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چکیده

هحیي پغ اص آى وِ تَػي اًؼبى ًشاحی ٍ ػبصهبى دّی ؿذ لبثلیت ػبصهبى دّی سفتبس اًؼبى سا وؼت هی وٌذ ػبصًذگبى ثب
ػبختي یه هحیي اسصؽ ّب  ،افىبس ٍ پیبم ّبی خَد سا ثِ صثبًی سهضگًَِ دس داخل آى خبگزاسی هی وٌٌذ ٍ هخبًجبى آؿٌب ثب
آى فشٌّگ ثِ هحن دیذى ثٌب ٍ فوب هتَخِ پیبم ّب ؿذُ ٍ هتٌبػت ثب آى ّب سفتبسؿبى سا تٌِین هی وٌٌذ ثٌبثشایي هحیي
سفتبسّبی هٌبػت دس ّش فوب سا ثشای افشاد تٔییي هی وٌذ ٍ استجبًبت اًؼبًی سا دس آى هحیي تَػِٔ هی دّذ.ثٌب ثش ًِش وشیه
سٍاًـٌبػی هحیٌی هٌبلِٔ سٍاًـٌبختی سفتبس اًؼبى ثِ گًَِ ای اػت وِ ثِ صًذگی سٍصهشُ ی اٍ دس هحیي وبلجذی هشتجي
ثبؿذ .سٍاًـٌبػی هحیٌی ساثٌِ اًؼبى ثب هحیي وبلجذی ٍ تأثیشات ایي دٍ ثش یىذیگش سا ثِ گًَِ ای هَسد ثشسػی لشاس هی دّذ
وِ اسصؽ ّبً ،گشؽ ّب ٍ احتیبج ّبی اٍ هَسد تَخِ لشاس گیشد ٍ ثِ هَهَٓبتی وِ دس تـشیح سفتبسّبی هشدم ًمؾ اػبػی
داسًذ هب ًٌذ ادسان ،ؿٌبخت ٍ سفتبسّبی فوبیی ثپشداصد لزا سٍاًـٌبػی هحیٌی ثِ هٌبلِٔ تدشثِ فشدی ٍ خؤی هشدم اص هىبى
ّب ًیض وِ اص ًَّ سفتبسّبی ثٌیبدیي اًؼبى هی ثبؿذ ٓاللوٌذ اػت .یىی اص هجبحث هْن ٍ ولیذی ًشاحی هحیي دس صهبى حبهش
وِ استجبى تٌگبتٌگی ثب دسن هٔبًی هحیي داسد تَخِ ثِ َّیت دس ثبفتْب ٍ هحالت ؿْشی اػت.ثؼیبسی اص ًِشیِ پشداصاى
هٔتمذًذ وِ َّیت ؿْشّب ٍ فوبّبی ؿْشی ،هحالت ثؼیبس تؤیف ؿذُ اػت.ثٌبثشایي تَخِ ثِ ػبهبًذّی ثبفت ّب اص اّویت
فشاٍاًی دس ًشاحی ؿْشی ثشخَسداس اػت .دس ایي تحمیك هحلِ ی هبّبًی وشهبى ثِ ٌَٓاى صهیٌِ ی هَسد ثحث اًتخبة ؿذُ ٍ
ثِ َٓاهل تأثیش گزاس سٍاًـٌبػی هحیي ثش الگَّبی سفتبسی ٍاستجبى ثیي سفتبس ٍ هحیي وبلجذی ٍ تحمك فشٌّگ (ًوًَِ هَسدی
هحلِ هبّبًی وشهبى) پشداختِ ؿذُ اػت ٍ ثب اػتفبدُ اص هذل  SWOTثِ ثشسػی ٍ تحلیل ًمبى لَت ،هٔف ،فشكت ٍ
تْذیذ دس ثبفت تبسیخی هحلِ ی هبّبًی وشهبى هی پشداصین ٍ دس ًْبیت ثب دس ًِش گشفتي َٓاهل تأثیشگزاس سٍاًـٌبػی هحیي
ثشالگَّبی سفتبسی (ًوًَِ هَسدی :هحلِ ی هبّبًی) ساّجشدّبیی ّن ػَ ثب تَػِٔ هحلِ اسائِ گشدیذُ اػت.
واژگاى کلیدی :روانشناسی هحیطی ،هعواری ،رفتار در هحیظ  ،فرهنگ ،هحله هاهانی کرهاى
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مقدمه

هٔوبساى ٍ ًشاحبى ؿْشی اهشٍصُ تَخِ ٍیظُ ای ثِ ؿٌبخت سٍاى ؿٌبػبًِ سفتبسّبی اًؼبى داسًذ .صیشا ایي گًَِ سفتبسّب ثب
هحیي وبلجذی استجبى تٌگبتٌگی داسد .سٍاًـٌبػبى هحیٌی ًیض خَد سا هلضم ثِ پظٍّؾ دس سفتبس اًؼبى دس هحیي سٍصهشُ اؽ
ػبختِ اًذ تب ثتَاًٌذ تأثیشات هحیي وبلجذی سا ثِ گًَِ ای هؼتمین ٍ یب غیش هؼتمین ثش سفتبس اًؼبى ثشسػی
ًوبیٌذ(.هٌلجی )1381.هحیٌی وِ دسآى هشدم ثشًبهِ ّب ٍ فٔبلیتْبی خَد سا اًدبم هی دٌّذ ،ثشخَسداس اص سٍاثٌی دٍ ػَیِ
اػت .افشاد هحیي سا هتأثش هی ًوبیٌذ ٍ هحیي افشاد سا تحت تأثیش لشاس هی دّذ .دس ایي ساثٌِ ادسان هحیي ثش چگًَگی ؿىل
گیشی فٔبلیتْب دس فوبّب تأثیشگزاس اػت(.لشائیٍ )7831.یظگی ّبی هحیي ًیض اؿبسُ ثِ ٍیظگی ّبی اختوبٓی ٍ وبلجذی آى
داسدٍ .یظگی ّبی اختوبٓی ؿبهل ّذف ،فشٌّگ ،ػي یب خٌغ افشادی اػت وِ اص هحیي اػتفبدُ هی وٌٌذٍ .یظگی ّبی
وبلجذی دس ثش گیشًذُ ی هـخلِ ّبیی ًِیش اًذاصُ ،ؿىلًِ ،ن ،یب خَاًبیی هحیي اػت .سٍاىؿٌبػبى هحیٌی ثِ هٌبلِٔ
اثشات هحلِّبی هختلف صًذگی اًؼبى ثش پیذایؾ الگَّبی سفتبسی هیپشداصًذّ .ذف سٍاىؿٌبػی هحیٌی وبسثشدی ،هذیشیت
ثْتش هحیي ثشای صًذگی ٍ سؿذ سٍاًی ثْتش اػت .ایي سؿتِ ثِ هٌبلِٔ ساُّبی هؤثش حفَ هحیي ًجیٔی ،سٍؽّبی ثْتش
ًشاحی ؿْشّب ٍ هحالت ٍ ،اثضاسّبی استمبء آگبّی هحیٌی دس ثیي هشدم هیپشداصد.

روش تحقیق

پظٍّؾ حبهش دس گبم ًخؼت ،هبّیت داًؾ سٍاًـٌبػی هحیٌی ٍ حَصُ ّبی وبسوشدی آى سا هَسد ثشسػی لشاس هی دّذ ٍ
پیًَذ هیبى حَصُ ّبی سٍاى ؿٌبػی ٍ هٔوبسی سا ثب هجٌب لشاس دادى خبیگبُ سٍاًـٌبػی هحیٌی دس هٔوبسی ٍ اّویت ؿٌبخت
استجبى ثیي هحیي ٍ الگَّبی سفتبسی (ًوًَِ هَسدی :هحلِ هبّبًی وشهبى ) هذ ًِش لشاس هی دّذ .پظٍّؾ دس گبم ًْبیی ثِ
اسصیبثی هیضاى اثش ثخـی ساّجشدّبی اسائِ ؿذُ ثشای ایدبد اًگیضؽ ٍ تشٍیح سفتبسّب ثش هحیي ٍ فشٌّگ ٍ تَػِٔ ػبهبًذّی
هحلِ هبّبًی وشهبى هی پشداصد.

ماهیت روانشناسی محیطی

اًؼبى ثب تَخِ ثِ ًیبصّب ،اسصؽ ّب ٍ ّذف ّبی خَد هحیي سا دگشگَى هی وٌذ ٍ ثِ ًَس هتمبثل تحت تأثیش هحیي دگشگَى
ؿذُ لشاس هی گیشد( .هشتوَی )1381.گیفَسد هٔتمذ اػت  ،فشد هحیي سا دگشگَى هی وٌذ ٍ ّن صهبى ،سفتبس ٍ تدبسة ٍی
تَػي هحیي دگشگَى هی ؿَد( )Gifford, 1997آًچِ سٍاى ؿٌبػی هحیٌی سا اص ػبیش ؿبخِ ّبی سٍاى ؿٌبػی هدضا
هی ػبصد ،ثشسػی استجبى سفتبسّبی هتىی ثش سٍاى اًؼبى ٍ هحیي وبلجذی اػت  .لزا تَخِ ًشاحبى ثِ ثشسػی سٍاى ؿٌبختی
فوبّبی
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ًشاحی ؿذُ ،پیًَذی ًبگؼؼتٌی ثیي سٍاى ؿٌبػی هحیٌی ٍ ًشاحی ایدبد وشدُ اػت .سٍاًـٌبػی هحیي یىی اص سؿتِ ّبی
تخللی ًَپبیی اػت وِ ثِ تأثیش هتمبثل سفتبس ٍ َٓاهل ٍ ؿشایي فیضیىی هٔوبسی ٍ فوبی هحیي ،ثیؾ اص دیگش خٌجِ ّب
اّویت دادُ اػت .اهشٍصُ تَخِ ثِ خبیگبُ ٓلَم سفتبسی دس ًشاحی ؿْشی ٍ هٔوبسی ٍ چگًَگی تأثیشگزاسی فوب ثش ثشٍص سفتبس
اًؼبًی اص خولِ هَاسدی اػت وِ ًیبصهٌذ ثشسػی ٍ ثبصثیٌی هفَْهی ٍ ٓولیبتی اػت وِ تشػین وٌٌذُ خبیگبُ ٍالٔی ٓلن
سٍاًـٌبػی هحیٌی دس ًشاحی هٔوبسی ثبؿذ .دس ٍالْ آؿٌبیی ًشاحبى ؿْشی ثب داًـْبیی ّوچَى ٓلَم سفتبسی ٍ سٍاًـٌبػی
هحیٌی هی تَاًذ ایي اهىبى سا ثشای ًشاحبى فشاّن وٌذ تب هٌٌجك ثش ًیبص ٍ فشٌّگ اػتفبدُ وٌٌذگبى فوبّب سا ًشاحی وٌٌذ.
ثشٍدثٌت( )7711هٔتمذ اػت وِ توبم ػبختوبى ّب ،خَة یب ثذ هٌٔبیی سا هٌتمل هی ًوبیٌذ ٍ ثِ ؿىل ًوبدی اص هفبّین دسًٍی
خَد ثشای ًبُشاى ثِ ؿوبس هی آیٌذ خٌىض(ٓ )7797میذُ داسد وِ ّوضهبى ثب خلك یه فشم وبلجذی هٌٔی آى ًیض ّوشاُ ثب آى
ؿىل هی گیشد ٍ ایي هٔبًی اػت وِ هحیي ٍ اًؼبًْب سا ثب ّن هشتجي هی ًوبیذ .ثِ گفتِ ی ساپبپَست( )7731اگش چِ هَلٔیت
اختوبٓی افشاد دس ؿیَُ ی ثشخَسد ٍ سفتبس آًبى ثؼیبس هؤثش اػت ٍلیىي ًـبًِ ّبی هحیٌی هٔبًی الصم خْت تٌِین سفتبسّب سا
هٌتمل هی ًوبیذ هحیي ثِ ًَٓی استجبى غیش والهی ثب ًبُشاى ثشلشاس هی ػبصد.

معماری روانشناسی علوم رفتاری
محیطی

شکل  -1روانشناسی هحیطی هحل اتصال علن هعواری و علوم رفتاری

فرهنگ
سفتبس اًؼبًی فشایٌذی اػت تحت تأثیش ٍیظگی ّبی اًؼبًی ٍ َٓاهل هختلف هحیٌی .دس ٍالْ هحیي هی تَاًذ خبػتگبُ
ادسان ،ثبصؿٌبػی ٍ اثشگزاسی ٍ سفتبس فوبیی ثبؿذّ .ش فٔبلیتی وِ تَػي اًؼبى كَست هی گیشد اػبػبً هتىی ثِ فشٌّگ اػت
.هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی ثب فوبّبیی ػشٍوبس داسًذ وِ اًَاّ فٔبلیتْب دس چبسچَثْبی هتفبٍت دس آًْب اتفبق هی افتذ ٍ دس حمیمت ثِ
ایي فوبّب هٌٔی ٍ هفَْم هی دٌّذ ایي فٔبلیتْب تبثْ خلَكیبت فشٌّگ خبهِٔ ای اػت وِ كبحجبى ایي فٔبلیتْب ثِ آًْب
تٔلك داسًذ.فشٌّگ الگَّبی سفتبسی سا ثِ ٍخَد هی آٍسد ٍ دس ًتیدِ ایي الگَّبی سفتبسی تٔییي وٌٌذُ چگًَگی اػتفبدُ هشدم
اص فوبّب هی ؿًَذ .ثٌبثشایي ًحَُ اػتفبدُ هشدم اص فوب ثش اػبع فشٌّگ هی ثبؿذ(.فشٌّگی)1377 .
ًحَُ اػتفبدُ اص فوب
Activites in Space

الگَی سفتبسی
)Behavior Pattern(B-P
نوودار -1رابطه ی فرهنگ،الگوی رفتاری و نحوه استفاده از فضا
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رفتار در محیط
دس دِّ ی  ،1951سٍاى ؿٌبػبى اوَلَطیىی دس داًـگبُ وبًضاع وِ اكَل اوَلَطیىی سا ثشسػی هی وٌٌذ ثِ دًجبل آى ثَدًذ
وِ سفتبس اًؼبى سا دس هحیي ّبی سٍصهشُ دسن وٌٌذ .آًْب ثِ ٍاثؼتگی هتمبثل اوَلَطیىی هیبى سفتبس ٍ هحیي پی ثشدًذ ٍ اص
ًشیك آصهبیؾ ّب دسیبفتٌذ وِ تأثیش هَلٔیت ّب ثش سفتبس اًؼبى ّب ثیؾ اص تأثیش هـخلِ ّبی فشدی اػت
).(Barker,1987ایي تغییش دس تأویذ اص فشد ثِ هحیي هٌدش ثِ ؿىل گیشی هفَْم لشاسگبُ سفتبسی ؿذ.لشاسگبُ ّبی سفتبسی
ًْبدّبی حمیمی ثب هحذٍدیت ّبی صهبًی ٍ هىبًی ّؼتٌذ وِ اخضای وبلجذی ٍ سفتبسّبی افشاد دس آًْب ٍ ًیض ثشًبهِ ی سٍیذادّب
سا ؿبهل هی ؿًَذ) .(Wicker,1979هشدم دس فوبی داسٍخبًِ اص خَد سفتبس هتٌبػت ثب داسٍخبًِ ًـبى هی دٌّذ دس حبلی
وِ دس ػبلي ٍسصؽ سفتبسّبی ٍسصؿی اص خَدؿبى ثشٍص هی دٌّذ .ایي الگَّبی تىشاس ؿًَذُ ی سفتبسی اص هـخلِ ّبی
وبلجذی -اختوبٓی ٍ صهبًی لشاسگبُ ّبی سفتبسی ًـأت هی گیشًذ.

نیازهای زیبایی شناختی
هَهَّ دیگشی وِ دس اسصیبثی هحیي وبلجذی هَسد ًِش اػت ثحث صیجبیی اػت .تٔشیفی خبهْ اص تدشثِ ًیبص صیجبیی ؿٌبختی
ثبیذ اص توبم اّذاف ًشاحی ثِ دػت آیذ ،چشا وِ لزت اص اسهبی هدوَِٓ ایي اّذاف حبكل هی ؿَد ،هشدم لزت سا اص هحیٌی
وؼت هی وٌٌذ وِ ػبختبس آى الگَّبی خبسی سفتبس ٍ آػبیؾ صیؼت ؿٌبختی ٍ سٍاًـٌبختی هَسد ًیبص سا ثِ خَثی تأهیي ًوبیذ.
ایضٍهی(ٓ )1965میذُ داسد وِ هٔوبساى ثبیذ ثذاًٌذ وِ ثٔوی اص ادسان صیجبیی آًبى ثشای دیگشاى لبثل حغ ًیؼت لشاس گشفتي
دس هٔشم ٌّش هٔوبسی اوثشاً تحویلی اػت ٍ اص ٌّش هٔوبسی دس لیبع ثب ػبیش ٌّشّب ًوی تَاى دٍسی ًوَد.هٌبلٔبت
ّشؿجشگش( )1988حبوی اص تفبٍت ادسان صیجبیی ًضد هٔوبساى ٍ هشدم ٓبدی اػت ٌّش هٔوبساى دٍسُ ّبیی ًَالًی دس هٔشم
دیذ هشدم لشاس هی گیشد ٍ ثٌبثشایي ًؼجت ثِ ػبیش ٌّشّب اّویت ثبالتشی داسد ٍ ًشاحبى ثبیذ ثب ؿیَُ ی ادسان ٍ اسصؿْبی
ثلشی هشدم آؿٌب ثبؿٌذ .ثٔوی اص ًِشیِ پشداصاى ًشاحی هحیي ،ػجه هٔوبسی ٍ ًَّ ػبختوبى سا اص َٓاهل هْن دس ادسان
صیجبیی تلمی ًوَدُ اًذ(.دٍلیي .1989پبسػل ٍ ّوىبساى )1992

خط آسمان
ساّجشد ثلٌذهشتجِ ػبصی ٍ تَػِٔ فوبیی دس استفبّ ثِ ٌَٓاى هحلَل سؿذ خؤیت ٍ افضایؾ ؿْشًـیٌی ٍ ّوچٌیي ووجَد
صهیي هٌبػت خْت ػبخت ٍ ػبص ،دس دِّ ّبی اخیش سٍاج یبفتِ اػت  .سؿذ ؿىل گیشی ایي گًَِ ػبختوبًی ثب تَخِ ثِ
خلَكیبت ٍ ٍیظگیْبی آىً ،جیٔتبً دس وٌبس آثبس هثجت آى ثب هحذٍدیت ّب ٍ تْذیذاتی ًیض هَاخِ اػت (گالثچی )1381 .اص
آًدب وِ تْذیذاتی وِ ػبختوبى ّبی ثلٌذ هشتجِ ثب خَد ثِ ّوشاُ داسًذ ٓالٍُ ثش حَصُ اًشطی ،دس حَص ُ وبسثشاى ًیض ثِ چـن
هیخَسد ٍ هؼبئلی هبًٌذ ویفیت فوبیی ٍ اهٌیت سا تحت الـٔبّ خَد لشاس هی دّذ؛ لزا الصم اػت تب اّذاف پبیذاسی دس ایي
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حَصُ ًیضهَسد تَخِ لشاس گشفتِ ٍ ثِ هٌَِس تحمك ایي اّذاف ثبیذ ًیبص وبسثشاى ًیض هَسد تَخِ ٍالْ ؿَد ٍ اص ٓلَم سفتبسی ٍ
داًؾ سٍاًـٌبػی هحیٌی اػتفبدُ ؿَد (ؿَلش )1375 .خي آػوبى اصهْتشیي ٌٓبكش ػیوبی ؿْشی ثِ ؿوبس هی سٍد ٍ
دسثشگیشًذُ َّیت ػیوب ٍ هٌِش دس ّش هحل اػت.
سٍاًـٌبػی

هٔوبسی

سفتبس دس هحیي
فشٌّگ

صیجبیی ؿٌبختی
خي آػوبى

نوودار  -2ارتباط هیاى روانشناسی هحیظ و هحیظ کالبدی هحله هاهانی کرهاى

 محله ماهانی کرمانهحلِ وَچِ هبّبًی وِ دس ػبلْبی اخیش ثِ ًبم خیبثبى" هبدس " تغییش ًبم یبفتِ اػت یىی اص هحالت لذیوی ؿْش وشهبى هی
ثبؿذ ٍ ثِ هحذٍدّبی اص ؿوبل ثِ هیذاى هـتبق اص ؿشق ثِ خیبثبى  71ؿْشیَس  ،اص خٌَة ثِ هحلِ ػلؼجیل ٍاص غشة ثِ هیشصا
سهبی وشهبًی هٌتْی هی ؿَد.

نوساز

معابر

نوساز

جذاره ها

فرسوده
ابنیه

نوساز
فرسوده

فرم و کالبد

مواد و مصالح

خوانایی مسیر

اصالح کفسازی با مصالح جذیذ

نا هماهنگی در ارتفاعات و پیص آمذگی ها و تناسبات
و...
فاقذ غنای بصری
فاقذ غنای بصری به علت فرسودگی کامل

ناهمگونی مصالح در بافت جذیدذ ( آلومینیدو
سرامیک و  ) ...با یکذیگر و با بافت موجود
فقذان هارمونی در رنگ بافت و ...
نا هماهنگی مصالح فرسوده با مصالح جذیذ

عذ هماهنگی با بستر موجود

عذ هماهنگی با بناهای مجاور و اقلیم

فاقذ غنای بصری به علت فرسودگی

نا هماهنگی مصالح فرسوده با مصالح جذیذ

(کیفیت محیط عینی کالبذی فضای)

نوودار -3هؤلفه های تجربی زیبایی شناختی در فضاهای جداره خارجی
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کیفیت محیط ادراکی
تحلیل ساختار نمای شهری

کیفیت منظر عینی
معابر

نوساز

خوانایی

جداره ها

نوساز

تجاری  :فاقذ تناسبات
فاقذ هماهنگی در رنگ و مصالح فاقذ رعایت اصول یکسان در امور
تبلیغاتی و معرفی نوع تجاری

ابنیه

نوساز

بر هم زدن خط
آسمان با بناهای
مرتفع نوساز

ناهماهنگ به دلیل عذ سازگاری با بافت محله

نوودار -4هؤلفه های تجربی زیبایی شناختی در فضاهای جداره خارجی

ویفیت هحیي ادساوی
جذاره ها
معابر

نوساز

جذاره ها

فرسوده

کیفیت منظر عینی

تحلیل ساختار نمای
شهری

دارای خوانایی مناسب
دارای پرسپکتیو مناسب

ابنیه

فرسوده

نوساز

معابر

غیر فعال و مخروبه فاقذ هر گونه ارزش زیبایی ضناختی و
تناسبات ضکلی
مخروبه فاقذ ارزش
مخروبه دارای ارزش تاریخی که در حال مرمت ضذن
هستنذ ( .دارای تناسبات مناسب و خوانایی مناسب)
فاقذ ارزش زیبایی ضناسی
دارای تناسبات منتاسب با نیاز و عملکرد

نوودار -5هؤلفه های تجربی زیبایی شناختی در جداره ی داخلی
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خط آسمان معابر

خي ثبم :پشّیضاص تشاون ػبختوبًی ثلٌذ هشتجِ ًب ّوبٌّگ ثب ثبفت ثٌَٔاى
هبًٔی ثشای د یذ ثلشی وبهل ثِ ػب یت
ًِبم استفبٓی ً :بػبصگبسی ٍ ٓذم تٌبػت ػبختوبى ثلٌذ ثب هٔبثش ٍ تشاون
ػبختوبًی ّودَاس
ناهواهنگی در ارتفاع ،ناهواهنگی در هصالح

جدول SWOT -1هحله هاهانی کرهاى

S

W

O

T

ٍخَد ثٌبّبی ثباسصؽ
تبسیخی
تدوْ وبسثشی ّبی
هٌبػت

ٓشم ون هٔبثش

آسام وشدى تشافیه

ایدبدآلَدگی كَتی

ٓذم تٔشیف حشین هٌبػت
ثشای ّش یه اص وبسثشی ّب

ثبال ثَدى ػٌح تدبًغ اختوبٓی
ثْشُ ثشداساى ثِ لحبٍ
التلبدی

ٓذم سػیذگی هؼئَلیي ثِ
ٍهٔیت هحذٍدُ
فشػَدگی

اػتفبدُ اص هلبلح ًبّوگي

تٔویش ٍ هشهت دس ثشخی ًمبى هحلِ

ٓذم تشاون اثٌیِ ٍ ٌٓبكش

تجذیل فوبّبی هتشٍوِ ثِ فوبّبیی
خْت لشاسگبُ ّبی سفتبسی(داسای
هؼبحت وبفی ثشای ًشاحی)
ایدبد خَاًبیی ٍ یىپبسچگی فیضیىی
دس ثبفت

دیذ ًبهٌلَة(ًبّوبٌّگی دساستفبّ ٍ
هلبلح)
ٓذم اهٌیت

ٓذم تٌبػت هلبلح خذیذ ٍ
لذین

اػتفبدُ اص هلبلح اسگبًیه ٍ ّوؼبص
ثب ًجیٔت

حفَ وشیذٍس دیذ ثِ
ثٌبّبی ؿبخق
ثبال ثَدى هیضاى استجبًبت
ٍ
پیًَذّب ثیي افشاد ػبوي
ویفیت ػبصگبسی فشم
ثبفت ثب هٔبثش
حغ تٔلك هىبى دس
اوثشیت ػبوٌیي خذیذ

ٓذم تَخِ ثِ ٓبثش پیبدُ
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ساّجشد ولی سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل ػَات تمَیت ًمبى لَت ٍ سفْ ًمبى هٔف دس ساػتبی وبّؾ تْذیذّب ٍ افضایؾ فشكت ّب
هی ثبؿذ لزا دس ایي پظٍّؾ ثب تَخِ ثِ تأثیش سٍاى ؿٌبػی هحیي ثش الگَّبی سفتبسی ٍ هَسفَلَطی ثبفت ساّىبسّبیی اػتخشاج
ؿذُ اػت.
جدول -2راهکارها

راهکارهای پیشنهادی
ردیف
 1اػتفبدُ اص هلبلح اٍلیِ هشغَة ٍ خبلق(الگَّبی ثَهی هٌٌمِ)
 2تٌَّ دس ٓولىشد ثٌب ٍ فوبی تبسیخی دس ٓیي ّوبٌّگی خْت حیبت هذاٍم
 3تٌَّ هٔوبسی ّوبٌّگ ثب الگَّب
َٓ 4اهل اًؼبًی هذیشیت كحیح ،فشٌّگ ػبصی ،تَخِ ثِ ثبفت هؼىًَی داخل ػبیت ًؼجت ثِ ثبفت تدبسی اًشاف
 5تَخِ ثیـتش ثِ وبسثشی ّبی آهَصؿی،فشٌّگی خْت تمَیت اًگیضُ ًٍمؾ خبًشات
 6تمَیت ٌٓبكش اص ًشیك ساُ ّبی خلَگیشی اص تخشیت
 7ػبصگبسی ٍ تٌبػت تشاون ػبختوبى ّب ّوبٌّگ ثب ثبفت
 8افضایؾ ویفیت ػبختوبى ّب ،اثٌیِ ،خذاسُ ،هٔجش
 9استجبى هیبى اًؼبى ٍ ًجیٔت ،هحلِ ٍ ؿْش،هشدم ٍ هحیي
 11فوبػبصی فوبّبی هتشٍوِ خْت افضایؾ اهٌیت ٍ تٌَّ دیذ ثلشی
 11اختلبف ٓولىشد خذیذ ثِ ثٌب هتٌبػت ثب ًیبصّبی خذیذ
 12تَخِ ثِ همیبع اًؼبًی
 13تَخِ ثِ اسصؽ ّبی ثَهی فشٌّگی ٍ تبسیخی ثبفت وْي
 14ثشلشاسی تٔبدل هیبى ثبفت لذین ٍ خذیذ
 15استمبء فوبّبی خذهبتی ،تفشیحی ٍ فوبّبی ثبص ٍ تأهیي فوبّبی هَسد ًیبص
 16ثبصػبصی ٍ هشهت هٔبثش

 نتیجه گیریَّیت یه هحلِ صاییذُ خلَكیبت فشٌّگی ،ثَهی ،اللیوی ٍ تبسیخی آى اػت ٍ تذسیدبً هٔبًی ٍ ًشاحی هحیي ٍ اسصؿْبی
صیجبؿٌبػبًِ ی آى دس ارّبى ًمؾ هی ثٌذد .چٌبًچِ ثٔوی اص ٌٓبكش هحیي ًمؾ هثجتی سا دس َّیت ثخـی داسا ثبؿذ ثِ
افضایؾ حغ تٔلك اّبلی ووه هی وٌذ .اػتفبدُ اص خلَكیبت هٔوبسی ثَهی هٌٌمِ دس تمَیت ػبهبًذّی هحلِ هؤثش ٍالْ
هی ؿَد.هشدم ػبختوبى ّبیی سا وِ ثب الْبم اص ٌٓبكش هٔوبسی ثَهی ػبختِ هی ؿًَذ سا دس تمَیت ػبهبًذّی هحلِ هؤثش هی
داًٌذ ٍ اًالّ ٍ آگبّی اص چٌیي هَاسدی هی تَاًذ دس تٔییي سٍیىشد ثشًبهِ سیضی ٍ ًشاحی هحالت ثؼیبس هؤثش ثَدُ ٍ ثِ ایدبد
فوبّبی ؿْشی هَسد ٓاللِ ٍ دلٌـیي ثشای هشدم یبسی ثخـذ ٍ ثش الگَّبی سفتبسی تأثیش گزاسد.
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