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 پيشگفتار نویسندگان

گسترش شهرنشينی در ایران و مدیریت شهري چون تهران مستلزم شناخت مسائل و مشککالت آن و  

-ل و رضکایت کپيدا کردن راههایی براي کاهش این مشکالت است تکا زنکدگی در شکهر قابکل تحمک     

گکذارد ککه از حکدود دو    بر زندگی فردي و جمعی انسکانها مکی   سکونت در شهر آثاري. ش شودکبخ

چنکدوجهی بکودن ایکن اثکرات و نيکز      . قرن پيش موضوع تأمل اندیشندان علوم اجتمکاعی بکوده اسکت   

فرایندها و جریانات موجود در درون اجتماعات شهري، متفکران بسياري را از علوم مختلف به خکود  

نظري مرتبط با شهر هاي  اجتماعی به عنوان یکی از گرایششناسی  روان دیدگاه، مشغول داشته است

توانکد   مکی  جتماعی شهرنشينانتنش او و شهرنشينی، توصيف و تبيين خصایص شخضيتی، خلق و خو 

. یکی از موثرترین دیدگاهها براي مطالعه رفتار فرد در گروههاي بزرگتري چون شهر و محلکه باشکد  

وي بککر  زاجتمککاعی و تمرکککشناسککی  روان در 1970هککه م در سککالهاي داهککاي اسککتانلی ميگککر تککالش

ککه بکه مطالعکه تکاثير زنکدگی      شناسکی   روان موضوعات شهري و شهروندي به شاخه جدیدي از علکم 

در ایکن کتکاب تکالش    . شود منتهکی شکد   می شهري بر ادراکات، احساسات و رفتار شهروندان تمرکز

 . آشنا نمائيم شهري،شناسی  روان موضوعات مهمترینخواننده را با شده 

الزم به ذکر است تالش نویسندگان بر تدوین کتابی براي آشنایی مقدماتی خوانندگان و معرفکی  

خواننکدگان و  منکدي   اریم بکا عالقکه  ودر ایکران بکوده اسکت و اميکد    شناسی  روان از کاربردياین رشته 

اسکی در کشکور   شنط پژوهشگران بکه توسکعه ایکن رشکته جدیکد روان     کط توسکمرتبهاي  راي پروژهکاج

م از مکدیریت انتشکارات آواي نکور بکراي انتشکار ایکن اثکر تشککر         يدان می در پایان الزم. کمك نمائيم

 . يمئنما
 


