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 چکیذُ:

هَسدی؛ ًوًَِ ثب ػَاهل تبحیش گزاس دس ًشاحی هزوَػِ ّبی هؼىًَی ثبسٍیىشد سٍاًـٌبػی هحیٌی فوبّبی ثبص)ثشسػی  دسكذدایي همبلِ 

تحلیلی ٍ ثب ّذف ولی تؼییي هیضاى ػَاهل هْن  -همبلِ حبهش ثِ سٍؽ تَكیفی .هی ثبؿذ تجشیض(ٍ ؿفك  فتبةثشد ّبی هؼىًَی آ

هزوَس دس سفتبسّبی ػَاهل ِ ِ ثرسٍاًـٌبػی ػبوٌبى اص ثؼذ ًشاحی فوبّبی ثبص ٍ ثب فشهیِ ثشسػی ویفیت ًشاحی فوبّبی ثبص ثب تَ

ٍ هزتوغ  071ثذیي كَست ثَد وِ هزتوغ آفتبة وِ ؿبهل  تَصیغ پشػـٌبهِ ّب ًیضػبوٌبى دس ًوًَِ ّبی هَسدی پیؾ سفت؛ ًحَُ ی 

ّش ٍاحذ یه پشػـٌبهِ تَصیغ ؿذُ وِ دس هزتوغ آفتبة تؼذاد پشػـٌبهِ ّبی پبػخ دادُ ؿذُ  ءٍاحذ هی ثبؿذ، ثِ اصا 061ؿفك وِ 

یفی ٍ اػتٌجبًی اػتفبدُ ؿذُ، ولیِ آهبسّب ثب اػتفبدُ ٍاحذ ثَدًذ، دس تزضیِ ٍ تحلیل اًالػبت اص آهبس تَك 024، ٍدس هزتوغ ؿفك 012

اًزبم پزیشفت، تزضیِ ٍ تحلیل اًالػبت ًـبى داد وِ هیضاى ًوشُ ولی؛ ػبهل سٍاًی، تشافیىی، هٌظشی، هؼوبسی ٍ  SPSSاص ًشم افضاس 

(0 هیبًگیي ٍ اًحشاف 1014ووتش اص وبسثشدی دس هزتوغ آفتبة ثِ ًَس هؼٌب داسی ثیـتش اص هزتوغ ؿفك هی ثبؿذ)ػٌح هؼٌب داسی آصهَى

فوبی ثبص اص حیج ٍرَدی ػٌلشی هْن  ثَدُ اػت0 1044ٍ  2082هؼیبس ًوشات افشاد ًوًَِ دس ساثٌِ ثب ػبهل ّبی سٍاًـٌبختی ثِ تشتیت 

ثِ ّوشاُ  ٍ اص حیج هبّیتی، هَهَػی پیچیذُ اػت0 دس ًشاحی فوبّبی ثبص هزتوغ هؼىًَی هی تَاى ثب افضایؾ هیضاى ػٌح فوبی ثبص

ًشاحی آى ثب رذا ػبصی دػتشػی ػَاسُ اص پیبدُ ٍ ّوچٌیي ثب ًشاحی فوبیی ثِ كَست هشوض گشا دس هزتوغ ّبی هؼىًَی وِ هَرت 

افضایؾ تؼبهالت ارتوبػی ٍ ویفیت آػبیؾ هحیي ٍ ّن چٌیي دس حوَس پبیذاس وَدوبى ٍ ػبلوٌذاى وِ ثیـتشیي اػتفبدُ وٌٌذگبى اص 

 ثبؿذ0 ایي فوبّب اػت، هَحش

 0هزوَػِ ّبی هؼىًَی، سٍاًـٌبػی هحیٌی، فوبّبی ثبص  ٍاصُ ّبی کلیذی:

 ، تجشیض، ایشاى0داًطگبُ آساد اسالهیگشٍُ هؼوبسی، داًـگبُ ػلَم تحمیمبت آرسثبیزبى ؿشلی، 

 ، تجشیض، ایشاى0داًطگبُ آساد اسالهیگشٍُ هؼوبسی، ٍاحذ تجشیض، 

 rezaxmanafi@gmail.com، وبسؿٌبػی اسؿذ هؼوبسی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم تحمیمبت آرسثبیزبى ؿشلی داًـزَیًَیؼٌذُ هؼئَل9سهب هٌبفی،  

 



 

 

 

 هقذهِ

هیالدی دس اًگلؼتبى هَسد اػتفبدُ ثَدُ اػت0 ًخؼتیي تؼبسیف اص فوبی ثبص 0722اكٌالح فوبی ثبص احتوبال ثشای ًخؼتیي ثبس دس ػبل 

 0882زبم))پش(( لبثل تلَس اػت، هی ثبؿذ)پٌذاؿت))تْی(( اص فوب ٍ یب ّش آًچِ اص ثبلی هبًذُ اححبكل ًَػی ، دس لشى ثیؼتن

،Simeoforidis0)  هیالدی دس غشة ٍ دس پبػخ ثِ هٌبلجبت ارتوبػی ثِ 07ٍ08تَرِ ثِ فوبّبی ثبص دس لبلت پبسن ّبی ػوَهی اص لشى

وبس هی سًٍذ، هَسد ذ وٌٌذُ ًظن ارتوبػی ٍ ػیؼتن حىَهتی ثِ ؿتؼْیالت تفشیحی ٍ وبّؾ اػتشع ّبی ارتوبػی وِ ػبهل تْذی

اّویت فوبّبی ثبص دس هحیي پیشاهًَی هب ٍ استمب ویفیت صًذگی، ّش سٍص ثیؾ تش اص گزؿتِ دسن هی گشدد0 اهشٍصُ دس تَرِ ثَدُ اػت، 

ثشی اساهی داًؼتِ هی ثؼیبسی اص وـَسّب فوبّبی ثبص ثِ ػٌَاى یىی اص ثخؾ ّبی رذایی ًبپزیش ثشًبهِ سیضی وبس

0 فوبی ثبص اص یه ػَ هی تَاًذ ؿبهل هٌبًك حفبظت ؿذُ صساػی یب رٌگل ّب، تؼْیالت (Maruani & cohen،1116)ؿًَذ

مِ ای ٍ حتی صهیي ّبی گلف ٍ ثبصی ثبؿذ وِ ٌحفبظتی، صیؼتگبُ ّبی حیبت ٍحؾ، ًَاحی حبئلی آثشاِّ ّب، پبسن ّبی هحلی ٍ هٌ

هیضاى تلشف)دائوی یب هَلت( هیضاى دػتشػی ػوَهی ٍ ربیگبُ آًْب دس ػبختبس فوبیی اص یىذیگش هتوبیض هی ّشیه ثِ ٍاػٌِ اًذاصُ، 

اص ػَی دیگش فوبّبی ثبص وِ دس همبثل فوبّبی ثؼتِ، فوبّبی ػبختِ ؿذُ ٍ یب فوبّبی (Klaiber & Phaneuf 0،1101)ؿًَذ

تزبسی ٍ صیش ػبخت ّبی ؿْشی تؼشیف هی ؿًَذ، هی تَاًذ ؿبهل پبسن ّبی ؿْشی، هیذاى ّب،  هلٌَع هبًٌذ ًَاحی هؼىًَی، كٌؼتی،

ثِ ًَػی تجلَس هبّیت صًذگی روؼی ، فوبّبی ثبص هؼىًَی(0 980 0281هظفش، هؼىًَی ثبؿذ) هزوَػِ ّبیخیبثبى ّب ٍ فوبّبی ثبص 

صهیٌِ ی هؼبؿشت، تؼبهل ٍ تمبثل ارتوبػی، وبسثشدّبیی  خاللیت،فوبّبی ثبص، هوي فشاّن آٍسدى هَلؼیت ّبیی ثشای سؿذ 0 ّؼتٌذ

(0 934 0272)ًَرسی، ٍ ثْجَد ویفیت هحیي صًذگی ثؼیبس هَحشًذ0 َّا ّوچَى ایزبد استجبى، آساهؾ ٍ تفشیح داسًذ ٍ دس وبّؾ آلَدگی 

آى ًیض ًجمِ ثٌذی اّذاف اختلبكی9ٍ  ػبوٌبى اص ثؼذ ًشاحی فوبّبی ثبص، تؼییي ػَاهل هْن سٍاًـٌبػی 9ّذف ولی اص ایي پظٍّؾ

 ػَاالت پشػـٌبهِ ّبی هحمك ػبختِ ثشاػبع ػبهل ّبی ؿىل گشفتِ دس سٍاًـٌبػی فوبّبی ثبص ػبوٌبى هی ثبؿذ0 

 ثیبى هسئلِ

ـتش فوبّبی ثبص هزوَػِ ّبی هؼىًَی ػالٍُ ثش تبهیي ًَس ٍ سٍؿٌبیی فوبّبی داخلی ٍ تَْیِ ًجیؼی، ثِ ػٌَاى فشكتی  ثشای استجبى ثی

دس  ٍرَد حیبىثب ًجیؼت ٍ هىبًی ثشای تؼبهالت ارتوبػی اػت0 ثبتَرِ ثِ هحذٍدیت فوبی داخلی ٍاحذّبی هؼىًَی ٍ ػبثمِ ػٌتی 

صًذگی ایشاًی، فوبی ثبص هزبلی ثشای گؼتشؽ ػولىشد فوبی داخلی ٍ ساثٌِ ی آى ثب فوبی ثیشًٍی ّوشاُ ثب ثشخی ػَاهل سٍاًـٌبختی 

دس فوبّبی ثبص هزتوغ ّبی هؼىًَی هی ثبؿذ0 ثٌبثشایي، ثبصًگشی ٍ ؿٌبخت ٍهغ هَرَد فوبی ثبص، صهیٌِ ػبص ًشاحی آگبّبًِ تش 

ػذم تَرِ ثِ فوبی ثبص دس ثشاثش تَدُ ػبختوبًی، اص هـىالت اكلی (0 924 0278، ٍ ّوىبس ػیٌی فشیٌذُ  اػت)فوبّبی ثبص هؼىًَی دس آ

هزتوغ ّبی ثلٌذ هشتجِ دس تبهیي همیبع اًؼبًی، هحلَسیت فوبیی، تشویت صیجبؿٌبػبًِ ٍ فوبی ػجض هٌبػت هی ثبؿذ، تشاون پبییي ٍ 

هل هْوی دس تبهیي فوبی ػجض هٌبػت، آساهؾ ثبال ٍ رشیبى َّای هٌبػت دس آى گـَدگی فوب دس هزتوغ ّبی هؼىًَی هتؼبسف، ػب

اػت، ٍرَد فوبی ػجض ٍ سػبیت حشین ّبی هٌبػت اص هٌبثغ آالیٌذُ اص دیذگبُ ػبوٌبى هزتوغ ّبی هؼىًَی ػبهل هْوی دس تحمك 

ػٌَاى پیچیذُ تشیي ٍ اػبػی تشیي  هزتوغ ّبی هؼىًَی ثِ (9260 0275، ٍ ّوىبس ػضیضیهؼیبسّبی ویفی هزتوغ هؼىًَی اػت)

ػولىشد، دس ػشكِ هؼوبسی لشى ثیؼتن ثِ حؼبة آهذُ ٍ هی تَاًٌذ تبحیشات ثؼیبس  صیبدی ثش سفتبس ػبوٌیي  ٍ سٍاثي آًْب دس پی داؿتِ 

ثذیي ٍاثؼتِ  ، اص ایي سٍی هؼٌبی ّش احش هؼوبسیّؼتٌذ0 دس هؼوبسی اػبػی تشیي ػبهل هشدم (9012 0281)رثیحی ٍ ّوىبساى، ثبؿٌذ

اػت وِ ایي احش تب چِ اًذاصُ آػبیؾ، آساهؾ ٍ سهبیت هشدم سا تبهیي هی وٌذ ٍ دس پبػخ ثِ ًیبص ّبی ایـبى دس فوبّبی ثبص هی تَاًذ 

هزوَػِ ّبی هؼىًَی وِ صهبًی لشاس ثَد ثب لشاسگیشی دس هیبى فوبّبی ػجض ٍ صیجب ٍ ون تشاون،  ( 02600وبسا ثبؿذ)چشهبیف ٍ ّوىبساى،

رتوبػبت الگَیی سا ایزبد وٌٌذ، ثِ تذسیذ ثِ هزتوغ ّبی آپبستوبًی ثب تشاون ثؼیبس ثبال تجذیل گشدیذًذ0 پیـشفت ّبی كٌؼتی، اصیبد ا



 

 

روؼیت، تَلیذ ؿیَُ ّبی هؼوبسی ًَیي ٍ هفَْم تَػؼِ ػوَدی ًیشٍّبیی ثَدًذ وِ ػیش تحَل ایي هزتوغ ّب ثِ اؿىبل اهشٍصی سا 

فوبّبی هبثیي ػبختوبى ّبی هؼىًَی، ثؼتش پیًَذ ثب ًجیؼت ٍ هحل گزساى اٍلبت  (9170 0275ػضیضی ٍ ّوىبس، تحت تبحیش لشاس دادًذ)

ػیٌی فشاغت دس صًذگی سٍصهشُ اػت0 دس گزؿتِ، حیبى اٍلیي ٍ دس دػتشع تشیي فوب ثشای استجبى تٌگبتٌگ ثب ًجیؼت ٍ فوبی ثبص ثَد)

ّی ربهغ تشی اص الگَّبی سفتبسی ٍ ًیبصّبی سٍاى ؿٌبختی افشادربهؼِ حبكل ؿذُ اػت0 دس تحمیمبت اخیش آگب (9250 0278فش ٍ ّوىبس، 

تبهیي ػذالت ٍ سػبیت حمَق توبم افشاد ربهؼِ دس ایي ًگشؽ ّب هَسد تبویذ لشاس گشفتِ اػت ٍ ایٌىِ ّوِ افشاد دس ّش ػي)وَدوبى، 

فشاد داسای ًبتَاًی حشوتی، افشاد ًبثیٌب یب داسای ثیٌبیی هؼیف، افشاد ػبلوٌذاى ٍ 000( ، ّش ًظادی، ّشلَهی ٍ ثبّش اًذاصُ  ٍ تَاًبیی)ا

حؼیٌی ًبؿٌَا،000( ثبیذ ثتَاًٌذ ثِ ًَس ػبدالًِ دس ارتوبع فوبّبی ثبصحوَس پیذاوٌٌذ ٍ ّیچ لـشی هَسد تجؼین ٍ هحشٍهیت لشاس ًگیشد)

 (90850 0276ٍ ّوىبس، 

 اس دیذگبّْبی هتفبٍت( تحقیق:)تعبریف هختلف در هَرد فضبّبی ثبس پیطیٌِ

9 فوبّبی ثبص، هحل ّبی رغشافیبیی ٍ ارتوبػی دسٍى یب هزبٍس ؿْش ّؼتٌذ؛ هبلىیت ػوَهی ( هی ًَیسذ138 :1891) 0پزلَف(1

دس تؼشیف فوبی ثبص ثِ هحلَسیت  (165: 2005) 2ٍ ًبضیوزا 1سًَگ یًَگ 0غبل ثٌبّب ٍ ػبختوبى ّب ًوی ثبؿذداؿتِ ٍ تحت اؿ

ثش ایي ثبٍسًذ وِ فوبی ثبص فبلذ ػبختوبى اػت یب ایٌىِ فوبی ػبختِ ؿذُ آى اص یه ثیؼتن فوبی آصاد ًیؼت0 ول ٍ اؿبسُ هی وٌٌذ 

9 ّش ( هی ًَیسذ119 :2001ٍ دیگزاى) 3ثیطبة. ایي ثشای اّذاف تفشیحی ٍ ػوَهی اػتفبدُ ؿذُ یب ثذٍى اػتفبدُ ثبلی هبًذُ اػت

ػیي حبل ثب تَصیغ هٌٌمی ٍ هتؼبدل اص لبثلیت دػتشػی هٌبػت ثشخَسداس ثبؿٌذ، آػیت چِ تؼذاد ٍ ٍػؼت  فوبّبی ثبص ثیـتش ٍ دس 

، هؼتمذ اػت وِ ػبوٌبى هزوَػِ ّبی هؼىًَی ثبیذ ثتَاًٌذ 4اسکبر ًیَهي0 پزیشی هشدم دس ثشاثش حَادث غیش هتشلجِ ووتش هی ؿَد

فوبّب تزبٍص وٌذ0 ثٌبثشایي فوبی لبثل دفبع، فوبیی اػت وِ ذ ثیگبًِ ای ثِ ایي ًفوبی ثبص هحیي صًذگی خَد سا وٌتشل وٌٌذ ٍ ًگزاس

اػت9 ّشچِ تؼذاد ًجمبت، ، دس ایي ثبسُ گفتِ 5کَلوبى (02720لٌگ، تـخیق ٍ وٌتشل فؼبلیت ّب سا ثشای ػبوٌبى آػبى هی ػبصد)

 (Coleman0، 0867)ؿَدٍاحذّب، ثلَن ّب، ساّشٍّبی استجبًی ٍ ساّشٍّبی فشاس افضایؾ یبثذ، ٍهؼیت ارتوبػی ٍخین تش هی 

ًیبصّبی اٍلیِ افشاد هَسد تَرِ اًذیـوٌذاى  دس ًشاحی ٍ اسصیبثی فوبّبی ؿْشی 9هی ًَیسذ 6رٍاًطٌبسی ثِ ًبم پزٍضبًسکی

تبویذ هی وٌذ وِ ثذٍى تَرِ ثِ ًیبصّبی اػتفبدُ  ،  هحمك ثشًبهِ سیضی ٍ ًشاحی هحیي7جبى لٌگ .(Proshansky، 0867)اػت

، ، هعوبر ٍ ضْزسبس داًوبرکی8یبى گل (02720لٌگ، حتی كذهبت صیبد فیضیَلَطیىی ٍ سٍاًی اًؼبى ٍاسد وٌذ)وٌٌذگبى، فوب هی تَاًذ 

دس وتبة ، ًوَدُ فوبی ػوَهی ؿْشی هتوشوض ٍسٍاًـٌبػی ثش سٍی تؼبهل هؼبیل ربهؼِ ؿٌبػی،  وِ هحَس اكلی پظٍّؾ ّبیؾ سا

ٍ فؼبلیت ّبی ارتوبػی سا اص رولِ فؼبلیت ّبی اػبػی اًؼبًْب دس فوبّبی 01هؼشٍف خَد ثب ػٌَاى )) صًذگی دس هیبى ػبختوبى ّب((

الگَی هؼىي ون ًجمِ وِ ثِ هؼٌی صًذگی دس خبًِ ٍ صهیي ؿخلی  هؼتمذ اػت009لَکَرثَسیِ (02780بؿبًی رَ، ؿْشی هی داًذ)و

ثَد، ثبػج ّذس سفتي صهیي هی ؿذ، دس حبلی وِ صًذگی دس ػبختوبى ّبی ثلٌذ هشتجِ ای وِ دس هیبى فوبی ػجض پشاوٌذُ ؿذُ اًذ، ساُ 

 .(Schoenauer، 1111، 362)شًبهِ سیضی صهیي هی ثبؿذثحلی وبساتش، ٍ ثْتش دس 

 

 گبسًذگبىهبخز9ً-(ثشخی هٌبلؼبت ًَیؼٌذگبى ٍ پظٍّؾ ّبی ؿىل گشفتِ دس ایشاى دس هَسد فوبّبی ثبص ) -1ضوبرُ  جذٍل

 ًتبیذ گشدآٍسًذگبى هٌجغ ػٌَاى
ختوبى ّبی بًمؾ فوبّبی  ػوَهی ػ

هؼىًَی یلٌذ هشتجِ دس افضایؾ 

تؼبهالت ارتوبػی ػبوٌیي)پظٍّؾ 

 (ىاهَسدی9 ثشد ثیي الوللی تْش

 هذیشیت  ًـشیِ

 60-07(21ؿْشی)

وـفی، هحوذ ػلی؛ 

حؼیٌی، ػیذ ثبلش؛ 

ًَسٍصیبى هلىی، 

 (02800ػؼیذ)

افضایؾ تذسیزی استفبع  ثب تؼبهالت ارتوبػی ػبوٌیي ساثٌِ ای غیش 

ًمـی اػبػی دس افضایؾ آؿٌبیی ٍ ، خٌی داسد، فوبّبی حزوی

ٍ  ایزبد فوبّبی ثبص ٍ ػجض ثب هؼوبسی-ذًتؼبهالت ػبوٌیي ثشػْذُ داس

هحًَِ ػبصی صیجب، دس فشاّن آٍسدى ثؼتشی ثشای ثشلشاسی استجبًبت 



 

 

 ٍ تؼبهالت ارتوبػی ثؼیبس هفیذ هی ثبؿذ

گًَِ ؿٌبػی هزتوغ ّبی هؼىًَی 

 تْشاى ثب هؼیبس فوبی ثبص

 ،(4)آسهبًـْش، ًـشیِ

34-240 
 

 ؛ ػیٌی فش، ػلیشهب-

لبهی صادُ، ػیذُ ًذا 

(02780) 

ثبص هزتوغ هؼىًَی ٍ گًَِ  ّذف اص ایي پظٍّؾ، ؿٌبخت فوبی

ؿٌبػی آى ثِ رْت تبویذ ثش فوبّبی هبثیي ػبختوبى ّب، ثِ ّوشاُ 

ًشاحی فوبّبی ثؼتِ هؼىًَی اػت، یبفتِ ّبی تحمیك ًـبى هی 

ووتش دس اٍلَیت ٍ تَرِ ًشاحبى ثَدُ ٍ ، دّذ وِ ًشاحی فوبی ثبص

توشوض اكلی ثش فوبی داخلی ػبختوبى ّب فبسؽ اص اتفبلبت هب ثیي 

ٍرَد ػِ گًَِ غبلت چیذهبى  آًْبػت0 ًتبیذ تحمیك حبوی اص

وٌذُ، ًَاسی ٍ هتوشوض دس هزتوغ هؼىًَی ؿْش تْشاى اػت0 اپش

گًَِ غبلت دس هزتوغ ّبی هٌبًك هٌتخت ایي ، چیذهبى پشاوٌذُ

 ؿْش اػت0

تبحیش فوبّبی ثبص هزتوغ هؼىًَی ثش 

 افضایؾ تؼبهالت ارتوبػی ػبوٌیي

 ،(04)هزلِ َّیت ؿْش، 

81-720 

یضداًی، ػویشا؛ تیوَسی، 

 (02810ػیبٍؽ)

ًَع پظٍّؾ، وبسثشدی پیوبیـی اػت0 یبفتِ ّبی ایي پظٍّؾ ًـبى 

هی دّذ ػَاهلی چَى ّوگٌی ارتوبػی ػبوٌیي ٍ ثِ وبسگیشی 

الگَّبی ًشاحی رْت ایزبد ؿشایي ایوي، رزاة ٍ ساحت ثشای 

ی دس افضایؾ حوَس خبًَادُ ّب دس فوبّبی ثبص هزتوغ، تبحیش ثِ ػضای

تؼبهالت ارتوبػی ّوؼبیگبى داسد0 ّذف اكلی ایي پظٍّؾ ؿٌبخت 

تبحیش فوبّبی ثبص هزتوغ ّبی هؼىًَی ثِ هیضاى تؼبهالت ارتوبػی 

، ػَاهل هختلفی چَى  ِػبوٌیي آًْب هی ثبؿذ0 ثبتَرِ ثِ ًتبیذ حبكل

خلَت ٍ حشین خلَكی صًذگی ػبوٌیي، ًَع ًشاحی فوبّبی 

ثِ وبسگیشی ایذُ ّبی هَحش رْت ایزبد  هزتوغ ّبی هؼىًَی ٍ

ؿشایي هٌبػت ثشای حوَس ّش چِ ثیـتش ػبوٌیي دس هحًَِ 

هزتوغ ّب ٍ تَرِ ثِ ًیبصّبی ػبلوٌذاى ٍ وَدوبى ثِ ػٌَاى 

ثیـتشیي اػتفبدُ وٌٌذگبى اص فوبّبی ثبص هزوَػِ ّب، ًمؾ ثِ 

ػضایی دس افضایؾ حغ ّوؼبیگی ٍ تؼبهالت ارتوبػی ػبوٌیي 

 ی هؼىًَی خَاّذ داؿت0هزتوغ ّب

ثشسػی ساثٌِ ثیي، هیضاى سهبیت اص 

هزتوغ ّبی هؼىًَی ٍ تبحیش هزتوغ 

)هٌبلؼِ ّبی هؼىًَی ثش سٍاثي اًؼبى

هَسدی چٌذ هزتوغ هؼىًَی دس 

 تْشاى(0

، (4)هزلِ َّیت ؿْش، 

007-0120 

رثیحی،حؼیي؛ حجیت، -

هٌؾ،  فشح؛سّجشی

 (02810ووبل)

هیضاى سهبیت اص یه هزتوغ ٍ تبحیش ثشسػی  ایي پظٍّؾ دس ساثٌِ ثب

( 1(ؿٌبخت ػَاهل هَحش ثش سهبیت، 0آى ثش سٍاثي افشاد ٍ ثب اّذاف9

( وـف ساثٌِ ی ثیي هیضاى 2ثشسػی هیضاى سهبیت اص یه هحیي، 

ش ظسهبیت اص یه هحیي ٍ تبحیش آى هحیي ثش سٍاثي افشاد هذً

ثیي لشاسگشفتِ وِ ًتبیذ ثذػت آهذُ حبوی اص ٍرَد ساثٌِ ی لَی 

0 داسدهیضاى سهبیت اص یه هزتوغ هؼىًَی ٍتبحیش آى ثش سٍاثي افشاد 

ٍ ّوچٌیي پظٍّـگش ثِ ایي ًتیزِ سػیذُ ّشلذس احؼبع سهبیت اص 

تش سٍد هیضاى تبحیش گزاسی ػَاهل هؼوبسی ٍ یه هزتوغ هؼىًَی، ثبال

 یض ثِ ّوبى هیضاى ثیـتش خَاّذ ؿذ0ًهحیٌی هزتوغ ثش سٍاثي افشاد 

ًی پبیذاس ثب ثْشُ گیشی اص ًشاحی هؼىَ

پتبًؼیل ّوپَؿبًی هشص فوبّبی 

 ػوَهی ٍ خلَكی

فللٌبهِ هذیشیت 

-011، (10)ؿْشی،ؽ

800 

تبثبى، هحؼي؛ ٍحیك، 

ثْضاد؛ وـتىبس لالتی، 

 (02760احوذ سهب)

فوبّبی پیشاهًَی هَسد ًظش هی ثبیؼت لبثلیت ثشآٍسدى خَاػتِ ّبی 

لشی ثش فؼبلیت وَدوبى ٍ ػبوٌبى، لبثلیت وٌتشل ٍ لبثلیت ًظبست ث

 اهٌیت دس هحیي ػوَهی سا داؿتِ ثبؿذ0 ایزبد

 ثشسػی تٌجیمی دٍ الگَی هزتوغ 

 ّبی هؼىًَی)هتؼبسف ٍ ثلٌذ 

 هشتجِ( هٌبلؼِ هَسدی9هزتوغ 

ّبی هؼىًَی ًَس)ػئَل( ٍ اػىبى 

 تْشاى

 ًـشیِ ٌّشّبی صیجب، 

(21) ،27-160 
 

ػضیضی، هحوذ هْذی ٍ 

هله هحوذ ًظاد، 

 (0275كبسم)

یبفتِ ّبی تحمیك ًـبى هی دّذ وِ دس هزتوغ هؼىًَی هتؼبسف، 

هحیي هؼىًَی هٌلَة تشی ًؼجت ثِ ًوًَِ ثلٌذ هشتجِ فشاّن ؿذُ 

احشات آى ثش ویفیت ّبی ، تشاون پبییي ٍ ٍرَد فوبی ثبص ٍ ػجض اػت0

وبلجذی فوبیی هحیي، ثبػج ثشتشی اهتیبص وبهل ًوًَِ هتؼبسف 

 0جِ گشدیذُ اػتًؼجت ثِ ثلٌذ هشت
بررضی کیفیت ػْاهل 

کالبدی  فضایی ّ

فضاُای باز هجتوغ 

کًْی غِر جدید ُای هط

 ضٌِد

ًػریَ ٌُرُای 

 زیبا، 

(74 ) ،83-

92. 

 هحود زادٍ، 

 (.0821رحوت)

ایي پژُّع بَ رّظ پیوایػی ّ از ًْع 

خاًْار  881هقطؼی از بیي  -تْصیفی

ضاکي بَ صْرت ًوًَْ گیری تصادفی 

درصد 01گرفتَ اضت کَ  ضادٍ اًجام

ّاحدُای هْرد پژُّع، کیفیت فضاُای 

باز هجتوغ هطکًْی غِرجدید ضٌِد 

درصدهطلْب ّ 73.3راًیوَ هطلْب،

-درصد ًاهطلْب ارزیابی ًوْدًد11.0

در هْرد هیساى رضایت از کیفیت 

فضاُای فضای باز غِر جدید ضٌِد در 

هْردهتغیرُایی ُوچْى گرٍّ ضٌی، 

د خاًْار، ّضؼیت تاُل، جٌص، بؼ

ضال، هیساى  03تؼدادفرزًداى زیر 

تحصیالت، ًْع اغتغال ّ کیفیت فضاُای 

باز هجتوغ هطکًْی غِر جدید ضٌِد در 

افراد ًوًَْ اختالف هؼٌی داری ّجْد 

، بَ هْازات افسایع يدارد. بٌابرای



 

 

 تحقیق: پیطیٌِ

 ًگبسًذگبىهبخز9 ،دس هَسد فوبّبی ثبص( اص ایشاى ) ثشخی هٌبلؼبت ًَیؼٌذگبى ٍ پظٍّؾ ّبی ؿىل گشفتِ دس خبسد-1ؿوبسُرذٍل 

هحل  هؼوبس)ًَیؼٌذُ( ًَع وبسثشی سدیف

 لشاسگیشی

ػبل 

 ػبخت

 هٌبثغ ًتبیذ ػىغ

هزتوغ  1

هؼىًَی 

ثالپَس
01

 

- 
ثوجی ًَ

02
 

- 

 
ػبیت دّىذُ ی 

 (2)ٌّشهٌذ

دػتیبثی ثِ ػذالت ؿْشی ٍ 

ثب دسآهذّبی هختلف ٍ خبًِ 

ّبیی ثب اًذاصُ ّبی هتفبٍت 

( 0ثب گًَِ 0اص فمیش تب غٌی)

ؿٌبػی ون استفبع هی تَاى 

هی تَاى ثِ تشاون ثبال ثب 

ٍرَد فوبی ثبص ٍ دیگش 

( 0 1خذهبت دػت یبفت)  

 

0)Raj Rewal  city and 

IndustrialDeveopment 
Corporation of 
Maharashtra،  (1111)،  
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Cost : cidco،Belapur، New 

Mumbai، Architectural 

Research Cell. 
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(3002)، Blurring the lines 
Between Public & Private Sp. 
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 (2هزتوغ) ػِ ثؼذی

پشٍطُ خبًِ ّبی  2

َّتَآیٌٌْبلوش
03 

آتلیِ هؼوبسی 

ّشهبى 

ّشتضثشگش
04 

آهؼتشدام
05

 
- 

 

ایزبد هىبًی ثشای توبع -

ارتوبػی ٍ یه اتبق صًذگی 

ّوگبًی، وِ ثبػج تؼبهل هیبى 

ػبوٌبى هی ؿَد ًشاحی وشد 

تب ٍایؼتگی هتمبثل ثشًبهِ سیضی 

ؿذُ ای هیبى ػبختوبى ٍ 

(0 استجبى 0وٌذ)خیبثبى ایزبد 

پیچیذُ هیبى فوبی داخل ٍ 

خبسد اص ًشیك دػتشػی ّبی 

ػوَدی وِ پیؾ اص ٍسٍد ثِ 

دسٍى خبًِ ثِ یه فوبی ایَاى 

خلَكی ساُ هی یبثذ، ایي 

هزتوغ ثب استفبع هتَػي ٍ 

تشاون ثبال، فوبی ػوَهی 

هٌبػت ثِ ػٌَاى فوبی روؼی 

خلك وشدُ تب للوشٍ ػوَهی غٌی 

تبًِ تشی تش ٍ دس ػیي حبل دٍػ

 (1ایزبد وٌذ)

0)Herman van Bergeijk  

Herman Hertzberger  (0886)  

Herman Hertzberger 
Birkhauser Verlag. 
2)Goodman Elizabeth rosi 

(3002)، Blurring the lines 
Between Public & Private Sp. 

 

 

ػَیگٌی ل  2

توپل
آلیبى ػشفتی 06

07
 

ػٌبست 

 - فشاًؼِ

 

ٍاحذ هؼىًَی ثشای الـبس  77

ون دسآهذ ثِ ػٌَاى پشٍطُ ای ثب 

استفبع هتَػي ثب تشاون ثبال ثِ 

حَهِ ای  –ؿىل ؿْشی 

ًشاحی ؿذُ اػت، تٌَع چٌذ 

فشٌّگی ثب حفظ هحشهیت  ٍ 

هبلىیت ایزبد ؿذُ اػت، 

ثشخالف خبًِ ػبصی ّبی 

هؼوَل ثشای الـبس ون دسآهذ وِ 

داسای ػبختی ػبدُ ٍ تبحیشی 

خت وٌٌذُ ثش صًذگی یىٌَا

روؼی اػت، ایي خبًِ ّب ثب 

حفظ اػتمالل دس ٍاحذّب ٍ 

ٍسٍدی ّب ، سیتن هتغیش ٍ 

هتوبدهؼوَل دس خیبثبى ّبی 

تبسیخی هبًٌذ ًشم ٍ خـي، 

. Goodman Elizabeth rosi  
(3002)، Blurring the lines 

Between Public & Private Sp. 

جوؼیت، بایطتی تْضؼَ کوی ّ ارتقای 

کیفی فضاُای باز هجتوغ هطکًْی بیع 

 ْجَ قرار هی گیرًد.از پیع هْرد ت



 

 

ؿفبف ٍ هبت ٍ خلَكی ٍ 

 ػوَهی سا ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت0
پشٍطُ خبًِ  

ػبصی دس 

الىؼبًذسا
08 

 - لٌذى -

 

ایزبد فوبی ػوَهی وٌتشل 

ؿذُ، استجبى هتمبثل ٍاحذّب ثب 

ثیشٍى، ثشػی ثخؾ ّبی لبثل 

تؼشیف ول فشٌّگی ٍ َّیتی، 

ًَسگیشی خَة، ػبختوبى ّب ٍ 

 فشم ػبختوبى ّب

 

. Goodman Elizabeth rosi  
(3002)، Blurring the lines 

Between Public & Private Sp. 

سد َّن 
 - ًیَیَسن - 11

 

هجبسصُ ثب اػتیبد ثِ هَاد هخذس؛ 

رشم ٍ رٌبیت، تؼشیف هزذد 

فوبی ػوَهی، تحلیل چگًَگی 

اػتفبدُ هزشهبى اص فوبّبی 

فبلذ وٌتشل، اػتفبدُ اص فوبّبی 

ثبص هحلَس ٍ فوبّبی وٌتشل 

 ؿذُ، صهیي ّبی ثبصی

. Goodman Elizabeth rosi  
(3002)، Blurring the lines 

Between Public & Private Sp. 

 

 ًَع هٌبلؼِ، سٍؽ ٍ ارشای تحمیك

یي، تَكیفی ٍ تحلیلی ثِ یػِ اػتشاتظی تج؛ تحمیك هَسدی ٍ همبیؼِ ای هی ثبؿذ0 دس سٍؽ تحمیك هَسدیسٍؽ  ؛سٍؽ پظٍّؾ حبهش

ثیبى دیذگبُ ّب دس هَسد فوبّبی ثبص، اكَل ٍ هجبحج ًظشی دس ایي صهیٌِ، رْت ، ثِ ثبصؿٌبػی ٍ یٌیوبس سفتِ اػت0 دس اػتشاتظی تجی

هزوَس پشداختِ هی ؿَد0 دس اػتشاتظی تَكیفی، ٍالؼیبت هَرَد هَهَع ٍ ٍالؼیت ّبی هَرَد ثب ًوَد  هلسػیذى ثِ هجبحج ػَا

ًمـِ ٍ ػىغ،  ت روغ آٍسی ؿذُ اص ًشیكباًالػوبسثشدی تَكیف هی ؿَد ٍ دس ًْبیت اص هٌظشی، هؼوبسی ٍ  تشافیىی،وبلجذّبی سٍاًی،

ی آًْب دس هجبحج ٍ ًمؾ ثشاػبع تؼییي هیضاى احش گزاسهل ًتبیذ ػیٌی اػتٌتبد هی ؿَد0 اػتشاتظی تحلیلی ثِ كَست تحلیل ػَا

 فوبّبی ثبص هی پشداصد0 هؼوبسیًشاحی هحیٌی ّشوذام اص آًْب دس  سٍاًـٌبػی 

 اثضاس گشد آٍسی دادُ ّب

سن هىتَة، هـبّذُ ٍ ااثضاس تحمیك تبثغ سٍؽ تحمیك اػت، لزا اًالػبت هَسد ًیبص دس ایي پظٍّؾ اص ًشیك تْیِ ٍ هذ اص آًزب وِ

اص وتت،  فیؾ ثشداسی 09 ثِ ًَس ولی اثضاسّبی هَسد اػتفبدُ ثشای ایي پظٍّؾ ثِ ػجبست صیش ثیبى هی ؿَدگشفتِ اػت هلبحجِ كَست

اص هتخللیي سؿتِ ٍ ػبوٌیي هزوَػِ ّبی هَسد  تْیِ ػىغ َّایی ثِ سٍص ؿذُ، هلبحجِ، تْیِ ػىغ، همبالت ٍ پظٍّؾ ّبی لجلی

 ، پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ ثب هـبٍسُ داًؾ آهَختِ سؿتِ سٍاًـٌبػی(0پظٍّؾ

 جبهعِ آهبری، حجن ًوًَِ، رٍش ًوًَِ گیزی ٍ ضیَُ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب

 وغ هؼىًَی هَسد هٌبلؼِ) آفتبة تجشیض ٍ ؿفك تجشیض( هی ثبؿذ0ربهؼِ آهبسی هـتول ثش خبًَادُ ّبی ػبوي دس دٍ هزت

 710157هفیذ حذٍد  هتش هشثغ ٍالغ دس وَی ٍلیؼلش تجشیض ثب صیشثٌبی غیش 150111دس صهیٌی ثِ هؼبحت حذٍد  هزتوغ هؼىًَی آفتبة

هَلؼیت ثؼیبس خَة هٌٌمة وَی ٍلیؼلش  ثب تَرِ ثِ 0 ثبؿذ ، تـىیل ؿذُ اػت ًجمِ هی 06الی  00 ٍ ؿبهل ثشد ّبیهتش هشثغ ثَدُ 

ؿشٍع ػولیبت ػبختوبًی هزتوغ آفتبة ثلَست هـبسوتی اص  0گشدیذُ اػتتجشیض ، ولیة ٍاحذّب ثلَست لَوغ ٍ ثب ویفیت ثبال ارشا 

ًجمِ  06تب  00هتش هشثغ اص  021خَاثِ ثب هتشاط  2ٍ  1آفتبة ثلَست ٍاحذّبی پشٍطُ  0اػتثَدُ  آغبص گشدیذُ 0271تبسیخ ؿْشیَس ػبل 

لشاس  ؼتشی0خیبثبى لبًَى0ٍلیؼلش0پـت دادگٍ هزتوغ هؼىًَی ؿفك ٍالغ دس تجشیض 0ٍاحذی ًشاحی گشدیذُ اًذ 3ٍ  1ٍ دس ّش ًجمِ 

ثَدُ ٍ ػشهبیِ  0281ًجمِ هی ثبؿذ، تـىیل ؿذُ اػت0 ػبل ثْشُ ثشداسی اص ایي هزتوغ 11ٍ  03داسد، وِ ؿبهل دٍ ثشد هؼىًَی 



 

 

هتشهشثغ ثِ كَست  011،011،043گزاسی آى تَػي ؿشوت تَػؼِ ػشهبیِ گزاسی ثؼیزیبى ثَدُ ٍ ٍ احذّبی ایي پشٍطُ دس هتشاطّبی

 یٌگ ثِ اصای ّش ٍاحذ ًشاحی ؿذُ اػت0خَاثِ ثب تبهیي پبسو 1ٍ2ّبی 

 هبخز9ًگبسًذگبى هَلؼیت فوبیی ًوًَِ ّبی هَسد هٌبلؼ9ِ-2رذٍل ؿوبسُ

ٍاحذ هؼىًَی( ثِ  061فك تجشیض هـتول ثش ٍاحذ ٍ دس هزتوغ ؿ 071)دس هزتوغ آفتبة تجشیضهـتول ثش ًحَُ ی تَصیغ پشػـٌبهِ ّب 

هَسد  071هَسد اص  012كَست اسائِ لٌؼی پشػـٌبهِ ثِ ّش خبًَادُ ػبوي دس ٍاحذّب هی ثبؿذ0 اص پشػـٌبهِ ّبی اسائِ ؿذُ تؼذاد

پشػـٌبهِ ُ اص اًالػبت اػتخشاد ؿذُ ثب اػتفبدٍاحذ هؼىًَی دس هزوَػِ ؿفك دسیبفت ؿذ ٍ  061هَسد اص  024هزوَػِ آفتبة ٍ 

 ایي ػبهل ّب ثَدُ؛ سٍاًی، تشافیىی، هٌظشی، هؼوبسی ٍ وبسثشدی ػبهل ّبی سٍاًـٌبػی هَحش وِ ؿبهل ػبهل ّبی؛هحمك ػبختِ، ٍیظگی 

 ؿْشػتبى تجشیض

 هزتوغ هؼىًَی آفتبة     هزتوغ هؼىًَی ؿفك

 اػتبى ّبی وـَس    ؿْشػتبى ّبی اػتبى آرسثبیزبى ؿشلی

     اػتبى آرسثبیزبى ؿشلی    
 

 
  

 هَلؼیت هزتوغ هؼىًَی آفتبة ًَع ًشاحی ًوبّب ٍ احزبم9 فوبی هشوضی9

 

  
 هزتوغ هؼىًَی ؿفكهَلؼیت  ًَع ًشاحی ًوبّب ٍ احزبم9 فوبی هشوضی9

   



 

 

دس هزتوغ آفتبة تؼذاد پشػـٌبهِ ّبی پبػخ دادُ ؿذُ تَػي وِ  دس هزتوغ آفتبة ثِ ًَس هؼٌب داسی ثیـتش اص هزتوغ ؿفك هی ثبؿذ

 % هی سػذ0/030% ٍ 8/74% ٍ دس هزتوغ ؿفك ایي تؼذاد ثِ 11ّب  % ٍ صى67هشدّب 

 تؼشیف ػولیبتی هتغیشّب 

ػَال اػت ٍ ّشوذام اص ػبهل ّب؛ رٌجِ ّبی هختلفی اص سٍاًـٌبػی فوبّبی ثبص سا هی  04ػبهل هٌبثك رذٍل صیش وِ داسای  4ؿبهل 

 خیلی ون( ًوشُ گزاسی هی ؿَد0      1خیلی صیبد ٍ        0ًمٌِ ای لیىشت) 4ػٌزذ0 ّش ػَال ثب اػتفبدُ اص همیبع 

 (گبسًذگبىتؼشیف ػولیبتی هتغیشّب دس پظٍّؾ0)هبخز9 ً-3ؿوبسُ رذٍل

 ػبهل ّب هتغیشّب پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ ثشاػبع تمؼین ثٌذی ػبهل ّب

 (فوبی هشوضی ایي هزتوغ ثِ چِ هیضاى، تؼبهالت ارتوبػی ؿوب سا ثب ّوؼبیگبى هْیب وشدُ اػت؟4

(ًَع ًشاحی فوبّبی ثبص ایي هزتوغ، ثِ چِ هیضاى دس ویفیت آػبیؾ هحیي ٍ وبّؾ تٌؾ سٍحی ٍ رؼوی ؿوب هَحش 00

 ثَدُ اػت؟

 ػبهل سٍاًی0-0 ویفیت آػبیؾ هحیي/تؼبهالت ارتوبػی

 (اص ًَع وف ػبصی فوبّبی ثبص، رْت ساحتی حشوتی ثِ چِ هیضاى احؼبع سهبیت هی وٌیذ؟5

 دس فوبّبی ثبص ثِ چِ هیضاى دس ساحتی ؿوب هَحش اػت ؟ ( سهپ ّبی ًشاحی ؿذ7ُ

 ( ًَع ًشاحی فوبّبی ثبص ایي هزتوغ، ثِ چِ هیضاى فشكت ٍ توبیل ثِ پیبدُ سٍی سا ثشای ػبلوٌذاى هْیب وشدُ اػت ؟01

 (ًَع ًشاحی فوبّبی ثبصی وَدوبى ثِ چِ هیضاى رْت استمبء ویفی حوَس وَدوبى هَحشاػت؟02

 ػبهل وبسثشدی 0-1 ػبلوٌذاى/وَدوبى 

 (اص فبكلِ تزوغ فوبی هشوضی هزتوغ تب ٍاحذ هؼىًَی خَد ثِ چِ هیضاى احؼبع سهبیت داسیذ؟3

 (اص اهىبًبت دػتشػی ّبی پیبدُ دس فوبّبی ثبص ثِ چِ هیضاى احؼبع سهبیت هی وٌیذ؟8

 احؼبع سهبیت هی وٌیذ؟( اص اهىبًبت دػتشػی ّبی ػَاسُ)تبوؼی، اتَثَع 000ٍ( دس فوبّبی ثبص ثِ چِ هیضاى 01

 ػبهل تشافیىی0-2 فبكلِ/ٍػبیل حول ًمل ػوَهی

 (اص ًَع ًشاحی فوبّبی ثبص ایي هزتوغ ثِ چِ هیضاى احؼبع آساهؾ هی وٌیذ ؟0

 (ّن ؿىل ثَدى ًوبّبی ثیشًٍی هزتوغ ثِ چِ هیضاى دس ػشصًذُ ثَدى فوبّبی ثبص هَحش هی ثبؿذ؟03

 ػبهل هؼوبسی0-3 ًوبػبصی/ًشاحی

 (ٍرَد ػٌلش آة ثِ چِ هیضاى ویفیت آػبیؾ هحیي فوبّبی ثبص سا تبهیي ًوبیذ؟1

 ( ػش ٍ كذای ایزبد ؿذُ دس فوبّبی ثبص ثِ چِ هیضاى دس احؼبع آساهؾ ؿوب تبحیش هی گزاسد؟2

 (اص فوبّبی ػجض هَرَد دس هحًَِ هزتوغ هؼىًَی ثِ چِ هیضاى احؼبع سهبیت هی وٌیذ؟6

 هٌظشیػبهل 0-4 آة/گیبُ/كذا

 ػبهل ّبی سٍاًـٌبػی فوبّبی ثبص ثشاػبع پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ

ثشاػبع پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ؛ وِ ؿبهل هتغیشّبی تؼبهالت ارتوبػی ٍ ویفیت آػبیؾ هحیي هی ثبؿذ0 اص حذٍد اًی: عبهل ر1-1ٍ

صًذگی روؼی اًؼبى ّب ثِ هشٍس سؿذ وشد0 اص هیالدی دس ًمبًی اص دًیب ایذُ ثبصگـت ثِ ًَع صًذگی ًجیؼی گزؿتِ ٍ لضٍم  0861دِّ 

(( ثَد0 ثب تَرِ ثِ ٍاطُ وَّبٍ ػیٌگ وِ اص تشویت دٍ 10رولِ الذاهبت دس ایي صهیٌِ ایزبد هزوَػِ ّبی هؼىًَی ثِ ػٌَاى))وَّبٍػیٌگ

 & Mccamant،1989ولوِ خبًِ ٍ ارتوبع تـىیل ؿذُ، ّذف اص ایزبد آى، تـَیك اًؼبًْب ثِ صًذگی ارتوبػی ثَدُ اػت )

Dyrrett ،0 ًشاحی هزتوغ ّبی هؼىًَی اهشٍصی ثِ دلیل ػذم تَرِ ثِ ًیبصّبی اًؼبًی ٍ دس ًظش گشفتي پیبهذّبی سٍاًـٌبختی آى)

صًذگی فشدی ٍ ارتوبػی ػبوٌیي سا ثب هـىالتی هَارِ ػبختِ اػت0 اص رولِ ًیبصّبی فشاهَؽ ؿذُ اًؼبى ّب دس ایي ًشاحی ّب، 

(0 اًؼبى هَرَدی ارتوبػی ثَدُ ٍ استجبًبت ٍ تؼبهالت ارتوبػی اص ًیبصّبی اػبػی 972 0281ضداًی ٍ ّوىبس،تؼبهالت ارتوبػی اػت)ی

اٍ اػت0 غبلجب اًؼبى دس تؼبهل ثب دیگشاى اػت وِ تَاًبیی ّبی خَد سا هی ؿٌبػذ، ثِ خلك هؼبًی هی پشداصد ٍ َّیت خَد سا هی ػبصد0 اص 

بثل ارتوبػی ثشای پبػخ ثِ ًیبصّبی اًؼبى ثِ پیًَذ رَیی ٍ احؼبع تؼلك ثِ هىبى یه هشٍست دیذگبُ وشیؼتَفش الىؼبًذس، ساثٌِ هتم

اػت، ّوچٌیي ٍی هؼتمذ اػت فؼبلیت ّبیی چَى تؼبهل ثب دیگشاى ٍ هـبّذُ فؼبلیت ّبی هشدم، ثب ثِ ٍرَد آٍسدى صهیٌِ ّبی 

ي حبل تؼبهل ارتوبػی، ًگشؽ افشاد ثب پیـیٌِ ّبی رٌّی ارتوبػی ؿذى ٍ ارتوبػی پزیشی ثِ سؿذ فشدی اًؼبى ووه هی وٌذ0 دس ػی

(0 تؼبهالت ارتوبػی ثِ ًمؾ ارتوبػی ٍ سٍاثٌی وِ فشد دس گشٍُ 0276ٍ ٍیظگی ّبی هتفبٍت سا ثب یىذیگش ًضدیه هی وٌذ)الىؼبًذس، 

ثشای ػولىشد هٌلَة آًْب ٍ داسد ٍاثؼتگی داسد)احؼبع اهٌیت ٍ آػبیؾ سٍاًی ٍرؼوی( یىی اص ؿشایي الصم دس فوبّبی ثبص ؿْشی 

تؼْیل ثشٍص سفتبسّبی هٌبػت دس اٍلبت فشاغت ٍ ٍرَد اهٌیت ٍ آػبیؾ رؼوی ٍ سٍاًی ٍ اػتفبدُ اص ایي لبثلیت تَػي اػتفبدُ 

وٌٌذگبى اص آى هحیي وبلجذی اػت، ثِ گًَِ ای وِ ایي هحیي وبلجذی ثب داسا ثَدى ایي ؿشایي دس ػٌَح هختلف سٍاًی تبهیي وٌٌذُ 

بسّبی خبف دس افشاد اػت ٍ ّوؼبختی سفتبس ٍ هحیي سا تبهیي خَاّذ وشد0 اص آًزبیی وِ ثشٍص ّش سفتبسی اص ؿخق، ًتیزِ تفىشات سفت



 

 

ٍ هؼبئل سٍاًی ٍاحؼبػی اٍػت لزا ثب احؼبع اهٌیت تَػي ؿخق دس یه فوبی ؿْشی ثِ ػٌَاى لشاسگبُ سفتبسی، اهىبى ثشٍص سفتبسّب 

احؼبع آساهؾ ٍ لزت اص فشد اًتظبس هی سٍد0 ایزبد احؼبع لزت، سهبیت هٌذی ٍ اص یه فوب، ثبػج ایزبد  ٍ فؼبلیت ّبی هخجت ّوشاُ ثب

استجبى هَحش ثیي فوب ٍ ؿخق هی ؿَد، ثِ ًَسی وِ ؿخق احؼبع تؼلك خبًش هی وٌذ ٍ توبیل افشاد ثِ اػتفبدُ ٍ حوَس دس ایي 

صّبیی دس ػٌَح ثبالتش ثب اًگیضُ ّبی سٍاًی پیچیذُ تش هی ؿَد وِ ثشلشاسی هحیي ثیـتش هی ؿَد0 ثب صًذگی ارتوبػی، اًؼبى هتَرِ ًیب

سٍاثي ٍ تؼبهالت ارتوبػی دس رْت سفغ ایي ًیبصّب هشٍست پیذا هی وٌذ0تؼبهل ارتوبػی ثِ هؼٌبی ایزبد ساثٌِ ثیي دٍ ًفش ٍ ثیـتش 

(0 آپبستوبى ًـیٌی، 911 0275ػت)داًـپَس ٍ ّوىبس، اػت وِ هٌزش ثِ ٍاوٌـی ؿَد ٍ ایي ًَع ٍاوٌؾ ثشای ّش دٍ ًشف ؿٌبختِ ؿذُ ا

فوبّبی ون ٍ وَچه ثشای صًذگی، اػتفبدُ اص فوبّبی ػوَهی سا هی ًلجذ0 تَرِ ثِ فوبّبی ثبص ثِ ػٌَاى هحلی ثشای ثشلشاس تؼبهالت 

بى ًؼجت ثِ هحل صًذگی ارتوبػی ٍ دس پی افضایؾ حوَس هشدم ٍ دس ًتیزِ افضایؾ اهٌیت ارتوبػی ٍ ایزبد حغ هؼئَلیت دس ػبوٌ

 (0 905 0281خَد هشٍسی اػت)ثْضادفش، 

وَدوبى ٍ ػبلوٌذاى ثب تَرِ ثِ اٍلبت فشاغت ؿبى ثیـتشیي اػتفبدُ وٌٌذگبى اص فوبّبی ثبص هزوَػِ هی ثبؿٌذ ٍ عبهل کبرثزدی: 2-1

س ّش هزتوغ هؼىًَی اص اّویت ایزبد ؿشایي هٌبػت رْت حوَس آًْب دس فوبی ثبص هزتوغ دس ساػتبی افضایؾ سٍاثي ّوؼبیگی د

ثبالیی ثشخَسداس اػت0 هَارِْ وَدن ثب هحیي ّب ٍ فشٌّگ ّب ٍ هشدم ٍ تزبسة ٍ ؿیَُ ّبی هختلف اًذیـِ دس سؿذ ٍ ثشٍص خاللیت 

دس یىی اص هـَْستشیي سٍاًـٌبػبى وَدن  11ٍی احش داسد0 ثبصی ّبی هحیٌی خالق دس سؿذ خاللیت وَدن هَحش اػت0 تؼبهل9 طاى پیبطُ

خلَف سؿذ ٍ یبدگیشی وَدن هؼتمذ اػت وِ وَدوبى رْبى ّؼتی سا هتفبٍت اص ثضسگؼبالى هی ثیٌٌذ ٍ آًْب اص تزشثِ هؼتمین ثب 

هحیي پیشاهَى ثِ دسن ٍ فْن اهَس هی پشداصد سیـِ ّبی ادساوی هحیي دس وَدوی اًؼبى ًْفتِ اػت0 وَدن اثتذا پذیذُ ّب ٍ اؿیب سا ثِ 

ًگبُ ثب توبیض لبئل ؿذى، آًْب سا تؼشیف هی وٌذ0 ساثٌِ وَدن ثب هحیي ساثٌِ هَهؼی اػت دس ؿٌبخت هَهؼی كَست ولی هی ثیٌذ ٍ آ

ثِ ربی فَاكل ٍ اثؼبد ٍ صٍایب ٍ هؼبحبت، سٍاثٌی چَى ًضدیىی، دٍسی، تمبسى، پیَػتگی ٍ دسٍى  ّن ثَدى هَسدتَرِ وَدن لشاس هی 

یبس اثتذایی ثشاػبع تمبسى اػت وِ ثب تذاٍم ٍ ًضدیىی تؼشیف هی ؿًَذ)هؼوبسیبى، گیشد0 ثٌبثشایي وَدن اثتذا هتَرِ ًظن ّبیی ثؼ

هوىي اػت گَؿِ خیبثبًی وِ دس آى ػبختوبًی "ثب تَرِ ثِ اكل پبػخگَیی فوب ثِ هلشف وٌٌذُ هی گَیذ9  12(0 ایتلؼَى9217 0273

ثِ اًَاع ٍػبیل پیؾ ػبختِ هبًٌذ تبة ٍ ػشػشُ ػبختِ هی ؿَد، اص ًظش اّذاف ثبصی وشدى پبػخگَتش اص یه صهیي ًَػبص هزْض 

(0 دس ساثٌِ ثب وَدوبى ٍ لضٍم ًظبستی وِ ٍالذیي ثش فؼبلیت آًْب ثبیذ داؿتِ ثبؿٌذ هؼوَال ػبوٌیي ػِ ًجمِ اٍل 0863)ایتلؼَى، "ثبؿذ

ثِ ّویي رْت اص هحل ػىًَت  ثِ ساحتی هی تَاًٌذ اص پٌزشُ وَدوبى خَد سا ٌّگبم ثبصی دس هحًَِ ثیشًٍی تحت ًظش داؿتِ ثبؿٌذ ٍ

سهبیت ثیـتشی داسًذ، حبل آًىِ ٍالذیي ػبوي دس ًجمبت ثبالتش ثِ ػلت دٍسی دیذ ٍ دػتشػی ثِ وَدوبى دس ٌّگبم ثبصی دس خبسد 

ػبختوبى احؼبع ػذم سهبیت ٍ ًگشاًی ثیـتشی اص هَلؼیت هحل ػىًَت خَد داسًذ0 ػبختوبى ّبی ثلٌذ ػالٍُ ثش ػذم اهىبى ًظبست 

ل ٍالذیي ثش فوبی ثبصی وَدوبى ٍ ًَرَاًبى اص داخل ٍاحذّب ٍ ًجمبت ثِ اهَس ًجیؼی هـىالتی اص رولِ ػذم دػتشػی آػبى ثِ وبه

فوبی ثبصی، تشع اص هحجَع ؿذى، فوبّبی دٍس اص دیذ000ٍ سا ّوشاُ داسد ؿبیبى روش ایٌىِ ایي هَاسد ًیض ػْن هَحشی دس ایزبد اختالالت 

ًبى ایفب هی ًوبیٌذ0 اهٌشاة ٍ ًگشاًی ثشاحش ؿشایي هحیٌی، سوَد سؿذ رؼوی ٍ تشع ثش احش ػذم حوَس اص سفتبسی وَدوبى ٍ ًَرَا

هحیي آصاد ٍ صًذگی دس فوبّبی تٌگ ٍ هحذٍد، اًضٍای ارتوبػی، وبّؾ سفتبس دٍػتبًِ، اص خَد ثیگبًگی، تٌؾ ٍ تؼبسم ثب تَرِ ثِ 

هؼبئل هٌشح دس تشثیت كحیح وَدوبى ٍ ًَرَاًبى حبیض اّویتی ثؼضا دس  آًْب اص ثشخَسد ٍ ػش ٍكذای ًبؿی اص فؼبلیت ٍتحشن

رلَگیشی اص ثشٍص اختالالت سفتبسی، آًْب ثْشُ گیشی اص فوبی هٌبػت ثبصی، تفشیح ٍ ًحَُ سفتبس دٍػتبى ٍ ّن ثبصی ّبی آًْبػت0 ایي 

دس ثذٍ اهش ثِ ًظش هی سػذ دس ػبختوبى ّبی ثلٌذ اهَس تبحیش هْوی دس ؿىل گیشی ؿخلیت ٍ تشثیت وَدن ٍ ًَرَاًبى ایفب هی وٌٌذ0 

ثِ ػلت هوىي ًجَدى ثبصی ثچِ، دس داخل آپبستوبى ّب، خبًَادُ ّب ثب هـىل هَارِ  ثبؿٌذ؛ ایي دس حبلی اػت وِ دس كَست ٍرَد فوبی 

ی فشصًذاى اص ثیي سفتِ ٍ ایزبد ثبصی آًْب هزجَسًذ ثِ دٍس اص چـن ٍالذیي خَد ثِ ثبصی ثپشداسًذ0 ثذیي كَست ًظبست ٍ وٌتشل الصم سٍ

چٌیي ؿشایٌی ثب تَرِ ثِ ٍرَد افشاد هختلف ٍ ثشخَسداس اص فشٌّگ ّبی هتفبٍت ٍ اهىبى ثشخَسد ثیي وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ثب لـشّبی 



 

 

ًبى دس ًبهٌلَة هـىل اػت؛ ایي هـىل دس ػبیش ػبختوبى ّب ٍرَد ًذاسد0 دس ًظش گشفتي فوبّبی ثبصی هتٌَع ثشای وَدوبى ٍ ًَرَا

 (0 0270هحًَِ ثٌبّبی ثلٌذ ووه صیبدی ثِ فوبّبی صیؼتی ایي لـش ًوی وٌذ)ثوبًیبى، 

ایي ثخؾ وِ ثشاػبع تمؼین ثٌذی پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ ؿبهل؛ هتغیشّبی فبكلِ فوبی هشوضی هزتوغ  عبهل تزافیکی:3-1

ى، ؿٌیذى، هاللبت دیگشاى ٍ دػتشػی آػبى اص هْوتشیي ثب ٍاحذ هؼىًَی ٍ اهىبًبت دػتشػی ّبی پؼبدُ ٍ ػَاسُ هی ثبؿذ0 اهىبى دیذ

-ربرثِ ّبی فوبّبی ثبص هزتوغ ّبی هؼىًَی اػت، ثب تَرِ ثِ هٌبلؼبت اًزبم ؿذُ ٌّگبهی وِ ویفیت هحیي اص ًظش تٌَع فوبیی

ٍ رلت افشاد پیبدُ ثِ ػولىشدی ٍ ًیض اػتفبدُ اص سًگ ّبی هتٌَع ٍ هٌبػت ثش سٍی ػٌَح ػوَدی ٍ افمی استمب هی یبثذ هیضاى رزة 

فوبّبی ثبص ثیـتش هی گشدد0 فوبّبی ثبص هؼىًَی ًیف ٍػیؼی اص سفتبسّب، فؼبلیت ّب ٍ وبسوشدّب سا دس خَد ربی دادُ اًذ0 ػجَس، 

دػتشػی، ربثِ ربیی، لذم صدى، خشیذ وشدى، گزساى اٍلبت فشاغت، كحجت وشدى ٍ اًَاع تجبدالت فشٌّگی هی تَاًٌذ دس ایي فوبّب 

گیشًذ0 ایي فوبّب هی ثبیؼت پزیشای ّوِ گشٍُ ّبی ارتوبػی ؿْشًٍذاى ٍ ثشای ّوِ ػبوٌیي اص وَدن تب ثضسگؼبل، رَاى تب  كَست

اص دیذگبُ ثشًبهِ سیضی ارتوبػی، رذایی هیبى پیبدُ ٍ  (9740 0272پیش، صى ٍ هشد، ػبلن ٍ ون تَاى لبثل صًذگی ٍ هٌلَة ثبؿذ )ًَرسی، 

ارتوبػی دس فوبی ػوَهی هی ؿَد وِ هشدم دسآى ثِ ساحتی ثب ّن دس تؼبهلٌذ ٍ فوبیی اهي ٍ هٌبػت رْت ػَاسُ ثبػج ایزبد فوبیی 

فوبّبی ثبصی وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ثبیذ داسای دػتشػی هٌبػت ثِ ٍاحذ ّبی   (9880 0276ثبصی وَدوبى اػت )تبثبى ٍ ّوىبساى، 

فوبی ػجض هٌبػت دس رَاس هحل فوبی هشوضی هزتوغ ّبی هؼىًَی  ػالٍُ  هؼىًَی ثَدُ ٍ اص اهٌیت وبفی ثشخَسداس ثبؿٌذ0 ثب ایزبد

ثش ّوَاس ؿذى اهىبى اػتفبدُ ٍالذیي اص فوبی ػجض، تؼْیل دس اهش وٌتشل ٍ ًظبست ثش وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ًیض فشاّن خَاّذ ؿذ، دس 

 ی ًبؿی اص ثبصی آًْب دس ًظش گشفتِ ؿَد00فوبّبی داخلی ثٌبی ثلٌذ، فوبی ثبصی وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ثب وٌتشل اًتمبل ػش ٍكذا

ایي ثخؾ وِ ثشاػبع تمؼین ثٌذی پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ ؿبهل ًشاحی ٍ ًوب ػبصی ّبی هزتوغ هی ثبؿذ  عبهل هعوبری:4-1

ثشای  ثب ػٌَاى؛ هؼوبسی، ثب هزوَػِ احؼبػبت ٍ ایذُ ّبیی ثشای ثْتش صیؼتي فشآیٌذی اػت فیضیىی وِ دس لبلت ػبخت ٍ خلك ثٌبّبیی

ػولىشّبی هختلف ٍ سفغ ًیبصّبیی ّوچَى صیؼت، اهٌیت، آػبیؾ ٍ ًیبصّبی ثی ؿوبس دیگش ثـشی ًوَد هی یبثذ؛ ثِ دلیل سؿذ 

ؿْشًـیٌی دِّ ّبی اخیش دس ایشاى، الگَی تَلیذ هؼىي تغییش یبفتِ ٍ لضٍم ایزبد اًجَُ هؼىي، ػجت وبّؾ ٍ هٌلَثیت ًشاحی ّب دس 

ثِ ًَس ولی، هؼوبسی تجلَس ادسان ٍ ثبٍس اًؼبى اػت وِ دس ػبخت هىبى ػىًَت ٍی هتزلی هی ثخؾ ّبی هختلف گـتِ اػت0 

(0 ویفیت ّبی ادساوی ٍ ًَع ًشاحی ًوب ػبصی فوبّبی ثبص هزتوغ ٍ هحلِ ًظیش اًؼزبم، پیچیذگی، ساص 0281911ؿَد)ػجذالحؼیٌی،

ٌبى هزتوغ ثشای اػتفبدُ هذاٍم اص فوبّبی هحلِ ثشای اهَس هختلف آهیضی، خَاًبیی، آؿٌبیی، اصدحبم یب آساهؾ دس تشریح ٍ اًتخبة ػبو

تبحیش گزاس اػت0 ثذٍى تشدیذ اّویت غیش لبثل اًىبس ثبصی ثِ ػٌَاى یىی اص ثؼتشّبی سؿذ وَوبى وِ هَرت ثبلٌذگی رؼن ٍ سٍاى ٍ 

َاًذ ًیبصّبی سؿذ وَدوبى سا دس توبهی فوبّبی ثبصی هی ت"دس ایي ساثٌِ هی گَیذ9  13حتی رّي آًبى هی گشدد آؿىبس اػت0 یًَؼىَ

0 الجتِ ثذیْی اػت وِ هٌظَس اص ایي گًَِ فوبّب، "صهیٌِ ّب فشاّن هی ػبصد0 سؿذ رؼوی، سؿذ ادساوی، سؿذ ارتوبػی ٍ سؿذ احؼبػی

سا دس صهیٌِ ّبی صهیي ّبی ثبصی اػت وِ ثب تَرِ ثِ ٍالؼیبت ٍ ٍیظگی ّبی سٍاًـٌبختی وَدن ؿىل گشفتِ ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ًیبصّبی اٍ 

یبد ؿذُ پبػخ دّذ0 چِ ثؼب صهیي وِ ثب كشف ّضیٌِ ّبی صیبد ثب اًَاع ٍػبیل ثبصی ٍ ثب تٌَع ًشاحی  تزْیض گشدیذُ لىي هَسد اػتمجبل 

وَدوبى لشاس ًوی گیشًذ0 تؼبهل وَدن ثب هحیي اصاّویت فَق الؼبدُ ای ثشخَسداس اػت، ثِ گًَِ ای وِ ایي تؼبهل اص ؿىل گیشی 

ت تب سؿذ رؼوی ٍ رٌّی وَدن سا دس ثش هی گیشد لزا تبویذ ثش ایزبد فوبّبی ساحت، اهي، لبثل دػتشع، پبػخگَ، رزاة، ؿخلی

 (02680خالق ٍ صهیٌِ ػبص، رْت سؿذ رؼوی ٍ رٌّی وَدن، دس ػبخت فوبّبی وَدوبى هَسد تَرِ ًشاحبى لشاس ثگیشد )ػیف، 

اگش دس گزؿتِ للوشٍّبیی چَى خلَكی ٍ ًیوِ خلَكی ٍ یب ػوَهی ٍرَد داؿت، دس ؿشایي وًٌَی ثب : عبهل هٌظزی 5-1

ّبی تذاخل ایي للوشٍّب ٍ حشین ثذٍى تؼشیف ػیؼتن ربیگضیي، ػیبػت ثلٌذ هشتجِ ػبصی دس چْبس گَؿِ ؿْش ثذٍى ًشاحی هحًَِ 

ایؾ ثیوبسی ّبی ًبؿی اص اًضٍا ٍ فشدگشایی، فشٌّگ ٍ اسصؽ ّبی هٌبػت اػوبل هی گشدد0 ًجیؼی اػت وِ ثب ایي سًٍذ، ػالٍُ ثش افض



 

 

ًمؾ فوبّبی ػوَهی ػبختوبى ّبی هؼىًَی ثلٌذ هشتجِ دس "ثَهی ٍ هلی دچبس هؼئلِ هی گشدد0 ثشاػبع پظٍّؾ اًزبم گشفتِ ثب ػٌَاى

ٍرَد فوبی ػجض ٍ سػبیت حشین ثِ ایي ًتیزِ سػیذُ اًذ وِ؛ ػبوٌبى هزتوغ ّبی هؼىًَی،  "افضایؾ تؼبهالت ارتوبػی ػبوٌیي

ثشاػبع تحمیك اًزبم گشفتِ دس وبلیفشًیب  (02810هٌبػت، ػبهل اكلی دس تحمك هؼیبسّبی ویفی هحیي هؼىًَی اػت)یضداًی ٍ ّوىبس،

 هیضاى سهبیتوٌذی ػىًَتی ثب وبّؾ تشاون ٍ افضایؾ فوبی ثبص، افضایؾ هی یبثذ وِ ایي هیضاى سهبیتوٌذی سا هی تَاى ثب هَاسدی

 & potter،1115 :507ّوچَى ًیبص اًؼبى ثِ فوبی خلَت، ػىَت ٍ هحیٌی هٌبػت دس خبسد اص خبًِ ػٌَاى ًوَد0 )

cantarero 0فوبّبی ػجض ٍ ثبص ثِ ػٌَاى فوبّبیی وِ هی تَاًٌذ گشدآٍسًذُ ی ًجمبت هختلف ربهؼِ ثبؿٌذ، اّویت ٍیظُ ای داسًذ)

(0 احؼبع سهبیت 0275د تؼبهالت فشٌّگی ٍ تؼذیل ربهؼِ هخوشحوش ٍالغ ؿَد)فشثذ، گشدّوبیی ًجمبت هختلف هشدم هی تَاًذ دس ایزب

ٍرَد  اص یه هحیي هی تَاًذ ػجت تبحیشات هخجت هحیي دس سًٍذ سٍاثٌی وِ دسآى هحیي، دس حبل ؿىل گیشی ٍ اًزبم اػت، گشدد0

سٍى ؿْشی افضایؾ هی دّذ ّوچٌیي ػٌح دسختبى ٍ ًگْذاسی هٌبًك چوي وبسی ؿذُ احؼبع اهٌیت ٍ آػبیؾ سا دس هحلِ ّبی د

(Sullivan et al 0،1111 :57ثبصی ٍ خاللیت ثبصی وَدوبى ًیض دس اهبوي داسای دسخت ٍ صهیي چوي وبسی ؿذُ دٍ ثشاثش اػت )

بّب خاللیت تبثغ ػبػت ٍ صهبى ٍ هىبى هـخلی ًیؼت ٍ وَدوبى ًیبصهٌذ تذاٍم، توشوض، آساهؾ ٍ ػذم ػزلِ دس حوَس، ػجَس ٍ دسن فو

(0 ثشخی اص تحمیمبت سٍاًـٌبختی پیشاهَى تشریحبت هحیٌی 956 0275ّؼتٌذ تب ثْتشیي تَاى خَد سا ثِ وبس گیشًذ)هظفش ٍ ّوىبساى، 

افشاد، ًـبى هی دّذ وِ ؿْشًٍذاى ثِ ٍیظُ وَدوبى، ثِ ًَس ولی هحیي ّبی ًجیؼی ٍ ػجض ؿْش سا ثِ هحیي ّبی هلٌَع ؿْشی 

فَایذ سٍاًـٌبختی ثؼیبسی داسد0 توبیل ػوَهی وَدوبى ثِ فوبّبی ًجیؼی ؿْش ٍ هوبػف ؿذى تشریح هی دٌّذ0 هٌظش ًجیؼی 

خاللیت آًبى دس فوبّبی پش دسخت  ٍػجض، ًـبًِ ػبصگبسی فیضیىی ٍ سٍاًی وَدوبى ثب هحیي ّبی ًجیؼی اػت0 ثٌبثشایي ٍالذیي 

 (02680وبى خَد اػتفبدُ ًوبیٌذ )ػیف، وَدوبى ثِ ًشق هختلفی هی تَاًٌذ اص ایي اهىبى ثشای سؿذ خاللیت وَد

 ًتبیذ9

 9آفتبة هزتوغ ثشسػی هیضاى ػَاهل دس

وِ هیضاى هتَػي هتغیش اػت دس  2ثبؿذ0 ثٌبثشایي همذاس آصهَى ثشاثش  هی 4تب  0ای اػتفبدُ ؿذُ اػت0 ًوشات ثیي یه ًوًَِ tاص آصهَى 

 ًـبى دٌّذُ ٍهؼیت ثْتش اػت0ثبؿذ  2ًظش گشفتِ ؿذُ اػت0 اگش هیبًگیي هتغیش ثیـتش اص 

 ( اػت20فشم كفش: هیضاى هتغیش ثشاثش ثب حذ هتَػي )

 ( ًیؼت20فشم همبثل: هیضاى هتغیش ثشاثش ثب حذ هتَػي )

 ػبهل وبسثشدی ،ػبهل هؼوبسی ،ػبهل هٌظشی ،ػبهل تشافیىی ،ػبهل سٍاًی، ًوشُ ولیای حبوی اػت وِ هیضاى  ته ًوًَِ tًتبیذ آصهَى 

 اػت(0 2ٍ هیبًگیي ثیـتش اص  14/1داسی ووتش اص  ثبؿذ )ػٌح هؼٌی داسی ثبالتش اص حذ هتَػي هی ثٌَس هؼٌی آفتبة هزتوغدس 

 (هبخز9ًگبسًذگبى) آفتبة هزتوغ ای ثشای ثشسػی هیضاى ػَاهل دس ته ًوًَِ 9t ًتبیذ آصهَى 4ؿوبسُ رذٍل 

 

 هتغیش

 2همذاس آصهَى : 

 t اًحشاف هؼیبس هیبًگیي تؼذاد
 دسرِ

 آصادی

 ػٌح

 داسی هؼٌی

 اختالف هیبًگیي

 هتغیش ثب همذاس آصهَى

 1054255 1011 011 020120 104452 205426 012 ًوشُ ولی



 

 

 1051084 1011 011 80220 106288 205111 012 ػبهل سٍاًی

 1051151 1011 011 70137 107234 205115 012 ػبهل تشافیىی

 1075811 1011 011 030140 105661 207588 012 ػبهل هٌظشی

 1082811 1011 011 020016 106822 208281 012 ػبهل هؼوبسی

 1032182 1011 011 50610 106054 203218 012 ػبهل وبسثشدی

 

  شفق مجتمع تررسی میسان عًامل در

وِ هیضاى هتَػي هتغیش اػت دس  2ثشاثش ثبؿذ0 ثٌبثشایي همذاس آصهَى  هی 4تب  0ای اػتفبدُ ؿذُ اػت0 ًوشات ثیي یه ًوًَِ tاص آصهَى 

 ثبؿذ ًـبى دٌّذُ ٍهؼیت ثْتش اػت0 2ًظش گشفتِ ؿذُ اػت0 اگش هیبًگیي هتغیش ثیـتش اص 

 ( اػت20فشم كفش: هیضاى هتغیش ثشاثش ثب حذ هتَػي )

 ( ًیؼت20فشم همبثل: هیضاى هتغیش ثشاثش ثب حذ هتَػي )

تش  داسی پبییي ثٌَس هؼٌی ؿفك هزتوغدس  ػبهل وبسثشدیٍ ػبهل تشافیىی ، ًوشُ ولیاى ای حبوی اػت وِ هیض ته ًوًَِ tًتبیذ آصهَى 

ػبهل ٍ ػبهل هٌظشی  ،ػبهل سٍاًی اػت(0 ٍلی هیضاى 2ٍ هیبًگیي ووتش اص  14/1داسی ووتش اص  ثبؿذ )ػٌح هؼٌی اص حذ هتَػي هی

 اػت(0 14/1 داسی ثضسگتش اص ثبؿذ )ػٌح هؼٌی دس حذ هتَػي هی ؿفك هزتوغدس  هؼوبسی

 (هبخز9ًگبسًذگبى)ؿفك هزتوغ ای ثشای ثشسػی هیضاى ػَاهل دس ته ًوًَِ 9t ًتبیذ آصهَى 5ؿوبسُ رذٍل 

 

 هتغیش

 2همذاس آصهَى : 

 داسی هؼٌی ػٌح آصادی دسرِ t اًحشاف هؼیبس هیبًگیي تؼذاد
هتغیش  اختالف هیبًگیي

 ثب همذاس آصهَى

 -101148 10113 023 -10821 107050 106830 024 ًوشُ ولی

 -100111 10125 023 00078- 108658 108111 024 ػبهل سٍاًی

 -1007654 1002 023 -10403 107562 107012 024 ػبهل تشافیىی



 

 

 -1010124 10761 023 -10053 107636 201012 024 ػبهل هٌظشی

 -10555 10412 023 -10561 0004111 108222 024 ػبهل هؼوبسی

 -1030741 1011 023 -40124 108546 104704 024 وبسثشدیػبهل 

 

 

 :شفق ي آفتاب مجتمعمقايسٍ میسان عًامل در 

 ،عامل مىظري ،عامل ترافیکی ،عامل رياوی، ومرٌ کلیدَد میسان  مستقل وشان می tمستقل استفادٌ شدٌ است. وتايج آزمًن  tاز آزمًن 

 (.05/0داري آزمًن کمتر از  داري تیشتر از مجتمع شفق است )سطح معىی تطًر معىی آفتاب مجتمعدر  عامل کارتردي ،عامل معماري

 شفق ي آفتاب مجتمعمستقل تراي مقايسٍ میسان عًامل در t : آزمًن 7جديل شمارٌ 

 

 متغیر

 ياتستٍ

 معیار اوحراف میاوگیه تعداد مجتمع

 t  آزمًن آزمًن لًيه

 داري معىی سطح آزادي درجٍ t آمارٌ داري معىی سطح F آمارٌ

 2.633 0.5563 3.653 123 آفتاب ومرٌ کلی

 

0.000 

 

9.959 

 

237.673 

 

0.000 

 0.8163 2.794 135 شفق 

عامل 

 رياوی

 0.000 2.47834 6.728 0.000 13.797 0.7392 3.6220 123 آفتاب

 0.9769 2.9000 135 شفق

عامل 

 ترافیکی

 0.000 256 7.612 0.503 0.450 0.8345 3.6206 123 آفتاب

 0.8673 2.8123 135 شفق

عامل 

 مىظري

 0.000 249.612 8.848 0.006 7.806 0.6770 3.8699 123 آفتاب

 0.8747 3.0123 135 شفق

 0.000 238.739 8.225 0.000 19.909 0.7933 3.9390 123 آفتابعامل 



 

 

 1.1522 2.9333 135 شفق معماري

عامل 

 کارتردي

 0.000 246.144 8.088 0.00 14.096 0.7165 3.4329 123 آفتاب

 0.9657 2.5815 135 شفق

 :آفتاب مجتمعتىدي عًامل در  ايلًيت

َاي َر يك از عًامل محاسثٍ شدٌ است. عاملی کٍ  استفادٌ شدٌ است. میاوگیه ي رتثٍ 14تىدي عًامل از آزمًن فريدمه تراي ايلًيت

 001/0 داري معىی سطحي  4، درجٍ آزادي تراتر  84/51دي تراتر  یفکمتريه میسان را داشتٍ تاشد داراي کمتريه رتثٍ خًاَد تًد. مقدار 

داري يجًد دارد.  اختالف معىی آفتاب مجتمعیه میسان عًامل در گیريم ت است وتیجٍ می 05/0داري کمتر از  است. چًن سطح معىی

 تاشد:  عًامل مًثر تٍ ترتیة از زياد تٍ کم تصًرت زير می

 شًد کٍ کمتريه مقدار مرتًط تٍ عامل کارتردي ي تیشتريه مقدار مرتًط تٍ عامل معماري است. مالحظٍ می

 آفتاب مجتمععًامل در  تىدي : وتايج آزمًن فريدمه تراي ايلًيت8شمارٌ  جديل 

 هیاًگیي تؼداد هتغیر
 هیاًگیي

 رتبَ

يف هقدار

 دّ

 درجَ

 آزادي

 ضطح

 داري هؼٌي

 1.111 7 00.378 8.0 8.282 098 ػاهل هؼواري

 8.89 8.302 098 ػاهل هٌظري

 9.2 8.091 098 ػاهل ترافیکي

 9.32 8.099 098 ػاهل رّاًي

 9.8 8.789 098 ػاهل کاربردي

 9ؿفك هزتوغثٌذی ػَاهل دس  اٍلَیت

ّبی ّش یه اص ػَاهل هحبػجِ ؿذُ اػت0 ػبهلی وِ  ثٌذی ػَاهل اص آصهَى فشیذهي اػتفبدُ ؿذُ اػت0 هیبًگیي ٍ ستجِ ثشای اٍلَیت

 داسی هؼٌی ػٌحٍ  3، دسرِ آصادی ثشاثش  51/18دٍ ثشاثش  ووتشیي هیضاى سا داؿتِ ثبؿذ داسای ووتشیي ستجِ خَاّذ ثَد0 همذاس خی

داسی ٍرَد  اختالف هؼٌیؿفك  هزتوغگیشین ثیي هیضاى ػَاهل دس  اػت ًتیزِ هی 14/1داسی ووتش اص  اػت0 چَى ػٌح هؼٌی 110/1

 ثبؿذ9  داسد0 ػَاهل هَحش ثِ تشتیت اص صیبد ثِ ون ثلَست صیش هی

 ثِ ػبهل هٌظشی اػت0ؿَد وِ ووتشیي همذاس هشثَى ثِ ػبهل وبسثشدی ٍ ثیـتشیي همذاس هشثَى  هالحظِ هی

 ؿفك  هزتوغثٌذی ػَاهل دس  9 ًتبیذ آصهَى فشیذهي ثشای اٍلَیت8ؿوبسُ رذٍل 

 هیاًگیي تؼداد هتغیر
 هیاًگیي

 رتبَ

يف هقدار

 دّ

 درجَ

 آزادي

 ضطح

 داري هؼٌي

 000. 7 180514 2022 20101 024 ػاهل هٌظري

 2000 10822 024 ػاهل هؼواري



 

 

 8.0 9.2 024 ػاهل رّاًي

 8.10 9.309 024 ػاهل ترافیکي

 9.7 9.030 024 ػاهل کاربردي

 

ثبتَرِ ثِ پظٍّؾ كَست گشفتِ ٍ ثب تَرِ ثِ تزضیِ تحلیل اًالػبت دس ایي ساػتب،  هی تَاى ثِ ایي ًتیزِ سػیذ وِ ثب ثبالثَدى هیضاى 

آفتبة ثِ ًَس هؼٌب داسی ثیـتش اص هزتوغ ؿفك ثَدُ اػت ًوشُ ولی ػبهل ّبی سٍاًی، تشافیىی، هٌظشی، هؼوبسی ٍ وبسثشدی دس هزتوغ 

سا، ثب ػلت ّبیی ّن چَى ًشاحی هٌبػت فوبّبی ثبص ایي هزتوغ ًؼجت ثِ هزتوغ ؿفك ثِ كَست ولی، ٍ ثِ كَست رضئی ؿبهل هَاسد 

 تٌجیمی صیش هی ثبؿذ9

هیضاى فوبی ثبص، احؼبع اصدحبم  دس ثیي ػبوٌبى هزتوغ آفتبة ًؼجت ثِ هزتوغ ؿفك)ثب افضایؾ ثبالثَدى هیضاى ػٌح فوبی ثبص -

 ثٌبی ثلٌذ سا تؼذیل ًوبیین(0

ًشاحی فوبی ثبص هزتوغ آفتبة ثِ كَست هشوض گشا وِ هْیب وٌٌذُ هتغیشّبیی ّن چَى؛ اهىبى تؼبهالت ارتوبػی ثیـتش، ثبالثشدى -

 ویفیت آػبیؾ هحیي ٍ ًضدیىی یىؼبى هشوض هحلِ ثِ ّش یه اص ثلَن ّب0

 هحل ثبصی وَدوبى ثِ دٍس اص دػتشػی ّبی ػَاسُ ٍ تؼلي ًؼجتب خَة خبًَادُ ّب ثش اػوبل فشصًذاى0 ًشاحی-

 رذا ػبصی دػتشػی ػَاسُ اص پیبدُ ثِ ٍػیلِ ًشاحی هشوضی0-

تَرِ ثِ هٌبلت فَق هی تَاى ایي چٌیي اػتٌجبى ًوَد وِ فوبی ثبص اص حیج ٍرَدی ػٌلشی هْن ٍ اص حیج هبّیتی، هَهَػی  بث

چیذُ اػت0 دس ًشاحی فوبّبی ثبص هزتوغ هؼىًَی هی تَاى ثب افضایؾ هیضاى ػٌح فوبی ثبص ثِ ّوشاُ ًشاحی آى ثب رذا ػبصی پی

گشا دس هزتوغ ّبی هؼىًَی وِ هَرت افضایؾ تؼبهالت ارتوبػی دػتشػی ػَاسُ اص پیبدُ ٍ ّوچٌیي ثب ًشاحی فوبیی ثِ كَست هشوض 

 حوَس پبیذاس وَدوبى ٍ ػبلوٌذاى وِ ثیـتشیي اػتفبدُ وٌٌذگبى اص ایي فوبّب اػت، هَحش ثبؿذ0ٍ ویفیت آػبیؾ هحیي ٍ ّن چٌیي دس 

 9ّب پی ًَؿت

) Harvey S.Perloff . 1 

)Carl Gustav Jung . 1 

) Nishimura. 2 

) Bishop  I.D.3 

)Newman, Oscar.4 

) Coleman.5 

) . Proshansky. 6 

)Lang, Jon. 7 

)Jan Gehl8 
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گشٍُ  k سٍد تب ایي فشهیِ سا وِ ثىبس هی« ثٌذی آصهَى فشیذهي ثشای تزضیِ ٍاسیبًغ دًٍشفِ اص ًشیك ستجِ ؛آصهَى ًبپبساهتشیه فشیذهي رْت ستجِ ثٌذی ػَاهل(

 )اًذ، ثؼٌزین ًوًَِ ّوِ اص یه ربهؼِ آهبسی هـتشن آهذُ

 هٌبثغ9

 وِ ثب ساٌّوبیی دوتش ػحش ًَفبى دس ػبل "طزاحی هجتوع هسکًَی ثب رٍیکزد هعلَل هحَر"همبلِ حبهش ثشگشفتِ اص سػبلِ وبسؿٌبػی اسؿذ سهبهٌبفی، تحت ػٌَاى 

 دس داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم تحمیمبت آرسثبیزبى ؿشلی دس حبل اًزبم اػت0 82-83تحلیلی

، )رضاکربالیی ًْری، هترجن(، تِراى، هرکس هطالؼات زبان الگُ:شٍر (،0834کریطتْفر،)الکطاًدر،  -0

 ّ تحقیقاتی غِرضازی ّ هؼواری.

 (10، فللٌبهِ هذسع ٌّش)تبثیز ضزایط هحیطی سبختوبى ّبی ثلٌذ ثز کَدکبى ٍ ًَجَاًبى (،0270ثوبًیبى، هحوذسهب)-1

از هْلفَ ُای کالبدی ّ اجتواػی  ،اصُل طراحی شٍریتغییر پارادیم در  (،0821بِسادفر، هصطفی) -8

 .00-41(0ّ ادراکی بَ رُیافت هکاى ضازی( ًاهَ هؼواری ّ غِرضازی،)

طراحی مسکُوی پایدار با بٍري (، 0834تاباى، هحطي؛ ّثیق، بِساد؛ کػتکار قالتی، احود رضا) -7

 .20-011(، 90هدیریت غِری، )، فصلٌاهَ  گیری از پتاوسیل ٌمپُشاوی مرز فضاٌای عمُمی َ خصُصی

 ، تشروِ هٌَچْش هضیٌی، اًتـبسات  اًسبًی( ت یک هعوبریًعزصِ ّبی سًذگی جوعی ٍ خصَصی)ثِ جب  (،0260چشهبیف، ػشد ٍ وشیؼتَفش الىؼبًذس، ) -4

 داًـگبُ تْشاى0

 ، ًـشیِ ثیي الوللی ػلَم  حزکتی-جسوی دارای ًبتَاًی ّبیهٌبست سبسی هسکي ٍ ضْز ثزای افزاد ، (0276حؼیٌی، ػیذ ثبلض؛ ًَسٍصیبى هلىی، ػؼیذ)  -5

 0840-08،115، ؿوبسُ 08هٌْذػی داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ایشاى، رلذ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C


 

 

 ، فضاٌای عمُمی َ عُامل مُثر بر حیات جمعی(، 0830داًػپْر، ضید ػبدالِادی ّ چرخیاى، هرین) -4

 .02-93(، 4هجلَ باؽ ًظر،)

 هسکًَی ٍ تبثیز هجتوع ّبی هسکًَی ثز  ثزرسی راثطِ ثیي، هیشاى رضبیت اس هجتوع ّبی(، 0281رثیحی، حؼیي؛ حجیت، فشح؛ سّجشی هٌؾ، ووبل) -7

 1030-007، ػبل پٌزن، ( 7)، َّیت ؿْش رٍاثط اًسبى

 آگبُ، تْشاى0، اًتـبسات  رٍاًطٌبسی پزٍرضی، رٍاًطٌبسی یبدگیزی ٍ آهَسش  (،0268ػیف، ػلی اوجش) -8

 020-13( 07، هزلِ ثبؽ ًظش، )  سبسگبر کزدى طزاحی خبًِ ّبی هسکًَی تجزیش ٍ هبکَ ثب فزٌّگ ٍ اقلین ثَهی (،0281ػجذالحؼیٌی، رَاد،)-01

تاثیر فضاٌای باز مجتمع مسکُوی بر افسایش تعامالت  (، 0829اًی، ضویرا؛ تیوْری، ضیاّظ)یسد -00

 .38-29(، 00)، ُْیت غِر،  اجتماعی ساکىیه

 240-34، ( 4)آسهبًـْش ، گًَِ ضٌبسی هجتوع ّبی هسکًَی تْزاى ثب هعیبر فضبی ثبس(، 0278ػیٌی فش، ػلیشهب، لبهی صادُ، ػیذُ ًذا ) -01

 .ن(، ضال ُػت84، پیام هٌِدش) تاثیرات رَاوی پارک ٌا بر شٍرَودان(، 0830فربد، ضارا) -08

، ( 0)، ُْیت غِر بازشىاخت رَیکردٌای وظریً فضاٌای عمُمی شٍری (،0832کاغاًی جْ، خػایار) -07

010-20. 

، ترجوَ ػلیرضا ػیٌی  آفریىش وظریً معماری)وقش علم رفتاری در طراحی محیط( (،0838لٌگ، جاى) -00

 فر، اًتػارات داًػگاٍ تِراى، تِراى

وقش فضاٌای باز محلً  (،0830رضا)هظفر، فرٌُگ؛ حطیٌی، ضید باقر؛ بقری، هحود؛ ػظوتی، حوید  -00

 .09-49(، 3، باؽ ًظر،) در رشد َ خالقیت کُدکان

 810-001، (10)، فلل ًبهِ آهبیؾ هحیي رٍیکزدّبی هعبصز در پضٍّص ّبی هحیطی فضبّبی ثبس ضْزی (، 0281هظفش، فشٌّگ) -06

 ثزرسی تطجیقی دٍ الگَی هجتوع ّبی هسکًَی)هتعبرف ٍ ثلٌذ هزتجِ( هطبلعِ هَردی:هجتوع ّبی  ( ،0275هحوذ هْذی ٍ هله هحووذ ًظاد، كبسم) -07

 160-27، ( 21)، ًـشیِ ٌّشّبی صیجب هسکًَی ًَر)سئَل( ٍ اسکبى تْزاى

 ، اًتػارات ضرّظ داًع، تِراى. سیری در مباوی وظری معماری (،0837هؼواریاى، غالهحطیي) -02

 340-53، 28، كفِ،  رٌّوَدّبی طزاحی فضبّبی ثبس هسکًَی (،0272ًَرسی، ؿؼلِ)  -11
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