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 دسک هحیط

فطایٙسی وٝ ثطاؾبؼ آٖ قٟطٚ٘ساٖ ٔحیٍ ضا ٔی فٟٕٙس ٚ ٞطفطزی ثطاؾبؼ زضن ذٛز اظ ٔحیٍ ػىؽ اِؼُٕ ٘كبٖ 

ثسیٗ تطتیت ٘ٛػی ضٚاثٍ چٙسؾٛیٝ ثیٗ قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٔحیٍ ٚرٛز زاضز وٝ ثركی اظ . وٙسزازٜ ٚ تهٕیٓ ٌیطی ٔی 

قٙبذت اِٚیٝ ٔحیٍ وٕه ٔی وٙس تب فطز ثطاؾبؼ . تحّیُ فًبٞب ثطاؾبؼ ایٗ ضٚاثٍ تؼطیف ٌطزیسٜ ٚ قىُ ٔیٍیط٘س

 . اضظـ ٞبی اِٚیٝ ذٛز زض آٖ ٔحیٍ ػّٕىطز ٚ وبضایی زاقتٝ ثبقس

 

 هحیط سفتاسی

تٛؾٍ فطز تزطثٝ ٔی قٛزٚ زض شٞٗ فطز اؾت اِجتٝ ٘ٝ ثهٛضت ػیٙی ثّىٝ زض ٚالغ زضن فطز اظ ٔحیٍ ٔحیُی وٝ 

 .پیطأٛ٘ی اؾت

 

 هحیط جغشافیایی

یه ٔحیٍ ػیٙی اؾت وٝ ٔٛلؼیت آٖ ٔكرم ثٛزٜ ٚ ٕٔىٗ اؾت زض زٚ ٔمُغ ظٔب٘ی زٚ تزطثٝ وبٔال ٔتفبٚت زض 

ٔخال یه قٟط قّٛؽ ٚ پطاظزحبْ وٝ ٕٔىٗ . تبحیط ٌصاض اؾتایٗ ٌٛ٘ٝ ٔحیٍ ثطٔحطن ٞبی ا٘ؿب٘ی . آٖ قىُ ثٍیطز

 .اؾت ِصت ثرف ٚ ٞیزبٖ اٍ٘یع ثبقس ٚ یب آظاض زٞٙسٜ

 

 :تشاساس کیفیت ّای هْن طشاحی هحیط 

 :کیفیت ًفَرپزیشی 

 زض رطیبٖ. چمسض أىبٖ ضفتٗ یب ٘طفتٗ ٚرٛز زاضز؟ یؼٙی یه فطز ثتٛا٘س ثٝ آؾب٘ی اظ آٖ ُٔٙمٝ ػجٛض ٚ ٔطٚض ٕ٘بیس

َطاحی ثبیس ثٝ ٔىبٖ ٞبی لبثُ زؾتطؼ تٛرٝ ٕ٘ٛز، ؾِٟٛت حطوت ٚ تطغیت اقتیبق ٔطزْ ثطای لسْ ظزٖ ثبیؿتی 

تؼساز ضاٜ ٞبی ثبِمٜٛ ای وٝ یىٙفط ٔی تٛا٘س رٟت ٚضٚز ثٝ ٔحیٍ ا٘تربة ٕ٘بیس ٞطچمسض ثیكتط . زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز

ِٚیٝ َطاحی فًبٞبی قٟطی ایٙؿت وٝ ثبالتطیٗ حس یىی اظ انَٛ ا. ثبقس ٔیعاٖ ٘فٛشپصیطی ٔحیٍ ثیكتط ذٛاٞس ثٛز

 . ٘فٛشپصیطی ضا ایزبز ٕ٘بییٓ
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 کیفیت تٌَع

 :ؾٝ ػبُٔ ثطای ایزبز تٙٛع 

 (ارتٕبػی ٚ التهبزی)تمبيب -

 ؾبیت ظطفیت -

 ثبال ػبُٔ زٚ ٔخجت تمبثُ -

 کیفیت خَاًایی

زض لطٖ ثیؿتٓ  .بفیت زضن ٔٛلؼیتتبحیط ضٚی ؾِٟٛت زضن ٔطزْ اظ ٔٛلؼیت ایزبز قسٜ ثطای آٟ٘ب ٚ زض ٚالغ قف

ذٛا٘بیی ٔحیٍ ٞبی قٟطی وبٞف پیسا وطز تب لجُ اظ آٖ قٟطٞب ذٛا٘بتط ثٛزٜ ٚ ثٙبٞبی ٟٔٓ ثٝ زِیُ پیٛ٘س ٚ اضتجبٌ 

رسا ؾبظی ٔؼبثط پیبزٜ ٚ ؾٛاضٜ اظ ٞٓ تٛؾٍ پیبزٜ ضٚٞب ٚ ذیبثبٖ ٞب وٝ اِجتٝ ثٝ . ثب ٔحیٍ ثرٛثی تٕیع زازٜ ٔی قس٘س

 .ا٘زبْ پصیطفت یىی اظ ػٛأّی ثٛز وٝ ذٛا٘بیی ٔحیٍ ٞبی قٟطی لطٖ ثیؿتٓ ضا وبٞف زاز٘فغ ذیبثبٖ ٞب 

 کیفیت اًؼطاف پزیشی

 .تبحیط ضٚی اثؼبز ٔحیٍ ثطای ایٙىٝ وبضثطی ٚ اؾتفبزٜ ٞبی ٔتٙٛػی ضا زض اذتیبض ٔطزْ ثٍصاضز

 کیفیت تٌاسثات تصشی

 .جت ثٝ ٔٛلؼیت ذٛز زض فًب آٌبٜ قٛ٘ستبحیطی وٝ رعئیبت ظبٞطی یه ٔىبٖ زاضز، ثُٛضی وٝ ٔطزْ ٘ؿ

 کیفیت تؼلق

 .تبحیط ثط ٔطزْ ٚ ایٙىٝ ٔطزْ ٟٔط ٚ ٘كبٖ ذٛز ضا ضٚی ٔحیٍ ٔی ٌصاض٘س
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 دسک ٍ تیاى هحیط ضْشی

 

 تخص اٍل

تجییٗ ربیٍبٜ ضٚا٘كٙبؾی ٔحیُی ثب اؾتفبزٜ اظ  ٔجب٘ی ٘ظطی ٞٙزبضی ٚ احجبتی ٚ ٔفْٟٛ اثؼبز ٔحتٛایی 

 ٔحیٍٚ ضٚیٝ ای َطاحی 
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 سِ هفَْم اساسی دس هثاًی ًظشی طشاحی هحیط 

 .پیف ثیٙی ٘تیزٝ یه ػُٕ ذبل: HYPOTHESIS فطيیٝ -1

 . ضاٞی اؾت ثطای زضن ٚالؼیت ٚ زازٖ ؾبذتبض ثٝ آٖ ٚالؼیت: MODELٔسَ  -2

پسیسٜ ٞب ضا تٛنیف ٚ  ٘ظبٔی اظ اٍ٘بضٜ ٞب ٚ َطحٛاضٜ ٞبی شٞٙی وٝ پسیسٜ یه یب ٌطٚٞی اظ: THEORY٘ظطیٝ  -3

 . تجییٗ ٔی وٙٙس

 

  :ًظاهی اص اًگاسُ ّا ٍ طشحَاسُ ّای رٌّی است کِ: THEORYًظشیِ 

 .یه پسیسٜ یب ٌطٚٞی اظ پسیسٜ ٞب ضا تٛنیف ٚ تجییٗ ٔی وٙٙس

 .ػالٜٚ ثط تٛنیف رٟبٖ، قبُٔ تحّیُ آٟ٘ب ٘یع ٔی قٛز

 . یطزثطای ٘ظٓ زازٖ ٚ تحّیُ ٔكبٞسات ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌ

 : ایٗ َطحٛاضٜ ٞب ٕٔىٗ اؾت

 ، (NORMATIVE THEORY: ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی)اػتمبزی قرهی ثبقٙس 

  (.POSITIVE THEORY: ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی)یب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبی ػّٕی آظٔٛزٜ قسٜ ثبقٙس 

ٞبی ٔٛحط ضا ثٝ ذبَط ٘ظطیٝ، ضاٞی ثطای تفٟیٓ یه ٚالؼیت آقفتٝ اؾت، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثٝ ٔب اربظٜ ٔی زٞس ٔؼیبض

 . ثیبٚضیٓ، آٟ٘ب ضا رطح ٚ تؼسیُ یب حصف وٙیٓ، ٚ اٌط ٔٛلؼیت ایزبة وطز ٔؼیبضٞبی رسیس ضا ربیٍعیٗ آٟ٘ب ٕ٘بئیٓ

 

 : POSITIVE THEORYًظشیِ ّای اثثاتی یا تثییٌی 

 : ضذسازٞبیی وٝ زض رٟبٖ اتفبق ٔی افتٙس، ثٝ قىُ اٍِٛ زضیبفت ٔی قٛ٘س

 . بثت ٚ یىؿب٘ٙسثؼًی اظ ایٗ اٍِٛٞب ح

 (. پیف ثیٙی پصیطی ثبال)ثؼًی اظ ٘ظٓ ٚ لبػسٜ ثبالیی پیطٚی ٔی وٙٙس 

 (.پیف ثیٙی پصیطی پبییٗ)ثؼًی ٘یع ثٝ َٛض اتفبلی ضخ ٔی زٞٙس 
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پیسا وطزٖ ضاٞی ثطای پیف ثیٙی ایٗ ضذسازٞب ٚ ٘ظبٟٔبی ٔٛرٛز زض ػبِٓ ٕٞیكٝ ثطای ا٘ؿبٖ اظ إٞیت ظیبزی 

یٗ پیف ثیٙی ٞب ثٝ ا٘ؿبٖ وٕه ٔی وطز ثطای آیٙسٜ ذٛز ثط٘بٔٝ ضیعی وٙس ٚ ثب نطف وٕتطیٗ ا. ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت

اضظـ ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی ثٝ . ا٘طغی ٚ وبٞف ضیؿه، اػٕبَ ٔرتّف ذٛز ضا ا٘زبْ زازٜ ٚ ثٝ ذٛاؾتٝ ٞبی ذٛز ثطؾس

طیك ٔكبٞسات ضٚظٔطٜ اتفبق ٔی ثیكتط زا٘ف ٔب اظ رٟبٖ پیطإٔٛ٘بٖ اظ َ. تحّیُ ٚ لسضت پیف ثیٙی آٟ٘بؾت لبثّیت

 . ضاٞجطزاٞبی ػّٕی زض حمیمت ایٗ آحبض اتفبلی ضا وبٞف ٔی زٞٙس. افتس

 

  هضایای استفادُ اص ًظشیِ ّای اثثاتی دس طشاحی هحیط

ٞسف انّی ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی لبزض ؾبذتٗ افطاز ثٝ : (ECONOMY OF THOUGHT)نطفٝ رٛیی ا٘سیكٝ 

افعایف ذٛزآٌبٞی ٘ؿجت ثٝ ضفتبضٞبی ٔٛرٛز زض  .كطیحی اظ یه ٘ظطیٝ تٛنیفی اؾتاؾترطاد تؼساز ظیبزی ٘ظطیٝ ت

 .ٔحیٍ، ثٛیػٜ آٟ٘بیی وٝ ثبیس زض َطاحی ِحبِ قٛ٘س

ایٗ ٔٛيٛع تٛؾٍ ٔحممبٖ . ٌبٞی زض ٔٛضز ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ایٗ ٘ظطیٝ ٞب ٔجطا اظ زاٚضی ٞؿتٙس

ٞیچ  CRITICAL RATIONALISMزیسٌبٜ ػمٍّطایی ا٘تمبزی  اظ. ثؿیبضی ٔٛضز تطزیس لطاض ٌطفتٝ اؾت

٘ظطیٝ ای اظ زاٚضی ٔجطا ٘یؿت، ثّىٝ ٕٞٝ ٘ظطیٝ ٞب تب ظٔب٘ی ٔؼتجط ٞؿتٙس وٝ زض ٔمبثُ ا٘تمبزات ٚ آظٔبیكٟب رٛاثٍٛ 

  .ثبقٙس

 

 : NORMATIVE THEORYًظشیِ ّای ٌّجاسی  

  :ٔی وٙٙسثطذی اظ پػٚٞكٍطاٖ ٘ظطیٝ ٞٙزبضی ضا ثٝ ایٗ تطتیت تؼطیف 

 چیعی وٝ زض ٔٛضز آٖ تٛافك ػبْ ٚرٛز زاضزٚ ٞٙزبضٞبیی ثطای ظٔب٘ی ذبل  

 ثبیسٞب ٚ آ٘چٝ ز٘یبی ذٛة ضا تؼطیف ٔی وٙس.  

  اؾت« ثبیسٞب»٘ظطیٝ ٞٙزبضی قبُٔ زیسٌبٟٞبی فالؾفٝ، ؾیبؾتٕساضاٖ، ٚ ٔؼٕبضاٖ زض ٔٛضز.  

  ٜیه رٟبٖ ثیٙی اؾت٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی حتی اٌط شوط ٞٓ ٘كٛز، ٔجتٙی ثط یه ػمیس ٚ.  
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  ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی ثٝ زضن ذٛة ٚ ثس، زضؾت ٚ غٍّ، ذٛقبیٙس ٚ ٘بذٛقبیٙس، ٚ ذٛة وبض وطزٖ ٚ ثس وبض

 .وطزٖ پسیسٜ ٞب ٔی پطزاظز

ثطذی اظ افطاز رٕالت ٞٙزبضی . ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی ٚ احجبتی ثب یىسیٍط ضاثُٝ زاض٘س ِٚی ضاثُٝ آٟ٘ب اغّت ٔجٟٓ اؾت

 . ایٗ تٙبلًی زض اؾتفبزٜ اظ ٚاغٜ ٞبؾت. تّمی ٔی وٙٙس ذٛز ضا ثٝ ػّٕی

ٔحیٍ َطاحی قسٜ : زض حٛظٜ ٔجب٘ی ٘ظطی ٞٙزبضی، َطاحبٖ ٔحیُی اغّت زض پی پبؾد ثٝ ایٗ ؾٛاالت ٞؿتٙس

 ذٛة چٝ ٔحیُی اؾت؟ َطاحبٖ ثبیس چٝ ٍ٘طقی زاقتٝ ثبقٙس؟ ٔبٞیت فطآیٙس َطاحی چٝ ثبیس ثبقس؟

ثطای تمّیُ قٕبض ثركٟبی يطٚضی ذب٘ٝ ٚ ثٝ »: ت زض َطاحی ذب٘ٝ ذٛة ٔؼتمس اؾتثٝ ػٖٙٛ ٔخبَ فطا٘ه ِٛیس ضای

حسالُ ضؾب٘سٖ اتبلٟبی ٔزعا ٚ تطویت آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ فًبیی ٔحهٛض، فًب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تمؿیٓ قٛز وٝ ٘ٛض، ٞٛا ٚ ٔٙظط 

  «.ٍٕٞی زض ایزبز حؽ ٚحست ؾٟیٓ ثبقٙس

 (?WHAT SHOULD BE)ٝ ضؾیس وٝ ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی ثب ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ ٌفتٝ قس، ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیز

 .لبثُ قٙبذت ٞؿتٙس (?WHAT IS)ٚ ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی ثب 

زض حبَ حبيط ثؿیبضی اظ َطاحبٖ ٔحیُی ثب تىیٝ ثط ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی ٚ ازضان قرهی ذٛز ثٝ َطاحی ٔحیٍ 

تجییٗ پسیسٜ ٞب ٚ فطآیٙس قىُ ٌیطی آٟ٘ب  ٔی پطزاظ٘س ٚ زض اؾتفبزٜ اظ ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی یب تجییٙی ٚ تٛنیف ٚ

زض ٘تیزٝ ٞطٌبٜ وٝ َطاحبٖ ثطای ٔطزٔی ثب اٍِٛٞبی ضفتبضی ٔتفبٚت َطاحی وطزٜ ا٘س، زض زضن احط . يؼیف ثٛزٜ ا٘س

ثٙبثطایٗ تسٚیٗ ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی وٝ لبثّیت پیف ثیٙی زلیك . َطاحی ثط ظ٘سٌی ٔطزْ ثٝ ٘تبیذ اقتجبٞی ضؾیسٜ ا٘س

 . اض٘س زض ضقتٝ ٞبی َطاحی ٔحیُی يطٚضی اؾتآیٙسٜ ضا ز

ثحج انّی زض ضٚا٘كٙبؾی ٔحیُی ٚ وبضثطز آٖ زض َطاحی ٔحیُی آٖ اؾت وٝ ػّْٛ ضفتبضی ثٝ ضقس ٘ظطیٝ ٞبی 

 . احجبتی ٚ زضن ثٟتط ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی وٕه ظیبزی ٔی وٙس

 

 ًظشیِ ّای سٍیِ ای ٍ ًظشیِ ّای هحتَایی

 :وّی ثٝ زٚ ٌطٜٚ یب زؾتٝ ٘ظطیٝ ٞب لبثُ تمؿیٓ ٞؿتٙس ٔجب٘ی ٘ظطی َطاحی ٔحیٍ ثٝ َٛض

 PROCEDURAL٘ظطیٝ ٞبی ضٚیٝ ای  -1

 SUBSTANTIVE ٘ظطیٝ ٞبی ٔحتٛایی  -2
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  PROCEDURALًظشیِ ّای سٍیِ ای 

٘ظطیبت ثب ٔبٞیت ضٚیٝ ػّٕی َطاحی زض ضقتٝ ٞبی َطاحی ٔحیٍ ؾطٚوبض زاقتٝ ٚ ثٝ زا٘ف فطآیٙس   ایٗ زؾتٝ

  .اضظیبثی ٔحیٍ ٔطثٌٛ ٔی قٛ٘س تحّیُ، اثساع ٚ
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  SUBSTANTIVEًظشیِ ّای هحتَایی 

ایٗ زؾتٝ ثٝ ٔؼطفت ٔحیٍ، اؾتفبزٜ ٔطزْ اظ آٖ، چٍٍٛ٘ی اضتجبٌ ٔطزْ زض ٔحیٍ ٚ ٍ٘طـ ٔطزْ ثٝ ٔحیٍ ٔطثٌٛ 

 . ٔی قٛز

 

  ساتطِ ًظشیِ ّای سٍیِ ای ٍ هحتَایی تا ًظشیِ ّای اثثاتی ٍ ٌّجاسی

 ٘ظطیٝ ٞبی احجبتی ی٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبض 

 احجبتی-ضٚیٝ ای ٞٙزبضی-ضٚیٝ ای ٘ظطیٝ ٞبی ضٚیٝ ای

 احجبتی-ٔحتٛایی ٞٙزبضی-ٔحتٛایی ٘ظطیٝ ٞبی ٔحتٛایی

 

 سٍیکشدّای هطشح دس هَسد ساتطِ اًساى ٍ هحیط 

ا ثطای َطاحبٖ ٚ ضٚا٘كٙبؾبٖ ٔحیُی اغّت ثٝ ز٘جبَ ثطضؾی ضاثُٝ ا٘ؿبٖ ٚ ٔحیٍ ثٛزٜ ا٘س ٚ ٘ظطیٝ ٞبی ٔرتّفی ض

  .تٛریٝ ضاثُٝ ضفتبض ا٘ؿبٖ ٚ تبحیطات ٔحیٍ ثط ایٗ ضفتبضٞب اضائٝ وطزٜ ا٘س

 

  هحیط ٍ سفتاس اًساى سٍیکشدّای چْاسگاًِ ساتطِ

 : زض ٔٛضز ضاثُٝ ٔحیٍ ٚ ضفتبض، چٟبض ٔٛيغ ٌیطی ٘ظطی لبثُ تكریم اؾت

 ( FREE – WILL APPROACH)ضٚیىطز اذتیبضی  -1

 ( POSSIBILISTIC APPROACH)ضٚیىطز أىبٖ ٌطا  -2

 ( PROBABILISTIC APPROACH)ضٚیىطز احتٕبَ ٌطا  -3

  (DETERMINISTIC APPROACH )ضٚیىطز رجطی  -4
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 (  WILL APPROACH –FREE)سٍیکشد اختیاسی  -4

 . ایٗ ضٚیىطز ٔسػی اؾت وٝ ٔحیٍ ٞیچ تأحیطی ثط ضفتبض ا٘ؿبٖ ٘ساضز

ٟبی رسی ٔخُ ثؼًی ٚیػٌیٟبی ظیؿت قٙبذتی ٚرٛز زاضز، ضٚیىطز ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ثطای ضفتبض ا٘ؿبٖ ٔحسٚزیت

 . اذتیبضی غیطلبثُ زفبع اؾت

 

 ( CHPOSSIBILISTIC APPROA)سٍیکشد اهکاى گشا  -2

 . ایٗ ضٚیىطز ٔحیٍ ضا تأٔیٗ وٙٙسٜ ضفتبض ا٘ؿبٖ ٚ وٕی ثیكتط اظ آٖ ٔی زا٘ٙس

ٔی زا٘س وٝ ثط َجك آٖ ٕٔىٗ اؾت ػّٕی ضخ زازٜ ایٗ ضٚیىطز، ٔحیٍ ضا قبُٔ ٔزٕٛػٝ ای اظ فطنت ٞبی ضفتبضی 

اظ ایٗ ضٚ، ایٗ . تحّیُ ضفتبضٞبی ا٘ؿب٘ی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ٔطزْ ثٝ ایٗ ا٘ساظٜ آظازی ػُٕ ٘ساض٘س. یب ٘سازٜ ثبقس

  .ضٚیىطز ٘یع اظ تٛا٘بیی وبفی ثطای تٛریٝ ضفتبض ا٘ؿبٖ ثطذٛضزاض ٘یؿت

 

 ( ACHPROBABILISTIC APPRO)سٍیکشد احتوال گشا  -9

زض حبِی وٝ ٔحیٍ پط اظ لبثّیت ٞبیی ثطای ضفتبض ا٘ؿبٖ اؾت ٚ ازضان ٔحیٍ ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ ٚاثؿتٝ ثٝ ٘یبظٞب ٚ 

 : ثبقس، ضٚاثٍ ٔحیٍ ٚ ضفتبض ا٘ؿبٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ اؾت قبیؿتٍی ٞبی فطزی ٔی

ٍیعـ ثطای ا٘زبْ ػُٕ ٚ ثب ا٘ D ،C  ٚFٚ ثب ٚیػٌیٟبی Eوٝ زض ٔحیٍ  A ،B  ٚCثب قطایٍ  Aثبزض ٘ظط ٌطفتٗ فطز 

M  ٝلطاض ٌطفتٝ اؾت ایٗ احتٕبَ ٚرٛز زاضز وA  ضفتبضB ضا تىطاض وٙس . 

 

  ( CHDETERMINISTIC APPROA)سٍیکشد جثشی  -1

رجطٌطایی ٔحیٍ، وٝ قبذٝ ای . ٚلتی وٝ ٔطزْ آظازا٘ٝ ػُٕ ٔی وٙٙس زض ٚالغ تحت وٙتطَ تٛاضث ٚ ٔحیٍ ٞؿتٙس

 . ا تؼییٗ وٙٙسٜ ی انّی ضفتبض ا٘ؿبٖ ٔی زا٘ساظ ٘ظطیٝ تىبُٔ ٔی ثبقس، ٔحیٍ ض

ٔؼتمسیٗ ثٝ رجطٌطایی، وبضوطز ٔحیٍ . زض ایٗ ٘ظطیٝ، ٔحیٍ ثٝ ٔؼٙبی ٔحیٍ رغطافیبیی یب ظٔیٙی فطو قسٜ اؾت

 .ضفتبض ضا ضاثُٝ ای ػّّی ٔی زا٘س -ضٚیىطز رجطی، ضاثُٝ ٔحیٍ. ؾبذتٝ قسٜ ضا ٘یع ایٍٙٛ٘ٝ فطو وطزٜ ا٘س
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 ٔىبتت ٔحیُی رجطٌطا
 ٘ٛع ٔحیٍ ٔبٞیت ٔحیٍ

  رجطیت ٔحیٍ

(ENVIRONMENTAL 

DETERMINISM)  

 والٖ
 -فیعیىی ٚ غیطفیعیىی)ٔحیٍ ارتٕبػی 

 (ا٘ؿب٘ی

  رجطیت وبِجسی

(PHYSICAL 

DETERMINISM)  

 (فیعیىی)ٔحیٍ رغطافیبیی  ٔیبٖ ذطز ٚ والٖ

  رجطیت ٔؼٕبضی

(ARCHITECTURAL 

DETERMINISM)  

 (فیعیىی)ٔحیٍ ٔهٙٛع  ذطز
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 تخص دٍم

 تشسسی فشآیٌذّای ادساک هحیط
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 تؼشیف تش اساس هقاصذ هَسد اًتظاس : ENVIRONMENTهحیط 

  ٔحیٍ وبِجسیPHYSICAL : (  رٙیٝ ٞبی غیط ارتٕبػی ٚ غیطفطٍٞٙی)ٔىبٟ٘بی ظٔیٙی ٚ رغطافیبیی 

 ٔحیٍ ضٚا٘كٙبذتیPSYCHOLOGICAL  : ْقبُٔ تهبٚیط شٞٙی ٔطز  

 ٔحیٍ ارتٕبػیSOCIAL  :قبُٔ ٟ٘بزٞبی ٔتكىُ اظ افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب  

 ٔحیٍ ضفتبضیBEHAVIORAL  : ٔزٕٛػٝ ػٛأّی وٝ ا٘ؿبٖ ثٝ آٟ٘ب ٚاوٙف ضفتبی ٘كبٖ ٔی زٞس 

 ( 4391)کَست کافکا 

  ٔحیُی ػیٙی ٚ ٚالؼیبت اَطاف ا٘ؿبٖ(: ظٔیٙی)ٔحیٍ رغطافیبیی    

 ػیٙی وٝ اؾبؼ ضفتبض ٞؿتٙس تهٛضات قٙبذتی اظ ٔحیٍ : ٔحیٍ ضفتبضی 

 

 هحیط 

  پسیسٜ ایPHENOMENAL : ٖٛٔقبُٔ پسیسٜ ٞب ّٕٔٛؼ پیطا 

  قرهیPERSONAL :ٖتهبٚیط فطزی اظ رٟب  

  ٔفٟٛٔیCONCEPTUAL :تطریحبت ٚ رٙجٝ ٞبی قرهی-ثبٚضٞب ٚ ٍ٘طقٟب  

 

 ( جاى لٌگ)هحیط 

 طی قبُٔ اَالػبت ٔحیُی ثهطی ٚ غیطثه  :ٔحیٍ رغطافیبیی یب ظٔیٙی -1

  ٔحیُی اضتجبَی ٚ ارتٕبػی قبُٔ: ٔحیٍ ظ٘سٜ -2

 تبحیطات ٔتمبثُ-لٛا٘یٗ-ارعاء: ٘ظبٔبت یب ؾیؿتٕٟبی ارتٕبػی -2-1

 : اٍ٘یعـ ٞب ٚ تؼبٔالت ارتٕبػی  -2-2

 : ٔحیٍ فطٍٞٙی -3

ٖ ثٝ اضظقٟبی فطٍٞٙی اظ َطیك ارتٕبػی قس –ثبٚضٞب ٚ ٍ٘طقٟبی ٔب ٘ؿجت ثٝ ٔحیٍ رغطافیبیی ٚ ٔحیٍ  ارتٕبػی 

  -ٞٙزبضٞب -٘ؿّٟبی ثؼس ٔٙتمُ ٔی قٛ٘س

 : ٔحیٍ ؾبذتٝ قسٜ -4
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 ایٗ ٔحیٍ ثٝ قست  اظ ؾٝ ٔحیٍ لجّی تبحیط ٔی پصیطز، أب تبحیط آٖ ثط ؾٝ ٔحیٍ لجّی ثٝ ایٗ ا٘ساظٜ ٘یؿت -

ز ٔحیٍ ؾبذتٝ قسٜ ٔزٕٛػٝ ای اظ اُ٘جبق پصیطی ٞبؾت وٝ ا٘ؿبٖ زض اضتجبٌ ثب ٔحیٍ رغطافیبیی ٚ فطٍٞٙی ایزب

 . ٔی وٙس

 

  (CAPABILITIES)یا اهکاًات یا صالحیت ّا( جیوض گیثسَى) (AFFORDANCE)قاتلیت هحیط 

 ثركی اظ زاقتٝ ٞبی ٞط چیع ثطای اؾتفبزٜ ٔٛرٛزی ذبل یب ػًٛی اظ یه ٌٛ٘ٝ ذبل اظ ٔٛرٛزات. 

 پیىطٜ ثٙسی قیء یب ٔىبٖ ذبل وٝ آٖ ضا ثطای فؼبِیتی ذبل لبثُ اؾتفبزٜ ٔی وٙس. 

  ذٛاؾتٝ ٞب تٛؾٍ یه قیء یب ٔحیٍ ظٔیٙی، ظ٘سٜ یب فطٍٞٙی، اظ زیٍط ذٛاؾتٝ ٞب ضاحت تط تبٔیٗ ثؼًی اظ

 .ٔی قٛ٘س

 ایٗ ٔفْٟٛ، ٔفٟٛٔی ثؿیبض ٟٔٓ ٚ ثٙیبزیٗ زض َطاحی ٔحیٍ اؾت. 

 اٍِٛٞبی ٔرتّف ٔحیٍ ؾبذتٝ قسٜ، لبثّیت تبٔیٗ ضفتبضٞب ٚ فؼبِیتٟبی ٔرتّف ضا زاض٘س. 

 ثّیتٟبی ٔحیٍ اؾت وٝ آٖ ضا تغییط ٔی زٞیٓزض حمیمت ٔب ثطای افعایف لب. 

 

  فشآیٌذ صیست ضٌاختی ٍ سٍاًطٌاختی کسة ٍ دسیافت اطالػات اص هحیط است: ادساک

 اَالاػبت ٔحیٍ اظ َطیك فطآیٙسٞبی ازضاوی ثسؾت ٔی آیٙس . 

 ٔ ی فطآیٙسٞبی ازضان ثٛؾیّٝ َطحٛاضٜ ٞبی شٞٙی ثطاٍ٘یرتٝ ٔی قٛ٘س ٚ تٛؾٍ ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی ٞسایت

 . قٛ٘س

  َطحٛاضٜ ٞبی شٞٙی ٌبٞی فُطی ٚ ظٔب٘ی ٘یع آٔٛذتٙی ٞؿتٙس ٚ پیٛ٘س ازضان ٚ قٙبذت ضا ثطلطاض ٔی

 . ؾبظ٘س
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  فشآیٌذّای تٌیادیي سفتاس اًساى

 

 

 LOGY ENVIRONMENTAL PSYCHOسٍاًطٌاسی هحیطی 

 ٕ٘ی ٌٙزس ضٚاٖ قٙبؾی ٔحیُی حٛظٜ ای اؾت وٝ تؼطیف آٖ ثٝ قىّی ذبل ٚ زض لبِت چٙس وّٕٝ

ضٚاٖ قٙبؾی ٔحیُی ضقتٝ ای اؾت وٝ ثب تؼبٔالت ٚ ضٚاثٍ ٔیبٖ ٔطزْ ٚ ٔحیٍ قبٖ ؾطٚوبض (: 1991)پطٚقب٘ؿىی 

اؾت، پطٚقب٘ؿىی ( رغطافیبیی)زض حبِی وٝ ثؿیبضی اظ ٔتٖٛ، ٔٙظٛض اظ ٔحیٍ، ٕٞبٖ ٔحیٍ فیعیىی . زاضز

آیس ٚ ٌبٞی اٚلبت رساؾبظی ایٗ زٚ رٙجٝ اظ  ذبَط٘كبٖ ٔی وٙس وٝ ٞط ٔحیٍ فیعیىی، ارتٕبػی ٘یع ثٝ حؿبة ٔی

 . ٔحیٍ ٕٔىٗ ٘یؿت

ثحج انّی زض ضٚا٘كٙبؾی ٔحیُی ٚ وبضثطز آٖ زض َطاحی ٔحیُی آٖ اؾت وٝ ػّْٛ ضفتبضی ثٝ ضقس ٘ظطیٝ ٞبی 

 . احجبتی ٚ زضن ثٟتط ٘ظطیٝ ٞبی ٞٙزبضی وٕه ظیبزی ٔی وٙس
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  (2222)کٌفشاًس سائَ پائلَ 

 ٔحیٍ زض حٛظٜ ٞبیی اظ لجیُ ٔؿىٗ، -ُی ثٝ ػٙٛاٖ ضٞیبفتی زض ضاثُٝ ا٘ؿبٖوٕه ٚیػٜ ضٚا٘كٙبؾی ٔحی

  تغییط الّیٓ رٟب٘ی، حُٕ ٚ ٘مُ، پبیساضی، حفبظت ٔحیٍ ظیؿت ٚ َجیؼی چیؿت؟

 ٘مُٝ تٕطوع انّی ضٚا٘كٙبؾی ٔحیُی زض حبَ حبيط چیؿت ٚ ٘مبٌ لٛت ٚ يؼف آٖ وساْ اؾت؟  

 ٖٟٕٔتط آ٘ىٝ چٝ چیعٞبیی ضا ثبیس ثسا٘یٓ؟ ٔحیٍ چٝ ٔی زا٘یٓ-ٔب زض ٔٛضز ضاثُٝ ا٘ؿب ٚ  

 ضٚا٘كٙبؾی ٔحیُی چٍٛ٘ٝ ثبیس زض ظٔیٙٝ ٞبی ٘ظطی ٚ ضٚقی، ثٝ ػٙٛاٖ یه حٛظٜ پػٚٞكی ٌؿتطـ یبثس؟  

  چٝ زا٘كٟب، تٕطیٙبت ٚ ضٚقٟبیی ضا ثبیس اظ ضقتٝ ٞبی زیٍط فطاثٍیطیٓ تب زا٘ف ضٚا٘كٙبؾی ٔحیُی ضا ٔٛحطتط

  وٙیٓ؟

 

  سی هحیطی دس حال حاضشهٌاتغ اصلی سٍاًطٌا
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 ًوًَِ ّایی اص هقاالت 
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 تخص سَم

 هثاًی ادساک هحیط
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  فشآیٌذّای تٌیادیي سفتاس اًساى

 

 

  Motivationاًگیضش 

 ػّت ضفتبض چیؿت؟ 

 وٙس؟ وساْ قطایٍ ضفتبض ضا فؼبَ ؾبذتٝ ٚ آٖ ضا ٞسایت ٔی 

 زٞس؟ زٞس ٚ ثٝ آٖ ذبتٕٝ ٔی  وٙس، آٖ ضاازأٝ ٔی وٝ آغبظ ٔی  تبضی ضاچطا قرم ضف 

 . ثركس زا٘ٙس وٝ ثٝ ضفتبض رٟت ٚ ٘یطٚ ٔی اٍ٘یعـ ضا فطآیٙسی ٔی

ثٝ ػجبضت زیٍط ، . ثؿتٍی زاضز (Motivation)« اٍ٘یعیف»ٞبی ؾبزٜ ثٝ  ضفتبضٞبی ا٘ؿبٖ ثٝ اؾتخٙبی ثطذی ثبظتبة

ٔحطن ٚ ٔتغیطٞبی غ٘تیه ٚاثؿتٝ ٘یؿت، ثّىٝ قست ٚ فطوب٘ؽ ٔتغیطٞبی  ظٟٛض ضفتبض ا٘ؿبٖ تٟٙب ثٝ ٚرٛز

فطایٙسٞبی اٍ٘یعقی . زض پسیسآیی ضفتبضٞبی اٍ٘یعقی ؾٟٓ ثؿعایی زاضز( زضٖٚ ا٘ؿبٖ)ٌط زضٖٚ اضٌب٘یعٔی  ٔساذّٝ
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آٌبٞب٘ٝ وٙٙس ٚ افطاز ایٗ فطایٙسٞب ضا زض شٞٗ ذٛز ثٝ نٛضت أیبَ  رٟت ٚ قست ضفتبضٞبی ٞسفٕٙس ضا تؼییٗ ٔی

 .وٙس تزطثٝ ٔی

 

 تؼشیف اًگیضش

زض ٚالغ تؼطیف یه ضٚا٘كٙبؼ اظ . ثؿتٍی ثٝ ٔفبٞیٓ ٘ظطی ضٚاٖ قٙبؾی زاضز  (Motivation)تؼطیف اٍ٘یعـ 

ا٘س، أب زض  تؼبضفی ضا زض ٔٛضز اٍ٘یعـ اضائٝ وطزٜ... فطٚیس ، وتُ ، ٔٛضفی ، ٞت ٚ. اٍ٘یعـ ثٝ زیسٌبٜ اٚ ثؿتٍی زاضز

 :تٛاٖ اٍ٘یعـ ضا ثٝ نٛضت ظیط تؼطیف وطز ٔیثٙسی وّی  یه رٕغ

زاض احؿبؼ ٚ ضفتبض ٔٙزط  ی پیچیسٜ اضٌب٘یعٔی ٚ ٔحیُی وٝ وٙف آٟ٘ب ثٝ فؼبِیت ػٕٛٔی ٚ رٟت ٔزٕٛع ٔتغیطٞب

 .قٛز ٔی

 .زض حمیمت ثبیس ٌفت اٍ٘یعـ ٘یطٚی ٞسایتٍط ضفتبض اؾت ٚ ضفتبضٞب زض رٟت اضيبی ٘یبظٞب قىُ ٔی ٌیط٘س

ٞب ٞؿتٙس وٝ  ضفتبض ا٘ؿبٖ ٔ  اٍ٘یعـ زض نسز پبؾد زازٖ ثٝ پطؾف ٞبیی زضثبضٜ ٔ  قسٜ زض ظٔیٙٝٞبی ا٘زبْ  پػٚٞف

ٞبی ٔتٕبزی اظ ٚلت ذٛز ضا نطف ایٙتط٘ت  چطا قٕب ؾبػت. قٛز آغبظ ٔی "ثٝ چٝ ػّّی"ٚ  "چطا"ٞبی ؾٛاِیِ  ثب وّٕٝ

 ٔی وٙیس؟ 

 

  فشآیٌذ اًگیضش

 . اٍ٘یعـ یه فطآیٙس اؾت

ثیٙی ،   پیف»ای  اظ یه فطآیٙس چٟبض ٔطحّٝ( ٚ ٘ٝ ٕٞٝ آٟ٘ب)ٞب  ذیّی اظ اٍ٘یعٜ. ؾت ٚ ٘ٝ ایؿتباٍ٘یعـ فطآیٙسی پٛیب ا

 :وٙٙس پیطٚی ٔی« ضفتبضی ٚ پیبٔس ثطاٍ٘یرتٍی ، ػُٕ

ٚیػٌی آٖ ٚرٛز یه حبِت ٔحطٚٔیت ٚ تٕبیُ ثٝ ٞسف . زض ٔست پیف ثیٙی ، فطز ا٘تظبض پیسایی اٍ٘یعٜ ضا زاضز -1

 . اؾت

 . زٞس زض ٔست ثطاٍ٘یرتٍی ، ٔحطن زضٚ٘ی یب ثیطٚ٘ی اٍ٘یعٜ ضا تحطیه ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ضفتبض رٟت ٔی -2

 . پطزاظز ٌطا ٔی زض ٔست ػُٕ ضفتبضی ، فطز ثطای ٘عزیه قسٖ یب زٚض قسٖ اظ قی ٞسف اٍ٘یع ، ثٝ ضفتبض ٞسف -3
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 .وٙس ضا تزطثٝ ٔی( ٍیفطٚوكی اٍ٘یرت)زض ٔست پیبٔس ، فطز پیبٔسٞبی ؾیطی یب اقجبع اٍ٘یعٜ  -4

 

  اًَاع اًگیضضْا

 اٍ٘یعـ اِٚیٝ زض ٔمبثُ اٍ٘یعـ حب٘ٛیٝ 

 اٍ٘یعـ ٞبی اِٚیٝ ػٕستب ثب ٘یبظٞبی اِٚیٝ ظیؿتی ٔطتجٍ ٞؿتٙس ٔخُ ٌطؾٍٙی ٚ تكٍٙی ، 

یؿتٙس، أب اٍ٘یعـ حب٘ٛیٝ ثب ٘یبظٞبیی زض اضتجبٌ ٞؿتٙس وٝ چٙساٖ رٙجٝ حیبتی ٚ ظیؿتی ٘ساقتٝ ٚ ثب ثمب فطز ٔطتجٍ ٘

 . ٔخُ ٘یبظ ثٝ زٚؾت زاقتٝ قسٖ

 

  اًگیضش خَدگشداى دس هقاتل اًگیضش هحیطی

 : اًگیضش خَدگشداى

. ثطاٍ٘یرتٝ قسٜ ثبقس، ذٛز ٌطزاٖ اؾت...( ٘ظیط ذؿتٍی ، وٙزىبٚی ٚ)ی زضٚ٘ی  ٍٞٙبٔی وٝ ضفتبض تٛؾٍ ٘یطٚٞب

 .قٛز ضفتبض قرم ٘بقی ٔی ٞبی فطزی ثٝ ٞب ، ٘یبظٞب ٚ ٚاوٙف اٍ٘یعـ ذٛزٌطزاٖ ٔؼٕٛال اظ ٌطایف

 :اًگیضش هحیطی

قٛز، ثٝ نٛضت ٔحیُی  ثطاٍ٘یرتٝ ٔی...( ٘ظیط پَٛ یب ربیعٜ ٚ)زض ٔمبثُ ظٔب٘ی وٝ ضفتبض تٛؾٍ ٘یطٚٞبی ثیطٚ٘ی 

 . قٛز قٛز، اظ پیبٔسٞبی ٔهٙٛػی ٚ ثیطٚ٘ی ضفتبض ٘بقی ٔی اٍ٘یعقی وٝ تٛؾٍ ٔحیٍ وٙتطَ ٔی. اؾت

 

  اًگیضش اجتواػی

یبثٙس ٚ ظٔب٘ی ٔؼٙی پیسا  قٛ٘س وٝ ثب ٔحطوبت ارتٕبػی اضتجبٌ ثیكتطی ٔی ٞبیی ضا قبُٔ ٔی ٍ٘یعٜآٖ زؾتٝ اظ ا

اظ رّٕٝ ایٗ . وٙس ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ وٙٙس وٝ فطز ٚ ضفتبضٞبی اٚ ضا زضٖٚ ارتٕبػی وٝ زض آٖ ظ٘سٌی ٔی ٔی

 . تٛاٖ ٘بْ ثطز ٞب اٍ٘یعٜ پیٛ٘س رٛئی ، اٍ٘یعٜ لسضت ، اٍ٘یعٜ ٔمبْ رٛیی ضا ٔی اٍ٘یعٜ

ای زضٚ٘ی اؾت زض فطز ثطای ثٝ پبیبٖ ضؾب٘سٖ ٔٛفمیت آٔیع یه تىّیف، ضؾیسٖ ثٝ یه ٞسف  اٍ٘یعٜ پیكطفت اٍ٘یعٜ

افطاز ٔؼٕٛال اظ ِحبِ ٔیعاٖ اٍ٘یعـ پیكطفت ، ٔتفبٚت اظ . یب زؾتیبثی ثٝ زضرٝ ٔؼیٙی اظ قبیؿتٍی زض یه وبض
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، ٔٛفمیت ... وٙٙس ٔخال تحهیُ ، قغُ ٚ  ای وٝ ا٘تربة ٔی ثبال زض حٛظٜافطاز زاضای اٍ٘یعٜ پیكطفت . یىسیٍط ٞؿتٙس

اٍ٘یعٜ پیكطفت ٘یع ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ زض آٖ تٕبیالت ظیؿتی تؿٍّ وبضایی ثب . زٞٙس ای اظ ذٛز ٘كبٖ ٔی فعایٙسٜ

 . ضٚز ای پیچیسٜ ثٝ قٕبض ٔی ا٘س، اٍ٘یعٜ اضظقٟبی آٔٛذتٝ زض ٞٓ آٔیرتٝ

 

 اًگیضش ّای پیچیذُ 

 :ا٘س ٞبیی ٞؿتٙس وٝ اظ زٚ ػبُٔ انّی تكىیُ قسٜ ٞبی پیچیسٜ ، اٍ٘یعٜ ٍ٘یعٜا

 ؾبئمٟبی شاتی ٚ ظیؿتی  -1

 ؾبئمٟبی آٔٛذتٝ  -2

 . قٛز ثٝ ػجبضتی زض ایٗ ٘ٛع اظ اٍ٘یعـ تبحیط ػٛأُ ٔرتّمی چٖٛ ظیؿتی ، ارتٕبػی ٚ ٔحیُی زیسٜ ٔی

  طای ا٘طغی رؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی زض ٘ظطیٝ اٍ٘یعـ غطیعٜ ٘یطٚی ٔحطن انّی ث(: اٍ٘یعٜ ٞبی غطیعی)فطٚیس

ٌیطز ٚ ثٝ شٞٗ ضؾٛخ  غطیعٜ ٘یطٚیی ثب ٔٙكب ظیؿتی اؾت وٝ اظ زضٖٚ اضٌب٘یعْ ؾطچكٕٝ ٔی. فطٚیس اؾت

 .وٙس ٔی

  ً٘ٛثسٖٚ ِحبِ وطزِٖ ٘فٛش ٔتمبثُ ٘یطٚٞبی ارتٕبػی فطٍٞٙی، قرهی ٚ (: وٟٗ اٍِٛ ٚ ٘بذٛزآٌبٜ رٕؼی)ی

 ٔىبٖ زضن ضٚاٖ ٚ يٕیط ٘بآٌبٜ پسیس ٘رٛاٞس آٔس ، ا(فطاقرهی)وٟٗ اٍِٛیی 

  ُٚیىتٛض زض وتبة ذبَطات ذٛز ٚ زض وتبة ا٘ؿبٖ زض . اٚ ثٙیبٍ٘صاض ٔىتت ٔؼٙب زضٔب٘ی اؾت(: ٔؼٙب)فطا٘ى

 . وٙس وٝ ثبظ٘ٛیؿی وتبة ٌِٛٛتطاپی اٍ٘یعٜ ظ٘سٜ ٔب٘سٖ اٚ ثٛز رؿتزٛی ٔؼٙب ثبضٞب تبویس ٔی

 

  ًظشیِ ّای اًگیضش

 : ثطذی اظ آٟ٘ب ػجبضتٙس اظ. ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ُٔطح قسٜ اؾت قسٜ اؾت عقٟب، ٘ظطیٝزض ٔٛضز اٍ٘ی

  (Instinet Theory)٘ظطیٝ غطیعٜ  -1

  (Drive Theory)٘ظطیٝ ؾبیك  -2

  (Expectancy - Value Theory)اضظـ  -٘ظطیٝ ا٘تظبض  -3

  (Needs Theory)٘ظطیٝ ٘یبظٞب  -4
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 Abraham (Harold) Maslowًظشیِ ًیاصّای هاصلَ 

تئٛضی ؾّؿّٝ ٔطاتت ٘یبظ ٔبظِٛ زیسٌبٞی اؾت وٝ زض ُٔبِؼٝ اٍ٘یعـ ا٘ؿبٖ وٝ ثُٛض ٚؾیؼی ٔٛضز ثحج ٚالغ قسٜ 

فیعیِٛٛغیىى، ایٕٙى، : اثطاٞبْ ٔبظِٛ ٔؼتمس اؾت وٝ ٘یبظٞبى ا٘ؿبٖ، قبُٔ پٙذ ٌطٜٚ انّى ٞؿتٙس.اؾت

ؾبظ٘س وٝ ٞطٌبٜ ٘یبظ  ٝ ایٗ ٘یبظٞب ٘طزثب٘ى ضا ٔىٚی ٔی ٌٛیس و. ، ػعت ٘فؽ ٚ ذٛزقىٛفبیی(تؼّك یب ػكك)ارتٕبػى

 تطیٗ ؾُح ٘یبظٞبی فیعیِٛٛغیىی لطاضزاض٘س  زض پبییٗ. قٛز تط ٔى ؾُح پبییٗ اضيب قٛز، ؾُح ثؼسى فؼبَ

 

  ًشدتاى ًیاصّای هاصلَ
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  Perceptionادساک 

 .ازضان، فطآیٙس وؿت اَالػبت اظ ٔحیٍ زض فطآیٙسی پٛیب ٚ ٞسفٕٙس اؾت

 .ن ٘مُٝ ای اؾت وٝ قٙبذت ٚ ٚالؼیبت ثٝ ٞٓ ٔی ضؾٙسازضا

ٞب ٚ اظٟبض ٘ظطٞبی ذٛز رب٘ت  ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ازضان ٕٞیكٝ ػیٗ ٚالؼیت ٘یؿت، ثٙبثطایٗ ثبیس زض لًبٚت

وٙس،  ٔؼّٕی وٝ زا٘ف آٔٛظی ضا تٙجُ یب ؾبػی تهٛض ٔی. احتیبٌ ضا زض ٘ظط ثٍیطز ٚ ثٝ ثطضؾی ٔزسز آٟ٘ب ثپطزاظز

ازضان تحت تبحیط ػٛأُ . ت ثٝ ذُبی ازضان ٌطفتبض قٛز ٚ ثٝ ٘بحك ٕ٘طٜ وٕتط یب ثیكتطی ثٝ اٚ ثسٞسٕٔىٗ اؾ

 : ٔرتّفی اؾت قبُٔ

ٞبی لجّی یبزٌیطی، حبالت  ٞبی فیعیِٛٛغیه، تٛرٝ یب زلت، تزطثٝ حؿبؾیت ا٘ساْ حؿی، ٔحطٚٔیت حؿی، ؾبیك

 ...رهیت، آٔبزٌی شٞٙی، تّمیٗ، ٞب ، ػالیك ، تٕبیالت ٚ آضٚظٞب، ق ٞیزب٘ی، تطثیت، ٍ٘طـ
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 :زض ایٗ ٔٛضز زٚ ٘ظطیٝ وّی ٚرٛز زاضز. زا٘كٕٙساٖ ػّْٛ ٔحیُی ٕٞیكٝ ثٝ ز٘جبَ یبفتٗ فطآیٙس ازضان ثٛزٜ ا٘س

چٍٍٛ٘ی لطاضٌیطی زازٜ ٞبی حؿی ٚ ٚاحسٞبی ٔفطٚو ازضان زض ٔغع ضا تٛيیح : ٔتىی ثط زضیبفت تزطثٝ حؿی -1

 .ٔی زٞٙس

 .ٌطاٞبی ایٗ تطویت ضا ٘تیزٝ تساػی ٔی زا٘ٙستزطثٝ  -            

 .ٔىتت وٙف ٔتمبثُ ثط ٘مف تزطثٝ تبویس ٔی وٙٙس -            

 ٘ظطیٝ ٌكتبِت وٝ اؾبؼ ازضان ضا ا٘تمبَ ؾبذتبض ذٛزاٍ٘یرتٝ زازٜ ٞبی حؿی ثٝ ٔغع ٔی زا٘س -            

 :تبویس ثط حٛاؼ ثٝ ػٙٛاٖ ٘ظبْ ٞبیی فؼبَ ٚ ٔطتجٍ -2

 .٘ظطیٝ اوِٛٛغیه ازضان وٝ ازضان ضا ٔجٙی ثط اَالػبت ٔی زا٘س -           

 

  Gestaltًظشیِ گطتالت ادساک 

زض ثیٗ ضٚا٘كٙبؾبٖ إِٓب٘ی ُٔطح  1921ٌكتبِت ضا ػّٓ ضٚا٘كٙبؾی قٙبذت فطْ ٚ قىُ ٔؼٙب ٔی وٙٙس وٝ اظ ؾبَ 

 . قس

ای وٝ اظ ارعای ٌٛ٘بٌٖٛ تكىیُ قسٜ ٘ظطیٝ ٌكتبِت ثیبٖ ٔی وٙس وٝ ٔغع ا٘ؿبٖ ثطای زضن ٔٛيٛػبت پیچیسٜ 

ٚ زض ( ؾبذتبضزٞی)ایٗ ضٚـ ضا زض پیف ٔی ٌیطز وٝ تٕبْ ارعاء ضا زض لبِت یه ٔٛيٛع ٚاحس رٕغ ثٙسی وٙس   ا٘س،

ٞطچمسض وٝ ارعای ایٗ ٔزٕٛػٝ ٚاثؿتٍی ٚ اضتجبٌ ُٔٙمی تطی ثب . اثتسا یه زضن وّی اظ آٖ ٔٛيٛع حبنُ وٙس

ت آٖ ٔزٕٛػٝ ٔؿتحىٓ تط اؾت ٚ زضن پیچیسٌی آٖ ٘یع ثب تالـ وٕتط ٚ ضاحت تط ٌكتبِ  یىسیٍط زاقتٝ ثبقٙس،

 .نٛضت ٔی پصیطز

 .فطْ، ٕٞكىّی ٚ ٘یطٚٞبی ظٔیٙٝ ٟٕٔتطیٗ ٔفبٞیٓ ٌكتبِت ٞؿتٙس

ٞبی ٔزعای یه  ثطای ٔخبَ ٔب ثب ٌٛـ فطا زازٖ ثٝ ٘ت. َجك ایٗ ٘ظطیٝ وُ، چیعی فطاتط اظ ٔزٕٛع ارعای آٖ اؾت

لبزض ثٝ زضن تزطثٝ ٌٛـ زازٖ ثٝ ذٛز آٖ ٘یؿتیٓ ٚزض حمیمت ٔٛؾیمی حبنُ اظ اضوؿتط چیعی اضوؿتط ؾٕفٛ٘ی 

آًٞٙ زاضای یه ویفیت ٔٙحهط ثٝ . قٛز ٞبی ٔرتّفی اؾت وٝ تٛؾٍ ٘ٛاظ٘سٌبٖ ٔرتّف ارطا ٔی فطاتط اظ ٔزٕٛع ٘ت

 .ٞبی آٖ ٔتفبٚت اؾت فطز تطویجی اؾت وٝ ثبٔزٕٛع لؿٕت
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  قَاًیي گطتالت

 

 ٍم هطلَبقاًَى تذا

 

 

  Gestaltًظشیِ گطتالت ادساک 

ثٝ َٛض ذالنٝ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٘ظطیٝ ٌكتبِت ثط ایٗ ثبٚض اؾت وٝ تٕبْ ازضاوبت ا٘ؿبٖ زض اقىبَ ؾبظٔب٘سٞی قسٜ 

ػالٜٚ ثط ایٗ تطویت ذٌُٛ، ؾُٛح ٚ . ٔخالً وتبة قىّی اؾت وٝ وٝ ٔحیٍ اَطاف ظٔیٙٝ آٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز. ا٘س

 .یب ایٙىٝ ؾٍٙیٗ ٚ ؾجه، یب غٍٕیٗ ٚ قبز ثٝ ٘ظط ٔی ضؾٙس. ؾت وٝ حطوت زض آٟ٘ب ٚرٛز زاضز اقیبء تطویجی پٛیب
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  ًظشیِ کٌص هتقاتل ادساک

 . ایٗ ٘ظطیٝ ثط ٘مف تزطثی ازضان تبوٕیس ٔی وٙس ٚ ضاثُٝ پٛیبی ثیٗ فطز ٚ ٔحیٍ ضا تحّیُ لطاض ٔی زٞس

 . كبٞسٜ ٌط ٚ ازضان ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ زاض٘سزض ایٗ ٘ظطیٝ ازضان وٙف ٔتمبثُ ثٝ حؿبة آٔسٜ ٚ ٔحیٍ، ٔ

 :زض ایٗ ٘ظطیٝ پیف فطيٟبیی ٚرٛز زاضز

 ازضان فطآیٙسی چٙس ویفیتی اؾت. 

 ازضان فطایٙسی غیطٔٙفؼُ ٚ فؼبَ اؾت. 

 ازضان ٕ٘ی تٛا٘س ثط اؾبؼ تفىیه ازضان وٙٙسٜ ٚ تسضان قٛ٘سٜ تجییٗ قٛز. 

 جییٗ قٛزازضان ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ قىُ پبؾرٟبی ٔكطٌٚ ثٝ ٔحطوٟب ت. 

 ٖٔحیٍ ضاثُٝ ای پٛیبؾت-ضاثُٝ ا٘ؿب. 

 . ایٗ ٘ظطیٝ ثط ٘مف تزطثی ازضان تبوٕیس ٔی وٙس ٚ ضاثُٝ پٛیبی ثیٗ فطز ٚ ٔحیٍ ضا تحّیُ لطاض ٔی زٞس

 . زض ایٗ ٘ظطیٝ ازضان وٙف ٔتمبثُ ثٝ حؿبة آٔسٜ ٚ ٔحیٍ، ٔكبٞسٜ ٌط ٚ ازضان ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ زاض٘س

 :ٚرٛز زاضززض ایٗ ٘ظطیٝ پیف فطيٟبیی 

 ازضان فطآیٙسی چٙس ویفیتی اؾت. 

 ازضان فطایٙسی غیطٔٙفؼُ ٚ فؼبَ اؾت. 

 ازضان ٕ٘ی تٛا٘س ثط اؾبؼ تفىیه ازضان وٙٙسٜ ٚ تسضان قٛ٘سٜ تجییٗ قٛز. 

 ازضان ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ قىُ پبؾرٟبی ٔكطٌٚ ثٝ ٔحطوٟب تجییٗ قٛز. 

 ٖٔحیٍ ضاثُٝ ای پٛیبؾت-ضاثُٝ ا٘ؿب. 

 ٔحیٍ زاضز ٞٓ ثٝ تزطثٝ ٌصقتٝ ٚ ٞٓ اٍ٘یعقٟبی وٙٛ٘ی اٚ ثؿتٍی زاضز تهٛضی وٝ ٔكبٞسٜ ٌط اظ. 

 ازضان ثب تزطثٝ ٞب ٚ اؾتؼسازٞب ٞسایت ٔی قٛز. 

٘مف انّی ٘ظطیٝ وٙف ٔتمبثُ ازضان زض َطاحی ٔحیُی تكریم آٖ اؾت وٝ ٔطزْ ثٝ چٝ چیعٞبیی تٛرٝ ٔی 

 . وٙٙس ٚ ثٝ چٝ چیعٞبیی إٞیت ٔی زٞٙس
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ٙف ٔتمبثُ ازضان آٖ اؾت وٝ ٍ٘بٜ ثٝ رٟبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔحیٍ ثبیس ربی ٍ٘بٜ ثٝ رٟبٖ ٘مف ٟٔٓ زیٍط ٘ظطیٝ و

 .ثٝ ػٙٛاٖ یه قیء ضا ثٍیطز

أب زٚ ٘ظطیٝ ٌكتبِت ٚ وٙف ٔتمبثُ ٞٙٛظ ٞٓ ٘تٛا٘ؿتٝ ا٘س تٕبْ آٖ چیعی وٝ زض ٔحیٍ ٚرٛز زاضز ٚ ٔی تٛا٘س ثط 

 .َطاحی ٔحیُی تبحیط ٌصاضز ضا ثطای ٔب ضٚقٗ وٙس

 

 ِ اکَلَطیک ادساکًظشی

 . ضٚیىطز اوِٛٛغیه ازضان ضٚیىطزی پیكطٚ ٚ غیط ایؿتبؾت 

 .ایٗ ضٚیىطز ثب ٕٞكىّی ُٔطح قسٜ ٘ظطیٝ ٌكتبِت ٚ ٘مف تزطثٝ زض ٘ظطیٝ وٙف ٔتمبثُ ٔتٙبلى اؾت

ایٗ ضٚیىطز ثٝ ربی ثٝ حؿبة آٚضزٖ حٛاؼ ثٝ ػٙٛاٖ وب٘بِٟبی حؿی، آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٍ٘بٞی ازضاوی ثٝ حؿبة ٔی 

 .آٚضز

، أب زض ایٗ ٔٛضز (ٚ ٘ٝ نطفبً ثهطی)ایٗ ضٚیىطز ٘یع لجَٛ ٔی وٙس وٝ ازضان ٔفْٟٛ ٚ ٔٛيٛػی چٙس ویفیتی اؾت 

ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ٔطزْ ثطای زضن ٔٛاضز : وٝ زازٜ ٞبی حؿی ثی ٔؼٙب زض شٞٗ ازضان ٔی قٛ٘س اثطاظ تطزیس ٔی وٙس

سیٗ تطتیت، حٛاؼ پٙذ ٌب٘ٝ تٟٙب زاال٘ی ثطای ػجٛض اَالػبت ث. ضیعتط ٚ زلیك تط، ؾط ٚ چكٕبٖ ذٛز ضا تىبٖ ٔی زٞٙس

 . ٘یؿتٙس، ثّىٝ ذٛز زض ازضان ٔحیٍ ؾٟٓ ػٕسٜ زاقتٝ ٚ ػىؽ اِؼُٕ ٘كبٖ ٔی زٞٙس

ٚلتی فطز زض ٔحیٍ حطوت ٔی وٙس، ٔٙبظط پكت ؾط ٞٓ تغییط ٔی وٙٙس ٚ زیسٞبی رسیسی اظ ٔحیٍ زضیبفت یب 

اظ اتبلی ثٝ اتبق زیٍط زض یه ؾبذتٕبٖ یب حطوت زض یه ربزٜ ٘كبٖ ٔی ایٗ زضیبفت زض حطوت، . ازضان ٔی قٛ٘س

وبضٞبی ٌٛضزٖ وبِٗ یب ازٔٛ٘س ثیىٗ ثط ایٗ ٔٛاضز . زٞس وٝ حطوتٟبی فیعیِٛٛغیه تبحیط ظیبزی ثط ازضان ٔی ٌصاض٘س

 .تبویس زاض٘س

 . ٔحیٍ اؾتتحّیُ ٘مف ضٚا٘كٙبذتی حطوت یىی اظ ٔكبضوتٟبی ٟٔٓ اوِٛٛغی ازضان زض ٔجبحج ازضان 

ثطذی اظ لبثّیتٟبی ٔحیٍ ثٝ نٛضت تزطثی ٚ فُطی . ٘مف لبثّیت ٔحیٍ ٘یع اظ زیٍط تبحیطات ایٗ ضٚیىطز ٔی ثبقس

 . ازضان ٔی قٛ٘س، أب ثطذی زیٍط اظ َطیك حطوت زض ٔحیٍ یب تزطثٝ ٔحیٍ ثسؾت ٔی آیس
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ثغ ایٗ . ٚ إٞیت حٛاؼ زض ازضان اؾتثٙبثطایٗ ٟٕٔتطیٗ ثحج زض ٘ظطیٝ اوِٛٛغیه ازضان، ٘مف تزطثٝ ذّك اِهبػٝ 

ثحج زض ٔٛضز ازضان یه وٛزن ثٟتطیٗ ٔخبَ اظ ٘بوبضآٔسی . ٔؼٙی، حٛاؼ فمٍ وب٘بِٟبی ػجٛض اَالػبت ٘یؿتٙس

 . ٘ظطیٝ ٞبی لجّی اؾت

 . ٔفْٟٛ َطحٛاضٜ ٞبی شٞٙی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔفبٞیٓ زض ٘ظطیٝ اوِٛٛغیه ازضان اؾت

 (.ٚاوٙف ثٝ نسا ٚ آٔٛذتٗ تفبٚت نسای ظً٘ زض ٚ تّفٗ)ی ٞؿتٙس ثؼًی َطحٛاضٜ ٞب فُطی ٚ ثطذی آٔٛذتٙ

 . تزطثٝ َطحٛاضٜ ٞب ضا انالح ٔی وٙس. َطحٛاضٜ ٞب اوتكبف شٞٙی ضا رٟت ٔی زٞٙس

 

  جوغ تٌذی ًظشیِ ّای ادساک

 .ازضان ٔفٟٛٔی چٙسثٙیب٘ی اؾت

 .٘مف حطوت زض ازضان ٔحیٍ اؾبؾی اؾت

 .ازضان ثبقس، أب ٔی تٛا٘س ضٚقی ثطای ا٘تظبْ ٔحیٍ ثبقسلٛا٘یٗ ثهطی ٌكتبِت ٕ٘ی تٛا٘س ثٙیبٖ 

ایٗ فطو وٝ ازضان ثٝ قست یب ثُٛض وبُٔ ثب ٚیػٌیٟبی اٍ٘یعـ ٞبی ذبضری تؼییٗ ٔی قٛ٘س لبثُ قه اؾت 

 (٘مف َطحٛاضٜ ٞبی شٞٙی)
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 تخص چْاسم

 سفتاسّای فضایی دس هحیط کالثذی
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  دیي سفتاس اًساىفشآیٌذّای تٌیا

ثٝ ثیبٖ زیٍط ضفتبض ٚاوٙكی اؾت وٝ زض ثطاثط یه ػُٕ یب .زٞس ضفتبض پبؾری اؾت وٝ اضٌب٘یؿٓ ثٝ ٔحطن ثیطٚ٘ی ٔی

 .ظ٘س وٙف ثیطٚ٘ی اظ ٔٛرٛز ظ٘سٜ ؾط ٔی

ضفتبض ا٘ؿبٖ زض ٔحیٍ ٘تیزٝ اٍ٘یعقٟبی فطز، لبثّیتٟبی ٔحیٍ، َطحٛاضٜ ٞبی شٞٙی اظ ٔحیٍ ٚ ٔؼب٘ی حبنُ اظ آٖ 

 . اؾت

 

 

      Spatial Behaviorسفتاسّای فضایی

 ٔٛضز ٘ظط ٔؼٕبضاٖ، َطاحبٖ ٔٙظط ٚ َطاحبٖ قٟطی  : ضفتبضٞبی ذطز فًبیی

 ٔٛضز ٘ظط ثط٘بٔٝ ضیعاٖ قٟطی ٚ ُٔٙمٝ ای : ضفتبضٞبی والٖ فًبیی
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 سفتاسّای فضایی خشد 

زا٘ؿتٝ ٚ ثط ایٗ اؾبؼ، لٛاػس لّٕطٚپبیی ضا  ضفتبضٞبی ا٘ؿبٖ ضا قجیٝ ضفتبضٞبی حیٛا٘بت: ضٚیىطز اَٚ ضفتبضقٙبؾی

 .تجییٗ ٕ٘ٛز٘س

 .ثب تبویس ثط یبزٌیطی اٍِٛٞبی ضفتبضی ثب ٍ٘طـ لجُ زض تمبثُ اؾت: ضٚیىطز زْٚ ضفتبضقتبؾی

 

  هفاّین تٌیادیي ساتطِ اًساى ٍ هحیط

 .اظ ٔٛرٛزاتثركی اظ زاقتٝ ٞبی ٞط چیع ثطای اؾتفبزٜ ٔٛرٛزی ذبل یب ػًٛی اظ یه ٌٛ٘ٝ ذبل : لبثّیت

 .پیىطٜ ثٙسی قیء یب ٔىبٖ ذبل وٝ آٖ ضا ثطای فؼبِیتی ذبل لبثُ اؾتفبزٜ ٔی وٙس: لبثّیت ٔحیٍ

أب ٔطزْ ٕٞٝ ثب ایٗ ٔحیٍ آقٙب ٘یؿتٙس ثّىٝ ثٝ . ٔزٕٛػٝ ای اظ لبثّیتٟبی ٔحیٍ، ٔحیٍ ثبِمٜٛ ضا ایزبز ٔی وٙس

 ...فطاذٛض 

 

  قاتلیت هحیط ٍ ضایستگی اًساى

 : ٍ زٚ زؾتٝ ا٘سلبثّیتٟبی ٔحی

 لبثّیتٟبی ٔؿتمیٓ  -1

 لبثّیتٟبی غیطٔؿتمیٓ -2

 تبٔیٗ فؼبِیتٟبیی ذبل تٛؾٍ ٔحیٍ: لبثّیت ٔؿتمیٓ

قبُٔ چیعٞبیی چٖٛ ٔؼب٘ی ٕ٘بزیٗ وٝ ثٝ ٕٞجؿتٍی اٍِٛٞب ثب یه ٔطرغ ٚ ؾٛزٔٙسی یه اٍِٛ : لبثّیت غیطٔؿتمیٓ

 . ثؿتٍی زاضز

 .ٍ ضا تحت تبحیط لطاض ٔی زٞسقبیؿتٍی افطاز ٘یع اؾتفبزٜ اظ لبثّیت ٔحی

 .ٌبٞی افطاز قبیؿتٍی اؾتفبزٜ اظ یه لبثّیت ٔحیٍ، حتی اٌط آٖ ضا زضن وٙٙس، ضا ٘ساض٘س

فكبض ٔحیُی یب )ٞطچٝ فطز زض اؾتفبزٜ اظ ٔحیٍ زاضای قبیؿتٍی وٕتطی ثبقس، ثیكتط تحت فكبض لطاض ٔی ٌیطز 

 (زضٚ٘ی
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ایٗ ٔٛيٛع تٛا٘بیی فطز . ٔحیٍ یىٙٛاذت ٚ وؿُ وٙٙسٜ ٔی قٛز اٌط قبیؿتٍی فطز ثیف اظ لبثّیت ٔحیٍ ثبقس ٘یع

 . ضا تمّیُ ٔی زٞس

 

  ساتطِ ضایستگی فشدی ٍ فطاس هحیطی

 .زض ایٙزب ٔٙظٛض لبثّیتٟبی لبثُ قٙبؾبیی اؾت

 وٕجٛز لبثّیت زض ٔحیٍ وبض

 ظ٘سٌی زض ٔحیٍ پطزغسغٝ

 ٟٔبرطت ثٝ یه قٟط رسیس
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 .زبز فكبضٞبی ظیؿت قٙبذتی ٚ ضٚاٖ قٙبذتی زض افطاز ٔی قٛزتُجیك ٔساْٚ فطز ثب ٔحیٍ ثبػج ای

ِٚی اٌط (. احتٕبَ ٌطایی)اٌط ٔحیٍ لبثّیت زاقتٝ ثبقس ٚ ٔطزْ قبیؿتٍی، ثٝ ٔؼٙبی اتفبق افتبزٖ ػُٕ ٘یؿت 

 .لبثّیت یب قبیؿتٍی ٚرٛز ٘ساقتٝ ثبقس، ػُٕ حتٕبً اتفبق ٕ٘ی افتس

 

  الگَّای سفتاسی دس هحیط

 :ٔؼٕبضی ذٛة ؾٝ قطٌ انّی ظیط ضا ثیٗ ٔی وٙس ٚیتطٚیٛؼ زض ٔٛضز

  ایؿتبیی 

 وبضایی 

 ظیجبیی 

 .ٔسض٘یؿتٟب وبضایی ٚ ایؿتبیی ضا زض ٔطوع تٛرٝ لطاض زاز٘س ٚ ظیجبیی ضا رعئی رسا٘كس٘ی اظ ٔؼٕبضی زا٘ؿتٙس

 :فطز اؾتیُ ؾٝ قطٌ ظیط ضا ثطای ٔحیٍ ؾبذتٝ قسٜ ذٛة ٔؼطفی ٔی وٙس 

 ؾطپٙبٜ ٚ أٙیت 

 تٕبؼ ارتٕبػی 

 ؾٛزٔٙسی وبضوطزی 

 :ثطای قٙبذت ٔفبٞیٓ تٕبؼ ارتٕبػی ٚ ؾٛزٔٙسی وبضوطزی، ٔب ثبیس زٚ ٔفْٟٛ اؾبؾی آقٙب قٛیٓ

ٔحیٍ اظ ؾّؿّٝ ٔطاتجی اظ لطاضٌبٟٞبی ضفتبضی تكىیُ قسٜ وٝ ثب ٞٓ ٘ظبْ فؼبِیتی ضا تكىیُ ٔی : ٘ظبْ فؼبِیتی

 .قسٜ ا٘سایٗ ٘ظبٟٔب اظ تؼسازی ٔساضٞبی ضفتبضی زض ٔحیٍ تكىیُ . زٞٙس

 

  Behavioral Settingsقشاسگاّْای سفتاسی 

  ػٙهطی تحّیُ وٙٙسٜ ٚ یب ثطای تحّیُ ٔحیٍ اؾت وٝ ثطای « ضفتبض  _ٔىبٖ » لطاضٌبٜ ضفتبضی ٚ یب یه

 . تكطیح وبضوطز ٞبی انّی فًبٞبی ٔؼٕبضی ٚ َطاحی قٟطی ٚ یب َطاحی آٟ٘ب ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی قٛز 
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 ٛچه ارتٕبػی اؾت وٝ اظ تّفیك پبیساض یه فؼبِیت ٚ یه ٔىبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای یه لطاضٌبٜ ضفتبضی یه ٚاحس و

  .حبنُ ٔی آیس تب زض فطایٙسی ٔٙظٓ ثتٛا٘س ػّٕىطزٞبی يطٚضی آٖ ٔحیٍ ضفتبضی ضا ثطآٚضزٜ ؾبظز

  : ػٌاصش تطکیل دٌّذُ یک قشاسگاُ سفتاسی تِ گفتِ ساجش تاسکش ػثاست است اص

  (اٍِٛی ربضی ضفتبض)ٔىبٖ فؼبِیتی ٔؿتٕط ٚ پبیساض زض یه   -1

 (ٔحیٍ وبِجسی)ضفتبض _لّٕطٚ ٚ یب آضایف ؾٝ ثؼسی ٔحیٍ یه ٔىبٖ   -2

 (ٕٞؿبذتی)ٕٞعیؿتی ثیٗ زٚ ػٙهط اَٚ ٚ زْٚ اؾت  -3

 (زٚضٜ ظٔب٘ی)ظٔبٖ  -4

 یه لطاضٌبٜ ضفتبضی ٔی تٛا٘س ٕٞعٔبٖ رعئی اظ یه لطاضٌبٜ فطتبضی ثعضي تط ثبقس. 

 :حشین یک قشاسگاُ سفتاسی

أب ٔحٛ قسٖ زیس ٚ نسا ٘یع ٌبٞی . ایٗ حطیٓ ٔی تٛا٘س فیعیىی ثبقس. سٚزٜ ای وٝ یه ضفتبض زض آٖ ٔؿتمط اؾتٔح

 . تؼطیف لطاضٌبٜ ضافتبضی ثب حطیٓ آٖ ٔكرم ٔی قٛز. ثبػج قىُ ٌیطی حطیٓ لطاضٌبٜ ضفتبضی ٔی قٛ٘س

 

 ًظام ّای فؼالیتی 

 ِیتی رسیس، زض حمیمت ظیطثٙبی وبض َطحبٖ قٟطی تكریم ٘ظبٟٔبی ٔٛرٛز فؼبِیتی ٚ ایزبز ٘ظبٟٔبی فؼب

 . ٚ ٔؼٕبضاٖ اؾت

 ٔمهس لبثُ -٘ظبٟٔبی فؼبِیتی اظ ضاٟٞبی ٔرتّفی چٖٛ حجت زٚضٜ ای فؼبِیتٟب، آٔبضٌیطی، ٚ ُٔبِؼٝ ٔجسا

 . ثطضؾی ٞؿتٙس

 فؼبِیتٟبی ضٚظا٘ٝ، ٞفتٍی، یب فهّی زض لطاضٌبٟٞبی ضفتبضی یب زض ٔساضٞبی ضفتبضی: حجت ظٔب٘ی 

 ٌثطای قطح فطآیٙس ٔكبٞسٜ ؾبزٜ تٕبٔی فؼبِیتٟبی یه فطز زض یه زٚضٜ ظٔب٘ی ذبل : یطیآٔبض 

 ٔمهس اٍِٛٞبی قطٚع ٚ ذبتٕٝ حطوت ضا تجییٗ ٔی وٙس-ُٔبِؼبت ٔجسا. 
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  هٌاتغ

  ، تٟطاٖػّی ٕ٘بظیبٖ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ قٟیس ثٟكتی: ، ٔتطرٓ"هحیط ٍ سفتاس اجتواػی"( : 1332)آیطٚیٗ ، آِتٕٗ

تحلیل فضای ضْشی دس ساتطِ تا الگَّای سفتاسی استفادُ کٌٌذگاى ٍ " : (1335)ی، ؾیس حؿیٗ ثحطیٙ
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