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  چكیدٌ
وٛدوبٖ عبُٔ پیٛ٘ذ ٘سّٟبی ٌزضتٝ ٚ آیٙذٜ دس ٞش ربٔعٝ ٔحسٛة ٔیطٛ٘ذ. ا٘تمبَ سٙتٟب ٚ فشٍٟٞٙب ٚ اعتمابدا  ٚ ثبٚسٞاب ٚ        

پیطیٙٝ ٞبی ٞٛیت ثخص ٚ دس غٛس  ِضْٚ ، اغالح ٔحیط ارتٕبعی ٘یض دس ٞش ربٔعٝ اص طشیك وٛدوبٖ ٔیسش است. ثٙابثش ایاٗ ،   

 ی ثشخبستٝ اص خب٘ٛادٜ ٚ ربٔعٝ ، ثش سٚی وٛدن ثٝ ٔب٘ٙذ ٘ٛضتٝ ای وٝ ثش سًٙ ٘مص ٔی ثٙذد.٘حٜٛ سفتبسٞب

     ضٟشی وٝ ثٝ وٛدوبٖ خٛد تٛرٝ ٘ىٙذ ، ثٝ ٘سُ ٌزضتٝ ، حبَ ٚ آیٙذٜ خٛد تٛرٝ ٘ىشدٜ است. ثیٟٛدٜ ٘یسات واٝ دس ثع ای         

سی ٔبدس ٚ لجُ اص تِٛذ ٘ٛصاد آغبص ٔیطٛد ٚ ٔشحّٝ ثاٝ ٔشحّاٝ   وطٛسٞب تٛرٝ ثٝ وٛدن ٚسالٔت رسٕی ٚ سٚا٘ی اٚ اص دٚساٖ ثبس دا

دس دٚساٖ ثعذ اص تِٛذ اٚ تىٛیٗ ٔی یبثذ. ٘تیزٝ آٖ ٘یض ثٝ ثسط ٚ استجبط أٛاد ا٘سب٘ی دس یه ٔحیط ارتٕبعی ٌستشدٜ ٔٙزش ٔای  

 ضٛد.

جیعی ثشای ضٟش ٚ آیٙذٜ آٖ ، ثٝ عٛأاُ  دس ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی ٔعٕٛال ، عّی سغٓ تٛریٟب  ا٘سب٘ی ٚ ارتٕبعی یب التػبدی ٚ ط     

سبختبس ثخص ربٔعٝ ضٟشی وٝ یىی اص آٟ٘ب وٛدوبٖ ٔی ثبضذ ، تٛرٝ چٙذا٘ی ٔعطٛف ٕ٘ی ٌشدد. اص ٕٞیٗ سٚی ضٟش ٞاب ثیطاتش   

ثشای ثضسٌسبالٖ سبختٝ ٚ پشداختٝ ٔی ضٛد. اتٛٔجیُ ، ضغُ ، دسآٔذ ، تفشیح ، ٔسىٗ ٚ خذٔب  ٔٛسد ا٘تظابس ضاٟشٚ٘ذاٖ ، تٛراٝ    

 یژٜ خٛد سا رض ثشای وٛدن ، ثٝ طٛس عٕٛٔی ثشای تٕبْ الطبس ٔتٕشوض ٔی سبصد.ٚ
 

 ، ربٔعٝسٚا٘طٙبسی وٛدن،  ربٔعٝ ضٙبسی ضٟشی، ثش٘بٔٝ سیضی ضٟشی ، ٔذیشیت ضٟشی ،  ضٟش،  وٛدن کلیدی: َای ياژٌ
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  مقدمٍ -1
٘ذی وٝ ثٝ حذ ثّٛغ ٘شسیذٜ )پسش یب دختش( یب طفُ آٚسدٜ طجك فشًٞٙ فبسسی ٔعییٗ وٛدن ثٝ ٔعٙبی وٛچه ، غغیش ٚ فشص     

 [1362،3117ضذٜ است. ]ٔعیٗ،

 Americanدس فشًٞٙ ٔیشاث آٔشیىبیی اص وٛدن ثٝ عٙٛاٖ ضخػی وٝ ثیٗ تِٛذ ٚ دٚساٖ ثّٛغ لشاس داسد یبد ضذٜ اسات. ]      

heritage dictionary،2001،155] 

اٖ وٛدن ثٝ فشدی اطالق ٔی ضٛد وٝ ثٝ سٗ ثّٛغ ٘شسیذٜ ثبضذ. لبٖ٘ٛ ٔذ٘ی سٗ طجك تعبسیف حمٛلی رٕٟٛسی اسالٔی ایش     

 [1377،312سبَ لٕشی روش وشدٜ است.]ٔٙػٛس، 9ٚ ثشای دختشاٖ  15ثّٛغ سا ثشای پسشاٖ 

سابَ ساٗ داضاتٝ ثبضاذ ٍٔاش ایٙىاٝ        18خٛد وٛدن سا وسی ٔی دا٘ذ وٝ وٕتاش اص   1اعالٔیٝ رٟب٘ی حمٛق وٛدن ٘یض دس ٔبدٜ 

 [1371،40ٗ ّٔی وطٛس سٗ ثّٛغ سا وٕتش اص آٖ تطخیع دٞذ. ]پیبْ یٛ٘سىٛ،لٛا٘ی

اص لبٖ٘ٛ ٔزبصا  اساالٔی   1ٔعٙبی وٛدن دس دیٍش لٛا٘یٗ داخّی وطٛس ثب یىذیٍش فشق ٔی وٙذ. ثٝ عٙٛاٖ ٔخبَ طجك تجػشٜ      

سابَ تٕابْ سا ٕٔٙاٛ      15افشاد وٕتاش اص   لبٖ٘ٛ وبس ٘یض ثٝ وبس ٌٕبسدٖ 79طفُ وسی است وٝ ثٝ دٚساٖ ثّٛغ ٘شسیذٜ ثبضذ. ٔبدٜ 

ا٘تخبثب  ضٛسای ٔزّس اساالٔی ، ضاشایط ا٘تخابة وٙٙاذٌبٖ سا      29لبٖ٘ٛ ا٘تخبثب  سیبست رٕٟٛسی ٚ ٔبدٜ  36ٔی دا٘ذ ٚ ٔبدٜ 

سبَ تٕابْ رواش ٔای وٙٙاذ.      18لبٖ٘ٛ ٌزس٘بٔٝ ٚارذیٗ ضشایط غذٚس ٌزس٘بٔٝ سا داضتٗ سٗ  18سبَ ٚ ٔبدٜ  16داضتٗ حذالُ 

 [  6_1376،4سبَ ٕٔٙٛ  است. ]عجبدی، 18اْ دس اداسا  دِٚتی ٘یض ثب سٗ وٕتش اص استخذ

[ دس ٕٞایٗ  1378سبَ تٕبْ لشاس داسد ]ٔشوض آٔبس ایاشاٖ،  65تب  15طجك تعبسیف ٔشوض آٔبس ایشاٖ سٙیٗ فعبِیت رٕعیت ثیٗ      

سابَ   15ٗ تعشیف ٘یض ساٗ واٛدن حاذاوخش    ٔٛسد وٛدن ثٝ وسی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ داسای اربصٜ فعبِیت ضغّی ٘جبضذ وٝ دس ای

 تٕبْ ضٕسی است.

( ، 0_6طجك تعشیف وبٖ٘ٛ پشٚسش فىشی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ایشاٖ ٘یض ٌشٜٚ ٞابی ساٙی ثاٝ ٌاشٜٚ ٞابی لجاُ اص دثساتبٖ )            

( 15_18( ، ٚ سابِٟبی دثیشساتبٖ )  12_14( ، دٚسٜ سإٞٙابیی ) 9_11( ، سابِٟبی پبیابٖ دثساتبٖ )   7_9سبِٟبی آغبص دثساتبٖ ) 

 تمسیٓ ٔی ضٛد وٝ ثش اسبس آٟ٘ب ثٝ ا٘تطبس ٘طشیب  ٔختّف پشداختٝ ٔی ضٛد.

 15٘اٛصاد ٘بٔیاذٜ ٔای ضاٛد ٚ اص      15اص دیذٌبٜ سٚا٘طٙبسی ٔشاحُ سضذ وٛدن ضبُٔ ادٚاس ٔختّفی است. وٛدن اص تِٛاذ تاب        

ص دثستب٘ی وٛدن است. ٔیب٘اٝ واٛدوی ٘یاض    سبٍِی دٚساٖ خشدسبٍِی یب پی 5سبٍِی تب  5/2سبٍِی ٘ٛپبست. ثیٗ  5/2ٔبٍٞی تب 

سبٍِی ثاٝ ثعاذ دٚساٖ ثّاٛغ یاب ٘ٛراٛا٘ی فاشد فاشا ٔای سساذ.           12سبَ سا دس ثش ٔی ٌیشد ٚ اص دٚساٖ  12تب  6دٚساٖ دثستب٘ی یب 

 [1378،76]سضٛیبٖ،

ٚ ٕٞىابساٖ  وٛدن ضٟشٚ٘ذ ٘ب ثبِغی است وٝ حذ ٔشص ٔیبٖ واٛدوی ٚ راٛا٘ی اٚ ثاٝ طاٛس دلیاك ٘بٔطاخع اسات. ]ضابسح              

،1379،7] 

ٔعٕٛال دس پسشٞب ثایٗ  « puberty»ثشای ثذست آٚسدٖ ثبالتشیٗ سدٜ سٙی وٛدوبٖ ٚ یبد آٚسی ایٗ ٘ىتٝ وٝ ثّٛغ ثٝ ٔعٙبی      

سابَ   12[ ا٘تخبة ٔعیابس وٕتاش اص   1363،4400سبٍِی اتفبق ٔی افتذ ]آسیبٖ پٛس، 14تب  11سبٍِی ٚ دس دختش ٞب ثیٗ  16تب  13

ف وٛدن ، ٔجٙبی ٔٙبسجی سا ثذست ٔیذٞذ ، وٝ ثب ٍ٘شش عّٕی ثٝ ٔسبیُ سٚا٘طٙبسی ٘یض ا٘طجابق داسد ٚ حاذی   وبُٔ ثشای تعشی

 [1385،16ثیٙبثیٗ ثشای ٔشص ثیٗ ثّٛغ ٚ لجُ اص ثّٛغ ثٝ ضٕبس ٔی سٚد. ]ضیعٝ،

 

 

 تعریف مًضًع -2
سٚا٘ی ، ثاب خاب٘ٛادٜ یاب ثاذٖٚ آٖ ثاٛدٖ ٚ... .      ضشایط وٛدن دس اثعبد ٔختّفی لبثُ ٔطبِعٝ است. تِٛذ ، ضشایط سضذ رسٕی ٚ      

اِجتٝ ٔی تٛاٖ رٕیع ضشایط فٛق سا دس تمسیٓ ثٙذی واٛدن ٚ ٔحایط فاشدی ٚ رٕعای واٛدن ٔاٛسد ثشسسای لاشاس داسد. ِٚای          

 ٟٕٔتشیٗ ثحج دس ایٗ لسٕت ویفیت ٚ ضشایط ٔحیط است.
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صثبٖ فشا٘ساٝ واٝ دس اِٚای ٔعٙابی اطشافیابٖ ٚ دس      ثٝ « miliu»ثٝ صثبٖ اٍّ٘یسی ٚ یب « environment»ٔحیط ثٝ ٔفْٟٛ      

دٚٔی ثٝ ٔعٙبی ٔحیط حبثت اص آٖ ٔستفبد ٔی ضٛد ، اص ٘ظش حمٛلی داسای دٚ تمسیٓ ثضسي عٕاٛٔی ٚ خػٛغای اسات. ٔحایط     

عٕٛٔی ضبُٔ تٕبْ اٚضب  ٚ احٛاَ ٚ ٔمت یب  عٕٛٔی یه ربٔعٝ است وٝ ثش سٚی تٕابْ ربٔعاٝ تابحیش ٔطاتشن داسد ٚ ٔحایط      

٘ٛ  ٔحیط دیٍش ٔی ضاٛد. یىای ٔحایط حتٕای ٚ      4٘یض ضبُٔ فشد ٚ اطشافیبٖ فشد است. ٔحیط خػٛغی خٛد ضبُٔ خػٛغی 

ارتٙبة ٘بپزیش ٔب٘ٙذ خب٘ٛادٜ ای وٝ وٛدن ثٝ ٘بچبس دس آٖ ثٝ د٘یب ٔی آیذ ، دیٍشی ٔحیط ا٘تخابثی ٔب٘ٙاذ ا٘تخابة ٘اٛ  ٚسابیُ      

ْٛ ٔحیط اتفبلی ٔب٘ٙذ آ٘ىٝ فشد ثشحسات اتفابق ع اٛ آٖ ٔای ضاٛد      استجبط رٕعی ، ٔطجٛعب  یب دیذٖ یه فیّٓ دس سیٕٙب ، س

ٔب٘ٙذ ثستشی ضذٖ دس ثیٕبسستبٖ یب تٕبضبی یه تػبدف ٚ آخش ٔحیط تحٕیّای واٝ فاشد دس آٖ دخاُ ٚ تػاشفی ٘اذاسد ٔب٘ٙاذ        

 [5_1378،4دسٚسی وٝ ثبیذ یه دا٘ص آٔٛص یب دا٘طزٛ ثبالرجبس طی وٙذ ، تب ٔٛفك ضٛد. ]ضیعٝ،
 

 کًدک رياوشىاسی -3

 وٛدن ضٟشٚ٘ذ ٘بثبِغی است وٝ دٚساٖ سضذ خٛد سا ٔی ٌزسا٘ذ ٚ استٕشاس ثخص حیب  ثطش ٔحسٛة ٔی ضٛد.     

ثٝ طٛس وّی ا٘سبٖ دس طَٛ ص٘ذٌب٘ی خٛد دس سٝ حبِت سضذ ٔی یبثذ. یىی اص آٟ٘ب سضذ طجیعی است. دس ایٗ ٔٛسد ا٘سابٖ ثاٝ        

ٚ اص ٘ظش رسٕی ٚ سٚا٘ی تحاَٛ ٔای یبثاذ. دٚٔایٗ ٘اٛ  اص سضاذ ا٘سابٖ سٚش         غٛس  طجیعی ٚ خبسد اص اسادٜ خٛد سضذ ٔی وٙذ

اوتسبثی است وٝ دٚساٖ وٛدوی آٔبدٜ تشیٗ صٔیٙٝ سا ثشای آٖ اربد ٔی وٙذ. دس ایٗ ٔٛسد آٔٛصش ٚ ٘ظابس  ارتٕابعی ، ٔماشسا     

تّاف ص٘اذٌی )دٚساٖ   ارتٕبعی ٚ سضذ ارتٕبعی ثٝ غاٛس  اوتسابثی غاٛس  ٔای ٌیاشد ٚ ضاشایط سا ثاشای طای دٚسٜ ٞابی ٔخ         

ثضسٌسبِی( آٔبدٜ ٔی سبصد. ٘ٛ  سٛٔی سا ٘یض ٔی تٛاٖ ثشای سضذ ثطش دس ٘ظش آٚسد ٚ آٖ سضذ ٔتعبِی است. دس سضاذ ٔتعابِی واٝ    

وٕبَ سضذ ا٘سب٘ی است ، ا٘سبٖ دٚساٖ وٕبَ خٛد سا ثسٛی وٕبَ طی ٔی وٙذ، ایٗ ٔٛسد سیطاٝ دس اختیابس آدٔای داسد. ]حساٗ     

 [1380،9ثیٍّٛ،

سابَ اَٚ ساشٚس    7ص دیذٌبٜ اسالْ پیبٔجش ٌشأی اسالْ )ظ( ضٕٗ ٌشأی داضت ٔمبْ وٛدن چٙیٗ ٔی فشٔبیٙذ وٛدن دس ا     

 [1369،150سبَ سْٛ ٔطبٚس ٚ ٚصیش است. ]لبضی، 7سبَ دْٚ ٔطیع ٚ دس  7دس 

سبَ ثٝ تشثیت ٚ ادة اٚ  7ٔذ  سبَ اَٚ آصاد ٌزاسد ٚ پس اص آٖ ثٝ  7ح ش  عّی ) ( ٘یض ٔی فشٔبیٙذ وٝ وٛدن سا ثبیذ دس      

 [114اٞتٕبْ وشد. ]ٔزّسی،ثی تب،

ثٝ ٞش تشتیت ثب تٛرٝ ثٝ ضشایط وٛدن ، عٛأّی وٝ ٔی تٛا٘ذ ثش سضذ اٚ ٔٛحش ٚالع ضٛد ، دس سٝ ٔشحّٝ لبثُ تطاخیع اسات        

حات ، ٔشحّاٝ دْٚ ضابُٔ ٔحایط     وٝ دس دٚ ٔشحّٝ اَٚ خبسد اص اختیبس ٚ ٔشحّٝ سْٛ دس اختیبس ا٘سبٖ است. ٔشحّٝ اَٚ ضبُٔ ٚسا

 [1385،20ٚوّیٝ ٔمت یب  آٖ ٚ ٔشحّٝ سْٛ ضشایط خٛد فشد ثٝ عٙٛاٖ عبُٔ تػٕیٓ ٌیشی ٔی ثبضذ. ]ضیعٝ،

اٚاٖ دٚساٖ وٛدوی ا٘سبٖ ثب ٞیبٞٛ ٚ فعبِیت تٛاْ است. ثٙبثشایٗ وٛدوبٖ عاللٕٙذ٘ذ وٝ ثشای تبٔیٗ عالیك خٛد ثشای ٞش یاه       

ستزٛ ٔی وٙٙذ. اٌش ایٗ ف بٞب دس داخُ خب٘ٛادٜ یب ٔذسسٝ پیذا ٘طذ ، آ٘بٖ تابٔیٗ احتیبراب  خاٛد سا دس    اص فعبِیتٟب ف بیی سا ر

 environmental»ف بٞبی عٕٛٔی رستزٛ ٔی وٙٙذ. دس غیش ایٗ غٛس  ٔٛرٛداتی افسشدٜ ٚ تحات فطابس سٚاٖ ٔحیطای    

stress »ٟبی عبطفی دٚساٖ وٛدوی عبُٔ اغّی اضبعٝ ٚ ٌستشش لشاس ٔی ٌیش٘ذ. أشٚصٜ حبثت ضذٜ است وٝ فطبسٞب ٚ ٘بسبصٌبسی

 [1374،23فطبسٞب ٚ ٘بساحتیٟب دس استجبط عبطفی آٟ٘ب دس دٚساٖ ثضسٌسبِی است. ]داٌالس،

( ثش ایٗ ثبٚس است وٝ دس ارتٕب  ضٟشی ٚ دس پیٛ٘ذ ثیٗ خب٘ٝ ٚ ٔذسسٝ ، ٟٕٔتشیٗ عالیك وٛدوابٖ  j.jacobsریٗ ریىٛثض )     

ٙٛ  وبسثشی صٔیٗ ، ضبداثی ٚ سشص٘ذٌی ضٟش ثبص ٔی ٌشدد ، وٝ وّیاذ اغاّی سفاع ٍ٘شا٘یٟابی اسبسای تٕابْ       ثٝ ایٕٙی خیبثبٖ ، ت

 [derek،1997،60رٕعیت اص رّٕٝ وٛدوبٖ است.]
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 جامعٍ شىاسی کًدک -4
ط طجیعی ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔطبِجی وٝ آٔذ ٔفْٟٛ ٔحیط اص دٚ دیذٌبٜ ثشای ثشسسی ضشایط وٛدن لبثُ تٛرٝ است، وٝ یىی ٔحی     

دیٍشی ٔحیط ا٘سب٘ی ٔی ثبضذ. دس چٟبسچٛة دٚ ٔحیط ٔٛسد ٘ظش، وٛدن ثبیذ اص دیذٌبٜ استجبط ثب طجیعات ٚ استجابط ثاب ٔحایط     

 ا٘سب٘ی خٛد ٔٛسد ٔطبِعٝ لشاس ٔی ٌیشد.

 محیط طبیعی ي کًدک -الف

ٖ تابحیش ٔای ٌازاسد. ٚاثساتٍی ا٘سابٖ ثاٝ       ا٘سبٖ دس ٞش ضشایطی ٚاثستٝ ثٝ طجیعت است. اٚ اص طجیعت تبحیش ٔی ٌیشد ٚ ثاش آ      

طجیعت اص چٙذ دیذٌبٜ لبثُ ٔطبِعٝ است. یه ٔٛسد ٚاثستٍی رجشی ا٘سبٖ ثٝ طجیعت ٔی ثبضاذ. ٘فاس وطایذٖ، سضاذ واشدٖ،      

خٛاثیذٖ، ٔتِٛذ ضذٖ ٚ ٔشدٖ رضء ٚاثستٍیٟبی رجشی ا٘سبٖ ثٝ طجیعت است. رب٘ت دیٍش ل ایٝ ٚاثساتٍی اختیابسی ا٘سابٖ ثاب      

ٌشچٝ ایٗ ٔٛسد ثٝ ا٘ذاصٜ ٚاثستٍی رجشی اٚ دس ضشایط صیستی ا٘سبٖ ٘مص تعییٗ وٙٙذٜ ٘اذاسد، ِٚای ایاٗ ٘اٛ  اص     طجیعت است. ا

ٚاثستٍی ٘یض ثٝ ٔٙظٛس استٕشاس حیب  اٚ الصْ است. استجبط ثب طجیعت، آسٕبٖ، ف بی سجض، حیاب  ٚحاص، ساشٔب ٚ ٌشٔاب ٚ ... دس     

 [5_1378،4ٕ٘ٛ رسٕی ٚ سٚا٘ی ا٘سبٖ ثسیبس الصْ است. ]ضیعٝ،استٕشاس حیب  اٚ، خّك ٚ خٛ ٚ طشص ٍ٘شش ٚ سضذ ٚ 

( داسای دأٙٝ ثسیبس ٚسایعی  ecosystem( ٚ ثْٛ سبختی )ecologyاستجبط ا٘سبٖ ثب طجیعت دس عشغٝ ٞبی ثْٛ ضٙبسی )     

اساات وااٝ ثااش حیااب  اٚ ٘مااص تعیاایٗ وٙٙااذٜ داسد. وااٛدوی ٔشحّااٝ اثتااذایی استجاابط ا٘ساابٖ ثااب طجیعاات سا دس ثااش ٔاای        

 [1378،23ٌیشد.]ضیعٝ،

الصٔٝ صیست ا٘سبٖ آصادی اٚست. چٖٛ طجیعت آصاد است ثٙبثش ایٗ ا٘سبٖ ٘یض ثبیاذ آصاد صیسات وٙاذ. وٛدوابٖ ا٘سابٖ ٚ آصاد           

[ یىای اص ایاٗ ٔحاذٚدیت    1348،12آفشیذٜ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ٞیچ وس حك ٘ذاسد آٖ سا دس اختیبس ثٍیشد یب آٖ سا ٔحذٚد سبصد. ]سٚسٛ،

ٝ آصاد ٘جٛدٖ وٛدن دس ٔحیطی وٝ ثبیذ سضذ ٚ ٕ٘ٛ سبِٕی داضتٝ ثبضذ، ثبص ٔی ٌشدد. ٔتبسفب٘ٝ تاشاوٓ رٕعیات ٚ   ٞب دس ضٟشٞب ث

سبختٕبٖ، ثبال ثٛدٖ لیٕت صٔیٗ، آِٛدٌیٟبی ٔحیطی )غذا،ٞٛا،خبن( ثش ضشایط صیست ا٘سابٖ ٚ ثاٛیژٜ دس ضاٟشٞبی ٔتٕشواض ٚ     

جیعت سا فشاٞٓ سبختٝ اسات. وٛدوابٖ ثٙابثش ضاشایط خاٛد ٚ ٘ذاضاتٗ       ٔتشاوٓ تبحیش ٌزاسدٜ ٚ ٔٛرجب  ٌسستٍی ثیٗ ا٘سبٖ ثب ط

 [1385،25اختیبس دس ضشایط صیست ضبٖ ثیطتشیٗ آسیجٟب سا ٔتحُٕ ٔی ضٛ٘ذ. ]ضیعٝ،

اٌش استجبط ثب طجیعت ثشلشاس ثبضذ ٚ ضشایط صیست وٛدن آٖ سبٖ وٝ طجیعت فشاٞٓ آٚسدٜ ٟٔیب ضٛد ثٝ ٔخبثاٝ پابدصٞشی ٔای         

ثسیبسی اص عٛاسؼ ارتٕبعی ٘یض خٛاٞذ ثٛد. ثضٞىبسی، رشْ ٚ رٙبیت، طالق ٚ حتی عذْ ثٟشٜ ثشداسی غاحیح اص   ٔب٘ذ وٝ رٌّٛیش

طجیعت، ٘بضی اص عٛاسضی است وٝ صٔیٙٝ ٞبی آٖ سا عالٜٚ ثش ضاشایط ٔحایط ارتٕابعی، ثبیاذ دس ٌسساتٍی پیٛ٘اذ ثاب طجیعات         

 [1385،25رستزٛ وشد. ]ضیعٝ،

 محیط اوساوی ي کًدک -ب
ب٘چٝ ٔحیط طجیعی ثٝ عٙٛاٖ صٔیٙٝ ای دس سضذ وٛدن ٔحسٛة ضٛد، ٔحیط ا٘سب٘ی ٘یض ثٝ ٔخبثٝ ثبغجب٘ی ٔی ٔب٘اذ واٝ دس   چٙ     

سٚش ٚ ٘حااٜٛ سضااذ اٚ ٚ ٘یبصٔٙااذیٟبیی وااٝ وااٛدن اص ٘ظااش طجیعاای ٚ ا٘سااب٘ی داسد، ٟٕٔتااشیٗ ٘مااص سا ثاابصی ٔاای وٙااذ.       

 [1385،26]ضیعٝ،

ی طجیعاای ثااٝ ٚرااٛد ٔحاایط ا٘سااب٘ی ساابِٓ ٚ دسساات ٘یاابص ٔاای ثبضااذ.   دس رٟاات سضااذ ٚ ٕ٘ااٛ وااٛدن ثااٝ رااضء ٘یبصٞااب      

 [1380،165]ٔعیشی،

فمط خب٘ٛادٜ ٘یست وٝ ثش سضذ عبطفی ٚ ارتٕبعی وٛدن تبحیش ٔی ٌزاسد، ثّىٝ ٔحیطی وٝ وٛدن دس آٖ سضذ ٔی وٙذ ٘یاض       

ٔحیطی دس استجبط ثاب ٔزٕٛعاٝ ٞابی ثاْٛ     ( ثٝ اسائٝ اٍِٛیی bron fenbnnerثش اٚ ٔٛحش ٔی ثبضذ. دس ایٗ صٔیٙٝ ثشٖٚ فٙجٙش )

 [cobyashi،1993،26_37سبختی پشداختٝ است. ]

 فٙجٙش ٔحیط ارتٕبعی وٛدن سا ثٝ چٙذ دستٝ تمسیٓ ٔی وٙذ:     

 ٔیىشٚسیستٓ: ضبُٔ خب٘ٛادٜ ثب تبسیخچٝ اٍِٛٞبیی اص سٚاثط وٛدن ثب آٖ 

 ستجبط ٔستمیٓ داسد( وٝ وٛدن ثب آٟ٘ب اsystemٔضٚسیستٓ: ٔیضاٖ حذ ٚ ٘ظبٟٔبیی ) 

 ٌضٚسیستٓ: ٘ظبٟٔبیی وٝ وٛدن ثب آٟ٘ب استجبط داسد ٔب٘ٙذ ٔحیط وبسی پذس یب ٔبدسا 
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 ٔبوشٚسیستٓ: ثبفت ارتٕبعی ٌستشدٜ تشی اص ربٔعٝ ثب فشٍٞٙی وٝ خب٘ٛادٜ ثب آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ 

ٕابعی ثاش سٚی واٛدن ٚاسد ٔای آٚسد.     اٍِٛی پیطٟٙبدی فٙجٙش ثذاٖ ٔعٙی است وٝ ٟٕٔتشیٗ ٘مص سا ثْٛ سابخت واالٖ ارت       

فشًٞٙ ٔحیط، سٚاثط ارتٕبعی ٚ التػبدی، ثبٚسٞب ٚ اعتمبداتی وٝ واٛدن ثاٝ طاٛس سٚصٔاشٜ ثاب آٟ٘اب دس استجابط اسات ٚویفیات          

اسصضٟبی ارتٕبعی ٔحیطی ثش ضشایط پشٚسش ٚ سبختبس رٞٙی ٚ سٚا٘ی، تشثیتی ٚ ضخػیتی ٚ رسٕی وٛدن ٘مص ثسایبس تعیایٗ   

 شا ایٗ ٔزٕٛعٝ ٞب دیٍش ٔزٕٛعٝ ٞب اص رّٕٝ خب٘ٛادٜ سا ٘یض دس حیطٝ اختیبس خٛد ٌشفتٝ است.وٙٙذٜ داسد. صی

سضذ وٛدن دس ٞش یه اص ٔحیط ٞبی فٛق تبثعی اص حٛادث ارتٕبعی است. ثٝ ٘ظش اٚ دس غیابة ٘ظبٟٔابی حٕابیتی ٔٙبسات،          

 [23_1379،22وبٚی، فطبسٞبی ثیشٚ٘ی ثش خب٘ٛادٜ ٞب ٚ ثش وٛدن ٘یض ٚاسد ٔی ٌشدد. ]ضبسح ٚ

دس ٔزٕٛ  ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سسیذ وٝ وٛدن عالٜٚ ثش خب٘ٛادٜ ٚ ٔذسساٝ سٚضاٟبی سفتابسی، واشداسی، ٘حاٜٛ ٍ٘اشش ٚ            

ضخػیت خٛد سا اص ٔحیط ارتٕبعی پیشأٖٛ خٛد ٔی ٌیشد. ثشخی اص آٟ٘ب ٔب٘ٙذ ٘ٛ  تشثیات ٚ سفتابس ثاٝ طاٛس ٔساتمیٓ ٚ دس احاش       

ی ضٛد ٚ پبسٜ ای دیٍش ٔب٘ٙذ فمش ٚ ثیسٛادی، ٘ٛ  ٔسىٗ ٚ دیٍش ضشایط ثاٝ طاٛس غیاش ٔساتمیٓ ٘ماص      تٕبس ثٝ وٛدن ٔٙتمُ ٔ

خٛد سا ثش وٛدن ثبلی ٔی ٌزاسد. فسبد دس ٔحیط یب سبِٓ ثٛدٖ آٖ حبغّی رض آ٘چٝ وٝ اص آٟ٘اب ا٘تظابس ٔای سٚد، دس پای ٘اذاسد.      

 [1385،30]ضیعٝ،

 

 کًدک ي جامعٍ-5
اص ثذٚ تِٛذ آغبص ٔی وٙذ، ٔی تٛاٖ دس ٔسیش سضذ یه ربٔعٝ دیذ ٚ ٔشاحُ سضذ یه ربٔعٝ سا ٘یض  ٔشاحُ سضذی سا وٝ ا٘سبٖ     

ٔی تٛاٖ دس ٔسیش تحَٛ ٚ تطٛس تبسیخی ثطش رستزٛ وشد. اص ٕٞیٗ سٚی ربٔعٝ ضخػیت ٚیژٜ خٛد سا داسد وٝ ثیبٍ٘ش ضخػایت  

ّف، سضذ ٔتفبٚتی داس٘اذ، ِٚای دس ٟ٘بیات ٕ٘بیب٘ٙاذٜ     یىبیه افشاد آٖ است. ا٘سبٟ٘ب دس یه ربٔعٝ ٔطخع، ثب ضخػیت ٞبی ٔخت

 [1381،7ٔیضاٖ ضخػیت ٚ ٔشحّٝ سضذ یبفتٍی آٖ ربٔعٝ ٔی ثبضٙذ. ]ٔفیذی،

 خاوًادٌ -الف
خب٘ٛادٜ پبیٝ ای تشیٗ صٔیٙٝ سا دس سضذ ٚ پشٚسش وٛدن ثش عٟذٜ داسد. دس عیٗ حبَ وٛچىتشیٗ ٚاحذ ارتٕبعی ٞش ربٔعٝ ثاٝ       

 [1380،41حسبة ٔی آیذ. ]ثیٗ،

سضذ ٚ تشثیت وٛدن دس ٔیبٖ خب٘ٛادٜ، اص یه سٛ تبثع ضشایط رٞٙی تشثیتی خب٘ٛادٜ است ٚ اص سٛی دیٍش ضاشایط خاب٘ٛادٜ اص        

٘ظش ارتٕبعی، سٛاد، دسآٔذ، ٔىبٖ صیست ٚ ٔب٘ٙذ آٟ٘ب ثش ضشایط وٛدن تبحیش ٌزاس است. اِجتٝ ٘جبیذ ایٗ ٘ىتٝ سا فشأٛش وشد واٝ  

ٚرٛد داس٘ذ وٝ دس خب٘ٝ ٞبی تًٙ ٚ تبسیه ٚ ثب دسآٔذ ٘بچیض ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ، ِٚی فشص٘ذاٖ خاٛد سا ثاٝ خاٛثی     خب٘ٛادٜ ٞبیی ٘یض

 [1374،21تشثیت ٔی ٕ٘بیٙذ. ]داٌالس،

یىی اص ٔسبئّی وٝ صٔیٙٝ ایزبد آٖ سا ثبیذ اص خب٘ٛادٜ آغبص وشد، ثطبضیت ٚ ضابدی خاب٘ٛادٜ اسات. دس خاب٘ٛادٜ ثبیاذ ضاشایطی            

تٝ ثبضذ وٝ ضبد ثٛدٖ ٚ ضبد صیستٗ سبِٓ وُ رٕبعت ا٘سب٘ی ٚ عٙبغش ٚاثستٝ ثاٝ آٖ یعٙای خاب٘ٛادٜ سا تابٔیٗ سابصد.      ٚرٛد داض

 [1381،20خب٘ٛادٜ ضبد وٛدوبٖ ضبد سا پشٚسش ٔی دٞذ. ]ٞبضٕی،

 فرَىگ -ب
 [38_1362،25ٔزٕٛعٝ آداة ٚ سسْٛ ٞش ربٔعٝ سا فشًٞٙ آٖ ٌٛیٙذ. ]ٔعیٗ،     

( عالٜٚ ثش خب٘ٛادٜ تبحیشا  ٔحیطی ٔب٘ٙذ ٘ٛ  فشًٞٙ، ٚضعیت ارتٕبعی ٚ التػبدی ٚ اعتمبدا  ٔزٞجی felnerثٝ ٘ظش فّٙش )     

 [1379ثش ضشایط وٛدن تبحیش ٌزاس است. ]ضبسح ٚ وبٚی،

آٔٛختٗ فشًٞٙ تٛسط وٛدن اص ٔحیط پیشأٖٛ آغبص ٔی ضٛد. دس ٘خستیٗ ٔشحّٝ ٔبدس ٚ سپس پذس سا دس ثش ٔی ٌیشد ٚ ثاٝ       

شتیت ثشادساٖ ٚ خٛاٞشاٖ، خٛیطبٚ٘ذاٖ، ٕٞسبیٍبٖ، ٕٞطبٌشدیٟب، اٞبِی ٔحّٝ، اٞبِی ضٟش، اُٞ وطٛس ٚ رٟبٖ سا دس ٔای ٘اٛسدد.   ت

 [1346،101]ویًٙ،
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ٔشاحُ پشٚسش خٛی ٚ تبحیش پزیشی وٛدن اص فشًٞٙ ٚ آٔیضٜ ٞبی فشٍٞٙای ربٔعاٝ اص واٛدوی آغابص ٔای ضاٛد ٚ خاب٘ٛادٜ،             

طی ٔی وٙذ. اص اٚ ا٘سب٘ی ثش آٔذٜ اص فشًٞٙ ٕٞبٖ ربٔعٝ سا سبختٝ ٚضخػایت ا٘ساب٘ی اٚ سا ضاىُ ٔای     ٔذسسٝ، ٔحّٝ ٚ ضٟش سا 

 [305_1346،304دٞذ. ]وشٚ،

عالٜٚ ثش فشًٞٙ خب٘ٛادٜ، فشًٞٙ ٔحیط ثش ٘حٜٛ ضىُ پزیشی ضخػیت وٛدن ٔٛحش ٔی ثبضذ. فشٍٟٞٙب ثش وٛدوی ٚ ربٔعاٝ       

ی ٚ واشداسی ٚ ضخػایتی آ٘ابٖ سا دس ٔشاحاُ ثعاذی ص٘اذٌی ضاىُ ٔای دٞٙاذ.          وٛدوی ٚاسد ٔی ضاٛد ٚ ضابِٛدٜ ٞابی سفتابس    

 [1385،36]ضیعٝ،

 تربیت -پ
ٌزضتٝ اص ٔسبئّی وٝ ثٝ تٛریٝ سٚضٟبی ٔی پشداصد، تشثیت حبغّی اص ضشایط ثشخبستٝ اص خب٘ٛادٜ، ٔذسساٝ ٚ فشٍٞٙای اسات         

وٝ وٛدن دس آٖ سضذ ٔی وٙذ ٚ ثضسي ٔی ضٛد. تشثیت وٛدن اص دس دیذٌبٜ لبثُ إٞیات اسات. یىای آٔاٛصش واٝ الصٔاٝ آٖ       

سٕی وٛدن سا ثبعج ٔای ضاٛد. ٔٙظاٛس اص پاشٚسش آٖ اسات واٝ       تذسیس است ٚدیٍشی پشٚسش وٝ صٔیٙٝ ٞبی سضذ فىشی ٚ ر

 [1380،50ٚ18وٛدن سا ثب سٚضٟبی غحیع ثشای ص٘ذٌی دس ربٔعٝ آیٙذٜ اش آٔبدٜ سبخت. ]ثیٗ،

رٙجاٝ اسبسای حاٛاس، تخیاُ ٚضخػایت       3اص ٘ظش تشثیتی، ثٝ ٔٙظٛس آٔبدٜ سبختٗ وٛدن دس ف بی ارتٕبعی ضاٟش، ثبیاذ        

( تعّیٓ ٚ تشثیت ثبیذ ثش ٔجٙبی طجیعت وٛدن ثبضذ. ثبیذ ثٝ وٛدن ثٝ j.lockeداد. ثٝ ٘ظش ربٖ الن ) وٛدن سا ٔٛسد تٛرٝ لشاس

 [1379،78ٚ73عٙٛاٖ یه وُ ٍ٘شیست ٚ پشٚسش ضخػیت ٚ رسٓ اٚ سا ٕٞچٖٛ پشٚسش لٛای عمال٘ی ٟٔٓ دا٘ست. ]سضٛیبٖ،

 کًدک ي ویازَای اجتماعی -ت

ه ثْٛ سبخت ضشایط صیست اٚ سا اص ٘ظش طجیعی فشاٞٓ سبختٝ است، ِٚای دٚ ٚراٝ واٝ    اٌشچٝ ضشایط خّمی ا٘سبٖ ثٝ ٔب٘ٙذ ی     

الصٔٝ وٝ الصٔٝ حیب  اٚ ثش سطح صٔیٗ است، أىبٖ ادأٝ صیست سا ثشای ا٘سبٖ تٛریٝ ٔی وٙذ. ایٗ دٚ ٚراٝ یىای ٘یابص طجیعای     

ظاش ارتٕابعی ثاش اٚ ٔشتجات اسات.      ا٘سبٖ است وٝ لجال سارع ثاٝ آٖ ثاٝ ثحاج پشداختاٝ ضاذ، ٚ دیٍاشی ٘یابصی اسات واٝ اص ٘         

 [1385،40]ضیعٝ،

٘ٛ  ٘یبص عابطفی اسبسای ٚ ثاٝ ٔٙظاٛس ٚسٚد ثاٝ       4( پیطٟٙبد ٔی ٕ٘بیذ وٝ وٛدوبٖ ثبیذ دس ثشاثش mia pringleٔیبپشیٍُٙ )     

رذیاذ(   . تزبسثی وٝ وٛدن یبفتٝ است )تزابسة 2. ٔحجت ٚ أٙیت 1ٔشحّٝ ثضسٌسبِی تبٔیٗ ثبضٙذ. ایٗ ٘یبصٞبی عبطفی ضبُٔ 

 [1374،22. احسبس ٔسئِٛیت. ]داٌالس،4. تعشیف تٕزیذ ٚ ضٙبخت 3
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وٛدوب٘ی وٝ دس ص٘ذٌی رٕعی دس ٚاحذٞبی ٔسىٛ٘ی اغّت وٛچه، رض تّٛصیٖٛ، ثبصی ثب خٛاٞشاٖ ٚ ثاشادساٖ یاب ثچاٝ ٞابی           

سبختٕبٖ، تبسیىی ٚ ٌشفتٍی ف بی خب٘ٝ، تفاشیح دیٍاشی ٘ذاس٘اذ، ثاب      ٕٞسبیٍبٖ ٚ ٌبٞی ٔطبِعٝ وتبة دس غٛغبی ٘بضی اص تشاوٓ

ضبغال٘ی خستٝ سٚثشٚ ٔی ضٛ٘ذ وٝ ثشای استشاحت ثٝ خب٘ٝ ٔی آیٙذ ٚ لبثّیت الصْ سا ثشای ٟٔشٚسصی ثاب فشص٘اذاٖ خاٛد اص دسات     

تفبٞٓ ٚاِذیٗ ٚ ٔتبسوٝ آ٘ابٖ  دادٜ ا٘ذ. ایٗ ٔٛسد یه سٚی سىٝ است، سٚی دیٍش آٖ ثٝ وٛدوب٘ی اختػبظ داسد وٝ ثع ی ثٝ عذْ 

ٌشفتبس آٔذٜ ا٘ذ. عذٜ ای خٛد ثٝ عٙٛاٖ ٘یشٚی وبس ٔطشح ٔیطٛ٘ذ ٚ ٌشٚٞی دس ضٕبتت ٘بضی اص ٔحیط ٔستِٛی ثاش خاٛد، ضابٞذ    

ا٘ٛا  ٔطمتٟب ٔی ٌشد٘ذ. ضذ  فطبس ثش سٚی ایاٗ وٛدوابٖ ثایص اص سابیش وٛدوابٖ ٚ دس ضاٟشٞب ثایص اص سٚستبٞبسات.)صیشا دس         

 [1350،230پذس ٚ ٔبدس دس دستشس وٛدوبٖ ٔی ثبضٙذ(.  ]اي ثشٖ ٚ ٘یٓ وف، سٚستبٞب ٔعٕٛال

دس چبسٜ رٛیی ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد ضشایط ارتٕبعی وٛدوبٖ دس ص٘ذٌی رٕعی ضٟشٞب ٚ افضایص تٛا٘بیی ارتٕبعی آ٘ابٖ، ثبیاذ دس        

ٞب ثٝ عٙٛاٖ پشٚسا٘ٙذٜ اغّی وٛدوبٖ،  دسرٝ ٘خست ثٝ سضذ ٚ تىبُٔ ٕٞشاٜ ثب تٙذسستی وٛدن ا٘ذیطیذ. سپس ثب تمٛیت خب٘ٛادٜ

صٔیٙٝ سا ثشای الذأب  ثعذی ٟٔیب سبخت. فشاٞٓ آٚسدٖ خذٔب  ثٟذاضتی، آٔاٛصش ٚ تغزیاٝ اص یاه ساٛی ٚ ایزابد پیٛ٘اذ ثایٗ        

 [1380،51وٛدوبٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٞب یب سبصٔبٟ٘بیی وٝ داسای خذٔب  ارتٕبعی الصْ ثبضٙذ، ثسیبس ضشٚسی است. ]یٛ٘یسف،

ٖ دس ف بٞبی ضٟشی ثب افشاد ٔختّف اعٓ اص ٞٓ سٙیٟب یب غیش ٕٞسٙیٟب ٚ آدٔیبٖ ٔختّفی وٝ اص ٘ظش ساطح فشٍٞٙای ٚ   وٛدوب     

ارتٕبعی ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘ذ، تٕبس ٔی ٌیش٘ذ. ساٜ ثیٗ خب٘ٝ ٚ ٔذسسٝ اص ٔیبٖ چٙیٗ ف بٞبیی ٔای ٌازسد ٚ سآٟ عٕاذٜ ای اص اٚلاب       
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ٌٛ٘ٝ ف بٞب وٛدوبٖ دس غٛستی وٝ ثٝ ٘حاٛ ٞاذایت ضاذٜ ٚ دسساتی ٘ظابس       فشاغت آ٘بٖ دس ایٗ ف بٞب سپشی ٔی ٌشدد. دس ایٗ 

٘طٛ٘ذ، ٔحذٚدیتی ثشای آٔٛصش آ٘چٝ وٝ دس ایٗ ف بٞب ٔی ٌزسد، ٘ذاس٘ذ. اٌش ف بی ضٟشی ٘مص ٞذایتٍش دسستی داضاتٝ ثبضاذ،   

ٚ صحٕب  تشثیتای تعّایٓ دادٜ   وٛدن ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ اص آٖ ٔی آٔٛصد ٚ یبد ٔی ٌیشد وٝ ایٗ ف بٞب ٘مص تخشیجی ثٝ خٛد ٌشفتٝ 

 [  1375،77ضذٜ سا ٘یض ثش ثبد دٞٙذ. اص ایٗ دیذٌبٜ چٙیٗ ف بٞبیی ثٝ ضٟش ثب تٕبْ الطبس است. ]غذٚلیبٖ صادٜ،

وٛدوبٖ اص ف بٞبی ضٟشی دسسٟب ٚ آٔٛختٟبیی ٔی ٌیش٘ذ وٝ چٝ ثسب ٕٔىٗ است آ٘بٖ سا اص ٘ظش سفتبسی ثیص اص آٔٛصٜ ٞابی       

ش سبصد. ثٙبثش ایٗ أٙیت ف بی ضٟشی ثٝ ٔٙظٛس سفت ٚآٔذ وٛدوبٖ ثسای ٟٔآ ٚ لبثاُ تٛراٝ اسات. ف ابی       خب٘ٝ ٚ ٔذسسٝ ٔتبح

ضٟشی ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبضذ وٝ ٕٞٝ الطبس رٕعیت سا ایٕٗ سبصد. ٔعٙی ٚ ٔفْٟٛ ایٕٗ ثٛدٖ ٘یض تٟٙب ضبُٔ ایٕٙی اص ٘ظاش سفات   

ّىٝ طیف ٚسیعی اص آٖ سا ضبُٔ ٔی ضٛد. ثٝ عٙٛاٖ ٔخابَ ایٕاٗ ثاٛدٖ    ٚآٔذ ٚسبیُ ٘مّیٝ یب ثشخٛسد ثب افشاد ٘بٔٙبست ٕ٘ی ضٛد، ث

ضٟش اص ٘ظش ثٟذاضتی ٚ آِٛدٌیٟبی غذا ٚ ٞٛا ٚ ٔحیط، دیذ ٚ ٔٙظش ٚ ٔب٘ٙذ آٟ٘ب ارضایای اص ثش٘بٔاٝ ٞابی ایٕاٗ سابصی ف ابٞبی       

 [1385،49ضٟشی است. ]ضیعٝ،

احسبسب  ٚ خػٛغیب  د٘یبی وٛدوی خٛد دس آٖ ص٘ذٌی وٙٙاذ ٚ  ثبیذ ثشای وٛدوبٖ ف بٞبیی سا ضىُ داد وٝ آ٘بٖ ثتٛا٘ٙذ ثب      

 [e.s.r.c.،1997،9ثب فشاغ ثبَ ثٝ سفت ٚ آٔذ ثپشداص٘ذ. ]

( طشحی وبسآٔذ ٚ سبدٜ اص ثش٘بٔٝ وٛدوبٖ تٙظیٓ وشدٜ ثٛد وٝ ثش إٞیت حظٛس وٛدن دس ضٟش le corbusierِٛوٛسثٛصیٝ )     

ٔذسسٝ ف بٞبی ثبصی ٚ ٔزٕٛعٝ ٞابی ٔساىٛ٘ی واٝ ثاشای ص٘اذٌی خاب٘ٛادٌی       تبویذ ٔی وشد دس ضٟش دسخطبٖ پیطٟٙبدی ٚی 

 [1378،1ٔٙبست ثبضذ دس ٔٛلعیتٟبی ٔٙبسجی پیص ثیٙی ضذٜ است. ]سضٛیبٖ،

اٍ٘یضٜ ثبصی دس دٚسٜ سضذ وٛدوبٖ ٚ تىبُٔ آٟ٘ب ضذیذ ٚ فطشدٜ است. ثبصی دس وٛدوبٖ اص غشایض طجیعی آٖ ٔحسٛة ٔی ضٛد      

[ ٚ ثٝ ٘ظش ربٖ الن ثبیذ ثٝ وٛدوبٖ ایٗ أىابٖ سا داد واٝ دس ٞاش    1370،25آٟ٘ب ضشٚسی است. ]پیبْ یٛ٘سىٛ،ٚ ثشای سضذ ٔتعبَ 

 [1378،73صٔبٖ وٝ ٕٔىٗ ثبضذ دس ف بٞبی ثبص ثٝ ثبصی ثپشداص٘ذ. ]سضٛیبٖ،

ساب  فشٍٞٙای ٔتعّاك    ثٝ ٔٙظٛس افضایص اعتٕبد ٚ وبٞص ٘بصسبیی ضٟشٞب دس عشغٝ ثشخٛسد ثب وٛدوبٖ، ثبیذ ثٝ ٌستشش تبسی     

ثٝ وٛدوبٖ ٕٞت ٌٕبضت. ف بٞبی ضٟشی ثبیذ دس خالَ ایفبی ٘مص خٛد دس ثشاثش تٕبْ ٔشدْ ضاٟش، ساشص٘ذٌی خاٛد سا ٘خسات     

 [1385،55ثشای وٛدوبٖ ثٝ ٔعشؼ ٕ٘بیص ٌزاس٘ذ. ]ضیعٝ،
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ثبضذ. دس استجبط ثب حٛصٜ ٔحّٝ ای ٘یاض ٔحّاٝ یاه     حذٚد یه ٔحّٝ وٛچه ربیی است وٝ دس حٛصٜ عّٕىشد یه وٛدوستبٖ     

ٚاحذ ارتٕبعی ٚ ٔتطىُ اص چٙذ صیش ٔحّٝ ثٝ ٔشوضیت دثستبٖ است. ثٙبثشایٗ اسبس سّسّٝ ٔشاتت ضٟشی دس ضٟشسابصی اص صیاش   

ٔحّٝ آغبص ضذٜ ٚ ضٟش ٚ ٔحّٝ ٞبی آٖ ثٝ ٘سجت حٛصٜ ٞبی تحت پٛضص خذٔب  ٔشثٛط ثٝ وٛدوبٖ ثٙیابٖ ٔای ٌیاشد. ثاذیٟی     

است وٝ اغّی تشیٗ خذٔب  ضٟشی دس ٔحّٝ ٞب ٚ صیش ٔحّٝ ٞب عالٜٚ ثش وٛدوستبٖ ٚ دثساتبٖ ضابُٔ پابسن ٚ ف ابی ٚسصش ٚ     

 [1380،171ثبصی ثچٝ ٞب، وتبثخب٘ٝ وٛدن، ثبغچٝ، خب٘ٝ وٛدن، صٔیٟٙبی ٚسصش ٚ ف بی ثبص ٔی ثبضذ. ]ضیعٝ،

ٔزتٕع ٞبی ثضسي آپبستٕاب٘ی ص٘اذٌی ٔای وٙٙاذ، اص ٔطاىال       أشٚصٜ حبثت ضذٜ است وٝ سٟٓ عٕذٜ ای اص وٛدوب٘ی وٝ دس      

سفتبسی ثبالیی س٘ذ ٔی ثش٘ذ. افسشدٌی دس ٔیبٖ ٔابدسا٘ی واٝ دس طجماب  چٟابسْ یاب ثابالتش ص٘اذٌی ٔای وٙٙاذ، ثسایبس ثبالسات.            

 [1374،21]داٌالس،

ایٗ دا٘ص دس تٛرٝ ثٝ ٔسبئُ الطابس  عٕذٜ دست ا٘ذسوبساٖ أٛس ضٟشی ٚ حتی طشاحبٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ضٟشی عّی سغٓ تبویذ      

ٔختّف ارتٕبعی، ثٝ ٍٞٙبْ اخز تػٕیٓ ثٝ وٛدوبٖ تٛرٝ ٕ٘ی وٙٙذ. اص ٕٞیٗ سٚی ثشای ضٟشٞبیی وٝ ثاٝ غاٛس  خاٛدسٚ سضاذ     

وشدٜ ا٘ذ ٚ یب ثب تبویذ اسبسی ٔٛسد طشح ٚ ثش٘بٔٝ سیضی لشاس ٍ٘شفتٝ ا٘ذ، ربی تفىش ٚ تبُٔ دس سضذ ٚ تٛسعٝ ضٟش ثاشای وٛدوابٖ   

ی است. ٔحیط ٞبی ضٟشی دس ثسیبسی اص ضٟشٞبی وٛچه ٚثضسي، ثیابٍ٘ش ٘اٛعی ٔحشٚٔیات ٚ ضاعف دس رّات وٙزىابٚی،       خبِ

تخیُ ٚ ایزبد اٍ٘یضٜ ٚ عاللٝ ثشای وٛدوبٖ ٔی ثبضذ. ضٟشٞب ثٙبثش ضشایط خٛد ثٝ ٘حٛی پبی ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ ثشای وٛدوابٖ حابِتی   

حیط سٚا٘ی ٚ ارتٕابعی وٛدوابٖ سا آضافتٝ سابختٝ ٚ تابحیش ٘بٔٙبساجی ثاش        خطٗ سا ثٛرٛد آٚسدٜ ا٘ذ. ثی تٛرٟی ثٝ ایٗ ٔسبئُ ٔ
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رشیبٖ سضذ آ٘بٖ ٔی ٌزاسد. یىٙٛاختی، ٕٞسب٘ی ٚ ضعف ٔحیط وبِجذی، آحبس ٔب٘ذٌبس ٚ ٕٞیطٍی ثش سضاذ رٞٙای ٚ ارتٕابعی ٚ    

 [1385،58عبطفی وٛدن ثبلی ٔی ٌزاسد. ]ضیعٝ،

پیش ٚرٛاٖ، فمیش ٚ غٙی ٚ داسای صٔیٙٝ ٞبی ارتٕبعی ٔتفبٚ  وٝ ضٟشضابٖ سا   ثشای وٛدوبٖ ٔطبٞذٜ ٌشٜٚ ٞبی ا٘سب٘ی اعٓ اص     

سبختٝ ا٘ذ، ٔطبٞذٜ ٔشدٔی وٝ ثٝ فعبِیت ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ وبس، ثبصی ٚ ٌفتٍٛی غٕیٕب٘ٝ ٔطغِٛٙذ، ضشٚس  داسد. وٛدوابٖ ثاب   

بٖ ٚ افشاد غشیجٝ ٚ ٘حٜٛ اثاشاص احسبساب    ٔطبٞذٜ استجبطب  ا٘سب٘ی، چٍٍٛ٘ی سٚاثط دٚستب٘ٝ، غحجت وشدٖ ثب ثضسٌسبالٖ، ٔیٟٕب٘

آٟ٘ب سا ٔی آٔٛصد. دستشسی وٛدوبٖ ثٝ ٞش ٘مطٝ اص ضٟشضبٖ ثبیذ أىبٖ پزیش ثبضذ. تٟٙب اص طشیك ثشلشاسی استجابط ٔساتمیٓ اسات    

ص ٔحذٚدٜ خب٘اٝ ٚ  وٝ آ٘بٖ ٔی تٛا٘ٙذ افشاد سبِٓ ٚ ارتٕبعی ضٛ٘ذ. آ٘بٖ ثبیذ ثذ ٚخٛة سا تزشثٝ وٙٙذ ٚ سٚاثط ا٘سب٘ی سا دس خبسد ا

 [1385،59ٔذسسٝ تطخیع دٞٙذ. ح ٛس دس ارتٕب ، ثشٚص احسبسب  ٚ ٍ٘شضٟبی ٔفیذ سا دس پی داسد. ]ضیعٝ،

عذْ ا٘سزبْ ٚ ربثزبییٟبیی وٝ دس ٔحػَٛ تزٕع ثی ضبثطٝ ثضسٌشاٟٞب، ٔشاوض خشیذ، آپبستٕبٟ٘ب ٚ خب٘ٝ ٞب ٔی ثبضاٙذ، ٘طاب٘ٝ        

ٔشٚصی سا ٚس خٛد داس٘ذ. تبحیش ایٗ اتفبلب  ثش سٚی وٛدوبٖ ثسیبس عٕیك تش اص سبیش سبوٙیٗ ٞبیی اص ٔبٞیت فشًٞٙ ٚ ضٟش٘طیٙی ا

ضٟشٞبست. وٛدوبٖ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ دس طی ٔسیش خٛد، ضٟشضبٖ سا ٔزسٓ وٙٙذ. دسحبِی وٝ تػٛس دسٚ٘ای وٛدوابٖ دس ثسایبسی اص    

ٔحیطی افسشدٜ ٚ ٔاالَ آٚس ضاذٜ اسات. ایزابد      ضٟشٞبی ثضسي تػٛیشی ٘بٔٙسزٓ ٚ ٔٙمطع ٔی ثبضذ. ثشای آ٘بٖ ضٟش ثٝ غٛس 

ثضسٌشاٟٞب ٚ ضجىٝ ٞبی اغّی ضٟشی، وٝ ثذٖٚ ٔعٙب ٚ ٔفْٟٛ ثبعج رذایی ٔحّٝ ٞب ٚ ٔٙبطك ٔختّف ضٟشٞب اص یىذیٍش ٔی ضٛد، 

تحشن ٚ پٛیبیی وٛدوبٖ سا ٔحذٚد ٔی سبصد. آصادی وٛدوبٖ ثٝ ٔٙظٛس وطف ٚ ثبصدیذ ٚ اسضبی حس وٙزىبٚی دس ٔاٛسد ف ابی   

ضٟشی، ثٝ غٛس  ا٘فشادی ٚ رٕعی، تب ا٘ذاصٜ لبثُ تٛرٟی ثٝ أٗ ثٛدٖ خیبثبٖ ٚ أبوٗ عٕٛٔی ثستٍی داسد. خیبثبٟ٘بی ٘بٔاب٘ٛس  

ٚ ٔااٛسد ٔحبغااشٜ لااشاس ٌشفتااٝ تٛسااط سفاات ٚ آٔااذ سااٛاسٜ، اص دستشساای وٛدواابٖ ثااٝ د٘یااب رّااٌٛیشی ٔاای وٙااذ.             

[jacobs،2000،112_116] 

عاللٝ ٚ ٔطبسوت وٛدوبٖ دس ضٟشٞب، ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سسیذ واٝ اص دیاذٌبٜ ضٟشسابصی     ثٝ ٔٙظٛس ت ٕیٗ، تٛرٝ، ایزبد     

 [lennard،1997،116_172ضٟش خٛة ثشای وٛدوبٖ ثبیذ ٚارذ ضشایط صیش ثبضذ: ]

 فشغت ٔطبٞذٜ ٔشدْ، ثضسٌسبالٖ ٚ وٛدوبٖ دس فعبِیتٟب ٚ ٔطبغُ ٔختّف ثش ربصثٝ ٞبی ارتٕبعی وٛدوبٖ ٔی افضایذ.

 بالٖ ثبیذ عالٜٚ ثش وٛدوبٖ خٛد ٘سجت ثٝ سبیش وٛدوبٖ ضٟش ٚ ٔحّٝ ٞبی ضٟشی احسبس ٔسئِٛیت ٕ٘بیٙذ.ثضسٌس

یه ٔحیط ضٟشی ضفبف سبِٓ ٚ لبثُ دسن ثشای وٛدوبٖ ربیی است وٝ ثتٛا٘ذ ثٝ ساحتای ٚ ثاٝ غاٛس  پیابدٜ دس آٖ     

 حشوت وشد.

ٖ دس سٚیاذادٞبی ارتٕابعی ٚ ٔشاسآ ٔازٞجی     تٛرٝ ثٝ ٘مطٟبی اسصضٕٙذ ارتٕبعی ٚفشٍٞٙی ٚ ٔطبسوت دادٖ وٛدواب 

 ثسیبس إٞیت داسد.

٘ضدیه ثٛدٖ فبغّٝ ٔحُ وبس ٚ ٔحُ ص٘ذٌی خب٘ٛادٜ ٞب، ثٝ ٘حاٛی واٝ وٛدوابٖ ٚ ٚاِاذیٗ دس طاَٛ سٚص ثاٝ یىاذیٍش        

 دستشسی داضتٝ ثبضٙذ، ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی سسذ.

 دوبٖ ٔٛرت ضٍفتی ٚ ضعف ضٛد، پشداخت.دس خیبثبٟ٘ب ٚ ف بٞبی عٕٛٔی ضٟش، ثبیذ ثٝ ایزبد عٙبغشی وٝ ثشای وٛ

ٚلبیع ٚ رطٟٙبیی وٝ حس ّٔی، ٔزٞجی، تبسیخی ٚ عاللٝ ثٝ ربٔعٝ ٚ سٙتٟبی آٖ سا استمبء ٔی دٞاذ ٚ ثاشای وٛدوابٖ    

 ٘یض ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی سسذ، ثبیذ دس ضٟشٞب تمٛیت ضٛد.

لٝ وٛدوابٖ سا ثاش ٔای اٍ٘یاضد، دس     ٘ٛ  ثبفتٟبی ضٟشی، سبختٟبی رزاة، سً٘، ٔٛاد، ضىُ ٚ سیخت سبختٕبٟ٘ب وٝ عال

 طشاحی ضٟشی ثسیبس إٞیت داسد.

 سبصٔب٘ذٞی وبِجذی ٚ ارتٕبعی ثش اسبس حس اعتٕبد ٚ ا٘ػبف ٚ عذاِت لشاس داضتٝ ثبضذ ٚ آٟ٘ب سا استمبء داد.

 ف بی ضٟشی ثبیذ طجیعت سا داخُ ضٟش ثىطب٘ذ.
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 کًدک ي حقًق شُريودی -8
سبَ ٔجٙبی تعّیٓ ٚ تشثیت ٔی دا٘ذ. دس لبٖ٘ٛ ٘بٔٝ حٕٛساثی ٘یاض   10ش سا دس وٛدوبٖ وٕتش اص افالطٖٛ تعّیٓ ٔٛسیمی ٚ ٚسص     

 [1373،35ٚ63دسثبسٜ إٞیت وٛدن ٚ تشثیت اٚ غحجت ضذٜ. ]سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی، 

سٚ٘ذ سضاذ اٚ ثاٝ    فالسفٝ ضشق ٚ غشة ٞش یه ثٝ ٘ٛعی آسٔب٘طٟش خٛد سا ٔتػٛس ضذٜ ا٘ذ وٝ غبِجب ثٝ تعّیٓ ٚ تشثیت وٛدن ٚ     

عٙٛاٖ صیشثٙب ٚ ٔجٙبی سضذ ربٔعٝ اضبسٜ داسد. دس دٚساٖ ثعذ اص ا٘مالة غٙعتی، ٕٞٛاسٜ یىی اص ٔسبئُ ٟٔٓ ثحج ثشاٍ٘یض دس عشغاٝ  

ص٘ذٌی ثطش، ثب تٛرٝ ثٝ تحٛالتی وٝ دس عشغٝ ٞبی ارتٕبعی ثٝ ٚلٛ  پیٛستٝ اسات، ٔسابئُ ٔشثاٛط ثاٝ سعبیات حماٛق ص٘ابٖ ٚ        

اتفبلبتی وٝ دس دٚساٖ رٍٟٙبی رٟب٘ی اَٚ ٚ دْٚ ثٝ ٚلٛ  پیٛست، ضٕٗ آ٘ىٝ ثٝ پیذایص ربٔعٝ ُّٔ )ثعاذ اص  وٛدوبٖ ثٛدٜ است. 

رًٙ رٟب٘ی اَٚ( ٚ سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ )ثعذ اص رًٙ رٟب٘ی دْٚ( ا٘زبٔیذ، سعبیت حماٛق وٛدوابٖ سا دس وٙابس سابیش الطابس دس      

 [1385،65اِٚٛیت ثیطتش ٚ ضشایط ثٟتشی لشاس ٔی دٞذ. ]ضیعٝ،

 حقًق کًدک در جُان -الف

( ثاٛد  versay( واٝ رضیای اص پیٕابٖ ٚسسابی )    1299) 1920دس ٚاپسیٗ دٚساٖ رًٙ ثیٗ إُِّ اَٚ، ربٔعٝ ُّٔ دس سبَ      

( رب٘طایٗ  united nations( سابصٔبٖ ّٔاُ ٔتحاذ )   1324) 1945ایزبد ضذ. دس دٚساٖ ثعذ اص رًٙ رٟب٘ی دْٚ ٚ دس سابَ  

ٗ سبصٔبٖ تػٕیٓ ثٝ حفظ ٘سّٟبی ثعذ دس ثشاثش رًٙ ٚ سعبیت حماٛق ٚ حیخیات ٚ اسصش ضخػایت    ربٔعٝ ُّٔ ٌشدیذ. ضعبس ای

 [1345،69ٚ108ا٘سبٟ٘ب اعٓ اص صٖ ٚ ٔشد ٚ وٛدن ٚ ثضسٌسبَ ثٛد. ]آضٛسی،

 ( ثٝ عٙاٛاٖ ثبصٚٞابی ارشایای   unicef( ٚ یٛ٘یسف )unescoثب استٕشاس فعبِیتٟبی سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ، دٚ سبصٔبٖ یٛ٘سىٛ )     

 [1369،148ایٗ سبصٔبٖ فعبِیت خٛد سا آغبص وشد٘ذ. ]لبضی،

( ثاٝ تػاٛیت سساب٘یذ.    1338) 1959ٔزٕع عٕٛٔی سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ، اِٚیٗ اعالٔیاٝ رٟاب٘ی حماٛق واٛدن سا دس سابَ           

ٛدن ( ثب غذٚس دٚٔیٗ اعالٔیٝ رٟب٘ی حماٛق وا  1375) 1996تالضٟبی ا٘سبٖ دٚستب٘ٝ دس رٟت سعبیت حمٛق وٛدوبٖ دس سبَ 

 [1376،1اثعبد تبصٜ ای ثٝ خٛد یبفتٝ است. ]عجبدی،

( 1327) 1948( دس سابَ  who( ٚ سبصٔبٖ ثٟذاضت رٟاب٘ی ) 1325) 1946( دس سبَ iloٕٞچٙیٗ سبصٔبٖ ثیٗ إِّّی وبس )     

ٔاٝ وابس خاٛد ٔاٛسد     آغبس ثٝ فعبِیت وشدٜ ا٘ذ. سبصٔبٖ ثیٗ إِّّی، ٔحبفظت ٚ حٕبیت اص حمٛق وٛدوبٖ، رٛا٘بٖ ٚ ص٘بٖ سا دس ثش٘ب

 ثشسسی لشاس ٔی دٞذ. سبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاضت ٘یض تٛرٝ ثٝ ثیٕبسیٟب، تغزیٝ ٚثٟذاضت وٛدوبٖ سا دس اٞذاف خٛد داسد.

ٔبدٜ ای سا ثاشای دٞاٝ    21( ثش٘بٔٝ عّٕی 1381) 2002عالٜٚ ثش ٔٛاسد روش ضذٜ وطٛسٞبی ع ٛ سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ دس سبَ      

ثخطیذٖ ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی ثٟذاضتی ٚ آٔٛصضی وٛدوبٖ رٟبٖ ٚ حفبظت اص آ٘بٖ دس ثشاثش تٟذیاذاتی اص  ٚ ثب ٞذف ثٟجٛد  21اَٚ لشٖ 

 لجیُ سٛء سفتبس ٚ ثیٕبسی ایذص ثٝ تػٛیت سسب٘یذ.

 حقًق کًدک در ایران -ب
ٕابْ ثاشای   سابَ ت  9سبَ تٕبْ ثشای پساشاٖ ٚ   15لبٖ٘ٛ ٔذ٘ی  1210سٗ لب٘ٛ٘ی ثّٛغ )ٔشص ثیٗ وٛدوی ٚ ثضسٌی( طجك ٔبدٜ      

 [1377،312دختشاٖ روش ضذٜ است. ]ٔٙػٛس،

دس لبٖ٘ٛ اسبسی ایشاٖ دس ٔبدٜ دْٚ ٚ سْٛ لبٖ٘ٛ اسبسی ثٝ ساتٍٕشی ٚ ساّطٝ ٌاشی ٚ... ٘فای ٔای ضاٛد ٚ ایزابد ٔحیطای              

 ٔٙبست ثشای سضذ ف بیُ اخاللی ٚ آٔٛصش ٚ پشٚسش سایٍبٖ ٚ... ٔی پشداصد.

ٔٛظف ثٝ تبٔیٗ ٚسبیُ آٔٛصش ٚ پشٚسش سایٍبٖ ثاشای ٕٞاٝ تاب پبیابٖ دٚسٜ ٔتٛساطٝ      طجك اغُ سی اْ لبٖ٘ٛ اسبسی دِٚت      

 است.

 15سبَ تٕبْ ٔی ثبضذ ٚ ثٝ ٔبس ٌیشی افاشاد صیاش    15لبٖ٘ٛ وبس  176ٚ  79ٕٞچٙیٗ حذالُ سٗ وبس دس ایشاٖ ثش اسبس ٔبدٜ      

 سبَ ٕٔٙٛ  عالْ ضذٜ است.

فب  اص خٛد ٘یستٙذ، الصْ است تحت حٕبیت خبظ لب٘ٛ٘ی لشاس ٌیشد. ایاٗ حٕبیات   طجك لٛا٘یٗ ایشاٖ، وٛدوبٖ چٖٛ لبدس ثٝ د     

 حتی لجُ اص تِٛذ وٛدن )أٛسی ٔب٘ٙذ سمط رٙیٗ( ٘یض ٚرٛد داسد.
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 ي ارائٍ راَبرد گیری وتیجٍ -9
 -ٝ التػبدیٔطبِعب  تزشثی دس صٔیٙٝ تٛرٝ ثٝ وٛدن، سٚش سضذ ٚ تشثیت ٚ٘یبصٔٙذی ٞبی اٚ ثٝ ٘سجت سطح سضذ ٚ تٛسع     

ارتٕبعی وطٛسٞب ثب یىذیٍش فشق ٔی وٙذ. ٟٕٔتشیٗ الذاْ دس وطٛسٞبی وٕتش تٛسعٝ یبفتٝ رٌّٛیشی اص ٔشي ٚ ٔیش وٛدن، دس 

وطٛسٞبی دس حبَ تٛسعٝ ثٟجٛد تغزیٝ ٚ سعبیت حمٛق اٚ اص طشیك آٔٛصش ٚ ٕٔٙٛعیت وبس ٚ دس وطٛسٞبی تٛسعٝ یبفتٝ غٙعتی، 

 ارتٕبعی وٛدوبٖ است. ٌستشش دأٙٝ ٞبی حمٛق فشدی ٚ

 

 قدرداوی -11
 ، أیذٚاسیٓ ثتٛاٖ لطشٜ اص دسیبی صحٕبتطبٖ سا رجشاٖ ٕ٘بییٓ.ثب تطىش اص استبد اسرٕٙذٔبٖ دوتش اسٕبعیُ ضیعٝ      
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