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 گیاار  ای؛ فرارشیه  محیی  در دانشگاهی داوطلبانۀ خدمات (.7931) منیژه مقصودی، و ناصر؛ برکپور، فرشید؛ ،سامانپور
   .99-46 (،7)77 ،انسللل ن  عمللل   در ای ت رشللل  ی ن  ط لعللل   فصلللمه    .شهرسیییا ی در پژوهی اقیییدا  یییی 

 

  8002-6467شاپا: 

 آ اد است. رسی ب  مهن کامل مقال  براساس قوانین کریهیو کامانا نویسندگان / دسه ( ) 

  ؛ای انشگاهی در محیط فرارشتهخدمات داوطلبانۀ د
 پژوهی در شهرسازی گزارش یک اقدام

 
 3، منیژه مقصودی2، ناصر برکپور1فرشید سامانپور

 78/83/7031پذیرش: ؛     80/80/7031دریافت: 
 چکیده

ها مسهلا  کنشیگری میدنی و  باور است. یادگیری این نظری  های مشارکهی و عمل شهرسا ی دربردارندۀ نظری 
ای است، ک  در برخیی کشیورها ا  طریید خیدمات میدنی ان یا   ها در محیطی فرارشه  االر دانشگاهمرد  س

شود. این خدمات در برنامۀ آمو شی شهرسا ی ایران جایی ندارد و هید  مقالی  بررسیی ام یان ارانیۀ آن  می
ب  تمرکا نظیا   رسانِی دانشگاهی در شهرسا ی، با توج  است. پس ا  مرور برخی ا  ت ربیات جهانِی خدمت

های آمو شی ارانی   ، ک  در سطح کارگاه«آمو ی خدمت»رسانی موسو  ب   ای خدمت آمو   عالی ایران، گون 
شود، در ساخهار کنونی آمو   شهرسا ی قابل ان ا  ب  نظر رسید. مرور ت ربیات کشورهای دیگر نشیان  می

ویژه مشیارکت میدنی( و سیاخهاری )آمیو    آمو ی در شهرسا ی با موانعی در سطح فنی )ب  داد ک  خدمت
ها ا  جامع  است. در این تحقید، با تمرکیا بیر  رسد ناشی ا  جدایی دانشگاه روست ک  ب  نظر می عالی( روب 

بیاوِر )پراگماتیسیت( خیدمات دانشیگاهی بررسیی و بیر  سطح فنی، برای تبیین مش الت مبانی نظیری عمل
آمو ی را در سیاخهار کنیونی  رکت مدنی اران  شد ک  بهوانید خیدمتاساس آن روشی مبهنی بر تمثیل برای مشا

آمو ی بیا کیاربرد ایین رو  در دو دانشی دۀ  پژوهی، خیدمت آمو   عالی ایران توجی  کنید. در یی  اقیدا 
شهرسا ی تهران برگاار شد. پس ا  س  چرخۀ کاربرد و تأمل طیی سی  نیمسیان، نهیای  بیا نگیر  چندسیوی  

آمو ی را بیرای  تواند مشی ل مشیارکت را تعیدیل و خیدمت اد کاربرد رو  یادشده میبررسی شد، ک  نشان د
آمو ی در سیاخهار کنیونی  توانید مدرسیان را بی  پی یر  خیدمت تنهایی نمی دانش ویان توجی  کند، ولی بی 

هایی بیرای بررسیی بیشیهر و  آمو شی قانع نماید. در این مقال ، دالیل احهمیالِی ماالتیت مدرسیان و سیرن 
 آمو ی اران  شده است. پیشبرد خدمت

 ، آمو   عالیتمثیلباوری، آمو   شهرسا ی،  آمو ی، عمل خدمت :ها کلیدواژه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .مسئون( ۀ)نویسند ایران تهران، هنر، دانشگاه شهرسا ی، و معماری انش دۀد شهرسا ی، دکهری دانش وی .1 
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 مقدمه .1
بیاوری اسیت  ترین مبیانی ف یری شهرسیا ی مشیارکهی، پراگماتیسیم ییا عمل ی ی ا  مهم

د یابی تبلیور می« آموخهن ا  طریید ت ربی »( ک  در حو ۀ آمو   در اصل 8003، 1)هیلی
ریای وکیالهی  (. بر اساس این دیدگاه، نظریاتی در شهرسا ی چیون برنامی 7374، 2)دیویی

(، ییادگیری دوسیوی  8009، 4ریای چندفرهنگی )سیاندرکو  (، برنام 7341، 3)دیوید 
ریای هم ارانی   ( و برنامی 8078، 7)فلییوبیر  6ریای فرونهی  (، برنام 7321، 5)فریدمن
ساالر دارند، فقی  در تعامیل بیا  باوری مرد  ای در عمل  ریش ( را ک  معموالا 8009)هیلی، 

توان آموخت. با وجیود آن ی  ییادگیری ایین نظرییات در برنامیۀ آمو شیِی  جامعۀ واقعی می
 شود.  شهرسا ی در ایران گن انده شده است، م ان اسهتادۀ واقعی ا  آنها فراهم نمی

تاصصیی داوطلبانی  بی  جامعی ، آمیو   و  های جهان در قالب ارانیۀ خیدمات برخی ا  دانشگاه
باوری، همسو بیا نظیرات دییویی،  کنند. این خدمات در امری ا ک  عمل باور را تمرین می پژوهش عمل

( یییا در 72، 8006، 8هایش نهادینیی  اسییت )فیشییر، فابری انییت و سیییمونا در بسیییاری ا  دانشییگاه
قیدمت  ییادی   دار باشید، ادی در آنها ریش رسد کنشگری انهق کشورهای امری ای التین، ک  ب  نظر می

(. در کشییوری همنییون افریقییای 897-898، 8077، 9دارد )واتسییون، هالیسییهر، اسییهرود، و بییابو 
هیای ییررسیمی  حیان، بافت سیاالر دارد، و درعین های معهبر و هیم نظیا  مرد  جنوبی ک  هم دانشگاه

توانند فرصهی بیرای آمیوخهن عملیی  ن خدماتی میبرند. چنی نیا دارد ا  این خدمات بهره می  ای گسهرده
رسیانی در  شیدن نسیبهاا موفید خدمت  های مشارکهی شهرسا ی فیراهم کننید. بیا وجیود نهادینی  نظری 
هایی چون پاش ی، بهداشت و آمو  ، ارانۀ ایین خیدمات در حیو ۀ  شهرسیا ی بیا مشی التی  رشه 

 (.  8079، 11ین لر؛ و87-88، 8003، 10وود همراه بوده است )کیندون و ان
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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خدمات داوطلبانۀ 

 ...دانشگاهی در 

های شهرسیا ی  هد  این مقال ، بررسی ام ان تروی  خدمات داوطلبان  در دانشی ده
ایران است. در ایران با شدت یافهن معضیالت شیهری، نهادهیای ییردولهیی نییا گسیهر  

های  در حو ۀ شیهری، مداخلیۀ داوطلبانیۀ دانشی دهاند، ولی محدودیت و ضعف آنها  یافه 
کند. تمرکاگرایی در آمو   عالی ایران، تغییرات سا مانی در سطح    میشهرسا ی را توجی

تر است ک  در همین ساخهار کنونی ب  این  کند و معقون ها را دشوار می ها و دانش ده دانشگاه
پ یری این امر نیا  ب  بررسی دارد. این مقالی ، پژوهشیی را در  خدمات اندیشید. ولی ام ان

 د ک  ب  بررسی این موضوع پرداخه  است. ده دو دانشگاه گاار  می
های شهرسیا ی در کشیورهای دیگیر  مقال ، خیدمات داوطلبانیۀ دانشی ده و ددر باش 

میرور تر با ساخهار آمو   عالی ایران شناسایی و مش الِت اجرایی آن  بررسی و گونۀ مهناسب
باوری صیورت  ایی عمل، برای تبیین مش الت، مروری بر نظریات مبنو سشود. در باش  می
شیود.  گیرد و نظریات مورد اسهتاده در خدمات داوطلبانۀ  شهرسا ی بر اساس آن نقید می می

، هیار چگردد. در باش  همننین روی رد و روشی برای تعدیل مش الت آن در ایران اران  می
 ن مپیپژوهی در ساخهار آمو شی است، مرور می شود. بایش  رو  پژوهش ک  نوعی اقدا 

کنید. بایش آخیر نییا بی   پژوهی طی سی  نیمسیان را رواییت می ل ، س  دور مهوالی اقدا مقا
رسیانی در مقطیع کارشناسیی ارشیید  شیده بییرای خدمت بنیدی موانیع و ام انیات یافت جمع

 کند.  هایی را برای بررسی بیشهر و تعمیم احهمالی اران  می پردا د و توصی  شهرسا ی می
 

 پیشینه .2
 شه  در کنار آمو   و پژوهش، باش مهمی ا  کارکردهیای دانشیگاه رسانی، ا  گ خدمت

های   میان بیا رواا اقهصیاد نیولیبران در دهی  (، ولی هم732، 7930بوده است )مظتری، 
پایانی قرن بیسهم نوع داوطلبانۀ آن اهمیت دیگیری یافیت. ایین امیر در کشیورهای لیبیران، 

ها ا  جوامیع محلیی، تضیعیف  شیگاهسا ی شدید علیم و دور شیدن دان واکنشی ب  ت اری
؛ واتسیون و 8002، 1وود نهادهای مدنی، کاهش خدمات دولهی بوده است )لوین و گیرین

(. در مواردی نیا درآمدهای جدییدی را، معمیوالا ا  سیوی 891، 86، 89، 8077دیگران، 
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(. ا  سیوی دیگیر، 97، 8006کند )فیشر و دیگیران،  دولت و یا نهادهای عمومی فراهم می
در، واتسیون و  1بیاور پدیید آورده اسیت )رایید این خدمات م الی هم برای ییادگیری عمل

ش لی دیگر و بیا توجی  بی   توسع ، ب  اصطالح درحان (. کشورهای ب 894، 8077دیگران، 
ریاند ک  اهدافی اجهماعی و محلی  می ها را پی ای ا  دانشگاه نیا های بومی خود نسل ویژه

 (. 793، 7934راسهاواه، کنند )ف را دنبان می
اند، خیود  هایی ک  ا  جامع  جیدا شیده مطالعۀ احیا و ای اد خدمات مدنی در دانشگاه

پژوهی اسیت.  پژوهشی در آمو   است ک  برخی عقیده دارند بههرین رو  ان ا  آن اقدا 
توان در چهار محیور خالصی  کیرد  پژوهی برای رسیدن ب  این هد  را می های اقدا  توانایی

 (: 871-889، 879، 8002وود،  )لوین و گرین
ای و مورد اعهماد جامعۀ دانشگاهیان در برابیر جرییان تبیدیل  ( توان احیای نقش حرف 7

 آنها ب  مهاصصانی مهمایل ب  با ار. 
، ک  برای تولیید ریروت بی  دانشیگاهیان تحمییل شیده «کارآفرین»( توان تبدیل نقش 8

توانید خیارا ا   پژوه بیرخال  کیارآفرین می ر؛  یرا اقدا گ تسهیل ی است، ب  نقش کارآفرین
هیای  ساخهارهای انهتاعی فعالیت کند و منابعی برای حماییت ا  پیژوهش در مسیانل گروه

 محرو  بیابد. 
های اجهماعی ا  خیالن تعامیل بیا مسیانلی کی   ( توان ای اد دانش کاربردی در حو ه9

مراتب پژوهشیی و  ها و تعدیل سلسل  اصصای است و حرکت ورای مر  ت معموالا فرارشه 
 (.28، 8003، 2کند )همننین، ِپین آمو شی را ای اب می

ساالر ا  آ ادی علمیی و اسیهقالن دانشیگاهی کی  افیراد  ( ارانۀ تعریتی جمعی و مرد 6
 گیری علم رسمیت دهد.  جامعۀ طر  هم اری را نیا دربرگیرد و ب  نقش آنان در ش ل

آید: الف(  و دو ، س  معیار ار یابی نهای  این پژوهش ب  دست می )با ترکیب موارد اون
ان ا  خدمات داوطلبان ؛ ب( پ یر  پینیدگی و ابها  فضاهای واقعیی در آمیو  ؛ و ا( 

های مشارکت(. کاهش فاصلۀ  میان دانشگاه و طر 
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تواند ب  کار رود، ولی در سیاخهار کنیونی  پژوهی در سطوح ماهلف آمو   می اقدا 
تر بی  نظیر  و   عالی ایران اسهتاده ا  آن در سطح دروس آمو شی و کارگیاهی شیدنیآم

هایی را در مقیاطع کارشناسیی ییا کارشناسیی  ( برنام 8003وود ) رسد. کیندون و ان می
اند کی  در  تبع آن در شهرسا ی( در کشورهای انگلیسی  بان برشمرده ارشد جغرافیا )و ب 

ب  کار بست. موردی ک  در منابع دیگر بیشهر مورد توج  بود و  پژوهی را توان اقدا  آنها می
ای ا  آمیو ِ   آمو ی، گون  است. خدمت 1آ  زی خد تشود  پشهیبانی بیشهری ا  آن می

هیای داوطلبانی  )خیدمات( در قالیب برنامیۀ  معموالا کارگاهی است ک  با آوردن فعالیت
یان تییا بهواننیید بییا خورد آمو شییی، در پییی فییراهم کییردن فرصییهی اسییت بییرای  دانشیی  و

تری  های خود را ار یابی و نقش آن خدمات را در  مینۀ اجهماعی و سیاسی جامع فعالیت
هیای آمو ی با درگیر شدن در واقعیت (. خدمت87، 8003وود،  در  کنند )کیندون و ان

کنید )میارولو و  های دیگیر فیراهم می ای، فرصیهی بیرای هم یاری بیا تاصیص فرارشه 
های دارای مااطب عا ، مانند  ویژه در رشه  (. این نوع آمو  ، ب 110، 8000، 2ادوارد 

بهداشت و درمان، و آمو   و پرور  مورد توج  بوده است و در شهرسا ی نیا بی  نظیر 
( و البهی  بییا 633، 8002، 3مییالدی رواا بیشییهری یافهی  )فرانی  30رسید ا  دهیۀ  می

 مش التی مواج  شده است. 
آمو ی در شهرسا ی در اخهال  قدیمی مییان  د ک  ریشۀ مش الت خدمترس ب  نظر می

دانشگاهیان معهقد ب  تعهد اجهماعی دانشگاه و دانشگاهیان مهمایل بی  جیدایی آن ا   نیدگی 
(. 74، 8006ها نهته  باشد )فیشر و دیگیران،  رو مره و یلبۀ دیدگاه دو  در بسیاری ا  دانشگاه

آمو ی ب  نتیع  ر شرایطی ک  چنین دیدگاهی حاکم باشد خدمتب  عقیدۀ  برخی ا  محققان، د
تواند شناخت دانش ویان  آمو ی در این حالت می دانش ویان است تا جوامع میابان. خدمت

کنید )میارولو و  درآمد عمد باشد، ولی معمیوالا خیدمات مییرری ارانی  نمی را ا  جوامع کم
دیگییر ا  محققییان، تعییدیل موضییع (. برخییی 921، 8070، 4؛ فییارکو118، 8000ادوراد ، 
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، 8000انید )میارولو و ادوارد ،  های دانشگاهی در برابر جامع  را ال   دیده ها و رشه  دانشگاه
 توان در دو سطح ساخهاری و فنی بررسی کرد.  های آنها را می حل (. این مسئل  و راه164

بیا سیا مان  آمو ی معمیوالا  هیای خیدمت پژوهی در کارگاه در سطح سیاخهاری، اقیدا 
( 88-81، 8003وود ) مهعییار  دانشییگاهی مهناسییب نیسییت. بیی  عقیییدۀ کینییدون و ان

هیای هم یار و اولوییت نیا هیای آنهیا مم ین اسیت  مشهرکات مورد نظر دانشیگاه و گروه
بنیدی کیالس بیا  سرپوشی بر واقعیت شود. ی  مش ل مهیم و معمیون، ناهمیاهنگی  مان

پژوهی با مدیریت اجهماعات محلیی  جایی ک  اقدا  پژوهی است. حهی در بندی اقدا   مان
صورت گیرد مش التی چون برداشت مهتاوت مرد  و دانشگاهیان ا  پژوهش، عد  تناسب 

هیای محلییی بیا یی  پییژوهش علمیی، ار یییابی  بنیدی ان من منیابع انید  و برنامییۀ  مان
 مان دانشیگاه هایی در محافل دانشگاهی، ناسا گاری رفهار و سا ییرمنصتانۀ چنین پژوهش

یابید. گرچی   با جوامع هم ار، ابها  در انهشار نهای  و حقوق تألیف میرتب  بیا آن بیرو  می
آنهیا در سیطوح سیا مانی   هیایی بیرای حل  انید، راه بیشهر این مش الت در سیطح مدیریهی

 کند ک  با توجی   ( پیشنهاد می886، 8079تر نیا اران  شده است. برای مثان، وین لر ) پایین
های  های شهری و  مان ال   برای روشن شدن نهیای ، برنامی  ریای ب  بلندمدت بودن برنام 

پژوهی( در طون چند نیمسیان و چنید کیالس پییاپی تنظییم شیود. در ایین  مشارکهی )اقدا 
ها و صبوری برای شیگتهی بایید بیرای دانشی ویان روشین شیود.  ها ار   ناشناخه  برنام 

کیید شیده اسیت،ب  وشن ا  خدمتهمننین بر لاو  تعریتی ر طوری کی  آن را بی   آمو ی تأ
ب  نقل ا   1مهمایا نماید )هین  و برندن  برنام  های فوق برنامۀ درسی پیوند دهد و ا  فعالیت

 (.  119، 8000مارولو و ادوارد ، 
منیدی ا  ررفییت  در سطح فنی و سرفصیل دروِس تاصصیی هیم مسیانلی میانع بهره

، ماننید سیاهی ار ییابی آمو شیی دانشی ویان و نبیود اخیالق کیار شیوندپژوهی می اقدا 
داوطلبان  و گاه فراتر ا  برنامۀ کالس میان همۀ دانش ویان. همننین برای عمل رد مناسیب 

، تعمید در 2هایی چون حل تعارض در فرایند مشارکت، آمو   نظریات مهناسب و مهارت
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-81، 8003وود،  ست )کیندون و انو توان رهبری ضروری ا 2، نقد سا نده، همدلی1خود
(. در نبود اینها، مشارکت مم ن است ب  سیعی و خطیا در جامعی  بیدن شیود. در ایین 86

گیری ا   آمو ی را فاقد ررفیت بهره ( خدمت8003وود )  مین ، محققانی مانند کیندون و ان
عهقدنید ( م874، 8079دانند، ولی برخی دیگر همنون وین لیر )پژوهی می ام انات اقدا 

 توان بر مش الت کاربرد این شیوه چیره شد. پژوهی می کارگیری صحیح اصون اقدا  ک  با ب 
این مقال ، با توج  ب  سطح مداخل ، بر دسهۀ دو  مش الت مهمرکا شده است و تیال  

های جامعۀ ایرانی طر  مشارکت، وییرایش مناسیبی ا  فنیون و  کند تا با توج  ب  ویژگی می
آمو ی را در ساخهار کنونی آمو   شهرسیا ی اییران  سا ی بیابد ک  خدمتهای شهر رو 

آمو ی در آمیو   شهرسیا ی را در  توان ام ان ارانۀ  خیدمت تسهیل کند. با این راهبرد می
 ایران سن ید.

 
 چارچوب نظری  .3

ویژه شهرسیا ی مشیارکهی )هیلیی،  باوری هم در شهرسا ی، ب  ک  اشاره شد عمل همننان
، 7331، 3ها نقش اساسی داشیه  اسیت )منانید و هم در مشارکت مدنی دانشگاه(، 8003

های رایی  متیید اسیت.  (؛ بنابراین با خوانی ماهصر و پیراسهن آن ا  برخیی انگاشیت
داند. ا  این دیدگاه،  ها می حسی پدیده ی باوری، شناخت را منوط ب  ت ربۀ عملینظریۀ عمل

رواب  کارآمدتری با جهان ای یاد کنید )همیان، عمل،  شود ک  در قلمداد می درستامری 
(. این روی رد اررات مهمی بر فلستۀ آمو   داشه  است ک  دیویی در اوایل قرن ، 7331

نسل خود بیشهرین گرایش را ب   باوران هم میالدی بدان پرداخه  است. وی در میان عمل 80
هیر دو راه بیر شهرسیا ی اریر ( و ا  8003مدیریت دولهی و سیاست هم داشیت )هیلیی، 

ساالری و آمو   )و ب  بیانی بههر یادگیری( را دو روی  توان گتت دیویی، مرد  گ اشت. می
کیید داشیت، تنهیا راه ییادگیری  نیدگی  ی  س   می دانست. او ک  بر یادگیری ا  راه ت رب  تأ

ا   نیدگی  دانسیت و م یاا دانسیهن علیم و عالمیان اجهماعی را درگیر شدن عملیی در آن می
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توان آمو   و ییادگیری  (؛ وقهی می، ، 7331پنداشت )مناند،  رو مره را نادرست می
  (.21، 7374ساالر داشت ک  ام ان تعامل  ندگی و ت رب  فراهم باشد )دیویی،  مرد 

تر، ت رب  در اجهماع انسانی ب  فضای کالمیی  های نادی  پردا ان ده  ولی ب  اعهقاد نظری 
شود. این تغییر روی رد اررات  ییادی را در  و  و ا  عواطف و احساسات مسهقیم دور میمعط

، ک  احهماالا بیشهرین آنهیا ا  طریید 1باوری، ا جمل  شهرسا ی داشه  های مهأرر ا  عمل حو ه
( وارد شهرسا ی شده است. این نظری  در پیی ارانیۀ 7326-1نظریۀ کنش تعاملی هابرماس )

گونۀ  منطقی نهوان آنهیا را رد کیرد.  ت حقایقی است ک  مورد توافد باشند و ب راهی برای دریاف
هابرماس طی این مسیر را ا  طرید  بان )منطد( و کاربرد درست و معهبر آن در بسهر جامعی  

دهید  هشیدار می 3(. اما در حو ۀ شهرسا ی، مانهیسالو8009، 2داند )ن . اری سن میسر می
تواند ما را ب  مشاهدۀ  تحلیلی و انهقادی ابه ارات و ن  خود فراینید  یک  نظریۀ هابرماس تنها م

(. ایین نظریی  عمیالا ام یانی بیرای تبیدیل 4، 8078، 4ابه ار رهنمون کند )اشهاین و هیارپر
کنید  شناسان  ب  بحث رسمی و خردمندان  ای اد نمی های  یبایی گتهمانِی ت رب  های پیش افد

ک  دیویی میر ی مییان ت ربیۀ عملیی و کشیتیات  (، درحالی772و  771، 8009، 5)دیوِوناژ
(؛ چنین مر ی، مر  مییان صیاحب 796حاصل ا  آن با توان اسهدالن قانل نبود )ن . همان، 

 ت رب  و صاحب اسهدالن است؛ میان علم و فرهنگ مردمی. 
سیوی  ها و فنون مشارکهی مهیأرر ا  چیرخش بی  در شهرسا ی هم، بنا بر مهون موجود، نظری 

پردا  مهقدمی چون فریدمن ک   (. این تأریر حهی بر نظری 8003اند )هیلی،  ارتباط )کالمی( بوده
های ارتباطی )کالمی( در شهرسیا ی ارانی  شیده، قابیل  برخی نظراتش پیش ا  گسهر  گرایش

را « ریای ییادگیری اجهمیاعی در برنامی ( »939و  978، 721، 7321پیگیری است. فرییدمن )
دانیید، ولیی ییادگیری ت ربییی  بیاوری دییویی می در شهرسیا ی و مبنییای آن را در عملای  شییوه
 کند.  گیری ا  نظریۀ کنش تعاملی هابرماس تبیین می باور را با ت ی  بر گتهمان و با بهره عمل
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 بی  نسیبت بیاوری عمل قیدیم و جدید نسل مایت مورد در مری اا در اداری علو  و گ اری سیاست کالن سطح در م ادل  این .1
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 1ای ک  اینیس گون  شود، ب  شدن تعامل شهرسا ی در نظرات جدیدتر تشدید می کالمی
ین در شهرسا ی معرفی میی 2باطی را سرمشقیریای ارت ( برنام 7331) کنید. ا  دهیۀ نو

گیرد. حهی  باوری را در شهرسا ی مشارکهی می میالدی، این روی رد جای مبانی عمل 30
ریای مشارکهی دیگر آشنایی مسیهقیم بیا نسیل  شود ک  برخی ا  پیشگامان برنام  گته  می

هیلیی خیود ا  پیشیگامان  (.821و  821، 8003باوران نداشهند )هیلیی،  ناست عمل
ییید کیی  نظریییۀ برنامیی  شییود. گرچیی  او می ریای مشییارکهی دانسییه  می برنامیی  ریای  گو

بنا نهاده است، ولی در  مینیۀ تعامیل،  4گیدنا 3را بر پایۀ نظریۀ ساخهاریابی  ا  هم اران 
بندی  ، همننیان مهیأرر ا  صیورت5تر نسبت بی  گتهمیان و اجمیاع ش لی انهقادی البه  ب 

(. همننین کسانی چیون 779-776، 8009رسد )هیلی،  برماس ا  مباحث  ب  نظر میها
جای آن، گونیۀ  انید، بی  اشهاین و هارپر ک  نوع کارکرد  بان در کنش ارتباطی را نقید کرده

، 8001) 6(. هیو 8078انید )اشیهاین و هیارپر،  دیگری ا  ارتباط  بانی را پیشنهاد داده
روشنی بر اساس نظرییۀ کینش ارتبیاطی  را ب  7«باور لی عملاقدا  تعام»( نیا نظریۀ 819

 دهد.  هابرماس قرار می
ویژه پساسیاخهارگرا( بیا پایبنیدی بیشیهر بی  ت ربی  و  های اخییر، نظرییاتی )بی  در سان

اند، ولی کاربردشان نیا منید مهیارت و  میانی فراتیر ا  تیوان  بندی شده احساسات صورت
( کی  3-70، 8079) 8رسد. برای مثان، فارسهر ب  نظر میدانش ویان و  مان کارگاه درسی 

کیید بیر این ی   ب  وضوح مسیر خیود را ا  نظرییات هابرمیاس مهمیایا دانسیه  اسیت، بیا تأ
شیوند، ییادگیری ا   ریای تنها ب  م ادالت کالمیی خالصی  نمی اخهالفات در  مینۀ برنام 

های  بی  داسیهاندادن دقیل   گل  هایی چون  های ییرکالمی )ییرمنطقی( را با رو  پدیده
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کند. چنیین فنیونی در  )رو مره( گوشاد می« مراسم مشارکهی»دیگران یا مشارکت واقعی در 
هیای  راه»اند، میثالا بیا تبییین  ( هم با قوت طرح شده14-27، 8009نظریات ساندرکو  )

ک  شامل فنون ییرکالمیی همنیون شیناخت ا  طریید ت ربیۀ عملیی، « گوناگون شناخت
 ی ا  دانش محلی و یادگیری با رو  مطالعۀ شواهد نمادین و ییرکالمی است. یادگیر

رسانی در باش مهمی ا  محالت پرآسیب )و هد  بالقوۀ خدمات( در اییران  خدمات
هیای  رسد، ولی با فنونی ساده ک  در ساخهار کنیونی کارگاه نیا مند چنین تعاملی ب  نظر می

انید  یابی ارانی  داده  ان نظریاتی را بر اساس شباهتآمو شی کارآمد باشند. برخی ا  شهرسا
( بی  ام یان اسیهتاده ا  812، 8001) تواند راهنمای رسیدن ب  این فنون باشد. هو  ک  می
و « دریافت ارتباطات ناآشنا بیر اسیاس ارتباطیات آشیناتر»منظور  ریای ب  در برنام  1تمثیل

ب  ش لی دیگر، ا  اسهعاره و تمثیل بهره برده  نیا 2ها اشاره دارد، و ورما مهار کردن ناشناخه 
( هیر دو روی یرد تحیت 8003(. ب  گاار  هیلیی )824، 8003است )ب  نقل ا  هیلی، 

اند. یافهن معرفت ا  طرید مقایسۀ ت ربیات و اعمان مرد  با هم،  باورِی اولی  بوده تأریر عمل
( و میر  793، 7334، 3الرن تواند ات ا ب  دانش تاصصی را کیاهش دهید )نی . می  می

 تر کند. تاصص علمی و ت رب  مردمی را کمرنگ
 روابل ای ا  اسهدالن کهن و اولییۀ بشیر و مبهنیی بیر ییافهن   تمثیل یا قیاس تمثیلی گون 

، 4ای دیگیر )بارریا مشاب  است: رواب  میان اجاای ی  پدیده با رواب  مییان اجیاای پدییده
ک  اگر دو م موعی  شیبی  باشیند، ارتبیاط مییان  (، با این تصور1، 7337؛ ورما، 7، 8070

تیوان  اجاای آنها نیا شبی  خواهد بود. مثالا اگر دو س ونهگاه ییررسمی شبی  هیم باشیند می
نهی   گرفت ک  اگر در ی ی نظارت اجهماعی باال باشد در دیگری هم چنین خواهید بیود، 

شی ویان را ییاری دهید تیا توانید دان حهی اگر برخال  توقعات نظری ما باشید. تمثییل می
های عملییی متییید موجییود در شییهر را بییدون واسییطۀ متییاهیم تاصصییی، در  ت ربیی 
 گ اری وارد کنند و در جاهای مهناسب تعمیم دهند. سیاست
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ها،  شود، ولی برخی تاصیص وفور و گاه ناشیان  اسهتاده می تمثیل در  ندگی رو مره ب 
(. 8070انید )بارریا،  تری ا  آن کرده موج  های بندی گیری، صورت ا جمل  در حو ۀ تصمیم

تیر مسیئلۀ مشیابهی را  حلی باشد ک  پیش تواند همان راه حِل ی  مسئل  می ا  این دیدگاه راه
های  است کی  ت ربی  1«مبنا اسهدالن ت رب »حل کرده است. ی  رو  مدون در این حو ه 

تاده در این مقال  )گیلبوآ و کند. در الگوی مورد اسه باشی ربت می گ شه  را در الگویی س 
شده در برابر آن مسئل ، و  ان ا  «اقدا »، « سئم »اند ا   ( این اجاا عبارت8007، 2اشمیدلر

جدید با مراجع  ب  « مسئلۀ»گیرنده در برابر  آمده و میاان مطلوبیت آن. تصمیم بار ب  «نتیجۀ»
مشیاب ، « های مسیئل »ر برابیر کند اقداماتی را ت ویا کند ک  د های گ شه  تال  می ت رب 

« روشیی»کنید ا  ایین الگیوی کلیی  این مقال  تال  می. اند را داشه « نهای »ترین  مطلوب
های شهرسا ی بیابد. کاربردی در قالب نظری 

 
 روش  .4

وجوِی گروهیِی دانشیی ت ربیی  پژوهی، جست پژوهی است. اقدا  این پژوهش خود، اقدا 
هایی مینظم ا  اقیدا ، و  عملی را ارتقا دهد و در این راه چرخ است ک  بهواند کیتیت ان ا  

پژوهی  (. دانیش حاصیل ا  اقیدا 7، 8002، 3کند )ریان و برادبری سپس تأمل را ت رار می
علیم اقیدا  »معموالا عملی است و قابلیت تعمیم  یادی ندارد؛ ولی این تحقید ا  الگیوی 

پژوهی بهره می گیرد کی   ( در اقدا 7321، 5)آرگیریس، پاتنا ، و م لین اسمیت 4«سا مانی
(، یعنی 76، 8001، 6کند ماهیت علمی پژوهش را نیا حتظ کند )هر و اندرسون تال  می

ب  خروجی نظری نیا بیان امد. طبد این الگیو، چیارچوب متهیومی ییا قالیب اولیی  طیی 
عنیی معییار قدر باید اصالح شیود تیا درسیت ا  آب درآیید. ی های مداخل  و تأمل آن چرخ 
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کستورد نامۀ واژه در : .1  است: شده ضب   برای معنا این آ
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)ن  درست بودن( ی  قالب متروض ییا باشیی ا  آن، توفیید در رسییدن بی   شدندرست 
 (. 46-41، 7321خواسهۀ عملی است )آرگیریس و دیگران، 

بییود کیی  بهوانیید « نهاد رو  ت ربیی »دنبان تییدوین شیی لی ا   پژوهی بیی  اییین اقییدا 
تعییدیل کنیید.  آمو ی را در سییاخهار کنییونی آمییو   مم یین و مشیی الت آن را خییدمت

شید،  پرداخهی  می« رو »پژوهی، صیورتی ا  آن  ترتیب، پیش ا  آیا  هیر دور اقیدا  بدین
رفت و پس ا  آن با توجی  بی  نهیای  عملیی و با خوردهیا تنقییح  سپس در کارگاه ب  کار می

های نوسیا ی  آمو ی، نقد و تبییین محلیی سیاسیت شد. خدمات مورد نظر این خدمت می
ا نهادهای مهولی با آفرینی و نوسا ی شهری بود. برای حتیظ ماهییت شهری در هم اری ب

ای  هیای دانشیگاهی و حرفی  نتعان تیال  شید ا  نظیرات طر  ساالر و مشارکت ذی مرد 
پژوهی در قالیب رسیالۀ دکهیری ا   های آنها ربت شود. همننین این اقدا  اسهتاده و واکنش

بیا توجی  بی  تمرکیا مقالی  بیر دانشیگاه، همت ری مشاوران و داوران علمی برخوردار بود. 
اند. برای حتظ پایایی، مداخل  ب  موا ات هم  هم اران این باش در جدون ی  معرفی شده

پژوهی، ار یابی معموالا بیا پیایش  در دو دانشگاه صورت پ یرفت. همننین گرچ  در اقدا 
در  2نگری چندسیوی ( برای 31، 8008، 1هد نیف و وایت شود )م   تغییر رفهارها ان ا  می

(؛ 8شود )جدون  ها با مصاحب ، پرسش یا آ مون عملی سن یده  ها تال  شد مشاهده یافه 
 اندیشی نارران پژوهش نیا خود عاملی برای اعهبار نهای  است. نظارت و هم

 موفقیت مداخل  در باش دانشگاهی در دو حو ه سن یده شد:
ای سین ش آن بیر اسیاس مبیانی آمو ی؛ معیارهی الف( تعدیل مش الت فنی خیدمت

« در  مسهقیم و ت ربی فرهنگ»باوری و ت ربیات مرورشده، این موارد است: تسهیل  عمل
توسی  دانشی ویان، تیوان دانشی ویان بیرای « در  منطد و ام ان کاربرد دوبارۀ رو »و 
 «.شده در فرایندهای شهرسا ی یا نقد آنها کاربرد دانش عملی کسب»

ی در ساخهار آمو شی موجود؛ معیارهیای سین ش موفقییت آن آمو  ب( توجی  خدمت
( در بایش پیشیین  اسیت )پی یر  8002وود ) گانۀ برگرفه  ا  لوین و گیرین معیارهای س 

ابها  و انهقاد، کاهش فاصل  با نگاه مردمی، توجی  کار داوطلبان (. 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 (. ارکان دانشگاهی پژوهش1جدول شمارۀ )

 ناظران پژوهش

 ی، مهاصص مدیریت شهری اسهاد شهرسا  -7
 ریای آمو   عالی  دانشیار برنام  -8
 های پژوهش مشارکهی  شناسی؛ مهاصص در رو  دانشیار انسان -9
 ریای توسع   ای؛ مهاصص در برنام  ریای شهری و منطق  دانشیار برنام  -6
 دانشیار شهرسا ی؛ دارای گرایش اقهصاد سیاسی فضا -1

 هری شهرسا یدانش وی دک پژوهشگر مسئول 

 دانشگاه علم و صنعت دانشگاه هنر های همکار دانشگاه

همکــــــاران بررســــــی 
درآمــــد )نیمســــال  پیش

 (31-39نخست 

دوا ده دانش وی ورودی کارشناسی ارشد  -
 طراحی شهری )گروه الف(

دو اده دانش وی ورودی کارشناسی ارشد  -
 ریای شهری )گروه ب( برنام 

ارشییید دانشییی ویان ورودی کارشناسیییی  -
 طراحی شهری )گروه ا(

دانش ویان ورودی کارشناسی ارشد طراحیی  -
 شهری پردیس خودگردان )گروه د(

 (1اسهادیار طراحی شهری )شمارۀ  -

ـــت  ـــاران دور نخس همک
 (31-39)نیمسال دوم 

( و اسیییهادیار 1دانشیییار نیییارر )شیییمارۀ  -
 ( 4طراحی شهری )شمارۀ 

 یا ده نتر ا  دانش ویان )گروه الف(  -

 دانش ویان )گروه ا(  -
 (1اسهادیار )شمارۀ  -

همکـــــــــاران دور دوم 
 (39-39)نیمسال اول 

 (  2اسهادیار مدعو )شمارۀ  -
 دوا ده دانش وی )گروه ب( -

 (3ریای شهری )شمارۀ  اسهادیار برنام  -
هشیییت دانشییی وی کارشناسیییی ارشییید  -

 گروه ه(  -36ریای شهری )ورودی  برنام 

 پژوهی( نۀ فنون چندسویه نگری )مربوط به چرخۀ پایانی اقدام(. نمو 2جدول شمارۀ )

 حوزۀ مورد بررسی
 فنون مورد استفاده

 مدرسان همکار دانشجویان

تعدیل مش الت فنی 
 آمو ی  خدمت

سیاخهاریافه ، بیا اسیهتاده ا  سی  جتیت  های گروهی نیم  مصاحب  -
هیم پرسش ک  با دو حالت ماهلف و مضمون مشاب  و بیا فاصیل  ا  

 طرح شده بود.
 شده و کارهای دانش ویان )در مواردی( مشاهدات ربت -

مصیییییاحبۀ پاییییییانی  -
 ساخهار یافه ( )نیم 

 شده  مشاهدات ربت -

آمو ی  توجی  خدمت
 در ساخهار موجود

 ساخهاریافه  مشاب  باال  مصاحبۀ پایانی نیم  -
شیگاه درآمید )فقی  دان پرسشنامۀ در همین موضوع در کارگیاه پیش -

 هنر(
 شده مشاهدات ربت -
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 ها  تجزیه و تحلیل و یافته .5
شباهت ب  شرح احوان نیست و گن انیدنش در چیارچوب مهعیار   پژوهی بی گاار  اقدا 

( بیرای حتیظ 8002) 1علمی، مش ِل معموِن آن است. در این گاار  ا  پیشنهاد مارشیان
اسیهتاده شیده اسیت. صیدای راوی، پژوهی  صدای شاصی و احساس افراد درگیر در اقدا 

نیف و وایههید  مربوط ب  نویسندۀ مسئون است. سیاخهار کلیی رواییت طبید پیشینهاد می 
رو  »همیان کیاربرد « مداخلی »است. « ها آموخه  ی مداخل »( ت رار الگوی 36، 8001)

حاصیل تأمیل در نهیای  « ها آموخهی »برای مشارکت مردمی در کارگاه اسیت و « نهاد ت رب 
پیشیینهادی و چگییونگی مداخلیی  اسییت. بییرای سییادگی، « رو »خلیی  بییرای اصییالح مدا

 9در جدون شمارۀ « حل، ار یابی مسئل ، راه»باشِی  در همان قالب س « رو »اصالحات 
 اران  شده است. 

 نهاد (. الگوی پایۀ ثبت تجربیات در روش تجربه9جدول شمارۀ )

 مسئل 
 حل )اقدا ( راه

  ار یابی مطلوبیت ت رب

 درآمد  . روایت بررسی پیش5ـ1

هیا  ای ان یا  شید. در تمرین های کوتاه یی  ییا چندجلسی  در این دور، مداخل  در تمرین
دانش ویان ب  همراه مدرس اصلی یا پژوهشگر مسئون در ی  فضا یا بافت شهری ب  ربیت 

رداخهند پ سا ی و مانند اینها می سا ی، جدارهموردی در موضوعاتی مانند کف« ت ربیات»
تا پس ا  آن بیا تعمییم ت ربییات مطلیوب )معمیوالا ییررسیمی( بی  ضیوابطی رسیمی در 

هایی جانی با هم داشت، ولیی  ها تتاوت در کارگاه« رو »شهرسا ی دست یابند. صورت 
علمیی « ار ییابی»شید دانشی ویان بیا  کلیت آن مشاب  جدون شمارۀ چهار بود. تصور می

مشیاب  اسیهتاده « های موقعیت»یابند و ا  آنها در  نها را درییررسمی، ار   آ« های حل راه»
 حل اهمیهی داشه  باشد. اصلی من ر ب  آن راه« نیا  یا مسئلۀ»آن   شناخت  کنند، بی

 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 درآمد (. الگوی ثبت تجربۀ فرهنگی در بررسی پیش1جدول شمارۀ )

مسانل یا نیا های من ر بی  ارانیۀ 
 طرح در موقعیهی خاص

وکار خاص، ساخت بنیا  اندا ی کسب اجهماعی است ک  مرد  را ب  راه ی بسهری اقهصادی
ش لی خاص یا روشی خاص برای تعامل واداشه  است )در این تمیرین بیا توجی  بی   ب 

 شود(. ها حدس  ده می مشاهده

 حل راه
حل شهری )طرح کالبدی، کاربری یا فعالیت اجهماعی خاص( برای رفع نیا  مربوط  راه

 حل مم ن است با تصویر، ترسیم یا توصیف کالمی اران  شود. هاست. این را

ار یابی ا  عمل یرد )بیر اسیاس 
 دانش تاصصی(

محیطی و یییره بیر  رفهاری، آرار  یسیت ی نظر کارشناسی دربارۀ  یبایی، کارکرد اجهماعی
 اساس دانش تاصصی معماری و شهرسا ی

 ها . آموخته5ـ1ـ1

 بیودتوانسیه  « رو »ک  این  داد میهار کارگاه نشان های ت میلی در چ مشاهدات و پرسش
ییررسمی و ار   آنهیا را بیرای دانشی ویان روشین کنید، ولیی گوییا « ت ربیات»برخی 

آنان را ا  سایۀ تاصص بیرون آورد و ب  ضواب  چندان خالقی هیم نین امییده  بودنهوانسه  
دنبان  را واداشیه  بیود کی  بی  در قالیب یادشیده آنهیا« ت رب ». الاا  دانش ویان ب  ربت بود

شده بگردند ک  ارتباطی راهراا منطقی بیا  های مشاهده«حل راه»فرضی برای « هایی مسئل »
آنها داشه  باشند. این امر با هد  ما برای پرهیا ا  سا وکار تاصصی و کالمیی همایوانی 

ند دهید. کارشناسی هم چندان نهوانست تاصص را با ت ربۀ عملی پیو« ار یابی»نداشت. 
ایج د پی ند  ی ن تجربلۀ عممل  بل   ل ر ن لری دانش ویان ی  گروه ن هۀ مهمی را گتهند: 

کم ی  راهبرد اساسی را ش ل داد:  . این ن ه  میید مشاهدات  یادی بود و کم شکل است
سا ی و تعمیم نظری، خالقیت عملیی و کیاربردی بایید  جای متهو  آمو ی، ب  در خدمت»

تر  گون  بهوان ا  تسل  تاصص خارا و ب  دانش عملی نادیی  د بدینشای«. محوریت یابد
تعریف شید؛ ایین امیر شیاید « حل راه»م انی برو    ، موقعیت«مسئل »شد. در مرحلۀ بعد 

 های مشاب  تسهیل کند.  حل را ب  م ان توانست تعمیِم راه می
کم  ها و دست دهبا ساخهار آمو شی کنونی، همانند باال، مشاه« رو »دربارۀ سا گاری 

های دو کارگاه نشان داد ک  دانش ویان در  مان کار عملی و میدانی، در مقایسی  بیا  پرسش
تر ب  کار داوطلبان  و مشارکت با هم و بیا  مرحلۀ بررسی نظری و ارانۀ م هوب کارها، راحت
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کیار مییدانی هرچنید »پرداخهند. دانش ویی ا  یی  گیروه چنیین گتیت کی   پژوهشگر می
برخی دانش ویان لاو  وجیود عیر  «! بر است، اما کار دشواری نیست ننده و  مانک خسه 

مشارکت یا صمیمیت را در کارگاه برای موفقیت هم اری و همت ری دانشی ویان گوشیاد 
 کردند: فضای کارگاه باید ا  رو مرگی خارا و تبدیل ب  فضای شگتهی شود.

 . روایت دور نخست بررسی 5ـ2 
ها ان ا  شید  های طراحی شهری ی  دانشگاه ( در کارگاه1جدون شمارۀ این دور مداخل  )

نشده، اخهالالت  بینی های خود را داشت. برو  مش الت پیش ک  ب  پایان نرسید، ولی آمو ه
 ای ب  این دور ا  پژوهش وارد کرد.  جدی
 

  31-39آموزی نیمسال دوم  (. مختصات برنامۀ خدمت9جدول شمارۀ )

 انشگاه علم و صنعتد دانشگاه هنر 

حو ۀ هید  مطالعی  در 
 کارگاه

 شاطر و دربند تهران های باغ بافت فرسودۀ محل  بافت فرسودۀ محلۀ کاشان  تهران

سا مان طر  هم یاری 
 و هد  خدماتی

 تهران ی شرکت نوسا ان منطقۀ 
اندا  بیرای بیا آفرینی  هد : تیدوین چشیم

های نوسییا ی  محلیی  پییس ا  نقیید ت ربیی 
 ررسمیرسمی و یی

 همانند دانشگاه هنر

مداخلییی  پیییژوهش در 
 برنام  مطالعاتی کارگاه

 تعیین با آفرینی ب  جای روی رد کارگاه
در مطالعۀ بافیت بی  « رو »اران  و کاربرد 

موا ات کالس با هم یاری یی  نماینیده ا  
 هر گروه دانش ویی

 تعیین با آفرینی ب  جای روی رد کارگاه
ای برنامییۀ پیشیینهادی بیی  جیی« رو »تعیییین 

مطالعاتی ی  گروه داوطلب )م مل مطالعیات 
 ها( مهعار  دیگر گروه

ها این بار صورتی مشاب  ب  جدون شمارۀ شش یافه  بود و محدود ب   گانۀ ربت ت رب  س 
اقدامات رسمی و ییررسمی نوسا ی شهری بود. تیال  شید تعامیل دانیش کارشناسیی و 

 دهد.  ها ر  ا  ت رب « ار یابی»ت ربی در باش 
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 (. الگوی ثبت تجربۀ فرهنگی در دور نخست9جدول شمارۀ )

گیری  بسیییهر شییی ل
ت رب  )یا مشاصات 

 مسئل (

توپوگرافی و دسهرسی )ربت مشاهده بر روی نقش (/ موقعیت  میین: موقعییت در طیرح تتصییلی 
ایگی فرهنگی: ارتباط همسی ی اندا / شرای  اجهماعی )بافت فرسوده است یا ن (، قیمت  مین، چشم

 ها و سابقۀ س ونت، رواب  خویشاوندی، میاان درآمد و مهارت

هیییای عینیییی  ویژگی
 حل راه

کاررفهی  )ع یس پانورامیا ر ترسیییم(/  هیا/ ابعیاد و هندسیۀ بناهیا؛ مصیالح ب  هیا و فعالیت کاربری
وآمد سواره و پیاده )ربت بر روی نقش ( / رفهیار و تعامیل اجهمیاعی )ربیت مشیاهده بیر روی  رفت
( / بافت طبیعی )ع س  مینی و هوایی(/ صدا، بو، نور مصینوعی )میهن و ع یس( / مبلمیان نقش 

 نقش ( -شهری )ع س

ار ییییابی عمیییومی و 
کارشناسی

 شد( هایی ک  باید تعیین می ار یابی عمومی )با رو  -
های با آفرینی )در ی  کارگیاه، همننیین بیا روی یرد  ار یابی کارشناسی: با اسهتاده ا  سیاست -

نظری خاص آن(

 ها و اصالحات منتج از آن آموخته .5ـ2ـ1

را  ییر « رو »تال  برای عینیت بیشهر و وابسهگی ب  فنوِن تاصصیِی برداشیِت مییدانی، 
داشیت. دانشی ویان بی  جیای در   ها و متاهیم تاصصی شهرسیا ی نگیاه می سایۀ شیوه

واسط  بیا ت ربییات را آسیان  بی تنها رابطۀ پرداخهند. این کار ن  محی ، ب  گردآوری داده می
ویژه  گرفیت. بایش ار ییابی )بی  شد و جلِو شگتهی را میکرد، بل   مانع ا  آن هم مینمی

رسید. آمو   و بحث دربارۀ الگوهیای مییرر  عمومی( این رو  سات و مبهم ب  نظر می
ا  تعامل نیا سود چندانی نداشت، چراک  شیاید فراتیر ا  مهیارت شهرسیا ی بیود. دو تین 

نارران پژوهش نیا اعال  کردند ک  این رو  سنایهی بیا شهرسیا ی نیافهی  اسیت. گیویی 
 ن  در عر  شهرسا ی بود و ن  توانسه  بود ورای آن برود.« رو »

شیناخهی ا  دانیش  کم  کرده بود ک  تتیاوت ت ربیۀ  یبایی نگ ه   ردیبا وجود این، گویا 
ادان هم یار نییا برآمید کی  ایشیان تیوان ایین های ی ی ا  اسیه تر شود. ا  صحبت نظری روشن

را برای نادی  شدن ب  ت ربۀ  یسهۀ میرد  پ یرفهی  بودنید. در می اکرات پییش ا  آییا  « رو »
 ، مایت نسبی آن باشد. «رو »رسید ک  همین خاصیِت  نیمسان با اسهادان دیگر هم ب  نظر می

یشهر بود، چراک  بیا وجیود آمو ی با ساخهار آمو شی، ناکامی ب دربارۀ سا گاری خدمت
توج  ی ی ا  آنها، هر دو ناموفد بودنید. بی  نظیر  های  یاد دو کارگاه و همراهی قابل تتاوت

شده، کندی عمل سا مان دانشگاهی باشید. در  رسد ک  ی  مانع مشهر  و البه  شناخه  می
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داده نشید. در با وجود م اکرات پیش ا  کالس، عمالا تغییر چندانی در برنامی    ی  دانشگاه
نشدۀ نگارنده،  بینی دانشگاه دیگر با وجود اقبان بیشهر اسهاد کارگاه، با ی  جلس  ییبت پیش

کم ب  عر  تاصصی با گشت. اسهاد ایین کیالس بعیدها  رو  کار دانش ویاِن هم ار کم
اشیاره کردنید « ه»تر شو . بعدها دانش ویان گروه  ستار  کرد ک  ب  عر  آمو شی نادی 

ر کاری )و احهماالا ابها  و پینیدگی( باعث رجوع ب  رو مرگی و حهی رفیع ت لییف ک  فشا
ها هم گویا ب  تقویت روی رد مهعیار  و ییرانهقیادی کمی   شود. نوع ارتباط با سا مان  می

 تر شویم. کرده بود؛ ال   بود کمی انهقادی
حییۀ فیردی آنهیا رسید ک  بی  عالیید و رو آمو ی هم ب  نظر می اقبان اسهادان ب  خدمت

وابسه  باشد تا گرایش ب  اصالح آمو  . عالقۀ فردی ار شمند است، ولی شاید ملاومیات 
آمو ی را ب  همراه نیاورد. مثالا در هر دو دانشگاه ب  مادو  شیدن مرجعییت  دیگر خدمت

توانست نظیم کیالس را ا  بیین  اسهاد در کارگاه انهقاد داشهند ک  ب  گتهۀ ی ی ا  اسهادان می
 رسید:   ال   ب  نظر می« رو »ببرد. بر این اساس، تغییرات  یر در 

ش لی ک  ا   یر  اسهتاده شود، ب « رو »شناخهی بیشهری در  ا  فنون عملی و  یبایی (7
. 1سایۀ تاصص بیرون آید. این کار با کاربرد اسهعاره در ادامۀ تمثیل صورت خواهد گرفیت

ویژه کی   شود معنای ت ربۀ خود آنان یافهی  شیود؛ بی  های مردمی تال  می با یاری اسهعاره
شناسیی مربیوط بی  آن و هیم در برخیی  اسهعاره هم در پیشینۀ ادبی عامیۀ ایرانییان و  یبایی

 نظریات شهرسا ی جایگاه مهمی دارد. 
کید بر یادگیری ا  راه (8 های ییررسمِی شاید نگاه انهقادی را تقویت کند. ی ی ا   حل تأ

گونی   )اسهاد مشاور( هیم تمیایا ییادگیری ا  آمیو   را گوشیاد کیرد. بدیننارران پژوهش 
آید: باشی ا  بافت شهر و  نیدگی  در این کارگاه ب  دست می« ت رب »تری ا   تعریف دقید

توانید  ای تاصصیی دانسیت، کی  می شهری ک  بهوان آن را پاسای فراتاصصی بی  مسیئل 
 موضوعی یا موضعی باشد. 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

جنبی ی  متهو  شناخه  ۀاسهعار .1 ی  متهو  ناشناخه  است )شده برای توضیح ویژگی اصلی  اسهتاده ا  ویژگی معموالا
ی ی ا   «بهشت». اسهعارۀ «فالن شهر مثل بهشت است»مرد  مم ن است بگویند  برای مثان،(. در  

 عملی مرد  ا  شهر ب  کار برده است. ی قیاسیهای متهو  فرهنگی بهشت )مثالا طراوت و سبای( را برای بیان ت ربۀ  ویژگی
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شناس ب  گیروه نیارران، ایشیان بیرای تسیهیل  دن اسهاد مشاور مرد پس ا  افاوده ش (9
را پیشیینهاد دادنیید  1«رو  ار یییابی مشییارکهی روسییهایی»، اسییهتاده ا  «ار یییابی»باییش 

های فرهنگیی را بیا سیرعت و  بندی تواند معانی و دسیه  (. این رو  می7938)مقصودی، 
هایی ا  آن برای کاربرد شهری هیم  صان، بیابد و گون سادگی بیشهری، حهی برای ییرمهاص

های فرهنگی یافهی  شیوند،  مهیا شده است. پیشنهاد نگارنده این بود ک  با این رو  اسهعاره
ولی ب  نظر اسهاد ا  این گون  مشارکت نباید توقع اف ار انهااعی و پینیده داشت. پس بیرای 

هایی پیش  الا برخی اسهعارات کلی در گاین تسهیل بحث در هنگا  ار یابی مشارکهی، معمو
 روی مرد  قرار می گرفت.

نام  توسی  دانشی ویان و  شناخهی، اسهتاده ا  مشاهده برای تقویت مشاهدۀ  یبایی (6
 برداری توس  خود مرد  ا  سوی ایشان پیشنهاد شد )البه  اینها مم ن نشد(. ع س
شید. در دور بعید، نقیش بیشیهری در   باید توقع ا  کارگاه در این مرحلی  کمهیر میی (1

 های مربوط ب  خدمات بر عهده گرفهم.  فعالیت
 . روایت دور دوم مطالعه 5ـ3

ها بیا الگیوی  پژوهی با مشاصاتی مطابد جدون هتت و برداشیت ت ربی  دور پایانی اقدا 
ای  های میوردی مسیئل  حل جدون هشت ان ا  شد. در این قالب دانش ویان برای یافهن راه

بی  در  معنیا و متهیو  « ار ییابی مشیارکهی»پردا ند و سیپس بیا  صصی ب  مشاهده میتا
« ت ربیۀ»شیوند. بی  ایین صیورت  های رای ، نانیل می ویژه با یاری اسهعاره مردمی آنها، ب 

تواند ا  ی  سو ییادگیری ا  میرد  را تسیهیل کنید و ا  سیوی دیگیر بیا تعرییف  موردی می
های  تر بی  عرصیۀ سیاسیت و ساخهار موجود، آن را راحیتها  در چارچوب برنام « مسئل »

توانید ا   رسمی بیاورد. خالص  کیردن تعیامالت اجهمیاعی بی  ار ییابی مشیارکهی هیم می
پینیدگی کار و سطح مهارت ال   ب اهد. 
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  39-39آموزی نیمسال نخست  (. مشخصات برنامۀ خدمت1جدول شمارۀ )

 دانشگاه علم و صنعت دانشگاه هنر 

 ۀ هیییید  حییییو
 بررسی در کارگاه

تهیران )هریی   77و  70س  محلۀ منیاطد 
 توس  گروهی چهارنتره(

شهرهای پاکدشت و ورامین )هریی  توسی  گروهیی 
 چهارنتره(

سیییا مان طیییر  
هم اری و هید  

 هم اری

سا مان نوسیا ی تهیران و دفیاتر خیدمات 
 نوسا ی محالت

هیید : ارانییۀ سییند توسییعۀ محلیی  ونقیید 
 وسا یهای تشویقی ن سیاست

دفهییر »دو دفهییر شییرکت عمییران و بهسییا ی شییهری: 
با هید  نقید « های با آفرینی راهبردی و هدایت طرح

با هید  « سهاد ملی با آفرینی»ها؛  ها و برنام  تاکهی 
 شده  های تدوین ارانۀ برنام 

مداخلییۀ پییژوهش 
 در برنامۀ کارگاه

عنوان روی یرد کلیی  تعرییف بیا آفرینی بی 
 کارگاه

نهاد در چیییارچوب   ربییی معرفیییی رو  ت
آمو ی و پیاده کردن آن با هم یاری  خدمت

 پژوهشگر مسئون در محل

های مرتب  با بیا آفرینی در  تال  برای شمون سیاست
 هر گروه 

آمو ی  نهاد در چیارچوب خیدمت معرفی رو  ت رب 
وپیییاده کییردن آن بییا هم ییاری پژوهشییگر مسییئون در 
 باییش قییدیمی ورامییین و ییی  سیی ونهگاه ییررسییمی

 پاکدشت )در دو نوبت(

 آمده دست نهی ۀ ب 

برگااری جلس  با دو تن ا  میدیران سیا مان 
های  نوسا ی شهرداری برای نقید سیاسیت

باالدسهی / برگااری جلس  با میدیران دفیاتر 
ها بییرای معرفییی برنامییۀ  نوسییا ی محلیی 

 پیشنهادی دانش ویان

دفهیر راهبیردی و »برگااری جلس  بیا دو کارشیناس ا  
و یی  کارشیناس سیهاد « های با آفرینی طرح هدایت

ملی با آفرینی شهری بیرای ارانیۀ انهقیادات و معرفیی 
 برنامۀ دانش ویان

هایی برای با آفرینی شهر بیا  حل برای مثان در کار ی  گروه ا  دانش ویان ک  در پی راه
یش های رسمی و ییررسیمی موجیود گیرا حل اباارهای فرهنگی بودند، پس ا  مشاهده، راه

هیای کنیونی و  های ییررسمی )گرافیهیی( و نییا برخیی فعالیت جوانان ب  موسیقی، نقاشی
هایی ا  معانی مرتب  بیا  پیشین سینمایی محل  دیده شد. در هنگا  ار یابِی مشارکهی، گاین 

آنهیا بحیث کننید.   هایی ا  مرد  در ی  بوسهان قرار گرفت تا دربارۀ هری  پیش روی گروه
بارۀ موسیقی، پرسش این بود ک  فعالیت موسیقی برای شما یادآور کدا  است: برای مثان، در

های رسمی صداوسیما، رو گار قدیم، انهقاد.  نماهنگ
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 (. الگوی ثبت تجربۀ فرهنگی در دور دوم 8جدول شمارۀ )

 شده در اسناد با آفرینی شهری )توانمندسا ی، انس ا  اجهماعی و ...( موضوع تعریف مسئل 

 لح راه
شیده ا  سیوی میرد ؛ برداشیت بیا مشیاهدۀ مییدانی  حل مهناسب )رسیمی و ییررسیمی( اران  راه

 های ییررسمی، رواب  همسایگی و ...( )همنون کاربری
ها و متاهیم فرهنگی( وجوی اسهعاره دریافت نظر مرد  با فنون ار یابی مشارکهی روسهایی )جستار یابی فرهنگی

 ها آموخته ـ5ـ3ـ1

 3تری دریافیت شید کی  در جیدون شیمارۀ  پژوهی، با خوردهیای متصیل ور اقدا ا  این د
 خالص  شده است.

 
 آموزی  (. نتایج برگزاری دور دوم خدمت3جدول شمارۀ )
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 دانشگاه هنر
دانشگاه علم و 
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دان
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دان
سها
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ویا 

ش 
دان

 ن

 رر رر در  ت ربی فرهنگ
تأریر در پ یر  

ابها  و تت ر 
 انهقادی

 ر - ر ر

در  منطد و ام ان 
 کاربرد دوبارۀ رو 

 ر ر
تأریر در کاهش 
فاصلۀ تاصص 

 با نگاه مردمی
 ر -- 0 -

کاربرد عملی دانش 
شده در فرایند کسب

 شهرسا ی )توان نقد(
 رر ر

تأریر در توجی  
لاو  فعالیت 

 داوطلبان 
 ر -- ر --

آمو ی با  )سمت راست: ار یابی نهی ۀ کاربرد رو  در تسهیل موانع فنی؛ سمت چپ: ار یابی قابلیت رو  برای سا گار کردن خدمت
 بسیار ناموفد --ناموفد /  -مهوس  / رر بسیار موفد/ ر موفد /  0م: نعال؛ ساخهارهای کنونی(

 
 آموزی هیل مشکالت فنی خدمتآمده در زمینۀ تس دست . بازخوردهای به5ـ3ـ1ـ1

نشان داد ک  در دانشگاه هنر ا    ش هدا « در  ت ربی فرهنگ )ییرکالمی(»دربارۀ معیار 
هیای  ها و مال ان عمده بی  فعالیت گ ار، توج  ی  گروه مشاصاا ا   مین س  گروه سیاست
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هیای  فرهنگی ییررسمی گسهر  یافت. دو گروه دیگر نییا در برابیر اسیناد رسیمی و گتهی 
های مرد  نشان دادند. در دانشگاه علم و صنعت گروهی  مسئوالن، توج  بیشهری ب  ار یابی

احساسیی همنیون  های بی تر شیده بیود در ادامیۀ سیاسیت ک  ب  موضوع با آفرینی نادی 
بی  پیشینهادهایی « های رایی  مداخلی  بهبود وضعیت بناهای فرسوده با اسیهتاده ا  شییوه»

هیای ناخوشیایند  میان سیاکنان و ذهنیت« بدگمانی»واطتی همنون محلی و دربردارندۀ ع
های  های اجهماعی، مانند خریید و فیرو  میواد مایدر، رسیید و سیاسیت مرتب  با آسیب

ها در دو  و پرسیش ه   ص حب رسمی با آفرینی را بر اساس آنها تشریح و نقد کرد. ا  پاس  
بیا فرهنیگ   اند اسهعاری توانسیه  ی ثیلیتم« رو »آمد ک  دانشی ویان بیا  دانشگاه نیا برمی

«  بان عادی میرد »ییرکالمی ارتباط یابند. دانش ویان دانشگاه هنر شناخت مسانلی چون 
 شلص  های رو  برشمردند و بیان کردند بیا ایین رو   را ا  ویژگی« فرهنگ عامیان »و 

نعت نییا . دانش ویان دانشیگاه علیم و صیش د گذاری    است    برای چ   س  سی ست
هیای مهمیایا  تر شیدن مهغیرهیا را ا  ویژگی مواردی چون درگیر شدن بیشهر با مرد  و واقعی

البه  گروهیی کی  کمهیر درگییر شیده بیود برخیی نهیای  را منطبید بیا یی  برشمردند« رو »
 های پیشین دانست.  بررسی

 دیدها فشرده باید گتت ک  با« در  منطد "رو " و توان کاربرد دوبارۀ آن»دربارۀ معیار 
ویژه در مشاهده،  یاد بود. در کار مییدانی، توجی  دانشی ویان بی  ابعیاد  و تأریر نگارنده، ب 

هایی مثبیت و منتیی ا   رسیید. دانشی ویان در عمیل نشیان  ییررسمی هنو  کم ب  نظر می
و تعامیل « ار ییابی»شود گتیت  دادند، ولی با قطعیت بیشهر می برو  می« رو »احاط  بر 

ا  دانش ویان در هر دو دانشگاه نهای    ص حب  و پرسشتر شده بود.  تر و ج اب آسان بسیار
را توضیح دهند و حهی جای مناسیب آن را در « رو »مثبهی داشت. آنها توانسهند سا وکار 

فرایند مشاص کنند. دانش ویان دانشگاه هنر ا  میان رفهن نگرانی مرد  برای ابیرا  نظیر، و 
و پیشگیری ا  یلبیۀ « ادرا  مرد »دانش ویان علم و صنعت آشنایی با ام ان همدردی، و 
های رو  دانسه  بودند، کی   ها و تتاوت را ا  فایده« دید مطلوب مرد »دانش مهاصص بر 

 بود.« رو »منطبد با هد  کاربرد 
  شل هدا ، افاون بر «کاربرد عملی دانش محلی در فرایند تاصصی»دربارۀ معیار سو ، 
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های هم ار و نییا در مباحثیات  باید گتت ک  در جلسۀ انهقادی با نمایندگاِن سا مانذکرشده، 
های دانش ویان تبدیل شده بیود  شده ب  ی ی ا  قوت دانش ویان با اسهاد، دانش محلی کسب

آمو ی  دادند. البهی  در جاهیایی خیدمت کردند و بس  می ها را نقد می ک  گاهی با آن سیاست
نییا دانشی ویان  ه  پرسشآمد. در برابر  های مهعار  کالس ب  نظر می لیتهنو  مهمایا ا  فعا

بیرای اصیالح « رو »هایی امیدوارکننده دادند. در دانشگاه هنر ب  تیوان  هر دو دانشگاه پاس 
های آن اشاره کردند و در دانشگاه علم و صنعت نییا دانشی ویانی  دانش تاصصی و شاخص

مشی الت »هیای مهعیار  بی   کردند ارهار داشهند کی  رو ک  بیشهر ا  نهای  رو  اسهتاده 
شود ب  مشی الت سیاکنان بافیت ییررسیمی میورد مطالعی   پردا د و با آنها نمی می« تر بار 

 . 1«شود شود ولی ان ا  نمی در شهرسا ی ]مهعار [ ادعا می»رسید، یا این   
 با ساختار آموزشی کنونی آموزی  . بازخوردها و نتایج در زمینۀ سازگار کردن خدمت5ـ3ـ1ـ2

رسان در میان دانش ویان  پژوهی خدمت در این حو ه نهای  حاکی ا  تحقد معیارهای اقدا 
 ای هم ار(، و ناکامی در جلب نظر مدرسان بود.  کم ی  نهاد حرف  )و دست

 . سازگاری با الگوی مطالعۀ دانشجویان 5ـ3ـ1ـ2ـ1

هیر دو دانشیگاه، تغیییر روحییۀ دانشی ویان در طیون در « پ یر  ابها  و تت ر انهقادی»دربارۀ 
کمهیر شیده بیود. « رو »داد ک  ابها  حاصل ا  فعالیت خدماتی پس ا  کاربرد  کارگاه نشان می

ار ییابی »پیس ا  « ه»شد ک  حالت تیدافعی و نارضیایهی یی  گیروه کیالس خوبی دیده می ب 
ها در  رسید جلسات انهقاد ا  سیا مان می ب  تعامل سا نده و دوسهان  تغییر کرد. ب  نظر« مشارکهی

روشن کردن سا وکار خالقیت تأریر  یادی داشه  است و حهی تا حدی انگیاۀ تیدوین و دفیاع ا  
تشیبی  « بیا ی»را ب  « رو »، ی ی ا  دانش ویان ه  پرسشکار را ای اد کرده باشد. در پاس  ب  

ما »ن گروه گته  شد ک  موضوع خدماتی گر ارر آن در ای اد شگتهی است. در همی کرد ک  تداعی
 شد.  قلمداد می« ت لیف»ای  در حالی ک  کار عادی کالس، گون « داشت را ب  کار وامی

در « رو »تر گته  شد ک  چگون   ، پیش«کاهش فاصلۀ تاصص با نگاه مردمی»دربارۀ 
کالمیی مییرر گ اری دانش ویان دو کارگاه و نادی ی آنها ب  فرهنگ ییر تغییر دید و سیاست

شیناخهی  ها و مشیاهدۀ  یبایی بود. ولی ضعف مشهر  هر دو در خالقیت، شناخت اسهعاره
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

ها وجود داشت. توجهی بین پاس  شد ک  اخهال  قابل پرسیدههایی دربارۀ این موضوع  ا  اسهادان هم پرسش .1
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رسانی را فعالا  تر نهی   گرفه  شد، این رو  و اصوالا خدمت گون  ک  پیش . راهراا همان1بود
 بههر است در حیطۀ عملی صر  اجرا کرد. 

مشاهده و شنیده شد، با پیشرفت کیار  گون  ک  بارها همان« توجی  فعالیت داوطلبان »در 
دانش ویان ب  ان ا  کار و نظم و هم اری در آن  عمم ، اعهماد و تعهد «رو »و با کاربرد 

ها نیا گویا در این میان نقش  ییادی داشیت. البهی   شد. جلسۀ انهقادی با سا مان بیشهر می
رود کمی تتاوت  ار میگون  ک  انهظ شتاهی همان ه ی پرسشموضع دانش ویان در پاس  ب  

داشت. در هر دو دانشگاه مالحظات سیا مانی )ماننید قیرارداد، ان یا  همیاهنگی و ربیت 
نقش جلسۀ سا مانی را « ب»ریای روشن مطرح شده بود. ولی گروه  معنوی( و لاو  برنام 

نییا ابیرا  کیرد کی  « ه»در تشوید دانش ویان ب  هم اری تأیید کرد. ی  دانش وی گیروه 
تواند مهمایاکنندۀ دورۀ کارشناسی ارشد ا  کارشناسی باشد.  داوطلبان  میخدمات 

 . سازگاری با الگوی تدریس استادان 5ـ3ـ1ـ2ـ2

پیشیینهادی و « رو »شیی لی تقریبییاا هماهنییگ در هییر دو دانشییگاه مالحظیی  شیید کیی   ب 
  پی یر»آمو ی سا گاری چندانی با الگوی تدریس اسهادان نیافت. دربیارۀ معییار  خدمت

هیایی  فرض ای، پیش رسید ک  متاهیم تاصصی ییا حرفی  ب  نظر می« ابها  و تت ر انهقادی
ویژه ک   شدند، ب  گ اری می ای اد کرده بودند ک  مانع ا  پیوند خدمات داوطلبان  با سیاست

هایی ا  موفقییت  هر دو کارگاه ادامۀ برنامۀ نیمسیان گ شیه  بودنید. بنیابراین گرچی  نشیان 
اسهادان همننان مقید ب   شد، در هر دو کارگاه گویا  مساعد مشاهده میجو ا پیشمداخل  یا 

فرض و ناچار ا  محدود کردن  مان ارانۀ کار بودند ک  دانش ویان را بی   بندهای برنامۀ پیش
داشت. همننین، گرچ   های خدماتی وامی  گ اشهن پیگیری  نهی   ان ا  ت لیف و گاهی بی

ها برای اسهادان اهمییت  داد ک  جلسات مشهر  با سا مان نشان می ه   ص حب و  ه   ش هده
کید چندانی بر نقد و بس  سیاست رسیید  ها بر اساس فرهنیگ نبیود. بی  نظیر می داشت، تأ

ها  ها باشد. در مصاحب  ای ب  سا مان منظور اسهادان ا  خدمات، ارانۀ داوطلبانۀ سندی حرف 
دانسیهند؛ ی یی ا  اسیهادان،  اامات فرادست میرر نمیی ، عمل انهقادی را بدون ال هم هیچ

 دانشگاه را در وضع کنونی باشی ا  مدیریت دولهی دیده بود. 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 نداشت. مثبهی نهی ۀ دانش ویان، نظری خالقیت در رو  تأریر ا  نظری آ مون .1
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دو کیالس حیاکی ا  تحقید   ش هدا « کاهش فاصلۀ تاصص با نگاه مردمی»دربارۀ 
آمده،  دسیت رسید ک  نهیای  فرهنگیی ب  کم آن در تدریس در ساخهار کنونی بود. ب  نظر می

خاطر عید     دانش ویان، مدرسان را کمهر ج ب کیرده اسیت. ایین امیر شیاید بی برخال
حضور اسهادان در مشاهدات میدانی این تحقید باشد ک  البه  در مواردی با وجود آمیادگی 

شید، ولیی  هایی دربارۀ آمو   عمومی ا  مدرسان شنیده می ها بحث میسر نشد. در کارگاه
ها  می چندان مطرح نبود، همننان کی  بیشیهر سیا مانهای ییررس یادگیری ا  مرد  و رو 

شدند تا مرد . ولی میان اسیهاد و دانشی ویان تعامیل دوجانبی   مااطب خدمات تصور می
بههر بود و پس ا  کاربرد رو  هم جایگاه دانش ویان ب  نظر کمی تقویت شد، ک  ی یی ا  

سیاالر    علمی بر معرفت مرد نیا معرفت مهعار ه   ص حب اسهادان هم آن را تأیید کرد. در 
ها بیشهر ب  نقش آمو نده و ن  یادگیرندۀ دانشیگاه، و  رسید. در این مصاحب  یالب ب  نظر می

کمهر ب  فرهنگ مرد  اشاره شد. همننین در هر دو بیشهر بر نتیع طیر  دانشیگاهی، و نی  
کید شد.  طر  اجهماعی، ا  هم اری تأ

ای اسهادان، با وجیود شیواهدی دان بیر ریبیت بی  بر« توجی  فعالیت داوطلبان »دربارۀ 
ها و پس ا  آن، ارر چندانی ا   ای در طون کارگاه ها و ارانۀ خدمات حرف  هم اری با سا مان

کید بر تعامل با مرد  دیده نشد. در  هیم  ه   ص حب حس همدردی و کنشگری انهقادی یا تأ
های  دیدنید: تغیییر در سرفصیل آمو ی ال   می اسهادان تمهیدات سا مانی را برای خیدمت

درسی ا  سوی ی ی ا  اسهادان و وجود ی  سا مان یا فرد راب  ا  سوی اسهاد دیگر، یعنیی 
عاملیت کارگاه در ساخهار کنونی، مقبون واقع نشد. البه  این اسهادان مایاطرۀ هم یاری را 

ران و نییا م اتبیۀ پ یرفهند؛ م اتب  و م اکرۀ من با پن  نتر ا  اسیهادان سی  دانشیگاه در تهی
نهی   ماند، ک   شرکت عمران و بهسا ی شهری با اسهادان هم ار  برای جلب نظر آنان بی

 های این باش باشد. خود شاید تأیید یافه 
 

 گیری  . بحث و نتیجه6
آمو ی ب  تاصیص شهرسیا ی و برخیی  در این مقال  برخی ا  موانع نهادین  کردن خدمت

تیوان گتیت کی  بیا  بندی می ی مربوط دانسه  شد. در ی  جمعدیگر ب  ساخهار آمو   عال
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، مشی الِت دسیهۀ ناسیت در قالیب سیاخهار «نهاد ت رب »اسهعارِی  ی کاربرد رو  تمثیلی
بیاور و  های بنییادین عمل کنونی آمو   برای دانش ویان برطر  و  مین  برای اتااذ نگر 

  آنان در شهرسا ی همیوار شید. ولیی ساالر )و پساساخهارگرا( در آمو   و ت ربۀ توأ مرد 
یی  ا  دو دانشیگاه را طیی پیژوهش، بی   صر  کاربرد این رو  نهوانسیت مدرسیان هیچ

 آمو ی در ساخهار کنونی قانع کند.  پ یرفهن خدمت
تیوان  شیده می های ان ا  توج  دانش ویان و اعهبارسن ی با توج  ب  مشارکِت تعداد قابل

ان در این رشه  را، چ  در ابعاد فنی و چ  در ابعاد ساخهاری، دسهاوردهای مرتب  با دانش وی
های دارای سییاخهار مشییاب  دانسییت. البهیی   کم قابییل کییاربرد در دانشیی ده معهبییر و دسییت

سیا ِی  گ اری محیدود مانید و بی  متهو  رسانی فعالا در سیطح عملیی و سیاسیت خدمات
 . طلبد انهقادی در رشه  نرسید، ک  گویا ملاومات دیگری می

ولی ا  سوی دیگر شمار مدرسان هم ار کمهیر ا  آن بیود کی  بهیوان نظیر مح میی دربیارۀ 
رود کی  ایین  واکنش منتی آنان داد. طبد شواهدی ک  طی پژوهش بی  دسیت آمید، گمیان نمیی

های تاصصی و یا ساخهار  ها تنها نهی ۀ دالیل شاصی باشند، بل   برخاسه  ا  اولویت واکنش
های  رسند. در ُبعد تاصصی، شهرسا ی ب  هم اری بیا سیا مان نظر می اداری آمو   عالی ب 

تاصصی و رسمی گرایش  یادی دارد؛ این مورد بعدها در ی  دانشی ده بررسیی و تأییید شید. 
بدین ترتیب، با وجود تدریس نظریات انهقادی و پساساخهارگرا فرهنگ عملی دانش ده همننیان 

آمو ی، جاِی آمیوخهن و تمیریِن  ولی کارگاه خدمتهای ساخهاری است.  پژوهی در پی سیاست
توانیید گییاار  مطبوعییاتی، مسییهند کوتییاه بییرای  ا  می خییدمات مردمییی اسییت و خروجییی

رسانی، دادخواسهی برای مرد  یی  محلی ، نقید یی  سیاسیت ییا سیا مان دولهیی و ییا  اطالع
ای  حرفی  هم اری مقطعی با آن باشد. چنیین محصیوالتی معمیوالا در اسیناد و شیرح وریایف

ای  شهرسا ی جای مشاصی ندارند. ا  این منظر، شاید بهوان گتت تا وقهی ک  شهرسا ی حرف 
شود و تا  مانی ک  سا مان آمو شی شهرسیا ی تنهیا در  درون ساخهار )و ن  منهقد آن( دانسه  می

 رو خواهد بود.  ارانۀ خدمات داوطلبان  با مانع روب  1پی ارتباط مهقابل با حرف  باشد
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 ای، حرف  حقوق ورای ای حرف  سوی "ب  بود: چنین 9367 سان در تهران دانشگاه در شهرسا ی آمو   همایش ناسهین شعار .1
  قانونمند". و ای حرف  مسئولیت
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ریای شهری و اعهبار آن بوده اسیت و آمو شیی کی  پییرو  خردگرایی مشاصۀ حرفۀ برنام 
هیایی ا  شیهر کی   (. ولیی حو ه8071، 1ای خواهد یافیت )بیاو  حرف  باشد نیا چنین روحی 

گ اری و حسابگری خردور ان   اند معموالا ج ابیهی برای سرمای  رسانی معموالا هد  خدمات
های  هایی دانشی ده ای و محالت پرآسیب. در چنین حو ه های حاشی  افتویژه در ب ندارند، ب 

مندان ب  ارانۀ خدمات بپردا نید،  ش ل داوطلبان  و بدون رقابت با حرف  توانند ب  شهرسا ی می
اند بیا خردگراییی و منطید علمیی  ولی ارتباط با ساکنان آنها و در  مش التی ک  گاه ناشناخه 

بیاوری اصییل و بسییاری ا   رسد. این در حیالی اسیت کی  عمل ر میدشوار و یا نشدنی ب  نظ
نظرات پساساخهارگرا ب  شهرسا ان ام ان بیشهری برای تعامل با عواطیف ناشیناخه  و دانشیی 

گییری ا   انید. بهره دهند ک  هنو  در چیارچوب نظرییات خردگیرا جیای نگرفه  ییرکالمی می
 املی را تسهیل کند. تواند چنان تع های تمثیلی و اسهعاری می رو 

در ت ربۀ دانش ویان علم و صنعت در سی ونهگاهی ییررسیمی در حیریم کابیل بیرق 
جایی بود، چنین تعاملی با کاربرد رو  پیشینهادی نشیان داد کی   فشارقوی ک  نیا مند جاب 

اندا  ماارع پیرامون شهر و درخهیانی کی  بیا دسیت خیود  برای ساکنان داشهِن حیاط، چشم
سال ، ب   )ک  اسهعارۀ پار  و حیاط عمومی را برای آن داشهند( و همسایگان بیستاند  کاشه 

کم  تر بود. دست های برق فشارقوی مهم نظر ا  خطر احهمالی امواا ال هرومغناطیسی سیم
گاه بودند، ولی ب  نظر می رسید بییش ا  آن بی   برخی ا  آنان ا  جانیات چنین خطری هم آ

انید. مسیئوالن  های خود را ا  آنها خریده دند، ک  احهماالا  مینمال ان عمدۀ شهر بدبین بو
نگاری بیا شیرکت عمیران و  شهرداری  مین جایگاین را فراهم کرده بودنید و مشیغون نامی 

ای در مییان  رسید کی  نییت سیودجویان  بهسا ی برای دریافت پشهیبانی بودند. ب  نظر نمی
بیرای ارتبیاط عمیید بیا میرد  و در  درسیت باشد، ولی آنن  در میان نبود سیا وکار ال   

گون  ک  کارشیناس شیرکت عمیران و بهسیا ی هیم بیدان اشیاره  های آنها بود؛ همان دارایی
ها و عالیید  شیناخهی بیا داشیه  داشت. این همان کمبودی بود ک  ارتباطی عاطتی و  یبایی

رفع تصورات یل  و ان ا   تواند آن را جبران کند و با آن  مین  را برای مبهم و ناگتهۀ مرد  می
 تعامل سا نده هموار نماید.
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 مان بیا تیدریس  برای موفقیت در ارانۀ خدماتی ا  این دست، مدرس یا دسهیارانش هم
های کالسی بپردا نید  گری تعامالت و مدیریت هم اری باید ب  م اکرات سا مانی، تسهیل

ها و  مییدان و سیا مان (. باش مهمیی ا  آمیو   آنیان در8000، 1تیرن )روکس و نوریس
 مان با تدریس هم یار دانشی ویان  ها اسهاد هم گ رد تا کالس. در این فعالیت م امع می

است، باید آمادگی عاطتی هضم وقایع خوشایند و ناخوشایند را داشه  باشد و دانشی ویان 
ایین احسیاس باشید. کیاربرد درسیت  طر  و بی تواند بی را نیا برای آن آماده نماید؛ او نمی

ای و  رشه  شناخهی است. همننین فضای خدماتی، ت  رو  مسهلا  قریحۀ هنری و  یبایی
حهی لاوماا شناخه  شده نیست ک  اسهاد در آن مرجعیت مهعار  داشه  باشید. فواییدی کی  
چنین روی ردی در م ان ماهصر این پژوهش برای دانشی ویان داشیت، گسیهر  چنیین 

 کند. فرهنگی را موج  می
ر  ا  ساخهار رسمی آمو   عالی و رشیه  بیرای تیروی  چنیین رفهارهیایی در توقع ص

بیاور بیا  منید بی  شهرسیا ی انهقیادی و عمل رسد. اسیهاداِن عالق  آمو   بیهوده ب  نظر می
خود باید فرهنگ ییررسمی آن را ای اد کنند تا ساخهار رسمی بدان توج  کند. این  ع  میت

با باشنام . در چرخۀ « سا ی ت اری»شود و ن  همنون  کار بههر است ا  میدان عمل آیا 
بعد همین پژوهش، پژوهشگر مسئون و نارران، خود کارگاهی را با ییاری فعیاالن میدنی و 

شناسی و هنیر دربیارۀ مسیئولیت اجهمیاعی آمیو    مهاصصانی در آمو   عالی و نشان 
در آمو   شهرسا ی و ا  خالن آن چگونگی اصالح این فرهنگ  2شهرسا ی برگاار کردند

 بررسی شد ک  نهی ۀ آن در فرصهی دیگر اران  خواهد شد.  
باید بی  ایین  فراتر ا  فرهنگ تاصصی آمو   شهرسا ی، در ساخهار آمو   عالی نیا 

( 709، 7937موضوع توج  بیشهری شود. مطالعۀ پرداخهنی، با رگان، آراسه ، و مظتیری )
های دولهی ایران مسئولیت  یادی در برابر جامع ،  هدهد ک  دانشگاهیان در دانشگا نشان می

های  انید. یعنیی فیارغ ا  محیدودیت در مقایس  با بیا ار و دولیت و خیود دانشیگاه نپ یرفه 
ساخهاری، فرهنگ ییررسمی آمو   عالی ایران نیا توج  چندانی ب  خیدمات داوطلبانی  و 
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  شد. برگاار هنر دانشگاه در 1396 اردیبهشت 23 در ک  «شهرسا ی آمو   اجهماعی مسئولیت» کارگاه .2
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رد کی  گسیهر  تیدری ی ایین مااطبان بالقوۀ آن ندارد. با وجود این، شیواهدی وجیود دا
ها در حان نهادینی  شیدن  دهد و مسئولیت اجهماعی در برخی ا  دانشگاه دیدگاه را نشان می

توان ب  تغییر در فرهنگ ییررسیمی آمو شیی امییدوار  ها می افاایی این حرکت . ا  هم1است
(. 907، 7934بود، ک  در آمو   عالی اصالت بیشهری ا  فضای رسمی دارد )فراسهاواه، 

این مقال ، گاارِ  ی  گیا  در رشیهۀ شهرسیا ی بیود کی  تیال  شید بیا دییدی عملیی و 
رسیان بی  شیهر بیا  پژوهی خدمت فراتاصصی برداشه  شود. ولی بههر آن اسیت کی  اقیدا 

هایی مانند آنن  گاار  شد در  پژوهی های مربوط دیگر صورت پ یرد. اقدا  مشارکت رشه 
توانند مشوقی برای دیگر  ( می33، 8008نیف و وایههد ) های دیگر هم طبد گتهۀ م  رشه 

 مند در این راسها باشند.  های سامان تال 
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