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 چکيده
اؿث ُا  قِؼقغن و ةازؿاظث  یةَ زِاٌ یو پاؿع قِؼيراُتؼدي ةؼاي جّؿؿَ  گؼدقگؼي

دٍُغه آن  میةَ ُيَ ؾٍامؼ جكک کیـحياجیزاىؽ و ؿ یىـحهؽم ٌگؼق گؼدقگؼي .جّؿؿَ

 ةَ ؿؼ ثیىضؼوىىحؿغد گؼدقگؼي، در ُاي  رغو ةؼظّرداري از زاذةَقِؼ اراك ةَ . تاقغیى

 ـحویؿ جّؿؿَ گؼدقگؼي ةؼ اؿاس یؿٍس صاضؼ اىکان قیراؿحا ُغف جضل ًی.در ا ةؼٌغ یى

 ؼانیو ىغُا  قِؼدٍُغه آن اؿث .زاىؿَ آىاري ؿَ گؼوه قاىم گؼدقگؼان، ؿاکٍان  میجكک

فلغان  ؽیؾغم قٍاظث گؼدقگؼان و ٌ میةَ دن دُغ ىی یٌكاٌ قیجضلُاي  افحَیاؿث  یىضه

اؿث  فیگؼدقگؼي در وضؽ ىّزّد در ىٍعلَ در صغ ضؿ جلاضايغات، یو جته یاةیةازار ةؼٌاىَ

ةؼاي جّؿؿَ  یىٍاؿت یؼوٌیو فؼمحِاي ة یداظهُاي ةانلّه  زاذةَاز  قِؼ اراك.ةَ ُؼ صال 

 حِايیفؿان کپارچَی ثیؼیىغ و ؽيیر ةا ةؼٌاىَ سَیگؼدقگؼي ةؼظّردار ُـحٍغ .در ٌح

ظغىات گؼدقگؼي،  ؼؿاظحِاویز ؽیِو جّؿؿَ و جس یاةیو ةازار غاتیگؼدقگؼي از زيهَ جته

ٌلاط  ازداد و فیىٍعلَ را افؽا قِؼ و روؿحاُاجلاضا ةؼاي جّؿؿَ گؼدقگؼي در ؿعش  حّانیى

 ةَ ؾيم آورد . یدر زِث جّؿؿَ گؼدقگؼي اؿحفاده کاف یؼوٌیو فؼمحِاي ة یكّت دروٌ

 .اراكگؼدقگؼي، ؾؼضَ و جلاضا، گؼدقگؼي  ـحویؿ، یاىکاٌـٍس :يديکل واصگان
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 سيد رضا جوادي

، یلاتواصغ ؾهّم و جضل یداٌكگاه آزاد اؿالى يگؼدقگؼ یؽيو ةؼٌاىَ ر یاکارقٍاس ارقغ زغؼاف

 یؼانجِؼان، ا
 

 ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:
 سيد رضا جوادي

r.javadi.hotel@gmail.com 
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 مقدمه
 در اول مٍؿث ةَ قغن جتغیم صال در و اكحنادي ازحياؾی، فؼٍُگی ىذتث جأدیؼُاي دنیم ةَ کَ اؿث ُایی ةعف از یکی گؼدقگؼي

 اغهب ةؼاي. ُـحٍغ مٍؿث ایً ىؽایاي از ةِؼه ةؼداري درمغد ىٍاؿب زیؼؿاظحِاي وُا  زىیٍَ ایساد کكّرُا ةا از ةـیاري ظّریکَ اؿث؛ زِان

قّد .)ُاةؼ و نیٍؼ،  ىی ىضـّب ظارزی ىتادالت و زایی درآىغ، اقحغال جساري، کـبُاي  فؿانیث ةؼاي ىِيی ىٍتؽ گؼدقگؼي ُاکكّر ایً

 و کيحؼ آنّدگی ةَ دنیم کَ ( .مٍؿحی7991ىیآورٌغ)فّؿحؼ،  ةَ دؿث مٍؿث ایً از درآىغ ؿؼقاري ؿاالٌَ کكّرُا ایً از ( ةـیاري1998

 اٌگیؽه ٌیؽ کكّرُا دیگؼ گؼدقگؼي در مٍؿث ىّفق کكّرُاي از جتؽ ٌاىیغه ىیكّد. ةَ پاك مٍؿث دارد ُيؼاه ةَ کَ پاییٍی پیاىغُاي ىٍفی

ایساد  ٌیازىٍغ ةعف ایً در ٌـتی ىؽیث ةَ دؿحیاةی ونی. ٌتاقٍغ ٌنیب ةی آنُاي  ىؽیث اٌغ جا از داده كؼار جّزَ ىّرد را ةعف ایً جّؿؿَ

 ةَ ؾٍّان گؼدقگؼان ٌیازُاي جؿغد ةَ جّزَ ةا. اؿث ىعهّب گؼدقگؼي جـِیالت ایساد و گؼدقگؼانُاي  ٌیازىٍغي ىٍاؿب، جأىیًُاي  زیؼؿاظث

 ایً اؿاس ةؼ ظّریکَ. ىلنغ اؿث ؿّي از آن جأىیً و یِا ٌیازىٍغ ایً قٍاظث ىـحهؽم ةعف ایً جّؿؿَ گؼدقگؼي، جّؿؿَ و زػب ؾّاىم

 ارایَ گؼدقگؼي از ُاي ىعحهفی قٍاؿی ٌّع واٌغ  گؼفحَ قکم فؼد ةَ ىٍضنؼ ویژگی ةا گؼدقگؼي ىعحهف گؼدقگؼان، ىٍاظقُاي  ظّاؿحَ و ٌیازُا

ةاؿحاٌی،  و گؼا، جاریعی ٍُؼي، ىازؼازّیاٌَ، ظتیؿث و زایگؽیً، فؼٍُگی و اٌتّه گؼدقگؼي ةَُا  ةٍغي ظتلَ از یکی در ىذال ةؼاي. قغه اؿث

جفؼیضی، جساري،  گؼدقگؼي ةَ دیگؼ قٍاؿی ٌّع در. ٌيّد اقاره جّان ىی (7۸۳۱، )زاُغي از ةـحگان دیغار و ورزقی، ؿاصهی، ىنؼفی، ؿالىحی

 ىّرد یک ُؼ کَ قغه ( اقاره7۸۳1)کاػيی،  گؼا و ظتیؿث ؾهيی، ورزقی، زٍـی، ىازؼازّیاٌَ ةِغاقحی، ىػُتی، ىتادالت و فؼٍُگی، ؿالىحی

 زغؼافیایی و فؼٍُگیُاي  ویژگی ةَ جّزَ ةا ةایغ گؼدقگؼان زػب در ىّفلیث ةؼاي ىلنغ کكّرُاي. اؿث گؼدقگؼان از ةعكی ظّاؿث و جّزَ

 رویکؼدي ٌیازىٍغ کار ایً. ٌيایٍغ اكغام ظّد ظاص صّزه در گؼدقگؼان ةَ ىلنغ قغن جتغیم و الزم زیؼؿاظحِاي آوردن فؼاُو ةَ ٌـتث ظّد

 وزّد کَ آٌسا از. ٌيایغ فؼاُو را جّؿؿَ  گؼدقگؼي زىیٍَ زٌیا ىّرد جـِیالت جأىیً و ایساد ظؼیق از جا اؿث گؼدقگؼي ةعف ةَ گؼا ٌـتث ٌؼام

 وزّد صیخ ىٍعلَ از وضؿیث قٍاظث ایٍؼو از اؿث؛ آٌِا ىسغد جلاضاي ىؿٍی در گؼدقگؼان و ٌگِغاري زػب در گام اونیً ٌیاز ىّرد جـِیالت

 و اٌحؼارات جأىیً ةا جا. آورد ىی فؼاُو آن جّؿؿَ و قٍاؿی و آؿیب ىٍعلَ گؼدقگؼي وضؿیث ةا آقٍایی ةؼاي را ؾّاىم، زىیٍَ ایً از ؿعضی

 ىسغد جلاضاي و اىکان ةازگكث دیگؼ ةَ ؾتارجی. (300۸)ىازفؼ،  ٌيایٍغ ایساد ىلنغ ةَ ٌـتث را آٌِا وفاداري و گؼدقگؼان، رضایث ٌیازُاي

 . داد ظّاُغ افؽایف ىلنغ ةَ را آٌِا يوفادار ظّد ٌّةَ ةَ آٌِا جأىیً رضایث و دارد ىلنغ از آٌِا رضایث ىیؽان ةَ ةـحگی گؼدقگؼي

 

 گزدشگزي
 در را نغث، گؼدقگؼي درفؼٍُگ. و ظارزی  اؿث داظهی ؿفؼ و ؿیؼ ىؿٍاي ةَ و جّریـو ىؿادل و ؿیاصث ىؿٍی ةَ نغث در گؼدقگؼي

ىیگؼدد،  ةاز کٌّث ظّدؿ ىضم ةَ ؿپؾ رفحَ ىلنغي ةَ ىـافؼ آن در کَ ؿفؼي ٌیؽ و ؿؼگؼىی و قٍاظث، جفؼیش ةؼاي ؿفؼکؼدن ؾانو اكعار

 از کيحؼ ي ىغت ةؼاي ظّد اكاىث ىضم از آٌکَ اول :ةاقغ داقحَ ىنغاق درةاره او قؼط دو کَ قّد ىی اظالق کـی ةَ گؼدقگؼاٌغ . کؼده جؿؼیف

 یک ظؼیغ كغرت اٌحلال دٍُغه ي گؼدقگؼي ٌكان ٌیؽ اكحنادي ٌؼؼ از.  ٌٍيایغ درآىغ کـب زغیغ ىضم آٌکَ، در دوم و ةّده ةاقغ دور یکـال

 در ىؤدؼُاي  راه از یکی را ( گؼدقگؼي7۸۳7اؿث .)ةاُؼ،  جأىم كاةم مٍؿث ایً در اكحناديُاي  جضهیم ةؼاي کَ اؿث دیگؼ ىٍعلَ ةَ ىٍعلَ

  قّد ىی ىضـّب ٌلم و صيمُاي  زیؼؿاظث در جّؿؿَ کيک و مادراجی و دؿحی مٍایؽ افؼاد، جكّیق ةؼاي اقحغالُاي  فؼمث جّنیغ ارز، ایساد

 و ؾّاىم ؿپؾ قّد پؼداظحَ ىی گؼدقگؼي آدار و ارکان ىّرد در ةضخ گؼدقگؼي، ةَ در ىؤدؼ ىضیعی و ؾّاىم ؿازىاٌی ةؼرؿی دنیم ةَ اداىَ در.

 . قّد ىی ةؼرؿی  گؼدقگؼيُاي  اٌگیؽه

 

 گزدشگزدي صنعت ابعاد

 یا ىّفلیث دراي  جؿییً کٍٍغه ٌلف ؾّاىم ایً و کیفیث کيیث.  دُغ ىی قکم را گؼدقگؼي مٍایؽ، مٍؿث و فؿانیحِا، ظغىات از جؼکیتی

 را مٍؿث گؼدقگؼدي ارکان.  قٌّغ ىی ىضـّب گؼدقگؼي ارکان ؾٍّان جضث ؾّاىم ایً. کٍغ ىی ىٍعلَ ایفا ُؼ در گؼدقگؼي ىّفلیث ؾغم

 ىِيان روصیَ و فؼٍُگی ىٍاةؽ و مٌل و صيم زیؼةٍایی، جسِیؽات ؾّاىم ، ظتیؿی ىٍاةؽ : ٌيّد ةٍغي ظتلَ امهی گؼوه چِار در جّان ىی

 ( .7۸۳1ٌّازي)کاػيی، 
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ُا  دریاچَ و ُا، دریاُا کّه ىذم ظتیؿیُاي  قاىم زاذةَ کَ قّد ىی جهلی گؼدقگؼي پغیغه امهی رکً ظتیؿی ىٍاةؽ :ظتیؿی ىٍاةؽ ةؿغ

 از آٌِا گؼدقگؼان ٌؼؼ زهب ةؼاي و دارد وزّد ىٍعلَ ُؼ در ىعحهفُاي  ةَ مّرت کَ ظتیؿی اؿث ىٍاةؽ قاىم گؼوه (ای7۸۳۱ًقّد .)انّاٌی،  ىی

 . قّد ىی ةِؼه ةؼداري

روقٍایی،  ُا، اىکاٌات ُا، پارك ُا، پارکیٍگ آًُ، زاده راه ُا، ظعّط ُا، فؼودگاه راه قاه ىاٌٍغ زیؼةٍایی ؾّاىم :زیؼةٍایی ؾّاىم ةؿغ

 ُيچٍیً. اؿثُا  وىغازهُا  جفؼیضی، ىّزه ظؼیغ، اىکان ىؼاکؽُا،  ّرانُا، رؿح آًُ، ُحهِا، ىحم راه وایـحگاه ةٍغري، اجّةّس و دریایی جـِیالت

 ةَ گؼدقگؼي در ىِو زیؼةٍایی ؾّاىم زيهَ از ةِغاقحیُاي  ؿیـحو و رؿاٌی، ارجتاظات ؿّظثُاي  آقاىیغٌی، ؿیـحو آب جنفیَُاي  ؿیـحو

 ( .7۸۳۱اٌی، )انّ دارد ةـؽایی اُيیث گؼدقگؼي ىّفلیث ةؼاي زیؼةٍاُا وزّد. آیٍغ ىی قيار

ُاي  ُا، جؼن ؿّاري، جاکـی ُا، ظّدروُاي ُا، اجّةّس ُا، ُّاپیياُا، جؼن کكحی قاىم ٌلم و صيم جسِیؽات :ٌلم و صيم و جسِیؽات ةؿغ

 ؿَجّؿ در ازؽاء امهی ةَ ؾٍّان ٌلم و صيمُاي  قیّه و وؿایم کهیَ. ُـحٍغ ىـافؼان ٌلم و صيم زيهَ جسِیؽات از ىكاةَ جـِیالجی و ُّائی

 . قّد ىی اكاىحی و ىـافؼجی ةعف قاىم و ٌاىٍغ ىی گؼدقگؼي ةعف ؾيهیاجی را ةعف ایً.  دارٌغاي  کٍٍغه جؿییً ٌلف زِاٌگؼدي گؼدقگؼي

ٌيایكی،  ٍُؼُاي دؿحی، ادةیات، جاریط، ىّؿیلی، ٍُؼُاي قاىم ٌیؽ ىٍعلَ ُؼ فؼٍُگی ىٍاةؽ :ٌّازي ىِيان روصیَ و فؼٍُگی ىٍاةؽ ةؿغ

ةاؿحاٌی،  رؿّم و و آداب دؿحی ٍُؼُاي و فؼٍُگی آدار اصیاء ىّزب جٍِا ٌَ ىٍاةؽ ایً ةَ جّزَ. اؿث فؼٍُگیُاي  فؿانیث ؿایؼ و ُا ركل، ورزش

ُاي  زاذةَ جّان ىی قّد، ةهکَ ىی دیگؼ ىهم ةَ ظّد قِاي ارز و قٍاؿاٌغن فؼٍُگ و ىعحهفُاي  فؼٍُگ ىهم، قٍاظث ةیً فؼٍُگی جتادل

 ىؼدم، رفحارُاي ازحياؾیُاي  ٌضّه کٍف از جّان ىی ٌیؽ را ٌّازي ىِيان روصیَ.  آورد ةَ دؿث فؼٍُگی ىٍاةؽ جؼکیب از ىّفلی را زِاٌگؼدي

 (7۸۳۱کؼد)انّاٌی،  درك آٌان ؿّي از دوؿحاٌَ و رفحارُاي گؼم ؿایؼ و گؼدقگؼان ةا ىٍاؿب جؿاىم و ىغٌی

 

 گزدشگزي آثار و کارکزدها

 کارکؼد مٍؿث ایً کارکؼدُاي و آدار از. زّاىؽ دارد جّؿؿَ و ىؼدم زٌغگی ةؼ ىحؿغدي جأدیؼُاي ّدظ پیچیغه ىاُیث ةَ دنیم گؼدقگؼي

 جأدیؼ ةؼ آن و پػیؼفحَ جأدیؼ زاىؿَ در گؼدقگؼي وضؿیث ازُا  ةعف ایً از کغام ُؼ. اؿث و ةِغاقحی ىضیعی، اكحنادي، ازحياؾی، فؼٍُگی

 . ىیكّد ةضخ اداىَ در ةَ کارکؼدُا ایً از یک ُؼ. گػارد ىی

 اكحنادي پیكؼفث و جّؿؿَ زِث امهی و ُاي کهیغي ةعف از یکی ةَ ؾٍّان گؼدقگؼي زِان کكّرُاي از ةـیاري در :اكحنادي کارکؼد

 کاُف ةَ کَ زِاٌگؼدي اؿث ایً ةیاٌگؼُا  پژوُف اؿث، ٌحایر درآىغ و اقحغال ایساد آن ادؼ ىِيحؼیً آدار، چٍغگاٌَ و ایً. اؿث کؼده ؾيم

 ىّازٌَ در ةـؽایی آدار ُيچٍیً. اؿث ىؤدؼ اكحنادي جّؿؿَ و رقغ در اقحغال، اکذؼا   و درآىغ ةؼ ؾالوه.  قّد ىی ىٍحِی درآىغ کـب و يةیکار

 . داردُا  پؼداظث

 زِاٌگؼدي مٍؿث جّؿؿَ از ٌاقی درآىغُاي و زػب ٌیـث ىؤدؼ آؿاٌی ةَ گؼدقگؼي ؿیاؿی و اكحنادي آدار جفکیک :ؿیاؿی کارکؼد

 مٍؿث ةؼاي جّؿؿَ الزم زىیٍَ، ةاقغ ةؼظّردار دتات و اىٍیث از کكّر چٍاٌچَ. اؿث آراىف و ومهش ؿیاؿی اىٍیث و دتات وزّد ةَ ىٍّط

 درك ةَ و قّد ىی ىعحهف ىهحِاي ةیً در ةیكحؼ ؿِاي جيا ایساد زِان ةاؾخ ؿعش در زِاٌگؼدي افؽایف دیگؼ ظؼف از آیغ ىی فؼاُو گؼدقگؼي

 (7۸۳۱قّد)زاُغي،  ىی ىٍحِی ؿعش زِان در ىعحهف ىؼدم رفحاري ىغنِاي و زٌغگی اؾحلادي، ارزقی، ٌضّه ٌؼاىِاي ارهةیكحؼي درة جفاُو و

 ىٍاؿتات جّؿؿَ ةَ جّان ىی گؼدقگؼي جّؿؿَ ظؼیق از ةٍاةؼایً.

 . ىیكّد جهلی گؼدقگؼي مٍؿث ؾيغه ؿیاؿی ىذتث آدار از یکی ایً؛ اؿث ؿیاؿی ىٍاؿتات آن دٌتال ةَ و فؼٍُگی و ازحياؾی

 ةؼاي راُی جّاٌٍغ ىیقٌّغ،  ؿازىاٌغُی و ریؽي ظّةی ةؼٌاىَ ةَ زِاٌگؼدي جّؿؿَي ُا ؿیاؿث چٍاٌچَ : ازحياؾی و فؼٍُگی کارکؼد

 زٌغگی . ٌضّه ةا کكّر ىؼدم آقٍایی

 ىتادالت اىکان ایساد ةا ؼآیٍغف ایً در ةاقٍغ دیگؼ کكّرُاُاي  فؼٍُگ ظؼده وُا  فؼٍُگ ظالمَ و ىهم، ؾلایغ، آداب، ؾادات، ؿًٍ ؿایؼ

 کكّر ىؼدم فؼٍُگی و جسارت قّد ىی ىٍسؼ ىؼدم دیغ صّزه ةـط و ٌؼؼ وؿؿث ةَ کَ ىیآیغ وزّد ةَ ُایی ازحياؾی، زىیٍَ جؿاىالت و فؼٍُگی

  قّد ىتادنَ ىی زّاىؽ فؼٍُگی ارزقِاي ظؼیق از و ؿازد ىی غٍی را

 زػب ةؼاي امهی ؾهث ىضیعی زیـثُاي  و زػاةیث ظتیؿیُاي  ن، زیتاییزِا کكّرُاي از ةـیاري در :ىضیعی زیـث کارکؼد

 پیاىغُاي و ىٍفی آدار ةكؼيُاي  فؿانیث دیگؼ ُياٌٍغ مٍؿث ایً رویَ ةی گـحؼش دیگؼ ظؼف ازاٌغ . ةّده مٍؿث زِاٌگؼدي جّؿؿَ و گؼدقگؼي

و  قٍاظحی زیتاییُاي  گؼایف افؽایف ىضیعی زیـث ةؿغ در ؼيگؼدقگ جّؿؿَ پیاىغُاي ىذتث از. دارد ُيؼاه  ةَ اکّنّژیک ؿیـحواي  ةؼ ؿّئی
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 اؿث ظتیؿیُاي  زػاةیث از ىضفاػث ةَ درآىغُاي گؼدقگؼي از ةعكی اظحناص ظتیؿث، ُيچٍیً زِانُاي  قگفحی از ىؿٍّي ىٍغي ةِؼه

 ( .7۸۳۱)انّاٌی، 

 جأؿیؾ زيهَ از دارد اؿاؿی ٌلف گؼدقگؼان و دانزػب زِاٌگؼ در کَ اؿث ةِغاقحی آدار زِاٌگؼدي آدار دیگؼ از :ةِغاقحی کارکؼد

 . اؿث ضؼوریات از صفاػحی و ایيٍی امّل رؾایث و ةِغاقث جـِیالت زِاٌگؼدي، صفغ و اىکاٌات

 

 گزدشگزيهاي  انگيشه و عوامل

اؾناب،  جيغد و جفؼیش (3001، 7اوال و کٍغ )الرس ةیان ىی زیؼ مّرت ةَ دارٌغ ؿفؼُایكان ةؼاي افؼاد کَ را اٌگیؽُاي 1997 ؿال در گٍث

 و و ورزش دیگؼان ةا اوكات آىّزقی، گػران و فؼٍُگی زغیغ، ٌيادُاي چیؽُاي ةؼاي جفکؼ، جسؼةَ زىاٌی روزىؼه، داقحً زٌغگی از فؼار و جغییؼ

 ٌكان ظّد از را ظامی يگؼدقگؼُاي  رفحار افؼاد قٌّغ ىی کَ ةاؾخ گؼدقگؼان در اٌگیؽه ي کٍٍغه ایساد امهی فاکحّرُاي کَ گفث ةایغ. جيؼیً

 ؿال در اؿّارةؼوك و ُّرٌؼ کَ ظّري اٌغ، ةَ پؼداظحَ ُاي ىعحهفی ٌؼؼیَ ةیان ىعحهف، ةَ پؼدازان ٌؼؼیَ و اؿث ٌكغه کاىم قٍاظحَ ظّر دٍُغ، ةَ

 قعنیحی، ىٍؽنحی جّؿؿَ فیؽیکی، ؾاظفی، قعنیحی،ُاي  ىضؼك :از ؾتارجٍغ کَاٌغ  کؼده ةیان گؼدقگؼاٌؼاُاي  اٌگیؽه از قٍاؿی ٌّع یک 2005

 و اٌغیكَ جؼکیب :داٌغ ىی زیؼ ىّارد قاىم را فؼاغحیُاي  ؿفؼ ةؼاي ایساداٌگیؽه ؾّاىم وُا  ىضؼك ( 1983 ) ةیچ و فؼٍُگی. ركبُاي  ىضؼك و

 کَ گفث ةایغ كؽوا در. ازحٍاب – جؼکیب ىضؼك و ُـحٍغ قایـحگی و ىلام کـبُاي  اٌگیؽه داراي کَ ازحياؾی، جؼکیتی روقٍفکؼان، جؼکیب

 ةؼاي اٌگیؽي فؼد و گؼدقگؼي ىلنغ ىؿحلغٌغ، اٌحعاب واٌگ و ؿاٌگاٌغ . کؼده ةیان ىازنّ اؿاس ٌؼؼیَ ةؼ را ؿفؼُاي  اٌگیؽه پؼداز ٌؼؼیَ دو ایً

 آٌِا، قیّه ؼيریـک پػی دارٌغ، ىیؽان گؼدقگؼي ىلنغ ةَ افؼاد ٌـتث کَ فؼد، ٌگؼقی از: قعنیث ؾتارجٍغ کَ ُـحٍغ ؾّاىهی جأدیؼ جضث ؿفؼ

 ( .3001اؿث )الرس و اول،  ٌِا آ ؾالیق و فؼد فؼٍُگ جأدیؼ جضث کَُا  فؿانیحِاي آن و زٌغگی

 (ىكاة3001َ)الرس و اول، . ىیکٍٍغ جؼؿیو ىازنُّاي  ٌیاز ؿهـهَ ىؼاجب ىاٌٍغ ٌؼدةاٌی گؼدقگؼان رفحار وجضهیم جسؽیَ ةؼاي ةههّ و گٌّؽانؽ

 در ةاالجؼ زُاي ٌیا ؿيث ةَ و ىیکٍغ جغییؼ زىان ظّل در افؼاد در ُاي ؿفؼ اٌگیؽه کَ ٌیازُا و ىؿحلغٌغ ٌیؽ ؼدازانٌؼؼیَ پ ةیر، ایً و ركب دیغگاه

 و اٌـان ٌیاز ٌحؼیً پایی ٌیازُا ایً :فیؽیکیُاي  ٌیاز:از ؾتارجٍغ ىازنّ ٌیازُاي ؿهـهَ ىؼاجتی جئّري ىذاةَ ةَ ؿفؼ ٌیازُاي. اؿث صال صؼکث

 داده زّاب ٌیازُاي ىا ایً ةَ زىاٌیکَ جا. اؿث اونیَ و امهی زُاي ٌیا دیگؼ و زٍـی غػا، آب، ٌیازُاي ٌیاز ةَ ٌؼیؼ نّژیکیفیؽیّ ٌیازُاي قاىم

 ظتق ظّري کَ ةَ. گّیغ پاؿط فیؽیکیُاي  ٌیاز ایً ةَ ىعحهف از ظؼق جا کٍغ ىی ؿؿی فؼد و کؼد ٌعّاُغ اٌگیؽه ایساد افؼاد در زُا ٌیا ؿایؼ ٌكّد

 و ؾادي زٌغگی از جا ٌیاز دارٌغ اةحغا در گؼدقگؼان یؿٍی. کٍٍغ ىی ؿفؼ ةَ اكغام ٌیازُا ایً ارضاء ةَ ىٍؼّر اةحغا در ٌؼؼیَ پؼداز افؼاد دو ًای ٌؼؼیَ

 ُغظّا اٌگیؽه ایساد ٌِا آ وظّردن، ُیسان، در زٍـی، ٌّقیغنُاي  و راصحی، ٌیاز آؿایف ةَ ىیم كتیم از ؾّاىهی و قٌّغ ظارج ظّد یکٍّاظث

 . کؼد

 ؿعش ةایغ و کؼد ظّاُغ اٌگیؽه ایساد افؼاد ةاالجؼ در ؿعشُاي  ٌیاز از كتم اىٍیث ةَ ٌیاز ىازنّ ي ٌؼؼیَ ظتق ةؼ :ؿالىحی و اىٍیث ةَ ٌیاز

 کَ کٍٍغ اػِار ىی ههّة و گٌّؽانؽ. کٍغ اٌگیؽ ایساد افؼاد در دیگؼ زُاي ٌیا ؿایؼ جا ةاقغ قغه فؼد ارضاء در ؿالىحی و اىٍیث ةَ ٌیاز از كتّنی كاةم

 ٌیاز. ةیاورٌغ پاییً را ُایكان ٌگؼاٌی و اؿحؼس ؿفؼ ظؼیق از کٍٍغ کؼدٌغ، ؿؿی ىی ارضاء ىعحهف ظؼق ةَ را ظّد اونیَ زُاي ٌیا آٌکَ از ةؿغ افؼاد

 دؿحَ زيؿی ؿفؼُاي ةَ جا دارٌغ ایمجي افؼاد و اؿث ةا دیگؼان جؿاىم و ازحياؾی ٌیازُاي جأىیً ةؼاي ىؼصهَ ایً در ؿفؼ ةَ ٌیاز :راةعَ ایساد ةَ

 قؼکث ظؼیق از اؿث کَ ىؼصهَ ایً در ؿفؼ امهی اٌگیؽه اؾحتار و وزَ کـب :قعنیحی جؿانی و اصحؼام ةَ ٌیاز. ةؼوٌغ قان ظاٌّاده یا دوؿحان ةا

 . کٍغ ىی ؿفؼ ةَ اكغام ُو اُغاف ةا ُيیً و گیؼد ىی مّرتُا  کٍفؼاٌؾ وُا  انيههی، ٌيایكگاه ةیً ىساىؿَ در

 ىؼصهَ ایً در اؿث ةكؼ ظالق كّه و و کٍسکاوي ُـحی صلیلث کكف ٌیاز از ٌاقی ؿفؼ اٌگیؽه ٌیاز ایً اؿاس ةؼ :قکّفایی ظّد ةَ ٌیاز

رقغ،  پیكؼفث، قٍاظث، ةَ ٌیاز ظّد در فؼد و یکٍغ ٌو اٌگیؽ ایساد فؼد در دیگؼ زُا ٌیا ایً و اؿث ارضاء قغه ىؿلّل ىیؽان ةَ افؼادُاي  ٌیاز ؿایؼ

 ( .3001کٍغ )الرس و اول،  ىی دٌتال ُغف ُيیً ةا ةیكحؼ را ؿفؼُاي ظّد و ىیکٍغ ایساد را ؿفؼ اٌگیؽه او در اىؼ ُيیً و ىیکٍغ اصـاس را

 از ظامیي ُا رفحار ٌیؽ و کٍٍغ ؿفؼ ةَ اكغام جا دٍُغ كؼار ىی جأدیؼ جضث را افؼاد کَ را ؾّاىهی وُا  ىضؼك کَ کؼد اقاره ٌکحَ ایً ةَ ةایغ اىا

 زىیٍَ در پژوُف و جٍِا کكف ُاي گؼدقگؼان اٌگیؽه ةٍاةؼایً. ٌيیکٍغ مغق مّرت یک ةَ دٌیا ؿؼاؿؼ در ُيَ ي افؼاد ىّرد زٌغ، در ىی ؿؼ ٌِا آ

جاریعی،  اٌگیؽه :از ؾتارجٍغ کَ زٌٍغ ىی ؿفؼ ةَ دؿث ىعحهفیُاي  اٌگیؽه ةا از آٌان یک ُؼ ةهکَ ٌیـث ىٍاظق ایً ىؼدم ؿًٍ و آداب وُا  ؿؼزىیً

فیؽیکی، فؼٍُگی،  و زـياٌیُاي  اٌگیؽاٌٍغه ةَ جّان ُيچٍیً ىی. ورزقی و جفؼیضی واٌگیؽه زیارجی جساري، اٌگیؽه و ؾهيی اٌگیؽه فؼٍُگی، اٌگیؽه

                                                           
1 Lars and Ola 
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 کهیَ قاىم :عیىضی از ؾّاىم ؾتارجٍغ ؾّاىم ایً  از ةؼظی (7۸۳1)کاػيی، . کؼد اقاره دیگؼ رویکؼدي در ازحياؾی ىٍؽنث و ارجتاظی، قأن

 گؼدقگؼي ُاي گؽیٍَ زػاب، جؿغد ظتیؿی، ىٍاظق ىٍاػؼ و اٌغاز چكو ٌؼیؼ زػاةیحِاي ىٍعلَ و ظتیؿی ىضیط ةَ ىؼةّط کَ اؿث ؾّاىهی

 . ىیكّد

ىضیعی)آب،  ظتیؿی، آنّدگی ىٍعلَ، اکّؿیـحو، ىضیط ؾيّىی ىٍعلَ، وضؿیث ؾيّىی و ػاُؼي فیؽیکی، چِؼه زغؼافیاي ىذال ةؼاي

 (. . . . غا، ُّا، م

 ؾّاىم ایً از ةؼظی. قّد ىی گؼدقگؼي مٍؿث ةا ؿازىاٌِاي ىؼجتط و ظغىات ارایَ ةَ ىؼةّط کَ اؿث ؾّاىهی کهیَ قاىم :ؿازىاٌی ؾّاىم

 :از ؾتارجٍغ

، ىعحهف ىٍاظق ةَ ىٍاظلی از ؾيّىی ٌلم و ؾيّىی، صيم کيکِاي و ازحياؾی و رفاُی ٌكاٌی، ظغىات آجف( ؾيّىی ظغىات کیفیث- 

 گؼدقگؼي . ةا ىؼجتط زیؼؿاظحِاي و )ؾيّىی و راه آًُ، ةِغاقث ىضهی، زاده پهیـی، دونث صفاػث

ورزقی، فؼٍُگی،  ؿیٍيا و . .(ؿؼگؼىیِاي ةِغاقحی، ویغیّ کهّپِاي(جساري/ظنّمیُاي  ؿؼگؼىی(جّنیغ ةاز فؼمحِاي از رضایث -

 پارکِا( . و ؿتؽ ازحياؾی، فضاي

 اضعؼاري( و دارویی، پؽقکِا، ظغىات اورژاٌـی و ةیيارؿحاٌی جـِیالت دارویی) و ةِغاقحی ظغىات -

 و کهیـا( ىػُتی ازحياؾی، ؿازىاٌِاي رواةط و ةَ آٌِا دؿحیاةی و ىٍعلَ ىؼدم ةا جؿاىم فؼمحِاي( قِؼوٌغان رواةط و ازحياؾی فؼمحِاي -

 )غیؼه

 و کاالُا کاري(، كیيث ىٍؽل، فؼمحِاي و ةَ ىـکً دؿحؼؿی زٌغگی، كاةهیث فؼوقگاُی، ُؽیٍَ اكحنادي)جـِیالت وضؿیث از رضایث -

 . ظغىات

 كاٌٌّی . .( . غیؼ انکم، ةازیِاي، دزدي و زٍایث زؼم ازحياؾی) اىٍیث  -

  (3003، 3، داٌگ وان و ویهیام3000، زّر، ىاریث و زّریغ، 3002)ىارجیٍا و گیم،  -

 

 نياس موردهاي  ساخت سیز و شهزي گزدشگزي

 ُيیً ةَ و کٍٍغ ىی یاد قِؼٌكیٍان  و رفاُی قِؼ و اكحنادي، ازحياؾی جّؿؿة ىِو از ؾّاىم یکی ؾٍّان ةَ قِؼي دقگؼيگؼ از اىؼوزه

ویژه  قؼایط ایساد ىـحهؽم ظّد و گـحؼش ارجلاء ایً نیکً. اٌغ  آىغه ةؼ آن گـحؼش ارجلاء و پی در قِؼي و گؼدقگؼي اىّر ظاظؼ ىـؤوالن

و  فؼاوان ؿؼگؼىی و فؼٍُگی و فؼٍُگی، اىاکً جاریعی گؼاٌتِاي قِؼ، ىیؼاث کًِ پیكیٍَ جٍِا.  اؿث زحياؾیا و ؿاظحاري، ؿیاؿی، فؼٍُگی

ىغیؼیث  و قِؼي ىٍاؿبُاي  زیؼؿاظث  ٌیازىٍغ وزّد ةهکَ ةاقغ ٌيی کافی قِؼي جّؿؿَ گؼدقگؼي در قِؼ ُؼ ىّفلیث ةؼاي ایٍِا ٌؼایؼ

ةا  پػیؼ آگاه، ؿازش ىغیؼیث ةَ ٌیاز دیگؼ، قِؼ ؾتارت ةَ.  ایٍِاؿث ىاٌٍغ و ازحياؾی گی وفؼٍُ، ؿیاؿیُاي  ؾؼمَ در ىغةؼاٌَ و ؾاكالٌَ

 ىّفلیث ةؼاي  جضيیً قؼط دوىیً. دارد آٌانُاي  و ظّاؿث گؼدقگؼان ظهلی و روصی و ویژگیِاي وکار ؿاز از ظتؼ ةا و زِاٌی ىؿیارُاي

 پیف از ةیف راُا  ةَ زاذةَ دؿحؼؿی کَ اؿث اىکاٌاجی و ایساد جـِیالت و قِؼُاي  زاذةَ آىایف و جٍـیق گؼدقگؼي قِؼي جّؿؿَ ؿیاؿث

 ةؼاي الزم دیگؼ قؼایط از ُّا پاکی ُيَ از ىِيحؼ و ؾيّىی ىیِياٌـؼاُا،  رؿحّراٌِا، ىؿاةؼ در زٌغگی قؼایط ةِغاقحی ةّدن.  ؿازد ىی آؿان

 ( .7۸۳1اؿث)دیٍاري،  قِؼي گـحؼش گؼدقگؼي در قِؼُا ىّفلیث

و  ظؼیغ فؼٍُگی، ىؼاکؽ و جاریعی ُاي  از زاذةَ وؿیؿی ىضغوده اغهب قِؼي ىضغوده. وؿیؿی دارد گـحؼهُا  قِؼ در گؼدقگؼي ثفؿانی

 پػیؼایی ىؼاکؽ و قِؼيُاي  زاذةَ از ةـیاري.  گیؼد ىی ةؼ در را رؿحّراٌِا
 از آٌِا اؿحفاده اىا. کٍٍغ ىی ارائَ ظغىات ُا ةؼاي اكاىحگاه اونیَ ظّر ة1َ

 ظؼوج گؼدقگؼ و ورود ىتادي ؾٍّان ةَ اؿث قِؼي ىيکً ىٍاظق ؾالوه کٍغ، ةَ کيک آٌِا و جغارك پكحیتاٌی ةَ جّاٌغ ىی گؼدقگؼان وؿیهَ ةَ

 از قِؼُااي  یکپارچَ ؿایؼ جـِیالت گؼدقگؼي، ةعف وُا  ُحم.  ةاقٍغ ىساور ىٍاظق ةَ اٌحلال ىضهی ةؼاي ؾٍّان ةَ یا و ٌاصیَ یا کكّر در

 و ىعانؿَ جـِیالت گؼدقگؼي ؿایؼ وُا  ُحم ىّكؿیث درون قِؼ اٌغ  .در اؿحفاده كاةم جؿعیالت ةؼاي ىـافؼان ُو و جسار ةؼاي ُو کَ ُـحٍغ

 . 41:1384 )، زاده امم )فؼج قّد ىی ارائَ گؼدقگؼي ظؼح ةا در راةعَ ٌیاز ىّردُاي  زیؼؿاظث

 

 

                                                           
2 Dong-Wan and William 
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 گزدشگزي اثزات
فؼایٍغُاي  و ؾّاىم از ىحكکم اٌـاٌی ىضیط. اؿث ظتیؿیُاي  ویژگی و اٌـان از مىحكک کَ گیؼد ىی مّرت ىضیعی در گؼدقگؼي

 کَ ذکؼ اؿث قایان صال ایً ةا. قّد ىی جكکیم ُایكان گاه زیـث و زاٌّران، گیاُان از ٌیؽ ظتیؿی ىضیط.  اؿث فؼٍُگی و ازحياؾی، اكحنادي

 . پػیؼد ىی ادؼ آن از و گػارد ىی ادؼ ظتیؿی ىضیط ةؼ ُو اٌـاٌی ثفؿانی واٌغ  آىیعحَ ُو در ظتیؿی ىضیط و اٌـاٌی ىضیط واكؽ در

زایی  ىلنغ ي ىٍعلَ در ادؼات ایً. ةاقغ داقحَ جّزِی كاةم ادؼات اٌـاٌیُاي  فؿانیث از اُيیث ةا قکهی ؾٍّان ةَ جّاٌغ ىی گؼدقگؼي

 را ادؼات گؼدقگؼي ىؼؿّم ظّر ةَ جّان ىی رو ایً از. ؿثا ىكِّد ةـیار دارٌغ جؿاىم زاىؿَ و فؼٍُگ، اكحناد، ىضهی ىضیط ةا گؼدقگؼان کَ

 واٌغ  زاٌتَ چٍغ گؼدقگؼي ؾيّىا ىـائم صلیلث در. داد كؼار ةؼرؿی ىّرد ىضیعی زیـث و اكحنادي، فؼٍُگی، ازحياؾی ادؼات ؾٍاویً جضث

 کَ داقث ظاظؼ ةَ ةایغ اٌّاع ادؼات از یک ُؼ ؼرؿیة ٍُگام ةٍاةؼایً. ُـحٍغ ىضیعی زیـث، ازحياؾی، اكحنادي اةؿاد ازاي  ىسيّؾَ داراي غانتا

 ؿادگی ةَ را گؼدقگؼي ادؼات جّان دیگؼ ٌيی ةیان ةَ. ٌیـث آؿان قغه داده ٌكان غانتا کَ ظّر آنُا  آن ةٍغي جلـیو واٌغ  زاٌتَ چٍغ ادؼات ایً

 ةـیاري ي پیّؿحَ ُو ةَ اةؿاد داقحً ةَ ؼات گؼایفاد ایً ةهکَ کؼد ةٍغي ظتلَ اكحنادي یا ىضیعی زیـث، ازحياؾی ادؼات ؾٍّان جضث مؼفا

  )300۸دارٌغ)ىیـّن، 

کهیغي   (ؾّاىم ( 1997  وال ٌؼؼ ظتق  1980))ةاجهؼ،  کٍٍغ ىی جغییؼ ىلنغ ىٍاظق ي جّؿؿَ ةا و زىان ظّل در گؼدقگؼي ادؼات اصحياال

 دیغار جؿاىم ةیً ىاُیث و ىلنغ ي ىٍعلَ در ىیؽةان ي زاىؿَُاي  ویژگی، گؼفحَ مّرت گؼدقگؼيُاي  فؿانیث ٌّع : از ؾتارجٍغ ادؼات در ؿِیو

 ٌيّده گؼدقگؼي نضاظ ادؼات در را وىکان زىان اُيیث ُيچٍیً و داده ارائَ ادؼات از ىكاةِی ظیف ( 1996 ) دیّیـّن. ؿاکٍیً و کٍٍغگان

 زغا ُاي مٍؿحی ةعف ؿایؼ ادؼات از را گؼدقگؼي دؼاتا ىّارد ایً کَ ةّد ىغؾی وكث چَ و کسا اُيیث ةؼ جاکیغ ةا (7992) دیّیـّن. اؿث

 یک در دیگؼ مٍؿحیُاي  فؿانیث از ةـیاري ظالف ةؼ گؼدقگؼي ىنؼف و جّنیغ کَ داقث اػِار گؼدقگؼي فضاي ةا ارجتاط در وي. ؿازد ىی

 ٌؼؼ از گؼدقگؼي ٍاةؼایً ادؼاتة. رؿاٌغ ىی ىنؼف ةَ گؼدقگؼي ىلنغ در را ىضنّل گؼدقگؼ کَ ىؿٍاؿث ةغان ایً. گیؼد ىی مّرت ىکان

 . ىحيؼکؽٌغ گؼدقگؼي ىلنغ در ؾيغجا فضایی

ةؼظّردار  ةیكحؼي قغت از ظامیُاي  زىان در گؼدقگؼي ادؼات گؼدقگؼيُاي  فؿانیث ةّدن فنهی دنیم ةَ ( 1996 ) دیّیـّن ٌؼؼ ةَ

 ىِو ىٍاةؽ ةؼ کَ اكهیو زا آن از.  1920))ةؼجّن،  التجؿعی ي دوره و اكهیو: اؿث ىِو ؾاىم دو ي ٌحیسَ ؾيغه ظّر ةَ ةّدن فنهی. ُـحٍغ

 ىضـّب در گؼدقگؼي ىِيی ؾاىم دارد کٍحؼل ؿال از ظامیُاي  ؿال در ةؼف ةارش ىیؽان یا ظّرقیغ ٌّر جاةف ؿاؾات ىاٌٍغ گؼدقگؼي

 فنهی ؾاىم جّاٌغ ىی ٌیؽ ؿاالٌَ /ىغارس جؿعیالت ىذم ؿال از ظامیُاي  زىان در گؼدقگؼيُاي  ىلنغ از ةازدیغ در گؼدقگؼان جّاٌایی. قّد ىی

 . ةاقغ گؼدقگؼيُاي  فؿانیث قغن

ىيکً  ُيچٍیً.  ٌيّد ىالصؼَ گؼدقگؼي ىلامغ درُا  آن رفحار در جّان ىی را ادؼات ایً. دارد ادؼاجی ٌیؽ گؼدقگؼان ةؼظّد گؼدقگؼي

 ةؼ جنيیو گؼدقگؼان جسؼةیات دارد اىکان ىذال ةؼاي. قّد ىی ٌيایان اؿث ٌيّده ىؼازؿث ظّد ؿفؼ از کٍٍغه دیغار کَ زىاٌی ادؼات ایً اؿث

 وُا  ىّرد آن در جفکؼ چَ اگؼ قٌّغ ىی کـب ىلنغ ظّد در جسؼةیات از ةؼظی مّرت ایً در.  ةگػارد ادؼ ىلنغ از ةازدیغ در آٌِا ي آیٍغه

 (2000ةگیؼد )ىیـّن،  مّرت دیگؼي ىضم در جّاٌغ ىی آن گؼدقگؼيُاي  اٌحعاب در ادؼاجكان

 

 گزدشگزي اقتصادي اثزات

دیگؼ  از اكحنادي ادؼات ؿِو ىیان ایً در و گؼفحَ مّرت گؼدقگؼي ادؼات ي زىیٍَ در گؼدقگؼي ي ؾؼمَ در پژوُف ةیكحؼیً جاکٍّن

جؼیً   ؾيغه ُا ىلنغ یا ىلنغ ةؼ گؼدقگؼان جؿغاد افؽایف ىّرد در ىعانؿَ" : اؿث ىؿحلغ ةاره ایً در ( 1989 ) پیؼؿً.  اؿث ةیكحؼ اٌّاع

 داقحَ اؿث جيؼکؽ واقحغال درآىغ ادؼات ةؼ و گؼفحَ مّرت داٌان اكحناد جّؿط غانتا جضلیلات ایً ةیكحؼ. اؿث ةّده گؼدقگؼي جضلیلات ةعف

 . )7991نیکّریف، (گؼفحَ  یكٌّغ ٌؼؼ در ىحتث ادؼات ؾٍّان ةَ زیؼ ٌکات ىؿيّال اكحنادي ادؼات ةا ارجتاط در ".

 ارزي آىغ در افؽایف ةَ کيک 

 دونحی درآىغُاي ةَ کيک  

 زایی اقحغال 

 اي  ىٍعلَ ي جّؿؿَ ةَ کيک 
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ىٍفی  (ؾّاكب799۱(دیـّن )79۳9) پیؼؿً ٌؼؼ ظتق. دارد كؼار ارزیاةی ىّرداي  ىٍعلَ، ىضهی، ىهی ؿعّح در جّان ىی را ىؽایا ایً

 : از ؾتارجٍغ گؼدقگؼي اكحنادي

 جّرم  

 ٍَُا  ي فؼمث ُؽی 

 گؼدقگؼي ةَ ازصغ ةیف واةـحگی  

از  گؼدقگؼان جلاضاي کَ ٍُگاىی. قّد غػایی ىّاد صحی و ظاٌَ، زىیًُاي  كیيث افؽایف از ٌاقی جّرم ةَ ىٍسؼ جّاٌغ ىی گؼدقگؼي

 ةَ فؿانیث پؼداظحً ي ُؽیٍَ ةَ اقارهُا  فؼمث ُؽیٍَ. یاةغ افؽایف اؿث ىيکً ٌیؽ ىػکّر کاالُاي كیيث ةاقغ زیاد درىلنغ ىضهی ظغىات

 ةَ روؿحایی کؼاٌَ ؾيغجا پؾ ةا ؿاصهیاي  درىٍعلَ کَ ُایی ُؽیٍَ ىذال ةؼاي. دارد اكحناديُاي  فؿانیث دیگؼ اقکال اٌسام زاي ةَ گؼدقگؼي

 ةَ صغ از ةیف واةـحگی. ٌيٌَّ اؿث ایً از قّد ىی گؼدقگؼي در گػاري ؿؼىایَ مؼف گیؼي ىاُی یا ةاغتاٌی، کكاورزي در گػاري ؿؼىایَ زاي

 ظّل در و داٌغ ىی کكّرُا ایً ةؼاي جّؿؿَ راه ةِحؼیً را گؼدقگؼي دونث کَ دارد جضلق اىکان کّچکی کكّرُاي در ىذال ّانؾٍ ةَ گؼدقگؼي

 اغهب گؼدقگؼي صال ایً ةا. قّد ةؽرگی ةضؼان اكحنادي ةَ ىٍسؼ جّاٌغ ىی جلاضا در جغییؼ گٌَّ ُؼ کَ قّد ىی واةـحَ گؼدقگؼي ةَ كغر آن زىان

 ؿایؼ ةَ را گؼدقگؼي کكّرُا غانتا. دارد كؼار صال جّؿؿَ در و یافحَ جّؿؿَ ٌّاصی و کكّرُا روي پیف جّؿؿَُاي  گؽیٍَ از یکی ؾٍّان ةَ

 ىٍاظق در چَ و اؿث صیات جسغیغ ٌیازىٍغ ىٍعلَ و صال ىؼگٍغ در كغیيی مٍایؽ کَ زاُایی در چَ ةٍاةؼایً. دٍُغ ىی جؼزیش ىيکًُاي  گؽیٍَ

 ةاقغ) داقحَ ُيؼاه ةَاي  ىالصؼَ كاةم فّایغ جّاٌغ ىی دارد گؼدقگؼي رو پیف اٌغکیُاي  گؽیٍَ و ةّده جّؿؿَ دٌتال ةَ کَاي  قغه ةؼداري ةِؼه

 ( .300۸ىیـّن، 

 

 اجتماعی و فزهنگی اثزات
 : اؿث ىّارد ایً قاىم زاىؿَ ةؼ گؼدقگؼي ادؼات ؿّدىٍغجؼیً از ةؼظی

 اقحغال ازدیاد  

 ٍؿحیم غیؼ یا فلیؼ ٌّاصی صیات جسغیغ  

 ؿٍحی فؼٍُگیُاي  فؿانیث و ىضهی فٍّن و ٍُؼُا ٌّزایی  

 ىضهی ي زاىؿَ فؼٍُگی و ازحياؾی زٌغگی ةِتّد  

 ىضم ىؿياريُاي  ؿٍث ٌّؿازي 

 فؼٍُگی و قٍاظحی زیتایی ارزش داراي کَ زیتایی و انؿاده فّق ىٍاظق از صفاػث نؽوم افؽایف 

ظغىاجی  مٍایؽ ةَ ؿٍحی کكاورزي از اقحغال قکم در جغییؼات ایساد ظؼیق از ٌغجّا ىی جّؿؿَ صال در کكّرُاي در ویژه ةَ گؼدقگؼي

 . ) 799۱قّد)ىیـّن،  ىی ةِحؼ قغهی ي آیٍغه و ةاالجؼُاي  صلّق ةَ ىٍسؼ و ةیكحؼ ازحياؾی جضؼك ةاؾخ

گؼدقگؼي  اؿث ىيکً.  اؿث ىؿؼوف ىیؽةان ىٍاظق فؼٍُگ و زاىؿَ ةؼ گـحؼده ةـیار آور زیان ادؼات داقحً ةَ گؼدقگؼي صال ایً ةا

 ةؿضی ىٍاظق در. قّد ىیؽةان ي زاىؿَ در گؼدقگؼان ةؼ روصی فكار ىّزب جّاٌغ ىی ٌیؽ ازدصام ایً. قّدُا  جفؼیضگاه در ازدصام ایساد ةاؾخ

 پیغا ؼيةَ گؼدقگ صغي از ةیف واةـحگی ىٍاظق اؿث ىيکً و گؼدد ىی کكاورزي كتیم از ؿٍحیُاي  فؿانیث روٌق کاُف ةاؾخ گؼدقگؼي

 . کٍٍغ

ىكغّل  کَ ؿاکٍان ةؼاي دارٌغ ٌیؽ ىحفاوجیُاي  ارزش و ُـحٍغ جفؼیضیُاي  فؿانیث ىكغّل کَ گؼدقگؼان ةا زیـحی ُو اؿث ىيکً

 را جغییؼ ظّد زٌغگی روش ؿال از ىغجی ةؼاي ةایغ آن ؿاکٍان و اؿث فنهی فؿانیحی گؼدقگؼي کَ ُایی ىکان در ىكکم ایً. ةاقغ دقّار کارٌغ

 ةَ ىٍسؼ جّؿط گؼدقگؼان یافحَ جغییؼ ازحياؾیُاي  ارزش، ُـحٍغ كّي ىػُتی ةاورُاي داراي کَ کكّرُایی در اؿث ىيکً. اؿث صادجؼ غدٍُ

 ةَ کَ اؿث ُایی و فؿانیث کٍٍغه قؼکث فؼد، گؼدقگؼي در اُيیث وازغ کهیغي ؾّاىم از ( .یکی300۸)ىیـّن،  قّد ىهی ؿعش در ٌارضایحی

 جؿاىم. اؿث ةؼظّرداراي  ویژه از اُيیث گؼدقگؼي فؼٍُگی، ازحياؾی ادؼات ةا ارجتاط در ىیؽةان زّاىؽ و دیغارکٍٍغگان ىاُیث. پؼدازد ُا ىی آن

 ةیً زیادي اظحالف کَ زىاٌی (799۱و ُهغن) ةؼٌؽ ي گفحَ ظتق. ةّد ظّاُغ ىِيی ةـیار ىّضّع ادؼات اٌّاع ةؼ گػاري جادیؼ در گؼوه دو ایً ةیً

 . ةّد ظّاُغ ةـیار زیاد ادؼات قغن ةیكحؼ اصحيال ةاقغ داقحَ وزّد ىتغا ي زاىؿَ و ىیؽةان ي زاىؿَ فؼٍُگ
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  گزدشگزي منفی اجتماعی اثزات

زایی،  فؼٍُگ، زاةَ قغن کاالیی، ٌيایكی ادؼ : كتیم از ىّاردي جّاٌغ ىی گؼدقگؼي ىٍفی ازحياؾی ادؼات اؿث ( ىؿحلغ7992) کارجیؼ

در  جغییؼ، ىعغر ىّاد از اؿحفاده رواج آن جتؽ ةَ ایغز ىاٌٍغ ُایی ةیياري قیّع و فضكا، زٍایث و دقگؼي، زؼمگؼ ةَ صغ از ةیف واةـحگی

 .ةاقغ داقحَ پی در را زةان در جغییؼ و ىیؽةان ي زاىؿَُاي  ارزش

 

 نمایشی اثز  

ُاي  جفاوت ةَ ادؼةـحگی ایً. قّد ىی یاد كیٌيای ادؼ ؾٍّان ةا آن از کَ اؿث ادؼي گؼدقگؼي ىِو ةـیار فؼٍُگی ازحياؾی ادؼات از یکی

 ي ىیؽةان زاىؿَ در رفحاري جغییؼات آىغن ةّزّد ةاؾخ گؼدقگؼان ي ىكاُغه جٍِا ٌيایكی ادؼ در. دارد ىیؽةان ي زاىؿَ گؼدقگؼي ةیً ىكِّد

 در ؿؼ راُا  آن داقحً ؿّداي و پـٍغٌغ ىی را کٍٍغگان دیغار ىانی ىضهی، جّاٌيٍغي ىؼدم قؼایط ایً جضث. 1998)قغ)ویهیاىؽ،  ظّاُغ

 در ٌیؽ ادؼات ىذتحی جّاٌغ ىی کٍغ ىی جؼغیب جؼ ؿازٌغه رفحاري انگُّاي اجعاذ ةَ را ىیؽةان ي زاىؿَ ؿاکٍان کَ نضاظ ازایً اىؼ ایً. پؼوراٌٍغ ىی

 دیغار کَاي  ي زٌغگی قیّه و کاالُا آوردن دؿث ةَ در جّاٌایی ؾغم دنیم ةَ ؿاکٍان کَ چؼا اؿث ىعؼب ىّارد اغهب در اىا. ةاقغ داقحَ پی

اٌغ)ىّرٌی،  ٌيایكی  ادؼ از پػیؼي جادیؼ ىـحؿغ ویژه ةَ زّان ( .افؼاد799۱ُهغن،  و قٌّغ)ةؼٌؽ ىی صّزه ؿَ گػارٌغ ىی ٌيایف ىؿؼض ةَ کٍٍغگان

 ىيکً ُيچٍیً. گیؼد كؼار ٌکُّف ىّرد ىـً و زّان افؼاد ةیً دؿحگی ازحياؾی دو ایساد دنیم ةَ گؼدقگؼي اؿث ىيکً مّرت ایً)  79۳۱

 صحی یا قِؼي ىٍاظق در قغه گػاقحَ ٌيایف ةَ زٌغگی ي قیّه در زـحسّي زاىؿَ جؼ جّاٌا و زّان اؾضاي جا قّد ةاؾخ ٌيایكی ادؼ اؿث

 (799۱، و ُهغن ٌيایٍغ)ةؼٌؽ ىِازؼت ظّد روؿحایی ىٍاظق از کكّر از ظارج
 

 پذیزي فزهنگ 

 799۳اؿث)ویهیاىؽ،  ىغت کّجاه و ؿعضی ٌـتحا کٍٍغگان دیغار و ؿاکٍیً ةیً ارجتاط کَ اؿث ٍُگاىی یٌيایك ادؼ وكّع اىکان ةیكحؼیً

 ؾيیق جؼ و جؼ ظّالٌی کٍٍغگان دیغار و ؿاکٍیً ةیً ارجتاط کَ دُغ ىی روي زىاٌی قّد ىی قٍاظحَ پػیؼي فؼٍُگ ٌام ةا کَ دیگؼي .فؼایٍغ )

 ارجتاط ةا یکغیگؼ زىاٌی ىغت ةؼاي فؼٍُگ دو وكحی کَ کٍغ ىی اػِار پػیؼي فؼٍُگ ي ٌؼؼیَ ثاؿ (ىؿحلغ799۱) ویهیام راةعَ ایً در. اؿث

 دو و قّد ىی دو فؼٍُگ ةیً ُيگؼایی ایساد ةَ ىٍسؼ زىان ظی در کَ گیؼد ىی مّرتاي  گٌَّ ةَ ىضنّالت و ؾلایغ ي ىتادنَ کٍٍغ ىی ةؼكؼار

 . قٌّغ ىی ُو ةَ قتیَ فؼٍُگ

فؼایٍغ  ایً وكّع اصحيال.  اؿث دیگؼ فؼٍُگ از جؼ ٌیؼوىٍغ فؼٍُگ یک اصحياال کَ چؼا ٌیـث ىحّازن فؼایٍغي نؽوىا غفؼایٍ ایً صال ایً ةا

 از كغرجيٍغجؼیً یکی داراي ىحضغه ایاالت کَ زا آن از ىذال ةؼاي. اؿث زیاد ةـیار جّؿؿَ صال در کكّرُاي ىیان رواةط در ٌيایكی ادؼ ىاٌٍغ

 ادؼات از یکی. غهتَ دارد جّؿؿَ صال در کكّرُاي فؼٍُگ ةؼ آىؼیکایی فؼٍُگُا،  فؼٍُگ ىیان ةؼظّردُایی ٍیًچ در ىؿيّال ُاؿث فؼٍُگ

 . دٌیاؿث ؿؼاؿؼ درُا  فؼٍُگ جٍّع کاُف پػیؼي فؼٍُگ فؼایٍغ در ىضـّس ىٍفی
 

 فزهنگ شدن کاالیی 
از  یکی ٍُّز ىحفاوت فؼٍُگی کؼدن جسؼةَ ةَ گؼدقگؼان ىیم اىا آیغ ىی قيار ةَ ىِيی فؼایٍغ 20 كؼن اواظؼ در پػیؼي فؼٍُگ چَ اگؼ

 و ىّؿیلی، ركل، ٍُؼ صیخ از آن ىؼاُؼ و صلیلی فؼٍُگ کؼدن جسؼةَ و دیغن اول ي وُهَ در اٌگیؽه ایً. اؿث گؼدقگؼي امهیُاي  اٌگیؽه

 ةؼده ؿّال را زیؼ گؼدقگؼي ي جسؼةَ امانث واكؿی فؼٍُگ ي جسؼةَ ةَ کٍٍغگان دیغار ىیم آن ىٍفی ي زٍتَ از صال ایً ةا. اؿث دؿحی مٍایؽ

ٌؼوژ،  قيال، کاٌادا ةّىی ىاٌٍغُاي  فؼٍُگ ي یافحَ جّؿؿَ ىٍاظق و ؿهيّن زؽایؼ و ةانی ىاٌٍغ زِان ي جّؿؿَ صال در ىٍاظق از ةؼظی در. اؿث

 اٌغ . آىغه در ىسيّؾَ مّرت ةَ کٍٍغگان دیغار ي اؿحفاده ؿِّنث ةؼاي ٍُؼي فؼٍُگی ىنٍّؾات. . . و فٍالٌغ

وكایؽ  ؿؼي یک آوردن روي ةَ ىٍسؼ کاالگؼایی. اؿث اٌگیعحَ ةؼ گؼدقگؼي ي جسؼةَ امانث ىّرد در را ُایی چانف گؼایی کاال چٍیً

 ةَ مّرت کَاٌغ  قغه ظؼاصی ظّري واٌغ  قغه ریؽي ةؼٌاىَ ةّدن ه ةغاه زاي ةَ وكایؽ  ایً. ُـحٍغُا  ویژگی ایً داراي کَ اؿث قغه ؿاظحگی

اٌغ  قغه ؿاظحَُا  آن ي پایَ ةؼ کَ ؾٍامؼي ةا ظّد قکم ةِحؼیً در و قٌّغ ازؼا اؿث ىٍاؿب کٍٍغگان دیغار ةؼاي کَ ُایی زىان در رقیؿفا

 امهی ورؿّم وكایؽ زایگؽیً  و قغه جتغیم واكؿی ةَ ؿاظحگی وكایؽ ایً ؿؼاٌسام کَ اؿث ایً دارد ویژه اُيیث چَ آن. دارٌغ ىتِو ىٍاؿتحی

 (799۳یهیاىؽ، و(اٌغ قغه

 (7991وال،  و 7992)دیّیـّن،  : از ؾتارجٍغ گؼدقگؼي ادؼات ةؼ ىّدؼ ي ؾيغه ؾّاىم  
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 )جّؿؿَ صال در یا یافحَ جّؿؿَ ؿاصهی، کكّر غیؼ یا ؿاصهی، قِؼي یا روؿحایی ؟ )ىکان گیؼد ىی مّرت کسا در گؼدقگؼي) 7

 کٍٍغ؟( ىی ةازدیغ ىکان یک از گؼدقگؼ جؿغاد چَ الىذ ؟)ةؼاي اؿث گؼفحَ قکم ىلیاؿی و ىیؽان چَ در (گؼدقگؼي3

 در صال یااٌغ  یافحَ جّؿؿَ کكّرُاي از آیا ؟ انيههی ةیً یااٌغ  ةّىی آیا کساؿث؟ُا  آن صؼکث ىتغا(؟ ُـحٍغ کـاٌی چَ گؼدقگؼان (۸

 ( جّؿؿَ

 /ةاال جؿاىم ؿعش آیا ؟ ُـحٍغ ىٍاةؽ ىعؼبُا  فؿانیث آیا فؿال؟ یا فؿال ؟)غیؼ کٍٍغ ىی قؼکثُا  فؿانیث از ٌّؾی چَ در گؼدقگؼان (1

 ؟( دارد وزّد ىیؽةان ي زاىؿَ ةا پاییٍی

 )ةؼق جاىیً ىٍاةؽ، فاضالب ُا، ؿیـحو زاده( ؟ دارد وزّد گؼدقگؼي ةؼاي ُایی ؿاظث زیؼ چَ (۱

 از یکی قغ ىعؼح اجهؼة جّؿط 79۳0 ؿال در ةاجهؼ کَ صیات ي چؼظَ ىغل ةَ جّزَ ةا ؟ گػرد ىی گؼدقگؼي ؾيؼ از ىغت ( چ2َ

 ىلنغ صیات ي چؼظَ ىفِّم. اؿث پػیؼفحَ مّرت ىٍاظق گؼدقگؼي در آن از اؿحفاده ةیكحؼیً کَ اؿث ىفِّىی و ىغیؼیحیُاي  چِارچّب

 ؿّد جّاٌغ ىی ٍُگاىی جٍِا ىفِّم ایً اىا. قّد ىی ىضـّب قغه ىفِّىی پػیؼفحَ گؼدقگؼي ىغیؼان و ریؽان ةؼٌاىَ از ةـیاري ةؼاي گؼدقگؼي

، ىكارکث، قٍاؿایی از ؾتارجٍغ کَ قيؼد ةؼ را ىعحهفی ىؼاصم گؼدقگؼي ي ةؼاي جّؿؿَ ةاجهؼ. درآیغ ؾيهیاجی مّرت ةَ کَ قّد واكؽ ىٍغ

 افّل. و صیات جسغیغ، رکّد ي اداىَ از ؾتارجٍغ کَ ةاقغ داقحَ وزّد جّاٌغ ىی ىعحهفیُاي  پٍسو ؿٍاریّ ي ىؼصهَ از پؾ. رکّد و جّؿؿَ، جذتیث

 ( ظكک/ ةاراٌی فنّل اُيیث ؿال؟ از زىاٌی )چَ ؟ اؿث زىاٌی چَ گؼدقگؼي ( فنم1

ازحٍاب  ادؼات ایً چؼا کَ ایً ىّرد در اٌغکی جضلیلات اىااٌغ  گكحَ ىـحٍغ ظّةی ةَ ادؼات چَ اگؼ (799۸) کؼچؼ ىک ي گفحَ ظتق

 را صلایق ةٍیادیً امعالح او-کٍٍغ ىی یادُا  آن از ؿاظحاري واكؿیات ؾٍّان ةَ کَ واكؿیاجی از جؿغادي وي ادؾاي ةَ. اؿث گؼفحَ مّرت ٌاپػیؼٌغ

 ایساد فؿانیث گؼدقگؼي ٌّع از ٌؼؼ مؼف گؼدقگؼي ىٍفی ویژه ةَ و گٌّاگّن ادؼات چؼا دٍُغ ىی جّضیش کَ دارٌغ وزّد – اؿث ةؼده کار ةَ

 . گؼفث ٌؼؼ در گؼدقگؼي ادؼات ىّدؼةؼ ي ؾيغه ؾّاىم ؾٍّان ةَ را ةٍیادیً صلایق جّان ىی. قٌّغ ىی

 

  گزدشگزي پایدار توسعه
 مفهوم توسعه پایدار :

جّان ةَ اؿحيؼار ةعكی در رویکؼد ىفاُیو جّؿؿَ اي داٌـث کَ در ةـحؼ ىٍاةؽ ىانی، ظتیؿی و اٌـاٌی ؿؿی دارد  ىفِّم جّؿؿَ پایغار را ىی

گؼداٌغ . ةِتّد در ؿعّح اكحنادي، ازحياؾی و  ـاٌی را ٌیؽ ىيکً ىیجا ضيً گـحؼش ةِتّد ؿعش اكحنادي، ازحياؾی و فؼٍُگی جّؿؿَ پایغار اٌ

آیغ . در ىفِّم آن جّؿؿَ پایغار  فؼٍُگی ُيگام ةا انحفات ةَ صلّق آیٍغگان وؾغانث ازحياؾی ةؼاي ةاقٍغگان، اُغاف جّؿؿَ پایغار ةَ صـاب ىی

پؼدازٌغ . جّؿؿَ ٌتایـحی کیفیث ىضیط  ز دیگؼان ةَ جعؼیب ىضیط زیـث ىیةایـحی ةَ کيک ىؼدم فلیؼ ةپؼدازد زیؼا ایٍان ةغون اراده و ةیف ا ىی

ةایـحی ىـایم ىِيی چّن کٍحؼل ةِغاقث، فٍاوري   زیـث را پاییً ةیاورد و ٌتایغ ةِؼه وري یک دوره ظّالٌی کاُف دُغ. ُيچٍیً جّؿؿَ ىی

 ورزد. را ٌیؽ ىّرد جّزَ كؼار دُغ کَ ةؼ رفاه ازحياؾی جاکیغ ظاص ىیظّد اجکایی، جاىیً اب ؿانو و پٍاُگاه زیـحی ُيؼاه ةا اةحکارات اٌـاٌی 

ؿتؽ )ةؼي،  ازحياؾیُاي  ٌِضثُاي  ظاؿحگاه از یکی ؾٍّان ةَ وكایؽ ایً قغن ىعؼح و 90 و 80 ي دَُ در ىضیعی زیـث ىكکالت ةؼوز

 فؼایٍغ جّؿؿَ در پایغاري ىتضخ ػِّر و زیـث طىضی ةَ ٌـتث اظالكی صـاؿیث افؽایف، ىضیط از اٌـان ي فؽایٍغه آگاُی ةاؾخ  1380 )

 ةَ ىؿادالت ىفاُیو ایً ؿاظحً وارداٌغ،  ةّده جّزَ ىّرد گػقحَ از ٌگِغاري و زّیی، صفاػث مؼفَ كتیم از ىفاُیيی چَ اگؼ. اؿث قغه

 کارةؼد ةَ گـحؼدگی جّزَ ةا ) 7۸۳۱، زاُغي و اؿث)رٌستؼان زغیغ اىؼي پایغار ي جّؿؿَ ىفِّم قکم ةَ جّؿؿَ فؼٍُگی و اكحنادي، ازحياؾی

 ظتیؿی و ازحياؾی، اكحناديُاي  فؼایٍغُا،  ٌؼام ةیً رواةط دگؼگٌّی فؼایٍغ امم در و قغه جّمیف گٌّاگّن اقکال ةَ واژه ایً پایغار ي جّؿؿَ

ُا، ٌژادُا، ظتلات،  كاره کكّره،  ةؼي ةیًةؼا ةَ را آیٍغه و صال ةؼاي ىفِّم ةؼظی واژه ایً از اؿحفاده ُغف ٌیاز ةؼاؿاس کَ اؿث ذکؼ كاةم. اؿث

 (.7۸19اٌغ)پّیان،  داده جؿيیو ٌیؽ ؾيؼ ؿٍیً و زٍـیث

 اؿحفاده پایغار ىغیؼیث ةؼاي راُی ةایغ قٌّغ ىی آٌِا جعؼیب ةاؾخ ظتیؿی و اٌـاٌی ىٍاةؽ از اؿحفاده ةا گؼدقگؼيُاي  فؿانیث کَ زا آن از

 ).  3000ریچارد،  و قّد)ُال ظؼاصی ىٍاةؽ ایً از
 

 آن اثزات و گزدشگزي به محلی جوامع نگزش

اؿث  ةیكحؼ آن ىذتث ادؼات از گؼدقگؼي ىٍفی ادؼات کَ اؿث اىؼ ایً ي دٍُغه ٌكان 7910 ي دَُ از پؾ گؼفحَ اٌسام جضللات ةیكحؼ

جيایم  و ةّده ىٍاظق ایً ةَ انگؼدقگؼ آىغن ظّاُان ىیؽةان زّاىؽ ؿاکٍان ازاي  گـحؼده قيار صال ایً ةا). 7991وال،  و 7990)زؿفؼي، 
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 ٌیؽ را  ىٍفی ادؼات از ةؼظی کٍٍغ ىی جهلی ىعهّب و ىذتث ادؼات چَ آن ازاي در ىیؽةان زّاىؽ اؿث ىيکًاٌغ . ٌغاده ٌكان اىؼ ایً ةَ زیادي

 (791۸قّد)وال،  ىی ىضـّب پایاپاي ي ىتادنَ ٌّؾی گؼدقگؼي پػیؼش ىضهی ؿاکٍیً دیغگاه از. ٌيایٍغ جضيم

چً  ٌؼؼ اؿاس ةؼ. اؿث گؼفحَ مّرت گؼدقگؼي ادؼات ةَ ىضهی ىؼدم ٌگؼش ةا راةعَ در زیادي ىعانؿات گػقحَ ي دَُ ؿَ ّلظ در

 و اٌغرکاران دؿث ةَ قایاٌی کيک گؼدقگؼي ي جّؿؿَ ةَ ؿاکٍان ٌگؼش ةا راةعَ در زاىؿی درك داقحً کَ اؿث آن اىؼ ایً دنیم (3007)

 از ىضهی، آگاُی زّاىؽ ةؼ گؼدقگؼي ادؼات ةا راةعَ درُا  ٌگؼاٌی افؽایف ةا ُيچٍیً. ٌيایٍغ ُا ىی اؿحؼاجژي جغویً در گؼدقگؼي گػاران ؿیاؿث

 از ةِحؼي کیفیث فؼاُو ٌيّدن ةؼ ؾالوه جا کٍغ ىی کيک گؼدقگؼي مٍؿث ةَ چؼاکَ اؿث ةؼظّردار ةاالیی اُيیث از گؼدقگؼي ةَ ؿاکٍان ٌگؼش

 ). 7۸۳1جؼاةیان، (ةگیؼد ىضهی ىؼدم از ةیكحؼي صيایث زٌغگی

 

 اجتماعی ي مبادله ي نظزیه 

ُا  آن ةا کَ ىتادالجی و ازحياؾی رواةطُاي  زٍتَ جفـیؼ ىٍؼّر ةَ ازحياؾی قٍاؿی روان و اكحناد، قٍاؿی زاىؿَ ىاٌٍغ رقحَ چٍغیً در

 در جتادالت قؼکث ةَ جيایم مّرجی در افؼاد کَ اؿث ایً ٌؼؼیَ ایً اونیَ امّل) 7912گیؼد)اىؼؿّن،  ىی كؼار اؿحفاده ىّرد گیؼد ىی مّرت

 ٌؼؼیَ در ایً ).  791۱اؿکیغىّر، (آورد ظّاٍُغ ةغؿث ىٍافؿی كتّل كاةم غیؼُاي  ُؽیٍَ قغن ىحضيم ةغون ةاقٍغ داقحَ ةاور کَ دارٌغ

 را کَ گؼدقگؼي ؿاکٍاٌی دُغ ىی ٌكان اؿکیغىّر جؿؼیف. اؿث گؼفحَ مّرت زىیٍَ ایً در ةـیاري ىعانؿات و گؼفحَ كؼار جّزَ ىّرد گؼدقگؼي

 از و ٌيّده ازحياؾی قؼکث ي ىتادنَ در ٌیـث ىٍافؿف از ةیكحؼ آنُاي  ُؽیٍَ ىؿحلغٌغ داٌٍغ ىی آور ؿّد فؿانیحی ةانلّه یا ىّزّد مّرت ةَ

 از آن ىٍافؽ کَ ً ةاقغای گؼدقگؼي از ىضهی ىؼدم ادراك اگؼاٌغ  ٌيّده اذؾان )799۸( دیگؼان و آنً. کٍٍغ ىی صيایث گؼدقگؼي ي جّؿؿَ

 ظّاٍُغ صيایث ي ظّد زاىؿَ در گؼدقگؼي ي جّؿؿَ از ةٍاةؼایً و داقث ظّاٍُغ ىتادالت در ىكارکث ةَ جيایم اؿث ةیكحؼ ُایف ُؽیٍَ

  ). 7۸۳1جؼاةیان، (کؼد

 اجتماعی تحمل ظزفيت 

جؼاکو  پػیؼش آىادگی ي درزَ یا و زغیغ رةؼانکا رفحار و صضّر پػیؼش ةؼاي جّؿؿَ صال در ىٍعلَ یک در ىیؽةان ي زاىؿَ جضيم ؿعش

 ).7۸۳1جؼاةیان، (اؿث زغیغ کارةؼان جّؿط قهّغی و 

 

 انگاره 
 فؼد رفحار کَ اؿث قغه ذکؼ آٌِا در کَ (,79۱۳) 1(و ىارجی79۱2ٍّ) ۸ةّنغیٍگ جضلیلات ةَ قٌّغ ىی اٌگاره، ىؼةّط ىّرد در ىعانؿات اونیً

ایساد  ةاؾخ گؼفث اٌسام اٌگاره ىفِّم ىّرد کَ دیگؼي ىعانؿات و ىضلق دو ایً ىعانؿات. ؾیٍی واكؿیحِاي ةَ ٌَ و دارد ُاي وي اٌگاره ةَ ةـحگی

 وزّد ىا ذًُ کَ در اؿث ؾیٍی واكؿیحِاي از جضؼیفی ؾتارجی ةَ یا رواٌكٍاؿاٌَ ٌيّد ىا اظؼاف قغ .ظتق ایً ٌؼؼیَ دٌیاي۱« اٌگاره ٌؼؼیَ»

 دارد)ىایؼز
2792۳. ) 

 یا ىکان یک ىؼدم از کَ ةؼداقحِایی وُا  ةاورُا، اٌغیكَ از اؿثاي  ىسيّؾَ اٌگاره کَ دارد ىی چٍیً ةیان اٌگاره ىّرد در اولىحغ جؿؼیف یک

 ىكاُغه ةؼاةؼ در فیؽیکی مّرت ةَ کَ ىکان یا قی یک از ذٍُی جنّر ( .جسـو و799۸دیگؼان،  و1انف؛ کاجهؼ7919دارٌغ)کؼاىپحّن،  ىلنغ

 کٍغ: ىی جّمیف چٍیً را اٌگاره (79۳1) 9آؿائم  ۳,79۳1فؼیغگًکٍٍغه وزّد ٌغارد) 

 روي ةؼ ةیكحؼ جؿؼیف ایً انتحَ. قّد ىی ایساد گٌّاگّن ازىٍاةؽ اظالؾات پؼدازش ظی زىان ىؼور ةَ کَ ىضنّل یک از زاىؽ و کهی ادراك

 ( .۳17:7999کهؼي،  ىک و اوغهّ دارد .)ةال جأکیغ قٍاظحی اٌگاره  -ادراکی ةؿغ
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70ًالوؿ
 یک از گؼوه یک یا فؼد یک ؾاظفی و ُیساٌی افکار و داٌف، ةؼداقحِا، پیكغاوریِا اػِار و ةیان را (,اٌگاره7911) 77ةاوي ةاود و 

 ُاي یک ارزیاةی ٌحیسَ در کٍٍغکَ ىی جؿؼیف ؾيّىی و کهی ةؼداقث را اٌگاره (79۳۱) 73ةَ  ُيیً ىٍّال دیکحؼ. داٌٍغ ىكعل ىی ىکان یا قی

 . اؿث ُیساٌی و ىضحّي ادراکی ُا قاىم ارزیاةی ایً و قّد ىی صامم فؼد

 صامم کَ دارد وزّد کهی اٌگاره ؾٍّان ةَ ؿّىی ؾاظفی، اٌگاره و ادراکی ٌّع از ُایی اٌگاره وزّد ةؼ ؾالوه اؿث ىؿحلغ (79۳۱دیکحؼ )

 (۸1:7997ریچی،  اؿث )اکحٍؼو یک قی از ُاي فؼد ارزیاةی

7۱ریچاردؿّن و (وکیو79۳2)71و زاکّةی7۸ی فّق، ىازورؿک جؿؼیف راؿحاي در
 اٌگاره کَ ؿاظحٍغ ىعؼح اٌگاره ةؼاي را جؿؼیف (ای300۸ً) 

 ( 20,3003ودیگؼان) )گاالرزا. کٍغ ىی پیغا واصغي ىّزّدیث فؼد ذًُ در کَ ُیساٌات و ازادراکات اي اؿث ىسيّؾَ

72اىتاکؼ (وو7992و799۸) گارجٍؼ جؿؼیف
 و ؾلالیی  ىٍعلی اؿحغالالت جّؿط و اؿث ادراکی پغیغه یک اٌگاره کَ اؿث ، چٍی71ًةاجم و 

 گیؼي قکم ةؼ کٍٍغه ادراك قعنیحی ویژگیِاي ُو و ىضنّل اٌگیؽقی ؾٍامؼ ىضللیً، ُو ایً جؿؼیف ظتق. قّد ىی  فؼد، ایساد ُیساٌی

 . گػارٌٍغ ىی ادؼ اٌگاره
 

 احساسی - هيجانی و شناختی-ادراکی اجشاء

 در اصـاؿات ةَ ىؼةّط ُیساٌی ارزیاةی کَ صانی در دارد    قی یک ىّرد در ىؿهّىات و داٌف و ةاورُا ةَ اقاره قٍاظحی یا ادراکی ارزیاةی

,ةال  799۸,گارٌحؼ,799۸و انيهی وزٍکیٍؽ,79۳۳ 3۸و گهغن 33,زیيؼ3779۳7وراؿم30وارد 79,791۳,ُانتؼوك  791۳, 7۳ةّرگؾ(اؿث قی آن ىّرد

 ( .799۸اوغهّ وةؼیً ةؼگ

31)پؼوقٌّـکی ىیغٍُغ ةؼوز ازظّد ىکاٌِا و ىضیعِا ةَ ٌـتث ُیساٌی واکٍكِاي ُو و ادراکی واکٍكِاي ُو ىؼدم
 (79۳۸دیگؼان و 

 گیؼٌغ ىی كؼار ةضخ ىّرد «اصـاس»و«ةاور»ىلّنَ در زؽء دو کٍٍغه، ایً ىنؼف رفحار و ةازاریاةی در کَ ؿازد ىی  ظاظؼٌكان (79۳1) ُانتؼوك

 (۳13 :7999کهؼي،  ىک و اوغهّ )ةال.

 فیؽیکی کیفیحِاي و قّاُغ ىّرد در ىعانؿات، جأکیغ دراکذؼ کَ اؿث کؼده (ؾٍّان791۳ادةیات، ةّرگؾ) ىؼور و فؼاوان ىعانؿات از پؾ

 وزّد ارجتاظی قّد ىی دریافث آن از اصـاؿات کَ و ؾّاظف و ُیساٌات ىؿاٌی و ىکان یک فیؽیکیُاي  کیفیث ةیً درواكؽ اؿث، ونی ىکان یک

 داٌـث زغا ةعف فیؽیکی از ىیحّان را ىضیط اٌگاره ؾاظفی و ُیساٌی زؽ یا ىفِّم یا ىؿٍی کَ ؿازد ىعؼح ىی را ىـئهَ (ای7920ًنیٍچ). دارد

 دواٌگاره ایً ارجتاط کَاٌغ  داقحَ اػِار واٌغ  داٌـحَ زغا یکغیگؼ از را اصـاؿی  اٌگاره ُیساٌی و قٍاظحی  ادراکی (اٌگاره79۳0) پؼات و راؿم.

ىیكٌّغ  اصـاؿی  ُیساٌی واکٍكِاي ةؼوز ةاؾخ ىلنغ از چَ ویژگیِایی کَ قّد ىكعل و گیؼد كؼار جضلیق و ىعانؿَ ىّرد یكحؼة ةایغ ىی

 (۳1۸:ىٍتؽ .)ُيان

  ُیساٌی ارزیاةی دارد، ایٍکَ وزّد اٌگاره گیؼي ةاقکم راةعَ در ىحفاوتُاي  رقحَ در ىضللیً و ماصتٍؼؼان ةیً در کهی جّافق یک

ُانتؼوك،  ؛7920قّد )نیٍچ،  ىی داده؛ ةؼوز ؾاظفی قٍاظحی، واکٍف  ادراکی ةؿغ ؾيهکؼد ةا و دارد ةـحگی ازؾیٍیات ادراکی رزیاةیا ةَ ؾاظفی

3۱، رایتٍكحای79۳0ًپؼات و راؿم؛ 791۳ةّرگؾ، ؛ 791۳
32آٌاٌغ؛ 79۳0دیگؼان،  و 

 ( 799۸, ۸31اؿحؼن ؛ 799۸گارجٍؼ، ؛ 79۳۳دیگؼان،  و 
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  ُیساٌی و قٍاظحی  ادراکی یؿٍی زؽء دو ایً دارد، ونی ةؿغوزّد دو ایً ةیً جيایؽي ایٍکَ ؾهیؼغو کَاٌغ  ؾلیغه ایً ةؼ ُيگی ىضللیً.

 ىنؼف رفحار ىلّالت ةَ ىؼةّط ىحفاوت درىغنِاي راةعَ ایً زِث و راةعَ چگٌّگی ُيچٍیً جيایؽ ىّرد دارٌغ، در ُایی ُو واةـحگی ةا اصـاؿی

 ۸0آٌکّىا و کؼاىپحّن؛ 79۳9نیٌّـکی,  و وودؿایغ؛  79۳7, 39زارویؾ و3۳) ىایّ اؿث قغه جأکیغ گؼدقگؼي در جنيیيگیؼي ىغنِاي و کٍٍغه

 (۳1۸: ىٍتؽ ( .)ُيان 799۸,

 اٌگاره ؾاىم گؼدقگؼي در کَ دریافث ىیحّان راصحی قغه ةَ ارائَ ىغنِاي و جؿؼیفِا و گؼدقگؼي اٌگاره ةَ ىؼةّط ىّزّد ادةیات ةؼرؿی ةا

 ةؼوز ظّدقان ؾلایغ ةاورُا و غانب در را ظّد اصـاؿات گؼدقگؼان جؿؼیفِا و ىغنِا ایً ةؼاؿاس. دارد ٌلف فؼاواٌی يگیؼيجنيی فؼآیٍغ در

 (در799۸) گؼدقگؼي، گارجٍؼ در گیؼي جنيیو ةضخ ىّرد در. گیؼد ىی قکم آٌِا ٌیؽ اصـاؿات دارٌغ کَ ؾلایغي و ةاورُا ةؼاؿاس یا و دُغ ىی

 ُیساٌی ازؽا و ىضنّل( یا قی یک ةَ ىؼةّط وىؿهّىات داٌف و ةاورُا ىسيّع ُيان )یؿٍی ادراکی ازؽاء کَ گّیغ ىی ًچٍی اٌگاره ىّرد جؿؼیف

 . دارٌغ ارجتاط ُو ةا ىؼاجتی ةاؿهـهَ ونی ُـحٍغ زغا یکغیگؼ از

 

 کلی انگاره

 در ظّد ۸7کؼاکّور و اؿحؼن. گؼدٌغ ىی ىکان یک از کهی اٌگاره گیؼي قکم دو، ةاؾخ ُؼ اصـاؿی  ُیساٌی و قٍاظحی  ادراکیُاي  ارزیاةی

 ایساد را قِؼ یک کهی اٌگاره یا ىؼکب اٌگاره یک ُو ةا ؾاظفی  ُیساٌی اٌگاره و قٍاظحی  ادراکی اٌگاره کَ ُاٌغ داد ٌكان قِؼ یک اٌگاره ىّرد

 . ىیکٍٍغ

 ٌلف داراي ٌیؽ ُیساٌات و ؾّاظف کهی اٌگاره یسادیکا ةؼاي قٍاظحی  ادراکی ارزیاةیِاي در کَاٌغ  داقحَ ةیان ظّد ىعانؿات در آٌِا

 ؾٍّان را ىـئهَ ىغازه، ایً یک اٌگاره از ىغل در (ٌیؽ79۳2) زاکّةی و ىازورؿکی. ىیگؼدد صامم کهی اٌگاره زؽءیک دو ایً جلاةم از و ُـحٍغ

 اٌگاره ٌِایث یک در و کٍغ ىی ُيگؼا ظّد ادراکات ةا را دُغ، آٌِا ىی اٌسام ىغازه ىكعنات ویژگیِا و از ارزیاةیِایی کٍٍغه ىنؼف کَ ؿازٌغ ىی

 . کٍغ ىی جؼؿیو ظّد ةؼاي را ىغازه از کهی

 ُـحٍغ ؾّاىهی (,799۸)گارجٍؼ, اٌگاره ؿازٌغه ؾّاىم یا انف(  7999ککهؼي , م و اوغهّ ىضؼك)ةال ؾّاىم دیگؼ ةیاٌی ةَ یا اظالؾاجی ىٍاةؽ

 ىٍاةؽ یا ؾّاىم از ىحكکم پیّؿحاري ىیحّان را گیؼي اٌگاره قکم فؼآیٍغ کَ اؿث (ىؿحلغ799۸) گارجٍؼ. ىیغٍُغ قکم راُا  وارزیاةی ادراکات کَ

 ةغیً را ؾّاىم ایً گارجٍؼ. کٍٍغ ؾيم ىی ىـحلم ظّر ةَ فؼد ذًُ در اٌگاره یک ایساد ةؼاي ؾّاىم ایً از کغام کَ ُؼ داٌـث ىعحهف اظالؾاجی

 (227:3001یً، ىارج و کٍغ. )ةیؼنی ىی ظتلَ ةٍغي مّرت

 :آقکار انلایی ؾّاىم (7
 ؿّي از ىلنغ ىّرد در کَ اظالؾاجی و گیؼد اٌسام ىی ُاي زيؿی رؿاٌَ از کَ ىحؿارف جتهیغات ُيان یؿٍی۸3

 ظّد در اظالؾات ایً گؼفحً ىؿؼض كؼار در ةا فؼد. ىیگیؼد كؼار ؾيّم اظحیار گؼدقگؼي، در ةا راةعَ در یا ىؤؿـات جّر فؼوقان جّرگؼداٌِا، ؾيغه

 . ةاقغ ٌکؼده ؿفؼ ىلنغٌیؽ آن ةَ اگؼ صحی ؿازد ىی ىلنغ ازُاي  اٌگار

 :ٌِان انلایی (ؾّاىم3
 ایی اٌگاره. ىلنغ ىّرد در پیكتؼدي جتهیغات و رؿاٌی ةؼاي اظالع ىؿؼوف اقعاص و گؽارقات و ىلاالت از اؿحفاده۸۸

 انلایی قّد، اٌگاره ىی ؾاىم، ایساد دو ایً واؿعَ ةَ کَاي  اٌگاره. ؿثا انلایی اٌگاره از دیگؼي ٌّع ٌیؽ گیؼد قکم ىی مّرت ایً ةَ کَ
۸1

 ٌاىیغه 

 . قّد ىی

:ىـحلم (ؾّاىم۸
۸۱

ُاي جهّیؽیٌّی،  ىـحٍغ، ةؼٌاىَ قّد، فیهيِاي پعف ىی ىلنغي ىّرد در زيؿیُاي  رؿاٌَ از کَ اظتاري قاىم 

 . قّد ىی ىـحلم اٌگاره ةاؾخ ایساد غیؼه، کَ و ؿیٍيایی فیهيِاي

                                                           
28 Mayo 
29 Jarvis 
30 Ankomah 
31 Krakover  

۸3 over induced  ٌاىیغ كیاؿی یا اؿحٍحازی جّان ىی را نغث ایً دیگؼ ىحؼادف. 
33 covert induced 
34 induced image 

۸۱ autonomous agent ٌاىیغ ظّدکار، ارادي غیؼ جّان ىی را نغث ایً دیگؼ ىحؼادف، ىـحلم ؾاىم. 
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 : ةٍیادي (ؾّاىم1
 كؼار قعل اظحیار در جسؼةیاجكان یا داٌف واؿعَ ةـحگان ةَ و دوؿحان، آقٍایان جّؿط کَ ىلنغ یک از اظالؾاجی۸2

 ةٍیادي ایساداٌگاره ةاؾخ ایً کَ دٍُغ ىی
 اٌگاره ةٍیادي ایساد ةاؾخ ةٍیادي ؾّاىم و ىـحلم (، ؾّاىم799۸گارجٍؼ) ٌؼؼ ظتق. قّد ىی ۸1

 . گؼدٌغ ىی

. گّیٍغ زاىؽ اٌگاره را آن و دُغ ىی قکم ظّد در رااي  واكؿی اٌگاره ظّر ةَ آٌسا، قعل از ةازدیغ و ىلنغ ةَ ؿفؼ ةا کَ :زاىؽ اىم(ؾ۱
۸۳

 

 از ةازدیغ از كتم قعل کَ اؿثُاي  اٌگار امم گیؼد، در قکم ىی ذًُ در ىـحلم و انلایی، ةٍیادي ىٍاةؽ یا ؾّاىم واؿعَ ةَ کَاي  اٌگاره

 یک از ةازدیغ از پؾ کَ اؿثاي  ىلاةم، اٌگاره اونیَ، اٌگاره در و ٌاىٍغ ىی داٌّیَ اٌگاره را (آن79۳2فهپؾ) و اؿث کؼده ظّدایساد ةؼاي ىلنغ یک

 (223ىٍتؽ : )ُيان. ةاقغ ىی ىسحيؽ اٌگاره ُيان کَ گیؼد ىی قکم ذًُ  واكؿی، در جسؼةَ کـب و ىلنغ

 اؿث داقحَ اػِار ىّرد ایً (در7993) ۸9ىاٌـفهغ . ىلنغ اؿث آن ةَ ؿفؼ ةؼاي قعل گیؼي جنيیو فؼآیٍغ در ىِيی ؾاىم داٌّیَ اٌگاره

 دارا را کارکؼد ؿَ اٌحعاب ىلنغ در اٌگاره داٌّیَ ؾّاىم کَ دارد وزّد کهی جّافق یک ونی اؿث داةث ٌكغه ؾيهی ٌؼؼ از کَ وزّدي ةا کَ

 :ُـحٍغ

 . قّد ایساد گیؼي جنيیو گٌَّ ُؼ در ىيکً اؿث کَ قٌّغ ىی گیؼي وجنيی از ٌاقی ىعاظؼت رؿاٌغن صغاكم ةَ ةاؾخ - انف

 . قٌّغ ىی ىلنغ از اٌگاره ایساد ةاؾخ -ب

 (223ىٍتؽ: )ُيان. کٍٍغ ىی ؾيم ىلنغ جّزیَ، اٌحعاب ةؼاي ىکاٌیؽىی ىذاةَ ةَ  -ج

 اٌگاره ةا اؿث ىيکً کَ ىیگؼدٌغ اونیَ اٌگاره ایساد ةاؾخ قٌّغ کـب ىی ىلنغ یک از واكؿی ةازدیغ یا قعنی جسؼةَ ظؼیق از کَ اظالؾاجی

 دارٌغ، ٍُگاىی ىی (اػِار79۳2ُاٌث) و (,گارجٍؼ79۳2(فهپؾ)79۳3) پیؼس كتیم از ماصتٍؼؼان از ةؼظی راةعَ ایً ةاقغ، در جفاوت داقحَ داٌّیَ

 داٌّیَ ىٍاةؽ جّؿط کَاي  ازاٌگاره و اؿث جؼ زاىؽ و جؼ واكؿی قّد ىی ایساد او در ةازدیغ از پؾ کَاي  کٍغ، اٌگاره ةازدیغىی ىلنغي از قعل کَ

 ةازدیغ ایٍکَ ىّرد در جضلیلات کافی و قّاُغ کَ دارٌغ ىی اؾالم (7997) و فکی چّن دیگؼماصتٍؼؼاٌی ؿّي از اىا. دارد جفاوت اؿث قغه ایساد

 (223ىٍتؽ : ىٍتؽ )ُيان. ٌغارد دارد، وزّد اٌگاره گیؼي قکم در جأدیؼي چَ ىلنغ از

جؼ،  گؼایاٌَ کم آٌان در قغه جكکیم دارٌغ، اٌگاره آقٍایی ةاىلنغي کَ افؼادي کَ دارٌغ را ؾلیغه (، ای7997ًریچی) و راةعَ، اکحٍؼ ایً در

 ُاي ه ؾيّىی، زٍب مفات و ویژگیِا ازروي آٌان اٌگاره دارٌغ اٌغکی آقٍایی ىلنغ یک ةا کَ افؼادي و اؿث فؼد ةَ وىٍضنؼ جؼ رواٌكٍاؿاٌَ

 اؿث گؼفحَ اٌسام ماصتٍؼؼان جّؿط کَ جضلیلاجی از ةؼظی در (۸1:7997ریچی،  و )اکحٍؼ. اؿث قغه ىلنغ ایساد مفات و ویژگیِا و ديکارکؼ

 ٌكان (، ظاظؼ 3007اوغهّ،  ىاٌگال و اوغهّ ةال 799۱پیؽام و ىیهيً؛ 799۸ریچی،  و ُّ ؛7997چّن، ؛ 7997کؼاىپحّن،  و ، فکی79۳2)فهپؾ، 

 ُـحٍغ .)ةیؼنی قغه اٌگاره ادارك ةؼ جأدیؼگػار ؾّاىم از ُيگی ىلنغ در اكاىث ظّل و قغه اٌسام ىلنغ، جؿغادةازدیغُاي ةا قٍاییآ کَ ُاٌغ کؼد

 ( 223:3001ىارجیً , و

 آن از قعل کَ اؿث ةازدیغُایی دارد، جؿغاد ادؼ اٌگاره گیؼي قکم روي ةؼ و اؿث قعنی جسؼةیات ةَ ىؼةّط کَ ؾّاىهی از دیگؼ یکی

 و اؿث ٌؼؿیغه ادتات ةَ ىّضّع ایً ؿلو و مضث اؿث، انتحَ داقحَ جلاةم ىلنغ آن ةا ىیؽاٌی چَ جا ؾتارجی ةَ یا اؿث داده اٌسام ىلنغ

اةؿاد  ةا ىیحّاٌغ ظّد ىعحهف ةازدیغُاي در قعل کَ ىیؼؿغ ٌؼؼ ةَ ىٍعلی کاىال   ونی اؿث ٌكغه اٌسام راةعَ ایً در جاکٍّن ٌیؽ جضلیلاجی

 یک در و ةپؼدازد فؼٍُگی و جاریعی اىاکً از ةازدیغ ةَ قایغ قعل ةازدیغ یک در ةاقغ، ىذال   داقحَ جلاةم و قّد آقٍا یک ىلنغ از ىعحهفی

 ُـحٍغ ىؤدؼ ادراکی اٌگاره دُی قکم در صال، ىٍاةؽ اونیَ ُؼ ةَ. ةاقغ کؼده ؿفؼ آٌسا ةَ اؿحؼاصث و فؼاغث اوكات گػران فلط ةؼاي دیگؼ ةازدیغ

. 
 شناختی جامعه - روانشناختیهاي  هانگيش
 زـحسّي در ىـحيؼ ظّر ةَ (اٌـاٌِا7991، 10قّد)انیّر ىی اؿحفاده ىعانؿَ اةؽار ؾٍّان ةَ ٌیاز از اٌـانُاي  اٌگیؽه ىعانؿَ ةؼاي امّال  

 آیغ، ایً ةؼىی آٌان ارضاي و درمغد دُغ ىی جكعیل را ظّد ٌیازُاي اٌـان کَ ٍُگاىی. ُـحٍغ پایغار و وضؿیث ىحؿادل یک ةَ رؿیغن و کـب

 (17,3000کٍغ) گّؿٍؽ  ىی ؾيم و اكغام ٌِایث در و اٌگیؽه ایساد اٌـان در آن ارضاي ةَ و جيایم ٌیاز. ظّرد ىی ُو ةَ ىحؿادل و پایغار وضؿیث

                                                           
36
 organic agent کؼد جؼزيَ ٌیؽ ذاجی، امهی جّان ىی را نغث ایً دیگؼ ىحؼداف، ةٍیادي ؾاىم. 

37 organic image 
38  complex image 
39  Mansfeld- 
40  Oliver 
41 Goossens 
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 ظّد از را ىكعنی رفحار اٌـان آن ةا راةعَ در کَ اؿث قغه جّنیغ ٌكغه ارضا ، ٌیاز یک از کَ اؿث دروٌی ٌیؼوي اٌگیؽه گفث جّان ىی ةٍاةؼایً

 دُغ )قیفيً ةؼوز ىی
13

 دنتّؿکَ رودریگؽ و ىارجیً ، ؿ1۸,3001ًکاٌّك و 
 ٌگؼقِاي از ٌیازُا ارضاي ُغف ةَ اٌـاٌِا ( .رفحار32۱:300۳، 11

 )قٍاظث، از اظالؾات دازشپؼ ُيؼاه ةا ذٍُی فؿانیحِاي جّؿط رفحارُا کَ گفث جّان ىی ادراکی ٌگؼش ةا. اؿث كؼارگؼفحَ ىعانؿَ ىّرد گٌّاگٌّی

 و کَ اصـاؿات ىیكّد داده جّضیش چٍیً اىؼ ایً اصـاؿی  ُیساٌی ٌگؼش ةا. ٌيایغ ىی ظغىث( ةؼوز یا ىضنّل یک از ادراکات و ةاورُا كتیم

 ( .1۱7999ُـحٍغ) دکؼوپ  رفحار و گیؼي جنيیو فؼآیٍغ از ةعكی افؼاد ُیساٌات و ؾّاظف

 جّان ىی را گؼدقگؼ رفحار ُا در (، اٌگیؽه7999)ُّدؿً،  داٌٍغ گؼدقگؼىی رفحار اجعاذ در ؾاىم جؼیً یامه را گؼدقگؼي، اٌگیؽه مٍؿث در

 اٌگیؽش چارچّب ؾّاىم جضث
12

 زػب ؾّاىم و 
11

 (1۳,300۳)کهٍّؿکی داد جّضیش 

« ازحياؾی – رواٌیُاي  گیؽهاٌ»جّان  ىی را ؾّاىم گؼدٌغ، ایً ؿفؼ ىی ةَ گیؼي جنيیو ةَ ىٍسؼ کَ ُـحٍغ دروٌی اٌگیؽقی، ؾّاىم ؾّاىم

 جّؿط واٌغ  قغه جؿادل ظّردن ُو ٌیازُاي رواٌی کَ ةاؾخ » دیگؼ ةیاٌی ةَ یا (7992اویـال،  و اوغهّ ةال قّد ) ٌاىیغ کَ ةاؾخ ؿفؼ افؼاد ىی

 ( .3003کیو ونی«)رؿیغ ىحؿادل و پایغار وضؿیث ایً ةَ ةایغ ىی گؼدقگؼي جسؼةَ کـب

 کَ زىاٌی در )انتحَ قٌّغ ىی دیگؼ ىلنغُاي ةا ىلایـَ فؼد در ؿّي از ىلنغ یک اٌحعاب ةاؾخ کَ ُـحٍغ ٌیةیؼو زػةی، ٌیؼوُاي ؾّاىم

 ةَ ةیكحؼ اٌگیؽقی (ؾّاىم3003ُـحٍغ)کهٍّؿکی،  ىؼةّط ُاي ىلنغ ىكعنَ و ویژگیِا ةا ؾّاىم اؿث(، ایً راگؼفحَ ؿفؼ ةَ جنيیو قعل

 )یّن غفؼدةؼىیگؼدٌ دروٌی ُیساٌی و اصـاؿیُاي  زٍتَ
19

 ( .3000.)گّؿٍؽ،   ُـحٍغ ؿفؼ ةَ فؼد جيایالت ةیاٌگؼ (و300۱اویـال،  و 

 ةَ قغن ؿؼگؼم و آگاُی و داٌف ازحياؾی، کـب فكارُا، کـب آراىف، جلاةم و روزىؼه زٌغگی از رُایی كتیم از رواٌكٍاظحیُاي  اٌگیؽه

کیو، ، 3003 کّزاك انف؛ 7999کهؼي،  ىک و اوغهّ ةال ؛799۱ویّر،  و ویـالقّد)ا ىی یاد آٌِا از گؼدقگؼي ىعانؿات در اٌگیؽقی ؾّاىم؛ ؾٍّان

 (300۱، اویـال و ، یّن300۸کهٍّؿکی،  و نی

 ىلنغ اٌگاره قکم گیؼي ةَ ىـحلیو غیؼ ظّر ةَ چَ ىـحلیو و مّرت ةَ چَُا  اٌگیؽه کَ اؿث ؿاظحَ ىعؼح را ىـئهَ ایً (79۳1ىّجیٍّ)

 ىؼةّط اٌگاره ؾاظفی  ةعف ُیساٌی و گؼدقگؼي ىلنغ یک از فؼد ؾلایغ و ةاورُا ةا اؿث ىؼجتط اٌگاره ادراکیةعف  کَ جؼجیب ةغیً. دارٌغ ادؼ

 (2۸0:3001ىارجیً و ,؛ ةیؼنی۳90کهؼي  و ىک اوغهّ قعل .)ةال رواٌیُاي  اٌگیؽه ةَ قّد ىی

 فؼآیٍغ و ف کٍٍغه ىنؼ رفحار قٍاظث در ىفِّم جؼیً ىیپؼدازٌغ، اٌگیؽش امهی ؿفؼ و گؼدقگؼي ةَ ىحفاوجی ُاي ه اٌگیؽ و دالیم ةَ ىؼدم

۱0ُاگان و اؿث)اویـال ىلنغ اٌحعاب
۱7ویّر 

 فؼآیٍغ .در  ُـحٍغ ىا اؾيال و رفحارُا پؾ  در ٌیؼوُا ةؽرگحؼیًُا  اٌگیؽه (7991ُيکاران،  و 

(اٌِا در ایساد اٌگاره چَ كتم از ةازدیغ و چَ 799۸ ,اوم۱37990,اؿحاةهؼ 7993کؼاىپحّن،  و )اوم دارٌغ ٌلف ٌیؽ اٌگاره گیؼي قکم و ىلنغ اٌحعاب

 ىیم(ُـحٍغ  گػار ةؿغ از ةازدیغ جأدیؼ
۱۸

 اٌغ کَ کؼده ذکؼ ظّد ىعانؿات در ٌیؽ 79۳1 (,ىّجی79۳7ٍّ)  زارویؾ و ( .ىای۱17993ّىّریـّن و 

 ةیكحؼ قٍاظث ىٍؼّر ةَ کَ کؼده اؿث ذکؼ 799۱ ؿال در دارٌغ، پیؼس ىؤدؼي ٌلف ىلنغ یک از اٌگاره گیؼي درقکم افؼاد ُاي رواٌی اٌگیؽه

 درُا  اٌگیؽه کَ ىیـازد راؾٍّان ىعهب ایً چٍغي ماصتٍؼؼان. گیؼد ىّرد كؼار ةایـحی واٌگاره اٌگیؽه ةیً اٌگیؽقی، راةعَ جئّري ایساد و رفحار

 راةعَ داقحَ ةاقغ ىیحّاٌغ ىلنغ یک از قعل یک کَ اصـاؿی - ُیساٌی اٌگاره و ىؤدؼُـحٍغ اٌگاره اصـاؿی - ُیساٌی ةعكی دُی قکم

 (7992  دان؛ 799۸وزٍکیٍؽ،  وانيـهی؛ 799۸)گارجٍؼ،  دارد ؿفؼ از ويُاي  اٌگیؽه ةا ىـحلیيی
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 شناختی جمعيت متغيزهاي

 و درك چگٌّگی در گػار ادؼ ؾّاىم ؾٍّان ةَ قٍاظحی ىحغیؼُاي زيؿیث ىلنغ، از اٌحعاب و اٌگاره گیؼي قکم ةَ ىؼةّط ىغنِاي اکذؼ در

 )فؼیغىً اؿث قغه یاد قی یک یا ىضنّل ىلنغ، یک، یک از قٍاظث
۱۱

 نـیگ و 
کؼاىپحّن،  و اوم ؛79۳9نیٌّـکی،  و ,وودؿایغ۱279۳2

۱۳(و قخ 7927-23)۱1فیـک کٍٍغة ىنؼف اٌگارة ىغنِاي (در7990اؿحاةهؼ، ؛ 7990
 ؾٍّان ةَ زيؿیث قٍاظحی ىنؼف کٍٍغه ویژگیِاي از 

 (۳1۱:7999کهؼي،  ىک و اوغهّ )ةال. اؿث آىغه ىیان ةَ ؿعً ادراکات قکم گیؼي در ىؤدؼ ؾّاىم

 اٌگاره روي ةؼ کَ ُـحٍغ جأُم، ىحغیؼُایی وضؿیث و جضنیالت، درآىغ، زٍـیث، قغم ؿً، ىیؽان یؿٍی قٍاظحی زيؿیث ىحغیؼُاي ُيَ

 اٌغ . ذکؼقغه ؼُاىحغی ىؤدؼیً جضنیالت ىیؽان و ؿً ىحغیؼُا ایً ىیان از ونی گػارٌغ جأدیؼىی ادراکات و

 

 گزدشگزي ریشي بزنامه
 گؼدقگؼي ةعف ریؽي ةؼٌاىَ ىّرد در. ؾيغه  رویکؼد چِار جاکٍّن کَ اؿث ٌکحَ ایً ىتیً گؼدقگؼي ریؽي ةؼٌاىَ ادةیات ةؼ ىؼوري

 یاد زاىؿَ یک اكحنادي ايةِتّد قاظنِ ةؼاي اةؽاري و اُؼم ىذاةَ ةَ گؼدقگؼي از رویکؼد ایً در : 1 گؼا رقغ دیغگاه -انف اؿث داقحَ وزّد

 فضاُا، ىّرد ؿاىاٌغُی در اؿحفاده ىّرد ىٍتؽ و فضائی پغیغه یک ؾٍّان ةَ دیغگاه گؼدقگؼي ایً در  فضائی - فیؽیکی رویکؼد -ب. قّد ىی

 ؾٍّان زّاىؽ زیـحی قؼایط ةِتّد ةؼاي قکّفائیاي  پغیغه ىذاةَ ةَ گؼدقگؼي دیغگاه ایً در : 1 ازحياؾی دیغگاه -ج. گیؼد ىی ىعانؿَ كؼار

و  ةؼرؿی ىّرد پایغار جّؿؿَ ُاي ؿیاؿث ازؼاي راؿحاي در جّاٌيٍغ اةؽاري ىذاةَ ةَ دیغگاه گؼدقگؼي ایً در : 2 پایغار رویکؼد -د. قّد ىی

 . گیؼد ىی كؼار جضهیم

 ىضی ظؼفغاران ٌِضث و داٌكگاُی دونحی و ىضلق، کارقٍاس مغُا جّؿط قغه جِیَ ىحؿغدُاي  گؽارش دٌتال ةَ، 1980 دَُ از

 ةا ُيـّیی و گؼدقگؼي جّؿؿَ ؿٍحی چارچّب ةازؿاظث ىٍؼّر ةَ و قغٌغ چانف کكیغه ةَ دونحِا و گؼدقگؼي جّؿؿَ ظؽیـث، رویکؼدُاي

 - اكحنادي ىٍافؽ از ةِیٍَ یک ؿعش پایغاري و زیـث ىضیط ظؼفغاران زغیغ اؿحاٌغاردُاي و انؽاىات کَ قکهی پایغار، ةَ رویکؼد جّؿؿَ

 جّؿؿَ رویکؼد ؿّي ةَ اٌتّه گؼدقگؼي از صؼکث، 1990 دَُ از قکم ةغیً 2003 ). ، ۱9گؼفحٍغ) چّي كؼار فكار کٍغ، جضث جأىیً را زحياؾیا

 در ةَ ظنّص و ریّ در زىیً ىسيؽ کٍفؼاٌؾ در 1992 ؿال جضّالت، در ایً پی در. قغ گؼدقگؼي ادةیات وارد پایغار جّؿؿَ ىفِّم و  پایغار

 جاکیغ ذیم ىّارد ةَ ریّ کٍفؼاٌؾ 21 كعؿٍاىَ در. آىغ ؾيم جّؿط ةَ ىفیغيُاي  پایغار، جّمیَ گؼدقگؼي جّؿؿَ جضلق آن، ةؼاي 21 كعؿٍاىَ

 از اكحنادي ىضیعی، فؼٍُگی و ؾّاىم پایغار، ارزیاةی گؼدقگؼي جضلق زِث اكحنادي ىّزّد ػؼفیث ارزیاةی WTOو WTTC :اؿث قغه

اظالؾات،  جتادل ؿازي پایغار، ؿاده گؼدقگؼي جّؿؿَ ریؽي ةؼاي ؾيّىی، ةؼٌاىَ ةعف آگاُی و آىّزش و ثجؼةی و گؼدقگؼي، جؿهیو ؾيهیات

 جيام و ىكارکث ُيکاري زِث زىیٍَ یافحَ، ایساد جّؿؿَ و جّؿؿَ صال در کكّرُاي ةیً پایغار ةَ گؼدقگؼي ىؼةّط آوري ُا، فً ىِارت

 ةَ دؿحیاةی در ىّفلیث گیؼي جّؿؿَ، اٌغازه فؼآیٍغ در زغیغ گؼدقگؼي ىضنّالت ظؼح و پایغار گؼدقگؼي ةَ دؿحیاةی زِث زاىؿَُاي  ةعف

 (  .300۸ىهی )چّي،  ؿعش در پایغار گؼدقگؼي

 ُو کٍار در ىكحؼك ُغف زِث را ُغایث، ذیٍفؿان راُا  اٌحعاب ىٍاؿباي  زىیٍَ ایساد ةا جّاٌغ ىی کَ اؿث رویکؼدي پایغار گؼدقگؼي

ةؼاي   جنيیيی وكحی. کٍغ آیٍغه، کيک و صاضؼ صال در ىٍفی و ىذتث جادیؼات ؿازي زِث ىحؿادل ؿازان جنيیو جؼ کاىم قٍاظث ةَ و زيؽ

 اؿحفاده كاةم گؼدقگؼي ىٍاةؽ و گؼدقگؼان ىکان، ؾالیق ةا ىعاةق کَ دارد وزّد آن از زیادي ىحفاوت قّد، اقکال ىی گؼفحَ گؼدقگؼي جّؿؿَ

 فؼآیٍغ. دارد ىفِّم گؼدقگؼي از گٌّاگّن زّاىؽ جنّیؼ در ریكَ گؼدقگؼي ةَ ٌـتث رویکؼدُا جفاوت و جٍّع(799۳، 20)ُال و ىکارجّر. ىحغیؼٌغ

 گؼدقگؼي ىلّنَ ةَ ٌـتث گٌّاگّن کكّرُايُاي  ىكی ظط و ُا اؿحؼاجژیِا، رویکؼدُا، ؿیاؿث ىتیً گؼدقگؼي جّؿؿَ ظؼصِاي وُا  ةؼٌاىَ

 و اكحنادي کالن ؿیاؿث از ةعكی ةؿٍّان ةحّاٌٍغ و ىهی ؿعّح در ازؼا كاةم و پایغار، پیّؿحَ روقِاي ةؼ ىتحٍی ةایـث ىی فؼآیٍغ ایً. اؿث

 اؿث آن اةؿاد گٌّاگّن ىالصؼَ ىـحهؽم ٌیؽ آن ریؽي ةؼٌاىَ کَ وزِی چٍغ اؿثاي  پغیغه ُؼصال، گؼدقگؼي قٌّغ ةَ واكؽ کكّر، ىّدؼ ازحياؾی

 ةَ ظّد، ىتحکؼ، پاؿعگّ ىفاُیو جؼیً کاىم در کَ اؿث ریؽي اؿحؼاجژیک ةؼٌاىَ رویکؼدگؼدقگؼي،  ىتاصخ در رویکؼدُا ىِيحؼیً زيهَ از.
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ةؼٌاىَ  ي زىیٍَ اؿث در پیكؼفث ةَ رو ىكحؼك فؼایٍغ یک از كـيحی ؾٍّان ؾيم، ةَ و ریؽي ةؼٌاىَ زىان ُو ىكاُغه ي زاىؿَ، ةا اصحیازات

 ٌیم ةؼاي ریؽي ةؼٌاىَ و ىغیؼیث ةازدیغکٍٍغه، ةازار، ؾيهیات ىغیؼیث ىٍاؿب ةؼدن کار ةَ ىؿٍی ةَ پایغار، اؿحؼاجژي گؼدقگؼي ي جّؿؿَ و ریؽي

 :ةاقغ ىی اؿحؼاجژیکی ذیم اؿاؿی ُغف ؿَ ةَ

 گؼدقگؼي ىٍاةؽ ارزقِاي ةلاي جاىیً  -7

 ةاقٍغ داقحَ ىحلاةم رواةط گؼدقگؼي ىٍاةؽ چگٌَّ ةا کَ ةازدیغکٍٍغگانُاي  ىِارت افؽایف -3

 اػِار ریچاردؿّن ىیؽةان ُياٌگٌَّ و ىیِيان ي زاىؿَ در ذیٍفؿان ةؼاي ىضیعی اكحنادي، ازحياؾی و ىٍافؽ غنرؿاٌ صغاکذؼ ةَ  -۸

در  اول( ةار کٍٍغگان ىنؼف ةؼاي )ىعنّما زیادي اظالؾات جّاٌٍغ ىیگؼدٌغ،  ازؼا ىّدؼ ةَ مّرت اؿحؼاجژیکیُاي  جضهیم اگؼ :کؼد

 پیف زِث ةِحؼ درك ةَ ىٍسؼ ایً اىؼ کَ دٍُغ ارائَ را ُـحٍغ ارگاٌیکی جغییؼات و پیؼوزي یا قکـث ؾهث اؿاؿا کَ فاکحّرُایی

 قّد . ىی آیٍغه ةیٍی

 کٍغ جاکیغ ةازاریاةیُاي  فؼمث ةؼ ةایغ و ُيچٍیً دُغ ٌكان را ظغىات و جـِیالت در ضؼوري امالصات جّاٌغ ىی اؿحؼاجژي جغویً فؼایٍغ

اٌـاٌی،  ىضنّل، ىٍاةؽ ي رؿاٌی، جّؿؿَ جضلیلات، اظالعُاي  ةعف در الزم دقگؼي، ُيکارياىؼ گؼ در اؿحؼاجژي ةِحؼیً ةَ رؿیغن ةؼاي.

 ( .1387قاٍُغه، (اؿث الزم كّاٌیً ازؼاي ةؼ ٌؼارت و ةازاریاةی
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