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  چكیدُ
ٍ فشم ّبی ٌّذػی  ػبصُ ای ًَیي ّبی ػیؼتنثب اػتفبدُ اص  ػبصُ، ثؼیبسی اص هغشح تشیي آثبس هؼوبسی ٍ هٌْذػی اهشٍصُ

دس چِ  ست ٍ اثضاسّبی پیـشفتِ تش اص آىثِ كَست عجیؼی، عشاحی چٌیي فشم ّبیی ثِ هْب .هی ؿًَذغیش هتذاٍل ػبختِ 

هحیظ دس  سا ًیبصهٌذ اػت ٍ آهَصؽ ٍیظُ ای هحیظ ّبی آهَصؿی ػٌتی ثِ داًـدَیبى هؼوبسی آهَصؽ دادُ هی ؿَد،

هشاوض . هتبػفبًِ تؼذاد داًـدَیبى ٍ داًؾ آهَختگبى وِ تَاًبیی هـبسوت دس چٌیي وٌذ علت هی ًَیي آهَصؿی ّبی

ػغح ػلوی ٍ تخللی هحیظ ّبی آهَصؿی وـَس ٍ آؿٌبیی  ءساػتب استمب دس ایي ذ، لبثل تَخِ ًیؼت.سا داسًًَیي آهَصؿی 

آیب تب ثِ حبل اهشی ضشٍسی ٍ اختٌبة ًبپزیش هی ثبؿذ.  ،ػبصُ ای ٍ هلبلح خذیذ ٍ هذسى داًـدَیبى ثب ػیؼتن ّبی ًَیي 

ثشای داًـدَیبى هؼوبسی  سع ػبصُ ّبی ًَدًَع ًگشؽ ثِ ؿیَُ ّبی آهَصؽ ػٌتی ٍ ػوذتب هجبحث فٌی ٍ هحبػجبتی 

ثْشُ گیشی اص هذل ّبیی ًَیي یبدگیشی ثشای آهَصؽ هفبّین پبیِ ػبصُ ای ثب هـبسوت  هَسد ثحث ٍ ًمذ لشاس گشفتِ اػت؟

دادى داًـدَ دس فشآیٌذ یبدگیشی، اهىبى دسن حضَسی ٍ هلوَع اص هفبّین ػبصُ ای سا  ثشای داًـدَ فشاّن هی ػبصد. 

هَلفِ ّب هَسد تدضیِ ٍ تحلیل ، spssؿبخق ٍ هَلفِ اكلی ٍ ؿٌبػبیی آى ّب ثب ووه ًشم افضاس  12بلِ، ثب اًتخبة دسایي هم

تب ثب ثشسػی هـىالت هَخَد دس هی ثبؿذ،  حبكل، پظٍّـی هیذاًی دس داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثبثللشاس گشفت؛ ٍ 

هی   هـىل ّب ٍ هؼبئل هَخَد دس هحیظ ّبی آهَصؿی پشداختِسیـِ یبثی  ثِ ضوي هغبلؼِ هَسدی، ،داًـگبُ ّبی ایشاى

 . خْت ثْجَد ویفیت آهَصؽ دسع ػبصُ ّبی ًَ دس همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ اسائِ هی ًوبیذدس ساّىبسّبیی سا  ؿَد ٍ
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 هقدهِ  -1
 افضایؾ یبفتِ اػت، وِ ثِ دس ػشاػش خْبى ثِ دالیل هتؼذد، ًیبص ثِ ػبخت ثٌبّبی هتٌَع ٍ پیچیذُ ثِ كَست لبثل تَخْی

ثشای هؼوبساى ٍ تَػؼِ ٍ پیـشفت ًوَدُ ٍ ضشٍست تخللی ؿذى ایي همَلِ ّب سا  ػیؼتن ّبی ًَیي ػبصُ ایآى دًجبل 

الضام وشدُ اػت. ایي تخللی ؿذى هجبحث ػبصُ ٍ هؼوبسی اص ػَیی، فبكلِ هیبى ایي دٍ هَضَع سا افضایؾ یبى هؼوبسی داًـدَ

دادُ ٍ اص ػَیی دیگش ثش اّویت آهَصؽ دلیك ٍ وبسآهذ دس ّش یه اص ایي دٍ تبویذ داسد. اهشٍصُ ّش هؼوبس ٍ داًـدَی هؼوبسی 

 ای هتمبػذ ؿذُ اػت.هؼلَهبت ًَیي ػبصُ داًؾ ٍ دس هَسد اّویت 

 پشداختِ ؿَد: هحیظ ّبی آهَصؿیػبصُ ّبی ًَ دس  دسع دسایي ثحث هی تَاى اص دٍ دیذگبُ ثِ هؼبلِ آهَصؽ

گیشد. هتبػفبًِ دس ایي ؿیَُ ًگشؽ اػبتیذ ایي دسٍع  هی آهَصؽ ػٌتی دسٍع ػبصُ ای هَسد ثحث ٍ ًمذ لشاس ؛لدیذگبُ اٍّ

ٍ ػشاًدبم چٌیي سٍیىشدی، آهَصؽ ػبصُ ثِ دٍس اص دسن ػویك  ،هغشح ؿذُ حبػجبتیچٌبى ثَدُ وِ هی ثبیؼت هجبحث فٌی ٍ ه

ٍ تفْین هؼبًی ٍالؼی ػبصُ هی ثبؿذ. ایي سٍؽ آهَصؿی ثش پبیِ، ًظن آهَصؿی فشد ثِ فشد یب اػتبد ٍ ؿبگشد اػتَاس اػت ٍ یىی 

 اص ًمبیض آى سٍؽ غیش خاللبًِ هیبى داًـدَیبى هؼوبسی هی ثبؿذ.

اػتفبدُ اص ؿیَُ ؿجیِ ػبصی دس آهَصؽ دسع ػبصُ ّبی ًَ هی ثبؿذ. اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ثِ دٍ كَست ؿجیِ  ؛مدیذگبُ دٍّ

داًـدَیبى فشكت تدشثِ  هی ثبؿذ. دس سٍؽ اٍّل، )ًشم افضاسّبی وبهپیَتشی(ٍ ؿجیِ ػبصی هدبصی )هبوت ػبصی(ػبصی حمیمی

م، ؿجیِ ثِ ؿىل هلوَع دسن هی وٌٌذ. دس سٍؽ دٍّ ّبی حدویثب ووه ػبخت هذل ٍ هبوت  ػولی هفبّین  پبیِ ػبصُ ای سا

ػبصی ثِ  ؿىل هدبصی ٍ ثب ایدبد یه هحیظ هدبصی ثشای یه فشد تحت آهَصؽ، ؿشایظ ؿجِ آهَصؽ سا ثبصػبصی هی وٌذ. ّش 

 ّذ ثَد.خَسداس خَاثشچِ ؿجیِ ػبص دس اًتمبل حغ ٍالؼی ثِ فشد آهَصؽ گیشًذُ هَفك تش ثبؿذ، آهَصؽ اص ویفیت ثْتشی 

 ػِ گشٍُ تمؼین وشد: َاى دس حبلت ولی ثِتثب تَخِ ثِ هغبلجی وِ ثیبى ؿذ؛ هذل ّبی آهَصؿی ًَیي پیـٌْبد ؿذُ سا هی 

 .تىیِ ثش دسن ػویك ٍ تفْین هؼبًی ٍالؼی ػبصُ ثب تَخِ ثِ فؼبلیت ّبی ػولی ٍ آصهبیـگبّی -الف

 .ای پبیِثْشُ گیشی اص هذل ّبی هبوت ّب ثشای دسن هفبّین ػبصُ  -ة

 .اػتفبدُ اص فضبّبی چٌذ سػبًِ ای ٍ ؿجیِ ػبصی هدبصی -ج

 -دس هحیظٍ دسن هفبّین پبیِ ػبصُ ای ثِ ؿىل اكَلی  یبدگیشی دس خْتؿیَُ ّبی ًَیي آهَصؽ ثب ثشسػی  ،دس ایي همبلِ

ُ آهَصؿی ًَیي، هَثش ػبختي هتذاٍل ثَدُ ٍ ّذف اص ایي ًَع ؿیَ هؼتجش ایشاى وِ ػوَهب دس ثشخی اص داًـگبُ ّبی ّبی آهَصؿی،

یٌذ عشاحی آآهَختِ ؿذُ دس فشًَیي  ٍ تبثیش گزاس ًوَدى ایي هجبحث داًـدَیبى هؼوبسیثشای  ّبی ًَ ػبصُدسع آهَصؽ 

ػبصُ ّبی ًَ ٍ  چـن اًذاص خذیذی سا پیؾ سٍی هؼوبساى، اػبتیذ دسٍعتب حذ اهىبى تالؽ ؿذُ تب هؼوبسی هی ثبؿذ، ٍ 

 ؿیَُ آهَصؿی ثیبى گشدد.     ساّىبسّبیی ًَیي، دس خْت ثْجَد  ؿذُ ٍُ گـَدداًـدَیبى هؼوبسی 

 

 اّویت آهَسش درٍس ساسُ بِ هعواراى  -2
ػبصُ، ٍػیلِ وبسآهذ ٍ هَثشی دس خذهت ٌّش هؼوبسی اػت ٍ هؼوبس ثبیذ ثتَاًذ دس خلك آثبس خَد اص لبثلیت ّبی آى ثِ ًحَ 

 -ِ ایي هیضاى ثْشُ ثشداسی ٍ خاللیت ثبیذ اص آؿٌبیی ّبی ػغحی ٍ وؼت هْبستٌّشهٌذاًِ ای ثْشُ ثشداسی وٌذ. ثشای سػیذى ث

ّبی اٍلیِ فشاتش سفت ٍ ثِ دسن ػبلی تشی اص هفبّین ػبصُ ای دػت یبفت. خاللیت ٍ ًَآٍسی اص هؼبئل ثؼیبس هْوی اػت وِ ثب 

 [.1]هَسد تَخِ اػتٍخَد تذسیغ دسٍع آى دسوـَسّبی پیـشفتِ، دس ًظبم آهَصؿی ًجَد آى ثؼیبس ثبسص ٍ 

الجتِ هٌظَس ایي اػت، وِ اعالػبت هؼوبساى كشفب دس حذ آؿٌبیی ثب خٌجِ ّبی ػبصُ ای پشٍطُ ّبی خَد یب دس حذ ثشلشاسی 

استجبط هٌغمی ثب هٌْذػیي ػبصُ ٍ حتی گبّی اٍلبت، هحبػجبت ثؼضی اص اخضای ػبصُ ای، هحذٍد ٍ هختلش ًـَد. ثلىِ ّذف 

ی َّؿوٌذاًِ ٍ توبم ػیبس اص تَاى ػبصُ دس توبم عَل هشاحل عشاحی اػت. ثشای دػتیبثی ثِ چٌیي هتؼبلی وشدى ثْشُ ثشداس

 [.2] اص سفتبس ػبصُ ای ػبختوبى ّب دػت یبثٌذى ثبیذ ثِ دسن ػویك تش ٍ دلیك تش تَاًبیی داًـدَیبٍ لذست 

ك داًـىذُ ای اػت وِ ًبهؾ ین خلآسصٍ " ، دس صهیٌِ لضٍم آهَصؽ هٌْذػی دس داًـىذُ ّبی هؼوبسی هی گَیذ:1سٍػی

 [. 3]"هٌْذع ػوشاى ٍ ًمـِ ثشداس ثبؿذ. چٌیي داًـىذُ ّبی دیگش داًـىذُ هؼوبسی ًخَاّذ ثَدتشویجی اص هؼوبس، 
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حتی وِ هؼوبساى هحبػجبت ػبصُ ّب سا ثِ یه " دسثبسُ لضٍم آؿٌبیی هؼوبساى ثب داًؾ ػبصُ چٌیي هی گَیذ:،  2ًشٍی

ثبیذ خَدؿبى تَاًبیی ایدبد ٍ دادى تٌبػجبت كحیح ثِ آى سا داؿتِ ثبؿٌذ، تٌْب دس آى ؿشایظ یه  ،هتخلق ٍاگزاس هی وٌٌذ

خب وِ گفتگَی ثیي  اص آى ؛ػبلَادٍسی هؼتمذ اػت[. 4]"ثشداؿتِ ثبؿذػبصُ هی تَاًذ ػالهت حیبت ٍ احتوبال صیجبیی سا تَاهب دس 

ای سا فشا ثگیشد. یبدگیشی ایي ػلَم ثِ ٍیظُ دس دٍساى وًٌَی وِ  هؼوبس ٍ هٌْذع هحبػت ضشٍسی اػت، هؼوبس ثبیذ ػلَم ػبصُ

تىٌیه ّبی ػبصُ ای ثِ ػشػت دس حبل پیـشفت ثَدُ ٍ داسای سفتبس پیچیذُ ای ّؼتٌذ، ضشٍسی اػت. دس غیش ایي كَست، فْن 

وبسی هؼبكش ثیشٍى ساًذُ ؼاهىبًبت ٍ خلَكیبت ػبصُ ای خذیذ غیش هوىي خَاّذ ثَد ٍ هؼوبس فبلذ داًؾ ػبصُ ای اص هیذاى ه

، هذاسع هؼوبسی دس هیالدی پیبهذ دٍگبًگی ّبی ایدبد ؿذُ هیبى هؼوبساى ٍ هٌْذػبى ػبصُ دس لشى ثیؼتن [.4خَاّذ ؿذ]

غشة تبػیغ ؿذًذ، وِ دس آى ّب دسٍع ػبصُ ای ًیض تذسیغ هی ؿذ، ثِ گًَِ ای وِ ّوبٌّگی ّبی الصم هیبى هؼوبساى ٍ 

اص ایي هذاسع وِ خْت ًضدیىی هؼوبسی ثِ هٌْذػی ػبختوبى تبػیغ ؿذ، هذسػِ ثبّبٍع ثَد.  هٌْذػبى كَست پزیشد. یىی

هؼتمذ ثَد، هؼوبس ثبیؼتی كٌؼتگش ّن ثبؿذ، وبس ثب هلبلح سا فشا ثگیشد، خَاف ٍ لبثلیت ّبی آى سا  ، هَػغ هذسػِ 3گشٍپیَع

عشاحی دٍثبسُ هذاسع هؼوبسی، ووجَدّبی  ؛دس همبلِ 4بىگَتو [.5]ٍ ّوشاُ ثب آى ًظشیِ ّبی عشاحی سا ّن ثیبهَصدگیشد فشا ث

تبویذ ثیؾ اص حذ ثشًبهِ ّبی دسػی ثش عشاحی ٍ تبسیخچِ ًظشی ایذُ  ؛آهَصؽ هؼوبسی سا هغشح هی وٌذ. اص خولِ ایي ووجَدّب

. ثِ ّویي دلیل ّبی عشاحی اػت، دس حبلی وِ هؼلَهبتی وِ دس هَسد تىٌَلَطی ػبختوبى ٍ اخشا دادُ هی ؿَد، ثؼیبس ون اػت

دػت اًذسوبساى كٌؼت ػبختوبى، اغلت اص ووجَد اعالػبت فٌی هؼوبساى ؿىبیت هی وٌٌذ. ثٌبثش ایي هؼوبس ثبیذ اص داًؾ ػبصُ 

 [.6] ای وبفی ثشخَداس ثبؿذ

آهَصؽ ػبصُ دس همغغ اسؿذ ثِ ػٌَاى یىی اص دسٍع اػبػی ٍ هْن تحت ػٌَاى دسع  اهشٍصُ دس داًـىذُ ّبی هؼوبسی،

ثِ داًـدَیبى هؼوبسی تذسیغ هی ؿَد ٍ لیىي ٌَّص دس اوثش داًـىذُ ّبی هؼوبسی ایي دسع ثِ عشیك والع ّبی  "صُ ًَػب"

ٍاحذ  2 اػتبد هحَس ٍ ثِ كَست ػخٌشاًی اػتبد دس والع اًدبم هی ؿَد. حتی دس تؼییي ًَع ٍاحذ دسٍع ثشای دسع ػبصُ ًَ،

ؼییي ًـذُ اػت. دس كَستی  وِ دس اوثش داًـىذُ ّبی هؼوبسی وـَسّبی ًظشی دس ًظش گشفتِ اًذ ٍ ٍاحذ ػولی ثشای آى ت

 2ٍاحذ ًظشی ٍ  1ٍ یب  اًگلؼتبى( ایتبلیب، فشاًؼِ، ٍاحذ ػولی)وـَسّبی اػپبًیب، 1ٍاحذ ًظشی ٍ  1ایي دسع ثلَست  ،پیـشفتِ

 یغ(دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتئآهشیىب، ػَ داًـگبُ ثشیتیؾ ولوجیب، داًـگبُ وبلیفشًیب دس ایبالت هتحذُ طاپي، )آلوبى،ٍاحذ ػولی

[7.] 

لزا خْت آهَصؽ ثْتش ٍ هفیذ تش دسع ػبصُ ًَ ثِ داًـدَیبى هؼوبسی، هذل ّبی سایح آهَصؽ دس ػبیش وـَسّب هؼشفی ٍ 

 .ثشسػی  هی گشدد

 هدل ّای آهَسش ساسُ ًَ -3
 هدل آهَسش سٌتی)شیَُ هتداٍل( -3-1

بی هؼوبسی، ػوَهب تَػظ هتخللبى ػبصُ ثِ كَست والع ّبی هؼلن هحَس اهشٍصُ آهَصؽ دسٍع هزوَس دس داًـىذُ ّ

 -توشیي اًدبم هی گیشد. ثؼضب ثِ كَست پشاوٌذُ دس دسع ػبصًُوًَِ وِ ثِ كَست ػخٌشاًی هی ثبؿذ، اسائِ ؿذُ ٍ ثِ حل چٌذ 

 -ٍ دس ثشخی هَاسد ػبخت هبوتتحلیل ثشخی اص ًوًَِ ّبی اخشا ؿذُ اص ػیؼتن ّبی ػبصُ ای ًَیي ثب ًوبیؾ اػالیذ  ،ّبی ًَ

ّبیی تَػظ داًـدَیبى اًدبم هی پزیشد. هدوَػِ دسٍع اسائِ ؿذُ هزوَس دس ًْبیت، داًؾ  ٍ دس پی آى تَاًبیی خبكی سا ثشای 

 [.8]ّب خَد سا هدجَس هی ثیٌٌذ داًـدَیبى هؼوبسی ثِ اسهغبى ًیبٍسدُ ٍ تٌْب ثب گزساًذى آى
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 هدل ّای آهَسشی ًَیي -3-2

 تكیِ بز درک پایِ ای ٍ عویق ساسُ ٍ تَسّل بِ فعالیت ّای عولی -3-2-1

وِ ًیبص ثِ  هی ثبیؼت ثب ایدبد ًَػی دسن پبیِ ای ٍ ػوك اص ػبصُ ثذٍى آى ،وِ تبویذ ثشآى اػت ؛دس ایي هذل آهَصؿی

ٍ هجبحث هشثَعِ، آى سا دس اًدبم هحبػجبت پیچیذُ ثبؿذ، تَاًبیی الصم دس داًـدَیبى ایدبد ؿذُ تب ثتَاًٌذ ضوي یبدگیشی ػبصُ 

ّب دس ثؼضی اص  یبثی ثِ ایي ّذف اًتخبة گشدیذُ ٍ دس ثشخی اص آى یٌذ عشاحی ثِ وبس گیشًذ. سٍؽ ّبی هختلفی ثشای دػتآفش

پشٍطُ ثب ایدبد هبتشیؼی اص توبهی هفبّین ایؼتبیی وِ دس عَل تشم آهَصؽ دادُ هی [. 7]داًـىذُ ّب هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت

تحمیك پیشاهَى هفبّیوی اػت  ،الذام ثؼذی .آغبص هی گشدد. هفبّین دس گشٍُ ّبیی هتٌبػت ثب ّن عجمِ ثٌذی هی گشدًذؿَد، 

وِ لبثلیت ثشسػی دس وبسگبُ سا داسًذ، هی ثبؿذ. ثذیي هٌظَس اػتبد دسع ثِ ّوشاُ اػتبد وبس، پیشاهَى ًحَُ ػولی ؿذى ٍ 

ػپغ ثِ اتخبر تلوین  ثِ ثحث پشداختِ ٍ تلویوبت همتضی سا اتخبر هی ًوبیٌذ.عشاحی تدْیضات هَسد ًیبص ثشای ثیبى هفَْم، 

[. ایي سٍؽ ثب تىیِ ثش دسن پبیِ 7]بت التلبدی خْت ػبخت یب خشیذ لغؼبت هَسد ًیبص ثشای هذل هی پشداصدظثب تَخِ ثِ هالح

جبت سیبضی پیچیذُ، دس ثشخی اص وـَسّبی ای هفبّین ػبصُ ای ثب اػتفبدُ اص تدْیضات ػولی ٍ دس وبسگبُ؛ ثذٍى ًیبص ثِ هحبػ

 پیـشفتِ هَسد آصهبیؾ ٍالغ ؿذُ ٍ اص آى اػتفبدُ هی ؿَد.

 

 بْزُ گیزی اس هدل ّا، هاکت ّا بزای درک هفاّین ساسُ ای پایِ -3-2-2

ِ دسن هفبّین ػبصُ ای پبیِ، ولیذ حمیمی آهَصؽ ػبصُ دس سؿتِ هؼوبسی هی ثبؿذ. ثشای حلَل ثِ چٌیي دسوی، ًیبص ث

ؿشایغی اػت وِ هفبّین هزوَس لبثل دیذى ٍ لوغ وشدى ثبؿذ. ثذیي هٌظَس ثب ؿٌبػبیی هفبّین پبیِ ای وِ هی تَاًٌذ ثِ 

ّب سا تحت آصهبیؾ لشاس دادُ تب هفبّین، لبثل  كَست فیضیىی ًـبى دادُ ؿًَذ ٍ ػبخت هذل ّب ٍ هبوت ّبیی اص آى هفبّین، آى

لؼبت اًدبم گشفتِ دس آهَصؽ ّبی والػی هـبّذُ ؿذُ وِ داًـدَیبى ػاللِ صیبدی ثِ دس هغب[. 9]هـبّذُ ٍ لوغ وشدى ثبؿٌذ

كَست فیضیىی دس والع ًوبیؾ دادُ هی ؿَد. اكَل ٍ هفبّین ػبصُ ای اًتضاػی ّؼتٌذ، صیشا ِ ث ،هَضَػبتی ًـبى هی دٌّذ وِ

ٍ، ٍیظگی ّبی ػول خَد سا اص ویفیت اتلبالت هؼیش حشوت ًیش؛ عَس هؼتمین دیذ ٍ لوغ وشد. ثشای هثبلِ ّب سا ث ًوی تَاى آى

گًَِ هفبّین تدشثِ هی وٌٌذ. اگش ایي گًَِ اكَل ٍ ایذُ  ّب هی گیشد. ثؼیبسی اص داًـدَیبى هـىالتی دس دسن ایي ٍ تىیِ گبُ

 ّب سا ثْتش ثفْوٌذ. ّب هی تَاًؼت لبثل هـبّذُ تش ٍ هلوَع تش ػبختِ ؿًَذ، داًـدَیبى هی تَاًؼتٌذ آى

 

 استفادُ اس فضای چٌد رساًِ ای -3-2-3

سایبًِ ٍ اهىبًبت چٌذ سػبًِ ای ٍ ثب ثْشُ گیشی اص لبثلیت ّبی تىٌَلَطی دس ایي سٍؽ، ػؼی ثش آى اػت تب ثب اػتفبدُ اص 

گشافیىی، دسن هفبّین پبیِ ػبصُ ای سا ثْجَد ثخـیذُ ٍ اهىبى ثشلشاسی استجبط ثِ كَست هدبصی ثب سٍؽ ّب ٍ ػیؼتن ّبی 

ّبی ویفی ٍ هفَْهی ادغبم ی هی تَاًٌذ ثب سٍؽ سٍؽ ّبی ػلوی، ووّ ؛ًَیي سا فشاّن آٍسد. ایي سٍؽ ًـبى هی دّذ ػبصُ ای

 [.12بی ػلوی ػبختوبى تبثیش هی گزاسًذ]دس خٌجِ ّگشدیذُ، ٍ 

ثِ وبس ّوبًٌذ اهىبًبت هَخَد دس ػبصُ  سا ثبیذ دسن اكَل پبیِ ٍ خٌجِ ّبی ػولی عشاحی ػبصُ ای ،ػبصُ ّبی آهَصؿی

ذ. استجبط تئَسی ٍ اكَل پبیِ ثبیذ ثش تمَیت ٍ اثجبت اكَل وبسثشدی توشوض ٌدس هحیظ ایدبد ؿذُ سا تؼْیل ًوبی ؛گشفتِ ؿذُ

 داًـدَ ثْتش یبد ثگیشد. ،اثضاس آهَصؿی ثبیذ هَخت اثش ثخؾ تش ؿذى هجبحث اػتبد دس والع دسع ؿذُ ٍ ثبػث ؿَد ًوبیذ.

 

 ّای اجزا شدُ در جْاى بزای درک هفاّین ساسُ ایساخت هاکت اس رٍی ساسُ  -3-2-4

بی ًَیي ّتب ثب الگَثشداسی اص ػبصُ  ،اص داًـدَیبى خَاػتِ هی ؿَد ؛پغ اص تذسیغ تئَسی دس ػبصُ آهَصؿی، دس ایي هذل

ّب،  دس آىاخشا ؿذُ دس دًیب، ثِ ػبخت هبوت ثپشداصًذ. اص ایي سٍؽ ثشای تذسیغ ػیؼتن ّبی ًَیي ػبصُ ای، هؼیش اًتمبل ثبس 

ل: چگًَگی پبیذاسی ایي ػیؼتن ّب ٍ ...، هی تَاى ثْشُ گیشی وشد. ثذیي عشیك وِ هؼشفی اًَاع ػیؼتن ّبی ػبختوبًی ؿبه

ًبصن)ًظبم الیِ ّبی وــی(، ػبصُ ّبی هتحشن ثبص ٍ ثؼتِ ؿًَذُ)ًظبم الیِ ّبی  غـبء ،پَػتِ ّب)ًظبم الیِ ّبی فـبسی(
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اًَاع ػبصُ ّبی وبثلی اص عشیك  ٍ ٌشی هْبس ؿذُ)ًظبم الیِ ّبی هٌجؼظ یب هٌمجض ؿذُ(ػبصُ ّبی ف خوغ ٍ یب تب ؿًَذُ(،

 [.11]ػبخت هىبًیضم ٍهبوت ّبی آهَصؿی كَست هی گیشد

 

 استفادُ اس هدل ساسی هفَْهی ٍ ساختار ّای طبیعی بزای آهَسش هفاّین ساسُ ای -3-2-5

 -ثِ اسائِ هذل ػبصی هفَْهی دس ساػتبی هجحث تذسیغ ؿذُ هیػبصُ ّبی ًَ، اػتبد هشثَعِ ع دس ایي هذل خْت تذسیغ دس

 هفبّین ػبصُ ای ثِ كَست فیضیىی ٍ لبثل لوغ ثِ داًـدَیبى ًـبى دادُ ؿَد، ،چِ ایي اهىبى حبكل ؿَد وِ چٌبى .پشداصد

ساثغِ هیبى هجبحث هؼیش حشوت ًیشٍ،  ؛یبدگیشی داًـدَیبى دس ایي دسع ثِ كَست چـوگیشی افضایؾ هی یبثذ. ثشای هثبل

خیض ٍ دّبًِ، تؼبدل ٍ وٌتشل ػبصُ ٍ ...، اكَل ٍ هفبّین ػبصُ ای اًتضاػی ّؼتٌذ ٍ ًوی تَاى آًْب سا ثِ عَس هؼتمین لوغ وشد. 

اگش ایي هفبّین ػبصُ ای ثب اػتفبدُ  [.12]ثؼیبسی اص داًـدَیبى هـىالتی سا دس دسن ایي گًَِ هفبین تدشثِ هی وٌٌذ ؛ثٌبثش ایي

چِ داًـدَیبى  چٌبى ،ػبدُ آهَصؽ دادُ ؿَد، ویفیت یبدگیشی داًـدَیبى ثْجَد خَاّذ یبفت. اص عشفی دیگش اص ػبخت هذل

ّب اص  هفبّین ػبصُ ای سا ثش اػبع هىبًیضم سفتبسی ػبختبسّبی هَخَد دس عجیؼت ٍ الگَّبی عجیؼی ثیبهَصًذ، دسن پبیِ ای آى

 [.13]ذچگًَگی سفتبس ٍ ػولىشد ػبصُ ّب ًیض افضایؾ هی یبث

 

 پیشیٌِ درس ساسُ ّای ًَ  -4
 دسع ػبصُ ّبی ًَ، ثِ ػٌَاى یىی اص دسٍع اختیبسی، دس ػش فلل سؿتِ هؼوبسی دٍسُ ی وبسؿٌبػی تؼشیف گشدیذُ اػت؛

 دسػی وِ اص اّذاف اكلی آى هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد:

 .آؿٌب ًوَدى داًـدَیبى سؿتِ هؼوبسی ثب ػیؼتن ّبی ػبصُ ای خذیذ -

 .تدضیِ ٍ تحلیل ػولىشد ٍ سفتبس اًَاع ػیؼتن ّبی ػبصُ ای خذیذ دس ؿشایظ هختلف ثبسگزاسی -

ػبصُ ای خذیذ دس عشاحی پشٍطُ ّبی  اص ػیؼتن ّبی وبسگیشی هتٌبػتِ ث دس خْتایدبد تَاًبیی الصم دس داًـدَیبى  -

 .هؼوبسی دس داًـىذُ ٍ هحیظ حشفِ ای

س دٍ لشى اخیش، فبكلِ ای هؼٌی داس هیبى تىٌَلَطی ثِ وبس گشفتِ ؿذُ دس هؼوبسی ثب تؼوّك دس هؼوبسی هؼبكش خْبى د

هؼبكش ایشاى ٍ خْبى ثشای خلك آثبس ٍ فضبّبی هؼوبسی هـبّذُ هی گشدد. یىی اص ػَاهل هَثّش دس ًبوبهی هؼوبسی هؼبكش ایشاى 

ی ٍ هلبلح ًَیي دس خلك آثبس هؼوبسی. اص خبًت ػذم هـبسوت هٌبػت تىٌَلَطی داًؼت، اػّن اص ػیؼتن ّبی ػبصُ ا ؛سا هی تَاى

ٍ  4اص خولِ ایؼتبیی ؛دیگش، دس ّفتبد ػبل گزؿتِ اص ساُ اًذاصی اٍلیي داًـىذُ ّبی هؼوبسی دس ایشاى، دسٍػی ثب ػٌبٍیي هختلف

بی ًَ دًجبل دس دٍسُ وبسؿٌبػی اسؿذ پیَػتِ سؿتِ هؼوبسی، اّذاف ثش ؿوشدُ ؿذُ دس ثبال سا ثشای دسع ػبصُ ّ، 5ایؼتبیی

 ًوَدُ اًذ؛ اهب اثش چٌذاًی اص فشاگیشی ػیؼتن ّبی ػبصُ ای دس آثبس هؼوبساى فبسؽ التحلیل اص داًـگبُ ّب هـبّذُ ًوی ؿَد.

ػذم اًتمبل داًؾ فٌّی تَلیذ هلبلح ًَیي، هـىالت  ؛هختلفی سا ثشای ایي فمذاى هی تَاى ًبم ثشد. اص خولِ هی تَاى ثِ ػلل

 ػذم تَاًوٌذی هؼوبساى دس عشاحی ٍ اخشای ػیؼتن ّبی ػبصُ ای خذیذ اؿبسُ ًوَد. ؛ت ّب ٍ ...، ٍ ػشاًدبمػَء هذیشی التلبدی،

ّب،  تن ّبی ػبصُ ای ٍ آثبس هؼوبسی ثشپب ؿذُ ثب آىؼآهَصؽ تئَسیه ٍ هؼلن هحَس، یب كشفب ًوبیؾ اػالیذ ّب ٍ تلبٍیش اًَاع ػی

 :بوبهی ثِ ػَاهل هتؼذّد دخیل دس اهش یبدگیشی هشتجظ اػتدس آهَصؽ هؼوبساى چٌذاى هفیذ ًجَدُ اػت. ایي ً

 اّداف، ابشار، هحتَا، رٍش، هعلّن ٍ هتعلّن

 

 رّیافت ّا -5
وِ داًـدَیبى ػاللِ آهَصؽ ّبی والػی هـبّذُ ؿذ ، دس  6ٍ آدسیبى ثل 5تییبى خیبى خی ؛دس هغبلؼبت اًدبم گشفتِ تَػّظ

ًـبى هی دّذ چگًَِ  ت فیضیىی دس والع ًوبیؾ دادُ هی ؿًَذ. ایي گضاسؽصیبدی ثِ هَضَػبتی ًـبى هی دٌّذ وِ ثِ كَس

ی والػی ثِ گًَِ ای هؼشّفی ؿَد وِ ثب اػتفبدُ اص هذل ّبی فیضیىی ػبدُ لبثل هفبّین ػبصُ ای هی تَاًٌذ دس آهَصؽ ّب

هـبّذُ ٍ هلوَع ثبؿٌذ. اكَل ٍ هفبّین ػبصُ ای اًتضاػی ّؼتٌذ، صیشا ًوی تَاى آى ّب سا ثِ عَس هؼتمین دیذ ٍ لوغ وشد. 
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ب هی گیشد. ثؼیبسی اص داًـدَیبى هـىالتی هؼیش حشوت ًیشٍ، ٍیظگی ػول خَد سا اص ویفیت اتلبالت ٍ تىیِ گبُ ّ ؛ثشای هثبل

ؿذًذ،  -سا دس دسن چٌیي هفبّیوی تدشثِ هی وٌٌذ. اگش ایي گًَِ اكَل ٍ ایذُ ّب لبثل هـبّذُ ٍ هلوَع تش ػبختِ هی

 دسن وٌٌذ.داًـدَیبى هی تَاًؼتٌذ آى ّب سا ثْتش 

 ثشای هیؼّش ػبختي چٌیي اهشی، ػِ وبس ػوذُ ی صیش اًدبم هی گیشد:

ّن وشدى هدوَػِ ای ػبدُ اص هذل ّب ثشای تشػین اكَل ٍ هفبّین ػبصُ ای دس والع ّبی آهَصؿی، تب ثِ داًـدَیبى فشا -

 اهىبى دسن ثْتش سا ثذّذ.

ثشای تشػین وبسثشد اكَل ٍ هفبّین ػبصُ ای، تب ثِ ایدبد پل استجبعی ثیي  ،فشاّن وشدى ًوًَِ ّبی هٌْذػی خَة ٍ هشتجظ -

 شیي آى ّب ووه وٌذ.داًؾ داًـدَیبى ٍ تو

 تب ًتبیح دٍسُ ؛تغییش دادى هٌبػت یبفتِ ّبی تحمیك ؿذُ، وِ ثِ ٍیظُ هفبّین ػبصُ ای سا دس یبفتِ ّبی آهَصؿی ٍاسد هی وٌٌذ -

 سا ثْجَد ثخـٌذ.

ذل ثب ًگبّی ثِ هجبحث ٍ هحتَای اسائِ ؿذُ دس ایي دسع دس دیگش داًـگبُ ّبی خْبى، ٍ ثب تَخِ ثِ هجبحث هغشح ؿذُ، ه

یبدگیشی ثلَم دس ػِ حیغِ ی ؿٌبختی، ػبعفی ٍ سٍاًی حشوتی، ثِ ػٌَاى هذل پبیِ ی یبدگیشی پزیشفتِ ؿذ؛ چشا وِ آهَصؽ 

ػبصُ هـتول  ثش ػِ حیغِ ی صیش اػت: ادسان ػلوی ٍ ػملی، استجبط حؼّی ٍ تَاى ثِ وبسگیشی ػولی هفبّین ٍ داًؾ ػبصُ ای. 

ح یبدگیشی دس ػِ حیغِ ی هذل ثلَم ثِ هَاصات یىذیگش پیـٌْبد گشدیذ، تب ثب عی ثشای دػت یبثی ثِ چٌیي ّذفی، عی ػغَ

اسصؽ یبثی، داًؾ تئَسی اص ػبصُ ٍ تَاى یذى، ثِ وبس ثؼتي، تحلیل، تشویت، داًؾ، فْو هشاحل ؿؾ گبًِ ی حیغِ ی ؿٌبختی

عفی دسیبفت ٍ تَخِّ وشدى)ایدبد تحلیل ٍ تشویت ٍ اسصؽ یبثی سا وؼت ًوبیٌذ؛ ٍ ثب عی هشاحل پٌح گبًِ ی حیغِ ی ػب

توبیل ٍ لزّت اص پبػخ گَیی(، اسصؽ گزاسی)پزیشؽ، تشخیح ٍ اعویٌبى اص سٍؽ  اًگیضؽ ٍ تَخِّ(، پبػخ دادى )سضبیت،

دسن ٍ اسصیبثی هفبّین(، ٍ تجلَس اسصؽ ّبی ػبصهبى یبفتِ دس ؿخلیت)آهبدگی ثشای پزیشؽ  آهَصؿی(، ػبصهبى دّی اسصؽ ّب )

خذیذ(، اهىبى حغّ ٍ لوغ هفبّین پبیِ ػبصُ هبًٌذ ًیشٍ، وـؾ ٍ فـبس ٍ... فشاّن ؿَد؛ ٍ ّن صهبى تَاًبیی ثِ ٍ وؼت سفتبس 

هذل ػبصی ثب تملیذ اص ػیؼتن ّبی ػبصُ ای ػبختِ  ) وبسگیشی آى هفبّین ٍ لَاًیي ػبصُ ثؼذ اص عی هشاحل هـبّذُ ٍ تملیذ

تملیذ(، دلت دس اخشای ػول )اسصیبثی ٍ آصهبیؾ هذل ّبی ػبختِ )هذل ػبصی ثذٍى  ؿذُ(، اخشای ػول ثذٍى ووه اػتبد

یٌذ عشاحی هؼوبسی( آّوبٌّگی رّي، حغ ٍ دػت دس ثِ وبسگیشی هفبّین ٍ لَاًیي ػبصُ ای دس فش ) ؿذُ(، ّوبٌّگی حشوبت

شدد؛ ٍ ثِ ایي یٌذ عشاحی ثِ كَست اهشی دسًٍی( حبكل گآ)ثِ وبسگیشی هفبّین ٍ لَاًیي ػبصُ ای دس فش ٍ ػبدی ؿذى ػول

تشتیت، داًؾ حضَسی ٍ دسًٍی اص هفبّین ػبصُ، ٍ تَاًبیی عشاحی ّش اثش هؼوبسی ثب لحبػ ًوَدى آى لَاًیي، دس داًـدَی سؿتِ 

 هؼوبسی ٍ هؼوبس ایدبد ؿَد.

؛ ٍ تدشثی ثٌبثش ایي، آهَصؽ ایي دسع دس گبم اٍل، ثبیذ ثش هفبّین پبیِ ی ػبصُ اػتَاس گشدد، تب داًـدَ دس فشآیٌذی ػولی 

داللت ایي هفبّین سا دس ؿشایظ خذیذ دس تدشثِ ای ٍالؼی اسصیبثی ًوَدُ ٍ ػپغ سٍی آى چِ وِ هـبّذُ ؿذُ اػت، هٌؼىغ "

ًوبیذ. دس گبم ثؼذی، داًـدَ ثِ ّوبى هَلؼیت هی سٍد. اٍ آهبدُ اػت تب ثش هجٌبی داًؾ وؼت ؿذُ دس چشخِ ی اٍّل، ثِ ػوت 

 [.7] "هَاد یب هَادّ هـبثِ گبم ثشداسد تدشثِ ّبی پیچیذُ تش ثب ّوبى

هفبّیوی وِ دس ایي دسع هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى هفبّین پبیِ ثشگضیذُ ؿذُ ٍ ػش آغبص یبدگیشی ػبصُ گشدًذ، ثب تَخِ ثِ 

 ػجبستٌذ اص: اسصیبثی ّبی كَست گشفتِ ٍ تدشثیبت روش ؿذُ،

 ًیزٍ  -1

 کشش -2

 فشار -3

 بزش -4

 تٌش -5

 پیچش -6
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 دّ ٍ هصالحخَاصّ هَا -7

 اتّصاالت -8

گبم دٍم، تلفیك تىٌیه ّبی هختلف آهَصؽ فؼّبل ثب ػخٌشاًی اػت. ثبیذ پزیشفت وِ داًـدَیبى ثب اػتؼذادّب ٍ ظشفیت ّب 

هْن ًیؼت وِ اص چِ سٍؿی ثشای آهَصؽ اػتفبدُ ؿَد، هْن آى اػت وِ " ٍ ػالیك هختلف، اص ؿیَُ ّبی هختلفی هی آهَصًذ.

 دَیبى ثِ سٍؽ ّبی هختلفی هی آهَصًذ ٍ ایي وِ یبدگیشی ثب ثْشُ گیشی اص سٍؽ ّبی هختلف آهَصؿی،هؼلوبى ثذاًٌذ داًـ

 [.7]"هیضاى یبدگیشی داًـدَیبى سا افضایؾ هی دّذ

ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هـىالت، ًبسػبیی ّب، دػتبٍسدّب ٍ ًتبیح حبكل  اسصؽ یبثی ٍ آصهَى هذل ّبی ػبختِ ؿذُ،"گبم ػَم، 

 [.7]"م گشفتِ اػتاص تدشثِ ی اًدب

 

 داًشجَیاى رشتِ هعواری در درس ساسُ ّای ًَ -6
دس سؿتِ هؼوبسی، همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ آصاد  1392-1393پظٍّؾ هیذاًی حبضش دس ًیوؼبل اٍّل ػبل تحلیلی 

حبلت ولی، عشاحی  ثِ سٍؽ ّوجؼتگی ٍ تَصیغ پشػؾ ًبهِ دس ثیي ولیِ داًـدَیبى، ثِ اخشا دس آهذ. دس ؛اػالهی ٍاحذ ثبثل

هَلفِ اكلی ٍ ؿبخق؛ ٍ پبػخ ّب ثلَست ثؼتِ)خیلی ون، ون، هتَػظ، صیبد، خیلی صیبد(  12ػَال ٍ  24پشػؾ ًبهِ داسای 

ٍ ثِ ولیِ داًـدَیبى دس پبیبى تشم ٍ  ؿذُ دس ساػتبی هفبّین تذسیغ ؿذُ والػی هغشح پشػؾ ًبهِ ػَاالت ی ؿذ.عشح

آى ّب ثب تَخِ ثِ ؿٌبخت ٍ ثشسػی ؿیَُ تذسیغ دسع ػبصُ ّبی ًَ دس عَل تشم ،ّن  دیذ.گشآخشیي خلؼِ والػی دسع، اسائِ 

 چٌیي  داًؾ ٍ اعّالػبت لجلی خَد ثِ ػَاالت هغشح ؿذُ دس پشػؾ ًبهِ پبػخ دادًذ.
 

 ارسیابی پاسخ ّای داًشجَیاى بِ سَاالت هفَْهی ارائِ شدُ در پزسش ًاهِ درس ساسُ ّای ًَ  -6-1

ص دسع ػبصُ ّبی ًَ، ثب اّذاف هَسد ًظش پظٍّؾ، ولیِ پبػخ ّبی داًـدَیبى دس هَسد ػَاالت هفَْهی ا خْت دػتیبثی ثِ

، هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت؛ ػپغ پبػخ ّبی هشتجظ دادُ ؿذُ ثشای ّش ػَال ثِ كَست هدضا هَسد تحلیل ٍ ًشم افضاس

 گشفت.لشاس  Spss ثب ًشم افضاس ثشسػی
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 تحلیل یافتِ ّا  -7
 :بفتِ ّب ٍ ًوَداس ّبی هشتجظ ثب ّش ػَال ثِ تشتیت ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذی

 

 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد]: 1ًوَدار                                    [گاىهأخذ: ًگارًد]: 2ًوَدار 

 

 
 [گاىًدهأخذ: ًگار]: 3ًوَدار                                   [گاىهأخذ: ًگارًد]: 4ًوَدار 

 

 
 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد]: 5ًوَدار                                        [گاىهأخذ: ًگارًد]: 6ًوَدار 
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 [گاىهأخذ: ًگارًد]: 7ًوَدار                                        [گاىهأخذ: ًگارًد]: 8ًوَدار 

 

 
 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد] :9ًوَدار                                      [گاىهأخذ: ًگارًد] :11ًوَدار 

 

 
 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد] :11ًوَدار                                       [گاىهأخذ: ًگارًد] :12ًوَدار 
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 [گاىهأخذ: ًگارًد] :13ًوَدار                                        [گاىهأخذ: ًگارًد] :14ًوَدار 

 

 

 
 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد] :15ًوَدار                                       [گاىهأخذ: ًگارًد] :16ًوَدار 

 
 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد] :17ًوَدار                                        [گاىهأخذ: ًگارًد] :18ًوَدار 
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 [گاىهأخذ: ًگارًد] :19ًوَدار                                        [گاىهأخذ: ًگارًد] :21ًوَدار 

 

 
 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد] :21ًوَدار                                        [گاىهأخذ: ًگارًد] :22ًوَدار 

 

 

 

 
 [گاىهأخذ: ًگارًد] :23ًوَدار                                      [گاىهأخذ: ًگارًد] :24ًوَدار
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 ل دادُ ّاتحلی -8
سا دس  ،هیضاى آؿٌبیی اص هجبحث پبیِ ای دسع ػبصُ ّبی ًَ ؛دسكذ داًـدَیبى 52ثب تَخِ ثِ ًوَداس اٍل، ًضدیه ثِ  -1ػَال

ػغح هتَػظ پبػخ دادًذ؛ ٍ دس اسصیبثی ًْبیی پبػخ ثِ ایي ػَال، هیضاى آؿٌبیی لجلی داًـدَیبى اص هجبحث پبیِ ای دسع ػبصُ 

 ظ ثِ پبییي اسصؿیبثی ًوَد. ّبی ًَ سا هی تَاى هتَػ

اص ؿیَُ آهَصؽ ػٌتی)اهشٍصی( دسع ػبصُ ّبی ًَ،  ؛دسكذ داًـدَیبى 32ثب تَخِ ثِ ًوَداس دٍم، ًضدیه ثِ  -2ػَال

 ، ػٌتی ثشایـبى هفیذ ًیؼت.ؿیَُدسكذ داًـدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ اسائِ دسع ػبصُ ّبی ًَ ثِ  32سضبیت داؿتٌذ ٍ  ثیؾ اص 

دسكذ داًـدَیبى اص هجبحث اسائِ ؿذُ دس والع ػبصُ ًَ وِ ػوَهب هجبحث  52ِ ًوَداس ػَم، ثیؾ اصثب تَخِ ث -3ػَال

 ًَیي اخشایی ثَد، سضبیت داؿتٌذ.  

تبویذ ثش لضٍم تغییش ًگشؽ ثِ ؿیَُ آهَصؽ ػٌتی دسع  ؛دسكذ داًـدَیبى 82ثب تَخِ ثِ ًوَداس چْبسم، ثیؾ اص  -4ػَال

 ی ٍ هحبػجبتی ّوشاُ اػت؛ سا اسصیبثی ًوَدًذ.ػبصُ ًَ، وِ ػوَهب ثب هجبحث فٌ

هیضاى دسن ٍ تفْین هؼبًی ٍالؼی ػبصُ، دس ؿیَُ  ؛دسكذ داًـدَیبى 42ثب تَخِ ثِ ًوَداس پٌدن، ًضدیه ثِ  -5ػَال

 دسكذ آى ّب ایي هیضاى سا ون داًؼتٌذ. 32ػٌتی)اهشٍصی( سا دس ػغح هتَػغی اسصؿیبثی ًوَدُ ٍ ًضدیه ثِ 

تبثیش اػتبد سا دس اًتمبل هفبّین ٍ هَضَػبت هشتجظ  ؛دسكذ اص داًـدَیبى 42ثِ ًوَداس ؿـن، ًضدیه ثِ ثب تَخِ  -6ػَال

آى سا ضشٍسی هی  داًـدَیبىدسكذ  42ثب هجبحث اسائِ ؿذُ دس هذل ػٌتی ؿیَُ آهَصؽ دسع ػبصُ ّبی ًَ؛ سا هَثش ٍ ثیؾ اص 

 داًٌذ.

الضام تغییشات دس ؿیَُ ٍ هحیظ ّبی آهَصؿی دسع  ؛اص داًـدَیبىدسكذ  75ثب تَخِ ثِ ًوَداس ّفتن، ثیؾ اص  -7ػَال

 ػبصُ ّبی ًَ اص هذل ػٌتی ثِ هذل ّبی ًَیي سا هتَػظ ثِ ثبال ثیبى ًوَدًذ.

هؼتمذ ثَدًذ آهَصؽ هفبّین پبیِ دسع ػبصُ ّبی ًَ  ؛دسكذ  اص داًـدَیبى 82ثب تَخِ ثِ ًوَداس ّـتن، ثیؾ اص  -8ػَال

یٌذ آهَصؽ دسٍع عشاحی هؼوبسی حضَس آ، دس توبم هشاحل عشاحی  ٍ اص ّوبى اٍلیي خظ ثبیذ دس فشثِ ؿىل وبسگبّی ٍ ػولی

 یبثذ.

هجبحث ٍ سٍؽ ّبی ًَیي اسائِ ؿذُ دس دسع ػبصُ ّبی  ؛دسكذ اص داًـدَیبى 92ثب تَخِ ثِ ًوَداس ًْن، ثیؾ اص  -9ػَال

 داًؼتٌذ.ًَ سا دس ثْجَد ٍ استمبی دسٍع عشاحی هؼوبسی الصم ٍ ضشٍسی هی 

دسع ػبصُ ّبی ًَ سا ثِ ػٌَاى دسع هْن ٍ پبیِ ای  ؛دسكذ اص داًـدَیبى 75ثب تَخِ ثِ ًوَداس دّن، ثیؾ اص  -12ػَال

 ثشای دسٍع عشاحی هؼوبسی دس ؿیَُ آهَصؽ هؼوبسی الصم ٍ ضشٍسی هی داًؼتٌذ.

ػبصُ ّبی ًَ دس وٌبس ثخؾ تئَسی، ثشای  ثب وبسگبّی ثَدى دسع ؛ثب تَخِ ثِ ًوَداس یبصدّن، اوثشیت داًـدَیبى -11ػَال 

 آهَصؽ هجبحث اسائِ ؿذُ دس والع ضشٍسی ٍ هَثش هی داًؼتٌذ.

اص  ٍثَدًذ  دسع ػبصُ ّبی ًَ ؿذىػاللِ هٌذ ثِ ػولی ٍوبسگبّی  ؛ثب تَخِ ثِ ًوَداس دٍاصدّن، اوثش داًـدَیبى -12ػَال 

 ایي ؿیَُ آهَصؽ اػتمجبل ًوَدًذ.

وبسثشدی  سٍؽاسائِ دسع ػبصُ ّبی ًَ ثِ  وِ هؼتمذ ثَدًذ ؛داس ػیضدّن، اوثشیت داًـدَیبىثب تَخِ ثِ ًوَ -13ػَال 

 ػولی  ثشایـبى هفیذ خَاّذ ثَد. ثب ؿیَُوشدى هؼبئل تئَسی 

دسكذ داًـدَیبى؛ هیضاى تؼبهل هجبحث ًَیي ػبصُ ای ٍ هؼوبسی اسائِ  72ثب تَخِ ثِ ًوَداس چْبسدّن، ثیؾ اص  -14ػَال 

 سا ثب دسٍع عشاحی هؼوبسی، هَثش هی داًؼتٌذ. ؿذُ دس والع

دسكذ اص داًـدَیبى؛ لضٍم ثْشُ هٌذی اص هذل حمیمی)هبوت( ٍ  82ثب تَخِ ثِ ًوَداس پبًضدّن، ًضدیه ثِ  -15ػَال 

 الصم ٍ ضشٍسی ثیبى ًوَدًذ. ،هدبصی)ًشم افضاسّبی وبهپیَتشی( سا دس ؿیَُ آهَصؽ ؿجیِ ػبصی هفبّین ػبصُ ای

هـبسوت دادى ثِ داًـدَ سا دس فشآیٌذ یبدگیشی ثشای آهَصؽ  ؛تَخِ ثِ ًوَداس ؿبًضدّن، اوثشیت داًـدَیبى ثب -16ػَال 

 ؿجیِ ػبصی( الصم ٍ ضشٍسی هی داًؼتٌذ. -دسع ػبصُ ّبی ًَ، ثب اػتفبدُ اص ؿیَُ ّبی ًَیي یبدگیشی)هذل ػبصی
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هـىالت آؿٌبیی ثب ًشم افضاسّبی ًَیي سا ثشای عشاحی  ؛دسكذ داًـدَیبى 82ثب تَخِ ثِ ًوَداس ّفذّن، ثیؾ اص  -17ػَال 

 . داًؼتٌذٍ سفغ ایي هـىل سا ضشٍسی  ثیبى ًوَدًذٍ تحلیل ػیؼتن ّبی ًَیي ػبصُ ای سا 

ووجَد اهىبًبت ثشای دسن ػیٌی ٍ هلوَع سفتبس ٍ  ؛دسكذ داًـدَیبى 85ثب تَخِ ثِ ًوَداس ّیدذّن، ثیؾ اص  -18ػَال 

 شاوض ٍ هحیظ ّبی آهَصؿی هؼوبسی دس ایشاى تبثیش گزاس ثش ؿیَُ آهَصؽ هفَْهی ٍ هبًذگبس ثیبى ًوَدًذ.ػولىشد ػبصُ ّب سا دس ه

ؿیَُ آهَصؽ اهشٍصی دسع ػبصُ ّبی ًَ وِ دس اوثش  ؛دسكذ داًـدَیبى 72ثب تَخِ ثِ ًوَداس ًَصدّن، ثیؾ اص  -19ػَال 

 آهَصؿی هی داًؼتٌذ.ػیؼتن ّبی آهَصؿی هؼوبسی ٍ هـىالت  هحیظ اهىبًبت هشتجظ ثب ،داًـگبُ ّبی ایشاى اسائِ هی ؿَد سا

ًحَُ اسائِ فشم ّبی غیش ٌّذػی ٍ هذسى سا ثِ ؿىل  ؛دسكذ داًـدَیبى 62ثب تَخِ ثِ ًوَداس ثیؼتن، ثیؾ اص  -22ػَال 

 .ثیبى ًوَدًذ هحیظ آهَصؿی هشتجظ ثب ؿیَُ آهَصؽ ػٌتیّوَاسُ تشػین ًشم افضاسی یب ثِ كَست اػىیغ دػتی سا 

تؼذاد داًؾ آهَختگبى ٍ داًـدَیبى هؼوبسی وِ  ؛دسكذ داًـدَیبى 62ثب تَخِ ثِ ًوَداس ثیؼت ٍ یىن، ثیؾ اص  -21ػَال 

 .روش وشدًذ.هتَػظ ثِ پبییي  ،تَاًبیی اسائِ فشم ّبی غیش ٌّذػی ٍ هذسى سا ثب تَخِ ثِ ػبصُ ّبی ًَیي داسًذ سا

لضٍم آهَصؽ ًَیي ػبصُ ای دسع ػبصُ ّبی ًَ سا  ؛دسكذ داًـدَیبى 82اص ثب تَخِ ثِ ًوَداس ثیؼت ٍ دٍم، ثیؾ  -22ػَال 

 دس ّوِ هشاوض آهَصؿی الصم ٍ ضشٍسی هی داًؼتٌذ.

 پغهجبحث اسائِ ؿذُ دس والع ػبصُ ّبی ًَ سا  ؛دسكذ داًـدَیبى92ثب تَخِ ثِ ًوَداس ثیؼت ٍ ػَم، ثیؾ اص  -23ػَال 

 تـخیق دادًذ.َثش اص فبسؽ التحلیلی ٍ دس ثبصاس وبس هفیذ ٍ ه

ضشٍست تغییش همغغ تذسیغ دسع ػبصُ ّبی ًَ سا اص  ؛ثب تَخِ ثِ ًوَداس ثیؼت ٍ چْبسم، اوثشیت داًـدَیبى -24ػَال 

 وبسؿٌبػی اسؿذ ثِ وبسؿٌبػی الصم ٍ ضشٍسی هی داًؼتٌذ.
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 گیزی ًتیجِ -9
فضاس، هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ اختالف ثب تَخِ ثِ پظٍّؾ هیذاًی كَست گشفتِ ٍ ًتبیح آهبسی ثِ دػت آهذُ اص ًشم ا

هؼٌبداسی دس خْت افضایؾ لبثل هالحظِ هیضاى سؿذ یبدگیشی داًـدَیبى تحت آهَصؽ ثب سٍیىشد ثْشُ گیشی اص ؿیَُ ًَیي 

اختالف هؼٌبداسی سا دس ایدبد سؿذ یبدگیشی  ثش ایي اػبع، وبسثشد سٍؽ ّبی تئَسی، ّبی ًَیي ثَدُ اػت. آهَصؽ دسع ػبصُ

ثذیي هفَْم وِ ػبخت هبوت ٍ وبسگبّی ثَدى والع ّبی دسع ػبصُ ًَ، ووه صیبدی ثِ اًتمبل ٍ  .یبى ًـبى ًوی دّذداًـدَ

ػبخت هبوت ّوَاسُ ثِ ػٌَاى یىی اص ؿیَُ ّبی آهَصؿی  ؛آهَصؽ هفبّین پبیِ ای ػبصُ ًوَدُ اػت. ایي دس حبلی اػت وِ

هَخَد، ػبخت هذل ّبی آهَصؿی ثشای دسن فشم، تٌبػجبت، همیبع ٍ هَسد تبویذ، هغشح ثَدُ اػت. چشا وِ ثشاػبع تدشثیبت 

ووپَصیؼیَى ٍ ّن چٌیي استمبء ػغح تدؼن فضبیی داًـدَیبى هؼوبسی غیش لبثل اًىبس اػت. لیىي چگًَگی ثْشُ گیشی اص ایي 

ذاؿتِ ٍ لزا ثش عجك یبفتِ هذل ّب ٍ ػبخت آى ّب ثِ كَست تملیذ فشهبل )كَسی(، ثش اػبع دسن هفبّین ػبصُ؛ تبثیش ثِ ػضایی ً

ّبی پظٍّؾ حبضش، ثْشُ گیشی اص هذل ّبی هفَْهی ٍ وبسگبّی ثَدى، ثِ ػٌَاى سٍؿی خبیگضیي ثب اثش ثخـی ثیـتش دس آهَصؽ 

تبویذ  پشػؾ ًبهِ،هفبّین ػبصُ ٍ دسع ػبصُ ّبی ًَ ثِ داًـدَیبى هؼوبسی پیـٌْبد هی گشدد. ثذیي هؼٌی وِ ًتبیح حبكل اص 

 داسد. ٍ وبسگبُ ّبی آهَصؿی ی ثش تبثیش سؿذ یبدگیشی اص عشیك ػبخت هبوت اص هفبّین اسائِ ؿذُ دس والعًؼجتب ثبالی

اًتمبل هفبّین ثِ ووه هذل ّبی آهَصؿی ٍ ثْشُ گیشی اص ػبخت هبوت ّبی هفَْهی اص هفبّین  ؛ثش ایي اػبع الصم اػت

ُ آهَصؽ دسع ػبصُ ّبی ًَ ثِ داًـدَیبى هؼوبسی هَسد تَخِ ػبصُ ٍ وبسگبّی ثَدى دس ػبصُ ّبی ًَ، ثِ ػٌَاى هَثشتشیي ؿیَ

لشاس گیشد. هی تَاى اظْبس ًوَد وِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی روش ؿذُ، ووه ؿبیبى ٍ پشثبسی دس دسن هفبّین ػبصُ تَػظ 

ػلوی ٍ  داًـدَیبى ًوَدُ ٍ لزا گؼتشؽ ایي هَضَع، ثِ ٍیظُ توشیي ّبی خالق؛ ؿبیؼتِ تبویذ ٍ تحمیك ثیـتش دس هحبفل

 آهَصؿی وـَس هی ثبؿذ.

دس ػبل ّبی آتی ثؼیبس پش سًگ تش دس ػشكِ ایي هَضَع  .ًیبص ؿذیذ دٍساى هؼبكش هی ثبؿذ ،ثحث في آٍسی ٍ ػبصُ ّبی ًَ

ّبی خْبًی هغشح خَاّذ گشدیذ، ٍ تٌْب ثب همبیؼِ ای هختلش هی تَاى دسن ًوَد، تب چِ اًذاصُ اص ػشكِ ّبی خْبًی ٍ ایي 

هؼبكش ثِ دٍس هبًذُ این، ٍ دس ًْبیت دس آهَصؽ آوبدهیه دسع ػبصُ ای ًَ ثِ ػلت فمذاى ًیشٍی هتخلق  ٍیظگی دًیبی

وِ هی ثبیؼتی ثِ آى ثِ ؿىلی اػبػی  ؛، ایي هؼبلِ هَسد ثی اػتٌبیی لشاس گشفتِ اػتٍ ووجَد اهىبًبت آهَصؿی آهَصؽ دٌّذُ

 ٍ صیشثٌبیی پشداختِ ؿَد.

َیبى یه داًـگبُ خبف كَست گشفتِ ٍ ثِ دلیل ٍػیغ ثَدى هجبحث هشتجظ ثب ایي تحمیك اًدبم ؿذُ دس ػغح داًـد

هَضَع، پیـٌْبد هی ؿَد؛ تحمیمبت دیگشی ثب ًظشػٌدی اص ػغح اػتبداى ٍ گشٍُ ّبی آهَصؿی اًدبم ؿَد ٍ ًتبیح ثِ دػت 

یضاى پیـشفت هحلَل وبس داًـدَ آهذُ اص آى ّب سا ثب تحمیك فؼلی ؿشوت دّین، تب دس ًْبیت؛ ثب اخشای پبیلَت ثِ ػٌدؾ ه

 هٌدش ؿَد.

 

 قدرداًی -11
ثذیي ٍػیلِ اص صحوبت اسصًذُ اػبتیذ ثضسگَاس آلبیبى؛ دوتش ثْشام ػٌبیتی ٍ دوتشخَاد ثشًدیبى هذسػبى دسع ػبصُ ّبی ًَ، ثِ 

 دلیل صحوبت ثی ؿبئجِ آى ثضسگَاساى دس خْت تْیِ ایي تحمیك، تـىش ٍ لذسداًی هی گشدد.

 

 

 َشت ّا پی ً -11

1  - Aldo Rossi 

2  - Pier Luigi Nervi 

3  - Walter Grupios 

 -4 Robert Gutmann 

 -5 Jian ji 

 -6 Adrian Bell 
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