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پیبدٌ در فضبَبی ضُزی )ومًوٍ مًردی  انثزرسی الگًَبی رفتبری عبثز

 (مطُذ خیبثبن جىت

 

 
 الُبم سعبدت فز، *سبجذٌ سىذگل

 ، دا٘طجٛی ٔمكغ وبسضٙبسی اسضذ دا٘طٍبٜ اصاد اسالٔی ٚاحذ ٔطٟذ -1

 ، ٟذدا٘طجٛی ٔمكغ وبسضٙبسی اسضذ دا٘طٍبٜ اصاد اسالٔی ٚاحذ ٔط -2

 

 

 

 

  چكیذٌ
ایٗ ٔسئّٝ ٘ٝ  قشاحبٖ ضٟشی ػاللٝ ثٝ ویفیت ٞبی ٔحیكی ای داس٘ذ وٝ لبثّیت ػجٛس وشدٖ اص اٖ سا افضایص ٔی دٞذ ٚ 

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ جٙجٝ تٟٙب صٔیٙٝ ای ثشای فؼبِیتٟبی فیضیىی ثّىٝ ثٝ ػٙٛاٖ صٔیٙٝ ای احسبسی ٚ اجتٕبػی ٔی ثبضذ. 

ا٘سب٘ی دس فؿبٞبی ضٟشی وٝ سجت سشص٘ذٌی ٚپٛیبیی ایٗ فؿبٞب ٚ٘یض افضایص ٘مص اجتٕبػی آٟ٘ب ٔی ضٛد،  ٞبی حؿٛس

فشاٞٓ ٔی ٚ غیشٜ فؼبِیت ٞبی اجتٕبػی، تؼبُٔ، استشاحت افشاد ٚ ٔٛلؼیت تفشیح فؿبٞبی ضٟشی  دس .است دس فؿبحشوت 

ٚ وبسثشی صٔیٗ دس ٔمیبس خشد است وٝ دس ٔمبثُ  ٔمبِٝ حبؾش ثیبٖ وٙٙذٜ ی ساثكٝ ٚیژٌی ٞبی اجتٕبػی، فیضیىی ضٛد

سفتبس ٔشدْ ٚ ٔطبٞذات اٖ ٞب دس لجبَ ػجٛس ٔی ثبضذ. ثب استفبدٜ اص اقالػبت ٚ ثشسسی ٞب، ایٗ تحمیك ثش یىپبسچٍی 

ٔطبٞذات وبسثشاٖ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞبی ٞذفٕٙذ تٕشوض ٔی وٙذ تب تبحیش ٚیژٌی ٞبی ٔحیكی ثش سفتبس ػجٛسی دس خیبثبٖ 

قشاحی دس ایجبد ثستش ٔٙبست افضایص تؼبٔالت اجتٕبػی ٔخجت  ٞذف ٔمبِٝ حبؾش اسایٝ ساٞىبسضٟشی سا دسن وٙذ.   ٞبی

افشاقی دس  دیذٌبٜ تؼییٗ وٙٙذٌی ٔحیف دس ایجبد اٍِٛٞبی سفتبسی ٚ سٚیىشدٞبیی وٝ ػٕذتب تغییشات دس تمبثُ ثب .است

فؿب ثٝ لبثّیت جزة اٍِٛٞبی « ا٘ؼكبف پزیشی سبصٌبسی ٚ»ىیٝ ثش ٔٙظشسبصی سا ثٝ ٕٞشاٜ داس٘ذ، اٍِٛٞبی پیطٟٙبدی ثب ت

یبفتٝ ٞب پیطٟٙبد ٔی دٞذ وٝ ثب دس اختیبس ٌزاسدٖ صٔیٙٝ ای ایٕٗ، ٚ ایجبد ٔتفبٚت ٚ حبثت سفتبسی، تبویذ خٛاٞذ ضذ. 

 .ٔی ٌیش٘ذ ٞب ثشای ثٟجٛد تجشثیبت ػجٛسضبٖ وٕه ٖآ فؿبیی ٔكّٛة ٚ ِزت ثخص ثٝ ػٙٛاٖ ٘یبص ٞبی ٔطخع، ٔشدْ اص

 

 جٙت ،اٍِٛٞبی سفتبسی، پیبدٜ ٔذاسی فؿبی ضٟشی، :کلیذی َبی ياصٌ
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  مقذمٍ -1

ضٟشی ثٝ ٘مص ٚ ٘یبص فؿبی ػٕٛٔی ٔؼٙب داسی ثشای تجشثٝ ص٘ذٌی ػٕٛٔی ٚ تؼبٔالت اجتٕبػی ٘یبص داسد.  ادثیبت قشاحی 

 ٚسصضی ٔحّٝ،ٌستشش ٔی یبفتٙذ.دس ٔٙبقكٔٙبقك ضٟشی دس چٙذ دٞٝ ٌزضتٝ دس فؿبٞبی ثبص ػٕٛٔی ،ٔب٘ٙذ پبسن ،أبوٗ 

ی اص ػٕٛٔ ٞبی ػشغٝ اغّت ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗدٞٙذ ٚ یٔ ُیسا تطى یػٕٛٔ ثبص یاص فؿب یثخص لبثُ تٛجٟ ٞب  بثبٖیخضٟشی، 

 اٚلبت فشاغت  ٔشدْ ٚ بصٞبی٘ ی، التػبدی، فیضیىی، ثشای سفغػّٕىشد اجتٕبػ ػالٜٚ ثش  وٝ ییٞب بثبٖی. خاٖ ٞب یبد ٔی ضٛد 

 بثبٖیتفىش اص خدس   وٝ ذٙدٞ ی٘طبٖ ٔ اٖدا٘طٕٙذ ٙذٜ،یثٝ قٛس فضا ٚ یه حس اجتٕبػی سا تذاػی ٔی وٙذ. ٚ ٕٞشاٜ ضذٜ است

ثشخی .ٔىب٘ی ثشای ا٘جبْ فؼبِیت ٞبی ضبخع ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٔی ٌیشد ی ثّىٝاجتٕبػ یفؿب هیثٝ ػٙٛاٖ ٘ٝ تٟٙب 

 سائٝ ضذٜ ثشای حؿٛس ٔشدْ دس فؿبٞبی ػٕٛٔی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ ٕٔىٗ است اص وبسائیاستذالَ ٔی وٙٙذ وٝ وبسائی ٞبی اجتٕبػی ا

تٕبٔی خیبثبٖ ٞب لبدس٘ذ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ  فؼبِیت  طٟٙبدات،یپ ٗیثب ٚجٛد ا ٞبی فیضیىی ٚ صیست ٔحیكی ا٘بٖ ٟٕٔتش ثبضذ.

سی ٍ٘شش ٞبی اجتٕبػی دس خیبثبٖ جٙت ٞبی اجتٕبػی سا تمجُ ٔی وٙٙذ، سشص٘ذٌی خٛد سا تذاْٚ ثخطٙذ. ٔمبِٝ حبؾش ثشس

ٚ  یسفتبس یاٍِٛٞب ٗیسٚاثف ٔتمبثُ ث،  بثبٖیاص خ ٞبی ٔحیكی تیفیو یسٚاثف اجتٕبػ ٝ ثش سٚیٔكبِؼٔطٟذ است وٝ ؾٕٗ 

خیبثبٖ جٙت ثٝ ٞب سا ٘یض ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔی دٞذ. ٚثیبٖ ٔیىٙذ وٝ  آٖ یشیٚ جبٔؼٝ پز بثبٖ،یوٛچٝ ٚ خ یىیضیف یٞب یژٌیٚ

 پزیشی ٚ ٔٙضِت اجتٕبػی دس سكح ثبالیی لشاس داس٘ذ.ٔٛلؼیت، اص  ِحبل صیست ِحبل

 

 ريش تحقیق -2
ثٝ ٔٙظٛس ضٙبسبیی ٚؾغ ٔٛجٛد ػشغٝ  است. ضذٜ ا٘جبْ تحّیّی  تٛغیفی سٚش اص استفبدٜ ٚ وبسثشدی ٞذف ثب پژٚٞص ایٗ

ای ٚ سی اقالػبت ثب استفبدٜ اص  سٚش وتبثخب٘ٝآٚای  ثٟشٜ ٌشفتٝ ضذٜ است. جٕغٔكبِؼبتی، اص سٚش تحمیك ٔٛسدی ٚ صٔیٙٝ

  است .ثشداضت ٔیذا٘ی )ٔػبحجٝ، ٔطبٞذٜ ٚ حجت ٚ ..( ا٘جبْ ضذٜ  ٔكبِؼٝ اسٙبد ٚ ٘یض پیٕبیص ٚ

 

 پیطیىٍ تحقیق -3
 اجتٕبػی ٚ سیبسی ص٘ذٌی ٚ آس٘ت وٝ ٔطٛق ثشٍٚ٘شی حٙب ثبضذ ٔی آس٘ت حٙب ػٕٛٔی فؿبٞبی پشداصاٖ ٘ظشیٝ اص یىی 

.ٔٙظٛس اص ایٗ فشایٙذ ایٗ  دیٍشاٖ ٔبثیٗ فؿبی ٚ دیٍشاٖ ٔیبٖ دس فؿبی حؿٛس ٔؼٙب ثیبٖ ٔی وٙذ؛ دٚ دس سا فؿب است

 . ثبضذ وشدٜ فشاٞٓ ضٟش ػٕٛٔی وبِجذی فؿبی قٛس ٕٞیٗ ٚ سیبست ػٕٛٔی لّٕشٚی اص جبٔغ است وٝ دسوی

 وّیذی ٘ىتٝ ضىُ ٔیٍیشد، اضیب كٝٚاس ثٝ اجتٕبػی سٚاثف وٝ ٔكّت ایٗ پزیشش ٚ تحّیُ دس اضیب ٚ ٔشدْ ٕٞبٍٞٙی

 (99، 1389 )وبضب٘ی جٛ، است آٔذٜ ػٕٛٔی فؿبی دسثبسٜ آس٘ت تحّیُ دس وٝ است

  دس سا افشاد اجتٕبػی تؼبٔالت وٝ است ٔحّی ٚ ٔٙظشضٟشی دس 2 سٚا٘ی تٛلفٍبٞی ٕٞچٖٛ ٔیذاٖ ، صٚوش پبَٚ ٘ظش اص 

 ٚ ٘ذا٘ستٝ ثػشی صیجبیی ٚ ضىّی اثؼبد ثٝ تٟٙب ٔحذٚد سا ضٟشی فؿبٞبی قشاحی صٚوش حبَ، ػیٗ دس .ٔیذٞذ جبی خٛد

 (99، 1389 ٕ٘بیذ)وبضب٘ی جٛ، ٔی تبویذ ضذت ثٝ فؿب دس جبسی ٞبی فؼبِیت ٚ اجتٕبػی ٞبی جٙجٝ ثش

 ٗثش آٔشیىبیی ثضسي ضٟشٞبی حیبت ٚ ٔشي وتبة دس ضٟشی ٔسبئُ ثشجستٝ غبحجٙظش ٚ ٍ٘بس سٚص٘بٔٝ جیىٛثض جی 

 رٞٗ ثٝ ثیطتش ضٟش یه اص آ٘چٝ اٚ ثبٚس ثٝ .ٕ٘بیذ ٔی تبویذ اجتٕبػی تؼبٔالت ایجبد سد ضٟشی فؿبٞبی ػٕٛٔی ٘مص

 أٙیت ٚ ثشخبست ٚ ٘طست افضایص وٝ .ثبضٙذ ٔی آٖ سٚٞبی پیبدٜ ٚ ٞب خیبثبٖ ضٟش ثٛیژٜ ػٕٛٔی فؿبٞبی ٔب٘ذ ٔی

 خٛد ثٝ سا تشی ثیص سبوٙبٖ ثتٛا٘ٙذ وٝ ٖآ ثشای ثبضٙذ ص٘ذٜ سش ثبیذ سٚٞب پیبدٜ داسد ثٙبثش ایٗ، ای ٚاسٚ٘ٝ تأحیش پیبدٜ سٚ
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 پیبد دس ػبثش، خبغی ا٘ذاصٜ ثبیذ خیبثبٖ ٍٟ٘ذاضتٗ سشص٘ذٜ ثشای اٚ ٘ظش اص (ٕٞچٙیٗ،135، 1386 )پبوضاد، جزة وٙذ. ،

 ٕ٘یذا٘ذ وبفی سشص٘ذٌی ثشای تٟٙبیی ثٝ سا ثبال تشاوٓ اِجتٝ ٚ ثبضذ داضتٝ حؿٛس آٖ سٚٞبی ٜ

  ػبُٔ ٞش اص ثیص ٚآ٘چٝ است ثیٙی پیص غیشلبثُ ػجیت ثػٛستی ضٟشی فؿبٞبی دس ٔشدْ سفتبس ٚیّیبْ ٚایت ٘ظش دس 

 .است فؿب دس افشاد سبیش حؿٛس ٔیٕٙبیذ جزة خٛد ثٝ سا ٔشدْ دیٍشی

 ٖضٟشی ٍٕٞب٘ی ثب فؿبٞبی سٚا٘طٙبسی ٚ ضٙبسی جبٔؼٝ ٔسبئُ تؼبُٔ سٚی ثش سا خٛد ٞبی پژٚٞص اغّی ٔحٛس ٌُ یب 

 آیٙذ ٔی ٌشد آٖ ٍٕٞب٘ی فؿبٞبی دس وٝ ٔشدٔی ا٘جٜٛ ثٝ تٛجٝ ثب ٔیتٛاٖ سا ضٟش یه جزاثیت اٚ ثبٚس ٕ٘ٛدٜ. ثٝ ٔتٕشوض

ٚ  آٔذ ساثب ضٟش أب است پیبدٜ ٚ سٛاسٜ ضذ ٚ آٔذ وبُٔ جذاسبصی ٔخبِف ٌُ اٌشچٝ .دساٖ پش وشد  سا خٛدضبٖ ٚلت ٚ

 ( 1386،437 )پبوضاد، وشد ضذ ضٙبسبیی

 پبتٛ سبیش ٚ آسایص سبِٗ ٞبی وتبة ، فشٚضٍبٟٞبی ضبپٟب، وبفی ٞب، وبفٝ :ة ٛخ خیّی ٔىبٖ خٛد وتبة دس اِٚذ٘جشي 

 ثٛدٖ ثبیذ سؾبیتجخص ٚ آسٛدٜ ثشای سٚصا٘ٝ ص٘ذٌی وٝ ٕ٘بیذ ٔی قشح سا ٔشوضی ٘ظشیٝ ایٗ ع اجتٕب یه دس لّت لٟب

 فؿبٞبی ثش سْٛ ٔىبٖ حاغكال تجییٗ ثب اٚ .ٕ٘بیذ پیذا اجتٕبػی ٚ وبسی سىٛ٘تی، لّٕشٚ تجشثٝ ای: سٝ دس سا تؼبدِص

 ػٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی یىذیٍش ثٝ  وبس ٚ خب٘ٝ لّٕشٚٞبی دْٚ ٚ اَٚ ٔىبٟ٘بی ٘ضدیه ضذٖ ثب وٝ ٘مطی ٚ ضٟشی ػٕٛٔی

 (99، 1389 )وبضب٘ی جٛ،.ٕ٘بیذ ٔی تبویذ ایفب ٕ٘بیٙذ، ضٟش یه ثٝ ثخطی ٞٛیت اغّی ػبُٔ

 اٚ ٔشدٔی، ٟ٘بی ٔىب وتبة دس . ثبضذ ٔی داس٘ذ، لشاس آٖ دس وٝ ٔشدٔی ٚ ضٟشی فؿبٞبی ٔبسوٛس، وّشوٛپش اغّی تبویذ 

ٌشٜٚ دستٝ  7 دس اجتٕبػی استجبقبت ایجبد ٔٙظش اص ٚیژٜ ثٝ سا ضٟشی ٞبی فؿب ٚ پشداص٘ذ ٔی سىٛ٘تی ٔحیف اسصیبثی ثٝ

 ثبص فؿبٞبی جٛس، ٚ جٕغ ٞبی پبسن ، ٕٞسبیٍی ،ٚاحذٞبی ای ٔحّٝ ٞبی پبسن ضٟشی، پالصاٞبی وٙٙذ؛ ٔی ثٙذی

 دسٔب٘ی ثبص فؿبٞبی وٛدوبٖ، ثبصی ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚیژٜ ثبص فؿبٞبی سبِٕٙذاٖ، ٚیژٜ ٔسىٛ٘ی ثبص ذاسس، فؿبیٔ

 .ثیٕبسستبٟ٘ب
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 (111، 1389 اجتمبعی: )کبضبوی جً، تعبمالت تقًیت ريیكزد ثب صبحت وظزان مُمتزیه :مطخصبت1جذيل

 ضبخع ٞب ٚ سٚیىشدٞب ٔٛؾٛع سبَ پشداص ٘ظشیٝ

 لّٕشٚ ػٕٛٔی ػبُٔ اغّی ثشٖٚ ٌشی ٚ ص٘ذٌی سیبسی ٚ ػٕٛٔی ا٘سب٘ی ضشایف 1958 حٙب اس٘ت

 ٔیذاٖ ػبُٔ تجذیُ جبٔؼٝ ثٝ اجتٕبع ٘ٝ غشفب ٔحُ تجٕؼی اص افشاد ضٟش ٚ ٔیذاٖ 1959 پبَٚ صٚوش

 پیبدٜ سٚ ٞب ػبُٔ ایجبد أٙیت ٚ تمٛیت تؼبٔالت اجتٕبػی ٔشي ٚ ص٘ذٌی ضٟش ٞبی ثضسي أشیىبیی 1961 جیٗ جىٛثض

 تبویذ ثش ٘مص اجتٕبػی فؿبٞبی ضٟشی، ص٘ذٌی اجتٕبػی فؿبٞبی ضٟشی وٛچه 1981 یبْ ٚایتٚیّ

 سٝ ٌشٜٚ فؼبِیت دس فؿبی ضٟشی ؾشٚسی،ا٘تخبثی،اجتٕبػی ص٘ذٌی دس ٔیبٖ سبختٕبٖ ٞب 1987 یبٖ ٌُ

ٔىبٖ خٛة،وبفٝ ٞب،وبفیطبح ٞبٚ دیٍش  1989 اِٚذ٘جشي

 پبتٛق ٞب دس لّت یه اجتٕبع

ٞبی ػٕٛٔی ضٟش ثٝ ػٙٛٚاٖ ٔىبٖ سْٛ)خب٘ٝ ٚ ٔحُ تبویذ ثش ػشغٝ 

 وبس،ٔىبٖ اَٚ ٚ دْٚ(

 اسصیبثی ٔحیف سىٛ٘تی ٚ ٔؼشفی فؿبٞبی ضٟشی ٞفتٍب٘ٝ ٔىبٖ ٞبی ٔشدٔی 1991 وٛپش ٔبسوٛس

ثب اٍِٛٞبی  تحّیُ فؿبی ضٟشی دس ساثظٝ 1996 حسیٗ ثحشیٙی

 سفتبسی استفبدٜ وٙٙذٌبٖ

ٕی ٚ ویفی فؿبی خیبثبٖ ٚ اسائٝ ؾٛاثف ٔٙبست قشاحی ثب تحّیُ و

 اٍِٛٞبی سفتبسی استفبدٜ وٙٙذٌبٖ

 ٔىب٘ی_ثبصضٙبخت قشاحی ضٟشی ثب ٍ٘شضی ثش فشایٙذ اجتٕبػی  قشاحی فؿبی ضٟشی 2111 ػّی ٔذ٘ی پٛس

 فؿبی ضٟشی

یه ثب سٚیىشد ٔؼشفی ا٘ٛاع فؿبٞبی ضٟشی ٚ تجییٗ اغَٛ قشاحی ٞش  سإٞٙبی قشاحی فؿبٞبی ضٟشی دس ایشاٖ 1385 پبوضاد جٟب٘طبٜ

 ثٛٔی

 ثشسسی تؼبٔالت اجتٕبػی دس خیبثبٖ ٚ فؿبی ضٟشی خیبثبٖ ٞبی پش جٙت ٚ جٛش 2116 ٚیىبس ٟٔتب

 مجبوی وظزی -4
ثب تٛجٝ ثٝ ٌستشدٌی ٔفْٟٛ فؿبی ضٟشی ٚ استجبـ آٖ ثب دا٘ص ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ , الصْ ثٝ روش است ٔفْٟٛ فؿبی  فؿبی ضٟشی:

فؿبی ضٟشی ثخطی اص فؿبٞبی ثبص "حی ضٟشی ٚ ٔفبٞیٓ سفتبسی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔی ٌیشد.ضٟشی دس ایٙجب غشفب اص صاٚیٝ قشا

ٚ ػٕٛٔی ضٟشٞب ٞستٙذ وٝ ثٝ  ٘ٛػی تجّٛس ٔبٞیت ص٘ذٌی جٕؼی ٔی ثبضٙذ. یؼٙی جبیی وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ دس آٖ حؿٛس 

(. ثٝ ٌفتٝ ِیٙچ 118:1972)ِیٙچ،"داس٘ذ.فؿبی ضٟشی غحٙٝ ای است وٝ داستبٖ ص٘ذٌی جٕؼی دس آٖ ٌطٛدٜ ٔی ضٛد

فؿبی ضٟشی فؿبیی است وٝ ثٝ ٕٞٝ ٔشدْ اجبصٜ ٔی دٞذ وٝ ثٝ آٖ دستشسی داضتٝ ثبضٙذ ٚ دس آٖ فؼبِیت وٙٙذ. دس "( 1972)

ایٗ فؿب فشغت آٖ ٚجٛد داسد وٝ ثشخی ٔشصٞبی اجتٕبػی ضىستٝ ضٛ٘ذ ٚ ثشخٛسدٞبی  اص پیص تذٚیٗ ٘یبفتٝ ثٝ ٚلٛع ثپیٛ٘ذ٘ذ 

 ."جتٕبػی جذیذ ثب ٞٓ اختالـ یبثٙذٚ افشاد دس یه ٔحیف ا

وبسثشد ػٕٛٔی فؿبٞبی ضٟشی ایجبد آسأص، سشٌشٔی ٚ ٔحّی ثشای ٌشدش، فشاٞٓ آٚسدٖ استجبـ ٚ صٔیٙٝ ٔؼبضشت ٚ أىبٖ "

تشدد ٔی ثبضذ ٚ اص آ٘جبئیىٝ دس ػیٗ حبَ ٞیچ ته ػّٕىشد خبغی ثٝ آٟ٘ب ٔشتیت ٘یست، استؼذاد پزیشش تٕبْ ایٗ وبسثشی ٞب 
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ٓ یب ثٝ غٛست ٌضیٙطی داس٘ذ. ثٝ ایٗ تشتیت ٌضیٙٝ ٞبی ٔتفبٚتی ثشای ا٘تخبة دس اختیبس فشد لشاس دادٞٛ ثٝ  اٚ اجبصٜ ٔی سا ثب ٞ

 (.118:1972)ِیٙچ،"دٞٙذ دس ساستبی تٕبیُ خٛیص ثب تحٕیُ حذالُ فطبسٞبی اجتٕبػی ٚ التػبدی لذْ ثشداسد

 الگًَبی رفتبری :

تٕبػی است وٝ اص تّفیك پبیذاس یه فؼبِیت ٚیه ٔىبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای حبغُ ٔی آیذ تب دس لشاسٌبٜ سفتبسی یه ٚاحذ وٛچه اج یه

 .ؾشٚسی آٖ ٔحیف سفتبسی سا ثشآٚسدٜ سبصد فشایٙذی ٔٙظٓ ثتٛا٘ذ ػّٕىشدٞبی

اٍِٛٞبی سفتبسی ثٝ ثشسسی سٚاثف ثیٗ یه ٔحیف ظبٞشی )تشتیجبت( ٚ ٔفبٞیٓ سفتبسی ٔی پشداصد وٝ ٕٔىٗ است دس آٖ سٚی 

( . یه تشتیت سفتبسی ضبُٔ یه لّٕشٚ ٔی ضٛد )یه قشح خبظ اص ٔحیف ( ٚ یه ٔفْٟٛ دائٕی اص سفتبس 1987الً٘ دٞذ )

)یه فؼبِیت تىشاس ضٛ٘ذٜ( ٚ یه حبِت ٔطبثٝ )یه سٚاثف ٔٛافك ثیٗ دٚ ٔٛسد( . سٚاثف ٔٛافك ثیٗ قشح خبظ ٔحیكی ٚ فؼبِیت 

 تأٔیٗ سفتبسٞب ٚ ٘یبصٞبی ا٘سب٘ی ٔٙجش ضٛد.ثٝ ایٗ ضىُ است وٝ تٙظیٓ سفتبس ثٟتش لبدس است  ثٝ 

 ،لبثّیت ٞبی ٔحیكی ٌیجسٖٛ سوش،لشاسٌبٟٞبی سفتبسی ثب )٘ظشیٝ 3سثشاسبیىی اص ٘ظشیٝ پشداصاٖ تؼبٔالت سفتبسی ٟٔتب 

وٝ ثٝ ػٙٛاٖ پبیٝ ٔكبِؼبت ٚ تشویت آٖ ٞب ثب سٚش تحمیك خٛد ثٝ ٔفْٟٛ لشاسٌبٟٞبی سفتبسی  وشدتالش (تئٛسی ٔىبٖ وب٘تش

 ثپشداصد.

 سفتبس ا٘سبٖ اسبسی ثشای قشاحی فؿب 

 ٘یبص ٞبی ٔطتشن اص ٘ظش ٔبصِٛ ٚاستیُ ثشای ثشلشاسی تؼبٔالت اجتٕبػی دس ػشغٝ ی ػٕٛٔی ثشسسی : ویبسَبی اوسبن

ٔیطٛد وٝ ػّت ػٙٛاٖ ضذٖ ایٗ ٘یبص ٞب دس قشاحی فؿب ایٗ است وٝ افشاد دس غٛست سفغ ٘یبص ٞبی خٛد تٕبیُ ثٝ 

 ٖ سا داس٘ذ.حؿٛس دس یه ٔىب

ٔفْٟٛ لشاسٌبٟٞبی سفتبسی ساثكٝ ی سفتبس سٚصا٘ٝ ی ٔشدْ ثب ظشف وبِجذی سا ثیبٖ ٔیىٙذ .وٝ ٞش چٝ ساثكٝ ی ایٗ دٚ : ثبرکز

 ظشف ٚ فؼبِیت ٞب ثیطتش ثبضذ آٖ لشاسٌبٜ سفتبسی ثٟتش ٔیتٛا٘ذ ٘یبص ٞبی ٔشدْ سا ثشقشف وٙذ .

ٔی وٙذ تب ثٟتشیٗ حٕبیت سا اص ٔب٘ذٌبسی سفتبسٞب ،پبیذاسی، تؼبٔالت  ایٗ ٔمبِٝ اص ایذٜ ی لشاسٌبٟٞبی سفتبسی استفبدٜ

 اجتٕبػی ٚ فؼبِیت ٞبی ایستب داضتٝ ثبضذ .

 ٔفْٟٛ لبثّیت دس ػیٗ سبدٌی ٔفٟٛٔی لٛی ٚثٙیبدیٗ دس قشاحی ٔحیف است     :تئًری قبثلیت َبی محیطی گیجسًن

تجبسة صیجبیی ضٙبختی ٔختّف سا داس٘ذ .ثٙبثشایٗ لبثّیت ٞب ی اٍِٛٞبی ٔختّف ٔحیف سبختٝ ضذٜ لبثّیت تبٔیٗ سفتبسٞب ٚ 

 ٔحیف سبختٝ ضذٜ ، ا٘تخبة ٞب ی سفتب سی ٚ صیجبضٙبختی فشد سا ثستٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی پیىشٜ ثٙذی ٔحیف ٔحذٚد ٔی وٙذ یب

ٕٞچٙبٖ  ٌستشش ٔی دٞذ . ٔشدْ ٔحیف ٞبی قجیؼی ٚٔػٙٛع سا ثشای دٌشٌٖٛ وشدٖ لبثّیت ٞب تغییش دادٜ ٚثٝ تغییش آٖ

 ادأٝ ٔی دٞٙذ.

ثشاسبس ٘ظشیٝ ی وب٘تش ، ٔحیف ٚٔىبٖ ثب وبساوتش ٔحیكی ٔىبٖ ، فؼبِیت ٞبی آٖ ٔىبٖ : 1977تئًری مكبن کبوتز 

ٚٔؼٙبیی وٝ ثشای ٔشدْ داسد ٔفْٟٛ پیذا ٔی وٙذ . وب٘تش ثیبٖ ٔیىٙذ فٟٓ ٔب اصیه لشاسٌبٜ ثستٍی ثٝ ایٗ داسد وٝ چٝ وبسی 

 ٝ احسبسی اص آ٘جب داسیٓ.آ٘جب ا٘جبْ ٔی دٞیٓ ٚچ
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 : تكبمل مفًُم قزارگبٌ رفتبری ي ارتجبط ان ثب مفًُم فضبی ضُزی1تصًیز 

 

 چُبرچًة مفًُمی تحقیق-5
فبوتٛس وبِجذی ،وبسثشی صٔیٗ،ٚٔىبٖ ٞب ی جٕؼی ثش ضخػیت خیبثبٖ تبحیش ٌزاس٘ذ. ایٗ  3ایٗ چٟبسچٛة ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ  

، ٔطبسوت فشدی وبسثشاٖ است(وٝ ٞٓ سٚی فؼبِیت ٞب ٚٞٓ ٔشدْ پس صٔیٙٝن وبسثشاٖ)ضبُٔ ٚیژٌی ٞبی خیبثبٖ ثش سفتبس ٚادسا

ی ٔثػٛست جٕؼی تبحیش ٔی ٌزاسد.سٚی ٞٓ سفتٝ ٞٓ وبساوتش خیبثبٖ ٚٞٓ ادسان وبسثشاٖ ضىُ دٞٙذٜ ی خیبثبٖ 

فؼبِیت ٞبی اجتٕبػی  ثبضٙذ.سشص٘ذٌی خیبثبٖ تجبسی ٔحّٝ سا ایٍٙٛ٘ٝ تؼشیف ٔی وٙیٓ وٝ ٔیضاٖ سشص٘ذٌی ثستٍی ثٝ

،ٔب٘ذٌبسی، پبیذاسی، ایستبیی، ٚٔیضاٖ حؿٛس ٔشدْ ٌٚشٟٚٞبی جٕؼی ٚٔذت صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی دس اٖ فؿب ٍٕٞی ثش ویفیت خیبثبٖ 

 تبحیشٌزاس٘ذ.

 طزاحی ضُزی ي پیبدٌ ري: 

حبؾش ثش ػجٛس ثٝ تٕبیُ ثشای سبخت ٔحیف ٞبی لبثُ ػجٛس یه ٞذف ٔٛسٚحی دس قشاحی ضٟشی ثسیبس پیص تش اص تبویذ حبَ 

 ػٙٛاٖ یه فؼبِیت سالٔتی ثٛدٜ است.

٘طبٖ دٞٙذٜ چبسچٛثی ٔفٟٛٔی ثشای ٔكبِؼٝ است وٝ پیطٟٙبد ٔی دٞذ وٝ ػٛأُ vikas Mehta:2116:32) )صیشضىُ 

اجتٕبػی ٚ فیضیىی ضبُٔ ٚیژٌی ٞبی خیبثبٖ ٔی ضٛد. ػٛأُ فیضیىی ضبُٔ ٚیژٌی ٞبیی ٕٞچٖٛ پیبدٜ سٚ ٞبی ػشیؽ، 

پشسبیٝ، ٘یٕىت ٞب، جّٛ ٔغبصٜ ٞبی جزاة ٚ دسٌیش وٙٙذٜ، ٕ٘بیطٍش ٞب، ٔجّٕبٖ خیبثب٘ی ٚ ٕ٘بٞبی سبختٕب٘ی  دسخت ٞبی

ٔؼٕبسی ٔی ضٛد؛ ػٛأُ اجتٕبػی ضبُٔ ٔىبٖ ٞبی اجتٕبع، حؿٛس ٔشدْ ٚ ا٘جبْ فؼبِیت ٞب ٚ ایٕٙی ٞبی حمیمی ٚ دسیبفتی اص 

سفتبس یه وبسثش ٚ دسوص تبحیش ٔی ٌزاسد، وٝ ٕٞچٙیٗ ثستٍی ثٝ ػٛأُ جٙبیت ٔی ثبضذ. ایٗ چٙیٗ ٚیژٌی ٞبیی اص خیبثبٖ ثش 

فشٍٞٙی ٚ ٔطبسوت ٞبی ضخػی ٚ پس صٔیٙٝ ٞبی فشدی وبسثش داسد. دس وُ، ادسان وبسثش  ٚ ٚیژٌی ٞبی خیبثبٖ ثش ویفیت 

 س ایٙجب ثٝ ػٙٛاٖ دستٝ ایوّی دسیبفتی اص خیبثبٖ تبحیش ٔی ٌزاسد وٝ ثش اسبس ٔفٟٛٔبت ٔٛجٛد ٚ چبسچٛثبت تئٛسی است، وٝ د

قجمٝ ثٙذی : أىبٖ، دس دستشس ثٛدٖ، وبسثشدی ثٛدٖ، أٙیت، ساحتی، ِزت حسی ٚ حس تؼّك ٔؼشفی ٔی ضٛ٘ذ. ٔتٗ  7اص 

 ٔٛجٛد دس سفتبس ػجٛسی دس صیش تحت ػٙٛاٖ ٞفت قجمٝ ثٙذی ثحج ضذٜ است.
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  vikas Mehta:2::6002) ) : چبرچًثی مفًُمی ثزای مطبلعٍ:2تصًیز

 

دس وٙبس ػٛأُ فشدی، تذاْٚ ٞشٌٛ٘ٝ ٔسبفشت ٞبی وٛتبٜ ػجٛسی ثش vikas Mehta:2116:32)) امكبن ي در دستزس ثًدن:

اسبس ٔمػذ، ٕٔىٗ است ثب ا٘تخبة ٔسیش، صٔبٖ ٚ دیٍش ٔسئِٛیت ٞب ٔحذٚد ضٛد. ٚلتی وٝ یه ٔسبفشت پیبدٜ، أىبٖ پزیش، 

ضخع دس  دس دستشس ثٛدٖ آٖ است. دس دستشس ثٛدٖ ضبُٔ تٛا٘بیی یهتػٛس ٔی ضٛد، ػبُٔ دیٍش ٔٛحش ثش ٔسبفشت پیبدٜ 

تٛا٘ستٗ ٚی ثشای سسیذٖ ثٝ ٔمػذ؛ ٔٛا٘غ ادساوی ٚ فیضیىی پیبدٜ سٚی تب یه ٔىبٖ؛ ٚ اتػبَ ٞبی صٔیٙی ثیٗ ٔحُ ٞبی 

 ٔختّف ٔی ضٛد.

افشاد سا ثشای خشیذ، خٛسان، تفشیح  (وبسثشدی ثٛدٖ تٛا٘بیی ٔحیكی است تب ٘یبص ٞبی سٚصٔش34ٜ، 2116)ٕٞبٖ، کبرثزدی ثًدن:

ٚ غیشٜ ٔٛاسد تبٔیٗ وٙذ؛ ٚ ایٗ تٛا٘بیی یب وٕجٛد آٖ ثش سفتبس ٞبی پیبدٜ سٚی تبحیش ٔی ٌزاسد. ایٗ ٔسئّٝ ٔطبثٝ اٍِٛ ٞبی 

 استفبدٜ ی صٔیٙی ثٝ خٛثی دس دستشس، سٛٔیٗ ٔؼیبس روش ضذٜ ثٝ ٚسیّٝ سٛث ٚسث ٔی ثبضذ.

ٔشدْ ٔتٕبیُ ثٝ سفتٗ ثٝ ٔىبٖ ٞبیی ٞستٙذ وٝ أىب٘بت خٛساوی ٔب٘ٙذ سستٛساٖ ٞب ٚ وبفٝ ٞب، ا٘ٛاع ٔختّف ٔغبصٜ ٞب ٚ حؿٛس 

ٔشاوض خشیذ ٔحّی ٚ خشدٜ فشٚضی دس آٖ فشاٞٓ ضذٜ ثبضذ.ثٝ ٞش حبَ، ٘ٝ تٟٙب حؿٛس،جٙس، ثّىٝ ویفیت اجٙبس ٚ خذٔبت 

بدٜ ٞب ٚ حجٓ وبسثشد ٞبی صٔیٙی، ٔحیف سا وبسثشدی سبختٝ ٚ ٔكّٛة تش ثشای فشاٞٓ ضذٜ ثٝ ٚسیّٝ تجبست ٞب ٚ دیٍش استف

 پیبدٜ سٚی ٔی سبصد.

(دس حبِی وٝ حس أٙیت، حمیمی ٚ دسیبفتی ٔٛحش ثٝ ٚسیّٝ ٚیژٌی ٞبی ٔحیكی است ٕٞچٙیٗ 34، 2116)ٕٞبٖ، امىیت:

ٔٛحش اص ٚیژٌی ٞبی ٔحیكی ٔب٘ٙذ ضشایف  تبحیشٌزاس ثش استفبدٜ ٔحیكی است . حس أٙیت دسیبفتی اص جٙبیت دس خیبثبٖ

فیضیىی ٚ ثٟجٛد ٔحیكی ، تٙظیٕبت خیبثبٖ ٚ فؿبٞب ، ا٘ٛاع استفبدٜ ٞبی صٔیٙی ٚ تىشاسٞب ٚ اغالحیبت ا٘جبْ ضذٜ دس ٔحیف ، ٚ 

ب ٚ دیٍش حؿٛس ٚ غیبة ٚ ٘ٛع ٔشدْ است . ٔشدْ خیبثبٖ ٞب سا ٔطبٞذٜ ٔی وٙٙذ وٝ أٗ تش خٛاٞذ ثٛد دس حبِیىٝ حؿٛس ٔغبصٜ ٞ

ٚیژٌی ٞبی غیشٔسىٛ٘ی ثش خیبثبٖ حس ٔی ضٛد . دس وٙبس، فؼبِیت ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼی اص تٛجٟبت ٚ ػالیك ، ضٙبختٝ ضذٜ 

است وٝ حؿٛس ٔشدْ افضایٙذٜ ی ادسان أٙیت فیضیىی ٔحیف ٔی ثبضذ . دیٍش ٔكبِؼبت ٔختّف ادسان أٙیت سا ثب تبحیشی ٔٙفی 

تشٚن ٚ غیشٜ دا٘ستٝ ا٘ذ . ٔكبِؼبت ثب تٛجٝ ثٝ أٙیت دسیبفتی ٚ حمیمی اص تشافیه پیطٟٙبد اص حؿٛس سبختٕبٖ ٞبی ؾؼیف ، ٔ

ٔی دٞٙذ وٝ إٞیت ثسیبسی اص ا٘ذاصٜ ٞب  ٚ ٚیژٌی ٞبی فیضیىی ٔب٘ٙذ وبٞص ػشؼ خیبثبٖ ٚ ٔحذٚدیت سشػت ، ٔؼشفی ا٘ذاصٜ 

بٖ ثشای وبٞص یب وٕتش وشدٖ تشافیه ، پیبدٜ سٚٞبی ٞبی آسأص ثخص تشافیىی ، پبسویًٙ ٞبی حبضیٝ ای ، دسختبٖ ٚ یب ٌیبٞ
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جذاٌب٘ٝ اص ٔبضیٗ ٞبی ػجٛسی پشسشػت ، أٙیت دس ػجٛس ػشؾی خیبثبٖ ٚ غیشٜ ٔٛاسد دس افضایص ویفی ٔسبئُ ػجٛسی چطٓ 

 ٌیش ٔی ثبضذ . 

ٞٛا ، ضشایف  (سكح ساحتی ٕٔىٗ است ثٝ ٚسیّٝ ػٛأُ ثیطٕبسی ضبُٔ اة 35ٚ، 2116)ٕٞبٖ، راحتی محیطی ي فیشیكی:

فیضیىی ، سكح دسیبفتی أٙیت ، آضٙبیی صٔیٙٝ ای ٚ ٔشدٔی ، تكبثك ٚ غیشٜ ٔٛاسد تبحیش پزیشد. ثٝ ٞشحبَ دس ٔفْٟٛ ایٗ ٔكبِؼٝ 

ساحتی ٔحذٚد ثٝ تبحیشات ٔحیكی ٚ فیضیىی ٔحیكی ٔیجبضذ تب تٛا٘بیی سا ثشای فشد ایجبد وٙذ تب وبسٞبی پیبدٜ سٚی دس خیبثبٖ 

دٞذ . ضشایف آة ٚ ٞٛایی ٔیىشٚی ساحت ، ضبُٔ دٔب ، ٘ٛس خٛسضیذ ٚ سبیٝ ٚ ثبد دس پطتیجب٘ی فؼبِیت ٞبی خبسد  اغّی سا ا٘جبْ

اص ٔٙضَ ٟٔٓ ٔی ثبضذ . ثشخی اص ٚیژٌی ٞبی فیضیىی ضٙبختٝ ضذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔطبسوت دٞٙذٜ دس سفتبس ػجٛسی دس فؿبٞبی 

ُ تٛجٝ ، دسختبٖ ، سبیٝ ٚ سشپٙبٜ ، ٔسیش ثی ٔب٘غ ٚ استشاتژی ٞبی ػٕٛٔی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ ٞبی اغّی ضبُٔ ػشؼ پیبدٜ سٚی لبث

 تشافیه آصاد ٔی ضٛ٘ذ 

( ِزت حبغّٝ اص قشیك یه تجشثٝ حسی اص خیبثبٖ ثستٍی ثٝ ادساوبت ٔتفبٚت اص ٔحیف داسد . اص 35، 2116)ٕٞبٖ، :لذت حسی

ٚ غیشٜ ػٙبغش حبثت ، ٘یٕٝ حبثت ٚ ٔحتشن وٝ خیبثبٖ سا  ٘ٛسٞب غذاٞب ، ثٛٞب ، ِٕس ٞب ،سً٘ ٞب ، اضىبَ ، اٍِٛٞب ، ٔٛجٛدیت ٞب

تطىیُ ٔی دٞٙذ . ثشای دستیبثی ثٝ ِزت حسی ، پیبدٜ سٚی یه سكح ٔؼَٕٛ اص پیچیذٌی ٔٛجت ضذٜ اص تٙٛع ٚ تجذیذ ٘ظٓ 

بغّٝ دس حسی حٚ تشتیت سا اسجح ٔی داسد . ٔشدْ فؿبٞبی ثبص ػٕٛٔی سا تشجیح ٔی دٞٙذ وٝ سكح ٔؼِٕٛی اص فشًٞٙ ٔمجَٛ 

حس تعلق یه پیچیذٌی سا فشاٞٓ ٔی آٚسد وٝ ٔٛجت افضایص ػالیك ثذٖٚ آضٛة ٚ ضجیٝ سبصی ثیص اص حذ ٔی ضٛد . 

ایٗ جٙجٝ ای است وٝ دس ٔذَ ٞبی ٘ظشی ٔٛجٛد ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٔی ضٛد ٚ ٘یبصٔٙذ وٕی  (36، 2116)ٕٞبٖ، فضبَبی عمًمی:

ست وٝ ثكٛس خبظ سفتبس ػجٛسی سا ثٝ حؿٛس فؿبٞبی ػٕٛٔی دسیب ٘ضدیه استمب است . تحمیمی ٔحذٚد دس ایٗ صٔیٙٝ ٔٛجٛد ا

ٕٞسبیٍی ٔتػُ ٔی وٙذ . ثٝ ٞشحبَ ، ٔتٗ فؿبٞبی ػٕٛٔی وٝ ٔطخػبت آٖ ٞب سا ثیبٖ ٔی وٙذ ثشخی پس صٔیٙٝ ٞبی ٔفیذ 

ٔطخػٝ اثؼبد سٕجِٛیه سا ثشای آصٔبیص ٘مص آٟ٘ب دس تطٛیك ثٝ پیبدٜ سٚیذ فشاٞٓ ٔی آٚسد . جبٔؼٝ ضٙبسبٖ ثٝ ٔذت قٛال٘ی 

تجشثیبت ٔطتشن ٔشدْ دس ٕٞسبیٍی سا تبویذ وشدٜ ا٘ذ . استجبقبت ثب ٔشدْ ، ٔىبٖ ٞب ٚ ٚلبیغ ٔشتجف ثب حسی اص آضٙبیی ٚ تؼّك 

دس جبٔؼٝ ٔی ثبضیذ . ٚیژٌی ٞبی استفبدٜ اص صٔیٗ ٚ فیضیىی ٚ ٔحیف اجتٕبػی ٍٕٞی ثشای فشاٞٓ آٚسی یه پس صٔیٙٝ ٔفیذ ، 

، ِزت ثخص ٚ ٔؼٙبداسی ثشای ٔشدْ ثب إٞیت ٔی ثبضٙذ تب دس فؿبٞبی ػٕٛٔی ضٟشی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ ٞبی اغّی ثٝ  ایٕٗ ، ساحت

 پیبدٜ سٚی ثپشداص٘ذ . 

ٚ ثٝ ایٗ ٔسئّٝ ثٝ  –ٔشدْ اغّت تٕبیُ داس٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه فؼبِیت الصْ پیبدٜ سٚی وٙٙذ . ثٝ ٔحُ وبس یب دیٍش ٔمبغذ ثشٚ٘ذ 

ثی یب اجتٕبػی ٍ٘بٜ ٕ٘ی وٙٙذ . ایٗ فشؾیٝ دس استجبـ ثب ٔذَ آِفٛ٘ضٚ ٔی ثبضذ ٚ ٕٔىٗ ثیطتش پیطٟٙبد ػٙٛاٖ یه فؼبِیت ا٘تخب

ضٛد وٝ ٔفیذ ثٛدٖ ٚ حس ٚاثستٍی ثخص ٟٕٔی اص ٚساحت ٘یبصٞبی پیبدٜ سٚی ٔی ثبضٙذ . دس حبِیىٝ ٔفیذ ثٛدٖ دس ٔذَ ثٝ 

 ػٙٛاٖ سٛٔیٗ ٔشحّٝ اص ٘یبص لشاس ٔی ٌیشد ؛ 

ثشسسی چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ٚ ٔػبحجٝ ا٘جبْ ضذ تب اقالػبت ػٕیك تشی ثشای وٕه ثٝ دسن احسبسبت وبسثشاٖ  ثذیٗ ٔٙظٛس یه

 ادساوبت ٚ سفتبسٞب دس لجبَ ٔحیف ٞبی خیبثب٘ی فشاٞٓ آیذ . 

ٖ ثیطتش ثب ٔػبحجٝ، ٔطبٞذٜ دس ٔٛسد ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔكبِؼٝ ، سؼی ثش اٖ ضذ تب سىٛ٘ت ٞبی ٕٞسبیٝ سا ٞذف لشاسدادٜ ٚ وبسٌشا

ٚ ٔاللبت وٙٙذٌب٘ی وٝ دس حمیمت ثٝ دِیُ تجبسی ثٛدٖ خیبثبٖ ٚ سفغ ٘یبص آٔذٜ ثٛد٘ذ سا ضٙبسبیی وٙذ . اثضاس ثشسسی ٚ ٔحبسجٝ 

 ثشای تمٛیت ٚ تبییذ یبفتٝ ٞب اص ٔطبٞذات استفبدٜ ضذ تب پبسخ ٞب یبفت ضٛد  .
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 محذيدٌ مًرد مطبلعٍ -6

 مًقعیت پیبدٌ راٌ جىّت :

اص غشة ثٝ خیبثبٖ چٕشاٖ اص ضشق ثٝ خیبثبٖ أبْ خٕیٙی ٔٙتٟی ٔی ضٛد وٝ ٚسٚدی  اغّی ایٗ خیبثبٖ اص  ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔكبِؼٝ

سٕت خیبثبٖ أبْ خٕیٙی تؼشیف ضذٜ است  ٚ ثٝ ػّت ٚجٛد وبسثشیٟبی ٔمیبس ضٟشی ٔب٘ٙذ ثب٘ه ّٔی ٔشوض ٚ ثبؽ ّٔی دس آٖ 

دادٌستشی،ثب٘ه ّٔی ٚ سفبست ٚ ثبؽ ّٔی اص وبسثشی ٞبی ػٕذٜ ٚ  ٔحٛس ٚالغ دس ثبفت ٔیب٘ی ٔطٟذ ثٛدٜ،ایٗ  حبئض إٞیت است.

   اداسی ٚ فشٍٞٙی ٔطٟذ لشاس ٌشفتٝ است. -ٟٔٓ اقشاف آٖ ٔیجبضذ ٚ ٘طبٖ دٞٙذٜ ایٗ است وٝ ایٗ ٔحٛس دس احبقٝ ٔشوض تجبسی

 

 
 : مًقعیت خیبثبن جىت مطُذ )وگبروذٌ(3تصًیز

 

 

 

 : خصًصیبت خیبثبن جىت )وگبروذٌ(2جذيل 

 پتبوسیل وقص طًل عزض جُت مًقعیت محلٍ

 جٙت
دس ثبفت 

 ٔیب٘ی

 -ضشلی

 غشثی

12 

 ٔتش

511 

 ٔتش

اداسی ثب ػّٕىشدٞبی دس سكح ضٟش 

 ٚصش ٚ پشٚسش«٘ظیش ثب٘ه ٚ اداسٜ آ

 تجبسی ثب ػّٕىشدٞبی ٘بحیٝ ای

ٔٙكمٝ ای،  وبسٌبٞی ثب ػّٕىشدٞبی

 ٔسىٛ٘ی، ٔحّٝ ای

ٚجٛد ػٙبغش تبسیخی ٚ 

 فشٍٞٙی ٘ظیش

بیخب٘ٝ ثبؽ ّٔی، چ

فشٍٞٙسشای  ٞضاسدستبٖ،

 ثٟطت

 

 

 

 ٔذسس
 چٕشاٖ

 پبسذاساٖ

أبْ 

 خٕیٙی
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  سمبن حضًر در فضب :

 

ٞب  خیبثبٖ جّٙت ثٝ ػٙٛاٖ یه پیبدٜ ساٜ ثبیذ قٛسی ػُٕ وٙذ وٝ حؿٛس دس آٖ دس تٕبْ ضجب٘ٝ سٚص فؼّبَ ثبضذ ِٚی قجك ثشداضت 

 9وٝ داس٘ذ  غجح ٞب اص  ٞبی ا٘جبْ ضذٜ فؼبِّیتی وٝ ثبػج ایٗ حؿٛس ضٛد ٚجٛد ٘ذاسد ٚ وسجٝ ثٝ خبقش ٘ٛع فؼبِیتی ٚ پشسص

 دس جّٙت حؿٛس داس٘ذ  23اِی  22تب  17ٚ ثؼذ اص ظٟشٞب اص  13اِی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )وگبروذٌ(سبختمبوُبی تعزیف کىىذٌ در فضب: 4تصًیز

 

 

 :پبسخگً ثًدن فضب 

 

ی وٙٙذ ساحتی پیص ٘یبص یه فؿبی ػٕٛٔی ٔٛفك است،قَٛ صٔب٘ی وٝ ٔشدْ دس یه فؿبی ػٕٛٔی تٛلف ٔراحتی :  -1

 ٘طب٘ٝ ػّٕىشد ٚ ساحتی آٖ است.

دس ٚالغ ایٗ ٘یٕىت ٞب وٝ لبثّیت جبثجبیی ٘یض داس٘ذ دس ٔحُ تٕشوض ٔغبصٜ ٞب ٚ ٔبثیٗ دسختبٖ ٚ تیشٞبی راحتی فیشیكی:

چشاؽ ثشق ثیطتش لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ . ثش سٚی ٘یٕىت ٞب ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ دسختبٖ جٛاٖ ٚ وٛتبٜ ٞستٙذ سبیٝ ا٘ذاصی ٔٙبسجی 

خيا

با

ن 

اما

م 

خم

ين

 ي

خيا خيابان مدرس

با

 ن

چم

را

 ن
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یض ٚجٛد ٘ذاسد.دس فشٍٞٙسشای ثٟطت ٘ٛع دیٍشی اص ٘یٕىت ٞب ٚجٛد داسد وٝ ٔٙبست ثٛدٜ ِٚی تؼذاد آٖ ٞب ٘یض   وبفی ٘

 ٘یست .

 احسبس ساحتی اجتٕبػی،سٚا٘ی ثب ٚجٛد تشدد ٔٛتٛس سٛاساٖ وٕشً٘ ٔی ضٛد.: راحتی اجتمبعی ،رياوی

ٌبٜ  پیبدٜ حشوت چشا وٝ ،دیٍشی است ٚ٘مُ حُٕ ٚ وتحش ٘ٛع ٞش اص ثیص پیبدٜ فؼبِیت ٞبی تٙٛعٚ  پیچیذٌی: اوعطبف

 ضٛد خبغی تٛجٝ آٟ٘ب دس ٔٙؼكف فؿبٞبی قشاحی ثٝ ثبیذ ثٙبثشایٗ .است آ٘ی ٚ اتفبلی ٌبٜ ٚ ٞذفٕٙذ ثیٙی، ٌبٜ پیص غیشلبثُ

تٛجٝ خبغی  دس پیبدٜ ساٜ جٙت ثٝ ا٘ؼكبف پزیش ثٛدٖ فؿب .ضٛد ٔی ایجبد فؿب وبسوشد دس ٚٞٓ وبِجذ دس ٞٓ ا٘ؼكبف ایٗ وٝ

٘طذٜ ٚ ثٝ دِیُ ٚجٛد ٔجّٕبٖ یىٙٛاخت ٚ وٕجٛد فؿبی سجض ٚ وف پٛش سبدٜ ثب سً٘ خبوستشی ٚ ... ٔٛجت ایجبد حس سىٖٛ 

 ٚ یىٙٛاختی دس ایٗ پیبدٜ ساٜ ضذٜ 

ایٗ فؿبٞبست ٞش چمذس وٝ  ٘فٛرپزیشیٚ  : دٚ ویفیت ٟٔٓ وٝ ٔٙجش ثٝ سشص٘ذٌی پیبدٜ ساٜ ٞب ٔی ضٛ٘ذ تٙٛعسزسوذگی

ادٞبی دسٖٚ پیبدٜ ساٜ ٞب ٔتٙٛع تش ثبضذ ٔی تٛا٘ذ جبرة فؼبِیت ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی ٔتٙٛع تشی دس صٔبٖ ٞب ی ٔتفبٚت ثبضذ. دس سٚیذ

ٔمبثُ ثشای آ٘ىٝ ٕٞٛاسٜ تٛجٝ ثٝ سٕت حیبت جٕؼی داخُ ٔسیش ٔؼكٛف ضٛد ، ٔی ثبیستی ثذ٘ٝ ٞبیی پیٛستٝ ، ٕٞبًٞٙ ٚ 

 ثذٖٚ اغتطبش داضتٝ ثبضیٓ

: خیبثبٖ جّٙت ثٝ ػٙٛاٖ یه پیبدٜ ساٜ ثبیذ قٛسی ػُٕ وٙذ وٝ حؿٛس سبعتٍ(  24بی فعبل در ضجبوٍ ريس )کبرثزی َ. يجًد 

دس آٖ دس تٕبْ ضجب٘ٝ سٚص فؼّبَ ثبضذ ٚ دس قَٛ ضت فؼبِیت ٞبی اجتٕبػی تب حذی دس آٖ ثشلشاس ثبضذدس ایٗ غٛست است أىبٖ 

جك ثشداضتٟب ٚ پشسطٟبی ا٘جبْ ضذٜ فؼبِّیتی وٝ ثبػج ایٗ حؿٛس ضٛد ٘ظبست اجتٕبػی ٚ تبٔیٗ أٙیت ػبثشاٖ ٚجٛد داسد ِٚی ق

دس جّٙت حؿٛس  23اِی  22تب  17ٚ ثؼذ اص ظٟشٞب اص  13اِی 9ٚجٛد ٘ذاسد ٚ وسجٝ ثٝ خبقش ٘ٛع فؼبِیتی وٝ داس٘ذ  غجح ٞب اص 

اِی  11سی وٝ افشاد ثؼذ اص سبػت داس٘ذ ٚ ػذْ ٚجٛد وبسثشی ٞبی فؼبَ دس ضجب٘ٝ سٚص اص سشص٘ذٌی ایٗ ٔىبٖ وبستٝ است ثٝ قٛ

ش دس ایٗ پیبدٜ ساٜ أٙیتی احسبس ٕ٘ی وٙٙذ ٚ ٔؼٕٛال  اص ایٗ سبػت ثٝ ثؼذ تشددی ٘یض غٛست ٕ٘ی ٌیشد.  دس ٘تیجٝ 11:31

وٕجٛد وبسثشی ٞبیی ٔب٘ٙذ سستٛساٖ  ٚ اغزیٝ فشٚضی)خػٛغب سستٛسا٘ی وٝ فؼبِیت سا ثٝ ثیشٖٚ ثىطذ( دس ایٗ پیبدٜ ساٜ ثٝ خٛثی 

       احسبس ضٛد.

 
 

 جىت مطُذ )وگبروذٌ( :5تصًیز

 
ٔخػٛظ ػبثش پیبدٜ دس ضٟش ٔطٟذ ٔیجبضذ وٝ ثٝ ٘ظش ٔی سسذ ثب ٚجٛد سبثمٝ  تجبسی پیبدٜ ساٜ جٙت اِٚیٗ ٚ تٟٙب ٔحٛس

ٖ تٛجٝ قٛال٘ی،  ٘ضدیىی ثٝ ٔشوض ضٟش ٚ ٕٞچٙیٗ اسمشاس وبسثشی ٞبی ٔتٙٛع دس ایٗ ٔحٛس، ثٝ وبِجذ ٚ ِٔٛفٝ ٞبی وبِجذی آ

چٙذا٘ی ٘طذٜ است ٚ ویفیت سشص٘ذٌی آ٘چٙبٖ وٝ ضبیستٝ است دس ایٗ پیبدٜ ساٜ ٔطبٞذٜ ٕ٘ی ضٛد  ٚ ایٗ ٔسبِٝ ثش ٔیضاٖ 

 استفبدٜ ػبثشیٗ پیبدٜ اص ایٗ فؿبی ضٟشی تبحیش ٌزاضتٝ است.
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غحت ایٗ فشؾیٝ است چشا ثشسسی ٞبی غٛست ٌشفتٝ دس پیبدٜ ساٜ جٙت ٔطٟذ)وٝ دس ٚالغ ٔشوض خشیذ پیبدٜ است( دِیّی ثشای 

ایٗ پژٚٞص، ػٛأُ وبِجذی ایٗ پیبدٜ ساٜ ویفیت ٚ ٔكّٛثیت الصْ سا ٘ذاضتٝ ٚ تٟٙب دس دس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔكبِؼبت  غٛست ٌشفتٝ 

ثشخی ٔٛاسد ٔحذٚد دس سشص٘ذٌی ٔحٛس تبحیش ٔخجت داضتٝ است  ٕٚٞچٙیٗ  ثٝ ٔكبِؼبت غٛست ٌشفتٝ ٘طبٖ اص ایٗ أش داسد وٝ 

تمجبَ ٔشدْ اص ایٗ فؿبی ضٟشی ٘سجت ثٝ ٌزضتٝ )ثب تٛجٝ ثٝ افضایص تؼذاد ٚ تٙٛع ٔشاوض خشیذ دس ضٟش ٔطٟذ( وٕتش ٔیضاٖ اس

 .ضذٜ است
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 گیزی وتیجٍ -7
ٔحػَٛ تؼبُٔ ٔیبٖ افشاد دسٖٚ ٕٞبٖ قٛس وٝ ػٙٛاٖ ضذ، یه لشاسٌبٜ سفتبسی یه ٚاحذ وٛچه اجتٕبػی است وٝ 

ِیت ٚیه ٔىبٖ حبغُ ٔی آیذ تب دس فشایٙذی ٔٙظٓ ثتٛا٘ذ ػّٕىشدٞبی ؾشٚسی آٖ ٔحیف خٛدٞستٙذٚ اص تّفیك پبیذاس یه فؼب

یی ٚسیغ ، ٔىبٖ ٞبی ٞبپیبدٜ سٚ ضبُٔ است یه خیبثب٘ی وٝ اص ٘ظش وبِجذی خٛة قشاحی ضذٜ سفتبسی سا ثشآٚسدٜ سبصد. 

ٔب٘ٙذ اٖ دس قشاحی  ٚػٙبغش ٔٙظش یشسبٚ ٖ٘طستٗ ٌستشدٜ ،ا٘ٛاع دیٍش ٔجّٕبٖ خیبثبٖ ، چتش دسختبٖ ،ٕ٘بی ثیشٚ٘ی سبختٕب

 وبسثشی ٞب سبیشِحبل ضذٜ است . صٔب٘ی وٝ ٔىبٖ ٞبیی ثشای ٌشدٕٞبیی اجتٕبػبت ٚ تٙٛع صیبدی اص فؼبِیت ٞبوٝ ثب ٔغبصٜ ٞب ٚ 

ٔتٗ دس تش ٚٔؼٙبداس ضٛ٘ذ .  دسخیبثبٖ دس تؼبُٔ ثب یىذیٍش وبس ٔی وٙٙذ ایٗ ػٙبغش قشاحی ثشای ٔشدْ ٔی تٛا٘ٙذ ثسیبس وبسثشدی

ثش٘بٔٝ سیضی ٚ سالٔت ػٕٛٔی پیطٟٙبد ٔی دٞذ وٝ ثب سبخت ٔحیف ٞبی لبثُ تشدد، ٔىبٖ ٞبیی سبختٝ خٛاٞٙذ ضذ وٝ فطشدٜ 

، ٔٛحش ، سبِٓ ٚ خٛة ثشای تٕبس ٞبی اجتٕبػی ٔی ثبضٙذ . ٔٛسسبت، سالٔت ػٕٛٔی پیبدٜ سٚی سا استمبء ٔی دٞٙذ تب ثٝ ٘یبص 

بِیت فیضیىی دست یبثٙذ ؛ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ سٚا٘طٙبسبٖ ثبِیٙی ٘یض پیطٟٙبد ٔی دٞٙذ وٝ ٔحیف تٛؾیح دادٜ ضذٜ سٚصا٘ٝ، ثشای فؼ

ٞبی دٚستب٘ٝ ی پیبدٜ سٚی، حسی اص اجتٕبع ٌشایی سا ایجبد ٔی وٙٙذ ٚ سیبست ٌزاساٖ ، قشاحبٖ ٚ ٔذیشاٖ فؿبٞبی ػٕٛٔی ٘ٝ 

شیؽ پیبدٜ سٚٞب ، دسخت وبسی ٚ دیٍش ٚیژٌی فیضیىی خشد تٟٙب ٘یبص داس٘ذ تب ثٟجٛدٞبی فیضیىی، ٔب٘ٙذ استجبـ ٔسیشٞب ، تؼ

ٔمیبس سا ا٘جبْ دٞٙذ وٝ ٔحیف ٞب سا آٔبدٜ پیبدٜ سٚی ٔی وٙذ ؛ ثّىٝ ٟٔٓ تش آ٘ىٝ ٘یبص داس٘ذ تب ٔطبغُ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔتٙٛع سا 

ٙٙذ ٚ حسی اص تطٛیك وشدٜ ٚ جزة  وٙٙذ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ ٔىبٖ تجٕؼی سا ضٙبسبیی وشدٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔمبغذ ػُٕ پطتیجب٘ی و

 ٚاثستٍی ثشای وبسثشاٖ خیبثبٖ ٞبی ضٟشی ایجبد وٙٙذ .

 

 پیطىُبدات -8
 پیطىُبدات:      

 :طزاحی  ثبمعىی تز ي قبثل استفبدٌ تز 

  یه خیبثبٖ ثب قشاحی ظبٞشی خٛة ٚ پیبدٜ سٚٞبی ٔٙبست 

  ٔجّٕبٟ٘بی ضٟشی ثبٔٙبظش چطٓ ا٘ذاص صیجب 

  سبختٕبٟ٘بی ٔٙظٓ دس دٚ قشف پیبدٜ سٚٞب 

  ٔىبٟ٘بیی ٚ(  ٔذیشیت ٚ ٞب فؼبِیت –یه ساثكٝ ثیٗ قشاحی ظبٞشی ٔحیف ٚ ػٙبغش سفتبسی ٔحیف )استفبدٜ ٞب  

 ب٘ی جٕؼیٔؼ داسای

 سزسوذگی محلٍ َبی تجبری: افشایص 

 ٖثٝ فؼبِیت ٞبی ٔتٙٛع ٔطغَٛ ثٛد  

  ) ٖػٙبغش سفتبسی ٔحیكی )استفبدٜ اص صٔیٗ ٚ ٔذیشیت آ 

  ٚ ُفؿب ٚ خػٛغیبت آٟ٘ب ( ػٙبغش تشتیجبت ظبٞشی )ضى 

 : مزدم گزایص ثٍ اوتخبة مكبوُبی اجتمبعی داروذ ثب 

 جٙجٝ ٞبی ظبٞشی صیجب دس ٔمیبس ثضسي 

  ٖٕ٘بدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثبإٞیت فشاٚا 

 : کیفیت َبی استفبدٌ اس سمیه در حمبیت اس سوذٌ ثًدن 
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  ُسٚ پیبدٜ ٞبی ثخص پزیشی ٘فٛر–تٙٛع فشٚضٍبٟٞب  -فشٚضٍبٟٞبی ٔستم 

  مغبسٌ َبی تجبری کًچكتز :فضب ثٍ اختصبظ 

  ٖاضغبَ ثخص وٕتشی اص خیبثب 

  أىبٖ تٙٛع ثیطتش اص قشیك افضایص تؼذاد ٔغبصٜ ٞب 

  ٖٔغبصٜ ٞبی ضخػی ثبٚیتشیٗ سٚ ثٝ خیبثب 

 ٙبت ٌٚیبٞبٖ ٚػالئٓ ٔتغیش ثیطتشییاستفبدٜ ثیطتش اص تض 
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