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  ذهیچک
 

ای ثب سٍیىشد ؿْشػبصی هـبسوتی ٍ اص عشیك اثضاسّبیی ّوبًٌذ خَدیابسی اّاب ی   ّبی حبؿیِگبُهَاجِ ثب هؼئلِ ػىًَت
ؾاَس دس ایاي واظٍّؾ ثاِ ؿاٌبخت      سٍد. ثاِ ّوایي هٌ  ّب ثاِ ؿاوبس های   ػبهبًذّی ایي ثبفتاص جولِ سٍیىشدّبی اكلی ثشای 

ّبی ؿاْشی ثاب دس ًؾاش گاشفتي ٍالقیات ٍ راذاثیش       ساّىبسّبی ًَ دس جْت اػتفبدُ اص ؿْشػبصی هـبسوتی دس ػبهبًذّی عشح
 قاب  اػاٌبدی ٍ   براشؽ گشدیاذُ راب ثاب اػاتفبدُ اص هغ      ازا   ،ای وشداختِ ؿذُ اػتّبی حبؿیِگبُّبی ػىًَتهشرجظ ثب ثبفت

وشداختاِ  ٍسی اعشفب  الصم ثِ سٍؽ رَكیفی ٍ رحلیلی ثِ اسائِ ساّىبسّب ٍ ویـٌْبدا  الصم دس ایي صهیٌاِ  آای ٍ جوـوتبثخبًِ
 ؿَد.

 

ًوت کليدی: کلمبت  َبی شُزی.َبی فزسًدٌ، سبمبودَی طزحای، مشبرکت سبکىبن ببفتٍيَبی حبشگبٌشُزسبسی مشبرکتی، سک

  
 

 هقذهه و هذف  .1
 

اهَس ؿْشی ثش ایي ثبٍسًذ وِ ثبیذ دس ًؾبم هذیشیت ؿْشی ٍ ؿْشػبصی رغییشاری  ثؼیبسی اص هحممبى ٍ هتخللبى
ّبی یىؼبًی ٍجَد ًذاسد، ٍ ی ّبی ؿْشػبصی هتفبٍ  اػت ٍ ثشای ػبهبًذّی ؿْشّب دیذگبُداًین وِ ؿیَُدادُ ؿَد، ا جتِ هی

سیضی ؿَد اػتفبدُ اص ثشًبهِربویذ هی ّبیی وِ جْت وبّؾ ایي هـىش  ویـٌْبد ٍ ثِ ؿذ  سٍی آىاهشٍصُ یىی اص سّیبفت
ؿْشػبصی هـبسوتی اػت. اكَال هـبسوت ؿْشًٍذاى دس اداسُ اهَس ؿْش ًتبیج ثؼیبس هثجتی سا ثِ دًجبل داسد وِ اص آى جولِ 

ّبی اجتوبفی، ّب، افضایؾ ّوىبسیجَیی دس ّضیٌِّب ٍ هـىش  هذیشیت ؿْشی، كشفِرَاى ثِ وبّؾ هحذٍدیتهی
ّبی جبهقِ هذًی اؿبسُ وشد. ؿْشػبصی هـبسوتی ویـٌْبدی اػت ثشای رقلك آًبى ثِ ؿْش، ایجبد ٍ رمَیت وبیِافضایؾ حغ 

گشایی ًبم داسد، هحلی -ّبی ؿْشی وِ اهشٍصُ دهَوشاػی هـبسوتیگیشیًْبدیٌِ وشدى حضَس ؿْشًٍذاى دس رلوین
ّب وِ گیشیشی ٍ دخب ت دادى آًْب دس رلوینؿْشػبصی هـبسوتی ووه خَاػتي اص ؿْشًٍذاى ثشای اجشای عشح ّبی ؿْ

گیشی ٍ ًضدیىی ٍ ّوبٌّگی آًبى ثب هؼئَالى ٍ سیضی هتوشوض اػت، حضَس ؿْشًٍذاى دس فشكِ رلوینجبیگضیي ثشًبهِ
ّبی اجتوبفی ٍ التلبدی ّب ٍ ًیبصّبیـبى هغبثك ثب ؿشایظ صًذگی ٍ ٍیظگیرش ثِ خَاػتِهتخللبى دس دػتیبثی ّشچِ ػشیـ

  ؿَد.ٍ هشدهی هیؼش هی هـبسوتیشیك فشآیٌذ ؿْشػبصی اص ع
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ّب ثِ عَس جذی هغشح ؿذُ ٍ ثحث جبهقِ هذًی ثِ گفتوبى سٍص دس ؿشایظ فقلی جبهقِ هب وِ هَضَؿ هـبسوت دس روبهی صهیٌِ
لف ثذل گـتِ اػت، ثشسػی ٍ رحلیل هَضَؿ هـبسوت هشدم دس فشآیٌذ ؿْشػبصی ضشٍس  اًىبس ًبوزیش یبفتِ ٍ هجبحث هخت

سػذ ثؼتشّبی الصم جْت جلت هـبسوت ای هْن ٍ ثب اسصؽ رجذیل ؿذُ اػت ٍ ثِ ًؾش هیؿْشػبصی هـبسوتی ثِ همَ ِ
ّبی ؿْشی ٍجَد داسد ٍ هشدم رب حذٍدُ صیبدی جبیگبُ ی ؿْشّب دس ػبهبًذّی عشحی حبؿیِّبی فشػَدُػبوٌبى ثبفت

 اًذ.خَیؾ سا یبفتِ
 

  

 تعبریف و هفبهین. 2
 

ّب ٍ حضَس دس جوقی، گشٍّی ٍ ػبصهبًی جْت ثحث ِ هقٌبی ؿشاوت ٍ ّوىبسی دس وبسی، اهشی یب فقب یتهـبسوت ث
اكلی هـبسوت سا ثبیذ دس فشآیٌذ  گیشی چِ ثِ كَس  فقبل ٍ چِ ثِ كَس  غیشفقبل اػت. دس هجوَؿ، جَّشٍُ رلوین

 [11]بع رقْذ افشاد دس ثیي افشاد جبهقِ ثیبًجبهذ. رَاًذ ثِ احؼوِ ًتیجِ هی [10]دسگیشی، فقب یت ٍ ربثیشوزیشی داًؼت. 

 ثٌبثشایي دس رقشیف هـبسوت ػِ اًذیـِ ًْفتِ اػت:
 دسگیشی رٌّی ٍ فبعفی     -
 اًگیضؽ ثشای یبسی دادى     -
 [8] ،وزیشؽ هؼئَ یت -

اػت وِ افشاد ٍ ول جبهقِ رَاى گفت وِ ثِ  حبػ وبسوشدی هفَْم هـبسوت دس ثشگیشًذُ ایي هَضَؿ اكلی ثش ایي اػبع هی
گشدًذ. ؿْشًٍذاى ثب ثب ربثیشگزاسی هؼتمین ٍ غیش هؼتمین خَد دس اهَس ؿْشی ٍ ػبیش هَضَفب  هشرجظ اص هٌبفـ آى هتوتـ هی

رَاًذ ًمؾ حوبیتی سا ثشای آًبى ثبصی ًوبیذ. گشدًذ وِ دس آیٌذُ هیای اص سٍاثغی ٍكل هیهـبسوت دس اهَس ؿْشی ثِ ؿجىِ
دّی آًبى دس اهَس ؿْشی ثبفث افضایؾ فض  ًفغ، ای وِ رقذاد الـبس آػیت وزیش ثیـتش اػت، هـبسوتجبهقِ هخلَكب دس

 گشدد.ّبی هـبسوت وٌٌذگبى هیافضایؾ رقبهل اجتوبفی ٍ افضایؾ رجشثِ ٍ هْبس 
فضایؾ هـبسوت هشدم گیشی ؿْشی ٍ... یىی اص فٌبكش اكلی حىَهت هشدهی ثَدُ ٍ اثٌبثشایي هـبسوت هشدم دس سًٍذ رلوین 

دّذ وِ دس جْبى آؿفتِ ٍ ای سا ایفب ًوبیذ. ایي هَاسد ًـبى هیرَاًذ دس ایجبد رقبدل ؿْشی ًمؾ اسصًذُدس اهَس ؿْشی هی
وٌذ وِ افشاد رَاى ثِ رَػقِ ؿْشی دػت یبفت.  زا ایجبة هیصًذگی ویچیذُ ؿْشی ثذٍى ّوىبسی ٍ هؼبفذ  هشدهی ًوی

ّبی هـشٍفـبى سا ای سا دًجبل وشدُ ٍ ثب هـبسوت فقبل دس جبهقِ خَاػتِشی ّوىبس فقبل ٍ گؼتشدُجبهقِ دس روبهی اهَس ؿْ
رشیي اًذیـِ صیشػبص هـبسوت وزیشؽ اكل ثشاثشی هشدهبى اػت ٍ دس ایي هفَْم هـبسوت ثش ػِ اسصؽ رحمك ثخـٌذ. ثٌیبدی

 گزاسد:ثٌیبدی ربویذ هی

  ػْین وشدى هشدم دس لذس  ٍ اختیبس 

 ادى هشدم ثِ ًؾبس  ثش ػشًَؿت خَیؾساُ د 

 [9] ،ّبی صیشیي جبهقِّبی ویـشفت ثِ سٍی هشدم دس سدُثبصگـَدى فشكت 

ثبیذ گفت آگبّی یبفتي ٍ داؿتي اعشفب  هَسد ًیبص ویؾ ؿشط ّش ًَؿ هـبسوتی اػت. هـبسوت هَثش ٍ ػْین ؿذى دس 
وِ ثشخی وـَسّب فذم ؿفبفیت ٍ ًبسػبیی اعشفب   صًذگی هحلی ثذٍى داؿتي اعشفب  وبفی هوىي ًیؼت. ارفبلی ًیؼت

وٌٌذ. حك ؿْشًٍذاى ثشای هَجَد دس دػتشع ؿْشًٍذاى سا دٍ هـىل اػبػی دس همبثل رَػقِ ٍ دهَوشاػی هحلی للن داد هی
وؼت اعشفب  وبفی ثب هـبسوت فوَهی دس ٍضـ لَاًیي دس ػغح هحلی ٍ ًیض ػْین ؿذى دس اداسُ وشدى خذهب  فوَهی 

    [1] اسرجبط دس هـبسوت ًبم داسد. هحلی،
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 اشکبل هختلف هشبرکت هردم. 3
 

 ثبؿذ: اص ًؾش دسیؼىل اؿىبل هختلفی اص هـبسوت ٍجَد داسد وِ ؿبهل هَاسد صیش هی
-ؿًَذ ٍ ثِ ًؾشا  آًْب ثِ عَس جذی دس رلوینسیضاى ًؾشا  هشدم سا جَیب هی: ٍلتی اػت وِ هؼئَ یي ثب ثشًبهِهـبٍسُ -1

 ؿَد. ّب رَجِ هیگیشی

ای وِ اص لجل رذاسن دیذُ ؿذُ ؿشوت وٌٌذ. ثؼیج ؿَد دس ثشًبهِثؼیج اجتوبفی: ٍلتی اػت وِ اص هشدم خَاػتِ هی -2
دٌّذ ی وبفی ًؼجت ثِ وبسی وِ اًجبم هیهقٌبداس رجذیل گشدد ثِ ؿشعی وِ: هشدم ثِ اًذاصُرَاًذ ثِ هـبسوتی اجتوبفی هی

 اعشفب  داؿتِ ثبؿٌذ، هـبسوت وبهش داٍعلجبًِ ٍ اختیبسی ثبؿذ ٍ آساء ٍ ًؾشا  هشدم ثش رلویوب  ٍ ًتبیج عشح ربثیش ثگزاسد.

کىىذ خًد تصمیمبت سا اتخبر یتی سا آغبص میگیشد کٍ شهشيوذان فعبلمسئًلیت پزیشی مشدم: يقتی صًست می -3

کىىذ. سطح تعبمل بب دیگش افشاد جبمعٍ وسبتب پبییه است امب قذست کشدٌ ي وهبیتب محصًل وهبیی کبس سا تعییه می

 گیشی ببالست.تصمیم

یبثٌذ رب ی افضبی جبهقِ ثذٍى دس ًؾش گشفتي ػي ٍ ػَاثمـبى فشكت هیػْین ؿذى دس رلویوب : ٍلتی اػت وِ ّوِ -4

دس سًٍذ اهَس ؿشوت وٌٌذ ٍ ػْن ثشاثشی ثشای ربثیشگزاسی ثش رلویوب  داؿتِ ثبؿٌذ. هْن ایي ًیؼت وِ عشح رَػظ دٍ ت یب 
هشدم آغبص ؿذُ ثبؿذ ثلىِ آًچِ اّویت داسد ایي اػت وِ هتلذیبى عشح اّویت جلت ّوىبسی ٍ هـبسوت ػبیش افضبی 

 [3] شی سا دسن ًوبیٌذ.گیسیضی ٍ رلوینجبهقِ دس جشیبى ثشًبهِ

 

 

 هبی هشبرکتویژگی. 4
 

ٍ ثش اػبع رقشیف لجلی هغشح  لشاس داسد وِ دس جذٍل ؿوبسُ یه ّبی گًَبگَىثب ثشسػی هفَْم هـبسوت اص دیذگبُ
 ّبی هـبسوت اؿبسُ ًوَد.ای اص ٍیظگیرَاى ثِ هَاسد صیش ثِ فٌَاى وبسُؿذُ ثش آى هی

 ّبی هـبسوتی ثشای ؿشوت وٌٌذگبى آؿىبس اػت.ؿفبفیت: اّذاف وشٍطُ -
فشاگیش ثَدى: فشآیٌذّبی هـبسوتی ثبیذ ثشای روبهی افضبی جبهقِ فلیشغن ػي، جٌؼیت، ًظاد یب لَم، هزّت، ًبرَاًی )ًمق  -

 اجتوبفی لبثل حلَل ثبؿذ. -فضَ یب هقلَ یت( ٍ ٍضقیت التلبدی
حبل ثِ ػبیش فمبیذ دس رقبهلی ثَدى: هـبسوت ثِ هقٌبی آى اػت وِ ػبوٌبى هحلی حك اثشاص فمیذُ داؿتِ ثبؿٌذ دس فیي  -

 اجتوبؿ خَد اص جولِ فمبیذ جَاًبى گَؽ فشادٌّذ.
دّذ ّش فشآیٌذی ثِ رٌْبیی هتفبٍ  اػت. دس وزیشی: اص آًجب وِ فشآیٌذ هـبسوت ثِ ًیبصّب ٍ ؿشایظ هحلی وبػخ هیاًقغبف -

 ًیؼت. حب یىِ هوىي اػت یه سٍیىشد ولی یىپبسچگی ٍجَد داؿتِ ثبؿذ، رَا ی دلیك هشاحل یىؼبى
وٌٌذ ٍ هَضَفب  ربثیشگزاسی ثش ای وِ دس آى صًذگی هیهشرجظ ثَدى: هـبسوت ثِ هقٌبی داًؾ هحلی دسثبسُ هحذٍدُ -

 صًذگی آًبى اػتَاس اػت.
لبثل آهَصؽ ثَدى: هـبسوت یه فشآیٌذ آهَصؿی ثشای ّوگبى اص جولِ حبهیبى هب ی وشٍطُ، همبهب  هحلی، وبسوٌبى وشٍطُ  -

 ّبی ػٌی اػت.ُ اص ّوِ گشٍٍُ ػبوٌبى هحذٍد
-هتفىشاًِ ثَدى: هـبسوت ثِ ًحَ لبثل رَجْی ثش ًمؾ رفىش ثِ فٌَاى فشكتی ثشای اؿخبف ٍ آهَصؽ گشٍّی ربویذ هی -

 وٌذ.
 رغییش دٌّذگی: ّذف ًْبیی رَػقِ هـبسوت ایجبد رغییش دس جبهقِ هحلی ثِ اؿىبل گًَبگَى اػت.  -
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ای حوبیت وٌٌذ ٍ احؼبع وٌٌذ وشٍطُ وبػخگَی ًیبصّبی آًبى اػت، آًگبُ حلی اص وشٍطُافضایؾ وبیذاسی: چٌبًچِ ػبوٌبى ه -
 ثیؾ اص ویؾ دس رحمك ٍ هذیشیت هذٍام آى هـبسوت وشدُ ٍ ثذیي رشریت اص وبیذاسی وشٍطُ حوبیت وٌٌذ.

ّبی افشاد، سصؽ ٍ هْبس ّب افشدی ٍ جوقی ثَدى: هـبسوت یه سًٍذ رقبهل اًؼبًی اػت وِ هَفمیت آى ثب رَجِ ثِ دیذگبُ -
 ؿَد.ّب ٍ جَاهـ دخیل رقییي هیػبصهبى

ؿًَذ، صیشا آًْب اّویت هَضَؿ سا دسن داٍعلجبًِ ثَدى: هـبسوت ّشگض یه ا ضام ًیؼت. افشاد دس فشآیٌذ هـبسوت دخیل هی -
 [12] رَاًذ رغییش ایجبد وٌذ.ّبی هـبسوت آگبٌّذ ٍ هقتمذًذ وِ هـبسوت آًبى هیوشدُ ثِ سٍؽ

 

 دگبٌ صبحب وظزاني(: مفًُم مشبرکت اس د1جديل شمبرٌ )
 كبحت ًؾشاى رقشیف هفَْم

هـبسوت ؿبهل ّش فشآیٌذی اػت وِ اص عشیك آى افشاد ػْوی دس سػیذى ثِ  فشآیٌذ
 ّبی هذیشیتی رَػقِ داسًذ.رلوین

 وشسن ٍ ساثشرض
1973 

ای ّبی رَػقِتوی اص هذیشیت اػت وِ دس لب ت آى افشاد ثش رلوینهـبسوت ػیؼ ًفَر ٍ وٌتشل
 گزاسد.اثش هی

 ویتشػَى
1989 

هـبسوت ولیِ اؿىبل افوبل لذس  رَػظ صیش دػتبى اػت وِ اص ًؾش آًْب هـشٍؿ  ؿىل افوبل لذس 
 جلَُ وٌذ.

 ساهشص
1969 

تَسی ٍ یب رفَیض گیشی دػگیشی هـتشن اػت ٍ ثبیذ اص رلوینهـبسوت رلوین شییگنیرلو
 اختیبس ثِ غیش رویض دادُ ؿَد.

 الن، ؿَیچی ٍ الربم
1988 

گیشی داسد ٍ هـبسوت فجبس  اػت اص ادسان ّش فشد اص هیضاى ًفَری وِ ثش رلوین ادسان ًفَر
 گیشیهمبیؼِ آى ثب هیضاى ًفَر ٍالقی ٍی دس رلوین

 ٍاٍم ٍ  َربًض
1959 ،1977 

 [2] مبخذ:

 

 تئوری هشبرکت ارنشتبین. 5
  

اسًـتبیي هـبسوت ؿْشًٍذی سا ثب رغییش لذس  ؿْشًٍذی ثِ وبس گشفت ٍ ثبثت وشدُ وِ هذل ػَدهٌذی دس گفتگَّبی 
سیضی اػت وِ ثشای رَضیح آى اص اػتقبسُ ًشدثبى هـبسوت اػتفبدُ وشد. هذل هذاٍم دسثبسُ دسگیشی جبهقِ دس فشآیٌذ ثشًبهِ

دّذ ٍ اثضاس وبسآهذی دس آصهبیؾ هبّیت هتذّبی هـبسوتی لذس  اختلبف یبفتِ ثِ هشدم سا ًـبى هی اسًـتبیي هشحؾِ
 [5] سیضی اػت.گًَبگَى ثشًبهِ
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دٍ سدُ خَد سا  رشیي ػغح ًشدثبى اسًـتبیي ّیچ لذسری ثشای ؿْشًٍذاى ٍجَد ًذاسد. ثِ فجبس  دیگش فذم هـبسوت دسدس وبییي
ّبی ًبهذ. ثِ ًؾش اسًـتبیي دػتىبسی ثِ ایي هقٌب اػت وِ ثقضی ػبصهبىدّذ وِ ٍی آًْب دػتىبسی ٍ دسهبى هیًـبى هی

اًذ وِ ّذف ٍالقی آًْب آهَصؽ ؿْشًٍذاى ثشای لجَل وبسّبیی اػت وِ ّبی ػبختگی اص هـبسوت سا رذاسن دیذُدٍ تی ؿىل
ؿَد وِ دسهبى ًبم گشفتِ اػت. ی ثقذی ؿىل دیگشی اص فذم هـبسوت هقشفی هیت. دس ولِاص لجل رىلیفـبى سٍؿي ؿذُ اػ

-دیذگبُای ثشای سد وشدى ایي ًَؿ فذم هـبسوت ّن غیش كبدلبًِ ٍ ّن خَدخَاّبًِ اػت. دس ایٌجب ّذف ویذا وشدى ساُ چبسُ

رَاًذ ایي هؼب ِ سا آؿىبسا ثیبى وٌذ  زا دس وَؿؾ ّب ٍ سفتبسّبیی اػت وِ ػبصهبى هشثَعِ خَدؽ ثب آى هَافك ًیؼت اهب ًوی
ایي هشحلِ ثِ  ،ًشدثبى اعشؿ سػبًی ٍ هـبٍسُ اػتّبی دیگش ایي وٌذ. ولِّب سا سد هیًؾشخَاّی اص ؿْشًٍذاى آى دیذگبُ

ّبی آًبى ٍ ساّىبسّبی هَجَد ّبی حىَهت ٍ حمَق ٍ هؼئَ یتص حمبیك هَجَد دس هَسد ثشًبهِهقٌی آگبُ وشدى ؿْشًٍذاى ا
رَاًذ هفیذ سػبًی، هـبٍسُ ٍ وؼت ًؾش ؿْشًٍذاى دس كَسری وِ ٍالقی ثبؿذ ٍ جشیبى اعشفب  یىؼَیِ ًجبؿذ هیاػت. اعشؿ

 [7] ثبؿذ.

 
 

 سطوح هختلف هشبرکت هردهی. 6
 

رَاًذ داؿتِ ثبؿذ، اص رجبدل اعشفب  ٍ ًؾشػٌجی اعشفب  گشفتِ رب وؼت ری هیهـبسوت ػغَح ٍ دسجب  هتفبٍ
گیشی ٍ اجشا ایي دسجب  ٍ ػغَح هختلف اص یه لذس  رَػظ هشدم ٍ ًْبدّبی غیش دٍ تی ٍ دخب ت دس ولیِ هشاحل رلوین

تبسّبی حىَهتی ٍ ًَؿ فشٌّگ ّبی هـبسوت ویوَدُ ٍ اص ػَی دیگش ٍاثؼتِ ثِ ػبخػَ ًبؿی اص ػیش ربسیخی اػت وِ ًؾشیِ
ٍ ثیٌؾ حبووبى ٍ هشدم اػت. دس رحمیمی وِ رَػظ ثٌیبد سًٍٍتشی اًگلؼتبى رحت فٌَاى سٌّوَدّبیی ثِ هـبسوت فقبل 

 ای اص هـبسوت هقشفی ؿذُ اػت:اًجبم ؿذُ یه عیف وٌج هشحلِ

 ؿَد وِ چِ عشحی رْیِ ؿذُ اػت.اعشفب : كشف ثِ هشدم گفتِ هی -

 ؿَد ٍ ی ّیچ ایذُ جذیذی وزیشفتِ ًیؼت.ؿَد، ًؾشا  آًْب ؿٌیذُ هیی: چٌذ گضیٌِ ثِ هشدم ویـٌْبد هیهـبٍسُ ًؾشخَاّ -

گیشی ّبیی ثشای رلوینّبی جذیذ ٍ فشاّن آٍسدى فشكتّب ٍ ایذُگیشی ثب یىذیگش: رـَیك ٍ حوبیت اص گضیٌِرلوین -
 جوقی

گیشًذ ٍ ّوىبسی سا ثِ هٌؾَس اًجبم آى ضی خَة اػت رلوین هیالذام جوقی: افشاد ثب هٌبفـ هتفبٍ  دس هَسد ایٌىِ چِ چی -
 دٌّذ.ؿىل هی

ّب سا ثِ هٌؾَس ّبیی وِ ػشهبیِ، اثضاس یب دیگش حوبیتّبی هحلی یب ػبصهبىحوبیت اص هٌبفـ هؼتمل جبهقِ: ثِ ٍػیلِ گشٍُ -
 [6]اًذ. فشاّن وشدُ -ّبی ولیدػتَسا قول -اجشای ٍؽبیفـبى رحت خغَط ساٌّوب

 
 

 هبی شهرسبزی هشبرکتیفنون و تکنیک. 7
 

گیشد. ایي ثشداسی لشاس هیّبیی ٍاثؼتِ اػت وِ فوش هَسد اػتفبدُ ٍ ثْشُچگًَگی اًجبم هـبسوت ثِ فٌَى ٍ سٍؽ
 ػِفٌَى ثب رَجِ ثِ هیضاى ٍ ًحَُ هـبسوت هشدم، ػبختبس ٍ اًَاؿ ثؼیبس هتفبٍری داسد ثش ایي اػبع فٌَى هـبسوت هشدهی ثِ 

 ؿَد:وذُ رمؼین هیگشٍُ ف

ّب ثیـتش ّب هقوَال ربثیش ووی ثش رلویوب  ارخبر ؿذُ داسد، ایي سٍؽدّی ٍ هـَس : ایي سٍؽّبی ػٌتی اعشفب سٍؽ -
 گیشد.آٍسی اعشفب  ٍ ثشلشاسی سٍاثظ فوَهی كَس  هیثب رىیِ ثش جوـ
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گیشی، داؿتِ ثبؿٌذ. هبًٌذ: آیٌذ رلوینّبی وِ لبدسًذ هَجت ربثیش صیبدی ثش فشسٍؽ گیشی:ّبی هَثش ثش رلوینسٍؽ -
 سیضیّبی دس صهیٌِ عشاحی یب ثشًبهِفقب یت

وٌٌذ. ّذف ّب هشدم ثب دس ًؾش داؿتي هٌبفـ خَد ثِ كَس  خَدجَؽ الذام ثِ فقب یت هیّبی خَدیبسی: دس ایي سٍؽسٍؽ -
 [4] ایي سٍؽ لذسروٌذ وشدى هشدم ثِ ًحَی اػت وِ خَد سؿتِ اهَس سا ثِ دػت گیشًذ.
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ووجَد ػشهبیِ اًؼبًی دس اّب ی هحذٍدُ ثبفت فشػَدُ دس خلَف ثبصػبصی، ووجَد ػشهبیِ فشٌّگی ٍ اجتوبفی اص 
-ّبی ثبفت فشػَدُ هـبسوت فقبل ًذاسًذ، حبكل ؿذ. ثٌبثشایي هْنرشیي ًتبیجی اػت وِ چشا هشدم دس اجشای وشٍطُجولِ هْن

یش ًگشؽ هشدم ػبوي دس ثبفت اػت. فٌبكش ًگشؽ فجبسرٌذ اص:  )فٌلش ؿٌبختی، فٌلش رشیي هؼب ِ ثشای هـبسوت رغی
رَاى ثِ رضبد ثیي ویچیذگی ؿٌبختی ٍ جٌجِ رشیي اثقبد ًگشؽ هیاحؼبػی، فٌلش آهبدگی ثشای فول( ّوچٌیي اص جولِ هْن

ثجب  ًؼجی ثشخَسداس اػت ٍ ربثـ اكل  گیشی اصگزاسًذ، ًگشؽ وغ اص ؿىلاسصؿیبثی ػبدُ آى، ّوِ فٌبكش ثش ّوذیگش اثش هی
ّبی ثبصػبصی ثبیذ اعشفب  هشدم دس اًذسوبساى عشحثبؿذ، اؿبسُ وشد. ثب رَجِ ثِ ایٌىِ جشیبى ٍ دػتّوؼبصی ؿٌبختی هی

ثقذ ّب سا افضایؾ دٌّذ )ثقذ ؿٌبختی(، ثب ثشخَسد كبدلبًِ، ؿفبف ٍ هـبسوت جَیبًِ افتوبد آًْب سا ثشاًگیضاًٌذ )خلَف وشٍطُ
احؼبع( ٍ دس ایي كَس  هشدم ثشای هـبسوت آهبدگی فولی ویذا خَاٌّذ ًوَد )ثقذ فولی( ٍ اگش ایي ػِ ثقذ ثب ّوذیگش ارفبق 

 گیشد ٍ هـبسوت ٍالقی هشدم هحمك ًخَاّذ ؿذ. ًیفتذ فوش ًبّوؼبصی ؿٌبختی ؿىل هی
وشد وِ ثبفث هَفمیت آًْب دس اجشا ثَدُ اػت وِ رَاى اؿبسُ ّبی هَفك ًَػبص ٍ هشهت ؿْشی ثِ ًىبری هیدس ثشسػی ًوًَِ

 سیضی ثشای آیٌذُ هذًؾش لشاس گیشد:رَاًذ دس ثشًبهِهی

اًذ ّبی فشػَدُ وشداختِّب: دس اوثش وـَسّبیی وِ ثِ دخب ت دس ثبفتحضَس ثخؾ خلَكی دس فولیب  اجشایی عشح -
اٍ یِ وشداختِ ٍ ّوبٌّگی ثیي ػبوٌیي ٍ ثخؾ سیضی ّب ثِ فٌَاى ًبؽش ؿشوت داؿتِ ٍ یب حذاوثش ثِ ثشًبهِدٍ ت

 اًذ.داس ؿذُخلَكی سا فْذُ

ّب هـخق اػت: ثب رَجِ ثِ ویچیذگی رْیِ یه عشح فولی ثشای اجشای وشٍطُ وِ دس آى ًمؾ هشدم ٍ ػبوٌیي دس وشٍطُ -
جبم وشٍطُ، ٍؽبیف ّب ٍجَد ثشًبهِ اص ویؾ رقییي ؿذُ ثِ هٌؾَس ؿخلی وشدى صهبى اًای ثَدى اجشای وشٍطٍُ هشحلِ

رَاًذ هَفمیت رشیي ٍجَّی وِ هیفٌبكش حبضش دس وشٍطُ ٍ چگًَگی اًجبم وشٍطُ ضشٍسی اػت ضوي ایٌىِ یىی اص هْن
 وشٍطُ سا رضویي وٌذ ایي اػت وِ هشدم ثخلَف ػبوٌیي اعویٌبى اص چگًَگی اجشا ٍ ػْن خَد دس وشٍطُ داؿتِ ثبؿٌذ. 

هٌغمِ: رمشیجب دس روبهی هَاسد هَفك ًَػبصی ثبفت فشػَدُ ثقذ اص رلبحت صهیي ربویذ ثش حفؼ ؿب َدُ اكلی حبون ثش  -
 ّبی فشٌّگی هقوبسی حفؼ ؿًَذ.الذام ثِ جبدّی هجذد ػبوٌیي ؿذُ اػت ٍ ػقی ؿذُ ٍیظگی

ّبی ًَػبصی چگًَگی گفتگَ ثب ّبی اػبػی هبجشای وشٍطُسیض ٍ گفتگَ وٌٌذُ ثب هشدم: یىی اص چب ؾٍجَد ًْبد ثشًبهِ -
 هشدم ٍ هتمبفذ وشدى آًْب ثِ ؿشوت ٍ دس اختیبس لشاس دادى صهیي خَد ثشای ًَػبصی اػت. 

سیضی ٍ هـخق اجشای عشح ثِ ؿىل آصهبیـی: ثِ هٌؾَس اسصیبثی ًتبیج دس حیي ویـیشد ثشًبهِ جْت رٌؾین فشآیٌذ ثشًبهِ -
 ؿذى ًَالق وبس ٍ سفـ آًْب دس آیٌذُ.

 ّب ٍ اسصؽ گزاسی ثٌبّبی ربسیخی ٍ لذیویای ثشای ثشسػی وبهل ثٌبایجبد وویتِ -

رَجِ ثِ فشٌّگ ٍ ػبختبس اجتوبفی هٌغمِ: اهشی وِ دس وـَسّبی اعشاف ایشاى ارفبق ًیبفتبدُ ٍ هقوَال رٌْب ٍاسد وٌٌذُ  -
 اًذ.رىٌَ َطی ٍ هقوبسی اسٍوبئیبى ثَدُ
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ثِ ًمل ٍ اًتمبال  ٍ ایٌىِ ثخؾ  ّب ثب رَجِرخلیق خذهب  اػبػی ثشای هؼتوٌذاى ؿْشی: دس عَل هذ  اجشای وشٍطُ -
 ّبی فشػَدُ هٌجـ دسآهذی ووی داسًذ، رَجِ خبف ثِ ایي گشٍُ ضشٍس  داسد.صیبدی اص ػبوٌیي ثبفت

ّب: هشدم ثبیذ ثذاًٌذ دس ًْبیت ثِ چِ ؿْشی دػت خَاٌّذ یبفت، ثِ فجبس  دیگش ًتیجِ وبس اهٌیت ثخـی ٍ رقشیف ًمؾ -
ّبی ٍاحذّبی هختلف دسوبسّب وِ ثِ ؿذ  ثبفث ًگشاًی ٍ یه ؿذُ ٍ اص دخب تچِ خَاّذ ؿذ؟ ضوي ایٌىِ ٍؽبیف رفى

 ؿَد جلَگیشی ؿَد.فذم اعویٌبى هشدم هی

 
 

 پیشنهبدات  . 9
 

ّبی ؿْشی اػت. ؿبیذ ثِ سیضیّبی هشدم ػبالس هیضاى هـبسوت ؿْشًٍذاى دس ثشًبهِیىی اص هؼبیل هْن دس ًؾبم
ٍ ّذفی وِ اص  وظٍّؾّبی خَد دس ایي جِ ثب یبفتِی هـبسوت هشدم اسائِ ًوَد. ثب رَعَس ولی ًتَاى یه ساّىبس هٌبػت ثشا

سیضاى ؿَد وِ هذیشاى ٍ ثشًبهِثبؿذ ٍ هبّیت هَضَفی وِ هَسد ثحث اػت، ساّىبسّبی هختلفی اسایِ هیهـبسوت دس ًؾش هی
 رَاًٌذ اص آًْب ثشای جلت هـبسوت ؿْشًٍذاى اػتفبدُ وٌٌذ.ؿْشی هی

 َساّبی هحلی دس ػغح هحش  وِ ایي سٍؽ هـبسوت، ثْتشیي ؿیَُ هـبسوت هشدم دس جْت ثْجَد ٍ اسرمبء رـىیل ؿ
 ّبی هـبسوت هشدماًذیـی ثیي هشدم ٍ هؼئَ یي دس خلَف ساُهحیغی اػت ٍ ًیض ٍجَد جلؼب  ّن

 سیضی آغبص ؿَد.وبس ثشًبهِّبی اكلی رْیِ ثشًبهِ ثبیذ ثب هَافمت ػبوٌبى هحلی رْیِ ؿَد ٍ ػپغ ثش اػبع آًْب چبسچَة 

 ًِّبی هَثش وزیشی الذامػبصی ؿْشًٍذاى ٍ اسرمبء فشٌّگ هـبسوتسػبًی ٍ آگبُّبی اسرجبط جوقی، ًؼجت ثِ اعشؿسػب
ّبی ٍیظُ، ًلت وَػتش ٍ وشوبسدّبی خجشًبهِ -رَاى ثِ چبح ًـشیب  خجشیفولی ٍ اجشایی سا هقوَل داسًذ، وِ هی

-ّبی وَربُ ٍ ثِ ٍیظُ ریضسّبی اًیویـي، اًجبم رجلیغ فوَهی دس ؿجىِػبخت فیلن -هـبسوترخللی دس صهیٌِ هَضَؿ 

ای جْت اسرمبء فشٌّگ هـبسوت ثِ هٌؾَس رَػقِ هذیشیت ؿْشی ٍ ّبی سایبًِّبی رلَیضیًَی ٍ حتی االهىبى ؿجىِ
 دیگش الذاهب  اص ایي دػت اؿبسُ داؿت.

 ؿشوت دادى، دس اسرجبط ثَدى ثب ؿْشًٍذاى ثذٍى جْت ػیبػی ٍ ًؾشخَاّی اص ّب ٍ ّب ٍ ثشًبهِآگبُ وشدى هشدم اص عشح
 ّبی ؿْشیؿْشًٍذاى دس خلَف اجشای عشح

 هٌبػت ثَدى یه عشح یب وشٍطُ ثشای هٌغمِ هٌبػت ثب فشٌّگ هشدم 

 فبهِ گیشی هشدم ٍ افضایؾ ػغح اعشفب  هزّجی دس جْت ویـجشد ٍ فشٌّگ ػبصی، رلوین -اػتفبدُ اص اهبوي فوَهی
 ّب ٍ ًؾشارـبىهشدم دس هَسد هقمَل ثَدى خَاػتِ

 .افغبی ثخـَدگی هب یبری ثشای ؿْشًٍذاًی وِ هـبسوت دس اهَس ؿْشی داسًذ 

 رش ثبیؼت دس هَسد هحل البهت هَلت ػبوٌیي ثبفت روْیذا  الصم اًذیـیذُ ؿَد رب آًْب ساحتویؾ اص ؿشٍؿ ثِ وبس هی
ثبیؼت رب حذ اهىبى ثِ هحذٍدُ عشح ًضدیه ثبؿذ رب ػبوٌیي اص  حبػ د ًؾش هیحبضش ثِ ّوىبسی ؿًَذ. هحل البهت هَس

گزاسی اٍ یِ دػتشػی ثِ هحل وبس یب رحلیل خَد دچبس هـىل ًـًَذ. ثِ ایي هٌؾَس هی رَاى ثب اػتفبدُ اص ػشهبیِ
صاى ًوَد رب دس اثتذا ثِ ّبی هخشٍثِ، ثبیش یب دٍ تی الذام ثِ ػبخت هؼىي هجتوـ ٍ اس)دٍ تی یب ثخؾ خلَكی( دس صهیي

 ثشداسی لشاس گیشد.فٌَاى هحل ػىًَت هَلت ٍ دس آیٌذُ ثشای الـبس ون دسآهذ ٍ هؼتبجشیي هَسد ثْشُ

 ِّبی ثلٌذ هذ  هذٍى ؿْشی ٍ اعشؿ سػبًی ثِ هشدمٍجَد ثشًبه 

 سیضی جْت ثشًبهِ رَاًٌذثبؿذ وِ هیّبی هحلی ٍ ؿَسای ؿْش هیالصهِ رحمك هـبسوت هشدهی اختیبس داؿتي حىَهت
 هـبسوت اًجبم دٌّذ، هؼئَ یي اهَس ؿْشی ثبیذ اص افشاد هتخلق ٍ هتقْذ ثِ هقٌبی ٍالقی ثبؿٌذ ٍ ًِ كشفب هتقْذ
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 ّبی ؿْشی ثِ ّب ٍ وشٍطُی ّضیٌِ وشدى ّش یه اص عشحػبصی ًحَُجلت هـبسوت ثین هؼئَ یي ٍ هشدم اص عشیك ؿفبف
 كَس  هـخق ٍ هقلَم  

 ّبی ثْؼبصی ثبفت اسرمبء ي ًىتِ سا ثشای خَد ٍ ّوچٌیي ؿْشًٍذاى سٍؿي وٌٌذ وِ ّذف اكلی عشحهؼئَ یي ثبیذ ای
 ویفیت صًذگی ؿْشًٍذاى اػت ٍ ًِ اسرمبء ویفیت ثٌبّب ٍ فضبّبی ؿْشی
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