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  چکیدٌ
پبیساضی اختٕبػی ، اظ ٔٛضٛػبت لبثُ تٛخٝ زض عطاحی زا٘كىسٜ ٞب ٔحؿٛة ٔی ٌطزز. ظیطا زا٘كدٛیب٘ی وٝ زض زا٘كىسٜ ٞب 

ٚ الظْ اؾت وٝ زا٘كىسٜ ٞب حضٛض زاض٘س اظ ٘مبط ٔرتّف وكٛض ٚ ثب فطًٞٙ ٞبی ٔتفبٚت ثب یىسیٍط،پصیطفتٝ قسٜ ا٘س 

عٛضی عطاحی قٛ٘س وٝ ایٗ زا٘كدٛیبٖ ثٝ یىسیٍط ٘عزیه تط ثبقٙس ٚ ضٚاثظ ٚ ٕٞىبضی ثٝ زِیُ تفبٚت ٞب اظ ثیٗ 

٘طٚز.ٞسف اظ ایٗ تحمیك قٙبؾبیی ٔٛثطتطیٗ فبوتٛضٞب زض پبیساضی اختٕبػی زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی اؾت .زض ضاؾتبی زؾتیبثی ثٝ 

یٕبیكی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ثٝ عٛضی وٝ چٙس ِٔٛفٝ اظ پبیساضی اختٕبػی وٝ زض زا٘كىسٜ ایٗ ٞسف ، اظ ضٚـ تحمیك پ

ٔؼٕبضی لبثُ ؾٙدف ثٛزٜ،ا٘تربة قسٜ اؾت ٚ ثب تٛظیغ پطؾكٙبٔٝ ٞب زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی ٚ ثٝ نٛضت 

،ٔٛثطتطیٗ فبوتٛض زض عطاحی ،ٔكرم ٌطزیس ایدبز تؼبٔالت اختٕبػی  spssٔیسا٘ی ٚ تحّیُ آٟ٘ب اظ عطیك ٘طْ افعاض 

 زا٘كىسٜ ای ثب ضٚیىطز پبیساضی اختٕبػی ٔی ثبقس.

 

 پبیساضی اختٕبػی ، زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی ، ا٘ؼغبف پصیطی، تؼبٔالت اختٕبػی  َای کلیدی: ياصٌ   
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  مقدمٍ-1
. زض آٖ حضٛض پیسا ٔی زا٘كىسٜ،ٔحیغی اؾت وٝ الكبض ٔرتّفی اظ ٘ظط فطٍٞٙی ، آزاة ٚ ضؾْٛ ، ٔصٞجی ٚ ػمیستی ٚ ....

وٙٙس ٚ آٔٛظـ زازٜ ٔی قٛ٘س ثٙبثطایٗ زض عطاحی زا٘كىسٜ ثبیس ایٗ ٘ىتٝ ٔس٘ظط لطاض زازٜ قٛز وٝ تفبٚت ٞب ٚ اذتالفبت 

اختٕبػی زض ثیٗ وبضثطاٖ ٚ زا٘كدٛیبٖ ٔب٘غ اظ پیكطفت ٚ یبزٌیطی ٚ زض ٟ٘بیت ٌؿؿتٍی اختٕبػی ٍ٘طزز اظ ایٗ ضٚ پبیساضی 

زض حمیمت ٔجحث پبیساضی اختٕبػی ثط ٕٞٝ اثؼبز اختٕبػی ٚ  ٚضی زض فضبؾبظی زا٘كىسٜ ٔی ثبقس.اختٕبػی ٍ٘طقی ضط

زؾتیبثی ثٝ پبیساضی اختٕبػی اظ ضاٜ ثٟجٛز ٔساْٚ قبذم ٞبی تجییٗ وٙٙسٜ آٖ ظٔیٙٝ ؾبظ  [1] ٘یبظٔٙسی ٞبی وبضثطاٖ زالِت زاضز

 [2]اضتمبی ظطفیت ٞبی آٔٛظقی زض زا٘كىسٜ ٔی ثبقس
ٔؼطفی پبیساضی اختٕبػی ٚ ِٔٛفٝ ٞبی آٖ ٚتكریم ٔیعاٖ تبثیط ِٔٛفٝ ٞب زض عطاحی زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی ٔس ٘ظط لطاض ثٙبثطایٗ 

 ٌطفتٝ اؾت. 

 

 تحقیق ريش
ثب تٛخٝ ثٝ اٞساف ، تحمیك حبضط اظ ٘ٛع وبضثطزی ٚ ضٚـ آٖ اظ ٘ٛع پیٕبیكی اؾت.خٟت خٕغ آٚضی اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ اظ 

سا٘ی)ٔهبحجٝ ٚ پطؾكٙبٔٝ(اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.ٔغبثك ایٗ ضٚـ پطؾكٙبٔٝ ٞبیی تٟیٝ ٚ پؽ اظ اضظیبثی آٟ٘ب، ٔكبٞسٜ ٚ ثطزاقت ٔی

ا٘دبْ  spssپطؾكٙبٔٝ ٞب زض زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی زا٘كٍبٜ آظاز لعٚیٗ تٛظیغ قس ٚ تحّیُ ٚ آ٘بِیع پطؾكٙبٔٝ ٞب تٛؾظ ٘طْ افعاض 

 ٌطزیس.

 

 پیطیىٍ تحقیق:
ضی اؾت وٝ اظ حساوثط اؾتؼسازٞبی ٔحیغی ثطای آؾبیف ٔهطف وٙٙسٌبٖ ؾٛز ٔی خٛیس ٚ عطاحی پبیساض ٘ٛػی اظ ٔؼٕب  

اثعاضٞب ٚ ضاٞىبضٞبی ٞٛقٕٙسا٘ٝ ای زض ایٗ ضاٜ ثٝ وبض ٔی ٌیطز زض حبِی وٝ قطایظ ٘بٔغّٛة حبنُ اظ ؾبذت ٚ ؾبظ ضا ثٝ حسالُ 

 [3] .ؾٛق ٔی زٞس

ی آٖ ثؿیبضی اظ فؼبِیت ٞبی ا٘ؿب٘ی ؾبیٝ افىٙس ٚ حٛظٜ عطاحی ثحطاٖ ا٘طغی زض زٞٝ ٞفتبز ٔیالزی ٚ ٔكىالت ظیؿت ٔحیغ

ٔؼٕبضی ٚ قٟطی ضا وٝ ؾٟٓ ظیبزی زض ٔهطف ا٘طغی ٚ آِٛزٌی ٞبی ٔحیغی زاقت ثب چبِف ؾرت ٔٛاخٝ ٕ٘ٛز.ٔٛضٛع 

ٞٙطٞب ٚاضز  ضا زض ازثیبت ٕٞٝ ػّْٛ ٚ "پبیساضی"ٍٟ٘ساضی اظ وطٜ ظٔیٗ ٚ ظیؿت ثْٛ ٚ ٘یبظ ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ ، ٔفْٟٛ خسیسی اظ 

ٕ٘ٛز ؾپؽ ٔفْٟٛ پبیساضی زض تٛؾؼٝ ٚ عطاحی ٔحیظ ٞبی ٔهٙٛػی زض ٔمیبؼ ذطز ٚ والٖ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت ایٗ ٔفْٟٛ 

انُ نطفٝ خٛیی زض ٔٙبثغ ٔحیغی ، عطاحی ثطاؾبؼ چطذٝ ظیؿتی ٚ اضظـ ٞبی ا٘ؿب٘ی ٚالغ قسٜ اؾت ٚ  3وٝ ثطاؾبؼ 

یس آٚضز ٚ حٛظٜ ٔؼٕبضی ٚ قٟطؾبظی ضا ثٝ ؾٕت ثٟطٜ ٌیطی اظ ٘یطٚٞبی ٔحیغی ٚ تحٛالت ٟٕٔی ضا زض ػطنٝ تِٛیس ٚ نٙؼت پس

 [4] ٕٞبٍٞٙی ثب اوِٛٛغی ٞسایت وطز.

، ثؿیبض ثٝ وبض ضفتٝ اؾت.أطٚظٜ ، ثحث تٛؾؼٝ 1973ٔیالزی ٚ پؽ اظ ثحطاٖ ٘فتی ؾبَ  77ٚاغٜ  تٛؾؼٝ پبیساض اظ اٚاؾظ زٞٝ 

زض ؾغح ثیٗ إِّّی اؾت ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی پطعطفساض ٔحیظ ظیؿت زض خٟبٖ پبیساض، یىی اظ ثحثٟبی ثؿیبض ٟٔٓ ٚ ضایح 

ٕٚٞچٙیٗ ؾبظٔبٖ ُّٔ اظ ٟٕٔتطیٗ اضٌبٟ٘بی زذیُ زض ایٗ أط ٞؿتٙس ثحث خسی ٚ وبضقٙبؾب٘ٝ زض ایٗ ٔٛضز ، پؽ اظ ثحطاٖ 

زض قٟط "اخالؼ ظٔیٗ"، ٔؼطٚف ثٝ ثٝ وٙفطا٘ؽ خٟب٘ی تٛؾؼٝ پبیساض 1992ٔصوٛض، آغبظ قس وٝ ٘مغٝ اٚج ایٗ ثحثٟب، زض ؾبَ 

ضیٛضٚغایٙسٚ ثطظیُ ا٘دبٔیس وٝ ثؼسٞب ثٝ اخالؼ ضیٛ ٔكٟٛض قس ٚ زض آٖ لغؼٙبٔٝ ای ثطای اضائٝ ضاٞجطزٞبیی زض خٟت تٛؾؼٝ 

، وٙفطا٘ؽ 2772پبیساض وكٛضٞبی خٟبٖ نبزض قس ٚ وكٛضٞبی خٟبٖ ّٔعْ ثٝ پیطٚی اظ ایٗ لغؼٙبٔٝ قس٘س زٜ ؾبَ ثؼس،زض ؾبَ 

زض قٟط غٚٞب٘ؿجٛضي زض آفطیمبی خٙٛثی وٝ زض ؾغح ٚظضای وكٛضٞب ٚ وبضقٙبؾبٖ ٔحیظ ظیؿت ثطٌعاض قس ٚ ٞسف آٖ زیٍطی 

تبویس ثط ٔهٛثبت وٙفطا٘ؽ ضیٛ ٚ اخطایی تط وطزٖ ایٗ ٔهٛثبت زض ؾغح خٟب٘ی ثٛز ٟٔٓ تطیٗ تؼطیفی وٝ زض اخالؼ ضیٛ اظ 

 تٛؾؼٝ پبیساض اضائٝ قس ثسیٗ لطاض اؾت: 
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٘یبظٞبی وٙٛ٘ی ثكط ضا ثسٖٚ ٔربعطٜ افىٙسٖ ٘یبظ ٘ؿّٟبی آیٙسٜ ، ثطآٚضزٜ ؾبذتٝ ٚ زض آٖ ثٝ ٔحیظ ظیؿت ٚ  تٛؾؼٝ ای وٝ

 ٘ؿّٟبی فطزا ٘یع تٛخٝ قٛز.

تٛخٝ ثٝ فطًٞٙ ، ٚیػٌی ٞبی ثٛٔی ٚ تدطثیبت ٌصقتٝ ، ثٟطٜ ٌیطی اظ ا٘طغی ٞبی تدسیس قٛ٘سٜ ٚ پطٞیع اظ ثٝ وبضٌیطی ا٘طغی 

 [5] .نَٛ تٛؾؼٝ پبیساض اؾتٞبی تدسیس٘بپصیط اظ ا

ثطٔی ٌطزز خبٖ ضاؾىیٗ ٚٚیّیبْ ٔٛضیؽ ٚ ضیچبضز ِتبثی اظ پیكٍبٔبٖ  ٟ٘ضت ٔؼٕبضی پبیساض  19ٔؼٕبضی پبیساض ثٝ لطٖ 

ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س.ٞسف اظ عطاحی ؾبذتٕبٖ ٞبی پبیساضوبٞف آؾیت آٖ ثط ضٚی ٔحیظ اظ ٘ظط ا٘طغِی ٚ ثٟطٜ ثطزاضی اظ ٔٙبثغ 

حصف یب وبٞف -3تٛؾؼٝ عجیؼی -2وبٞف ٔهطف ٔٙبثغ غیط لبثُ تدسیس -1لٛا٘یٗ ظیط ٔی ثبقس:  عجیؼی اؾت وٝ قبُٔ

 [6]  ٔهطف ٔٛاز ؾٕی ٚ یب آؾیت ضؾب٘سٖ ثط عجیؼت زض نٙؼت ؾبذتٕبٖ

 

 بدوٍ تحقیق:
ی "تُسعً ای است کً ویاسٌای وسل حاضز را بدَن بً خطز اوداخته تُاوایی ٌای آیىدي ، بزاتٛؾؼٝ پبیساض ،     

تٛؾؼٝ پبیساض ثط آٖ اؾت تب اظ عطیك تٛؾؼٝ التهبزی ،پیكطفت  [7]تعزیف می کىىد  بزآَردن ویاسٌای خُدشان"

 . اختٕبػی ٚ ٔؿئِٛیت پصیطی ٔحیغی خبٔؼٝ ا٘ؿب٘ی ضا ثٝ ؾٛی ز٘یبی ذٛة ،ظیؿت پصیط ٚ زٚاْ یبفتٙی ضٕٖٞٙٛ ؾبظز
[8] 

ٔحیغی ضا زض ثط ٔی ٌیطز. ایٗ ٔمبِٝ ثط ٔٛضٛع پبیساضی اختٕبػی –ظیؿت تٛؾؼٝ پبیساض ، ؾٝ حٛظٜ انّی التهبزی ، اختٕبػی ، ٚ 

 ٔتٕطوع ٔی ٌطزز. پبیساضی اختٕبػی ثٝ عٛض وّی ػجبضتٙس اظ:

یه ٘ظبْ اختٕبػی پبیساضثبیس ثتٛا٘س ثٝ تٛظیغ ثطاثط ٔٙبثغ ٚ تؿبٚی تؿٟیالت ٚ ذسٔبت اختٕبػی ، اظ لجیُ ثٟساقت ، آٔٛظـ ، ثطاثطی 

  [9]ؾیبؾی ٚ ٔكبضوت زؾت یبثسخٙؿی ،پبؾرٍٛیی 

لطاض ٔی زٞس  اؾتطاتػی ٞبی تٛؾؼٝ اختٕبػی زض خٟت ثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی ثٛزٜ ٚ پبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی ضا ٔس ٘ظط

قس ٚ تطلی .اظایٗ ضٚ ، اؾتطاتػی ٞبی تٛؾؼٝ اختٕبػی ، ٘یبظٞبی ضفبٞی ، ٘یبظٞبی فطٍٞٙی ٚ ضٚا٘ی ، ٘یبظ زض تغجیك پصیطی ٚ ٘یبظ ثٝ ض

 [17]ضا وٝ زض ٔدٕٛع اظ ػٕسٜ تطیٗ ٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ زض خبٔؼٝ خسیس ثٛزٜ اؾت،ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔی زٞس

ٟبیت ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٌفت وٝ پبیساضی اختٕبػی ثٝ چٍٍٛ٘ی اضتجبط ٔیبٖ افطاز ،خبٔؼٝ ٚ خبٔغ تٛخٝ زاقتٝ اؾت. زض ٘

تطؾی یىؿبٖ ٚ یب ثیف تطی ثٝ ٔٙبثغ اختٕبػی ٘ؿجت ثٝ ٞسف انّی پبیساضی اختٕبػی ایٗ اؾت وٝ ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ زؾ

 [11] ٘ؿُ ٞبی وٙٛ٘ی زاقتٝ ثبقٙس.

زض پػٚٞف ٞب آٔسٜ اؾت وٝ ِٔٛفٝ ٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ اظ عطیك آٟ٘ب ٔیعاٖ پبیساضی اختٕبػی ضا ترٕیٗ ظز ثؿیبض ظیبز  

 اؾت وٝ زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ٔؼطفی چٙس ِٔٛفٝ اظ آٖ پطزاذتٝ ٔی قٛز:

 پصیطی ا٘ؼغبف -1

 تؼبٔالت اختٕبػی-2

 حؽ زِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ-3

 ٞٛیت اختٕبػی-4

 

 :اوعطاف پذیزی-ضزح مًلفٍ ايل    
ٚ زض انغالح ػبْ یؼٙی  [12]ا٘ؼغبف پصیطی زض ِغت ثٝ ٔؼٙبی لبثّیت ثطای ؾبظٌبضی ثب قطایظ ٚ تغییطات خسیس    

 [13]آٔبزٌی ٚ ظطفیت زاقتٗ ثطای ؾبظٌبضی ثب ٔمبنس یب قطایظ ٔرتّف

ا٘ؼغبف پصیطی زض عطاحی قبُٔ فؼبِیت ٞبیی اؾت وٝ زض اضتجبط ثب تغییطپصیطی ثطای زؾتیبثی ثٝ ػّٕىطز ٚ وبضثطی 

ثٝ عٛض وّی ثٙبی ا٘ؼغبف پصیط،ثٙبیی اؾت وٝ ثط تٕبٔی ٘یبظٞبی وبضثطاٖ ذٛز ثٝ نٛضت  [14] .خسیس نٛضت ٔی پصیطز

 [12]آتی ٚ یب ثؼضب غیطلبثُ پیف ثیٙی ضا ٘یع زض ذٛز زاقتٝ ثبقس ثبِفؼُ پبؾد ٔی زٞس ٚ پتب٘ؿیُ پبؾد ٌٛیی ثٝ ٘یبظٞبی
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زِیُ ایدبز ایٗ ٘ٛع فضب ایٗ اؾت وٝ یه فضب ٔی تٛا٘س زض یه ظٔبٖ ٚ یب زض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف پبؾرٍٛی ػّٕىطز ٞبی 

 [15]ٌٛ٘بٌٖٛ ثبقس

 [12] حبَ ثٝ ٔعایبی ثٙبی ا٘ؼغبف پصیط ٔی پطزاظیٓ:

 ط وبضثطاٖ ثٙب زض عَٛ ظٔبٖپبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی ٔتغیی-1

 ثبال ثطزٖ ؾغح ویفی ٚ ٔغّٛثیت ثٙب-2

 آؾبیف فیعیىی ٚ ضٚا٘ی وبضثطاٖ ثٙب-3

 تغجیك پصیطی ثب فطٍٟٞٙبی ٔرتّف-4

 ایدبز پبیساضی اختٕبػی زض ثٙب-5

 ایدبز حؽ تؼّك ثطای وبضثطاٖ-6

 أىبٖ ایدبز تٙٛع زض ثٙب-7

 

 ريش َای اوعطاف پذیزی:
 تغییط ٚ چیسٔبٖ ٔجّٕبٖ زاذّی -3ٔسٚالؾیٖٛ -2ضٚـ ؾبذتبضی -1    

ضٚـ ؾبذتبضی: ثطای زؾتیبثی ثٝ ضٚـ ؾبذت ؾطیغ ٚ ا٘ؼغبف پصیط، ؾبظٜ ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبقس وٝ لبثّیت ٔٛ٘تبغ ؾطیغ 

 [16]ٚ ؾبذت ذبضج اظ ؾبیت ضا زاقتٝ ثبقس 

 زٞب٘ٝ ٞبی آظاز ٚؾیغ ثبػث ایدبز ا٘ؼغبف پصیطی زض فضب ٔی ٌطزز

ؾبذتبضی ثطذی اخعای ؾبذتٕب٘ی ؾیؿتٓ لبة ؾجه فٛالزی ٚ ٔسَٚ ٞب ٚ ؾیؿتٓ پبّ٘ی ٔی تٛا٘س فضبی تطویت ٞبی 

لطاضٌیطی زیٛاضٞبی ٔتحطن زض فضب اظ ػٕسٜ تطیٗ زازٜ ٞب ثطای زؾتیبثی ثٝ ضاٞجطز ا٘ؼغبف پصیطی   ٔٙؼغفی ضا ایدبز وٙس

 [14] اؾت.

 

   عًامل صًرت می گیزد:اوعطاف پذیزی در فضای داوطکدٌ ، اس طزیق بزرسی ایه 
 ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ افعایف خٕؼیت ٚ تطاوٓ خٕؼیتی زا٘كدٛیبٖ،وبضٔٙساٖ ٚ اؾبتیس ٘یبظٞب ٚ فضبٞب قٙبذتٝ قٛز- 1   

 ٘یبظٞبی ٔطثٛط ثٝ آٔٛظـ آٖ زا٘كىسٜ زض ظٔبٖ حبضط ثطآٚضز ٌطزز.-2

 ف ضا زاقتٝ ثبقس.ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ أىبٖ تغییط ٘ظبْ آٔٛظقی فضبٞب لبثّیت تغجیك ٚ ا٘ؼغب-3

زض خٟت ؾبٔب٘سٞی فضبیی ،ثبیس اٍِٛٞبی ضفتبضی وبضثطاٖ فضب ٚ أىبٖ تغبثك فضب ثب ضٚاثظ ٚ تغییط وبِجس ضا ثب تٛخٝ ثٝ -4

 ضٚاثظ تبٔیٗ وٙس.

 

 ريش َا ی اوعطاف پذیزی محیط یادگیزی:

ٕدٛاضی فضبٞب ٘ؿجت ثٝ ٞٓ اؾت ثٝ یىی اظ ٔؿبئّی وٝ ثطای ا٘ؼغبف پصیط وطزٖ فضبٞبی آٔٛظقی ثؿیبض ٔٛثط اؾت ٞ    

اظ ٞٓ تفىیه ٚ زض نٛضت ٘یبظ لبثّیت ازغبْ ضا زاقتٝ ثبقٙس. تغجیك ایٗ فضبٞب ثب ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثب زیٛاض ٔتحطن 

ػّٕىطزٞبی خسیس ٚ تغییط زض آٟ٘ب ٔؿتّعْ لطاضٌیطی فضبٞب زض خبیٍبٜ ٔٙبؾت اؾت زض ٘تیدٝ فضبٞبیی وٝ زض یه 

 [17]ظ ٘ظط وبضثطی ؾبظٌبضی زاقتٝ ثبقٙس ٕٞدٛاضی لطاض زاض٘س ثبیس ا

 ا٘ؼغبف پصیطی زض ٔحیظ آٔٛظقی ػٕستب ثٝ ایٗ ضٚـ ٞب ا٘دبْ ٔی ٌیطز:

 اذتهبل زازٖ فضبی ظیبز ثٝ والؼ ٞب ثطای ضخ زازٖ فؼبِیت ٞبی چٙسٌب٘ٝ ٚ ٔتفبٚت -1

 یىپبضچٍی ٔحیظ یبزٌیطی -2

 چٙس ػّٕىطزی وطزٖ فضبٞب  -3
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عی ٚ فضبٞبی ا٘تمبِی :تجسیُ وطزٖ ٘مف ضاٞطٚٞبی ثبضیه اظ ٔؿیطٞبی اضتجبعی ثٝ ظ٘سٜ وطزٖ ٔؿیط ٞبی اضتجب-4

 ٔحسٚزٜ ٞبیی ثطای یبزٌیطی

 ایدبز فضبٞبی فؼبَ ٚ غیطفؼبَ زض وُ ٔدٕٛػٝ  -5

ثٝ ٚاؾغٝ ٔدعا ٚ –فؼبِیت ٞبی زض حبَ اتفبق زض ٔدٕٛػٝ ٞط چٙس ثٝ نٛضت ثهطی قفبفیت: أىبٖ حضٛض زض تٕبٔی  -6

 ٔدطز ٘سیسٖ ٔحسٚزٜ ٞب ی فؼبِیتی

اضتجبط ثیٗ زضٖٚ ٚ ثیطٖٚ )أتساز زازٖ ٔحسٚزٜ ٞبی یبزٌیطی اظ فضبٞبی ثؿتٝ ثٝ ؾٕت فضبٞبی ٘یٕٝ ثبظ ٔب٘ٙس تطاؼ -7

 ٞب ٚ فضبی وبٔال ثبظ ٔب٘ٙس حیبط 

 ض آیٙسٜ ثسٖٚ تغییطات فیعیىی ؾبذتٕبٖزأىبٖ اؾتفبزٜ ٔدسز اظ فضب ٞب ٚ اذتهبل زازٖ فؼبِیت ٞبی خسیس ثٝ آٟ٘ب -8

 [18]ایدبز والؼ ٞبی ا٘ؼغبف پصیط-9

 

 تعامالت اجتماعی:-ضزح مًلفٍ ديم

تؼبُٔ اختٕبػی ثٝ ٔؼٙبی ایدبز ضاثغٝ ثیٗ زٚ ٘فط یب ثیكتط اؾت وٝ ٔٙدط ثٝ ٚاوٙكی ٔیبٖ آٟ٘ب قٛز ٚ ایٗ ٘ٛع ٚاوٙف    

 ثسٖٚ ٔؼٙب زض ظٔطٜ ایٗ تؼطیف لطاض ٕ٘ی ٌیطز.ثطای ٞط زٚ عطف قٙبذتٝ قسٜ ثبقس ثٙبثطایٗ ضٚاثظ 

تؼبُٔ اختٕبػی ٚ ثطلطاضی اضتجبط، ٔی تٛا٘س اِجتٝ تؼبضیف زیٍطی ٘یع ثطای تؼبٔالت اختٕبػی ٚخٛز زاضز ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ، 

ی یه ٔٛضٛع فیعیىی ، یه ٍ٘بٜ، یه ٔىبِٕٝ ٚ اضتجبط ثیٗ افطاز ثبقس وٝ ذٛز ٔؿتّعْ تؼطیف ضٚیسازٞب ٚ فؼبِیت ٞب

  [19]ٔتٙبؾت ٚ زض ٘تیدٝ ٘مف پصیطی ٔطزْ زض فضب ٚ ػضٛیت آٟ٘ب زض ٌطٜٚ ٞب ٚ قجىٝ اختٕبػی اؾت 

زض قىُ زٞی ٔحیظ ثطای ثطلطاضی ثیف تط قٙبذت وبفی اظ ا٘ؿبٖ ٚ ٘حٜٛ اضتجبعف ثب ؾبیطیٗ ٚ چٍٍٛ٘ی آٖ ٔی تٛا٘س 

ٖ یه ٔٛخٛز اختٕبػی وٝ زاضای ؾغح وٕی ٚ ویفی تؼبُٔ ٚ اضتجبط ٔٛثط ثبقس ِصا زض ایٗ ضٚ٘س ثب ثطضؾی ا٘ؿبٖ ثٝ ػٙٛا

ٔرتّفی اظ تؼبٔالت اختٕبػی اؾت، قٙبذت لطاضٌبٜ ٞبی ضفتبضی ٚ ٔٙبؾجت ٞبی اختٕبػی ٚ فؼبِیت ٞبی زاضای ظطفیت 

 [27] ٞبی ثبِمٜٛ ثطای وٙف ٞبی اختٕبػی ٚ ضٚاثظ ٔؼٙبزاض،إٞیت پیسا ٔی وٙس.

 

 حس دلبستگی بٍ مکان:-ضزح مًلفٍ سًم

ِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ ضاثغٝ ػبعفی فطز ثب ٔىبٖ اؾت وٝ ضیكٝ زض ذهٛنیبت ٚ تدبضة ٌصقتٝ فطز زاضز وٝ ٔىبٖ ثبیس ز   

ثتٛا٘س پبؾرٍٛی ٘یبظٞب ٚ ا٘تظبضات ا٘ؿبٖ ثبقس ٚ ٕٞیٙغٛض ٔىبٖ ثبیس ظطفیت ٞبی پبؾرٍٛیی ثٝ ایٗ ٘یبظٞب ٚ ا٘تظبضات ضا 

، ػبعفی ٚ ػّٕىطزی ثیٗ افطاز ، ٌطٜٚ ٞب ٚ ٔىبٖ وبِجسی، زاقتٝ ثبقس. زِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ ثطاؾبؼ تؼبُٔ قٙبذتی

 [21] اختٕبػی زض عَٛ ظٔبٖ قىُ ٔی ٌیطز.

اضتجبط ػبعفی ثیٗ فطز ٚٔىبٖ ثط پبیٝ ٘حٜٛ لضبٚت ، تطخیحبت ٚ قٙبذت اظ ٔىبٖ ثطلطاض ٔی قٛز . زِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ ثٝ  

ٖ ٔی زا٘س ٚ ثطاؾبؼ تدطثٝ ٞبی ذٛز اظ ٘كب٘ٝ ٞب ، پیٛ٘س فطز ثب ٔىبٖ ٔٙدط ٔی قٛز وٝ ا٘ؿبٖ ذٛز ضا خعئی اظ ٔىب

 ٔؼب٘ی، ػّٕىطزٞب ٚ قرهیت ٘مكی ثطای ٔىبٖ زض شٞٗ ذٛز ٔتهٛض ٔی ؾبظز ٚ ٔىبٖ ثطای اٚ ٟٔٓ ٚ لبثُ احتطاْ ٔی قٛز 

[22] 

زی زض قىُ ٌیطی زِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ ، ا٘ؿبٖ، ٔىبٖ، ظٔبٖ ٚ تؼبُٔ ا٘ؿبٖ ٚ ٔىبٖ ثٝ ِحبػ قٙبذتی ، ػبعفی ٚ ػّٕىط

 [23]لبثُ عطح اؾت. زِجؿتٍی، اقتیبق ثٝ ظ٘سٌی ثب زیٍطاٖ ٚ ضفتبض ٞسفٕٙس ضا پبیساض ٍ٘بٜ ٔی زاضز
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 ًَیت اجتماعی:-ضزح مًلفٍ چُارم

زض ثؿیبضی اظ ٔتٖٛ ترههی ٚ پػٚٞف ٞب ، ٔغبِؼٝ ٞٛیت زض ٔحیظ ٔهٙٛع ثب تٛخٝ ثٝ ٘ظطیٝ ٞبی ازضان ٔحیظ ٚ    

ٗ پػٚٞف ٞب، ٞٛیت ثٝ ٔؼٙبی احؿبؼ تؼّك ٚ ایٟٕٙب٘ی ثب حیظ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ػّْٛ ضفتبضی ا٘دبْ قسٜ اؾت.زض ای

اؾت. ٚ ٔؼیبضٞبیی چٖٛ احؿبؼ أٙیت ، ذبعطٜ اٍ٘یعی ،حؽ تؼّك ٚ ٚاثؿتٍی ثٝ ٔٙظٛض اضظیبثی ٞٛیت تسٚیٗ قسٜ ثٝ 

 [24] وبض ضفتٝ ا٘س.

یك فطًٞٙ، ؾبثمٝ تبضیری، ذبعطات خٕؼی، ٘ٛع ٚ اضتجبط ثیٗ ا٘ؿبٖ ٚ ٔىبٖ اظ عطػٙٛاٖ یىی اظ ضاٜ ٞبی  ثٝٞٛیت ٔىبٖ 

ٔبٞیت فٙبٚضی ؾبذت، ػّٕىطزٞب، ٘كب٘ٝ ٞب، فطْ ٞب ٚ ٕ٘بز ٞبی قٟطی ٚ ٚیػٌی ٞبی ثهطی ٚ وبِجسی ازضان ٔی ٌطزز. 

 ثٙبثطایٗ اظ ِحبػ ٘ظطی ثب خٙجٝ ٞبی ظیجبیی یه ٔىبٖ اضتجبط ٔی یبثس.

طز: اثؼبز زضٚ٘ی ٚ ثیطٚ٘ی ازضان ٔىبٖ، اثؼبز زضٚ٘ی قبُٔ زضن ٞٛیت ٔىبٖ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ زٚ خٙجٝ ٔرتّف تمؿیٓ و

ٞٛیت ٔىبٖ اظ عطیك تؼّك فطز ثٝ ٌطٜٚ یب اختٕبع ذبل)ثؼس قٙبذت اختٕبػی ٔىبٖ(ٚ ازضان ٞٛیت ٔىبٖ اظ عطیك تٕبیع 

 تضبز ثب ظٔیٙٝ(ٕ٘ٛز ٔی یبثس. چٍٍٛ٘ی -ثب زیٍط ٔىبٖ ٞب)ثؼس قرهیتی ٔىبٖ

ٚ خٕؼی ٘كبت ٔی ٌیطز ٚ ثب ٌصض ظٔبٖ ػٕك،ٌؿتطـ ٚ تغییط ٔی یبثس. قِٛتع ٔغبِؼٝ  ٞٛیت ٔىبٖ اظ اضظـ ٞبی فطزی

ٔىبٖ ضا ٔغبِؼٝ ی ضٚیسازٞب ٚ حٛازثی وٝ زض آٖ اتفبق ٔی افتس ٔی زا٘س ٚ ٔؼتمس اؾت وٝ ٔدٕٛػٝ ای اظ ضذسازٞب، قىُ 

 [25]رهیت یه ٔىبٖ ٚ ٞٛیت آٖ ضا قىُ ٔی زٞس. ٞب،ضً٘ ٞب ٚ ثبفت ٞب ق

 الیش پزسطىامٍ َا:ي آوتحلیل 
 

 ا٘ؼغبف پصیطی ٔجّٕبٖ ٞب ثٝ چٝ ٔیعا٘ی ثط ضٚی پبیساضی اختٕبػی زض زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی تبثیطٌصاض اؾت؟: 1ؾٛاَ

 
 

  :تحلیل پزسص 1ومًدار

 وتیجً گیزی:

ي حجم سیادی اس جامعً آماری معتقد است کً اوعطاف پذیزی  مبلمان ٌا بً مقدار سیادی در پایداری اجتماعی داوشکد

 معماری مُثز است.
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 تحطن پصیطی پبضتیكٗ ٞب  ثٝ چٝ ٔیعا٘ی ثط ضٚی پبیساضی اختٕبػی زض زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی تبثیطٌصاض اؾت؟: 2ؾٛاَ

 
:تحلیل پزسص 2ومًدار  

 

 

 وتیجً گیزی:

.تحزک پذیزی پارتیشه ٌا در پایداری اجتماعی داوشکدي معماری اس ارسش کمتزی بزخُردار بُدي است  

 

بیی وٝ زاضای فؼبِیت ٞبی اختٕبػی اؾت ٚ ثبػث تؼبٔالت اختٕبػی ٔی قٛز ثٝ چٝ ٔیعا٘ی ثط پبیساضی اختٕبػی فضبٞ: 3ؾٛاَ

 زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی تبثیطٌعاض اؾت؟
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3:تحلیل پزسص 3ومًدار  

 

 وتیجً گیزی:

داری اجتماعی حجم بسیار سیادی اس جامعً آماری معتقد است کً تعامالت اجتماعی عامل بسیار تاثیزگذاری در پای

 داوشکدي معماری است.

 

 

 

 

 

 حؽ زِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ ثٝ چٝ ٔیعا٘ی ثط ضٚی پبیساضی اختٕبػی زض زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی تبثیطٌصاض اؾت؟: 4ؾٛاَ
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4:تحلیل پزسص 4ومًدار  

 

جً گیزی:وتی  

شکدي معماری است.حس دلبستگی بً مکان عامل بسیار مٍمی در پایداری اجتماعی داوداوشجُیان  بیشتزبً عقیدي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٝ چٝ ٔیعاٖ ثط پبیساضی اختٕبػی زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی ٔٛثط اؾت؟ٚخٛز ٞٛیت ٔؼٕبضی ایطا٘ی : 5ؾٛاَ
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5:تحلیل پزسص 5ومًدار  

 

  

 وتیجً گیزی:

 حجم سیادی اس جامعً آماری معتقد است کً ٌُیت تاثیز سیادی در پایداری اجتماعی داوشکدي  معماری ودارد.
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 گیزی وتیجٍ
تؼبٔالت اختٕبػی ٔٛثطتطیٗ -1، ٔكرم ٌطزیس وٝ spssثب تحّیُ ٚ ثطضؾی پطؾكٙبٔٝ ٞبی تٛظیغ قسٜ اظ عطیك ٘طْ افعاض 

ٞٛیت -4ا٘ؼغبف پصیطی -3حؽ زِجؿتٍی ثٝ ٔىبٖ -2ػبُٔ زض پبیساضی اختٕبػی زا٘كىسٜ ٔؼٕبضی اؾت ٚؾپؽ ثٝ تطتیت

 مساض تبثیط ضا زض پبیساضی اختٕبػی زاض٘س.ثیكتطیٗ ٔ

 

 

 قدرداوی
 :ضا ضٕٗ تكىط ٚ ؾپبؼ ثیىطاٖ ٚ زض وٕبَ افتربض ٚ أتٙبٖ تمسیٓ ٔی ٕ٘بیٓ ثٝٔمبِٝ ایٗ 

ثٝ ذبعط ٕٞٝ ی تالقٟبی ٔحجت آٔیع ی وٝ زض زٚضاٖ ٔرتّف ظ٘سٌی اْ ا٘دبْ زازٜ ٚ  ،ٔحضط اضظقٕٙس ٔبزض ػعیعْ

 اؾت.ٝ ٔٗ آٔٛذتٝ ثبٟٔطثب٘ی چٍٛ٘ٝ ظیؿتٗ ضا ث
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