ١ ، شماره شانزدهم سال ارتباطی ، هایپژوه ) ،  «ایران 

 ١٣٨٨ بهار ،  ( ٥٧پیاپی
 بر مثثر  عوام  »اهلل  عبد و عبدالمطلب کاووس سیدامامی  -

 « مجلس و جمهوری ریاست انتصابات در شهروندان شارکتم

 ٨٨پاییز  ،  (( ٤شماره ،  چهارم، سال ، سیاسی علوم)  ،

 و رسانه اقتصاد سیاسی  »پوراحمدی ،  حسی  سیدامامی  -
 ،  « انتصاباتی هاینابرابری کردن تئوریزه  : انتصابات

((  ٥٧پیاپی  )١ شماره ، شانزدهم سال ، ارتباطی هایپژوه 

 ١٣٨٨بهار  ، 

 سازه  »عسگریان  ،  محس  و  محس  محمد اتسالمی شیخ  -
 هایپژوه  )،  « ایران  در انتصاباتی رفتار   و رسانه انگاری

 ٨٨  بهار  ، (( ٥٧پیاپی ) ١شماره  ، شانزدهم سال ، ارتباطی

، «  انتصابات در سیاسی تبلیغات راهکارهای »،  سهیال چگینی  -

 )٤ شماره نوزدهم سال ، رسانه ) 
 انتصاباتی رفتار شناختی جامعه تحلی   »،   صمد کالنتری  -

 ، « جمهوری ریاست انتصابات دوره نهمی  در ایرانیان

 ( ٢١٤ -٢١٣ شماره اقتصادی سیاسی)

 و وابستگی : ها رسانه اقتصادی حیات »مهرداد ،  علمداری  -
 ماه کتاب)  ، «چامسکی  و هرم  مدل به نگاهی با استقالل

 ١٣٨٩ شهریور ،( اجتماعی علوم

 سال ، زمانه) ،  «  نهم انتصابات »  رحیم ، محمد عیوضی  -

 ١٣٨٤ مرداد ،   ( ٣٥ شماره ، چهارم

 بررسی ) ، آقابراری محس  ، باصری احمد ،  رضا محمد نجفی  -
 سیاسی فرهنگ بر انتصابات نامزدهای تلویزیونی منارره تأثیر

 منطقه ساک  مردم بر تأکید با ) داوطلبی  از مردم شناخت و

 ، ( ششم سال ،٣١   شماره ، روانی عملیات ) ، ( تهران ٤
 ١٣٩٠ زمستان

روزنامه اعتماد  ، هاانتصابات دهم بر امواج رسانه ، شاهمرادی الهام

  ٢٣/٣/٨٨،  ١٩٧٤شماره 
shahmoradi@gmail.com 

 در انتصابات دهم اقناع راهبردی افکار عمومی ، رحمتی سیدمیثم

،١٣٩٠ 
www.jebhepaydari.ir/main/index.php?Page=definitio

n&UID 
فص   ، نق  و کارکرد رسانه در جنگ بی  کشورها علی کریمی ،
 آگاهی

http://www.fasleagahi.com/?tag=%D8%AC%D9%8
6%DA%AF 

 در دشم  روانی عملیات ابزارهای و ها، تاکتیک نیکروحمیدحاذق

 فریب برای ابزارهایی خرداد 22 انتصابات
http://persiantimes.blogsky.com/1388/04/post-25 

 ریاست انتصابات بررسی دهمی  دوره و  نقد ، حیدری سیدمنصور

 جمهوری
http://markazidaily.ir/?p=42446 

 انتصاباتی مناررات بررسی و  نقد ، محمدجواد شناس حق
 رسانه ملی در دهم دوره جمهوری نامزدهای ریاست

  hamandish.net/2010-09 04htm 
 دهم انتصابات در هارسانه کارکرد بررسی ، مصطفی سید فرقانی

http://www.mobarezpress.com/20479 
 درسی( جزوه) ، عمومی افکار ١٣٨٤،   اصغر علی محکمی

http://www.mms90ut.blogfa.com
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 اعی فارسی زبانبررسی تاثیرات ماهواره ها و شبکه های اجتم

 بر نهاد خانواده های ایرانی
 1محمد جواد قاسملو

 رشته مشاور خانواده-دانشجوی کارشناسی ارشد1
yeganeh_arshan@yahoo.com 

تاریخ پذیرش                                                                                                              16/01/1395تاریخ دریافت:

 01/03/1395نهایی:

 

 چکیده 

دشمن از طریق رسانه ها ،صدها شبکه ماهواره و شبکه های اجتماعی در عرصه های اعتقادی ، اخالقی ، اجتماعی و سیاسی 

شیده به ویژه با رویکردخانواده ، تابن دندان مسلح به ابزار و فن آوری شده است تا ما رابه گنداب فساد که خود در آن غرق 

بکشاند . در سالهای اخیر با روی آوردن شبکه های ماهواره ای به پخش فیلم و سر یالهای مستهجن خانوادگی قبح زدایی از 

ناهنجاریها وضد ارزش ها را در دستور کار قرارداده اند و با ساخت فیلم های مختلف سعی در رواج اباحه گری ، لات گراییی 

خالقی و جنسی ، مصرف گرایی ، تبلیغ مد و پوشش های غیر انسیانی ، تبلییغ شیهوت مفرط ، تنوع طلبی در زمینه های ا

وشهوت پرستی و... سعی کرده است خانواده های منفعل در برابر رسانه های هدف ایجاد نماید. ، ماهواره در جامعه ما باعیث 

ویزیون در خانواده نیز باعیث کیاهش فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیذر شده است. محوریت شبکه های اجتماعی و تل

روابط عاطفی بین اعضای خانواده و در نتیجه گسست خانواده شده است. در گاشته بزرگتر ها ی خانواده محوراصلی بودند و 

دیذراعضا  دورآنها جم  می شدند ولی اکنون تلویزیون و شبکه های اجتماعی محور هستند . در این میان جامعه اسالمی و 

وریفه مهمی را بعهده دارد حداقل می تواند پشت پرده های برنامه های ماهواره را برای خانواده ها تشیری  کنید تیا ایرانی 

مردم با واقعیت ها بیشتر آشنا شوند . تقویت آموزه های دینی و اخالقی از مهمترین راهکارهیای مقابلیه بیا آسییب هیا و 

هیم چه نخواهیم مولفه ها وابزارهای دنیای مدرن وارد زندگی ماشیده ناهنجاری های اجتماعی زندگی مدرن است . چه بخوا

ومی شود اما خانواده ها می توانند از طریق پرورش دینی فرزندان آن ها را از خطرات مصون سازند در جامعیه میا آمیوزش 

کردند مفیید بیود  دینی جای تربیت را گرفته است ، آموزش دینی برای نسل گاشته که در دهکده های جهانی زندگی نمی

ولی برای نسل امروز باید به جای آموزش دینی ، تربیت و پرورش دینی را جایذزین کرد ، به این معنا که خانواده باید عشق ، 

عبادت ، نیایش ، صداقت ، امانتداری ، نوع دوستی ، پاکدامنی و ... رادر وجود فرزندان خود پرورش دهد تا آن ها با عشیق و 

 ه سوی این مفاهیم حرکت کنند . عالقه درونی ب

 واژگان کلیدی

 جنگ نرم، آسیب های اجتماعیبکه های اجتماعی، تهاجم فرهنذی، ماهواره، ش

 مقدمه-1

 300مدار تلویزونی درک  جهان  159به لحا  فنی در        

ماهواره  116ماهواره تلویزیونی فعال است که از ای  تعداد، 

ر ای  فضا فعال هستند. ای  فضای ایران را پوش  داده و د

شبکه تلویزیونی را  18000تعداد ماهواره امکان تماشای حدود 
توان های معمولی میدی  و در ای  فراهم می آورد. با رسیورها

کانال ماهواره ای را درایران با کیفیت بات  2000تا نزدیک 
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قریب به اتفاق برنامه های  هایی که اکثردریافت کرد ، شبکه

با سنت و فرهنگ ایرانی و اسالمی در تضادند و اثرات   آنها

گذارند و یکی از روانی بر مصاطبی  ایرانی  می مصرب  روحی  و
مهمتری  تاکتیک های غرب در جنگ نرم علیه ارزش های 

اسالمی و ایرانی است . دربی  شبکه های ماهواره ای  که به 

کانال خا   380سهولت در ایران قاب  دریافت است ، بی  از 

موسیقی وجود دارد که شبانه روز در حال پص  موسیقی ، 

کلیپ ، رق  ، آهنگ های در خواستی و کنسرت هستند . 

عموم ای  برنامه ها آکنده از حرکات ضد اخالقی و اوردیکال 

است . درحالی که عالوه برای  شبکه های اختصاصی موزیکال ، 

ود کلیپ ها شبکه هم در خالل برنامه های خ 1200حدود 

وشوهای موزیکال پص  می کنند . در حوزه کودک و نوجوان 

کانال ماهواره ای قاب  دریافت در ایران است .  250بی  از 

ضم  اینکه بص  مهمی از برنامه های کانال های عمومی نیز 

به پص  برنامه های کودک و نوجوان اختصا  دارد . ای  

موماٌ در تضاد با شبکه ها عالوه برپص  کارتون هایی که ع
مبانی اخالق ماست  ، اقدام به فرهنگ سازی ارزش های 

لیبرالی و اومانیستی غرب در ذهنیت اطفال ایرانی می کند و 

 آنان را شیفته زندگی آمریکایی و غربی می نماید . 

در خصو  مصرف زدگی و فرهنگ سازی پوش  و مد        

لباس اختصا   شبکه وجود دارد که به نمای  مد و 80حدود 

دارد ، لباس هایی که رسماٌ تبلیغ فرهنگ عریانی است . ای  

به تبلیغ  <<میس بیکینی  >>شبکه ها حتی تحت عنوان 

لباس زیر مردانه و زنانه می پردازد بایستی بدانیم که تبلیغ 

پوش  غربی صرفاٌ به ای  کانال ها منتهی نمی شود و سایر 

برنامه های خوی  بدان  شبکه های ماهواره ای نیز در مت 

اقدام می ورزند . برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 

در ابتدا بیشتر محتوا و موضوعاتی سیاسی داشتند و نیت و نوع 
گرای  ضد انقالبی و ضد ایرانی آنها نشان از تامی  مالی آنها 

توسط سرویس های جاسوسی، محاف  سلطنت طلب ، ضد دی  

یان داشت . ای  روال تاکنون هم ادامه داشته و به ها وحتی بهال

دلی  آنکه در حوزه جنگ نرم ای  شبکه ها از مهم تری  

محورهای عملیاتی بدخواهان و دشمنان ای  مرزو بوم است . 

میزان ساعت برنامه های پص  آنها از سه ، چهار ساعت در روز 

و از  ساعت و حالت شبانه روزی  در آمده 24در اوای  کار به 

نظر کمی در حالی که تا چند سال پی  تعداشان از انگشتان 

شبکه هم  120دو دست هم فراتر نمی رفت حات تعداشان از 

بیشتر شده است  . اعجاب برانگیز تر آنکه ای  عدد چندی  برابر 

مجموع شبکه های اصلی و محلی سازمان صداو سیما ست که 

اضافه چند شبکه ویژه با حمایت و پشتیبانی دولت اکثرشان به 

مصاطبان مقیم خارج از کشور همه قاره ها را پوش  تلویزیونی 

 داده اند .    
البته ای  برتری عددی در مقایسه با تعداد شبکه های        

سازمان صداوسیما را نباید زیاد جدی گرفت  چون با پیشرفت 

و  ثانیه ای تکنولوژی در ای   حوزه دیگر شبکه  را ه انداخت  

شبکه  داری  بسیار لوس و عامیانه شده و بابدوی تری  امکانات 

را ه انداخت  ، یک شرکت  ثبتی در عصر حاضر می توان  یک 

شبکه  ماهواره ای برپا کرد ، در دیجیتالیزه زدگی ای  دوران 

متری و تجهیزاتی که در هر مغازه  150بایک  واحد آپارتمان 

بکه ای روی  مدار برد و ای  هم پیدا می شود ، می توان ش

مانند بسیاری از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با امکانات 

محدود  می شود دست به کاسبی رسانه ای زد . در انتهای ای  

قیاس کلی شبکه ها ی ماهواره ای با سازمان صدا و سیما که 

فضا و مجالی اختصاصی و جامع را نیاز دارد . ای  توجیه را هم 

ید بست که حذف شبکه  های صدا وسیمای جمهوری به حق با
اسالمی ایران از روی یک ماهواره  نشانگر عجز و ناتوانی آنها در 

برابر کیفیت برنامه های فرامرزی  شبکه های وطنی و حتی  

خارجی  زبان  سیماست  ، حال آنکه در داخ   نقد و اعترا  

خلی می رود هایی  مغرضانه  و غیر منصفانه  بر برنامه های دا

 که آن دیگر بحثی جداست  . 

تعدادی  از شبکه های ماهواره ای فارسی  زبان  ادعای فعالیت   

های اقتصادی  صرف دارند  و با مظلوم نمایی  ادعای بی طرفی 

از هر دو سو را دارند و فریادهم  می زنند که کاسب هستند و 

ای  به  پهنای باند فرکانس ویتری  دکان رسانه ای آنهاست  .

کنار که آنها فقط به دنبال تجارت و بساطی برای زندگی  بهتر 

در غرب هستند ، اما آنها هم نباید برای مصاطب وطنی مناسب 

وبی خطر ارزیابی شود . در نزدیک تری  آسیب شناسی ،آنها را 
مروج اباحه گری و سبک زندگی غیر ملی باید قلمداد کرد . زیرا 

را چون ویروسی به ذه  مصاطب فرهنگ کشور تحت تابعیت 

داخلی واگیر می دهند و ای  مکم  مقید نبودن آنها به برخی 

انگاره وباورهای شرعی و مناسب فرهنگی داخلی است که 

خسارت های اعتقادی  واجتماعی را رقم می زند ، مانند بد 

حجابی و اختالط نامحرم که به عنوان پی  در آمد حیا زدایی 

ار می آید و کسالت های اجتماعی و از یک جامعه به شم

 ناخوشی های اعتقادی را به وجود می آورد .     

گویندماهواره یک وسیله ای است که هم می توان از می        

آن استفاده درست کرد و هم نادرست برفر  هم بتوان از 

ماهواره در عالم امکان استفاده خوبی  هم کرد ولی آن چیزی 
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حال تحقق است غیر از ای  است و مانند که درعالم واقع در

چاقویی است که فعالٌ درحال بریدن  دست و پا وسراست . 

جنگ رسانه ای  ، یکی ازبرجسته تری  جنبه های جنگ نرم  و 
جنگ های جدید بی  المللی است . اگرچه جنگ رسانه ای 

عمدتاٌ به هنگام جنگ نظامی کاربرد بیشتری  پیدا می کند ، اما 

آن مفهوم نیست که در سایر مواقع جنگ رسانه ای  ای  به 

درجریان نبوده یا مورد استفاده قرار نمی گیرد  . جنگ رسانه 

ای ، تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیزبی  کشورها 

به صورت غیر رسمی ادامه داشته ، هرکشوری از حداکثر توان 

رسانه ها  خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خوی  با استفاده از 

بهره گیری می کند ، جنگ رسانه ای راهراٌ میان رادیو و 

تلویزیون ها ، مفسران مطبوعاتی ، خبرنگاران خبرگزاری ها ، 

شبکه های خبری و سایت های اینترنتی جریان دارد  ، اما 

واقعیت ای  است که در پشت ای  جدال ژورنالیستی ، چیزی به 

ه است که مستقیماٌ توسط نام سیاست رسانه ای یک کشور نهفت

بودجه های رسمی مصوب مجالس کشورها یا بودجه های سری 
سازمان های اطالعاتی و امنیتی وسرویس های جاسوسی ، 

 تغذیه می شود . 

سربازان جنگ رسانه ای متصصصان تبلیغات ،        

استراتژیست های تبلیغات بی  المللی وکارگزاران رسانه ها 

رسانه ای نه لزوماٌ ژنرال های پادگان  هستند ، طراحان جنگ

نشی  بلکه ممک  است پروفسورهای کالج ها و دپارتمان های 

رسانه ای در دانشگاه های معتبر هر کشوری باشند  جنگ 

رسانه ای  جنگ بدون خونریزی ، جنگ آرام و جنگ بهداشتی 

و تمیز تلقی می شود، جنگی که درصفحات روزنامه ها و 

، صفحات تلویزیون ها و عدسی دوربی  ها ، میکرف  رادیوها 

جریان دارد. مردمی که تح  بمباران جنگ رسانه ای قرار دارند 

حتی ممک  است خود از وجود جنگ سنگینی که برفضای 
تنفسی آنها جریان دارد ، بی اطالع باشند ، هدف حنگ رسانه 

ای اگر چه درواقع تغییرکارکرد و عملکرد دولت هاست امابه 

موسی ، به جای هدف قرار دادن مستقیم دولت ها ، ملت طرزمل

ها را هدف بمباران خود قرارمی دهد ای  جنگ تمام عیار و 

هجمه های سنگی  برای کشوری که می خواهد مستق  باشد 

چشمگیر است ، انقالب ایران درحالی به پیروزی رسید که 

دوگفتمان لیبرالیسم ومارکسیسم جهان را به دوبص  بلوک 

و بلوک غرب تقسیم کردندانقالب ایران با شعار نه شرقی  شرق

ونه غربی نوای الهی فراخواند ، ای  همان چیزی بود که غرب و 

شرق از آن وحشت داشت چرا که گرای  مردمان بسمت 

ارزشهای دینی مستقیماٌمنافع جهانصواران را به خطر می 

ترفند ها از انداخت ، ازای  روبود که بعداز انقالب دشم  با انواع 

قبی  کودتا، جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، شبیصون فرهنگی، 

زمی  زدن ای  انقالب کرد  بر ناتوی فرهنگی ... اقدام به تغییر و
ل وتیت نتوانست کاری از وحدت مردم حو اما بحول الهی و

و اینک دشم  با بکارگیری ابزارهی نوی  پی  برد 

واره وشبکه های وخصوصاتجهیزات ارتباطی از قبی  ماه

اجتماعی یک جنگ تمام عیار را برعلیه ارزشهای اسالمی و 

ایرانی به را انداخته است . از ای  رو ای  مقاله سعی دارد با 

بررسی ماهواره ها و شبکه های اجتماعی تاثیرات آن را بر موارد 

بررسی اهداف شبکه های ماهواره ای    -1زیر مشص  نماید: 

شبکه های  بررسی سازگاری  -2رانی،  بر جامعه اسالمی ای

بررسی تاثیر   - 3، ماهواره ای با دی  و ارزش ها و فرهنگ ما

شبکه های ماهواره ای در نظام خانواده ایرانی اسالمی، و در 

در خانواده روابط زوجی  برماهواره بررسی تاثیر   - 4نهایت 

 ایرانی اسالمی.

  ادبیات پژوهش-٢

 ها و فرهنگین، ارزشهجوم بر د  ماهواره-٢-١

دی  یکی از موانع مهمی است که دشمنان را در رسیدن 

به نقشه هایشان ناکام می گذارد. لذا طبیعی است که آنان نیز 

در صدد کنار زدن آن باشند. آنها توسط شبکه های ماهواره ای، 

به انواع تهاجمات و تصریب ها علیه دی  اقدام می کنند که 

 : ودفهرست وار اشاره می ش

با توجه به اینکه نظام  . هجمه علیه انقالب اسالمی ال 

مقدس جمهوری اسالمی، در مقاب  حذف دی  از عرصه زندگی 

ایستاده و با شعار دینداری، دوباره نام و نق  خدا را زنده کرده 

است، دشمنان برای شکست  آن همه توان خود را به کار بسته 

اینک با وسال  متعددی از  اند که با حمله نظامی شروع کردند و

 . جمله ماهواره به جنگ فرهنگی روی آورده اند

از آنجا که مردم باورهای دینی  : ب. مماشات در امور دینی

و اعتقادی خود را بسیار دوست می دارند، به ای  سادگی از آن 

دست نصواهند کشید، لذا برنامه سازان در قدم اول نه تنها 

دی  ندارند بلکه به آن احترام توهی  و تحقیری نسبت به 

گذاشته و حتی ممک  است در مناسبات مصتل  دینی به 

متدینان تبریک و تسلیت نیز بگویند به طور مثال شبکه فارسی 

وان مدتی ایام شهادت المه را تسلیت می گفت تا مصاطب 

 مسلمان ایرانی را داشته باشد.
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ه های در قالب برنام : ج. حمله به مقدسات در قالب نقد

مصتل  سعی در نقد و زیر سثال بردن اعتقادات دارند و به نام 

بحث های علمی و دینی، دی  را مورد تصطئه و نقد قرار می 
دهند بدون آنکه فرصت دفاع را به مدافعان و کارشناسان دینی 

 . بدهند

با ساخت بازی ها و فیلم هایی که جنبه  : د. دی  هراسی

ن جذاب است، نمادهای دینی را سرگرمی داشته و برای کودکا

به عنوان دشم  انسانیت معرفی کرده، و بدی  ترتیب کودکان 

می سازند در بصشی از شبکه    را از دی  متنفر و با آن دشم 

های سیاسی گروه های تندرو سلفی که ساخته و پرداخته 

 . استکبار است به عنوان نماد مسلمی  معرفی می شود

  غیرت دینی و ملی -٢-٢

غیرت و حمیت، یعنی تالش در نگهداری آنچه حفظ  

ضروری است. ای  صفت در قالب مطلوب ، از شجاعت، بزرگ 

گیرد. شاید بتوان انواع  منشی و قوت نفس انسان سرچشمه می

غیرت را به تعداد پدیده هایی که نزد انسان تقدّس و حرمت 

دارد، گسترش داد که در ای  صورت از مرز شمارش فراتر می 

های مقدّس را در رود. اما از دیدگاه دیگر می توان همه پدیده

و میه  خالصه کرد که در نتیجه،  ناموس و آبرو قالب دی ،

 .کرد: دینی، ناموسی و ملی تقسیم و با عناوی  به سه نوع غیرت

غیرت دینی وملی به  : ال . غیرت سرمایه دینی مسلمان 
کیان اسالم و آنچه ای  معنا است که انسان مسلمان نسبت به 

س باشد، ودربعضی مواقع نیز از خود ابدان مربوط می شود حس

عکس العم  نشان دهد و حتی از کوچک تری  خدشه و 

 کند. تعرّضی نسبت به آن جلوگیری

دشمنان دریافتند  : ب. با مردم با غیرت نمی توان جنگید

که به وسیله جنگ نرم به ویژه با ادعای تظاهر به فرهنگ 

ی و شعارهای دروغ دموکراسی و آزادی می توانند بر غیرت جهان

ملی و دینی همچنی  ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران حمله 

     برده و آن را تضعی  و در نتیجه به نابودی بکشانند.

به طور خالصه  : ج. برای پیروزی باید غیرت زدایی کرد  

در ای  می توان گفت رویکرد ای  نوع شبکه ها چنی  است: 

شبکه ها انتقال فرهنگ از طریق ساخت سریال ها و فیلم های 

مصتل  به تدریج باعث می شود که فرهنگ مصاطبان به طور 

  د.گرفته شو فته و غیرت دینی از آنهاغیر ملموس تغییر یا

 و خانوادهماهواره  -٢-٣

 ال . شبک ههای ماهوار های و تصریب خانواده ایرانی:

نواده در روزهای متوالی سریالهای هنگامی که اعضای خا

سازی روابط با نامحرم یاسب ماهواره را که هدف آنها عادنامن

نند مرزهای اخالقی بی  اعضای خانواده است، مشاهده میک

کمرنگ می شود، و عفت زنانگی و غیرت مردانگی مفهومی 

غریب جلوه می کند. فیلم های ماهواره ای درصدد  ناآشنا و

وازی در بیرون از خانواده هستند، به طوری که تثبیت روابط م
دهند که به تدریج را امری طبیعی جلوه می خیانت به همسر

و موجب فروپاشی بنیان خانواده  مهریموجب دلسردی و بی

 شود.یم

شبکه های ماهواره ای  : ب. اشاعه فحشا و بی بند و باری

 در قالب سریال ها، میان برنامه ها و آگهی ها، مظاهر

ضداخالقی را تبلیغ می کنند. در سریا لهای نامناسب شبک 

رهنگی کشورها مورد های س  تهای اجتماعی و فههای ماهوار

 گیرند.یتحقیر قرار م

برنام ههای ماهوار  : ج. ترویج هم خانگی های بدون ازدواج

دختران و  شودیهای با ترویج ای  الگوی نابهنجار باعث م

به تشکی  خانواده نبینند و ترجیح  پسران جوان خود را ملزم

 دهند که ای  شک  از الگوی تشکی  خانواده را تجربه کنند.

عموم سریال ها و  . ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی: د
فیلم هایی که برای مصاطب ایرانی و مسلمانِ ماهواره آماده 

سازی می شود، سعی شده است که در آن برای افراد، حق 

عالوه بر روابط زناشویی را محفو  بداند.  چشیدن روابط دیگر

که مهم تری  آسیبِ آن، تضعی  و نادیده گرفت  پیوند،حق 

مسلم زناشویی، القای تجربه چندی  باره عشق توسط زن و مرد 

 نهایت فروپاشی خانواده می باشد. (حتی بعد از ازدواج) و در

 تاثیرات ماهواره بر کشور های دیذر-4-2

آنچه امروز برای  :   هدف ماهواره هاال . جوامع مسلمی

ملت های مسلمان مشک  ساز شده است تهاجم فرهنگی یا 

غلبه فرهنگی یک فرهنگ بر سایر فرهنگ هاست. نمونه بارز آن 

را می توان به روند رو به گسترش تسلط فرهنگ غرب بر سایر 

 . فرهنگ ها بویژه فرهنگ اسالمی اشاره نمود

 فروپاشی تمدن غرب: . اعترافات غربی ها به ب

دانشمندانی از آمریکا و بعضی کشورهای غربی نظیر 

« گور ویدال » تاریخ نویس معاصر انگلیسی و « ال.پی.تامسون »

نویسنده مشهور آمریکایی و ... درباره فساد در تمدن غرب و 

 . نموده اند فروپاشی ای  تمدن پی  بینی ها و نظراتی ارایه
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خالقی در آمریکا و اروپای ج. شمه ای از انحطاطات ا

به نظر یکی از اندیشمندان غربی مشک  اصلی جهان  مدرن:

امروز غرب ، اقتصادی، سیاسی و ... نیست بلکه بحران ناشی از 
فروپاشی انسجام اخالقی است. هرج و مرج اخالقی و از دست 

رفت  مالک های درست، محصول افول خانواده، عملکرد رسانه 

ی و مسولیت ناپذیری جنسی است.می توان و نیزبی بند و بار

گفت عام  اساسی و مهمی که در ورای ای  عوام ، تاثیر 

اساسی دارد،رویکرد تساه  محور و رواداری نسبت به نسای  

 . غیر اخالقی در جامعه است

 بهانه ها و توجیهات داشتن ماهواره-٢-٥

برخی از افراد هستند که بدون توجه به محیط خانواده و 

ضالات آن، با دست آویز قرار دادن توجیهات سطحی، راه اقت

ورودماهواره را به خانواده باز می کنند؛ ای  گونه افراد بی شک 

بار وجود ماهواره در ¬بعد از مدت کوتاهی آثار و نتایج زیان 

محیط خانه و خانواده را خواهند دید. در ای  بص  عالوه بر 

رسی محتوایی برخی از توضیح مواردی از ای  توجیهات، به بر

  شبکه های ماهواره ای نیز پرداخته شده است.

برخی از مردم در  : ال . به دست آوردن پرستیژ اجتماعی

زندگی خوی  فکر مستقلی ندارند و در اص  جوّ جامعۀ اطراف 

آنها است که برایشان تصمیم م یگیرد. درنگاه ای  دسته اصالت 

عت اطراف چنی  فردی، با ه مرنگ جماعت شدن است. اگر جما
ماهواره را جزوی از زندگی بدانند، او هم به دنبال ای  جو رفته 

و ماهوار های خواهد شد، بدون توجه به اینکه ای  کار چه آثار 

 مصربی را در خود و خانواده خود ایجاد می کند.

برخی از والدی   ب. جلوگیری از حری  شدن فرزندان:

اره را په  می کنیم تا بچه ها می گویند: در خانه بساط ماهو

حری  نشوند. اگر ماهواره در خانه نباشد، فرزندانمان بیرون از 

خانه وصف  را شنیده و خارج از محدوده ی نظارت ما به سراغ 

شبکه های آن چنانی می روند. اگر ماهواره در خانه باشد، ما بر 

اید میزان و نوع استفاده از آن نظارت خواهیم داشت. در جواب ب

گفت: مگر می توان تنها با گذاشت  برنامه های خوب، شوق 

فرزندان را برای برنامه های بدی که بیرون از خانه وص  آن را 

 می شنوند کم کرد؟

افرادی هستند که می  : د.باید خود را همه جا حفظ کرد

انسان باید بتواند خود را همه جا حفظ کند و اگه »گویند 

گفتی سالم موندی که کار خاصی خودت رو توی قفس کردی و

نکردی. اگه تونستی ماهواره داشته باشی وخودت واسه خودت 

ای  دوستان « فیلترش کنی وگزینشی ببینی اونوقت هنرکردی 

انسان از اطرافیان و   -1که ای  نکات را فراموش کرده اند 

محیط اطراف و از هر چیزی که با آن سر و کار دارد اثر می 

یا زیاد ولی اگر انصاف به خرج دهیم می بینیم پذیرد حال کم 
که محال است ما ماهواره را ببینیم و هیچ تاثیری هرچند کم 

بر فر  که شما مورد واضح بات را رد کنید  -٢، روی ما نگذارد

و بگویید م  ای  گونه نیستم حال ای  سوال مطر  می شود: 

ن می برید آیا آیا در خانه ای که شما ماهواره را برای  به ارمغا

فرد دیگری هم وجود دارد اگر وجود دارد شما از کجا می توانید 

 . مطمئ  باشیدروی او هم اثر نگذارد

  هد ف شبکه های ماهواره ای-6-2

اشاععه فحشا وبی بندوباری وتغیر در -1-6-2

 الذوی فرهنذی با ماهواره

یکی از کارکردهای رسانه های جمعی به ویژه ماهواره ، 

سازی وبه تبع آن شک  دادن به هنجار های مناسب با مفهوم 
آن مفهوم است ، بری  اساس اراله تصویرهای مستحج  و 

مبتذل وخالف عفت عمومی از طریق ماهواره ونمای  آنها یکی 

از عوام  گسترش بی بند وباری وبه فحشا کشاندن جوانان از 

نوع جرایم جنسی است ، دشم  که هواره اشاعه فرهنگ دینی 

و اعتقاد به خداوند ومعنویات را مانع اصلی هدف های خود می 

بیند ، برای کم رنگ کردن ای  اعتقادات با ایجاد خل  در 

اعتقادات قشر جوان ، دربه انحراف کشاندن وبی  هویت کردن 

آنان می کوشد از دیدگاه ومنطق قرآن ، باز گوکردن زشتی ها و 

زیرا موجب آشکار سازی اراله و ترویج آن ها ، نهی شده است ؛ 

زشتی ها و برمال شدن آن ها می شود . امام رضا علیه السالم 

نیز می فرماید : آنکس که کناه را نشر دهد رانده است و آن 

کس که گناه را پنهان می دارد مشمول آمرزش الهی است . 

شبکه های ماهواره ای در قالب میان برنامه ها و آگهی ها ، وزیر 
ضد اخالقی را تبلیغ می کنند و ای  رسانه ،  نویس  ، مظاهر

همچون دیگر ابزار بشری می تواند به آرمان های تعالی بص  

انسان ها و جوامع خدمت یا خیانت کند که در حال حاضر ف 

بیشتری  خدمت ماهواره ایجاد و رواج فساد و فحشا در میان 

جوانان است . با توجه به جوان بودن جمعیت کشور عالوه 

اثیر شبکه های ماهواره ای برنحوه نگرش جوانان به مسای  برت

سیاسی ، ما شاهد تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان  کشور 

نسبت به بسیاری مسال  از جمله مدل لباس و آرای  نیز 

هستیم ، نکته قاب  توجه در زمینه تغییر دیدگاه جوانان نسبت 

ی  جمعی در به نوع پوش  و آرای  آنها ای  است که الگوها 
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جامعه بشدت  در حال تضعی  و فرد گرایی و توجه به خود در 

حال رشد است ، آراستگی وزیبایی راهر جوان امروز که مورد 

پسند اوست به گونه ای متفاوت از الگو های  جمعی است که 
 فرهنگ سنتی جامعه برای او ترسیم می کند . 

ابزار  درجامعه  به دلی  بهبود اوضاع اقتصادی مردم ،

موجود دربی  جوانان به مثابه یک ارزش اجتماعی بسرعت در 

حال رشد است ، یکی از دتی  پررنگ شدن ای  موضوضع 

عالوه بررفاه اقتصادی ، گسترش روزافزون استفاده از ماهواره در 

خانواده ها می باشد ازای  نکته نیز نباید غاف  شد که جامعه ما 

میان موجی که برطبقه بات  یک جامعه درحال گذر است و ای 

و متوسط تاثیر می گذارد ، طبقات پایی  جامعه را هم متاثر می 

کند . مثالٌ مادرجوانان طبقات پایی  جامعه می  به تغییر درنوع 

لباس و آرای  را مشاهده می کنیم ، هرچند مسال  مالی آنها 

را در ابزار ای  نوع کن  اجتماعی دچار محدودیت می کند 

عه جوانی مث  ایران ، انتصاب نوع پوش  و سبک آرای  درجام

بی تاثیر از برنامه های ماهواره نیست ، با نگاهی کوتاه به ای  
مساله متوجه می شویم که نفوذ فرهنگ غرب آرام آرام وارد 

کلیه اندام های درخت کهنسال فرهنگ ایران می شود وخود را 

هنگ جامعه به به سرعت ناباورانه ای به عنوان بصشی از فر

جوانان عرضه می کند . دشمنان ایران با تطمیع مردم سست 

ایمان سعی داشتند جلوی ترویج اسالم و گرویدن مردم به 

اسالم را بگیرند ، در زمان امام علی علیه السالم یکی از اهرم 

های معاویه برای جلب بیشتر مردم به سمت خود و افزودن 

ه وتطمیع مالی و مناصب و دشم  میان مردم و امام دادن رشو

مقام به اطرافیان و مردم بود ، ای  روند درزمان بقیه امامان نیز 

ادامه داشت و یکی از ایراداتی که امام حسی  علیه السالم به 

یزید گرفت ترویج ترویج لهو ولعب و شراب خواری او بود و 

اینکه او با میمون و بوزینه مشغول بازی می شود . اکنون نیز 
ست های استعماری به سمت ترویج مصرف گرایی ، دنیا سیا

به  طلبی و ترویج فساد است تا با ای  روش مردم را از آگاهی

 شعور و دی  مداری دور کنند .

 تأثیر رسانه بر ارتباط عاطفی خانواده-7-2

، کارکردهای عاطفی و  یکی از کارکردهای مهم خانواده

مستقیم و غالبا در روانی است که با محبت مستقیم و یا غیر

 یشک  ارتباط کالمی و دیداری میان اعضای خانواده صورت م

مهمتری   یگیرد. ارتباط کالمی، ع  یالصصو  میان همسران،

ابزاری است که پیوند عاطفی میان اعضای خانواده را مستحکم 

، در راستای استراتژی کمیت گرایی تالش  .اما رسانه ها میسازد

 . اغت افراد خانواده را به خود اختصا  دهند، تا اوقات فر دارند

تنوع برنامه ها و شبکه های رسانه ها باعث شده است که 

بسیاری از افراد نتوانند تمام برنامه های دلصواه خود را از رسانه 
. ویژگیهای زندگی مدرن شهری اهمیت مضاع   پیگیری کنند

ازخانه و ای  موضوع را می نمایاند زیرا در زندگی مدرن تعری  

. امروزه خانه به محلی برای  خانواده در معر  تغییر است

شده  استراحت و فاصله گرفت  از فضای کار و اشتغال تبدی 

. در عی  حال بسیاری از افراد ساعات حضور خود در خانه  است

را با زمان پص  برنامه های دلصواه خود تنظیم میکنند. در 

اعضای خانواده ها به چنی  فضایی، فرصت گفت و گو میان 

موضوع گفت  ، ، تنزل مییابد و در اغلب موارد حداق  ممک 

وگو میان اعضای خانواده ها به بحث و نقد و نظر درباره برنامه 

های رسانه اختصا  دارد و دیگر زمانی برای گفتگو و اطالع از 

کارهای یکدیگر و ابراز محبت و همفکری بی  اعضای خانواده 

  . وجود ندارد

صرف نظر از اینکه رسانه ها باعث میشوند تا خانواده 
ورای  خود را به درستی انجام ندهد و به مرور نق  عواط  را 

دار  ، در برخی موارد نیز داعیه در خانواده کمرنگ می نماید

انجام کارکردهای خانواده هستند. ای  ادعا ی رسانه ها رابیشتر 

نه ها با استفاده از در عرصه های تربیتی میتوان یافت، رسا

شکاف عاطفی ایجاد شده در بی  اعضاء خانواده خود رامدعی 

امر تعلیم و تربیت میدانند و یکی از تأثیرگذارتری  رفتارهای 

بسیاری از  . رسانه ها، آموز شها و رفتارهای تربیتی رسانه است

خانواده ها با بازتولیدآموزه های تربیتی رسانه ها توسط 

ر برابر انجام چنی  رسالتی کمتر احساس فرزندانشان، د

. ای  در حالی است که پیامهای تربیتی رسانه  مسئولیت میکنند

ها منحصر در پیامهای مستقیم رسانه نیست و بسیاری از 

پیامهای غیرمستقیم رسانه نیز تأثیرگذارتر است و در تعار  با 
ری نظ از سوی دیگر مبانی  . پیامهای مستقیم رسانه قرار دارد

نی  پستم  »رسانه ها در امر تعلیم و تربیت نیز مصدوش است. 

معتقد است برخی از مبانی رسانه ها در  جامعه شناس اروپایی «

امر تعلیم و تربیت در هیچ کدام از مکاتب تعلیم و تربیت یافت 

 . نمی شود

هزار سر و دست و  ١٧ای امروز ما با غول پرنده افسانه

دوزد و مرتبط همه دنیا را به هم می رو هستیم کهپایی روبه

های نحس خود را در بدنه خانواده فرو کند، غولی که چنگالمی

،  کند و نگوییم در یک آن بلکه با چند پرده نمای  سفرهمی

ها از ای  غول چیند که اگر برای قدیمیخانه و خانواده را بر می

  ! ؟ دشوماند که مگر میگفتی دهانشان از تعجب باز میمی
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 تجزیه تحلیل داده ها-3

 فردیهایآسیب-1-3  

مردی که همواره در ماهواره نامحرم را با آن بدن نیمه عریان و 

آرای  شده ببیند و نتواند به آرزوی خود برسد. به صورت عقده 
 شد. در خود ریصته و دچار بیماری روان پریشی خواهد

 

نَ جَالِساً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمُ عَ ْ أَمِیرِ الْمُثْمِنِی َ ع أَنَّهُ کَا

امْرَأَةٌ جَمِیلَۀٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ ع إِنَّ عُیُونَ هَذِهِ 

الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِکَ سَبَبُ هِبَابِهَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی 

 سْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِیَ امْرَأَةٌ کَامْرَأَةامْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْیُلَامِ

 

السالم( در میان یاران  نشسته روایت شده از امام علی )علیه

ها به او ها عبور نمود و عده ای از آنبود که زنی زیبا از کنار آن

السالم( فرمود: همانا دیدگان ای  خیره شدند پس امام )علیه

های خیره سبب ایجاد تصور بزرگان طمع کار است و ای  نگاه

شود بنابرای ، هنگامی که یکی از شما به زنی نگاه ذهنی می

کند که از او خوش  بیاید باید با همسر خود آمیزش کند، )و 

و زن خودش. )وسال  الشیعه ج بداند( آن زن، زنی است همچ
٢٠   106) 

 

 

لْبُهُ بِالدُّنْیَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ به أَبَا عَبْدِاللَّهِ علیه السالم یَقُولُ مَ ْ تَعَلَّقَ قَ

ثال ِ خِصَالٍ هَمٍّ لَا یَفْنَی وَ أَمَ ٍ لَا یُدْرَکُ وَ رَجَاءٍ لَا یُنَالُ )کافی ج 

 (؛٣٢٠ ٢

السالم( فرمود: هر کس قلب  به دنیا تعلق امام صادق )علیه

پیدا کند قلب  به سه خصلت تعلق پیدا کند. گرفتاری که تمام 

کند و امیدی که به آن و آرزوی که درک نمیشود، نمی

 رسد.نمی

 

وَ قَالَ ع مَ ْ أَمَّ َ فَاجِراً کَانَ أَدْنَی عُقُوبَتِهِ الْحِرْمَانَ ؛ هر کس 

آرزوی گناه داشته باشد کمتری  عقوبت  پشیمانی است. 
 (٨٣   ٧٥)بحاراتنوار ج 

 

الَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَ : حسرت و پشیمانی

النَّظَرُ سَهْمٌ ِم ْ سِهَامِ إِبْلِیَس مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِ ْ نَظَْرةٍ أَوْرَثَتْ 

السالم( فرمود: نگاه )حرام( تیری حَسْرَةً طَوِیلَۀً ؛ امام صادق)علیه

باشد؛ و چه بسا نگاه حرامی که از تیرهای مسموم شیطان می

گذارد. )کافی ی را به جای میحسرت و پشیمانی )روانی( طوتن

٥٥٩   ٥) 

 
دیدن صحنه های محرک و شهوت انگیز در : خود ارضایی

های ماهواره مصصوصاً برای جوانانی که توان اطفاء شهوت فیلم

از راه شرعی را ندارند، موجب روی آوردن به دفع شهوت از راه 

 گردد.استمناء می

اط و دور انحط: افسردگی شدید و گاه همراه با خودکشی

ها و به وجود افتادگی از اص  خود با دیدن انواع و اقسام فیلم

آمدن احساس پوچی و بی هویتی و دور شدن از یاد خدا و 

های روانی انسان را به سمت خود ها و بیماریهجوم تاریکی

 . دهدکشی سوق می

 اجتماعی های آسیب-2-3  

های ع فیلمبا به نمای  گذاشت  انوا: ایجاد روابط نا سالم

شهوت انگیز و روابط نا مشروع کم کم روابط نا سالم بی  زن و 

مرد نا محرم عادی شده و منجر به فساد خانواده و اجتماع 

 . گرددمی

سه  و : افزای  جرایم توسط نمای  تصاویر خشونت بار 

آسان نشان دادن کشتار و قت  و هر گونه جنایت با سال  سرد 

ریزد و موجبات بات رفت  آمار رو میو گرم ترس بیننده را ف

 آورد.جرم و جنایت در جامعه را پدید می
 ترویج مد گرایی و اراله مد های آرایشی و پوش  زننده:

اوحی اهلل عز و جاللی النبی م   السالم( :امام صادق )علیه

اتنبیاء ق  للمثمنی : ت تلبسوا لبس اعدالیو ت تطمعوا طعام 

مسالک اعدایی، فتکونوا اعدالی کما هم  اعدالی وت تسلکوا

اعدالی : خداوند بزرگ به پیامبری از پیامبران  وحی نمود که 

به مثمنی  بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید، غذای آنان را 

نصورید و از راه آنان نروید )آنان را الگوی خود قرار ندهید( که 

که شوید، همان طور در ای  صورت از دشمنان م  محسوب می

 (٣٤٨   ٢آنان دشمنان م  هستند. )عل  شرایع ج 

قال اهلل : از بی  رفت  قبح روابط غیر اخالقی در بی  مردم

تبارک وتعالی : ان الذی  یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذی  

آمنوا لهم عذاب الیم : برای کسانی که دوست دارند در باره 

بی دردآور مثمنان تهمت زنا شایع شود ، در دنیاو آخرت عذا

 .(١٩مهیاست خدا می داند و شما نمی دانید . )نور آیه 

ها، آداب و نابود کردن فرهنگ مردم جهان، اعم از سنت

: به بیان فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد فرهنگ رسوم

عزیزان م ! فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. اشاره می کنم : 
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ه ما تنفّس میکنیم؛ است ک چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی

شما ناچار هوا را تنفّس میکنید، چه بصواهید، چه نصواهید؛ اگر 

؛ اگر ای  هوا  در بدن شما،  ای  هوا تمیز باشد، آثاری دارد
کثی  باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مث  هوا است؛ 

یعنی فرهنگ. فرهنگ یعنی  ای  اگر درست باشد، آثاری دارد.

، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم باورهای مردم

سر و کار دالمی دارند و الها مبص   در زندگی روزمره با آن

مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ ای  است؛ ای  پس 

ی اجتماعی، قانو نگرایی که  مثالً در حوز ه . خیلی اهمّیتّ دارد

؛ تعاون مردم به قانون احترام بگذارند یک فرهنگ است

فرهنگ است؛ تشکی  خانواده و ازدواج یک   اجتماعی یک

فرهنگ است؛ تعداد فرزندان یک فرهنگ است؛ اگر در ای  

مردم و جه تگیری مردم جه تگیری درستی باشد،  چیزها بین 

زندگی در جامعه جوری خواهد شد؛ اگر خدا یناکرده جه 

غلط باشد، زندگی جوری دیگری خواهد شد؛ خدا  تگیری

یناکرده به همان بالیی مبتال خواهیم شد که امروز کشورهایی 
خانواده را و بنیان خانواده را ویران کردند و شهوات را به راه  که

سرنوشت  به آن  انداختند وَاتبَّعِوُا الشَّهَواتِ فَسَوفَ یلَقَونَ غَیاّ (

دچار شدند. بنابرای  تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از 

فرهنگ  خاطر همی  تأثیر زیادی که ت. چرا؟ بههمه جا اس

دارد. هدف و آماج تحرّک دشمنان در زمی  هی فرهنگ، 

فرهنگی،  عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئوتن

باید مراقب رخ  هی فرهنگی باشند؛ رخ  ههای فرهنگی 

بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند، باید هشیارباشند. 

بگوییم هم هی آسی بهای فرهنگی کار بیگانگان  نمیصواهیم

مسئوتن  ، ؛ نه، خود ما هم مقصّریم؛ مسئوتن مصتل  است

فرهنگی، مسئوتن غیر فرهنگی، ک مکار یها، غ  طکار یها، 

نم یاندازیم؛ امّا  ما همه را به گردن دشم  اینها تأثیر داشته؛
یم حضور دشم  را هم در زمی  هی مسال  فرهنگی نمیتوان

دستگا ههای  ، فراموش کنیم. امروز و از روزهای اوّل انقالب

تبلیغات، هم هی تو ش وتوان خود را گذاشت هاند برای اینکه 

کنند. ای   مردم را نسبت به پای ههای ای  انقالب ب یاعتقاد

کارِ فرهنگی است؟ ایمان مردم را مورد تهاجم قرار دادند، 

را نمیشود  قرار میدهند؛ ای باورهای قلبی مردم را مورد تهاجم 

 . انسان ندیده بگیرد

اختالف بی  خانواده بی  : سست شدن بنیان خانواده

طالق و  –شکنند مرزها و حریم خانواده را می –همسران 

کنند. قال اهلل تبارک تعالی: قوا انفسکم جدایی را فراهم می

د. واهلیکم نارا : خود و خاندانتان را از )عذاب( آت  حفظ کنی

 (٦)تحریم آیه 

 
پایی  آمدن سطح رضایتمندی همسران: مرد و یا زنی که 

های ماهواره برای مستهج  به واسطه فیلمهمواره صحنه های 

گردد. و او عادی شده باشد دیگر به واسطه همسر راضی نمی

 باشد.میای  اولی  قدم فساد زن و مرد در خانواده 

بَعِمِالَۀِ قَالَ إِذَا رَأَی أَحَدُکُمُ امْرَأَةً عَ ْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْ

تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْ َ مَا رَأَی فَلَا یَجْعَلَ َّ 

السالم( علی )علیه لِلشَّیْطَانِ عَلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا ؛

د نزد همسر خود بروید )وبا او فرمود: هرگاه از زنی خوشتان آم

  رابطه زناشویی برقرار کنید(. زیرا همسر شما هم مث  اوست و

برای شیطان در قلب خود راهی قرار ندهید، تا اینکه آن زن از 

 برود.خاطر شما 

قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( : ت  الگو گیری غلط :

  شبه به قوم یتبه الزی بالزی حتی یشبه الصلق با لصلق، وم
گردد، جز آنکه خلق ها به یکدیگر همانند نمیفهو منهم : شک 

و خوها به هم نزدیک گردد، و هرکس خود را شبیه گروهی 

 (٣٠٣)ره توشه    رود .شمار می سازد، از آنان به

السالم( :م  کانت الدنیا علی)علیه : ایجاد فراموشی هدف

تری  دنیا بزرگ اکبر همه طال شقاؤه و غمه : آن شص  که

  هدف وی باشد، همواره گرفتار بدبصتی و اندوه خواهد شد. 

 (٩٠٩   ٢)میزان الحکمه ج 

های با توجه دادن به دنیای محض و لذت : فراموشی معاد

زود گذر و فانی کردن مردم در اینکه اینست و جز ای  نیست 

ونَ عَ  إِنَّ الَّذِی َ یَضِلُّ شوند.مانع از توجه مردم به آخرت می

کسانی که  سَبِی ِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید به ما نَسُواْ یَوْمَ الحْسَابِ

از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن 
 (٢٦روز حساب دارند! )  آیه 

السالم( : قد خرقت قال علی )علیه : تباهی خرد و اندیشه

اه کرده است. )نهج البالغه ها خرد اورا تبالشهوات عقله : شهوت

 (١٦٠   ١٠٩خ 

قال اهلل تبارک وتعالی: کال ان اتنسان  : طغیان و سرکشی

لیطغی ان رآه استغنی : باز چرا انسان از کفر وطغیان باز 

ایستد. با تماشای برنامه های مستهج  و محرک جنسی نمی

زند. کند و دست به کفر وعصیان وجرم میشهوت طغیان می

 (٦ه )علق آی

قال صادق )علیه السالم( : ان الحسرة و  : ایجاد پشیمانی

الندامه والوی  کله لم  لم ینتفع به ما ابصر وم  لم یدر 
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اتمرالذی هو علیه مقیم، انفع هو له ام ضر؟ : حسرت و 

ساری برای کسی است که از آنچه بر آن پشیمانی و نگون

ند برای او سود کبینایی دارد، بهره نگیرد ونداند کاری که می
پس از صرف بیهوده . (٣٠   ٢دارد یا زیان. )بحار اتنوار ج 

های لغو وتأثیر پذیری و خلق وخوی عمر در تماشای فیلم

حیوانی پیدا کردن در پایان چیزی جز حسرت واندوه بر جای 

 . ماندنمی

های مصتل  حتی با نام دی  به در شبکه : تزلزل اعتقادی

مصتل  کرده و با مغلطه و سفسطه افکنی راحتی ایجاد شبهات 

ای باشد، به مبانی وریشه دهندهبدون اینکه منارره ای یا جواب

کنند و عده ای از مردم که متأسفانه های یک دی  حمله می

دارای معلومات کافی در آن بحث نیستند فریب شیادهایی را 

 .خورند که با شیطان قرینندمی

در تحت لوای بیان : هاتوارونه سازی و پایمالی فضیل

های ها و فضیلتتفسیر یا بیان دستورات الهی آن چنان ارزش

کند فقط ای فکر میدهند که هر بینندهدینی را وارونه جلوه می
 گوید.اوست که راست می

قال اهلل تبارک وتعالی : وَ مَ ْ  : فراموش کردن یاد خداوند

ۀً ضَنکاً وَ نحَشُرُُه یَْومَ الْقِیَمَۀِ أَعْرَ َ عَ  ذِکْرِی فَإِنَّ لَُه مَعِیشَ

 أَعْمَی

و هر کس از یاد م  روی گردان شود، زندگی )سصت و( تنگی 

کنیم! )طه آیه خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور می

١٢٤ ). 

 

قال اهلل تبارک وتعالی: ولئ   تمسصر و استهزاء آیات الهی:

نلعب ق  ابااهلل و ایاته و رسوله سأ لتهم لیقول  انما کنا نصو  و

می  ها بپرسند چرا سصریه و استهزاءنکنتم تستهزؤن : واگر از آ

کنید پاسخ دهند که ما به مزا  ومطایبه سص  راندیم . ای 
ها آیا با خدا وآیات خدا ورسول خدا تمسصر رسول بگو به آن

 .(٦٥کنید. )توبه آیه می

یید: وَ إِذَا جَاءَهُمْ فرماخداوند متعال می : پص  شایعات

أَمْرٌ مِّ َ الْأَمْ ِ أَوِ الْصَوْفِ أَذَاعُواْ بِه وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلیَ الرَّسُولِ وَ إِلیَ 

أُوْلیِ الْأَمْرِ مِنهُُْمْ لَعَلِمَهُ الَّذِی َ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنهْم وَ لَْو لَا فَضْ ُ اللَّهِ 

مُ الشَّیْطَ َ إِلَّا قَلِیلًاو چون از ناحیه کفار عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ تَتَّبَعْتُ

ها برسد آن را خبری از ام  و یا خوف به ای  سست ایمان

منتشر سازند، در حالی که اگر قب  از انتشار، آن را به اطالع 

رسول و کارداران خوی  رسانده، درستی و نادرستی آن را از 

حقیقت مطلب را  آنان بصواهند، ایشان که قدرت استنباط دارند،

گویند و اگر فض  و رحمت خدا بر شما فهمیده، به ایشان می

نبود جز مواردی انگشت شمار هر لحظه شیطان را پیروی 

 . (٨٣کردید. )نساء آیه می

 
وَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ  سصنان جذاب و نفاق انگیز در لوای دی :

قَوْلهِم کَأَنهَّمْ خُشُبٌ تُعْجِبُکَ أَجْسَامُهُم وَ إِن یَقُولُواْ تَسْمَعْ لِ

مُّسَنَّدَة یحَسَبُونَ ک  صَیْحَۀٍ عَلَیهْم هُُم الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُم قَاتَلَهُمُ 

ای رسول تو چون )از برون( کالبد جسمانی آن . اللَّه أَنیَ یُثْفَکُونَ

منافقان را مشاهده کنی )به آراستگی راهر( تو را به شگفت 

بس چرب زبانند( به سص  هایشان آرند و اگر سص  گویند )

گوش فرا خواهی داد )ولی از درون( گویی که چوبی خشک بر 

دیوارند )و هیچ ایمان و معرفت ندارند و چون در باط  نادرست 

و بد اندیشند( هر صدایی بشنوند بر زبان خوی  پندارند. ای 

رسول )بدانکه( دشمنان )دی  و ایمان( به حقیقت اینان هستند 

)به مکر و دروغ(  ن بر حذر باش، خدایشان بکشد چقدر از ایشا

 . (٤گردند. )منافقون آیه از حق باز می

لَوْ خَرَجُواْ فِیکمُ مَّا زَادُوکُمْ  فتنه انگیزی و سصنان اراجی :
إِلَّا خَبَالًا وَ َلأَوْضَعُواْ خِلَالَکُمْ یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَۀَ َو فِیکم سَمَّاعُونَ لهَُُم 

اگر با شما بیرون شده بودند در کارتان .  لَّهُ عَلِیم بِالظَّلِمِی َوَ ال

افزودند و میان شما اراجی  انتشار داده ، جز فساد نمی

کردند و )چون( در میان شما زود باوران )نیز( جویی میفتنه

گرفتند( و خدا بودند )در نتیجه تحت تأثیر اراجی  آنان قرار می

 . (٤٧اسد. )توبه آیه شنستمکاران را خوب می

 

إِنَّمَا یَسْتَئذِنُکَ الَّذِی َ لَا یُثْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ  ایجاد شک ودو دلی: 

 الْیَوْمِ اتَخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فیِ رَیْبِهِمْ یَترَدَّدُونَ 

تنها کسانی که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دل 

ر شک خوی  سرگردانند از تو اجازه هایشان به شک افتاده و د

 . (٤٥خواهند. )توبه آیه می
 

 ها و دعوت به کفر:تضعی  ایمان

وَدَّ کَثِیرٌ مِّ ْ أَهْ ِ الْکِتَابِ لَوْ َیرُدُّونَکُم مِّ  بَعْدِ إِیمَانِکُمْ کُفَّارًا  

فُواْ وَ حَسَدًا مِّ ْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّ  بَعْدِ مَا تَبَی  لَهُمُ الْحَق فَاعْ

 .ءٍ قَدِیرٌ ْاصْفَحُواْ حَتیَ یَأْتی اللَّهُ بِأَمْرِه إِنَّ اللَّهَ عَلیَ کُ  شیَ 

کنند ای دارند و آرزو میبسیاری از اه  کتاب دوست می 

توانستند شما را بعد از آنکه ایمان آوردید به کفر کاش می

آنکه پرورند بعد از برگردانند و ای  آرزو را از در حسد در دل می

حق برای خود آنان نیز روش  گشته، پس فعاًل آنان را عفو کنید 

و نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز قادر 

 . (١٠٩است. )بقره 
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ایجاد دهکده جهانی جهت اینکه همه را مطیع هوی و 

یَ وَ لَ  تَرْضیَ عَنکَ الْیهَودُ وَ لَا النَّصَارَی حَت هوس خود کنند:

تَتَّبِعَ مِلَّتهَم قُ ْ إِنَّ هُدَی اللَّهِ هُوَ الهُُْدَی وَ لَئ  اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم 
 بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مَِ  الْعِلْم مَا لَکَ ِم َ اللَّهِ مِ  وَلی وَ لَا نَصِیرٍ 

شوند مگر وقتی که از یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی)

ها هدایت، هدایت خدا است و اگر کی  آنان پیروی کنی بگو تن

هوی و هوس های آنان را پیروی کنی بعد از آن علمی که 

روزیت شد، آن وقت از ناحیه خدا نه سرپرستی خواهی داشت و 

 . (١٢٠نه یاوری. )بقره 

 

إِن تمَسَسْکُمْ حَسَنَۀٌ تَسُثْهُمْ وَ إِن تُصِبْکُمْ  در حال کید وفریب:

ا َو إِن تَصْبرِواْ وَ تَتَّقُواْ لَا یَُضرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْا إِنَّ سَیِّئَۀٌ یَفْرَحُوْا بِهَ

ها اللَّهَ به ما یَعْمَلُونَ محُیط. : اگر خیری به شما برسد آن

گردند و شوند و اگر مصیبتی برسد خوشحال میناراحت می

ها هیچ ضرری به شما اگر صبر کنید و از خدا بترسید، کید آن

کنید، احاطه دارد. )آل عمران خدا به آنچه می زند کهشما نمی
 .(١٢٠آیه 

 خالصه و نتیجه گیری-4

چطور از ما توقّع دارند که خطوط قرمز اعتقادی و انقالبی 

است که  کشورمان و جوانانمان را ندیده بگیریم؟ اگر یک کسی

رو  استقالل ملیّ را نشانه میرود اتن هستند کسانی که 

میکنند،  د، استقالل را مسصرهصحبت استقالل که میشو

افتا دگی است، استقالل چیست و میصواهد  میگویند ای  عقب

دلهای  ، وابستگی را تئوریزه کند، استقالل را مسصره کند

جوانان را برای مستق  زیست  متزلزل کند، نمیشود در مقاب  

داد. یکی به  او بیتفاوت ماند؛ باید در مقاب  او عکسالعم  نشان

ت اخالقی و دینی جامعه اهانت میکند، زبان فارسی را ضروریاّ

اینها هس ت؛  مسصره میکند، خلقیاّت ایرانی را تحقیر میکند؛

اینها وجود دارد اتن. کسانی سع یشان ای  است که بزنند توی 

سر رو  عزّت ملیّ جوان ایرانی؛ مکرّرخلقیّات منفی را نسبت 

ربیها یاد بگیرید، همدیگر میدهند: از اروپای یها یاد بگیرید، از غ

را تحمّ  میکنند، ما همدیگر راتحمّ  نمیکنیم! واقع قضیهّ ای  

است؟ در خیابانهای کشورهای اروپایی و پایتصتهای اروپایی 

و پنجاه سال قب  یک نفری که اندکی  حات، نه بیست سال قب 

حجاب  را مراعات کرده، مورد تهاجم جوانها قرار میگیرد، 

میزنند زن محجّبه را مجرو  میکنند یا  ردمجلوی چشم م

میکشند، کسی جرلت نمیکند بگوید چرا! کسی را ب هعنوان 

کشور نیست، جلوی چشم مردم آت  میزنند!  اینکه ای  اه  آن

ای  تحمّ  مصال  است؟ ای  چیزی است که همی  تازه اتفّاق 

 ماه قب  از ای  جوانهای الواط یکی از شهرهای یکی افتاد؛ چند

از کشورهای اروپایی، یک ایرانی را کتک میزنند، بعد روی  
ایستند  میریزند، آتش  میزنند، همسای هها هم وامی بنزی 

برّوبر نگاه میکنند، عکسالعملی نشان نمیدهند! ای  تحمّ  

است؟ آن کسانی که ملتّ ایران را و ملیّتّ ایرانی را و  مصال 

کسانی که مبانی اسالمی خلقیاّت ایرانی را تحقیر میکنند؛ آ ن 

در ذهنها متزلزل میکنند، آن کسانی که شعارهای اصلی  را

انقالب را مورد تعرّ  جدّی قرار میدهند، آن کسانی که 

معنی  جلوه میدهند و ازدواج را بی ارزش نهادخانواده رابی

کسانی ای  . ما هست ی کنند اینها امروز در جامعه وانمود می

آن کسانی که لذّ تجویی را یک امر  را دارند میکنند کارها

همان « اصال ةاللذُّّه »مطلوب و یک ارزش میدانند لذّت؛ 

فرهنگ غربی است؛ هرچه موجب لذّت بشود؛ خب،  سوغات

برد،  یکی با اعتیاد لذّت میبرد، یکی با شهوات جنسی لذّت می

ی لذّت  با کتک زدن ای  و آن لذّت میبرد؛ هرچه مایه یکی
 را مبا  میدانند کسانی که ای  حرفها را ترویجکسی باشد، ای  

 کنند، نمیشود در مقاب  اینها بیتفاوت ماند. کسانی اباحه می

 . گری را ترویج میکنند. دستگاهها باید احساس وریفه کنند

در تصریب فرهنگی، کاری که تصری بکن  دگان فرهنگ 

ر جای عزم راسخ ملیّ، تردید راد انجام میدهند ای  است که به

 مردم ترویج میکنند. یک ملتّ تا عزم راسخ نداشته باشد، نمی

جا برسد؛ سعی میکنند عزم راسخ ملتّ را  تواند به هیچ

درمسال  مهمّ مربوط به سرنوشت کشور به هم بزنند، در آنها 

 تردید ایجاد کنند؛ جای احساس عزّت و اعتمادب هنفس ملیّ،

د؛ جای ایمان احساس حقارت ملیّ را به آنها تزریق میکنن

 اعتقادی؛ جای کار و تالش و همّت افکنی و بی هراسخ، شبه

بلند، لذّ تجویی و شهو ترانی و از ای  قبی ؛ ای  کارها کارهایی 
کشور  دستگا ههای رسمی فرهنگی . است که انجام میگیرد

بایستی ورای  خودشان را در مقاب  اینها انجام بدهند. البتهّ 

ورای  هم  ایجابی است، بعضی ازبعضی از ورای ، ورای  

ورای  دفاعی است؛ هر دوی اینها باید انجام بگیرد؛ هم ورای  

تبلیغاتی کشور ما چه  ایجابی، هم ورای  دفاعی. دستگاههای

آنهایی که مستقیماً مربوط به دولتند، چه آنهایی که مستقیم 

گری رسان ههای بیگانه یا  مربوط به دولت نیستند ازهوچی

یی که زبان بیگانه را در کام خودشان دارند، نباید رسان هها

تنظیم نباید بکنند؛ ای  مربوط به  بهراسند، رفتارشان را با آنها

دستگاه های رسمی فرهنگی.جوانان انقالبی نقد کنند اما تهمت 

مهمتر عر  م  است، خطاب به  ی امّا آنچه نقطه نزنند
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 فرهنگی را به جوانهایی است که در سرتاسر کشور فعّالیّتهای

خیلی هم وسیع  …صورت خودجوش شروع کردند که بحمدا

در  شده است. م  میصواهم بگویم آن جوانهایی که در تهران،
های مصتل ، در خود مشهد، در  شهرهای گوناگون، در استان

 ی کنند، با اراد ه بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی می

سیار خوبی هم از آنها ی خودشان کارهای ب خودشان، با انگیز ه

پیدا  ناشی شده است که از بعضی از آنها ما بحمداهلل اطاّلع

طور جدّی دنبال کنند و ادامه  کردیم کار را هرچه میتوانند به

جوانهای  بدهند. بدانند که همی  گسترش کار فرهنگی در بی 

مثم  و انقالبی، نق  بسیار زیادی را در پیشرفت ای  کشور و 

کرده است.  ما در مقاب  دشمنان ای  ملتّ، ایفا در ایستادگی

عالو ه بر اینها، مَراجع فرهنگی. مَراجع فرهنگی یعنی چه 

هنرمندان  کسانی؟ یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقالبی،

متعهّد، اینها نگاه نقّادانه خودشان را نسبت به اوضاع فرهنگی 

م  در مورد  کشور همچنان داشته باشند و تذکّر بدهند. البتهّ 

تذکّرات، معتقدم باید با منطق محکم و با بیان روش ، نقطه 
آفرینی،  جنجا ل زنی و نظرات صحیح را اراله بدهند. با تهمت

بنده موافق نیستم؛ با تکفیر کردن و متهم کردن ای  و آن، بنده 

ی انقالبی کشور  مجموعه موافق نیستم. اعتقاد م  ای  است که

بیشماری از آنها در بی  جوانهای ما، در بی   که بحمداهلل تعداد

بزرگان ما، تحصیلکرد ههای ما  صاحبنظران ما، اساتید ما،

حضور دارند میتوانند با منطقِ محکم وارد میدان بشوند، نقّادی 

کنند. نقاط ضع  را ونقاط منفی را به رخ ما مسئولی  بکشانند. 

گذرد در گاهی میشود که مسئول، متوجّه نیست چه دارد می

 فهمد؛  جوان در مت  جامعه است، او می مت  جامعه، امّا آن

های های قوّادی که با نام گیرندههوش باشیم ای  داتنبه

مان های سرزمی های بعضی از خانهخوابها و بهارماهواره بر بام

های فساد قوّادانی اند، همان داتن ورود به خانهقرار گرفته
ها سی فارسی و دهبیوتو، وی.او.ای، بیهای م همچون شبکه

ی مبتذل دیگر هستند که در کمی  همسران و شبکه

 .  برنداند. غفلت کنیم آنها را میفرزندانمان نشسته

های های قوّادی که با نام گیرندههوش باشیم ای  داتنبه 

مان های سرزمی های بعضی از خانهخوابها و بهارماهواره بر بام

های فساد قوّادانی اند، همان داتن ورود به خانهگرفتهقرار 

ها سی فارسی و دهبیوتو، وی.او.ای، بیهای م همچون شبکه

ی مبتذل دیگر هستند که در کمی  همسران و شبکه

 برند.اند. غفلت کنیم آنها را میفرزندانمان نشسته

هر چند ماهواره و در آخر باید به ای  نکته اشاره کرد که 

شبکه های علمی و مورد استفاده دارد اما نباید غاف  بود که 

اکثر شبکه های ماهواره ای اهدافی جز تسصیر و تصریب و 

 ها و فرهنگها و به انحطاط و انحراف کشاندن آنتباهی انسان

ها و تبدی  به دهکده جهانی عاری از معنویت ها و آداب و رسوم
 . ندارد

 مناب  و ماخا
  261ه اتستفتالات  رساله اجوبی -

 سایت لیدر  -

 سایت مراجع علیقدر جهان تشیع  -

 استفتا از کتاب رساله دانشجویی -
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 های سوارکاری با رویکرد نمادگراییبررسی معماری مجموعه
 1وحید جعفری

 شناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوی رکا1
Mail.mt67 @ yahoo.com 

تاریخ پذیرش                                                                                                        20/01/1395تاریخ دریافت:

 01/03/1395نهایی:

 

 چکیده

اسالم هم توجه  نیدر د نیهمچنباشد. یو کشورمان م ایدن خیدر طول تار ترین امور نیادیورزش از جمله بنتوجه به 

ماکور  یورزش تیفعال یو زنده بودن بوم یخیتار یها هیبنااست که با وجود  یدر حال نیشده است.ا هیورزش توص نیبه ا

ی تاکیید هیبیدضرورت توجه به اماکن ورزشی موارد فوق الاکر بر   .نهین زمیدر نقاط مختلف پر استعداد کشورمان در ا

نهیاده  یو ادب ینینصوص د یدر بررس یقیعم راتینوپا است که تأث یهااز دانش یکی یشناسنشانه ردارد و از سوی دیذ

 ،یزبانشناسی ک،یمانند: هرمنوت یاریبس یهابلکه حوزه شود؛ینم محدودینیو د یادب یهادانش به حوزه نیا ریاست. تأث

 .استخودگرفته به را آن مباحث رنگ ،…و یفلسفه، هوش مصنوع

آماری و نمونه موردی در این مقاله چند نمونه از مجموعه های سوارکاری موفق در سراسر جهان است کیه از  جامعه

انتقادی برای نمونه میوردی اسیتفاده شیده  –تجربی برای بررسی فلسفه نماد گرایی و ارزیابی  –روش تحقیق مفهومی 

میان یافته ها و مبیانی نظیری بیا نمونیه میوردی است. روش استدالل نیز قیاسی میباشد که حاصل تطبیق انجام شده 

میباشد. سوال اصلی در این مقاله این است که تا چه حد رویکرد نماد گرایی در مجموعیه هیای ورزشیی و بیه خصیوص 

مجموعه های سوار کاری قابل دستیابی است؟ نتیجه حاصل شده از این مطالعه به ارائه و بررسی چذونذی تحقیق مبیانی 

ناسی نمادگرایی در امور ورزشی میباشد و به نظر میرسد که اکثر آیتم های موجود در به تحقق این امر در نظری پدیدارش

 معماری یاری خواهد رساند.

 های کلیدی واژه

 مجموعه های سوارکاری، فلسفه نماد گرایی 

 

. مقدمه 1  
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 راتینوپها اسهت کهه تهأث یهااز دان  یکی یشناسنشانه

  یها رینهاده است. تأث یو ادب ینیدنصو   یدر بررس یقیعم

بلکههه  شههود؛ینم محههدودینیو د یادبهه یهههادانهه  بههه حوزه

فلسهفه،  ،یزبانشناسه ک،یهماننهد: هرمنوت یاریبسه یهاحوزه

 .استخودگرفته به را آن مباحث رنگ ،…و یهوش مصنوع

را در  ینشهانه شناسه یهها شههیر تهوانیم زیاسالم ن در

صهبر بهر  یثهال نشهانه شناسهم یبرا افتی میاز مفاه یاریبس

 یاز جمله موضوعات توانیرا م یبر منابع اسالم هیبا تک تیمعص

 یقرار گرفته اسهت،برا دیدانست که در مکتب اسالم مورد تأک

بهرود:  سهرسر در بدن است؛ اگر  ۀبه منزل مانینمونه صبر در ا

 89: 2، ج  1407 ،ینیبه نق  از امام صادق)ع( )کل یتیدر روا

تا  کندیاست که کمک م یراه یپردازنماد یفاراب اهدگی(. از د

ها بهر نشهانه قیشناسانه به طر ییبایز قیحقا یدر طول زندگ
: 1389کهار. )نقره ندیبنش لتیشهر فض یجان شهروندان عاد

66.) 

گفهت کهه مهالک  تهوانیمطالب بات م یتوجه به تمام با

هوم های ارزش گذاری در ذه  انسان، معیارهای معنا گرا و مف

ساز هستند. حقایق و وقایع بی شهماری کهه در مهاوراء درک 

بشر قرار دارند انسان را وا می دارد تا برای بیان اندیشهه هها و 

مفاهیمی که فهم وتوصی  کالمی آن ها مشک  اسهت، نظهام 

فر،  یهای گوناگون با عنوان نشانه ها و نمادها ابداع کند )امام

1390 :60). 

لت می کننهد و نهه بهه چیزهها و نشانه ها به مفاهیم دت

وقتی در باره چیزها صحبت می کنیم، در سطح مقولهه ههای 

مفهومی آن چیزها با هم ارتباط بر قرار می کنیم. پس از نظهر 

(. 20: 1387. یسوسور نشانه به کلی غیر مادی است )سجود
و به نقه  از چنهدلر « : نماد صرفا یا اساسا از آن جهت نشانه 

ه یک شانه به کار برده و دریافت مهی شهود.... است که به مثاب

نماد، فارغ از هر نوع تشابه یا قیهاس بها ابهژه اش و همچنهی  

» . فارغ از هر نوع ارتباط واقعی با آن، بلکه صهرفابه دلیه  آن 

که درحکم یک نشانه تفسیر می شود، به نق  خود عم  می 

در کتهاب خهود فصهلی از  چنهدلر، (.39: 1378کند )چندلر. 

مقدمات نشانه شناسی را به ساختار ها اختصا  داده و سپس 

در ادامه به تحلی  بعد همنشینی پرداخته اسهت. او سهه نهوع 

رابطه متمایز را در روابهط همنشهینی بیهان کهرده اسهت کهه 

 :Chandler. 2002عبارتند از: رابطه مفهومی، مکانی، توالی )

79). 

 یهها وهیو ش یمعمار یمبلمان، طر  ها  ینماد یمعنا

که مهردم از  اندیکالم ریغ یها وهیمنظر، ش یو طراح یطراح

خهود، شهئونات  نهیشهیخهود، پ یهها امیهتبهادل پ یآنها بهرا

: 1390)لنهگ.  کننهدیهها اسهتفاده م ینیو جهان ب یاجتماع

به نظر میرسد نظام فرایندی که بر رابطۀ بهی  سهطو   (.232

رابطهۀ  زبانی )سطح صورت و محتو ا( متکهی اسهت، جانشهی 

دالی و مدلولی می شود. چهه ویژگیههایی سهبب میشهوند تها 

سطو  زبانی بتوانند مرزهای معنایی را جابهه جها کننهد و بهه 

: 1388. یریمعنایی منجر شهوند؟ )شهع -تولید جریانی نشانه

33). 

بهه شهر   توانیرساله را م  یا یموجود برا یها ضرورت

 اریبسه یا نهیشهیپ رانیهدر ا ینمود: اسب و اسهبدار انیب ریز

جنهگ و  یو پرورش اسب نه تنها برا یدارد و نگهدار یطوتن

داشته اسهت  اریبس یصلح کاربردها یحم  بار بلکه در زمانها
اسهت و  هرا رام نمود یوحش یاسبها یادیز یسالها انیرانیو ا

 یمصتل  استفاده نموده اند و به نگههدار یتهایاز آنها در فعال

 اسب اشتغال داشته اند. تیو ترب ریو تکث دیو تول

 

. پیشینه تحقیق 2  

 نههیدر زم یمحهدود یمتأسفانه در کشور مها پژوهشهها

ضوابط  ایو  اریمع  یمصتل  اسب از نظر تدو ینژادها یازهاین

 یمراکز پرورش اسب و مجموعه سهوارکار ازیاستاندارد مورد ن

  ینقصهان را عهدم تصصه  یا  یدل دیانجام شده است که شا

مسهئوتن بهه امهر پهژوه  و  یتهوجه ی  و بهبودجه پهژوه

توان بهه آن  یاز مسال  مهم که م گرید یکیباشد و  قاتیتحق

مراکهز  ینسهبت بهه طراحه یاشاره نمود غفلت جامعه معمهار

 یازههایبا توجه بهه ن یسوارکار یپرورش اسب و مجموعه ها

 یاسب و استفاده از تجارب متصصصهان و صهاحب نظهران مه
 باشد.

 یادیهور باشگاهها و مراکز پرورش اسهب زامروزه در کش 

از  یتوان گفت تعهداد کمه یساخته شده است که به جرأت م

اسهب و اسهتفاده از  یازههایمراکز با توجه به شهناخت و ن  یا

آب و  طیو شهرا ییایهو توجه به منهاطق جغراف یاصول معمار

 ساخته شده است. ییهوا

از غلهط  یبها الگهوبردار یسهوارکار یاکثر مجموعه هها 

 ییآب و هوا طیاروپا بدون توجه به شرا یسوارکار یباشگاهها

او سهاخته  یکهه اصهطب  بهرا ینژاد اسب یازهایکشورمان و ن

موضهوع   یهاسهت کهه خهود ا دهیو احدا  گرد یشده، طراح

 شود. یم یمل یها هیباعث هدر رفت  سرما
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 یو آمهوزه هها یینمهادگرا انیهم یرابطهه گرید یاز سو

 نسهتونیاز و یدر جملهه ا تهوانیم یمعمهارآن را با  یتیترب

نحو مشاهده نمود، در آنجا که خطهاب بهه   یبه بهتر  یچرچ

کههه شههما امههروز انگلسههتان را  دیههگویم ییایههتانیمعمههاران بر

ملهت مها را خواههد سهاخت  دیو آنچه که شما ساخت دیسازیم

 .(20: 187. جت)ح

دنهی برتهران معتقهد اسهت کهه کنشهگر   گهرید یاز سو

ی را باید شیوة حضوری در حال شک  گیهری دانسهت. گفتمان

حضوری همواره ناق ، قطعیت نیافته، جز لهی و تغییرپهذیر . 

حضوری که در جای جای گفتمان، به محض تحقق آن، قابه  

(. اما اگر بصواهیم از دیهدگاه 53: 2000دریافت است )برتاند. 

  دو به همی  رابطۀ دال و مدلول بپردازیم، دیگر بی  ای نتکا
وجه نشانه وحدت و جدایی ناپذیری معنها نهدارد . بهر خهالف 

سوسور، تکان بر آن است که عبهور از دال بهه مهدلول بسهیار 

کهه دو » دشوار است . به همی  دلیه  او در طهر  خهود دال 

 واسهطۀو مهدلول را، بهه « طبقه را از یکدیگر جدا مهی کنهد 

نکته تأکیهد  خطی افقی، همانند آنچه نشان می دهد تا بر ای 

 .Lacan) سهتیکند که ههیچ وحهدتی بهی  دال و مهدلول ن

1999: 494.) 

 این یقائم رضای. عل1. 3. 2

کهه  کنهدیم انیهب ینهیو معرفهت د ینشانه شناسه مقاله

 یقهیعم راتینوپا است که تأث یهااز دان  یکی یشناسنشانه

دان  به   یا رینهاده است. تأث یو ادب ینینصو  د یدر بررس

 یهههابلکههه حوزه شههود؛ینم محههدودینیو د یادبهه یاهههحوزه

 یفلسفه، هوش مصنوع ،یزبانشناس ک،یمانند: هرمنوت یاریبس

 . استخودگرفته به را آن مباحث رنگ ،…و

 انیهبه م یشناسنشانه از خود دان  یفینصست توص یو

 انیهرا ب  یهد یعلما یشناختنشانه یهاتیآورده، سپس فعال

اسهت. معرفهت شده حیتشر ینیمعرفت د نموده و ارتباط آن با

 یشهناختنشانه یهاتین  ه محور است و فعال یمعرفت ،ینید

. آوردیرا فهراهم مه ینهیمعرفهت د ین ، هستۀ اصهل یبر رو

 ینهیبها معرفهت د  یاز دسهتاوردها یاریدربس یشناسنشانه
 انیهاز چهاربحث عمده سص  به م مقاله ی. دراابدییارتباط م

را  ینهید یشناسهبر معرفت یشناسنشانه راتیثکه تااستآمده

 .دهدینشان م

 یریام نی. حس2. 3. 2

بر منهابع  هیبا تک تیصبر بر معص یمقاله نشانه شناس در

بهر  هیکتابصانه ای و با تک  یفیبا استفاده از روش توص یاسالم

و طبقه بندی نشانه های صهبر بهر  ییبه شناسا ،یمنابع اسالم

و رفتهاری  یزشهیانگ ،یجانیه ،یناختدر چهار بعد ش تیمعص

 ژهیهصبر، به طهور و ینشانگان کل یپرداخته است. ضم  بررس

 تیمعصه تیهدر موقع تواننهدیکهه م ییآن دسته از نشانه هها

نشهان داد کهه  جیشدهاند. نتا  ییو تب ییمحقق شوند، شناسا

چههار نشهانه، در  یجهانیسه نشانه، در بعد ه یدر بعد شناخت

 توانهدیشانه و در بعد رفتاری سهه نشهانه من کی یزشیبعد انگ

برای  یمباحث انیباشند. در پا تیصبر بر معص یژگیاز و یحاک

بودن صهبر و شهناخت مراتهب  رممدو یغ ایممدو    یتشص

شهده  انیهصهبر ب یژگیصبر ، حد نصاب نشانهها برای صدق و

 است.

 یریشع درضای. حم3. 3. 2

 –نه مقالههه از نشههانه شناسههی سههاختگرا تهها نشهها در

 -گفتمهانی بها رویکهرد نشهانه  دگاهدیه گفتمهانی معناشناسی

معناشناختی معتقد است تولیدات زبانی تابع فرایندی پیچیده 

معنایی بسیاری در آن دخی  انهد .  -هستند که عوام  نشانه 

در چنی  دیدگاهی، بر خالف روش های مطالعهۀ سهاختگرایی 

تقهه  از  زبههانی را ابههژه هههایی بیرونههی و مههس تولیههداتکههه 

تولیدکنندة آن می دانستند، آنچه دارای اهمیت اسهت نهوعی 

حضور و موضع گفتمانی است که پویا بودن آن همواره ما را با 

نوعی جهت گیری گفتمانی، بسط روابط، تعام  بی  نیروههای 

 همسو یا همگرا و نا همسو یا واگرا سوق می دهد.

 فر یامام نینظام الد دی. س4. 3. 2

ماد شناسی و نشانه شناسی عناصهر بهاغ ههای مقاله ن در

ایرانی با توجه به عناصر باغ فی  کاشان، آشنایی بها بهاغ ههای 

ایرانی و ویژگی هایی که هر یک از عناصر آن ها دارند، منجهر 

به شناخت نماد گرایی از طبیبعت می شود. بی گمان یکهی از 
 اورهههاینیکههو تههری  جلههوه هههای صههورت و معنهها برآمههده از ب

ایرانیان،باغ ایرانی است. چنانچه باغ ایرانی را تمثیلی از بهشت 

بدانیم که در میان آن حوضی قرار دارد و از آن چهار نههر بهر 

می آیند و ... یکی از نزدیک تری  نمونه ها به صهورت مثهالی 

خواهد بود. باغ فی  کاشان از جنبه ساختار)عناصر فضا سهاز(، 

یبایی شناختی)عناصر تزیینی( ( و ززکارکردی)عناصر منظر سا
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در دوره خود کام  تری  باغ آرایهی را دارا اسهت و عناصهرآن، 

 همه به مفاهیم فلسفی یا به تصویرهای نمادی  باز می گردند. 

 یریشع درضای. حم5. 3. 2

مقاله رابطۀ نشانه شناسی با پدیدارشناسهی بها نمونهه  در

کههه  کنههدیم انبیهه هنههری –ای تحلیلههی از گفتمههان ادبههی 

پدیدارشناسی هوسرل سعی دارد تا مها را متوجهه ایه  نکتهه 
سازد که چیزها حضوری مستق  و خارج از انسان ندارنهد. در 

چنی  نظامی، مفهوم واقعی چیزها تابع دریافتی است کهه مها 

در عم  ارتباط از آنها داریم. نظهام کنهد. و چنهی  امهری بها 

هوسهرل  پدیدارشهناختی« اص  چیزهها » رجعت به آنچه که 

درصدد است تا ما را متوجه چیزها نامیده می شود بهه دسهت 

 -می آید. بدیهی است که در ایه  حالهت، نهوع رابطهۀ حسهی

چیزها برقرار می کنهیم از اهمیهت « جوهر » ادراکی که ما با 

ویژه ای برخوردار است، چراکه دریافت ما از آنها بهدون پهی  

 شرط شناختی صورت می گیرد.

 ادیز اتیجزل یحاو دیوجه نبا چیماد به هناز سوی دیگر 

جس و مفههوم  اتیاز خصوص یبرخ تواندیحال م  یباشد با ا

 (.25: 1388. سی)دون دیرا حفظ نما یواقع
 

و روش تحقیق. فرضیه  3  

جمهع  یبص  در نظر است اطالعهات و داده هها  یدر ا

. تزم به ذکر اسهت ردیقرار گ  یو تحل هیشده مورد تجز یآور

و مرکهز پهرورش اسهب از ده اسهتان  یموعه سهوارکارمج 50

همدان،   ،یقزو زد،یکرمان، کرمانشاه،  ،یتهران، خراسان رضو

قهرار گرفهت و اطالعهات و  یفارس، البرز، اصفهان مورد بررس

 .دیگرد یتزم جمع آور یداده ها

 نههی)زم یمهانیبها روش پ یرو  یو پهژوه  په مطالعه

 یلذا بها حضهور در مکهان ههااست  دهیو اراله گرد هی( تهیابی

 یبصهورت نمونهه ا یسهوارکار یپرورش اسب و مجموعه هها

  یها  یهپژوه  نگارندگان ابتهدا بها تحل  ی. در ادیانجام گرد

موفهق در  مجموعه سوارکاری و پرورش اسب 6در  تمیآ ارچه

تحقهق آنهها،  یمعمارانه برا یراه کارها افت یسرتاسر جهان و 

نمهاد  یاههداف بها طراحه  یهبه ا دنیاثبات خواهد شدکه رس

 کمک خواهد نمود. گرایی

. یافته ها4  

 ی. مرکز پرورش اسب و مدرسه سوارکار1

 انیکارم

 لدربی باغ از بعد –شهر  الوی –اول جاده طرقبه  -مشهد

و خهوش  یالقهییاز منهاطق  یکیدر  یسوارکار مجموعه

مجموعهه   یا یشهر مشهد واقع شده است. بررس یآب و هوا

متفاوت واقع شده و  یدر شرق کشور با آب و هوا نکهیا  یبدل

فعهال  یورزش سهوارکار یتههایپرورش اسب و فعال نهیدر زم

مجموعهه متناسهب بها آب و   یهاست. ا رفتهیاست، صورت پذ

و  یرانیا یاز معمار یبا بهره مند یجو طیو شرا طقهمن یهوا

و سهاخته شهده اسهت.  یطراح یاز امکانات محل یبهره بردار

نکهات  تیهاسهبها بها رعا یاق  امکانهات بهه منظهور راحتهحد

اسهب و سهوارکاران در  یبهه منظهور حفهظ سهالمت یبهداشت

 (1شماره  ریشده است. )تصو  یتأم یمجموعه سوارکار
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 انیکارم ی: . مرکز پرورش اسب و مدرسه سوارکار1شماره  ریتصو

 

 اسب ایآر ی. باشذاه سوارکار2

 ی) انتهها تگریچ یارک جنگلپ 2سب در فاز  ایآر باشگاه

  یبوده که ا  یدل  یباشگاه به ا  یا یپارک قرار دارد (. بررس

از اسب و آموزش پهرش  یدر نگهدار یطوتن یباشگاه سابقه ا

آن  یباشهگاه و ورود رهاهرفعال اسهت.  یاسب دارد و باشگاه

کهه از  دیهد دیهقاب  قبول است، اما متأسفانه در عکسها خواه

 یاسبهاقرار دارد.  ینیو استانداردها در رده پال یلحا  بهداشت

باشند اما در ساخت آن آرام  و  یرأس م 40از   یباشگاه ب

 (2شماره  ریاسب در نظر گرفته نشده است. )تصو یراحت

 

 
 

 

 

 اسب ایآر یباشگاه سوارکار.  :2 شماره ریتصو

 آزمون ی. باشذاه سوارکار3

شهماره  نهگکیپار جنهب – یآزاد ومیاستاد یضلع شرق

  یاتوبوسران 19

آن را  تیریاست و مد یباشگاه خصوص کیآزمون  باشگاه

بهه  یبصهورت حرفهه ا زیهبر عهده دارند و خهود ن یخانم غرو

اسهت کهه  ییمشغولند. باشگاه از معدود باشهگاهها یسوارکار

 شهتریسهاخته شهده اسهت. ) ب یباشهگاه سهوارکار هیطر  اول
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 (3شماره  ری)تصو ها هستند( یاودارشده گ ریتعم یسوارکار یباشگاهها
 

 آزمون ی: . باشذاه سوارکار3شماره  ریتصو

 

 فلی/ ا نیدر گروستا ی. باشذاه سوارکار4

 شتریب ینکته تزم است که مدارس سوارکار  یبه ا توجه

باشهد. کهه بجهز  یم دهیسال  سرپوش یسرد دارا میاقل  یبدل

 یاسب، از سال  بهرانامن ییاب و هوا طیدر شرا ناتیانجام تمر

(4شهماره  ری)تصهو شهود. یاسهتفاده مه زیهانجام مسهابقات ن
 

 فلی/ ا نیدر گروستا ی: . باشذاه سوارکار4شماره  ریتصو

 

تجزیه و تحلیل یافته ها -5  
آنچه در بص  قبلی مرور شد مجموعه ای از باشگاه های 

سوارکاری در جهان بود که به عقیده نگارندگان از جمله موفق 
ری  ای  نوع طراحی میباشند و همانطور که ذکر شهد دلیه  ت
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عمده ای  مسئله را میتوان در همان نکته ای جسجو کرد کهه 

موضوع بحث ما میباشد، که وجود اصهول نمهادگرایی در ایه  

فضا ها که پتانسی  باالقوه ای را به وجود می آورد برای درگیر 

دا میکننهد و نمودن مصاطبی  و بر اساس دیگاه آنان معنها پیه

همپای آنها به دنبال کسب نیازهای خود است )جدول شماره 

( . از سوی دیگر گفت که تغییرات مفهمومی در معماری به 1

آرامی به سمت بناهای پویا و انعطاف پذیر میرود که نویدی از 

 Emamgholi  , Aghil . 2011)معماری آینده خواهنده بود 

 : 1) . 

 

 باشذاه سوارکاری یدر طراح یینماد گرا یها اریمع: 1جدول شماره 

 شگاه سوارکاریبا یدر طراح نمادگرایی یها اریمع

 نام فضا 

 ترکیب کیفیت طراحی مبانی نظری متریال

تاکید بر نق  مستقیم 

 مصاطبی  در فضا

هماهنگی میان کاربری اطراف 

 و فضای سوارکاری

توجه به مفهوم عبور و 

 طراحی شهری

میان معماری و  ترکیب

 نمادگرایی

مرکز پرورش اسب و مدرسه 

 انیکارم یسوارکار

تقسیم بندی عملکردی 

 فضا

تقسیم بندی فضا ها و امکان 

 تعمیم

ابعاد وسیع و حرکت 

 همپای نیاز ها

ترکیب حجم ها با توجه به 

 اهمیت درون و برون
 اسب ایآر یباشگاه سوارکار

 استفاده از عناصر نمادی 
طراحی به شک  مجموعه از 

 چند فضای متنوع

فرم منعط  و توانمند 

 نسبت به کاربری

ترکیبی فعال از معماری و 

 نماد گرایی
 آزمون یباشگاه سوارکار

ایجاد تنوع عملکردی در 

 اطراف باشگاه

قرار گیری در مرکز شهر و 

 اهمیت گسترش

تقسیم بندی زمانی و ایجاد 

 تغییر

معماری، مجموعه عظیمی از 

 نماد گرایی و تندیس سازی
  یدر گروستا یباشگاه سوارکار

 

. نتیجه گیری 6  

 4پژوه  را   یحاص  از ا یریگ جهینت توانیم انیدر پا

 نکته اراله نمود:

 بیهبر جسارت در ترک یمبتن یخالقانه طراح ندی. فرآ1

،  یاز جملهه معمهار یمصتله  هنهر یجلوه هها و حهوزه هها
 . یو نقاش یمجسمه ساز

بهه منظهور  نماد گراییو  تیاز تفکرات هو یری. بهره گ2

 . یطراح تیفیک  یافزا

به  یاخالق یو حوزه ها یبه تفکرات فلسف قی. توجه عق3

 اثر . یو فکر ینظر یمبان تیفیک  یمنظور افزا

و مصهالح  یسهنت یها و جلهوه هها الیاز متر یبی. ترک4

 مدرن .
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 یر قطار شهری در گسترش و توسعه فیزیکی شهرهاتأث
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تاریخ پذیرش                                                                                                                         28/01/1395تاریخ دریافت:

 01/03/1395نهایی:

 

 چکیده

اخیر است. اساسیا  بیا رشید  یهاسالدر  به خصوصرشد سری  جمعیت یکی از عوامل اصلی و مهم در تراکم و رشد شهرنشینی       

های مردمی از اطراف به داخل شهرها بیه افیزایش بیشیتر به کالن شهرها و افزایش مهاجرت هانآجمعیت، توسعه شهرها و تبدیل 

راهکارهای ارائه شده در  ینترمهمنماید. از انجامد که مشکالت فراوان حمل و نقلی را برای جامعه شهری ایجاد میمی هاآنجمعیت 

یک سیستم سری ، ایمن، منظم و  به عنوانحمل و نقل مترو  ده از سیستماستفا ، 1970تا  1950های کشورهای توسعه یافته در دهه

در مباحث توسیعه .باشدیم، گااردراحت که در عین حال به لحاظ صرف انرژی بهینه بوده و آثار کمتری را بر محیط زیست بجای می

های جدید حمیل و نقیل  شود شبکهمی  ین عوامل توسعه شهری نذریستهترمهمشهری به شبکه های حمل و نقل به عنوان یکی از 
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شوند. قطار شهری یا مترو سیستم حمل و نقل جدیدی است که در توسعه و یمهمواره خود پتانسیل عمده ای برای توسعه محسوب 

یرات مترو و قطیار تأثیر بسزایی دارد. هدف پژوهش بررسی و ارزیابی تأثی اقماری هاشهرکگسترش فیزیکی شهرها به خصوص در 

باشد. نوع پژوهش اسنادی  و روش آن توصیفی ی یمی بین راهی و اقماری هاشهرکری در توسعه و گسترش شهرها به خصوص شه

ی سازمان قطار شهری هاگزارشباشد. گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای بوده و به بررسی اسناد ، کتب ، مقاالت و یمتحلیلی 

دهد که با ایجاد و گسیترش بیه میرور متیرو و یماخته است. بررسی و ارزیابی اطالعات نشان در راستای رسیدن به اهداف خود پرد

از  هاشیهرکهای ایین ینزمی کوچک به مرور جان گرفته و با واگااری هاشهرکافزایش ایستذاه های بین راه های شهرهای بزرگ 

که روزانه مبادالت نیروی انسانی بین شهرهای بزرگ را  شوندیمی اقماری وسی  هاشهرکدولتی تبدیل به  مؤسساتطرف نهادها و 

های گاارییاسیتسدهد که با برنامه ریزی در مورد اراضی اطراف ایستذاه های مترو و بیا حماییت و یمدارند.همچنین نتایج نشان 

اید و به محرک مهمی در تواند در تحقق راهبرد توسعه در شهرها نقشی اساسی و محوری ایفا نمیمصحیح بخش عمومی شبکه مترو 

 اصالح ساختار شهری تبدیل شود.

 کلمات کلیدی

 ی اقماریهاشهرکمترو، قطار شهری ، توسعه فیزیکی ، 

 

 مقدمه-1

افزای  جمعیت در شهرهای بزرگ و به دنبال آن وسهعت 

شهرها ، پیشرفت صنعت اتومیب  و توسعه حم  و نق  از جمله 
انجامد یمنقلیه شصصی  عواملی است که به کثرت تعداد وسای 

که ای  کثرت مشکالت متعددی را سهبب شهده اسهت. در ایه  

میان حم  و نق  عمومی و به طور خا  مترو به عنوان یکی از 

تواند راهکاری مناسب برای ح  یموسای  حم  و نق  عمومی 

  [7]ای  مشکالت باشد

های حم  و نق  یستمسی شهری شبکه معابر و هانظامدر 

یرات مصتلفههی بههر توسههعه شهههرها و اراضههی تههأثری درون شههه

گذارند. شبکه معابر درون شهری امکان توسعه اراضهی را در یم

یری خطهی بهر توسهعه شههر تأث دهند وطول معابر افزای  می 

بهه طهور عمهده در محه   ههاراهنهند، حال آنکه شبکه آزاد یم

را ه  تقاطع بر توسعه اراضی به نوعی با شبکه معابر شهری و آزاد

ها متفاوت است. شبکه راه آه  شهری در عی  حال که شهبکه 
حم  و نق  شهری است و نقهاط مصتله  شههر را بهه یکهدیگر 

کند اما از قطعات زمی  شهری مستق  است و چهون یممتص  

به صورت خطی و بدون توق  )چه به صورت زیر زمینهی و چهه 

توسهعه یر آن بهر تهأث ی بنهابراکنهد  یمی زمی  (حرکهت روبر 

اراضی شهری نه به صورت خطی بلکه بهه صهورت نقطهه ای در 

مح  اتصال شبکه با سطح زمی  ، یعنهی ایسهتگاه ههای متهرو 

های شههری یسهتمسدر طراحهی  آنچه یگرد.از طرف  [3]است 

گیرد، تدوی  برنامه های جامع شهری با هدف ایجهاد یمصورت 

بری های شهرسهازی و کهاریاسهتسحداکثر تطابق ممک  بهی  

زمی  و از سوی دیگر سامانه های حم  و نق  شهری بها توجهه 
عوامه   ی تهرمهم. امروزه [2]به خصوصیات شبکه شهری است

مترو شام  تعداد ک  مسافر، هدف  یها یستگاهموثر بر توسعه ا

 یههنقل یلهو وسه یسهتگاهآمد و شد به ا یسفر، تناسب سفر، الگو

 ی  موثر بر توسعه اراضاست عوام یستگاهبه ا یدنتا رس یانتصاب

و  یربها یعبارتند از: وجود اراضهنیز  مترو  یها یستگاها یرامونپ

رونهد توسهعه و  ی،اندازه قطعات و دانه بنهد ،قاب  توسعه یاراض

باشد که نحوه یم،  یادهپ یو شبکه دسترس یباتخره بافت شهر

دههد و بها یمو میزان توسعه را به نوعی تحت شعاع خود قهرار 

ایستگاه های بهی  راههی سهبب گسهترش ایه  اراضهی  افزای 

گردد. در ای  پژوه  اسنادی نیز سعی شده است به یمموجود 

یر گسترش مترو و قطار شههری بهر توسهعه فیزیکهی تأثبررسی 

ی اقمهاری پرداختهه هاشهرکاراضی شهری و ایجاد و گسترش 

شود برای ای  امر در ابتدا جهت ورود بهه بحهث از متهرو قطهار 
ی و سابقه ورود ایه  نهوع سیسهتم حمه  و نقه  شههری شهر

پرداخته شده در ادامه به توسعه و گسترش فیزیکی شههرها بهه 

ی اقماری اشاره شده اسهت و بها آشهنایی در هاشهرکخصو  

یرات قطار شههری در ایه  تأثای  موارد به بحث اصلی پژوه  

 گونه گسترش و توسعه فیزیکی پرداخته شده است.

 ر شهری )مترو(شبکه قطا -2 

مترو یک شبکه حم  و نق  ریلی است که در مسیر خهود 

ای  شهبکه از نظهر . [4]ستفاده از نیروی برق در حرکت استبا ا
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سرعت و ررفیت کارآمدتری  وسهیله نقلیهه عمهومی محسهوب 

ر و قادر است در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی مساف شودیم

 [1]را انتقال دهد

 ایران مترو در ۀتاریخچ 2-1

سهال قبه  بهاز  110احدا  قطهار شههری در تههران بهه 

گردد. تأسیس تراموای شهری از جملهه نکهات پهی  بینهی می

ای بود که بارون ژولهیس دو رویتهر در عههد شده در امتیاز نامه

ها یک خط آهه  ناصرالدی  شاه روی کاغذ آمد. در همی  سال

ه شههری زمینی که به واگ  اسبی معروف گشت. بهی  درواز رو

ری )حضرت عبدالعظیم( و میدان باغ شاه احدا  شهد. از سهال 

شهر تهران  اقتصادی و ترافیکیشروع مطالعات اجتماعی،1350

های توسهط شهرکت 1370بینی تغییرات آن برای سهال و پی 

آغهاز شهد. در  (RATP)برداری متهروی فرانسهه سوفرتو و بهره

تم مصهتلط ارالهه گهزارش نههایی و انتصهاب سیسه 1353سال 

)سامانه مصتلط شام  یک شبکه خیابانی با یهک کمربنهدی در 
پیرامون منطقه مرکزی و دو بزرگهراه بهرای نهواحی تهازه سهازه 

خهط کهه بهه وسهیله شهبکه  7شههری و یهک شهبکه متهرو بها 

شهد( همچنهی  در سهال رانی و تاکسی رانی تکمی  میاتوبوس

ان و آهه  شههری تههرتصویب قانون تأسیس شرکت راه 1354

عملیات اجرایی آن آغاز شد در  1356حومه )مترو( که در سال 

توق  کام  طر  به دلی  جنگ تحمیلهی کهه  1359-65سال 

رک قرار داد برای خرید تجهیزات ثابهت و متحه 1374در سال 

 1377تا باتخره در سهال  تهران منعقد شد 5و  2و  1خطوط 

ایسهتگاه تههران ، از  2برداری از بص  غربی خهط افتتا  و بهره

)صادقیه( تا ایستگاه امام خمینی )ره( به سرانجام رسید.در سال 

یستگاه میرداماد تا ایسهتگاه از نیمه شمالی خط یک از ا 1380

ایسهتگاه افتتها  شهد و  17کیلهومتر و  6/14باد به طول علی آ

که تا کنون ادامه داشهته اسهت و عهالوه بهر سایر اقدامات دیگر 
رهای کشهور نیههز شهاهد حضههور متههرو شههر تهههران دیگهر شههه

 [18]باشندیم

 ی اقماری هاشهرکتوسعه و گسترش  -3

ی اقمهاری ابنهزر ههاروارد بهود کهه هاشهرکمبتکر نظریه 

نظریه او مبنایی در جهت ایجاد نوشهرهایی انگلیسی شده. ایده 

هاروارد بی  از تمامی ایده های دیگر در مقوله توسهعه شههری 

بسیاری از کشورها به مرحله اجرا در آمده  قاب  قبول بوده و در

ههای اقتصهادی و تجهاری در هسهته یتفعالاست. در ای  مدل 

مرکزی شهر انجام گرفته و نواحی پیرامهون و حومهه عههده دار 

اسکان قسمتی از جمعیت خواهد بود. جمیعت بهینه برای ایه  

هزار نفر فر  شده است. ای  شهرها توسط  250تا  25شهرها 

شود و بها کمربنهد سهبز یمکشاورزی از شهر اصلی جدا  اراضی

توانهد یمشوند. ای  الگو در صهورت اجهرای صهحیح یممحدود 

های محیطی شوند. در ای  روش ، یآلودگباعث حجم ترافیک و 

جمعیت شهری را در چند نقطه مسهتقر سهاخته و لهزوم ایجهاد 

ی ی اصلی جهت ارتباط بی  نواحی مصتله  ، عهاملهاراهشبکه 

باشهد. در کشهورهای یمدر تسهیالت آمهد و شهد سهاکنان آن 

توسعه یافته از ایده توسعه شهرهای اقماری جهت جلهوگیری از 
از  .معضههالت چههون ترافیههک بسههیار سههود جسههته شههده اسههت.

ی  راهکارهای جذب توده های مردم از کالن شههرها بهه ترمهم

بهه ی اقمهاری هاشههرکشهرهای اقماری احدا  مترو و اتصال 

نمونهه  یکهی از  به عنهوانباشد. یمکالن شهرها به وسیله مترو 

 جنهگی قب  از هاسالشهرهایی که دارای رشد قاب  توجه در 

باشد به شهر لندن یم 2005-1995ی هاسالجهانی دوم و در 

ی  شهر با احدا  چندی  شهر اقمهاری در اتوان اشاره نمود. یم

شههامگاهان بههه تههالش گردیههده اسههت تهها جمعیههت شهههری در 

ی اقماری کوچ داده شوند، در ای  راستا آنچه که آمهار هاشهرک

به طور محسوسی بدان اشاره دارد آن است که پهس از احهدا  

یله متهرو و به وسی اقماری هاشهرکمترو و اتصال لندن به ای  

قاب  توجهی افزای   به طور هاشهرکمیزان جذب مردم به ای  

 . [11]یافته است
ران با توجه به توجهات اخیری که صهورت گرفتهه کشور ای

است ولی هنوز در  توسعه شبکه حم  و نق  متهرو و بهه طهور 

المللی بسیار کم توجه بوده ی بکلی سیستم راه آه  در مقیاس 

است.در ایران به علت گستردگی شبکه حم  و نق  جهاده ای و 

 نیز کمبود توسعه و رشد راه آه  درصد حم  و نقه  جهاده ای

باشد. با مقایسه دیگر کشهورها و شههرهای پیشهرفته یمبیشتر 

ایران نیاز به توسعه حم  و نق  مناسهب درون شههری و بهرون 

احسههاس  بههه شههدتیههران در اشهههری ؛ متههرو قطههار شهههری ، 

 [9]شودیم

در  دههد کههی اقماری نشهان مهی هاشهرکفلسفه ایجاد 

کاسهت  گذشته جهت ایجاد ثبات و تعادل در شهرهای بزرگ و 

شهدند و در یمی ایجهاد هاشههرکگونهه ی ا ههاآناز مشکالت 

عمهومی بهه  ونقه حم های یسهتمسمسیر گسترش خهود بهه 

شدند ولی امروزه به خصو  در ایهران یمخصو  مترو تجهیز 

دههد کهه بها یمنشان  شهرهاگونه گسترش فیزیکی ی ابررسی 

  وجود ایجاد مترو و گسترش ایستگاه های بی  راهی و همچنی

در  مواردشهرهای مرکزی و فراهم بودن امکانات اشتغال و دیگر 
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شهود، یم ههاآنای  گونه شهرها که سبب افزای  مهاجرت بهه 

ای  شهرهای اقماری به صورت خود جهوش شهک  گرفتهه کهه 

گونه شک  گیری نیز وجود ایستگاه های متعدد ی اسبب اصلی 

باشد. ای  شههرها یممترو در مسیر رسیدن به شهرهای مرکزی 

به علت وجود ایستگاه متهرو  صرفاًبدون هیچ گونه مکان یابی و 

را در مکان یابی خود نادیده  و مواردو بسیاری از  اندگرفتهشک  

 .اندگرفته

 ثیرگاارعوامل تأتوسعه شهری و  -4

تهوان از یمبه طور کلی موضوع توسعه و توسعه شههری را 

از یک سو بحث حداکثر قابلیت  دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد
در پهنهه  ههامکانتوسعه مکهان در مقابه  و مقایسهه بها سهایر 

سرزمی  مطر  اسهت، و از سهوی دیگهر نحهوه توزیهع و جهذب 

پتانسی  توسعه مکان در بی  منهاطق مصتله  آن بهه عبهارتی، 

در پهنهه  ههامکانیر با ساتوان گفت که هر مکان در مقایسه یم

مشص  قابلیت توسعه است. امها منهاطق  سرزمی  دارای میزان

یک مکان در جذب همی  مقدار واحد قابلیهت  در پهنهمصتل  

توسعه با یکدیگر رقابت دارنهد بنهابرای  بهرای تعیهی  پتانسهی  

بایست به پتانسهی  کلهی توسهعه یمتوسعه هر منطقه ، نه تنها 

بایست مناطق را به عنوان رقبهای جهذب یمتوجه داشت، بلکه 

سعه با یکدیگر مقایسه کرد. یکی از عوام  بسهیار مهمهی ای  تو

بایست در تعیی  پتانسی  جمعیت پذیری ه و یا حهداق  یمکه 

در تعیی  تمای  به سکونت و اشتغال و به عبارتی جاذبه توسعه 
ه در نظر گرفته شود، عام  دسترسی هر چهه منطقهه ای دارای 

و فاصههله و کارآمههد تههر باشههد  تههرمنظمشههبکه هههای ارتبههاطی 

دسترسی عملکردی با سایر مناطق شهری کمتر باشد، تمای  به  

سکونت و سرمایه گذاری و در واقع قابلیت توسهعه آن افهزای  

 یابد.یم

توسعه شهری بر مبانی حمل و نقل  4-1

(عمومی  TOD( 

( بهه TODتوسعه شهری بر مبنای حم  و نق  عمهومی )
ی و .. اسهت کهه مفهوم توسعه مناطق مسکونی ، تجهاری ، ادار

با هدف ایجاد حداکثر دسترسی بهه ایه   هاآنطراحی و احدا  

های حم  و نق  عمومی و غیر موتوری یستمسمناطق از طریق 

های حم  و نق  عمومی بهه جهای یستمسو تشویق جایگزینی 

گیرد .یکهی از اصهول یماستفاده از وسای   نقلیه شصصی انجام 

  و نقه  عمهومی ، ایجهاد مهم در توسعه شهری بر مبنای حمه

هها از ترکیهب اداری ، تجهاری ، مسهکونی و ... در یکاربرتنهوع 

هاست. ای  مهم از دیدگاه شهرسهازی بهه دلیه  یستگاهااطراف 

برای زیست انسان فراهم آوردن ترکیب  ترمناسبایجاد محیطی 

مناسب از سه عرصه فضایی اصلی )کار( )گردشگری()سکونت( و 

فیکی به علت نزدیک سازی مبهادی و مقاصهد هم از دیدگاه ترا

. پهراکن  [5]یهت اسهتاهمسفرها و کاه  حجم سفرها حایز 

شهری پدیده ای بر پایه حمه  و نقه  اسهت . در ایه  میهان ، 

های فیزیکی شبکه ارتباطی نیز به میزان درخور تهوجهی یژگیو

یر قهرار تحت تهأثتوسعه و پراکن  جمعیت را در فضای شهری 
طهوری کهه بسهط شهبکه ههای ارتبهاطی و ایجهاد دهد؛ بهه یم

کمربندهای شهری زمینه گسترش حومهه گرایهی را در ایهاتت 

متحده ، کانادا و استرالیا فراهم ساخته و بهه الگهوی رایجهی در 

در نظام شهر سازی و شهرنشینی ای  کشورها بدل شده اسهت. 

ی  عوام  تشویق یا تحدید توسهعه فضهایی مثثرتریران یکی از ا

 .[8]در جهات مصتل  است شهر

جایذاه قطار شهری در توسعه شهری 4-2  

شبکه های حم  و نق  قطار شهری به لحها  شهرسهازی 

ههای یکاربرهای قاب  توجهی ماننهد: آزاد نمهودن یتمزدارای 

های نامتجهانس؛ کمهک بهه سهاماندهی یکاربرشهری از برخی 

تباط بها های مصتل  شهری در اریکاربرترکیب و نحوه استقرار 
سازماندهی فضا؛ ایجاد تنوع در منظر شهری،ایجاد همگهونی در 

در سیستم کاربری زمهی ، تقویهت سهاختار و اسهتصوان بنهدی 

ی بها ارزش شههری ههابافتفضا و جلهوگیری از تصریهب  کالبد

باشد. ایستگاه مترو بهه عنهوان عنصهری جدیهدی در عرصهه یم

ی  حالهت ، ترادهسگیرد که در یمفیزیکی شهر فضایی را در بر 

تواند به یک یا چند ورودی و خروجی محهدود شهود. امها از یم

ها به تدریج بر محهدوده ههای از یستگاهاآنجا که هر یک از ای  

گذارنهد، امهروزه یمیر مصتل  تأثمحیط پیرامون خود از جهات 

ها ، بهها توجههه بههه یسههتگاهاهههای توسههعه ای یزیردر برنامههه 

هایشان، با محهدوده پیرامهون بهه یتزمهای عملکردی و یژگیو

یرات تهأثی واحد و هماهنگ و دارای روابهط و هامجموعصورت 

شوند. در واقع سامانه های حم  و  نق  یممتقاب  در نظر گفته 
عمومی در تحقق راهبرد توسعه پایدار در شهرها، نقشی اساسی 

 و محوری دارد. در شهرها تزم است راهکارهایی مورد توجه قرار

ی توسعه پایدار همواره در حد مطلهوبی قهرار هاشاخ گیرد تا 

داشته باشد. یکی از ای  راهکارهها در زمینهه کهاربری زمهی  و 

در مباحهث شهرسهازی توصهیه  عمومهاًحم  و نق  شهری کهه 
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ها در فضاهای شهری و دیگهری یکاربرشود. تجمع فیزیکی یم

رتبهاط توسعه شهری بر مبنای حم  و نق  عمومی اسهت کهه ا

بسیار نزدیکی با هم دارند. بدی  ترتیب ، با ایجاد تمرکز کالبدی 

تعدد یرامون ایستگاه های حم  و  نق  عمومی از پو عملکردی 

 . [2]شودیمی مصتل  کاسته هامکانبه  مراجعات

یر شبکه مترو بر توسعه شهری تأث 4-3  

شبکه مترو در عی  حهال کهه یهک شهبکه اسهت و نقهاط 
کند از قطعات زمی  شهری ، یما به هم متص  مصتل  شهری ر

 ی بنهابراکنهد، یممستق  است و به صورت زیرزمینهی حرکهت 

یر آن بر توسعه به صورت نقطه ای ، در مح  اتصال شبکه با تأث

کند. ایستگاه های یمها نمود پیدا یستگاهاسطح زمی  یعنی در 

د یکی مترو یک مکان هستند که به دو شک  قابلیت توسعه دارن

هایی است که در محه  ایسهتگاه یتفعالتوسعه خود ایستگاه و 

یری است که ایسهتگاه تأثگردد. شک  دیگر توسعه ، یممتمرکز 

 .[4]گذاردیمبر اراضی پیرامونی 

های اصهلی یرسهاختزایستگاه های مترو به عنوان یکی از 

شهر ، وسیله موثری در سامان دهی توسعه شههر اسهت برنامهه 

هههای پیرامههون یکاربرایجههاد تمرکههز عملکههردی  ریههزی جهههت

ایستگاه در دو مورد اهمیت دارد : اول حوزه نفوذ هر ایستگاه، از 

ای از  محهدودهدیدگاه کاربری زمی  ، حوزه نفوذ هر ایستگاه به 
شود کهه در آن بهه تغییهر کهاربری یماطراف هر ایستگاه گفته 

محهدوده از ههای موجهود در ایه  یکاربرگرای  وجود دارد یا 

ی ههم خهوانشهوند. مهورد دوم میهزان یم متهأثروجود ایستگاه 

کاربرهای موجود در حوزه نفوذ هر ایستگاه بها اههداف سهاخت  

مجتمع است. بنابرای  پس از تعیی  حهوزه نفهوذ ایسهتگاه ، بهه 

منظور بهره گیری از قابلیت آن و با توجه به نق  آن در بهبهود 

قای عدالت اجتماعی و به طور دسترسی به خدمات عمومی و ارت

ی توسعه پایدار ، ضرورت ایجهاد تغییهرات هاشاخ کلی تحقق 

ها انکهار ناپهذیر خواههد یسهتگاهاههای اطهراف ی زمی در کاربر

 .[6]بود

عمومی همواره بر توسعه ههای موجهود  ونق حم سیستم 

گذارد و در فرایندی بلند مهدت ، برنامهه ریهزی یمیر تأثشهری 
فیق با سیستم ریلهی موجهب یکپهارچگی ههر چهه شهری در تل

بیشتر حم  و نق  و کاربری زمهی  شهده اسهت. یهک سیسهتم 

کند که بهه سههم یمحم  و نق  ، امکانات توسعه ای را فراهم 

خود باعث ایجاد تقاضای سفر شده و به پیشهرفت یهک منطقهه 

انجامد و از  ای  رو توسعه مبتنی بر حم  و نق  همگهانی از یم

رایه برنامه های تشویقی به سیستم حمه  و نقه  مهورد طریق ا

نظر ، استقرار فعالیت در اطراف ایستگاه را ترغیب کرده اسهت و 

ی دیگهر سهطح شههر جلهوگیری هامح از استقرار آن در دیگر 

 .[3,4]کندیم

برنامه های توسعه با گرایش حمل و نقل  4-4

 مترو

رو ، در برنامه توسعه با گرای  حم  و نقه  عمهومی ، مته

واقع نوعی از توسعه اراضی است که از حم  و نقه  عمهومی ه 

یر پذیرفته و در جهت پشتیبانی از خدمات ارالهه شهده تأثمترو ،

کند و ساکنی  ، شاغلی  و مالکان تجاری را یمتوسط آن عم  

به استفاده کمتر از وسایط نقلیه شصصهی و اسهتفاده از وسهای  

  نقلیههه عمههومی تشههویق نقلیههه شصصههی و اسههتفاده از وسههای

. بنابرای  در برنامه های توسعه با گهرای  حمه  و [16]کندیم

نق  عمومی به طهور ههم زمهان اصهول برنامهه ریهزی و اصهول 

بهه  هابرنامههشهود و ایه  یمسیاست گزاری با یکهدیگر تلفیهق 

رود، یمعنوان اندازه که ابزار برنامه ریزی کاربری زمی  به شمار 

 آید.یمعه نیز به حساب ابزاری برای توس
توسعه با محوریت حم  و نق  عمومی در واقع الگهویی از 

توسعه شهری متکی به حم  و نق  عمومی است کهه پیرامهون 

مراکز و ایستگاه های حم  و نقه  عمهومی ماننهد پایانهه ههای 

گیهرد. اولهی  پهروژه یماتوبوس رانی و ایستگاه های مترو شک  

نق  همگانی در آمریکا به صهورت  های توسعه مبتنی بر حم  و

توسعه های اطراف خطهوط راه آهه  و حومهه ههای شههری بها 

بهوده  20و اوای  قهرن  19های ماشی  رو در اواخر قرن یابانخ

ی تولید راه آه  ، با موتورههای بصهاری در عهی  هاواگ است. 

ی از سهرعت ثابهت و شهتاب معقهول ، توقه  طهوتنی مندبهره

ها به فواص  زیاد و در حد چنهدی  مایه  از یستگاهاداشت. لذا 

گرفتند. در زیر برخهی از تعهاری  ایه  نهوع توسهعه یمهم قرار 

 [19]شودیمآورده 

روش توسعه مبتنی بر حم  و نق  همگهانی بها توجهه بهه 
ها، سعی در ساماندهی و یکاربرچگونگی توزیع جمعیت و تنوع 

معی  دارد. ای  ی هامکانها مصتل  در یکاربرتمرکز نقطه ای 

ایستگاه های حم  و نق  همگانی به ویژه متهرو و  غالباً هامکان

قطار سبک شهری هستند. ای  روش سعی بر هماهنهگ کهردن 

در بص  حم  و نق  همگانی با الگوهای کاربری زمی  فعلهی و 

 .[17]آینده دارد
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بنابرای  توسعه مبتنی بر حم  و نق  همگهانی بها گهرای  

ی ، نهوعی از توسههعه شههری در شهههرها و حمه  و نقه  عمههوم

ی جدید و یا بازسهازی شههرها موجهود اسهت کهه بها هاشهرک

هایی با تهراکم بهه صهورت مصهتلط مسهکونی و یکاربراستقرار 

غیرمسکونی در ایستگاه های مترو یا اراضی اطراف آن ، زمینهه 

شصصی را کاه  داده و در مقاب  ، اسهتفاده  خودرواستفاده از 

دهد. ای  شیوه از یک سو به دنبال پاسصی یما افزای  از مترو ر

ی فزاینده و اجتناب ناپذیر شهری ه حومهه آمد هاجهت رفت و 

ای و از سوی دیگر در جهت کاه  اثرات نامطلوب ای  سهفرها 
 دارد.یمهمچون آلودگی هوا ، صدا و اسراف منابع ، گام بر 

یرات توسعه مبتنی بر حمل و نقل تأث  -5

 همذانی 

در زمینه عدالت اجتماعی در شهرها باید گفت که توسهعه 

منفعت رسانده و با  هاگروههمگانی به همه  ونق حم مبتنی بر 

کنهد. نمونهه شههرهای یمهمه اقشار به طور یکسهان برخهورد 

دهد، اگرچه ای  توسهعه مسهتلزم یمآمریکایی و کانادایی نشان 
بیشتر از هزینهه  زاماًالها ینههزهزینه های عمومی است، اما ای  

هایی ینهههزهای جاری سفر با اتومبی  نیست.بنابرای  اشصا  

؛ ای  هزینه با اندکردهکنند که به سیستم تحمی  یمرا پرداخت 

شود و با بهره یمتوجه به سطح درآمد افراد و به تدریج دریافت 

گیری از منابع مالی ، حم  و نق  آسهان و کهم هزینهه را بهرای 

 .[10]کنندیم اهمفرمردم 

از آنجا که در توسعه مبتنی بر حم  و نق  همگانی ، حم  

یی تعداد زیادی جاجابهو نق  عمومی و به خصو  مترو امکان 

ی  تعهداد سهفر بهکند، بنابرای  هزینه ههای یممسافر را فراهم 

زیادی از افراد سرشک  شده و هزینه ههای حمه  و نقه  بهرای 

 . [13]خواهد بودتحم  اقشار کم درآمد نیز قاب  

توانهد بهازده یمتوسعه مبتنی بهر حمه  و نقه  همگهانی 

خدمات حم  و نق  عمومی را افزای  داده و باعث کارایی بهتر 

و سودمندی بیشتر آن شود و به نوعی تداوم آن را با کیفیت بات 

با ایجاد محالت و یا مراکز شههری کهه از  در واقعتضمی  کند. 

ی بهرای زنهدگی ترمطلهوبی هامکانماعی لحا  کالبدی و اجت

در نهایت منجر به ایجاد جوامعی با قابلیت زندگی بهتهر  هستند

 [14].خواهدشد 

ای  روش امکان دسترسی و گزینه های سهفر را از طریهق 

دهد و منجر به ارتقهاء یمتمرکز و ترکیب کاربری زمی  افزای  

عه مبتنهی شود توسیمی حم  و نق  غیر موتوری هاروشانواع 

بر حم  و نق  همگانی ، امکان پیاده روی و دوچرخه سواری را 

ی مهورد نیهاز بهرای سهفرهای هامسهافتنیز بهبهود بصشهیده ، 

ماشینی را کاه  داده و نیاز خانوارها را برای استفاده از وسیله 

کهاه   موجهبدهد که ای  امر خهود یمنقلیه شصصی کاه  

یت هوای شههرها خواههد ترافیک شهرها و همچنی  بهبود وضع

 .[15] شد

ارائه راهکار برای بهبود وضعیت سکونت  -6

 های مترودر محالت ایستذاه

که به واسطه ایسهتگاه  در محالتبهبود وضعیت دسترسی 

 جهذاب وشوند باید با احدا  مسیرهای پیوسته ، یممترو ایجاد 

زیبا ، ام  و پیاده همراه شود. در عی  حال توجه به مسهیرهای 

دوچرخه در محالت نیز موضوع قاب  توجه دیگهری اسهت. بایهد 

توجه داشت که دسترسی پیهاده و دوچرخهه بهه ایسهتگاه ههای 

مترو و به محهدوده ایسهتگاهی در افهزای  فعالیهت فیزیکهی و 

یر گهذار اسهت. کهاه  شههروندان تهأثسالمت روانی و جسمی 

جهه ترافیک در محالت پس از احدا  ایستگاه مترو باید مورد تو

یرات ترافیکی شام  افهزای  پهارک حاشهیه ای ، تأثقرار گیرد. 
های یآلودگی  افزاکاه  ایمنی مسیرها و افزای  تصادفات ، 

شود. بهدی  یمها یستگاهاصوتی و هوا در محدوده های بالفص  

ی  شهود تها تهأمیه  اتومبمنظور باید فضای مناسب برای پارک 

یه  اتومببرای پهارک  ایستگاه های محلی بالفص محدوده های 

نباشد. در عی  حال ، از راهکارهای آرام سهازی  ساک  یرغافراد 

ی  غیر بهومی بایهد اتومبیرات نفوذ تأثترافیک به منظور کاه  

بهره گرفت. همچنی  از عبهوری شهدن مسهیرهای محلهه بایهد 

ی  آرامه  و آسهودگی سهاکنان ، تهأمجلوگیری کرد تا ضهم  

 نیافتد.  همصاطرنیز به  هاراهایمنی 

بهبود وضعیت کالبدی در محالت شهام  مهوارد متعهددی 

ها، بهبود مسیرها و سیمای کلی محله را در یکاربرشود که یم

ها ، یسهتگاهاگیرد. در ای  بص  بها توجهه بهه مشصصهات یمبر 

قابلیت توسعه بر اساس توسعه مبتنی بر حم  و نق  همگهانی ، 

داخلهی ایسهتگاه و نیهز  برای توسهعه فضهایی ارالهخدمات قاب  

هههای مناسههب بههرای اراضههی پیرامههون ایسههتگاه ارالههه یکاربر

شود.همچنی  باید مد نظهر داشهت کهه موقعیهت اسهتقرار و یم

نق  ایستگاه، الگوی رفتاری مردم ، تنوع اسهتفاده کننهدگان و 

ها متفههاوت از یکههدیگر یسههتگاها در انههواعنههوع وسههیله انتصههابی 

 .[6]است
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 نتیجه گیری   -7

توسعه متمرکز بر تسهیالت حم  و نق  عمومی بهه راههی 

پر معنا برای اصال  دسترسی، حمایت از جامعه، دست یابی بهه 

اهداف منطقه ای ، بهبود کیفیت زنهدگی و حمایهت از سهرمایه 

گذاری خصوصی و عمومی در حم  و نق  عمومی تبدی  شهده 

ریهزی است. امروزه بسیاری از جوامع پیشرفته در حهال برنامهه 

یه  از مهتهر برای توسعه شهری حمه  و نقه  محهور هسهتند. 

توان به مواردی از یمدتی  گرای  به توسعه حم  و نق  محور 

جمله : افزای  ازدحام ترافیکهی در سهطح شههرها، سهرزندگی 

گمشده در فضاهای شهری مدرن و آلهودگی ناشهی از اسهتفاده 
امانه ههای آن بر زمهی  ، نهاتوانی سه آثارخودروهای شصصی و 

حم  و نق  عمومی در کهاه  ایه  مشهکالت بهدون در نظهر 

یر گههذار بههر توسههعه شهههری ماننههد عوامهه  تههأثگههرفت  دیگههر 

یرگذار تأثی ، متغیرها و نیروهای کار یرغهای سفر های یآلودگ

باشند. هر کدام از ایه  یمبر بازار و عام  حیاتی کاربری زمی ، 

ری و نق  سیستم حمه  تواند در اصال  ساختار شهیمعوام  

و نق  قطار شهری در ایجاد و و توسعه موزون و یکپارچه نواحی 

تری  راه که ینهبهی  و مثثرترشهری نق  اساسی داشته باشند. 

توان جامعه را به سوی اسهکان در شههرهای اقمهاری یمدر آن 

سوق داد ایجاد حم  و  نق  مترو اسهت. از آن جها کهه توسهعه 

تهران پایتصهت در  به خصو های ایران جمیعت در کالن شهر

المللی کهم نظیهر بهوده و از رشهد ی باخیر در عرصه  و دههده 
بسیار قاب  توجهی برخوردار است به طوری که معضالت عدیده 

ای شام  ترافیک سنگی  شهری آلودگی محیط زیست، اتهالف 

وقت و انرژی  در جامعه  را به همراه داشهته اسهت . در تجربهه 

توان به ایجهاد و یمهای توسعه یافته در ای  خصو  شهرهای 

ی اقماری و اسکان جمعیت کالن شههرها در هاشهرکگسترش 

با استفاده از گسترش ایسهتگاه ههای بهی  راههی  هاشهرکای  

های ایستگاه های مترو بهی  راههی یتمزباشد. از یمقطار شهر 

تهردد شهرهای بزرگ ، استفاده از حم  و نق  عمومی ، افزای  

ی فضای سبز در کنار ایستگاه هم جوارپیاده ، ترکیب کاربری ، 

، قرار گیری تاکسی رانی و اتوبوس رانی در مترو، وجود اراضهی 

بندی بزرگ ارضی اطراف ایسهتگاه  دانهقاب  توسعه در اطراف و 

که تمامی موارد سبب گسترش مداوم و روز به روز ای  اراضهی 

ی اقمهاری هاشههرکبب ایجهاد ها گردیده و سهیستگاهااطراف 

عهالوه بهر مزایهایی کهه دارد  هاشههرکگونه ی اشوند.ایجاد یم

تواند مضرراتی را نیز داشته باشد. از فواید و مزایای ای  گونه یم

های متهرو یسهتگاهاتوسعه و گسترش فیزیکی شههرها در کنهار 

توان به ای  موارد اشاره کرد کهه ایه  توسهعه سهبب جهذب یم

ن شهرها و کاست  از بار جمعیتی شهرهای مرکزی جمعیت کال

شده و امکهان دسترسهی سهریع و راحهت ، گسهترش و  بزرگو 

های ههوا یآلودگهای بکر به صورت قانونی، کاه  ی زمآبادانی 

به سبب افزای  ترافیک و حم  و نق  جاده ای و .. باشد. عالوه 

نیهز دارای معهایبی  و توسهعهفوق ای  گونهه گسهترش  مواردبر 

از  ههامهاجرتازجملهه : افهزای   مواردتوان به یمباشند که یم

شههرهای کوچهک، تعهر  بههه منهابع طبیعهی و از بهی  بههردن 

ی و باغهات ، تنهاقض بها صهنایع موجهود در کشهاورزهای ی زم

محدوده، گسترش بدون برنامه و مکان گزینهی صهحیح و پهی  
تبهدی  شهدن هها، یکاربری در توزیع نابسامانبینی نشده،ایجاد 

ی خوابگاهی ، افزای  مبادتت روزانه بی  هامکانای  شهرها به 

شهرهای بزرگ و ای  شهرها و اتالف وقت و انرژی،از بی  رفهت  

جنبه های زیبایی شناسانه منارر طبیعی شهر، ادغام و استحاله 

روستاهای پیرامون، گسترش حاشیه نشینی و رهور بافت ههای 

افت کالبدی شهر، تنزل اعتبهارات خودروی شهری ، گسستگی ب

فرهنگی و هویت تاریصی شهر، گسترش شبکه ارتباطی و ازدیاد 

 وسیله نقلیه موتوری، اشاره کرد.

 

 مراج 

، انتشارات  یشهر یدر طراح ی، شبکه ارتباط یدون، فر یبقر [1]
 1385دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، تهران ، 

،  یقیدص یثه؛تفرش ، حد ی، عسگر ی، مجتب رفیعیان [2]

 یتوسعه حم  و نق  محور کاربر یکردرو ی، کاربرد یاراسفند

، برنامه   یهمترو صادق یستگاهنمونه مطالعه : ا یشهر هایی زم
 3،1389فضا ، دوره چهاردهم ، شماره  ی و اما یزیر

 یشبکه ها یررضا ؛ تأث یفر ، عل یا؛ آر یهزاده ، راض رضا [3]

،  یکه قطار شهربر شب یدبا تاک یبر توسعه شهر یدسترس

 12و  11، شماره 1381 ییز، زمستان  و پا یشهر یریتمد
؛ رادمند، مژگان ، نق  مترو در توسعه  یهزاده راض رضا [4]

و  ییز: پا یشهرساز ی، جستار ها یهنر و معمار ی،شهر

 14و 13، شماره 1384زمستان  

بر  ی، کاوه، شهر و سکونت : مترو و توسعه شهر یجهانشاه  [5]
 ی، جستارها ی، هنر و معمار ینق  عموم حم  و یمبنا

 1382، بهار  4، شماره   یشهرساز

 یم،، مر ی؛ محمد یه؛ رضازاده ، راض یعباس زادگان ، مصطف  [6]

 یگاهو جا یبر حم  و نق  همگان یمفهوم توسعه مبتن یبررس
، مرکز  یپژوهش یتهران در آن، فصلنامه علم یمترو شهر

اره هفده ، سال هشتم ، و نظر ، شم یهنر ، معمار یپژوهش

   90تابستان 
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توسعه حم  و نق   یراهبرد یزیمهسا، برنامه ر فغفوریان، [7]

 ینمونه مورد یشهر ی( در بهبود استفاده از ارضTODمحور )
 یمهندس المللیی کنفرانس ب یازدهمی  یه،مترو صادق یستگاها

 1392،  یکحم  و نق  و تراف

 یابیمد؛ ارزمح ی،، محمد رضا؛ جام کسر یمحمد پور [8]

،مطالعات و  یزمترو پ  تبر ییدر توسعه فضا یداریناپا
، سال اول ، شماره چهارم  یو منطقه ا یشهر یهاپژوه 

 1389بهار ، 

گسترش خطوط مترو  یدهه فا ینههز ی ، رو  اهلل، تحل کارمی [9]

،  یلیدر تهران، مجموعه مقاتت کنفرانس حم  و  نق  ر
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 چکیده

همیت بسیاری برخوردار است .  امروزه وضعیت مسکن مسکن به عنوان دارایی و هم به عنوان سرپناه و محل زندگی انسان ها از ا     

اجتماعی در کشورهای جهان محسوب میشود . یکی از  راه های –در شهرهای کشورهای جهان یکی از شاخص های توسعه اقتصادی 

ضعیت کمی آگاهی از وضعیت مسکن در فرآیند برنامه ریزی ،استفاده از شاخص های مسکن است.این شاخص ها از یک سو  بیانذر و

و کیفی مسکن در دوره های زمانی مختلف بوده و از سویی راهنمایی موثر برای برنامه ریزی و بهبود وضعیت برنامه ریزی مسکن در 

آینده  می باشد .در این پژوهش که با هدف  ارزیابی  و رتبه بندی شاخص های مسکن در شهرستان های استان البرز بیین سیالهای 

استفاده شده  TOPSISده است ، برای رتبه بندی شاخص های مسکن  شهرستان های استان البرز از مدلهای انجام ش  1375-1390

 استان البرز جامعه آماری شهرستانهای .است تحلیلی -توصیفی آن بررسی روش و ای توسعه – کاربردی این تحقیق از نوع  است .

ه ها ،سرشماری های عمومی نفوس و مسکن  استان البرز و شهرستان های است و گردآوری اطالعات نیز از طریق  رجوع به آمار نام

پس از تعیین شاخص های با توجه به مبانی نظری نظری و همچنین مطالعات صورت گرفته در این مبحیث ،  .آن انجام پایرفته است

ج نشانذر آن اسیت کیه در سیه دوره رتبه بندی شاخص های مسکن  در چهار شهرستان استان البرز در سه دوره انجام گرفت . نتای

شهرستان طالقان دارای رتبه بهتر و وضعیت مطلوبی نسبت به بقیه شهرستان های می باشد شهرسیتان کیرج بیشیترین تحیول را 

داشته ولی در دوره آخر جایذاه دوم را دارست .نامطلوب ترین رتبه  وضعیت مربوط به شهرستان نظرآبیاد میی باشید .شهرسیتان 

 هم رتبه متعادلی نسبت به بقیه شهرستان ها داشته و در دوره آخر به جایذاه سوم تنزل یافته است.ساوجبالغ 

 واژگان کلیدی 

  ،TOPSIS،شهرستان های استان البرز ،شاخص های مسکن،مدل   رتبه بندی، 

مقدمه -1

مسک  از نصستی  مسایلی است که بشر همواره بها آن دسهت      

ه در تهالش بهرای دگرگهونی و یهافت  پاسهصی به گریبان بوده و همهوار

مناسب و معقول برای آن است. لذا مسک  یک نیهاز اسهت امها نهه ههر 

مسکنی، آنچه ایده آل آدمی است دسترسی به مسک  مناسب اسهت، از 

اگهر نیازههای اساسهی  .ای  روی باید دانست مسک  مناسب کدام است

و اجتماعی بدانیم،   مادی انسان را مجموع نیازهای بیولوژیک، اقتصادی

مسک  در برآورده شدن ههر سهه دسهته از ایه  نیازهها نقه  بسهزایی 

. بسیاری از بزرگان مسک  را عنصر اصلی جامعه پذیری افراد   [4]دارد.

نسبت به جهان، کاتیی در سازمان اجتماعی فضا معرفی کرده انهد کهه 

د در شک  گیری هویت فردی، روابط اجتمهاعی و اههداف جمعهی افهرا
.در واقع مسک  یکی از مهمتری  [27]ای داردنق  بسیار تعیی  کننده

شاخ  های توسعه یافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدی به شمار می آیهد 

از ای  رو میزان دستیابی به وضهعیت مطلهوب مسهک  چهه در نهواحی 

ههای توسهعه عنوان یکی از شاخ شهری و چه در نواحی روستایی  به

در  .[25]شهودنیز در کشورهای جهان محسوب مهیاقتصادی اجتماعی 

در صورت فراهم نشدن مسک  از طریق خرید، ره  و اجاره افراد ناچار 

گزینند که در پی آن زمینه دیگهر حاشیه گزینی و زاغه نشینی را بر می

لذا مسک  و  آسیب های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم می گردد .

-مسئله جهانی مطر  است و برنامهه مسای  مربوط به آن به عنوان یک

ی هایی براح گذاران در کشورهای مصتل  به دنبال راهریزان و سیاست

 .در جمهوری اسالمی ایران اص [26]باشندح  مسال  مربوط به آن می

 و فهرد ههر حهق نیهاز، بها متناسهب مسک  داشت     اساسی قانون 31

 کهه آنهها برای اولویت، رعایت با است مور  دولت.  است ایرانی خانوار

 قهانون 43 اصه  در. آورد فهراهم را اص  ای  اجرای زمینه نیازمندترند

 اصلی ورای  از یکی مسک  جمله از اساسی های نیاز تامی  نیز اساسی

با توجه به اینکه  امروزه جامعه ی ایران در . [8] باشد می کشور اقتصاد

ر گرفتهه اسهت.در مرحله ی سریعی از تحول اقتصادی و اجتمهاعی قهرا
چنی  حالتی نه تنها ساخت فیزیکی جامعهه در حهال دگرگهونی اسهت 

بلکه بافت فکری و اجتماعی ان نیز دستصوش تغییر و تحول قرار گرفته 

است.می  به مصرف و دستیابی به کلیه ی امکانات رفاهی و تمام مظاهر 

توسعه خواست هریک از افراد جامعه ی ایرانهی اسهت. داشهت  مسهک  

ب و مناسب نیز یکی از خواسهت ههای جامعهه ی متحهول امهروزی خو

 طی جمعیتی، و تحوتت تغییر از متاثر ایران در مسک  وضعیتاست. 

دیگر  طرف از و جمعیت طبیعی افزای  طرف، یک از اخیرکه دهه های
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 اسهت، داشهته دنبال به را شهرها به روستاها از جمعیت انبوه مهاجرت

 ابعهاد شهری بزرگ مراکز خصو  به و هرهادر ش را مسک  برای تقاضا

. بنابرای  باید بهرای بهبهود وضهعیت مسهک  [2] است بصشیده وسیعی

تالش کرد . برای انجام مطالعات مسک  ، باید روش های ویژه ای را بهه 
کار برد . شهاخ  ههای مسهک  یکهی از بهتهری  روش ههای مطالعهه 

اسهتان البهرز و وضعیت موجود مسک  می باشهد . بها توجهه بهه اینکهه 

 –شهرسهتان ههای آن در مجهاورت کالنشههر تههران کهه مرکهز اداری 

سیاسی کشور می باشد ، قرار گرفته اند ، لذا رشهد و توسهعه جمعیهت 

ای  شهرستان ها در دهه های اخیر ملموس و قاب  توجه بهوده اسهت . 

ای  رشد جمعیت در وضعیت مسک  و شاخ  های آن تاثیر می گذارد 

با توجه به ای  امر ، در ایه  پهژوه  سهعی شهده اسهت کهه  . بنابرای 

وضعیت شاخ  های مسک  در شهرستان ههای اسهتان البهرز از سهال 

 TOPSISدر سه دوره سرشهماری بها اسهتفاده از مهدل  90تا  1375

ارزیابی و وضعیت ای  شاخ  هها در شهرسهتان ههای چهارگانهه ایه  

 استان نسبت به هم مقایسه گردد.

 یقروش تحق-1-1

 -توصهیفی آن بررسهی روش و ای توسهعه – کاربردی تحقیق نوع      

و جمعیهت و  جامعه آماری شهرستان های اسهتان البهرز .است تحلیلی

در ای  مقالهه بعهد از دسهتیابی بهه مبهانی نظهری  .مسک  آن می باشد

تحقیق شاخ  های مهمی که دو بعد کمی و کیفی مسک  وجود دارد 

به آمارنامه ها وسرشماری های عمومی نفهوس انتصاب شده و  با رجوع 

آمار و اطالعات مهورد نیهاز اسهتصراج گردیهد. پهس از تعیهی  ,و مسک 

و 85و 75دوره سرشماری  3شاخ  ها و وضعیت ای  شاخ  های در 

، با استفاده از مدل تاپسیس به مقایسه و رتبه بندی آنهها پرداختهه 90
  شده است .

 معرفی متغیرها و شاخ  :

 

 

 

 (: شاخص های منتخب پژوهش1دول )ج
 نوع شاخ  نام شاخ   ردی  

X1 مثبت بعد خانوار 
X2  منفی تراکم خانوار در واحد مسکونی 
X3 منفی تراکم نفر در واحد مسکونی 
X4 منفی تراکم نفر در اتاق 
X5 مثبت متوسط اتاق برای هر خانوار 
X6  مثبت متوسط اتاق برای هر نفر 
X7 مثبت ت و تصرف)مالکیت شصصی(نحوه مالکی 
X8 مثبت سال( 25عمر واحد های مسکونی)درصد زیر 
X9  ( 200تا  50زیربنای واحد مسکونی )مثبت مترمربع 
X10 )مثبت نوع اسکلت و مصالح )با دوام 
X11 )مثبت میانگی  تسهیالت واحد مسکونی)آب و برق و گاز تلف  و چاه فاضالب 
X12 منفی ر ، آلونک ، زاغه و موارد مشابه(بد مسکنی) چادر ، کپ 

 ماخذ: مطالعات نگارندگان

 

 اهداف پژوهش-1-2

شهرستان  در مسک  وضعیت شود می  سعی پژوه  ای  در      

استان  در مسک  وضعیت . شود بررسی و ارزیابی های استان البرز

 می شود تا بررسی کیفی و کمی های شاخ  به توجه با  البرز 

 شاخ  ای  وضعیت از منطقی و کلی شناخت به بییا دست ضم 

 برای و شده شناسایی بص  ای  های کاستی و ،کم مسک  در ها

 راهکارهایی و پیشنهاد شهرستان ها  ای  در مسک  وضعیت بهبود

 زیر صورت به مشص  طور به حاضر تحقیق عمده اهداف.شود اراله

 : است

 کیفی و کمی های شاخ  نظر از مسک  موجود وضعیت شناسایی-

  شهرستان های استان البرز در
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های  شاخ  و مسک  وضعیت بهبود جهت مناسب راهکارهای اراله-

 آن در محدود پژوه  

استان البرز  و  مسک  حوزه در مطالعات برای مناسب سازی بستر-

 شهرستان های آن

 محدود پژوهش: -1-3

سال استان البرز محدوده جغرافیایی جدیدی است که از       

شمسی به طور رسمی به صورت استان درآمده است..در  1389

کیلومترمربع،  5،122حال حاضر استان البرز با مساحتی بالغ بر 

شود و در عی  حال تری  استان کشور محسوب میکوچک

جدیدتری  استان ایران است. ای  استان از شمال با استان مازندران 

جنوب غربی با استان مرکزی و  و قزوی ، از شرق با استان تهران، از

 کشور شمال در البرز استان از غرب با استان قزوی  همسایه است.

در سال  استان ای  .است کرج شهر آن مرکز و است شده واقع

 شهر 16 دارای مجموع در که است شهرستان 4 دارای  1390

.استان البرز با وسعتی حدود [13]است سکنه دارای آبادی 1355و

 21درجه و  36دقیقه تا  32درجه و  35ومتر مربع بی  کیل 5142

 30درجه و  51دقیقه تا  10درجه و  50دقیقه عر  شمالی و 

دقیقه طول شرقی واقع شده است .ای  استان از شمال به استان 

مازندران و از جنوب شرقی به استان تهران ،از جنوب غربی به استان 

ق به استان تهران محدود مرکزی ،از غرب به استان قزوی  و از شر

.شهرستان های کرج ،ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان جز [13]می شود

بوده اند که در ای  میان  1390شهرستان ای  استان در سال  4

کیلومتر مربع و  2273شهرستان های کرج و نظرآباد به ترتیب با 

کیلومتر مربع بیشتری  و کمتری  مساحت را داشته اند  587

(. با توجه به اینکه آخری  46: 1390آماری استان البرز، )سالنامه

می باشد لذا مبنای تقسیمات سیاسی  1390سرشماری رسمی سال 

بر اساس آخری   می باشد . 1390در استان بر اساس سال 

جمعیت استان البرز برابر  1390سرشماری نفوس و مسک  در آبان 

 .[13]نفر بوده است  2412513با 

 :شهرستان کرج 

شهرستان کرج در شرق استان البرز واقع شده و مرکز آنا شهر        

شهر  8بص  است که شام   3کرج می باشد.ای  شهرستان دارای 

 1390آبادی دارای سکنه می باشد .در آبان ماه  12دهستان و 7،

از ک  جمعیت . نفر بوده است 2024765جمعیت ای  شهرستان 

نفر در  3308مولی ساک  و نفر خانوار مع 2007239شهرستان 

در ای   نفر در خانوار موسسه ای بوده اند. 14218خانوار گروهی و 

خانوار وجود داشته است و تعداد واحد  606580شهرستان 

واحد مسکونی بوده  603033مسکونی موجود در ای  شهرستان 

 .[14]است  

 شهرستان ساوجبالغ :

و مرکز آن شهر  در مرکز و غرب استان واقع شده است       

شهر  5بص  است که شام   3هشتگرد است .ای  شهرستان دارای 

آبادی دارای سکنه است .جمعیت ای  شهرستان  91دهستان و  6،

در همی  سال .نفر بوده است  219612برابر با  1390در آبان ماه 

 628نفر در خانوار معمولی و  218315از ک  جمعیت شهرستان 

نفر در خانوار موسسه ای بوده اند  669و نفر در خانوار گروهی

: 1390)سرشماری عمومی نفوس و مسک  شهرستان ساوجبالغ ،

خانوار  62425 1390(تعداد خانوار  در ای  شهرستان در آبان 20

 .[15]واحد بوده است  62523بوده است و تعداد واحد مسکونی 

 شهرستان نظرآباد :

اقع شده است و مرکز آن شهرستان نظرآباد در غرب استان و      

 2شهر نظرآباد است.ای  شهرستان دارای دو بص  است که شام  

آبادی دارای سکنه است .جمعیت ایت  53دهستان و  5شهر ،

در آبان ماه  .بوده است 141160 1390شهرستان در آبان ماه 

نفر در خانوار معمولی  140858از ک  جمعیت شهرستان  1390

نفر در خانوار موسسه ای  103وار گروهی و نفر در خان 199ساک  و 

بوده اند )سرشماری عمومی نفوس و مسک  شهرستان 

خانوار در شهرستان  39799(.در همی  سال 20:  1390نظرآباد،

واحد مسکونی  39842وجود داشته است و تعداد واحد مسکونی 

 [16].بوده است 

 طالقان :

اقع شده است و مرکز شهرستان طالقان در شمال غرب استان و       

بص  است که شام   2آن شهر طالقان است. ای  شهرستان دارای 
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آبادی دارای سکنه می باشد .جمعیت ای   83دهستان و  4شهر ، 1

از ک   نفر بوده است. 26976برابر با  90شهرستان در آبان ماه سال 

نفر  386نفر در خانوار معمولی ساک  و  26583جمعیت شهرستان 

نفر در خانوار موسسه اس بوده اند )سرشماری  7ار گروهی و در خانو

 (.20:  1390عمومی نفوس و مسک  شهرستان طالقان ،

می باشد و تعداد واحد های  9106تعداد خانوار در ای  شهرستان 

 .[17]واحد می باشد 9152مسکونی در ای  شهرستان 

 

 

 مطالب اصلی)مبانی نظری(-2

 مفهوم مسکن-2-1

از ماده ی سک  به معنی آرام گرفت  پس از  "مسک   "ی  واژه      

حرکت ،سکونت ،آرام  باط  و انس گرفته شده است .مسک  ،اسم 

مفعول کلمه ساک  است؛یعنی جایی که مح  آرام  و اسکان باشد 

،پس بیشتری  کاربرد مسک  ،آرام  خاطر افراد جای گرفته در آن 

انی و هم جنبه روحی خواهد بود که ای  آرام  هم جنبه ی جسم

مسک  خردتری  و کوچکتری  شک  تجسم .آن را در بر می گیرد 

کالبدی رابطه متقاب  انسان و محیط و خصوصی تری  فضای زندگی 

انسان می باشد از طرفی مفهوم مسک  به رضایت مندی و کیفیت 

زندگی انسان اثر گذاشته و می تواند با ضمانت زندگی به طور 

. مسک  بی  از آنکه ساختاری [7]ط قرار گیرد مستقیم در ارتبا

کالبدی باشد نهادی است با عملکرد چند بعدی که دارای ابعاد 

مصتل  مکانی ،معماری ،کالبدی و فیزیکی ،اقتصادی ،احتماعی،مالی 

اهمیت مسک  تا جایی است  .[9]،روانشناختی و پزشکی می باشد 

انه اقتصادی و ... یکی که امروزه در کنار میزان با سوادی ،درآمد سر

باید توجه [10]از شاخ  های توسعه یافتگی شناخته می شود

محیط مسکونی  ک ,مفهوم مسک  عالوه بر مکان فیزیکیداشت که 

را نیز در بر می گیرد.بطوریکه مسک  چیزی فراتر از یک سرپناه 

فیزیکی بوده و تمامی خدمات و امکانات عمومی تزم برای زندگی 

را در بر می گیرد به عالوه بایستی حق تصرف طوتنی و بهتر انسان 

در دومی  اجالس  .[2]استفاده کننده ان فراهم نماید مطمئنی برای

( که در استانبول برگزار شده مسک  مناسب چنی  1996بشر )

تعری  شده است :سرپناه مناسب یعنی آسای  مناسب ،فضای 

الکیت ،پایداری مناسب ،دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب،امنیت م

و دوام سازه ای ،روشنایی ،تهویه و سیتم گرمایی مناسب ،زیر 

 مسک  .[4] …ساختهای اولیه مناسب از قبی  آبرسانی ،بهداشت و 

 حوزة در روی داده تحوتت براثر و تاکنون صنعتی انقالب زمان از

 آغاز در به ویژه و است شده جدی و عمیق تغییرات دستصوش آن

 قرار دستور کار در مسک  از جدیدی مفاهیم کمی و بیست قرن

 پیامد و صنعتی انقالب از پس آغازی  های دهه در .است گرفته

 از یکی مسک  برای تقاضا شهرها، به گستردة روستالیان مهاجرت

 انباشت . گردید رشد به رو سریعاً در شهرهای جدی معضالت

 به سازی ساختمان با همراه مسک  موجود ذخیرة در جمعیت

 موجب گسترده تقاضای ای  به برای پاسصگویی بندی سرهم صورت

 که سرپناهی . یابد تنزل صرف به سرپناهی مسک  مفهوم گردید که

 و وبا مث  مسری بیماریهای شیوع برابر مناسبی در پناه تنها نه گاه

 دهه در سکونت بد وضعیت .آرد می تشدید را انهبلکه آ نبود، طاعون

 مث  آن از حاص  ناگوار و پیامدهای صنعتی نقالبا از بعد اول های

 مفهوم در جدی بازنگری امرا  گوناگون، شیوع و میر و مرگ

  .قرار داد  کار دستور در را مسک 

 انواع رابطه انسان با مسکن-2-2

 .دارد خود مسکونی محیط با رابطه گونه دو انسان واقع در      

 از استفاده نظر از سانان و عددی کمی ارتباط یعنی کمی، رابطه

 رابطه صرفا مورد ای  در . آن در ساک  افراد یا شماره و مسک  ابعاد

 کیفی رابطه دوم، رابطه .می شود سنج  مسک  با انسان کمی
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 شاخ  ای  دارد، خود مسکونی یا محیط فیزیکی با انسان که است

 نحوه است، با مسک  انسان ارتباط کیفی های جنبه ه کنند مشص 

 رفاهی تسهیالت مسک ، با درآمد رابطه و مسک  نوع مسک ، فتصر

با توجه به ای  [1]. دارند سروکار مسکونی فضای کیفی با ابعاد

مساله هدف هایی که می توان برای مسک  در نظر گرفت به ای  

هدف های کمی: ای  دسته هدف ها به کمیت و صورت می باشد :

ای از برنامه ریزی ورهید در دهای مسکونی مورد نیاز که باشمار واحد

تاکید میکند و توزیع پوش  ای  هدف و ای  که چه  ،ساخته شود

های هدف ، اهمیت زیادی دارد.دگیرگروه های اجتماعی را در بر می

کیفی : در مرحله بعد کیفیت مسک  از درجه اهمیت خاصی 

بویژه کنترل کیفیت آن  بهبود کیفیت موجود مسک ، برخوردار است.

جای خاصی در هدف های کلی مسک  دارد.  ر جهت بهتر شدن،د

ای  بهبود کیفیت در ایجاد ساختمان های بادوام ، بهبود شاخ  

های اصلی، ارتقا نسبت سرانه موجود و هدایت تولید مسک  به 

 .زیربنای کمتر توام با کیفیت بهتر و ... انجام می پذیرد

 نامه ریزی مسکن و شاخص های مسکن بر-2-3

ضرورت و اهمیت شاخ  به ای  دلی  است که سیاست های        

مسک  که در جوامع مصتل  صورت می گیرد بر اساس ای  شاخ  

ها می باشد . از طرف دیگر مسک  یک سرپناه و نیاز اساسی  می 

باشد ،که باید در دسترس تمام خانواده ها قرار بگیرد . دسترسی به 

ه شغ  بزرگساتن ، مقرون به خدمات آموزشی کودکان ، دسترسی ب

صرفه از لحا  اقتصادی ، بهداشت خوب برای ساکنی  ،اراله خدمات 

مناسب به شهروندان و ... از جمله شرایط و معیار های مسک  

مناسب در سراسر جهان هستند . از سوی دیگر در مباحث اقتصادی، 

مسک  و شاخ  های مسک  ، در بازار مسک  ، دسترسی به منابع 

لی ،روش عملی و خردمندانه برای یارانه های دولتی در برای ما

گسترده بودن قلمرو .  [29]برنامه ریزی شهری هدفمند می باشند

مطالعات مسک  و برنامه ریزی برای آن باعث شده است که از 

تاسیسات  فنون احدا  بنا، دیدگاههای گوناگون از جمله معماری،

مان ،اعتبارات مسک  و ... مورد بناهای مسکونی ،هزینه زمی  و ساخت

آنچه که در مطالعات جغرافیایی )برنامه ریزی  بررسی قرار گیرد.

شهری و ناحیه ای (مورد بررسی قرار می گیرد ،شناخت وضع موجود 

و برنامه ریزی مطلوب برای رفع نیاز به واحد های مسکونی و مقدار 

بررسی  . [19] زمی  مورد نیاز آن در شهرها و سکونت گاههاست 

شاخ  های مسک  ،یکی از ابزارها و شیوه های مصتل  شناخته 

شده ی ویژگی مسک  به شمار می رود که می توان به کمک آن 

.به گفته دیگر شاخ  [5]،رویه های موثر در امر مسک  را شناخت

های بص  مسک  ،مهم تری  و کلیدی تری  ابزار در برنامه ریزی 

به عبارتی شاخ  مسک  شالوده  .[24]مسک  محسوب می شوند . 

برنامه ریزی مسک  است بررسی شاخ  های مسک  یکی از وسای  

و شیوه های مصتل  شناخت ویژگی های مسک  به شمار می رود 

که می توان به کمک آن ،پارامترهای موثر در امر مسک  را شناخت 

و همه گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسک  را تسهی  

.شاخ  های مسک  در واقع ابزاری برای اندازه گیری و  نمود

سنج  وضع مسک  و روند تحول آن و همچنی  ارزیابی موفقیت و 

تحقق سیاست های مسک  محسوب میشود .به همی  دلی  عالوه بر 

نیز مورد استفاده  در تدوی  اهداف کمی برنامه ها ارزیابی وضعیت،

 .[20]قرار می گیرند

 تحلیل یافته ها-3

رتبه بندی شاخ  های کمی و کیفی مسک  -3-2

 75در شهرستان های چهار گانه استان البرز در سال 

 ) با استفاده از مدل تاپسیس(

 

 (: تشکیل ماتریس  داده ها)ماتریس تصمیم گیری ( 2جدول )
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 گزینه/معیار
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 0.073 74 67 80 33 63.57 0.75 3.05 1.32 4.57 1.001 4.57 کرج

 0.29 67 60 76 30 74.65 0.83 2.77 1.2 3.92 1.002 4.67 ساوجبالغ

 0.21 69 62 78 35 58.77 0.46 2.75 2.15 7.02 0.98 4.67 نظرآبهههاد

 0.022 52 40 80 50 71.35 1.44 2.94 0.69 2.31 1.002 4.67 طالقان

 

 د شده((: ماتریس نرمال شده )استاندار3جدول )
 0.0053 5476 4489 6400 1089 4041.14 0.562 9.302 1.74 20.884 1.0020 20.884 کرج

 0.0841 4489 3600 5776 302 5572.62 0.688 7.672 1.44 15.366 1.0040 21.808 ساوجبالغ

 0.0441 4761 3844 6084 1225 3453.91 0.211 7.562 4.62 49.280 0.960 21.808 نظرآباد

 0.0005 2704 1600 6400 2500 5090.82 2.073 8.643 0.47 5.3361 1.004 21.808 طالقان

 

 (: ماتریس نرمال وزن دار 4جدول )
 0 0.004044 0.002204 0.010181 0.2222 0.19592 0.03324 0.035 0.129 0.009 0.003 0.002 کرج

 0 0.003661 0.001974 0.003817 0.202 0.23007 0.03679 0.032 0.117 0.007 0.003 0.002 ساوجبالغ

 0 0.003770 0.002040 0.004454 0.2356 0.18113 0.02039 0.032 0.210 0.013 0.003 0.002 نظرآباد

 0 0.002841 0.001316 0.006363 0.3366 0.2199 0.06383 0.034 0.068 0.004 0.003 0.002 طالقان

 

 75ز بر اساس شاخص های مسکن در سال (: رتبه بندی نهایی شهرستان های استان البر5جدول )
Sum Sqrt   

 3 0.385 کرج 0.1379 0.019

 2 0.421 ساوجبالغ 0.1464 0.0214

 4 0.157 نظرآباد 0.1869 0.0349

 1 0.935 طالقان 0.0142 0.0002

     

0.0075 0.0864    

0.0113 0.1064    

0.0012 0.0348    

0.0419 0.2048    

 

 

تبه بندی شاخص های کمی و کیفی مسکن ر  -3-2   

)  85در شهرستان های چهار گانه استان البرز در سال 

 با استفاده از مدل تاپسیس(

 

 

 

 

 

  (: تشکیل ماتریس  داده ها)ماتریس تصمیم گیری (6جدول )
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 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 گزینه/معیار

 0.074 90.91 87 90 25.85 55.5 0.83 3.05 1.19 3.66 1.0007 3.67 کرج

 0.1 80.59 80 86 60.59 64.36 0.79 2.77 1.25 3.49 1.001 3.75 ساوجبالغ

 0.02 89.8 82 88 52.1 63 0.69 2.75 1.44 3.97 1.0005 3.98 نظرآبهههاد

 0.15 66.9 60 90 44.56 82.5 1.5 2.94 0.66 1.95 1.001 3.75 طالقان

 

 نرمال شده )استاندارد((: تشکیل ماتریس 7جدول )
 0.0055 8264.62 7569 8100 668.2 3080.2 0.688 9.302 1.416 13.395 1.0014 13.468 کرج

 0.01 6494.74 6400 7396 60.59 4142.2 0.624 7.672 1.562 12.180 1.002 14.062 ساوجبالغ

 0.0004 8064.04 6724 7744 2714.4 3969 0.476 7.562 2.073 15.760 1.001 15.840 نظرآباد

 0.0225 4475.61 3600 8100 1985.6 6806.2 2.25 8.643 0.4356 3.8025 1.0020 14.062 طالقان

 

  (: ماتریس نرمال شده وزن دار8جدول )
 0 0.003969 0.002136 0.01016 0.1648 0.1718 0.03443 0.035 0.143 0.010 0.003 0.002 کرج

 0 0.003519 0.001964 0.006839 0.3863 0.1992 0.03277 0.032 0.150 0.009 0.003 0.002 ساوجبالغ

 0 0.003921 0.002013 0.005881 0.3322 0.1950 0.02862 0.032 0.173 0.011 0.003 0.002 نظرآباد

 0 0.002921 0.001473 0.005030 0.2841 0.2554 0.06222 0.034 0.079 0.005 0.003 0.002 طالقان

 

 85دی نهایی شهرستان های استان البرز بر اساس شاخص های مسکن در سال (: رتبه بن9جدول )
Sum Sqrt   

 4 0.114 کرج 0.2467 0.0609

 2 0.702 ساوجبالغ 0.0953 0.0091

 3 0.568 نظرآباد 0.1286 0.0165

6E-05 0.0077  1 0.958 طالقان 

     

0.001 0.0316    

0.0504 0.2244    

0.0286 0.1691    

0.0311 0.1765    

 

 

رتبه بندی شاخص های کمی و کیفی مسکن -3-3

در شهرستان های چهار گانه استان البرز در سال 

 ) با استفاده از مدل تاپسیس( 90
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 ریس داده ها)ماتریس تصمیم گیری ((: تشکیل مات10جدول )

 

 استاندارد(: ماتریس نرمال شده 11جدول )
 10.24 0.9801 11.0889 1.2996 8.5264 0.7569 2704 6781 8100 9409 9216 0.0324 کرج

 6.76 0.9801 12.3201 1.6384 2.732 0.5929 3249 7396 7396 9216 8464 0.0144 ساوجبالغ

 11.56 1.4884 12.5316 1.8769 6.6049 0.5184 3721 6320 7744 9409 8464 0.09 نظرآباد

 15.21 0.9801 8.6436 0.8464 10.24 1.1664 6889 4719.69 8100 4356 5184 0.0676 انطالق

 

 (: ماتریس نرمال شده وزن دار12جدول )
 0 0.003394 0.001909 0.00957 0.2708 0.2074 0.03368 0.035 0.143 0.010 0.003 0.002 کرج

 0 0.003394 0.002012 0.02293 0.2532 0.1835 0.03692 0.036 0.137 0.010 0.003 0.001 ساوجبالغ

 0 0.00418 0.00202 0.02158 0.2383 0.1716 0.03951 0.034 0.140 0.010 0.003 0.003 نظرآباد

 0 0.00339 0.00168 0.02687 0.2968 0.2574 0.05376 0.029 0.143 0.007 0.003 0.002 طالقان

 

 برز بیر اساس شاخص های مسکن(: رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ال13جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسک  به عنوان یکی از اساسی تری  نیازهای زندگی انسان  نتیجه گیری -6

ها به عنوان کوچکتری  عنصر تشکی  دهنده سکونتگاه ها و 

به وجود آورنده یکی از پدیده های جغرافیایی به شمار می 

X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  شاخ 

 کرج 4.57 1.001 4.57 1.32 3.05 0.75 63.57 33 80 67 74 0.073

 ساوجبالغ 4.67 1.002 3.92 1.2 2.77 0.83 74.65 30 76 60 67 0.29

 نظرآباد 4.67 0.98 7.02 2.15 2.75 0.46 58.77 35 78 62 69 0.21

 طالقان 4.67 1.002 2.31 0.69 2.94 1.44 71.35 50 80 40 52 0.022

 رتبه بندی  

Sum Sqrt   

 2 0.438 کرج 0.0627 0.0039

 3 0.227 ساوجبالغ 0.0875 0.0077

 4 0.124 نظرآباد 0.105 0.011

 1 0.912 طالقان 0.0103 0.0001

     

0.0024 0.0488    

0.0007 0.0256    

0.0002 0.0148    

0.0115 0.1072    
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رود.فراهم آوردن سرپناه مناسب وهمچنی  اراله خدمات 

ده تری  مشکالت وامکانات شهری در حال حاضر از عم

است.آنچه که در مطالعات جغرافیایی مورد بررسی قرار می 

گیرد شناخت وضع موجود و برنامه ریزی مطلوب نیاز به 

واحد های مسکونی ومقدار زمی  مورد نیاز آتی شهرها 

 توانمند، و کاربردی های مدل از استفادهوسکونتگاه ها است. 

 در ها کاربری ایی کار و موفقیت ضام  و ضروری امروزه

وبرنامه ریزی شهری است.مدل تاپسیس و  شهری مدیریت

در  که است برنامهریزی و تصمیمگیری در قوی مدلیویکور 

 .میشود استفاده شهری مسئوتن و مردم های دیدگاه از آن

با توجه به خروجی های مدل تاپسیس در سه دوره مشاهده 

اساس می شود که شهرستان طالقان رتبه بهتری را بر 

شاخ  های دوازده گانه انتصاب شده داراست .با توجه به 

حجم کم جمعیت و همچنی  روستایی نشی  بودن 

شهرستان طالقان و تعادل بی  خانوار و تعداد واحد مسکونی 

در آن ،در شاخ  های منفی از جمله ،تراکم نفر در اتاق 

،خانوار در واحد مسکونی ،بد مسکنی ، ای  شهرستان 

تری را دارا است و ای  شاخ  های منفی در آن وضعیت به

در رتبه سوم بوده  75کم می باشد .شهرستان کرج در سال 

است که با توجه به حجم و.سیع مهاجرت ها و رشد جمعیت 

 85و نبود تعادل بی  خانوار و واحد های مسکونی ،در سال 

با  1390به رتبه چهارم تنزل پیدا کرده است .ولی در سال 

جدا شدن به تشکی  استان جدید البرز و توجه  توجه به

بیشتر به شهرستان کرج و به دنبال آن بهبود ساخت و ساز 

در واحدهای مسکونی ،به رتبه دوم ارتقا پیدا نموده 

به علت روستا  1375است.شهرستان ساوجبالغ که در سال  

نشینی و هم چنی  مرکزیت آن در شهرستان های سه گانه 

جدا شدند ، در رتبه دوم  1388و  1382که بعد از سال  

قرار گرفته بود و وضعیت بهتری را نسبت به کرج و نظرآباد 

نیز با توجه به جدایی دو شهرستان از آن  85داشت .در سال 

و همچنی  با کم شدن جمعیت شهرنشی  آن همچنان رتبه 

با توجه وضعیت  1390دوم را دارا بوده است. ولی در سال 

چنی  جمعیت گیری شهر جدید هشتگرد په بهتر کرج و هم

یک عدم تعادل بی  خانوار و  برای سکونت و چه برای کار،

واحد های مسکونی به وجود آمده که وضعیت ای  شهرستان 

را  از رتبه دو به رتبه سه کاه  داده است. شهرستان 

نظرآباد در ای  رتبه بندی ها کمتری  رتبه ها و به ای  دلی  

در رتبه چهارم  75را داشته است.در سال بدتری  وضعیت 

،چهارم بوده است.  دلی  1390رتبه سوم و در سال  85،در 

ای  رتبه ضعی  در شهرستان نظرآباد مهاجرت های زیاد در 

طول دو دوره و همچنی  ساک  بودن اکثریت جمعیت 

شهرستان در تنها شهر ای  شهرستان یعنی نظرآباد می باشد 

ت بوده و نوع اکم شهرنشینی در نظرآباد با.به ای  معنی که تر

آن با رشد جمعیت و تعداد خانوار ساخت مساک  نیز در 

 متناسب نبوده است.

 ارائه راهکار و پیشنهادات

بر اساس نتایج گرفته شده از تحلی  یافته های مدل 

 پیشنهادات زیر مطر  می گردد :

  طر  جامع مسک تهیه طر  جامع مسک  استان البرز تهیه

در هر یک از شهرستان های استان البرز نبود برنامه ریزی 

و لزوم  مسک  موثر و ایده آل در شهرستان های استان البرز

ویژگی های بومی ،فرهنگی و  تطبیق ای  برنامه ریزی با

تعمیر و نگهداری واحد های اجتماعی هر شهرستان لزوم 

در بص  های شمالی شهرستان کرج و نیز  مسکونی

طالقان به دلی  آب و هوای متغیر و جریان های  نشهرستا

آبی موجود در آن و استحکام بصشی بناهای ساختمانی در 

ای  مناطق ایجاد مدیریت بهینه در اعطای مجوز برای 

بر نحوه اجرای آن در فرآیند  ساخت مسک  و نیز نظارت

از نظرات  استفاده اخت مسک  برای بهبود وضعیت مسک س

 .ود وضعیت مسک  ار نظر کمی و کیفیهبدر ب شهروندان

 مناب  
علی،  برنامه ریزی مسک : تحلیلی بر عرضه و ,اینالو  [1]

تقاضای مسک  در شمال شهر قزوی  ،پایان نامه 

دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،  , ,دکترای شهرسازی ،
1380. 
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بررسی عوامل موثر بر  "ابراهیمی ،مهدی و دیگران ، [2]

 "شهری اصفهانرضایت مشتریان از مسکن 

،فصلنامه تصصصی علوم اجتماعی، ،سال ششم ،شماره 

واحد –، دانشگاه آزاد اسالمی 170-149،ص   18

 1391شوشتر، 

،مرکز تحقیقات  مسکن حداقلاهری زهرا و دیگران ، [3]

 1367ساختمان و مسک  تهران ،

برنامه ریزی مسکن پور محمدی ،محمدرضا ،  [4]

 1393،انتشارات سمت ،چاپ دوازدهم ،تهران،

،مجموعه مقاتت  برنامه ریزی مسکنتوفیق ،فیروز ، [5]

آموزشی برنامه ریزی مسک  ،سازمان ملی زمی  و 

 1382مسک  ،تهران ،

کاربرد مدل در میرنج ، ,حس  وموسوی,حکمت نیا  [6]

جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری وناحیه 

 1390تهران ، ,انتشارات آزاد پیما,ای

رنامه ریزی ،ژینوس ، ب حکمت نیا ،حس  و انصاری [7]

 مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه ی پایدار

 1391،بهار 79؛پژوه  های جغرافیای انسانی ،شماره 
 1390، دانشکده جغرافیای تهران ، 207-191،ص  

،وزارت اجرایی–سند راهبردی طر  جامع مسک ،  [8]

 1385مسک  و شهرسازی ،

های مبانی و تکنیک زیاری ،کرامت اهلل و همکاران ، [9]

،انتشارات دانشگاه بی  المللی برنامه ریزی شهری

 1388چابهار،چاپ اول ،

 مسکن شاخص های معماری سرتی پور ،محس  ، [10]

 ،22 شماره ، زیبا مجله هنرهای ،ایران در روستایی

 1384تهران،   ؛ دانشگاه42-53:  

جایذاه شاخص های مسکن عزیزی،محمد مهدی ، [11]

ه هنر های زیبا ،نشری در فرآیند برنامه ریزی مسکن

 1383،دانشگاه تهران  42-31،ص  11،شماره 

تحلیل بر جایذاه و دگرگونی عزیزی،محمد مهدی ، [12]

،نشریه هنر  شاخص های مسکن شهری در ایران

، دانشگاه تهران 34-25،ص   23های زیبا ،شماره 

،1384 

، استان البرزسرشماری عمومی نفوس و مسک    [13]

 1390ریزی ،استانداری البرز،معاونت برنامه 

 شهرستان کرجسرشماری عمومی نفوس و مسک   [14]

 1390،استانداری البرز ،معاونت برنامه ریزی،

شهرستان سرشماری عمومی نفوس و مسک   [15]
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 1390ریزی،
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گانه  22جغرافیایی کیفیت مسکن در مناطق 

،فصلنامه بی  المللی انجم  جغرافیای  شهر تهران
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212-233 ،1392 

بررسی و تحلیل برنامه کیانی ،اکبر و همکاران  [19]

ریزی توسعه پایدار مسکن )مطالعه موردی شهر 

نامه جغرافیایی  استان فارس(،فصل–حاجی آباد 

 46-25،ص 3چشم انداز زاگرس ،سال دوم ،شماره 
 ، 1389دانشگاه آزاد بروجرد ، 

شاخص ها و مولفه های لطفی ،حیدر و همکاران،  [20]

روری در برنامه ریزی و سیاست گااری مسکن ض

،فصلنامه جغرافیایی آمای   روستایی در ایران
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 1388دانشگاه آزاد مالیر، 

مشکینی ،ابولفض  و دیگران ،ارزیابی مکان یابی پروژه  [21]
زیست  AHP،(های مسک  مهر با رویکرد کالبدی 

)نمونه موردی  ل سلسله مراتبمحیطی با استفاده مد
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و  گیری، رفتار آتشهای حرارتیتأثیر نانو سیلیس بر ویژگیبررسی 

 اتیلنو پلی زه ساخته شده از آرد چوب نرادنانو چندسا کییرفولوژوم
 2*، کامبیز راشدی1احمد ثمریها

 ، عضو کارگروه کشاورزی خانه نصبگان استان البرزباشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران1
a_samariha@yahoo.com 

 ذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایرانکارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغ2
k.rashedi@ut.ac.ir 

تاریخ پذیرش                                                                                                              04/02/1395تاریخ دریافت:

 01/03/1395نهایی:

 

 چکیده

نیانو  کییرفولیوژوو م گییری، رفتیار آتشهیای حرارتییسی تأثیر میزان نانو سیلیس بر ویژگیهدف این پژوهش برر       

اتییلن، سیازگار پلییدرصید(،  50. برای این منظور آرد چوب نراد )در سطح ثابت استاتیلن و پلی چندسازه آرد چوب نراد

های وسیله اکسترودر مخلوط و نمونهد(، بهدرص 8و  4، 0سطح مختلف ) 5در نانو سیلیس درصد( و  2کننده )در سطح ثابت 

و میکروسکوپ الکترونی بررسی شدند. نتایج  گیریوسیله پرس دستی ساخته شدند. سپس خواص حرارتی، آتشآزمونی به

داری بین دمای تخریب وجود نداشت ولی نانو سیلیس درصد وزنی اگرچه اختالف معنی 8نشان داد با افزایش نانو سیلیس تا 

حرارتی را افزایش داد و میزان زغال بیشتری نیز باقی ماند و همچنین شاخص حداقل غلظت اکسیژن افیزایش یافیت. ثبات 

آید و بین الیاف و ماده بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد با افزایش نانو سیلیس سازگاری بیشتری به وجود می

 ر برقرار شده است.تزمینه اتصال، پیوند و چسبندگی بهتر و یکنواخت

 های کلیدیواژه

 آرد چوب نراد، نانو سیلیس، شاخص حداقل غلظت اکسیژن، گرماسنجی وزنی       

 

 مقدمه-1

 در را جدیهدی راهکارهای نانوتکنولوژی و نانو اخیراً، علوم

[. 1کههرده اسههت ] ایجههاد پلیمههری هههایکامپوزیت زمینههه

 ههایویژگی دبهبهو بهرای بص  امید موضوع یک نانوتکنولوژی

ای ها در واقع دسهتهاست. نانو کامپوزیت پلیمری هایکامپوزیت
ای ها نانو ذرات معدنی با ساختار صفحهاز مواد هستند که در آن

 نهانو بهی  در .[3و  2اند ]یا کروی در بستر پلیمر پراکنده شده

توان به نانو ذرات سهیلیس اشهاره کهرد کهه بهه دلیه  ذرات می

و  زیهاد تمهاس   و متصلصه  خهود و سهطحساختار کروی شک

همچنی  به دلی  دارا بودن ماهیت معدنی باعث بهبود خهوا  

 توانهدمی سهیلیس [. در واقع4شود ]های پلیمری میچندسازه

 نانو دهد، ها افزای کامپوزیت در را حرارتی و مکانیکی خوا 

 فراوانی صنعت کاربردهای در سیلیس نانو پلیمر هایکامپوزیت

 دلی  به سیلیس، نانو از طرف، استفاده یک از [. امروزه5د ]دار

 است جالب توجه بسیار بات استحکام و مدول سصتی، بودن دارا

 نظهر از است، قیمت نسبتاً ارزان ایسیلیس ماده دیگر طرف از

 بها سهازگار نیهز و اسهت گرمهایی مقهاوم است، اثریب شیمیایی

 اندازه جمله از س،سیلی نانو است. مشصصه اصلی زیستیطمح

 و متصلص  ساختار ویژه، سطو  مصصو ، چگالی توزیع، ذرات،

 روش به وابسته آن قطبیت سیالنول سطح( و یهاگروهواکن  )

 ذرات کهاربرد دربهاره زیهادی ههای[. پژوه 6اسهت ] ساخت

اسهت  شهده انجام مصتل  پلیمرهای با مصلوط به شک  سیلیکا

 ههایکامپوزیت بهه مربهوط ههاآن از کمی تعداد [، ولی7-10]
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 سهیلیکا ذرات دریافتنهد، شود. پژوهشگرانمی پالستیک چوب

 گرانهروی، بلهورینگی، مهدول، سصتی، استحکام، تواند مقدارمی

-پلی در را ساختاری درون چسبندگی و خزش برابر در مقاومت

 خهوا  بهه توجه با گرمانرم اتستومرهای و پروپیل یپل اتیل ،

 Maji[. 13-11و  8بصشهد ] بهبود یلیسس نانو ذرات سطحی

and Deka 2012بر سیلیس و رس ذرات نانو تأثیر بررسی ، به 

 نتهایج پالسهتیک پرداختنهد چهوب هایکامپوزیت خوا  روی

 درصهد 3 تها ذرات نهانو افهزای  بها که داد نشان هاآن مطالعه

مقهادیر  افهزودن اما یافت بهبود پالستیک چوب خوا  حرارتی
[. 14داد ] کهاه  را ایه  خهوا  درصهد 5 تا ذرات نانو بیشتر

روشی دقیهق و  عنوانبه( LOIشاخ  حداق  غلظت اکسیژن )

 صهورتبهی آته  اسهت کهه خهود خاموشهساده بهرای تعیهی  

شهود. ایه  شهاخ  یهک پهارامتر ارزیهابی گسترده استفاده می

یری و بازدارندگی پلیمرها از آته  اسهت. ایه  عهدد پذاشتعال

ی پایهدار در کسیژن تزم برای سوخت  بها شهعلهحداق  میزان ا

ههدف ایه  پهژوه   مصلوط گازهای اکسیژن و نیتروژن اسهت.

، رفتهار ههای حرارتهیبر ویژگی سیلیس بررسی تأثیر میزان نانو

 نهانو چندسهازه سهاخته شهده از آرد کییرفولوژوو م گیریآت 

 .است اتیل و پلی چوب نراد

 تجربی-2

 مواد -2-1

 کنندهیتتقو -2-1-1

آرد نهراد از شهرکت کیمیها چههوب گلسهتان تهیهه و بههرای 

و باقیمانده  50یکنواختی اندازه ذرات، ذرات عبور کرده از م  

در نظر گرفتهه شهد.  کنندهتیتقوعنوان به 60روی الک با م  

خشک شدند تا  C 3±100°ساعت در دمای  24مدت سپس به

 خشک شود.

 مواد پلیمری -2-1-2

و شهاخ  جریهان  g/cm3 956/0انسهیته اتیل  بها دپلی

از شرکت پتروشیمی اراک با نام تجهاری  min 10/g 20مذاب 

 تهیه شد. 5620

 عامل سازگار کننده -2-1-3

 g/cm3اتیل  با دانسیته مالئیک انیدرید پیوند شده با پلی

و مقدار انیدریهد  min 10/g 7و شاخ  جریان مذاب  965/0

  سازگار کننده مورد استفاده قرار عنوان عام% به1پیوند خورده 

 گرفت.

 نانو سیلیس -2-1-4

( تولیهد NanoSiO2در ای  تحقیق، پهودر نهانو سهیلیس )

کشور آلمان مورد اسهتفاده قهرار  Degussaشده توسط شرکت 

 گرفت.

 هاروش -2-2

مواد به کار رفته به کمک دستگاه اکسهترودر )کهولی (، از 

دند. منهاطق حرارتهی نوع دو مارپیچهه همسهوگرد، مصلهوط شه

درجههه  185و  180، 175، 170، 165ترتیههب اکسههترودر بههه

 اختصا  یافت. 5تا  1گراد برای نواحی سانتی

دور در دقیقهه تنظهیم  60سرعت دورانی مارپیچ در حهد 

شد. مواد مصلوط شده مذاب پس از خروج از دستگاه اکسترودر 

انول به گر WG-Ls 200مدل  Wieserدر دستگاه گرانول ساز 

منظور جلوگیری از هر گونه اثر منفهی رطوبهت، تبدی  شدند. به

درجهه  65ک  در دمهای ذرات گرانول به کمک دستگاه خشک

دست آمهده درصد خشک شدند. ذرات گرانول به 3سلسیوس تا 

از دسهتگاه پهرس  TGAو آزمهون  LOIهای برای ساخت نمونه

ها در نمونه( استفاده شد. mini test pressساخت کشور ژاپ  )

( مگها پاسهکال) 25دقیقه و فشار  4درجه به مدت  200دمای 
خنهک شهدند در  c° 80ها تا دمهای ساخته شدند. سپس تصته

 حی  خنک شدن، فشار پرس همچنان ادامه داشت.

 آنالیز حرارتی -2-2-1

 TGAآزمون  -2-2-1-1

 7با استفاده از آنالیزگر حرارتهی بهرای  TGAگیری اندازه
درجهه  700تها  25از نمونه آزمونی در دامنه دمهایی  گرممیلی

 انجام شد. MIN  /C° 15سلسیوس با نرخ گرمایی سرعت 

 LOIآزمون شاخص اکسیژن  -2-2-1-2

(limited oxygen Index) 

 ASTMها مطابق با استاندارد برای انجام ای  آزمون نمونه

D2863 به ابعاد ،mm4 ×50 ×150 ا متر تهیه شدند. ابتدمیلی

شهود و سهپس محفظهه نصب می دارندهنگهنمونه در داخ  پایه 

-ای که قسمت باتیی آن باز است بر روی نمونه قرار مهیشیشه



 ی،علم یهنشر                     

 1395 تابستان،6سال دوم، شماره   -یو فناور یپژوهش

 

58 

گیرد، آنگاه شرایط سوخت  را با حداق  میزان اکسهیژن تنظهیم 

ثانیه نمونه در معر  شعله مسهتقیم قهرار  30کرده و به مدت 

نشهد و یها سهریع گیرد، اگهر در ایه  زمهان نمونهه مشهتع  می

شهود کهه مقهدار اکسهیژن بهرای خاموش شد؛ نتیجه گرفته می

سوخت  کافی نیست و مقدار اکسهیژن را کمهی افهزای  داده و 

شهود. بعهد از مشهص  شهدن حهدودی آزمون تکرار می مجدداً

دقیقهه زمهان  3مقدار اکسیژن؛ پس از مشهتع  شهدن نمونهه، 

 شود.گرفته می

 پمیکروسکو شناسی باآنالیز ریخت -2-2-2

 (SEMروبشی ) الکترونی

شناسهی میکروسکوپ الکترونی روبشهی در مطالعهه ریصت

های پلیمهری کهاربرد دارد. توسهط ایه  ها و آمیصتههکامپوزیت

هها تها چنهد توان اجزایهی را کهه حهداکثر ابعهاد آندستگاه می

آنگستروم است مشهاهده  100ها در حد میکرون و ضصامت آن

ها به سطح نمونه که قهبالً تیهه الکترون نمود. در میکروسکوپ،

آنگستروم بر روی آن قهرار  500-100نازکی از طال به ضصامت 

ها تصهویری از کند و پس از بازگشت الکترونگرفته، برخورد می

شود. در ایه  پهروژه میکروسهکوپ الکترونهی نمونه مشص  می

کشهور ژاپه   JEOLسهاخت شهرکت  JXA-840 مدلروبشی 

ایشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه صهنعتی شهری  موجود در آزم

 .استفاده شد

 تجزیه و تحلیل آماری -2-3

ای وجهود در ای  تحقیق جامعه آماری از پی  تعیی  شده

عوام  متغیر شام : میزان آرد نهراد  ریتأثندارد. در ای  پژوه  

، 0درصد(، مقدار نانو سیلیس )سه سهطح  50)یک سطح ثابت 

سهازگار کننهده )ثابهت( بهر خصوصهیات  درصد( و مقدار 8و  4

-پلهی –گیری و مورفولوژیکی کامپوزیت آرد نراد حرارتی، آت 

 اتیل  و نانو سیلیس، مورد بررسی قرار گرفت.

 نتایج و بحث-3

 گرماسنجی وزنی -3-1

ای مربهوط بهه نتهایج گرماسهنجی نمودار مقایسهه 1شک  

انو درصهد نه 8و  4، 0درصد آرد چوب در سه سهطح  50وزنی 

دهد. نتهایج اتیل  خال  را نشان میو مقایسه آن با پلیسیلیس

هها نشهان داد کهه اخهتالف بررسی گرماسنجی وزنی کامپوزیت

ههای مصتله  کامپوزیهت داری بی  دمای تصریهب نمونههمعنی

 وجود ندارد.

شود منحنی تصریب مشاهده می 1که در شک   طورهمان

شهود، مرحلهه اول یم میدمایی نانو چندسازه به دو مرحله تقسه

مربوط به تجزیه الیاف چهوبی و مرحلهه دوم مربهوط بهه تجزیهه 

اتیل ، ثبات با افزودن ترکیبات لیگنوسلولزی به پلی .استپلیمر 

یابهد. البتهه در شهروع مرحلهه دوم حرارتی چندسازه کاه  می
افهزودن نهانو  یابهد.دمای تجزیه به دمهای بهاتتری انتقهال مهی

بصشهد و زغهال ب مرحلهه اول را سهرعت مهیسیلیس نیز تصری

کند. دمهای تجزیهه مرحلهه دوم بهه باقیمانده بیشتری تولید می

یابهد، در حقیقهت نهانو سهیلیس ثبهات دمای باتتر انتقهال مهی

 حرارتی را افزای  داده است.

سهیلیس ثبهات حرارتهی  نتایج نشان داد بها افهزای  نهانو

سهیلیس افهزای   نوها افزای  یافت و هرچقدر میهزان نهانمونه

کنهد کامپوزیت در دمای باتتری شروع به تصریب می یافت نانو

گردد، احتمهاتً افت وزنی می یعنی نمونه در دمای باتتری دچار

به دلی  آزادسازی ترکیبهاتی اسهت کهه در ذرات نهانو بهه کهار 

رود و خاکستری که زیهاد شهده ناشهی از ترکیبهات معهدنی می

تطهابق دارد  تیجه با نتایج دیگر محققی ذرات نانو است و ای  ن

ها در بهبود ثبهات حرارتهی سیلیس [. البته میزان تأثیر نانو15]
سهیلیس و شهرایط  به شرایطی از قبیه  نهوع پلیمهر، نهوع نهانو

های دمهایی بهاتتر ها در بازهسیلیس فرآوری بستگی دارد و نانو

مه  در تهری  عاگردنهد. مهمنیز باعث افزای  ثبات حرارتی می

شود تشکی  یک پایداری حرارتی که توسط ذرات نانو ایجاد می

دلی  سطح تیه زغال مانند غیرقاب  سوخت  است و در نهایت به

ویژه بات و سطح پوش  مناسب تأثیر بسزایی در پایدار حرارتی 

حرارتی ممک  اسهت  [. عالوه بر ای  افزای  پایداری16دارند ]

مهاتریس پلیمهری آرد چهوب و نهانو دلی  افزای  تعام  بی  به

 [.17سیلیس باشد ]
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 های نانو چندسازه. تأثیر نانو سیلیس بر کاهش وزن نمونه1شکل 

 

 گیریرفتار آتش -3-2

میزان تهأثیر نهانو سهیلیس بهر شهاخ  اکسهیژن  2شک  

دههد. نمونهه چهوب پالسهتیک بهدون نهانو محدود را نشان مهی

تری نسهبت بهه نمونهه یی پهاسیلیس، دارای شاخ  اکسهیژن 

 .استدرصد نانو سیلیس  8دارای 

ایههی دارای شههاخ  بههاتتر کههه مههادهیهنگامی طورکلبههه

باشد در حقیقت به اکسیژن بیشتری برای احتراق و اشهتعال می

وری تر برای شهعلهنیاز دارد. شاخ  باتتر نشانگر شرایط سصت

هده . مشهااسهتو تحم  حرارتی باتتر برای ماده مورد بررسهی 

ی  بهبود چسبندگی بی  فصه  به دلشد با افزای  نانو سیلیس 
مشترک پلیمر و چوب مقدار شاخ  اکسیژن محهدود افهزای  

ممک  اسهت ناشهی از تشهکی  زغهال  LOIیافت. مقادیر باتتر 

سیلیکاتی روی سطح باشد. هرچه میزان سیلیس بیشتر -کربنی

زغهال  گیری زغهال ههم بیشهتر خواههد بهود.باشد، میزان شک 

ای مثه  شهعله کند که شهعلههای ریز و سیاهی تولید میدوده

کننهد شمع دارند. مسیر پر پیچ و خم که نانو سیلیس ایجاد می

مانعی برای اکسیژن است کهه ررفیهت سهوخت  ترکیهب را بهه 

اندازنهد. بها افهزای  نهانو ذرات سهیلیس، بصشهی از یر مهیتأخ

شهود و هها میهفضاهای خالی اشغال شده و باعث کهاه  روزنه

 کند.دسترسی به اکسیژن جهت سوخت  را با مشک  مواجه می

 

 

 LOI. تأثیر نانو سیلیس بر 2شکل 

یله وسبهشناسی ریخت -3-3 SEM 

های نهانو چندسهازه سطو  شکسهت نمونهه 5تا  3اشکال 

درصهد نهانو  8و  4، 0در پنج سطح  آرد چوبدرصد  50حاوی 

دتلت بر سطح اتصهال  الیدهد. فضاهای خسیلیس را نشان می

ضعی  بی  آرد و ماتریس دارد. با افزای  نانو سیلیس سازگاری 

-آید و منافذ و فضاهای خالی کهاه  مهیمی به وجودبیشتری 

یابد و بی  الیاف و ماده زمینه اتصال، پیوند و چسبندگی بهتر و 

درصهد نهانو  8تر برقرار شده اسهت. اگرچهه در سهطح یکنواخت

کهه  خوردیم چشم به خالی فضای و حفره کمی سیلیس مقدار

 خوبی برقرار بسیار پیوند الیاف و ماتریس بی  که است آن بیانگر

 است. شده
وجود نانو سیلیس از خروج و حرکت گازهای فرار و آته  

خروج از قسمت حجم کامپوزیت به سمت  پذیر از خل  و فرج و

یژن و باعث افزای  شهاخ  اکسه کنندیمآن جلوگیری  سطح

تواننهد کننهد و می[. نانو سیلیس حفرات را پر می18گردد ]می

مث  سدی مانع نفوذ و حرکت اکسیژن به داخه  سهاختار نهانو 

کامپوزیت شوند و در واقع مانند مانعی در برابر نفوذ گازها عم  

بودنهد  نهانو سهیلیسدرصد  8که حاوی  ییهادر نمونه کند.می

ند که بیانگر ایه  موضهوع فضاهای خالی کمتری به چشم خورد

است که با اعمال تن  و ایجاد شکست در نمونه، الیاف سلولزی 

به دلی  اتصال خوب با ماتریس زمینه، از ماتریس جدا نشهده و 

 به همراه ماتریس زمینه خود شکسته شدند.
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آرد درصد  50. تصویر میکروسکوپ الکترونی حاوی 3شکل 

 % نانو سیلیس0و  چوب
 

 
آرد درصد  50صویر میکروسکوپ الکترونی حاوی . ت4شکل 

 % نانو سیلیس4و  چوب
 

 
آرد درصد  50. تصویر میکروسکوپ الکترونی حاوی 5شکل 

 % نانو سیلیس8و  چوب

 

 گیرینتیجه-4

بررسههی تههأثیر میههزان نههانو سههیلیس بههر ایهه  تحقیههق بههه 

نهانو  شناسهیریصهتو  گیهری، رفتهار آت های حرارتهیویژگی

اتهیل  پرداخهت و و پلهی شده از آرد چوب نرادچندسازه ساخته

 ای  نتایج حاص  گردید:

درصد ثبهات حرارتهی افهزای   8با افزای  نانو سیلیس تا 

همچنهی   و مانهدیابد و میزان زغال بیشتری نیهز بهاقی مهیمی

 شاخ  حداق  غلظت اکسیژن افزای  یافت.

های با افزای  مصرف نانو سیلیس پهنا و شدت پیک طی 

 ش اشعه ایکس کاه  یافت.پرا

بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد با افهزای  

آید و بهی  الیهاف و می به وجودنانو سیلیس سازگاری بیشتری 

تر برقرار ماده زمینه اتصال، پیوند و چسبندگی بهتر و یکنواخت

 شود.شده است و همچنی  حفرات و فضاهای خالی کمتر می

 تقدیر و تشکر

 تاثیر نانو"قاله برگرفته از طر  پژوهشی تحت عنوان ای  م

-ریصههتو  ، آتشههگیریهههای حرارتههیبههر ویژگههی سههیلیس

 "و آرد چهوب اتهیل ساخته شهده از پلهی نانوکامپوزیت شناسی

باشد. نویسندگان تشکر خود را از حمایت های مالی سازمان می
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نشریه سازمان بسیج علمی پژوهشی و الذوی تهیه مقاالت برای  

 فناوری استان البرز
 3خانوادگی نویسنده سوم، نام و نام2خانوادگی نویسنده دوم، نام و نام1خانوادگی نویسنده اولنام و نام

 

 گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر،رتبه علمی نویسنده در صورت تمای ،  1

 آدرس پست الکترونیکی
 رتبه علمی نویسنده در صورت تمای ، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر 2

 آدرس پست الکترونیکی
 ازمان، شهررتبه علمی نویسنده در صورت تمای ، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام س 3

 آدرس پست الکترونیکی

 

 چکیده

شیود. روش تشیریح می نشریه سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری اسیتان البیرز برای در این مقاله، شیوه تهیه یک مقاله      

های مورد نیاز (Styleها و اندازه آنها، به طور کامل مشخص شده است. کلیۀ سبک )ی مختلف آن، انواع قلمهابخشبندی مقاله، قالب

اند و تنها کافی است سبک مورد ها، نویسندگان، چکیده، متن، و ... از پیش تعریف شدهی مختلف مقاله، از جمله عنوانهابخشبرای 

از پایرش مقاالتی که خارج از  سازماننظر را برای بخشی از مقاله انتخاب کنید. نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشند، 

 چارچوب تهیه شده باشند، معاور است. این

کلمه باشد. چکیده باید بطور صریح و شفاف موضوع پژوهش  400چکیده مقاله باید در یک یا دو بند تهیه شود و حداکثر شامل 

از ذکر و نتایج آن را مطرح کند؛ یعنی بیان کند چه کاری، چذونه، و برای چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصل شده است. در چکیده 

 جداگانه ارسال شود. wordترجمه انذلیسی چکیده در قالب فایل  پرهیز کنید. ها، و مراج ها، فرمولها، جدولجزییات کار، شکل

 کلمات کلیدی

 کلمه بعنوان کلمات کلیدی انتخاب شود. این کلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند. 7حداکثر 

 

 مقدمه -1

نشهریه سهازمان بسهیج وش آماده کردن مقهاتت ای  نوشتار ر

دههد. بهرای را نشان می علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

یا  Microsoft Office Word 2007افزار نگارش مقاله از نرم

های بعدی آن استفاده کنید. نکته مهمی که باید مورد نگارش

ههای مهورد (Styleتوجه قرار گیرد ای  است که تمام سبک )
اند و های مقاله در ای  سند تعری  شدهاز برای کلیه قسمتنی

تنها تزم است سبک مناسب را برای هر بص  انتصاب کنیهد. 

 برای تهیه مقاله به موارد زیر توجه کنید:

  اندازه صهفحاتA4 های بهات، پهایی ، چهپ، و و حاشهیه

 2، و 2، 5/2، 5/3راست هر صفحه بهه ترتیهب برابهر بها 

 اب شود.متر انتصسانتی

 صفحه باشد. 6 عداد صفحات مقاله حداق ت 

  مقاتت باید به صورت دو ستونی تهیه شهود. عهر  ههر

 6/0متر و فاصله بهی  دو سهتون سانتی 2/8ستون برابر 
 متر است.سانتی

 های پارسی مورد استفاده برای هر یک از اندازه و نوع قلم

( آورده شهده اسهت. بهرای 1ی مقاله در جدول )هابص 

اسهتفاده  Times New Romanلم تتهی  همهواره از ق

کنید. اندازه قلم تتی  یهک واحهد کمتهر از انهدازه قلهم 
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پارسههی در هههر موقعیههت اسههت. بههرای اسههامی متغیرههها 

 ( استفاده کرد.Italicتوان از قلم کج )می

  صفحه اول مقاله باید کامالً مشابه صفحه اول ای  مقالهه

ایر مهوارد خهودداری باشد. در صهفحه اول از نوشهت  سه

کنید. همچنی  تمام مهوارد صهفحه اول بایهد در همهان 

 صفحه آماده و نوشته شوند.

 جز در صفحه اول مقاله، هیچ زیرنویسهیi  .وجهود نهدارد

iبجای آن باید از آخرنویس i .استفاده کنید 

 گذاری صههفحات و بکههاربردن سرصههفحهاز شههمارهi i i  و

iپاصفحه v .خودداری کنید 

  فراموش نکنید که( اطالعات بص  مالکیهتProperty )

 سند را بطور کام  پر کنید.

 ها( : اندازه و نوع قلم 1جدول )

 موقعیت استفاده نام قلم اندازه قلم

 عنوان مقاله نازنی  پررنگبی  18
 نام نویسندگان نازنی بی  12
 1ی سطح هابص عناوی   نازنی  پررنگبی  14
 2ی سطح هابص عناوی   نازنی  پررنگبی  13
 3ی سطح هابص عناوی   نازنی  پررنگبی  12
 مت  چکیده و کلمات کلیدی نازنی  پررنگبی  11
 زیرنویس و آخرنویس نازنی بی  10
 هاها و جدولعناوی  شک  نازنی  پررنگبی  10
 هاها و جدولمت  شک  نازنی بی  9
 هافرمول نازنی بی  11
 مراجع نازنی بی  10
 مت  مقاله نی نازبی  11

 تقسیمات مقاله -2

ی اصهلی باشهد: چکیهده، ههابص هر مقاله بایهد شهام  ایه  

کلمات کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی، نتیجه، و مراجهع. سهایر 
هها اختیهاری مث  سپاسهگزاری، ضهمایم، و زیرنویس هابص 

باید در آخر مقالهه و قبه  از مراجهع قهرار  هابص است. ای  

 شود.ها که پس از مراجع آورده مییسنوگیرند، بجز بص  زیر

شهود. مقدمهه از مقدمه شهروع می هابص گذاری شماره

است. آخهری  شهماره نیهز مربهوط بهه بصه   1دارای شماره 

ی قب  از مقدمهه و پهس از نتیجهه، هابص نتیجه است. سایر 

تواند شام  چند زیهربص  دارای شماره نیستند. هر بص  می

شهروع  1رای شهماره هسهتند کهه از نیهز دا هابص باشد. زیر

دقت کنید که شماره  هابص گذاری زیرشود. هنگام شمارهمی

گذاری بص  در سمت راست قهرار گیهرد. مهثالً بهرای شهماره

. برای نوشت  عنوانِ یک 3-2بنویسید:  2از بص   3زیربص  

، و اگر بص  دارای شماره نیست Heading 1بص  از سبک 

)سطح  هابص اده کنید. عنوان زیراستف Heading 0از سبک 

نیهز از  3نوشته شوند. بهرای سهطح  Heading 2( با سبک 2

اسههتفاده کنیههد. معمههوتً نیههازی بههه  Heading 3سههبک 

ی سطو  بعدی وجود ندارد، با ای  حال اگر وجهود هابص زیر

را بهدون شهماره و تنهها بصهورت مهت   هابص داشت، آن زیر

 پررنگ بنویسید.

زیربص  یهک یها چنهد بنهد )پهاراگراف(  در هر بص  یا

وجود دارد. دقت شود که جمالت ههر بنهد زنجیهروار بهه ههم 

مربوط باشند و یک موضهوع را دنبهال کننهد. اولهی  بنهد ههر 

( اسهت. بههرای Intendبصه  یها زیهربص  بهدون تهورفتگی )

استفاده کنید. سایر بنهدها  Text1نوشت  اولی  بند، از سبک 
متر است که برای نوشهت  سانتی 5/0زه دارای تورفتگی به اندا

را انتصاب کنید. سهعی کنیهد از نوشهت   Textآنها باید سبک 

تها  10تواند بندهای طوتنی پرهیز کنید. یک بند حداکثر می

 سطر را از یک ستون، به خود اختصا  دهد. 15

 های عنوان و نویسندگان مقالهویژگی -2-1

ههای کههار ژگیعنهوان مقالهه در عهی  کوتههاهی بایهد تمهام وی

پژوهشی را نشان دهد. عنوان مقاله را در یک یا دو سطر و بها 

بنویسید. در صورتی کهه عنهوان مقالهه شهما دو  Titleسبک 

سطری است، دقت کنید که طول سهطر دوم نبایهد بیشهتر از 

 طول سطر اول باشد. 

پس از عنوان مقاله بایهد نهام نویسهندگان مقالهه نوشهته 

نام نویسندگان از ذکر عنهاوینی مثه  شوند. در هنگام نوشت  

استاد، دکتر، مهندس، و ... خودداری کنید. برای نوشهت  نهام 

استفاده کنید. در صورت تمای   Authorنویسندگان از سبک 

توانید سِمت یها مرتبهه علمهی ههر نویسهنده را بهه شهک  می

زیرنویس تهیه کنید. همچنی  نام دانشگاه یها محه  اشهتغال 

اه نشههانی، تلفهه  تمههاس، و آدرس پسههت نویسههنده بههه همههر

 توانند ذکر شوند. الکترونیکی می

 های چکیده و کلمات کلیدیویژگی -2-2

چکیده مقاله باید بطور صریح موضوع و نتهایج کهار پژوهشهی 

انجام شده را بیان کند. در چکیده تنها باید به اصه  موضهوع 

-ها، جدولجزییات کار، شک  مقاله توجه شود و در آن از ذکر

ها، و مراجع خودداری شود. چکیهده را حهداکثر در ها، فرمول

کلمه و در یک یا دو بند )پاراگراف( تهیه کنیهد. عنهوان  200
نوشته شهود. بهرای نوشهت   Heading 0چکیده باید با سبک 
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استفاده کنید. در صورتی که  Abstractمت  چکیده از سبک 

 Abstract2چکیههده دارای بنههد دوم اسههت، آن را بهها سههبک 

 بنویسید. 

کلمه کلیدی انتصاب کنید، و  10برای هر مقاله حداکثر 

آنها را با ویرگول از هم جدا کنید. ای  کلمات باید موضهوعات 

بندی کنند. کلمات کلیدی را بهه اصلی و فرعی مقاله را دسته

ترتیب وابستگی مقاله بهه آنهها بنویسهید؛ یعنهی کلمهاتی کهه 

نویسهی در د. اگهر از مصتصرتر هستند، اول نوشته شهونمرتبط

چکیده یا کلمات کلیدی استفاده شده است، باید شک  کامه  

 آن در داخ  یک جفت هاللی  )پرانتز( آورده شود.

 های مقدمهویژگی -2-3

در بص  مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوه  عنوان شود. 

ای از کارههای مشهابه انجهام شهده بهه همهراه سپس تاریصچه

ای از تهالش بیان شهود. در ادامهه مقدمهه های هر یکویژگی

 های موجود ذکر شود.انجام گرفته در مقاله برای ح  کاستی

اسههت و از ابتههدای صههفحه دوم  1مقدمههه دارای شههماره 

شود. برای نوشهت  عنهوانِ بصه  مقدمهه از سهبک شروع می
Heading 1 .استفاده کنید 

 های مطالب اصلیویژگی -2-4

اصلی مقاله طی چند بصه  پس از بص  مقدمه باید مطالب 

باید شام  تعری  مفاهیم اولیه مورد  هابص نوشته شود. ای  

حه  پیشهنهادی باشهند. در نوشهت  نیاز، طهر  مسهأله، و راه

مطالب اصلی مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی مقالهه 

پرداخته شود تا ذه  خواننهده از انحهراف بهه سهمت مطالهب 

سعی شود مطالب اصهلی مقالهه  جانبی مصون بماند. همچنی 

 بصورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.

شههروع  2ی مطالههب اصههلی مقالههه از شههماره هههابص 

گههذاری ی بعههدی نیههز بههه ترتیههب شههمارههههابص شههوند. می

ی اصههلی از سههبک هههابص شههوند. بههرای نوشههت  عنههوان می

Heading 1 .استفاده کنید 

 های نتیجهویژگی -2-5

نتیجه، نکات مهم انجام شده در کار بصورت خالصهه در بص  

مرور و نتایج به دست آمده توضهیح داده شهوند. همچنهی  در 

( بصهورت Contributionای  بص  باید سهم علمهی مقالهه )

واضح بیان شود. هرگز عی  مطالب چکیهده را در ایه  بصه  

تواند به کاربردهای پژوه  انجام شده تکرار نکنید. نتیجه می

اره کند؛ نکات مبهم و قاب  پژوه  جدیهد را مطهر  کنهد؛ اش

های دیگر پیشنهاد دهد. ویا گسترش موضوع بحث را به زمینه

 Heading 1بهرای نوشهت  عنهوانِ بصه  چکیهده از سهبک 

 استفاده کنید.

 های مراج ویژگی -2-6

گیرد و عنهوان آن دارای بص  مراجع در انتهای مقاله قرار می

مراجع ابتهدا مراجهع پارسهی و بعهد  شماره نیست. در نوشت 

مراجع انگلیسی را ذکر کنید. ترتیب نوشت  مراجع نیز بر ایه  

هههای ها و طر نامههه( پایان2ههها، )( کتاب1اسههاس باشههد: )

هههای ( مقههاتت منههدرج در مجههالت و کنفرانس3پژوهشههی، )

( سهایر مقهاتت و منهابع اینترنتهی. تمهام 4علمی معتبهر، و )

 در مت  مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند. مراجع حتماً باید

بنویسهید.  Heading 0عنوان بص ِ مراجع را بها سهبک 

و بهرای  REFبرای نوشت  مراجع بهه زبهان پارسهی از سهبک 

اسهتفاده کنیهد.  EN_REFمراجع به زبان انگلیسی از سبک 

نامه، یا مقالهه بهه زبهان پارسهی را بصهورت عنوان کتاب، پایان

برای عناوی  مراجع انگلیسی نیز از قلهم کهج  پررنگ بنویسید.
(Italic استفاده کنید. نحوه نوشت  مراجع در بصه  مراجهع )

 ای  مقاله عنوان شده است.

برای ارجاع به یک مرجع تنها از شماره آن در داخ  یک 

. مراجع انگلیسهی را بها شهماره ]1[جفت قالب استفاده کنید 

« مرجهع»کهر کلمهه . نیهازی بهه ذ[6]انگلیسی ارجاع دهیهد 

مرجهع »نیست، مگر آن که جمله با ای  عبارت شهروع شهود: 

برای ارجاع به چند مرجع از ویرگول اسهتفاده کنیهد ...«.  ]1[

. اگر تعداد مراجع زیاد است از خط تیره استفاده کنیهد ]2,1[

آیند قب  از نقطه قرار . مراجعی که در انتهای جمله می]5-1[

 گیرند.می

 یقواعد نوشتار -3

نویسی است. تالش شود شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده

در مت  مقاله از جمالت رسا، گویا، و کوتاه استفاده شهود و از 

نوشت  جمالت تودرتو پرهیز شود. به ای  جمله دقهت کنیهد: 
کنید توسهط دریافت می iTuneآهنگی که شما از فروشگاه »

ی و انحصههار AACاپهه  کههه یههک قالههب فایهه   DRMقالههب 

محافظت شده است که اپ  مجهوز اسهتفاده از آن را بهه ههیچ 

ای  جمله در واقع از سبک «. شوددهد، محافظت میکس نمی

کنهد و بهه ههیچ وجهه بهرای نگارش زبان انگلیسی پیروی می

توان ای  جمله را جمالت پارسی مناسب نیست. به راحتی می
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شهگاه آهنگهی کهه شهما از فرو»به ای  صورت بازنویسی کرد: 

iTune کنید توسط قالهب دریافت میDRM  اپه  محافظهت

انحصاری و محافظت  AACشود. ای  قالب یک قالب فای  می

شههده اسههت، و اپهه  مجههوز اسههتفاده از آن را بههه هههیچ کههس 

 «.دهدنمی

جداسازی اجزای مصتل  یک جمله نیز نق  زیهادی در 

ر تواند اجزای یهک جملهه را دفهم آسان آن دارد. ویرگول می

جایی که نیاز به مکث هست، ازههم جهدا کنهد؛ حهال آن کهه 

نقطه ویرگول برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی 

رود. نقطه نیز برای جدا کهردن جمهالت مهورد دارند، بکار می

گیرد. درکاربرد هاللهی  )پرانتهز( بایهد توجهه استفاده قرار می

از اجهزای  شود که عبارت داخ  آن برای توضیحی اسهت کهه
-جمله محسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمی

مقاب ، گیومه برای برجسته کهردن جزیهی از جملهه  شود. در

 رود.بکار می

، «باشهدمهی»تا جای ممک  از بکار بردن کلمهاتی مثه  

پرهیهز شهود. بهه جهای آنهها اغلهب « بوده باشد»، و «گردید»

استفاده « شد»و « ستا»توان از کلمات ساده و روان مث  می

کرد. بکارگیری کلمات دشوار و غیرمعمول تنها باعث پیچیهده 

 شود.شدن جمله و دشوار شدن فهم آن می

باید بالفاصله پهس از مفعهول «( را»نشانه مفعول )حرف 

ای  شک  تنظیمات تزم »قرار گیرد. به ای  جمله دقت کنید: 

  جملهه را بهتر است ایه«. دهدبندی را نشان میبرای صفحه

ای  شک  تنظیمات تزم را برای »بصورت زیر بازنویسی کنیم: 

 «.دهدبندی نشان میصفحه

ههای پارسهی برای کلمات فنی تها حهد امکهان از معادل

زیبههاتر از « پههردازش»اسههتفاده شههود. بههدون تردیههد کلمههه 

از « ریزپردازنههههده»اسههههت، و یهههها کلمههههه « پروسههههس»

نهی  مههواقعی اگههر تر اسههت. در چمناسههب« میکروپروسسهور»

دهید خواننده با معهادل پارسهی آشهنا نیسهت، از احتمال می

آخرنویس برای نوشت  معادل انگلیسی استفاده کنید. ای  کار 

 های پارسی انجام دهید.را در اولی  کاربرد معادل

تا حد امکهان از کلمهات انگلیسهی در جمهالت اسهتفاده 

یهد بنویسهید: توانمهی Microsoftنکنید. مثالٌ بجهای نوشهت  

اگهر ناچهار شهدید در یهک جملهه از کلمهات «. میکروسافت»

انگلیسی استفاده کنید، حتماً فاصله کافی بی  آنهها و کلمهات 

 پارسی را رعایت کنید.

 گااریعالمت -3-1

-برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حد امکان عالمهت

گذاری مت  مقالهه بدرسهتی انجهام شهود. دقهت کنیهد تمهام 

هایی مث  نقطه، ویرگهول، نقطهه ویرگهول، دونقطهه، و تعالم

عالمت سوال باید به کلمه قب  از خهود چسهبیده باشهند، و از 

کلمه بعدی تنها به انهدازه یهک فضهای خهالی فاصهله داشهته 

باشند. عالمت خط تیره باید بهه انهدازه یهک فضهای خهالی از 

لمهه کلمه قب  و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر ای  که ک

قبلی یا بعدی یک عدد باشد، که در ای  صهورت بایهد بهه آن 

بچسبد. بی  کلماتی که جدا هستند بایهد یهک فضهای خهالی 

 فاصله باشد.

 امال -3-2

درستی نوشتار بر پایۀ امالی زبان پارسهی ضهروری اسهت. در 

کنیم. ای  بص  برخی از موارد اشتباه متداول را یادآوری مهی

ههای نوشهته را با مراجعه به کتهابتر توانید اطالعات دقیقمی

 شده در ای  زمینه پیدا کنید.

از « می»در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود که 

« فاصله متص »جزء بعدی فع  جدا نماند. برای ای  منظور از 

بهه « Ctrlکلیهد »استفاده کنید. برای نوشت  فاصله متص  از 

  دقت کنید که جهزء استفاده کنید. همچنی« -کلید »همراه 

و جزء بعدی فع  را بصورت یکپارچه ننویسید. بنابرای  « می»

 است.« شودمی»اشتباه، و درست آن « میشود»و « می شود»

ی جمع نیز دقت کنید که از کلمهه جمهع «ها»در مورد 
بسته شده جدا نوشته شود؛ مگر در کلمات تک هجهایی مثه  

تصه  اسهتفاده کنیهد. برای جدانویسی نیز از فاصهله م«. آنها»

 بنویسید.« هاپردازنده»را بصورت « پردازنده ها»مثالٌ 

جمع بست  کلمات پارسی یا تتی  با قواعد زبهان عربهی 

اشهتباه و « اسهاتید»و « پیشهنهادات»اشتباه اسهت. بنهابرای  

 است.« استادان»و « پیشنهادها»درست آنها 

خهود از کلمه بعدی « به»بهتر است همواره حرف اضافه 

جدا نوشته شود، مگر آن که ای  حرف جزء یک فع  یا صهفت 

 «.بندرت»و « بجا»، «بکار بست »یا قید باشد؛ مانند: 

در مورد کلمات حهاوی همهزه قواعهدی وجهود دارد کهه 

گنجهد، امها بهرای نمونهه بهه پرداخت  به آنها درای  مقاله نمی

دقت « مسثول»، و «رلیس»، «منشأ»، «مسأله»امالی کلمات 

-کنید. همچنی ، همزه در انتهای کلماتی که به ال  ختم می

شود و درصورت اضافه شدن به کلمه بعدی، شوند، نوشته نمی

 «.اجرای برنامه»، و «اجرا شده»شود: استفاده می« ی»از 
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 هاها و جدولشکل -4

ها در ها باید دارای عنوان باشند. عنوان شک ها و جدولشک 

گیرند. در در باتی جدول قرار می هازیر شک  و عنوان جدول

ههای سهایر منهابع اسهتفاده ها یها جهدولصورتی که از شهک 

کنید، باید حتماً شماره آن مرجهع را در عنهوان شهک  یها می

 جدول ذکر کنید.

 Figureبرای نوشت  عنوان شهک  یها جهدول از سهبک 

Caption  ها و یا استفاده کنید. برای نوشت  مت  داخ  شک

استفاده کنید. هر شهک   Figure Textنیز از سبک ها جدول

 1یا جدول باید دارای یک شماره باشد که برای ههر کهدام از 

شود. شماره شک  یا جدول را در داخ  یهک جفهت شروع می

هاللی  بنویسید. در هنگام ارجاع به شک  یا جدول از شهماره 
 «شک  زیر»آن استفاده کنید و از بکار بردن عباراتی همچون 

ها باید در مت  مورد ارجاع ها و شک پرهیز کنید. تمام جدول

قرار گیرند. یک جدول یا شک  نباید قبه  از ارجهاع در مهت  

 راهر شود.

ها قهرار گیرنهد. ها باید در وسهط سهتونها و جدولشک 

چی  ها در یک خط جداگانه بها حالهت وسهطبهتر است شک 

 Inهها بصهورت ( آنLayoutبنهدی )درج شوند و ویژگی طر 

line with text (  نمونهه1انتصاب شود. شهک )  ای از چنهی

تنظیمی است. چنانچه شک  یا جدولی در یک ستون جا نشد، 

توان آن را بصورت تک ستونی رسم کرد، مشروط بهر ایه  می

که شک  یا جدول در ابتدا یا انتههای صهفحه و یها در انتههای 

تهوان همهه د. مهیمقاله درست قب  از بص  مراجع قرار گیهر

 ها را در یک جا و قب  از مراجع نیز درج کرد.شک 

 
 MDA [6]( : فرایند توسعه در 1شکل )

 ها و عبارات ریاضیفرمول -5

ها و عبهارات ریاضهی بهتهر اسهت از ابهزار برای نوشت  فرمول

Equation Editor  استفاده شود. برای هر فرمهول بایهد یهک

ره در نظر گرفته شود. ای  شماره را در داخ  یهک جفهت شما

چی  قههرار دهیههد. تمههام متغیرههها، هاللههی  و بصههورت راسههت

پارامترها، و نمادهای یک عبهارت ریاضهی بایهد توضهیح داده 

شوند. اگر قب  از نوشت  فرمول ای  کار انجام نشده است، باید 

 د:بالفاصله پس از فرمول ای  توضیحات بیان شوند. مانن

(1)      dfx
x

X 
0

ˆ1  

تهابع توزیهع امکهان  X و  چگالی تصمینی f̂که درآن

است. اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعری  در ادامۀ مت  

زیاد است، از فهرست عالیم در بصه  ضهمایم اسهتفاده و یها 

 ری  شود.بصورت فهرست در زیر رابطه تع

توان بدون بکارگیری ابهزار برای نوشت  روابط ریاضی می

Equation Editorاز باتنویسی ،vزیر نویسی ،vi و نمادههای ،

یونانی بهره گرفت. ای  روش بیشتر برای ارجاع به متغیرها در 

مت  مناسب اسهت. مهثالٌ مها تهابع توزیهع امکهان را در مهت  

م. ایه  روش موجهب ( با ای  شیوه نوشهتی1توضیحی فرمول )

 CIM 

 PIM 

 PSM 

 

Code 

CIM to PIM mapping 

PIM to PSM mapping 

PSM to code mapping 
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شههود کههه فاصههله سههطرها بههه دلیهه  اسههتفاده از ابههزار مههی

 نویسی زیاد نشود و تنظیمات صفحه بهم نریزد.فرمول

درصورتی که یک رابطه ریاضهی طهوتنی بهود و دریهک 

توان آن را در دو یا چند سهطر نوشهت. در نشد، می سطر جا

وند. ای  حالت باید سطرهای دوم به بعد با تورفتگی شهروع شه

تهوان شهماره آن را نیهز در یهک سهطر مسهتق  همچنی  می

 ( را ببینید.2نوشت. فرمول )
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(2) 

یک فرمول یا عبارت ریاضی حتماٌ باید بعد از ارجهاع آن 

های مقاله را نیز هماننهد عبهارات در مت  راهر شود. الگوریتم

 گذاری کنید و به آنها ارجاع دهید.ریاضی شماره

 جهنتی -6

نشهریه در ای  مقالهه، مشصصهات یهک مقالهه قابه  چهاپ در 

بیان شد.  سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

های صهفحه، مهمتری  مشصصات عبارتند از: ابعهاد و حاشهیه
ی اصهلی مقالهه، نحهوه هابص نحوه آماده کردن صفحه اول، 

و بهاتخره  ها، منابع،ها، فرمولها، جدولها، شک گذاریشماره

 چگونگی نگارش مت  مقاله.

نویسندگان محترم مقاتت سعی کنند تمام مهوارد ذکهر 

شده را دقیقاٌ رعایت کننهد، و از همهی  سهند بعنهوان الگهوی 

 نگارش مقاله خود استفاده کنند.

 سپاسذزاری

بص  سپاسگزاری در صورت نیاز بصورت کوتاه و در یک بنهد 

شهماره نیسهت بنهابرای   آماده شود. بص  سپاسگزاری دارای

بنویسههید.  Heading 0عنههوان ایهه  بصهه  را بهها سههبک 

فکری تمام اعضای کمیتهه علمهی نویسندگان ای  مقاله از هم

کمهال  سازمان بسیج علمی پژوهشی و فنهاوری اسهتان البهرز

 سپاسگزاری را دارند.

 ضمایم

بص  ضمایم یک بص  اختیاری است و دارای شماره نیست. 

بنویسید. موضوعات مرتبط  Heading 0سبک  عنوان آن را با

تواننهد در های زیر قرار گیرنهد، میبا مقاله که در یکی از گروه

 بص  ضمایم آورده شوند.

 هاها یا الگوریتماثبات ریاضی فرمول 

 ها و اطالعات مربوط به مطالعه موردیداده 

 های مربوط به مقایسه آنهانتایج کار دیگر محققان و داده 

 ی اصهلی مقالهه ههابص وضوعات مرتبط که جزء سایر م

 نباشند.

 مراج 
ای که نق  نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه [22]

، نام خانوادگی، نام عنوان کامل کتابنویسنده را دارد، 

مترجمان با قید کلمه ترجمۀ، نام خانوادگی، نام ویراستار با 
مح  نشر، قید کلمه ویراستۀ، شماره جلد، شماره ویرای ، 

 نام ناشر، تاریخ انتشار.

اصول طراحی و ویژگیهای داخلی استالینگ، ویلیام،  [23]

، ترجمۀ صدیقی مشکنانی، محس ، سیستمهای عامل

پدرام، حسی ، ویراستۀ برنجکوب، محمود، ویرای  سوم، 

 .1380اصفهان، نشر شیخ بهایی، بهار 

ای ، درجهنامهعنوان پایاننام خانوادگی، نام نویسندگان،  [24]

نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، که پایان

 ها، تاریخ انتشار.مح  دانشگاه، شماره صفحه

، شماره عنوان طرح پژوهشینام خانوادگی، نام مجری،  [25]

ثبت، نام کام  سفارش دهنده، مح  انجام طر ، تاریخ انجام 

 طر .

مجله یا  ، نام"عنوان مقاله"نام خانوادگی، نام نویسندگان،  [26]

ها، مح  چاپ کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه

 مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.
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