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 چكیده

زض ططاحیی هؼویبضی، ثیِ     ًبذَزآگبُگیطی اظ تفکط زض جْت ثْطُ« هؼٌب، ذیبل، هؼوبضی»ضٍش ططاحی  ّسف اضائِایي پژٍّص ثب 

ِ  هی پطزاظز. ثحث پیطاهَى کوجَزّب ٍ ًَالع زض حَظُ تئَضیک ططاحی  ّیبی گًَیبگًَی زض تؼطیی     ثسیبضی اظ ًظطیِ پیطزاظاى ًظطیی

زض ططاحیی تبکییس    ضیَْزی ّبی ّبی سیستوبتیک ٍ ثطذی ثط ضٍشِاًس. ثؼضی اظ ایي فطایٌسّب ثط جٌجططاحی هؼوبضی ػٌَاى ًوَزُ

-ضک ططاحی هؼوبضی ثِ ػٌَاى یک فطایٌس چٌس سبحتی، پیچیسُ ٍ چٌس ثؼسی، هتضوي زاًص ٍ ذاللییت تَاهیبى هیی   زاضًس. اهب ثی

   ثبضس.

زض فطایٌس ططاحی  ًبذَزآگبُزّس کِ ضٍاًطٌبسی ضٌبذتی زض غطة ثط ًمص تفکط هطبلؼبت پژٍّطگط زض حَظُ اًَاع تفکط ًطبى هی

ػٌَاى تفکط یب استساللی تؼطی  ًوَز تَاى ثِضا هی ًبذَزآگبُتفکط  زاًس.تبکیس زاضز ٍ ًمص آى ضا زض ضسیسى ثِ تفگط ٍاگطا ضطٍضی هی

ثیطای توطکیع    ذَزآگیبُ ّوگطاست. شّیي   ذَزآگبُشّي  ثِ سوت زیگطی ّسایت ضسُ ثبضس  ذَزآگبُزّس کِ تفکط کِ ظهبًی ضخ هی

کوتیط ّوگیطا ٍ    ًبذَزآگیبُ کٌس. زض سَی زیگط، شّیي  ضٍی یک چیع هٌبست است اهب اظ اطالػبت زٍض اظ زستطس ٍ ًبٍاضح غفلت هی

یبثس. اظ ایي ست هیپصیطتط است ٍ ثِ اطالػبت زٍض اظ زستطس ٍ ًبٍاضح زثیطتط ٍاگطاست. فطایٌس آى، آًمسض هتوطکع ًیست اهب ضطکت

 .تط استًظط، ایي شّي ذالق

اًسبى هَجَزی است زاًٌسُ ٍ سبظًسُ ٍ ثیط غیَضت ذساًٍیس ذلیك ضیسُ ٍ یکیی اظ غیفبت اٍ        اظ سَی زیگط ، زض اًسیطِ اسالهی 

ِ غیَضت  ضبى ذیبل، ثِ ػٌَاى ثطظخ، ایي هَلؼیت ضا ثطای آى ایجبز کطزُ کِ ّط اهط هؼٌَی ثطای هتوثل ضیسى ثی   .آفطیٌطگطی است

زض ٍلغ ذیبل ٍاسطِ ثیي هؼٌب ٍ هبزُ است. ثطای سبذتي غَضت زض ػیبلن هیبزُ   . ثبیست زض ذیبل غَضت ثگیطزهحسَس ٍ جعیی هی

 ثبیست اثتسا تػَیط آى ضا زض ػبلن ذیبل ثسبظز.ٌّطهٌس هی

. ثبیس ػٌَاى ًویَز  ثْطُ گطفت ًیست اهب هی تَاى اظ ایي زٍ هفَْم زض ضاستبی ّسف پژٍّص ثب ذیبل یکی ًبذَزآگبُهفَْم تفکط 

سبظی ٍ فطآیٌسسبظی زض حَظُ ططاحی هؼوبضی، ثیطتط الساهبت زض حَظُ هحسَس اًجبم ضسُ ٍ ثیطیتط ثیط تفکیط    کِ زض ضاستبی هسل

ّبی ّوگطایی تبکیس زاضز. آًچِ زض ایي حَظُ هغفَل هبًسُ تَجِ ثِ حَظُ ًبهحسَس، ذیبل ٍ هؼٌب زض هجبحیث اسیالهی   ّوگطا ٍ هسل

اًجبم ضسُ اهب ٌَّظ زض حَظُ ططاحی ثساى پطزاذتیِ ًطیسُ ٍ آى ضا    ًبذَزآگبُت. زض غطة ًیع الساهبتی زض ضاستبی استفبزُ اظ تفکط اس

ضسیس کیِ   اًس. ثرػَظ زض حَظُ ططاحی هؼوبضی کِ ثسیبض پیچیسُ ٍ چٌس ثؼسی است ٍ ثِ ًظط هیی ثِ غَضت یک فطایٌس اضائِ ًکطزُ

 ػبت ظیبز ٍ پیچیسُ ًبتَاى است. اظ پطزاظش اطال ذَزآگبُشّي 

ططاحیی هؼویبضی   زض هطاحل اٍلیِ ططاحی هؼوبضی ٍ ضسیسى ثِ ایسُ هؼوبضی، تَجِ ثِ حَظُ ّبی کوی هؼوبضی کیبفی ًیسیت.   

زاضای جَاًت گًَبگَى ٍ پیچیسُ است. اهب زض فطایٌسّبی هَجَز تٌْب ثِ ثؼضی اظ جَاًیت آى ححیَظُ کویی، ّوگطاییی ٍ هحسیَس       

 حَظُ ّبی کوی هؼوبضی ّوگطا ٍ حَظُ ّبی کیفی هؼوبضی ٍاگطا ّستٌس. تَجِ ضسُ. 

تَجِ ثِ فؼبلیتی اظ ًَع ٍاگطا زض هطحلِ ایسُ یبثی حثِ غیط اظ پطزاذتي ثِ حل هسئلِ هؼوبضی ٍ پبسد ثِ هحسٍزیت ّب  ثبػث ثْطُ 

طزز.ثسیي هٌظیَض الظم اسیت تیب هطاحلیی ثیِ      زض فطایٌس ططاحی هؼوبضی هی گ دوره نهفتگیگیطی اظ تفکط ًبذَزآگبُ ٍ زستیبثی ثِ 

فطایٌسّبی ططاحی هَجَز اضبفِ گطزًس. ًَضتي ٍ تَجِ ثِ حَظُ هؼٌب، ٍاگطاست ٍ زض تجطثیبت آظهبیطیی حیَظُ ًْفتگیی ًییع هیَضز      



هی ًییع فطآًییس   تَجِ لطاض گطفتِ، ثٌبثطایي ثِ ػٌَاى یک هطحلِ زض فطایٌس ططاحی هی تَاًس هَضز استفبزُ لطاض گیطز. زض اًسیطِ اسیال 

 آفطیٌص اظ هؼٌب آغبظ هی گطزز.

، الظم است حَظُ ّبیی اظ جٌس هؼٌب هَضز تَجیِ لیطاض گییطز. حیَظُ هؼٌیب زض هؼویبضی ّویبى        حوزه هعناثطای آغبظ ططاحی اظ 

هحفَظبت شٌّی ططاح اظ فضبی هؼوبضی است کِ ثب فطٌّگ، احسبس زضًٍییبت ٍ اضظش ّیبی طیطاح هیطتجت اسیت. ثٌیبثطایي آغیبظ        

ایسُ ّبیی اظ جٌس هؼٌب فطاّن هیی سیبظز. سییط     ططاحی اظ کیفیبت هؼوبضی هبًٌس ظًسگی ٍ حضَض زض فضب، ظهیٌِ ضا ثطای ضسیسى ثِ

غَضت هی گیطز. ثسیي لطاض کِ ّط هفَْم ییب هؼٌیبیی ثیطای     خیالتجلی هؼٌب زض اثط هؼوبضی حفضب ٍ فطم هؼوبضی  ثب کوک ٍ ٍاسطِ 

بلی هؼٌب زض فضب ییب  آیس ٍ تػبٍیط ذیگطفتي غَضت زض ػبلن ٍالغ ٍ هحسَس، اثتسا ثبیس تػَیطی ذیبلی ثگیطز. هؼٌب اظ ٍجَز ططاح هی

 ًطیٌس.  فطم هؼوبضی هی

زض جْت ثْطُ گیطی اظ تفکط ًبذَزآگبُ، اضائِ هی گطزز. ثب ایي ضٍش ططاحی « هؼٌب، ذیبل، هؼوبضی»زض پبیبى پژٍّص ضٍش ططاحی 

 هی تَاى فطایٌس ططاحی ضا اضتمب ثرطیس ٍ ثِ آثبض هؼوبضی اغیل تط، هتؼبلی تط ٍ اضظضوٌستط زست یبفت.
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