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 : چکیدص

حػتقیج س یاا ییاس حػاتقیج باا حیخاازی س حنااطسآد غاس س کااز دازیاج س ایاذ ازز اا  س ریااش باض غا   سیط ای طاای                  احسسشص طخض حا بض طشز

رازضااایتی اش زااازیا، راؾاای اش ااادث ؾاازادم بیؿااس حااسدث اش   ااا س زاااشص ای کااض عشاحاان ارػاااری حاای یابزااد زسش بااض زسش بیؿااتس حاای ؾااشرد  

ازی دز باض کااز باسدد س اؾاااض زسؾای حیقاشا دز باازص حضاةیاض   ااطای بزاا           خا اد حیطخچزیذ رتیجض را حش ا  باشدد زاازیا رشیػااد س را اد     

ایاذ حػاایب باض طایی زسی راض باسای  یتػاش اد زااش ی         .س یاا تذ کتیاد  ظاج س ؾازادم آد اغام     اغم  زختک   ا بض حیزی زشاد دیادد بزاا   

بااض رػاا م طخاااد کااابشظ ، ػااتسؼ یا تااض اغاام س دازد س راض بااسای دارؿااخزداد،احا دز غاااا طااای ادیس،ااادث آزاحااؽ آدحیاااد بااض ارااداشص س  

اطخیام کیییام   اا باسای باض دغام        دز ایاذ حقاةاض زامؼ حای ؾاشد زاا       اغاتض اغام   شبسد ز ام، ا زضایی اش عاطایی کض ارتناز رخی بارگ ر

ی حاشزد  ساضص کیییام اش رناس کتخاض س حیاار     باض ایاذ حزناشز    آسزدد یک حکاد باا حؿصكاض ی غاسشرد ی س اشیاایی حاشزد بسزغای  اساز  یاسد        

ساضص کیییام، طخارزاد کتیاد ساضص   اا دز طزاس      حای بایػام   اا ریاص حاشزد بسزغای  اساز  یاسد چاسا کاض            بس ایذ اغاظ  یسد حیبسزغی  ساز

دز حیخازی، اش آد حیاطیخی اغم کض  حی زاشاد آد زا باض داشبی کاع کاسد، سةای طس اص دز ازافاض زیسییای ؾػاتض س ز  تاض اش آد حش ا  رؿاد             

دزیا اام   ااا س ؾاازادم آد دز حیخااازی رقااؽ بػاایاز کتیاادی دز اززقاااج غااضز کیییاام س ایجاااد غااسشرد ی س کیااا  دز رظایاام حاای زااشاد 

زاا باا کخاک آد اش ا اصایؽ چؿاخگیس زشعاض باض         زاطکاازی ازایاض ؾاشد    کیییام س حیخاازی    باا کؿار زابضاض حیااد      س بزاطا دشاطاد داؾام   

دز ایاذ زاغاتا اش زسؼ زیقیا  زشقاییی س بااسای       ص ایاج کاغااتض ؾاشد  کخیام طاا دز طزاس س باض دكاشـ حیخااازی احاسسش کاض دچااز آد ؾاد         

  سد آسزی اطماا  اش حضاةیا  کتابصارض ای اغتیادص  سدیدص اغم 

 کیییم -غسشرد ی -کیا  -  ا: َای کلیدی: ياژٌ

   :مقدمٍ-1

    حشزد بسزغی س حضاةیض د ی  ارػاد س ابیاد حصتتر سعشدی اس طخشازص دز اتشث حصتتر بؿسی طخچشد زسارؿزاغی، شیػم ؾزاغی س 

د س حیخازی ریص اش ایذ  ااادص حػاتیزی   ر ساز  س تض اغم  اتشث،  زشد س طزسطا طخض دز ای ااغصگشیی بض ریاشطای حتیدد ارػاد بشدص ا

ؾکب    اطای  1حیظشث   ا س زكشز   ا بض ازشاد ر احی اش حکارظا بسای یا تذ یک حیب ازکای سعشدی ؾس  الشث اغم ر شدص اغم 

 س تض دز طشا زازیا زخدد بؿسی، رادشدا اص دز ای بساسزدص غادتذ ریاشطای ارػاد بشدص ارد  ؾزادم اش   ا س زغایدد باض کیاا  س    

اشیایی دز ایذ   اطا دز زاغتای ااغصگشیی بض ریاشطای شیػتی ارػاد طا اش دیس باش زایج بشدص زاا عاایی کاض اش اعاصاج عادایی راااریس       

طاس   اای    -طس   ای  حیخاازی حؿصكاض طاای دااـ داشد زا دازد      -دکتس یمحیػیذ حیخازیاد حیتقدرد: ارد  حیخازی بزاطا بشدص

طس   ای حیخازی کع طای  شرا شری زا دز شحاد طای حصتتر باض حصاطا  ارتقااا     -حیخازی با حكسف کززدص آد زیسیر حی ؾشد 
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احسسشص دز طخض عا غاصذ اش ایاذ اغام کاض: حاا حای        2ج اغمطس   ای حیخازی بض دس   ای بیسسری س دزسری  ابب زقػی -حی دطد 

دشاطیج ؾظس طا س غادتخاد طایی بػاشیج کض دز غیارم از کیا  س حداسحم آد، بض دشبی س بض طشز ؾایػتض رقؽ اییا کززد  زا شحاری 

د حی آیزد کض حاا زا دز باس   کض طدف اقتی حا غادم اؾیایی باؾد کض کػی اش کیا  داؾتض باؾزد،  شرض طای حدزری اش اؾیاج بض سعش

طسچزد کض اش ابتدای زازیا بؿسی ارػاد دز ای یا تذ ااغصی  ضیی س قسیز بض ح اکث   اا س زغایدد باض غاسشرگی دز      3حی  یسرد

ایذ   اطا بشدص اغم  احا طخچزاد ایذ حشضشع ح ظج س  زگ با ی حاردص اغم س بض رنس حای زغاد دزب بیؿاتس حاطیام ایاذ حػا تض       

اطسطؽ طای بیؿتس اش عار  حیخازاد س اطسطؿگساد اغم  ایذ حقاةض اطسطؿی دز عظم  ظاج بیؿاتس حػا تض کیاا  س      حػتتصث ارجاث

   اطای حیخازی اغم  کیییمرنج دز

 اوسان مغزيق در کمیت َا ی دست ساس ي غفلت اس کیفیت :-2

دزز ااص س غامحم ارػااد حاشوس باشدص اغام       کقیقم ایذ اغم کض ایؿس م طای اتخی س  زی س رتایج راؾی اش آد طا طخارگشراض کاض   

ایچید ی طا س حؿکم   ساساد ریص بسای شرد ی  ساطج آسزدص ارد کض چشد ایذ ایچید ی طا س حؿکم   اش عختض حاطیتی زااشص دازراد   

 رخی زشاد بض  ؿشدد س یا ز ن آد طا با طخاد سغایتی کض   ب اش بسسش ایذ ایچید ی طا حیخشا بشدص کشؾید 

حیخاز،حیخاز باغ غااشس سظییاض ؾظسغااش باشغااشی سیط ای طاای شیػاتی حیایس آدحای اغام  دز کااا کاضاس طاج داراؽ               سظییض 

س طج  ذ باض اراداشص ای اایؽ ز تاض اراد کاض احکااد ایاذ احاس حشعاشد باؾاد کاحم حخکاذ اغام کاض حیایس شیػام آدحای زا باا                   

دا  اخا  س سغایم بیؿاتس دطاد س اسقاض آد طاا       اردیؿض س زیکس اخم غادم،بض  ػاخی کاض رتیجاض ایاذ کااز باض شراد ی حشعاش        

زا ا صسد کزد س بض اخی  زسیذ حیزاای کتخاض باض یزاای شی اایی آد بییصایاد س ایاذ احاس باض  خااد حاذ ززظاا راشع  زضاشز دم اراض                

  4ای (اغم کض حا  ادز بض ارجاث آد طػتیج

حغاسس  دز زیاسب    غام  آدحای،  سکؿام س طاسو س حاسو ؾادص ا     ، آؾایتگی،  ػتسؼ را ظاری کخیام طاا داشد حشعا   خساطای      

ؾگیم ارگیص غادتض س اسدادتض دشد،راا صیس دز طاس شحااد  قاس عصیای اش ا ا  آیزادص زا حؿااطدص حای کزاد، س باساکع چاشد باض              

عصییاا  حزؿااش حؿااکم  دااشد عاایی کااض حخکااذ اغاام رؿاارض طااایی بااسای ایشرااد آد طاا بیابد،بااض اخاا  رخاای رگسد،ایچیااد ی     

  5حؿکم  دشد زا دسچزداد حی کزد

 تعاریف کیفیت 1-2

 ؾشد: ارد کض دز ذیب بض آد اسدادتض حی حیاری باطج حتیاس  ایذ ساضص کیییم دازای چزدیذ حیزی بشدص س
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 دز  تػیض س دز رنسیض سؾزاکم: کیییم  1

دز  تػیض س رنسیض طا کیییم ایذ چزیذ زیسیر ؾدص اغم حزنشز اش کیییم، چگشرگی یک چیص اغم  حیب دشاـ کییی یا 

 سدشاـ کخّیچشری  

 طای ا تكادی: دز شحیزض  2

 س بظا کخی، دید اص اش بتکض کییی ةیاظ اش ززظا رض  آد کززدص اسضض س طای یک کاال اشرنسحسیشبیم س حضتشبیم  حجخشاض سیط ی

 (ییسص

  طای اعتخاای س  سدی : دز شحیزض  3

اشاز س دساث س ایؿس م ب بض سزسد بسای طایؽ  ساسزدص س ؾسکم ؾایػتگی س ةیا م یک حشغػض س  -ؾایػتگی، قمکیم، ةیا م 

 دز باشاز 

« چزاادسچشد»دز  ازغاای « کیییاام س کخیاام»اغاام  بااض اقااضم  « طااا کیییاام»س عخاان آد « کییاای»قاایم رػاا ی ایااذ ساضص 

 ؾاا ی  آد زاکیییاام یاؾاا ی ادیاادص حیتااشایی س ؾااشد  کیییاام دزحقابااب کخیاام ریص سازدازد چگااشرگی سحاطیاام  ریااص  یتااض حاای

  6راحزد حی یاادیدص

( باااسای زیسیااار دكشقااایتی  اباااب ؾاااخازؼ اش یاااک ؾااایج   ادیااادص ( کاااازبسد دازد،         Quantityا اااس کخیااام    

 A   دزعاض کخااا   ( بسای ز یایذ دكشقایتی ییاس ااددی اش طخااد ؾایج   ادیادص ( باض کااز حای زسد  سقار           Qualityکیییم 

Degree of Excellence  دز   در اااا حاای ؾااشد _س رااض کخاای  _(اؾاایاج س ادیاادص طااا، طااد ی اغاام کااض دز زشقاایر کییاای

سا ن، کیییام یاک ؾایج   ادیادص (، حجخشااض دكشقایازی اغام کاض باااث زخاایص آد ؾایج   ادیادص ( اش اؾایاج   ادیادص طاای                

اززی، حاامب غاازجؽ کیییاام ( دیگااس ؾاادص اغاام. س     زخااایص س  اقااتض  اارازی باایذ ادیاادص طااا، کااازی ارػاااری اغاام  بااض ا اا  

س حاا رخای زاشاریج دز حاشزد کیییام طاا،        ادیدص طای عظااد،دز کد اقاب آغاتارض طاای ادزاب کػای ارػااد  اباب زیسیار اغام         

چیااصی کااض ایزجااا زا اش آرجااا حتخااایص حاای کزااد، ایااذ زا اش آد   دااازو اش چااازچشی طااای کػاای دشدحاااد  ظخاای داؾااتض باؾاایج  

ساعاد   ،ی   ادیادص ای ( باسای حاا عادا اش دیگاس رخشراض طاای طخااد ؾایج   ادیادص (          حتیاس  حی کزد، باااث حای ؾاشد کاض ؾا      

 حی عشؾد  س اةصاحا  حییضی حا اش دزسد حاایذ کع باؾد، داقیازشؼ  طای( 

 کیفیت اس دیدگاٌ معماری 2-2

س شراد ی  ؾاید بتشاد عیذ عیکاشبص زا یکای اش ایؿاگاحاد عظااد حیاقاس دز طاس  حشضاشع کیییام دارػام کاض اش حزناس حیای             

(،  1961  "حااسو س شرااد ی ؾااظسطای بااصزو آحسیکااا"آحسیکااا بااض حشضااشع اسدادتااض اغاام س دز کتااای 1959دز ؾااظسطای دطااض 

اطخیاام کخاااا  سایاای س دزدشاغاام کیییاام حضتااشی اش کسکاام دز ؾااظس س احکاااد ک ااشز دز حیاایس طااای ؾااظسی زا بااض عااای  

م  احاا، بیاث طاای حیكاب ایساحاشد اةاصاث باض اززقااج غاضز          رؿػتذ اؿم  سحاد ازشح یب س زاردد دز بصز اساص  شؾاصد کاسدص اغا    

   7ارجاث ؾدص اغم س اع اش آد حیمدی 1989کییی زشغیض طای عظاد حدزد دز ؾظسطا، دز دطض 
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شیااد  یتاض س رشؾاتض ؾادص، احاا، دز دكاشـ چیػاتی کیییام حضتاشی           س حیخاازاد  دز زیسیر کیییام، دز حضاةیاا  ؾظسغااشاد   

  "زاص باای شحاااد غااادتذ "حییضاای، ؾاااید طزااشش طااج بظتااس س  شیااازس اش زیػاایسی کااض کسیػااتش س اةکػاااردز  حیخاااز دز کتااای    

  : یا م رتشاد اغم، دادص دغم بض(  1979

ؾاظس، بزاا، یاا ط ییام بکاس اغام  ایاذ کیییام         یک کیییم حیاشزی سعاشد دازد کاض ح زاای اقاتی کیاا  س زس  طاس ارػااد،         "

بااض  ؾااخا ایااذ کیییاام زا حاای ؾزاغید   اکػاااظ آد "     احااا     8رخاای زااشاد راااحی بااس آد  راؾاام سةاای ایزاای س د یاا  اغاام

ارااداشص اکػاااظ دشؾاای س غاامحم دشدحاااد س بااض ارااداشص ؾااخی کااض بااض حااا دزغااتی یااا رادزغااتی چیااصی زا حاای  شید،غااادص    

سؾاظسطای داشی باا ؾاظسطای باد، طایی زیااس  ایزای ردازراد  کا             بزاطاای داشی باا بزاطاای باد      د کاض بض حا آحشدتض ارا " اغم

غامحتی   ایذ اغم کض زیاس  حیاد  بزای دشی س باد یاا ؾاظس داشی س باد، احاسی ایزای اغام  ایاذ زیااس ، طخااد زیااس  حیااد             

ج س شراادص س دشدباااد، دااشد حااسدث حاای اغاام  دز ااااةخی غاااةج س حزػااج س بیخازی،ارػااجاث س آؾاایتگی،دشدباری س دااشدسیسارگسی

  9زشارزد شردص س دشدآ سیذ باؾزد    

دازد، ساعاد ایاذ کیییام اغام س طاس س ام دچااز زؿاتم ؾاشد، آد زا اشدغام حای             سکاد  دزسرای   طس غیػتخی زاا س تای کاض   

از ؾاشد آد زا  دطد  زا با ریسسطاای دزسرای داشد غااش از اغام ایاذ کیییام زا دازد. سطاس س ام باا ریسسطاای دزسرای داشد راغااش               

اش دغم حی دطد طسغیػاتخی کاض باا داشد غااش از باؾاد، ایاذ کیییام زا دازد سچزارچاض باا داشد غاس عزاگ داؾاتض باؾاد، آد                

 19زا اش کر حی دطد

 سودگی امزيس :-3

غؤاا ایذ اغم کض آیا دز غاادم س غااشطای احسسشحااد باا داشدا ایسارای حااد غااش از طػاتیجک یاا  قاس کػا  دزآحاد بیؿاتس س               

 غشدآسزی باالزس بسای ادص ای حیدسد، زیییذ کززدص ؾکب س ارداشص س کیییم   ایی اغم کض دز آد شرد ی حی کزیجک

 اتًمبیل_خاوٍ، خاوٍ_اتًمبیل- 1-3

زخادد عدیاد، ؾااخازص ی شیاادی اش آدحیاااد س حیاصاد  اش  اةیااادص ای حاشاد داااث س حیكاشال  کازداراض ای زا اش عااایی باض عااای          

س چاشد زخااث کیاا  زخادد عدیاد حتکای باض ایاذ زیاسب اغام باض طایی زسی رخیتاشاد زكاشز کاسد کاض                  دیگس ارتقاا حی دطد

کاض   -زسشی اش ؾد  آد کاغتض ؾشد  زیداد بػایازی اش حاسدث کاض زسش باض زسش  اصسد زاس حای ؾاشرد  ػاخم ااناج اس اا  داشد زا            

 یاب باض غاس حای آسزراد  ا سچاض حاساد        دز کسکام اش عاایی باض عاای دیگاس س داقاض دز ازشح       -آد ریص حداث دز کاا ا صایؽ اغام 

حا دز ایذ بیث ایذ ریػام کاض زخااث عز اض طاای ایاذ زیاسب زا حاشزد زشعاض  اساز دطایج، احاا ا اس غاس باسدازیج، اواسا  آد دز                 

(، باس  11آغخاد با چزاد قاساکتی حؿاظشد اغام کاض اش طاج اکزاشد باض آغااری حای زاشاد رشیاد زاص طاای زااشص زا دز   اغتسازػایس              

                                                           
 17 ، ـ1386اةکػاردز:   8

 23طخاد، ـ   9

 22س  23طخاد، ـ   19
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س اواسی کاض طشاایخاطاای عدیاد اش داشد باض عاای حای  رازراد، حؿااطدص کزایج  یاا باض ا ااز  دیگاس حػا تض                 باال س باس زسی دا  

 زیسب چزاد عصج شرد ی زسشارض حا ؾدص اغم کض حؿاطدص حػافب آد بیؽ اش طخیؿض حؿکب اغم 

  دز داداب  حصیم ؾگیم دیگسی کاض اکزاشد ازشح یاب ایادا کاسدص، دراج باشدد آد اغام  چاشد ایاذ زسشطاا یاا تذ کزجای دتاش              

دارض طا ییس حخکاذ اغام، شرااد س حاسداد عاشاد ایاذ کازج دتاش  زا دز داداب ازشح یاب یا تاض اراد: ازاشح یتی کاض طاج بصاازی                 

دازد س طج کشةس س طج سغیتض رقتیض اغم س طاج ازاا  داشای س باسای ایجااد زساباس رصدیاک حزاغا  زاس اش طاس ح اب س کاراااض کزااز              

  12زا بض اظدص داؾمزتشیصیشد اغم کض دز  رؾتض ایذ رقؽ 

احااشاو اناایج س حصااسی زادیااش س زتشیصیااشد شرااد ی حسدحاااد زا د س ااشد کااسدص اغاام  زػااتیج اع ااازی حااا دز حقابااب زادیااش س     

زتشیصیااشد کتاای اش ا شدیاام حااا دز حقابااب ازشح یااب بیؿااتس اغاام  اش زسشی کااض  ساحااا شد س بیااد زتیااذ ادتااساع ؾااد، قااداطای   

اسقاض دكشقای س دتاش  داراض س داارشادص طاا کاض   اب اش آد عاص قادای آؾازای اا ااج             عظاد دازو، اش بیید زاسیذ رقاا ، باض    

 دارشادص چیصی ؾزیدص رخی ؾد زاص یا م 

دارااض، حکاااد احزاای کااض دز  رؾااتض، آدحاای حاای زشارػاام دز آد   ااب اش آرکااض سازد حیسکااض شرااد ی دز عظاااد ؾااشد، بااض زیکااس س  

راد ی ؾادص اغام  داراض کاض سغاایب اةکتسسریکای آد زا د س اشد         حؿاطدص عظاد رؿیزد، داشد اکزاشد قایزض ای باسای حیسکاض ش     

کسدص ارد، دیگس ازاطگااطی دتاش  ریػام، بتکاض قایزض س حسکاص  یاةیام طاای  شراا شد اغام: طاج بااشاز اغام س طاج سزشؾاگاص،                

 طج حدزغض اغم س طج زازس س غیزخا 

د س ااایؽ اردیؿاای شساا دشاطااد طااس طااس  یااک حشةااد اغاام  باادسد طااس ، رنااج حیقااشد دشاطااد ؾاا 13ةشکشزبششیاض حیتقااد اغاام 

یا م  طس طس  دز داشد ذا  طیجااد س اکػااظ زا رظیتاض دازد  حػاافب باصزو  اسدا کاض ریاشطاای عخیای آرظاا زا باض سعاشد حای               

آسزرد، باض حػا تض طاس  عز اض ای زااشص حای دطزاد  شرگای عدیاد، طاج باسای داراض س طاج باسای ؾاظس، طسکای راش حای طت اد س                    

 ارتناز حی کؿد 

حیاقس دزغم باض غا   طخااد حنااطسی اش حیایس شیػام کاض باض رناس حای زغاد ایجااد زاکام س آغاایؽ کززاد                زشاشد شرد ی 

حتصةسا ؾدص اغم  ارػااد حتخادد اكاس کاضاس چزااد باض اغاتیادص اش حصایاای ازشح یاب س زادیاش زتشیصیاشد س اشاحاب قازیتی باض               

 عض سی  ساز رخی  یسرد طشز کتی ااد  کسدص اغم کض شیاد طای چزد عار ض ایذ سغایب اقشال حشزد زش

 سث دارض طا بایاد بتشاراد عشابگاشی ریسسطاای کاقاب اش سغاایب ازز ااطی اكاس کاضاس باؾاد، احاا داراض طاایی کاض باسای عشاحان                 

حتیسب کزشری طاس  حای ؾاشرد باض کتای راا ف س اش کااز ا تاادص اراد  کاب حػاافب زسا یاک س حػاافب راؾای اش قادای راطزجااز                 
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چااشد زاکاام س آغااایؽ حاؾاایزی اكااس کاضااس طخااض عااا یکزشاداام س  اغااتاردازد( ؾاادص   بااض اراادب کشؾؿاای حیتاااو اغاام. س 

  14اغم، ریاش بض ززشع دز شرد ی زسشارض رادیدص  س تض حی ؾشد

 ارائٍ راَکار جُت ارتقاء کیفیت سودگی-4

 َای کیفیت ضىاخت معیار 1-4

بسای باال بسدد کیییام شراد ی بایاد حییازطاای کیییام زا ؾازادم ، بصؿای اشایاذ حییازطاا دز  سطزاگ طاای حصتتار حتیااس               

 دزآحاد  حیاصاد  اغااظ  باس  عاحیاض  حصتتار  غاضش   دیگاس  طاسف  اش س اغام  یکػااد  ارػاارظا  طخاض  بایذ  دز آرظاا  اش بصؿای  اغم س 

د زاامؼ حاای کززااد دز طخااض   اااطا کاادا ب اغااتاردازد شرااد ی زا حیخااازا باااالزسی اش اغااتاردازد شرااد ی طػااتزد   کیییاام دازای

بسای طخاض ا اساد عاحیاض  اساطج رخایزاد احاا ااس ساضاز اغام کاض ا اساد وسسزخزاد زاس   اای بیؿاتسی زا دز ادتیااز دازراد س حای                   

قاش ،   چاشد راشز،   باض طاشز کتای حای زاشاد چزاد ااحاب س  ااکتشز زا         زشارزد ؾسایس حضتاشی زاسی زا باسای داشد حییاا رخایزاد        

 حسز س با کیییم   اطای حیخازی دارػم  س حشازد دیگس زا طخصاری   ایی، اغتاردازدطا

 وظمی وً 2-4

 ارػااری کاض زسش باض زسش بیؿاتس باض ؾاظس طاا زس حای آسزد،         رنخی زاشص بسای کاة د عشاحن ؾظسی الشث اغام زاا باض شراد ی ارػااد،     

زا زسؾااذ س حیتااشث دازد س بااداد ایشغااتگی دطااد س غااسارجاث   حیزاای س حنظااسی زاااشص بصؿااد س حقاقااد س غاااشحاد  شرااد ی( اس   

 بسای آد  سحی حزاغ  بض سعشد آسزد 

 ضىاخت معماری گذضتٍ 3-4

طج اش ایجاد حیایس طاای شیػام عدیاد کاض ااغاا  اشی ریااش طاای زااشص آدحیااد باؾاد اااعصیج س طاج حصایاای                 ،دز کاا کاضس

ظس طاای  رؾاتض ، عاطاای بای رنیاس کاض طایی چیاص دیگاس زا          ؾظس طای  ادیخی زا اش دغام حای دطیج حنااطس  اشی س کظاذ ؾا       

رخی زاشاد عارؿایذ آد کسد،غاادتخاد طا،یاد ااز طاا س زخااحی ؾاظس طاای زاازیصی کاض ؾاشاطد باازش شراد ی اعتخااای آدحیااد                

دز  رؾتض بشدص ارد یا بض دغم  ساحشؾای غادسدص حای ؾاشرد س یاا کااحم ریػام س راابشد حای  سدراد س باض رناس حای زغاد ارػااد                

كس عدید اش ایجاد حیاادا طاای زااشص باسای ایاذ حنااطس حػتیػاذ  رؾاتض کااحم اااعص باؾاد دز حیاداد طاای شی اای یاد ااز                ا

 رؾااتض،ازشح یب س غااایس سغااایس رقتیااض چزاااد اشدکاااحی بااض سعااشد آسزدص ارااد کااض دیگااس کتاای چؿااخض طااا س  ااشازص طااای ایااذ   

 حیادیذ زؤیم اریس ریػم 

 تًاوایی َای اوساناعتماد بٍ  4-4

بس سداردد ایذ عسیااد راا حق اشا س ایجااد رقؿای غااشردص باسای بسراحاض زیاصی ؾاظس س زسغاتا ییاس حخکاذ ریػام  ارػااد کااحم                 

سی حای زشاراد حییضای باض سعاشد آسزد       ب س حؿاکم  س زیاش  باس حی ام  انایج باض حقیاغای سغاین اغام          ف ادز بض کب حػاا 
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سی رصػام بایاد باض ؾازادم ااشاحتی       ،ارجااث چزایذ حقكاشدی    باسای کض حناطس ارػاریم زا باض سعظای دیگاس س بظتاس دزآسزد احاا      

 کااض غاااشردص س بااض سعااشد آسزراادص  سطزااگ ؾااظسطا س ؾااظسیم طػااتزد حش اا  آیااد س چگااشرگی زااشویس ایااذ اشاحااب زا بااس دااشد،    

 باشؾزاغد 

 ااسسص طااای  حجتخیااا  ؾااظسی، ؾااظسطا، ؾااظس طااای بااصزو، - سی بایااد اعااصاج  شرااا شد حیاایس حػااکشری ارػاااد حتخاادد زا  

ازاطگااص طاای شیػاتی س یاا      آااززخااد طاا، حػااکذ،    ؾسیاد طای ازز ااطی ؾاظس، ااازب طاا، حیادیذ،داراض طاا،       دیاباد طا، ظسی،ؾ

باض داشبی بؿزاغاد س بداراد کاض دز کااا کاضاس ایاذ اعاصاج رقاؽ حاؤوس داشد زا              -طس راث دیگسی کض بس آد طا حتكاشز زشاراد باشد   

 اش دغم دادص ساش کاز ا تادص ارد 

 ٍ حیات ي کیفیترابطکطف  -5

کیا  طس ؾای   کیا  ایدص ای اغم کض احکاد دازد دز طس عایی اش   ا زخ دطد  حسز ض ای اش کیا  دز طس ؾی حی زشارد آؾکاز ؾشد 

بض حساکص زؿکیب دطزدص آد س زساکج آد طا بػتگی دازد بزابس طسکی کض کسیػتش س اةکػاردز دز کتای غسؾم رنج  غادتازطای شرادص  

ض کسدص اغم،کیا   یک ؾی یا یک غادتخاد یا یک رناث ، بض طشز سغین،بض کششص ای کض دز آد حساکص دز آد ؾی باض  فدز حیخازی(ازا

 یک دیگس ایشغتض ارد س یک دیگس زا دز کیازؿاد یازی حی کززد، بػتگی دازد 

د  بض زسؾزی ایداغم کض چزایذ  اةکػاردز کیییتی کض آرسا کیا  دز غادتخاد طا حی راحد، طخچشد قیتی اغم کض دز آرظا سعشد داز

کیازی بػیاز حتیاس  اش آد چیصی اغم کض شیػم ؾزاغاد دزبازص عاردازاد بض کاز حی بسرد  ایذ کیا  بػیاز انیج زاس س عااحن زاس    

اغم  دز سا ن آرچض کض حا بض طشز ؾظشدی بض حیابض  کیا ( دز ایذ رخشرض طا اکػاظ حی کزیج، کیییتی رای اغم کض طج  دز چیاصی  

  15ختکسدی حارزد یک غادتخاد س طج دز رناحی شردص اش ةیاظ شیػم ؾزاغی حارزد یک دزدم، سعشد دازدا

حقكاشد اقاتی س رظاایی اش کیاا       -چض اش رنس ؾکتی، طزدغی، غادتازی، اعتخااای س شیػام ؾزاغای    -کیا  بض حیزای عاحن آد

ض طای زاازیصی حؿااطدص حیکزایج  طخچزایذ ؾااحب      اغم چزیذ کیازی، ؾاحب کیا  ضزف دز غادتازطای طزدغی اغم کض دز رخشر

عسیاد شرد ی اادی س  یاةیم طا س زسیدادطای زسشحسص اغم کض بااث حی ؾشرد حا اکػاغی اش شردص بشدد داؾتض باؾیج  س کیازی کاض  

شیػم ؾزاغای   حب زیسیر کیا  دز اتجاشرد ی زسشارض اسؾشزی زا بسای ارػاد طا، کیشاد طا س  یاطاد  ساطج حی کزد  س طخچزیذ ؾ

 ریص حی ؾشد 

س غادتخاد طایی کض شردص ارد طخض دازای سیط ی طای حییذ غادتازی  ابب ؾزاغاایی طػاتزد زیصم    جاةکػاردز حیتقد اغم کض اؾیا

 باز طا س بازطا عتشص  س حی ؾشد طای طزدغی حؿابض طخشازص دز آد طا،

اراد ، ظااطس حای ؾاشرد ایذ ااارصدص      « شردص زس» بازطا دز اؾیایی کض سی بض ایذ رتیجض زغیدص اغم کض اارصدص سیط ی غادتازی بازطا س

 سیط ی ا ازززد اش:
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 حقیاظ طای حصتتر -1

 حساکص ریسسحزد -2

 حسشطا -3

 زکساز حتزاسی -4

   ای حییذ -5

 ؾکب دشی ریکش( -6

 زقازد حشضیی -7

 ارػجاث س ابظاث اخی  -8

 ز اد -9

 دزعض بزدی حسز ض بزدی( -19

 را طخگشری -11

 اطساب -12

   ای داةی -13

 غاد ی سآزاحؽ دزسری -14

 16عدایی رااریسی -15

 ابتیام ااطسطؽ طاای عدیاد س      .طس یک اش ایذ سیط ی طاا کاض حای زشاراد باض ززظاایی س یاا باض قاشز   سسطای کیاا  بیا سیززاد            

 ایذ دكیكض طای کیا  غاش دز ایذ اطسطؽ حقكشد حا ریػم  دز حشزد عرای  ساساری دازرد  با ایذ سعشد زشضیز

دز غااش س کااز طاای ریاسس حزاد   اا سعاشد        غاادتاز شرادص دز طػاتض کیاا  رظیتاض اغام ایاذ غاادتاز شرادص          بض اقیدص اةکػاردز 

دازد کیا  کخیتی  ابب زؿاصیف، ابب ؾاخازؼ س  اباب اراداشص  یاسی اغام کاض دز داشد   اا باض دالیاب غاادتازی زؾاد حای               

     17زدک
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ؾاااید ؾااگیم ارگیااص زااسیذ غااادتاز شراادص ، غااادتازی اغاام کااض بااا دااشد حااا دز ازز ااا  اغاام س دز دزسد حااا دز طااج ززیاادص     

اغاام اخی  زااسیذ غااادتاز شراادص آد غااادتازی اغاام کااض اخاا  سعااشد حااا زا باشزابارااد ایذ رگسؾاای رااشیذ بااض حیخااازی اغاام     

 دشد حادص حساز  حصتتر کیا  زا دازا طػتزد ح زای اقتی ایذ بیزؽ،ایدص ای اغم کض دزآد دشد   ا س 

 وتیجٍ گیزی:-6

دز بسدی حشازد، کیا  دز یک ؾیی س یا دز یک ؾصف، س یا دز  یاةیتی، س یا دز یک غادتخاد، بض حسز ض ای اش ؾاد  س ریسسحزادی   

 اسد س یاا دز ةیناض ای اش زسش     حی زغد، کض سا یا  ابب حمکنض حی  سدد  ایذ ازیا  حی زشارد دز یک اوس طزسی س یا دز شراد ی یاک  

زسی دطد حظختس اش طخض ایزظا، کیا   اطی دز غادتخاد طا س حكزشاا  زخ حی دطد  ایذ طخاد سکد  رنسی اغام کاض کیییام زا    

سظییض حا بض ازشاد حیخاز،غاادتخاد غااش یاا     اززقاج حی بصؿد اخی  زسیذ زجسبض رنج کض با کیس  س ؾگیتی آد زا زجسبض حی کزیج 

طج چزیذ کیا  زا دز دشد ازاقس   اا ریاص دتا  کزایج        ،ایذ اغم کض کیا  زا دز طشا،غزگ طا،ازا  طا س باغ طا بیا سیزیجؾظسسرد

اکػاظ ضزف کیا  کض دز دغم غادتض طای غزتی زخ حی دطد، دز  سد بیػتج، بض سیطص دز غادتخاد طا بػیاز کخیای اغام  شیاسا   

یػتج بض دالیب حتیدد آغی  دیدص س یا رابشد ؾدص ارد  با ایاذ سعاشد دز حسز اض ای بػایاز      سایزدطای الشث بسای دت  کیا ، دز  سد ب

راشا،  ظگاص کػی اش کیا  اکػاظ حی ؾشد،اة تض دز حیاد حتیشد طا حشزد غادتض ؾدص دز  سد بیػتج  طخض چیاص اش کتیام غااطن    

سیذ کااال ، آد حش ییام  ابتیام کیازخزادی زا دز     حی ؾشد کتی کیا  دز طس حش ییتی کض باؾیج، کتی دز حادی زسیذ س دریشی ز

   دشد دازد غاد ی، حیخشةی بشدد س اسطیص اش زكاسیس ذطزی زایج، حظختسیذ کیییازی طػتزد کض دز ایذ شحارض، کیا  حی آ سیززد

 قدرداوی  -7
 ارایٍ ایه َمایص تالش کزدٌ اود. با تطکز اس َمٍ کساوی کٍ در

 مىابع

  (1399 زظساد: اسطاث رقؽ ، عتد اسا  زضا غیسسظ ق سی، اتی اک سی، حتسعج( غسؾم رنجاةکػاردز، کسیػتش س،    1

چسحاااایر، غاااسو. اةکػااااردز، کسیػتش س، اسقاااض طاااای شراااد ی دكشقااای س شراااد ی عخیااای باااض عارااا  یاااک حیخاااازی    2

  (1353   زظساد: دارؿگاص زظساد حزشچظس حصیزی، حتسعج(ارػاری

( زظااساد: دارؿااگاص ، حتسعجسدارگی زاص باای شحاااد غااادتذ( حظسداد  یااشحی بیدطزاادی اةکػاااردز، کسیػااتش س،  حیخااازی س زاش عااا   3

  (1386 ،ؾظید بظؿتی

 ( 1376 ،، زظساد، ارتؿازا  کتای احسسش   سیدص  سحاد، حتسعج(، چگشرض بض حیخازی بزگسیج، شسی بسسرش  4

 ( 1384 ،ارتؿازا  غسسؼ دارؽ .غیسی دز ح اری رنسی حیخازی، زظساد ،حیخازیاد یمحیػیذ  5

یی کخیدزضااازغاای، آزشس ا مطااشری، حتااسعج(، زظااساد. دارؿااگاص     حااسو س شرااد ی ؾااظسطای بااصزو آحسیکا   عیکااشبص، عیذ،   6

  (1392 ،زظساد

  (1384 ،62 -45، 6با زسیکسد زسارؿزاغی  زسارؿزاغی احسسش،کیییم حسسزی دز حشزد ساضص ، بیطد، اتی آبادی  7


