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 چکیدٌ
تشدد ثٝ كٛست پیبدٜ تأٔیٗ ؿٛد،  بسیضی ػبصٔبٖ فوبیی ؿٟش ثٝ ٘حٛی وٝ ثخؾ ٟٕٔی اص ٘یبص ؿٟشٚ٘ذاٖ ث ثش٘بٔٝ

فوبی ؿٟشی یبثی ثٝ تدػ ٞبی ؿشىیىی اص  ٚ داسداستمبء تٔبٔالت ارتٕبٓی ساٞجشدی اػت وٝ تأحیش رذی ثش 

 چٙیٗ فوبٞبییؿٟشی دس ایزبد ثش٘بٔٝ سیضی یىی اص اثضاسٞبی ٟٔٓ ٞب ٘یض ثٝ ٓٙٛاٖ ساٜ  پیبدٜٔی ثبؿذ.  پبیذاس

 ٔی ؿٛ٘ذ. ٔحؼٛة 

ٜ، خیبثبٖ ذیٌٔٔٛف ٌشد یؿٟشپبیذاسی فوبی ثشای تحمك  ثش٘بٔٝ سیضیثٝ ػٕت  ایٗ ٔمبِٝسٚیىشد اص آ٘زب وٝ 

دػتیبثی ثٝ ایٗ ثب ٞذف تپٝ ؿٕغ آثبد )پبسن كذف( تب  ثٙی ٞبؿٌّٓؼتبٖ پٙزٓ پبػذاساٖ حذ فبكُ خیبثبٖ 

ثٝ ٓبثشیٗ پیبدٜ دس ایٗ خیبثبٖ، ا٘زبْ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ًشاحی ٔٙبػت ثٝ  ا٘تخبة ؿذٜ اػت. وٓ تٛرٟی ٟٔٓ

ِٔٙٛس، اص ٔیبٖ ٚیظٌی ٞبی ثیبٖ ؿذٜ دس ِٔٙٛس تجذیُ آٖ ثٝ یه خیبثبٖ پیبدٜ ٔذاس سا هشٚسی ٔی ٕ٘بیذ. ثذیٗ 

ثشای ػشص٘ذٌی، تّٙٛ، رزاثیت، ایٕٙی ٚ أٙیت، آػبیؾ ٚ آسأؾ ِ٘شی، ٔٔیبسٞبی وّی ٔجب٘ی ٔفٟٛٔی ٚ 

ٚ ثشای ٞشوذاْ ٘یض ؿبخق ٞبیی آٚسدٜ ؿذٜ اػت. پغ اص فوبٞبی رٕٔی پبیذاس ٚ پیبدٜ ٔذاس اػتخشاد ٌشدیذٜ 

ٞبی  ثضاسا اص تحّیُ ،ؿٙبخت حبكُ اص ٌٔبِٔبت وبِجذی ٚ رٕٔیتی خیبثبٖ، دس ٔشحّٝ تحّیُ، ٘تبیذ حبكُ

. ػپغ چـٓ ا٘ذاص ٟ٘بیی ثشای ثذػت آٔذٜ اػتٚ ػٙزؾ ٚهٔیت ٔٔیبسٞب پشػـٙبٔٝ، ٔـبٞذٜ  ی ِ٘یشٌٛ٘بٌٛ٘

اٞذاف ّٕٓیبتی ٚ ساٞىبسٞبیی ثیبٖ ٌشدیذٜ ٚ پیـٟٙبد ٟ٘بیی وٝ ؿبُٔ افضایؾ ٓشم پیبدٜ ساٜ ٞب، آساْ  ،خیبثبٖ

 اسائٝ ؿذٜ اػت.  ٔٛسد ِ٘ش ثٟجٛد ٚهٔیت خیبثبٖػبصی تشافیه ٚ ایزبد تؼٟیالت سفبٞی ٔٙبػت ٔی ثبؿذ، ثشای 

 

 ، تٔبٔالت ارتٕبٓی.ٔحٛس، پیبدٜ ارتٕبٓیفوبی ؿٟشی پبیذاس، فوبی  :ياصٌ َای کلیدی
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 مقدمٍ -1
اص ًشفی ثبؿذ.  ، یىی اص ٔٛاسد ثؼیبس ٟٔٓ، تٛرٝ ثٝ ا٘ؼبٖ ٚ دػتیبثی ثٝ ؿٟش ا٘ؼبٖ ٔذاس ٔیپبیذاسی ؿٟشیدس ایذٜ 

 ٔبؿیٗ تٛلفٍبٜ ٚ ٌزسٌبٜ ثٝ ٜ،ثٛد ارتٕبٓی ص٘ذٌی ٔحُ وٝ سا ؿٟشی فوبٞبی اص ثؼیبسی ػٛاسٜ، حشوت ٔمیبع تحٕیُ

 ؿٟشی فوبٞبی دس ارتٕبٓی حیبت پیبدٜ، ّٕٓىشد ٚ ا٘ؼب٘ی ٞبی ٔمیبع فشأٛؿی ثب وٝ ثٝ ًٛسی ٜ اػتوشد ثذَ

 خلٛكبً ارتٕبٓی حیبت احیبی ایٗ سٚ اص. اػتوٝ ایٗ وبٔالً ثب ایذٜ پبیذاسی ؿٟشی دس تٙبلن  ٌشدیذٜ حزف یبٚ  وٕشً٘

 ٓٙٛاٖٝ ثرٕٔی  فوبٞبی وٝ ٔٛاسدی ثبؿذ وٝ ثبیذ ثٝ آٖ تٛرٝ وشد. چشا ٟٕٔتشیٗ ٔی تٛا٘ذ اص ؿٟش رٕٔی دس فوبٞبی دس

 تٕبع، ثیـتشیٗ وٝ اػتفوبٞبیی  چٙیٗ دسداس٘ذ.  سا آٟ٘ب ثٝ دػتشػی حك ٕٞٝ وٝ ٞؼتٙذ فوبٞبیی ،ؿٟش اص ثخـی

 ػشص٘ذٌی آٖ ٞب ثش ٚ ثٛدٜ ص٘ذٌی رٕٔی ٚ ؿٟشی فشًٞٙ ثیبٍ٘ش وٝ فوبٞبیی. دٞذ ٔی سخ ا٘ؼبٖ ٞب ثیٗ تٔبُٔ ٚ استجبى

 ص٘ذٌی ؿٟشی تأحیش ٌزاس ٔی ثبؿذ. 

 ثب ارتٕبٓی حیبتٚ  ٔی وٙٙذ ایفبسا دس فوبٞبی رٕٔی  ٘مؾ ٟٕٔتشیی آٟ٘ب ٞب ساٜ پیبدٜ ٚ خیبثبٖ ٞب صٔیٙٝ ایٗ دس

ٔی ثبؿذ.  پزیش أىبٖ ٚ فوبٞبیی ثشای رزة پیبدٜ سٚی دس ؿٟش ی ٔٙبػتساٜ ٞب پیبدٜ ٚ ٚرٛد ٔشدْ پیبدٜ حوٛس أىبٖ

تأُٔ  ٚ ٔىج ثشای ٘ٝ ٚ ٔشٚس ٚ ٓجٛس ثشای كشفبً وٝ ا٘ذ ؿذٜ ٔىبٖ ٞبیی تجذیُ ثٝ رٕٔی دس ؿٟش أشٚصٜ ثیـتش فوبٞبی

ٚ پیبدٜ ٔذاس دس  فٔبَ، رٕٔی پبیذاس فوبیثذیٗ تشتیت ِضْٚ ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ . ٌیش٘ذ ٔی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد آٖدس  افشاد

 یه اص، فوب دس آٖ ٚ پشوشدٖ ثخـی اص اٚلبت فشاغت افشاد ارتٕبٓی تٔبٔالت ٚ ثشخٛسدٞبی ،فیضیىی فٔبِیت افضایؾ رٟت

 پظٚٞؾ ثٝ ِٔٙٛس تـٛیك ایٗ إٞیت اػت. اص إٞیت لبثُ تٛرٟی ثشخٛسداس، دیٍش ػٛی اص ؿٟشی فوبی ػٛ ٚ احیبی

 ارتٕبٓی ٔی ثبؿذ.  تٔبٔالت افضایؾ ی ٚؿٟشفوبی  فٔبِیت ثٝ كٛست پیبدٜ دس ٚ حوٛس ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ

، ثشخالف اٞذاف خیبثبٖ ثٙی ٞبؿٓ تب تپٝ ؿٕغ آثبددس ٌٔبِٔٝ ٔٛسدی، یٔٙی خیبثبٖ ٌّؼتبٖ پٙزٓ پبػذاساٖ ٔحذٚدٜ 

فوبی ؿٟشی پبیذاس ثٝ حوٛس اتٛٔجیُ ثیـتش اص ٓبثش پیبدٜ تٛرٝ ؿذٜ اػت، دس كٛستی وٝ ایٗ خیبثبٖ ثب ٚرٛد وبسثشی ٞبی 

تزبسی، خذٔبتی ٚ اداسی دس ِجٝ خٛد، ثبیذ صٔیٙٝ ٞبی ٔٙبػجی سا ثشای حوٛس ٚ ٓجٛس افشاد پیبدٜ فشاٞٓ وٙذ. اٌش ثشای ثٟجٛد 

ش٘بٔٝ سیضی ٔٙبػت ثٝ ُٕٓ ٘یبیذ، حیبت رٕٔی دس آٖ سٚ ثٝ افَٛ ٔی سٚد ٚ ٕٔىٗ اػت ػشص٘ذٌی ٚهٔیت ایٗ خیبثبٖ ث

دس ایٗ پظٚٞؾ ػٔی ثشآٖ ؿذٜ تب ثب تأُٔ دس ٔفْٟٛ فوبی رٕٔی ٚ اػتفبدٜ اص تىٙیه ثش٘بٔٝ سیضی خٛد سا اص دػت ثذٞذ. 

ػت یبفت. ثٙبثشایٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٔیبسٞب ٚ ؿبخق ساٞجشدی، ثٝ فوبی رٕٔی پبیذاس ثب افضایؾ لبثّیت پیبدٜ ٔذاسی دس آٖ د

، ثبیذ ساٞىبسٞبی ٔٙبػجی ثٝ ِٔٙٛسوبٞؾ ٔـىالت ایٗ خیبثبٖ ٚ ٔحٛسٞبی الصْ ثشای یه فوبی رٕٔی پبیذاس ٚ پیبدٜ 

 افضایؾ حوٛس ٔشدْ ٚ تٔبٔالت ارتٕبٓی دس آٖ تجییٗ ٌشدد. 

 

 پایدار شُزی فضای مفًُم -2
ٖ ٔمبٚٔت ٓٙبكش وبِجذی یه فوبی ؿٟشی دس ٔمبثُ فشػٛدٌی ٚ صٚاَ ٚ داسا ثٛدٖ پبیذاسی ٚ دٚاْ ٓجبست اص ٔیضا

اػت ٚ آٖ ٘ٛٓی   دػتیبثی ثٝ پبیذاسی پبیذاس ٟٕٔتشیٗ اثضاس ثشای ثش٘بٔٝ سیضی .]1[تٛا٘بیی فٔبِیت ًی دٚسٜ ًٛال٘ی اػت 

تشدیذ،ویفیت ٌّٔٛة ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ثذٖٚ  یبثٙذ. ٔی ای إٞیت ٚیظٜ  دس آٖ وٝ ویفیت فوبٞب  ٔشدٔی اػت ثش٘بٔٝ سیضی

ِزا  یه پذیذٜ ٔذ ِ٘ش اػت،  پبیذاسی ٚ ٔب٘ذٌبسی خٛد فوب ثٝ ٓٙٛاٖ  اص آ٘زب وٝ آیذ. صیؼت فشاٞٓ ٕ٘ی ًجیٔت ٚ ٔحیي

  دػتیبثی ثٝدس ٚالْ،  ؿٛد.  ٔب٘ذٌبسی ًٛال٘ی ٘یض ثبیذ دس ِ٘ش ٌشفتٝ  ٔلبِحی ثب لبثّیت اػتفبدٜ اصٚ  ػبختٗ ثب ویفیت ثبال

ثش٘بٔٝ  اص ٟٕٔتشیٗ اٞذاف وٙذ، ٞب سا تأٔیٗ ٔی أٙیت ٚ آػبیؾ وٝ دس ٚالْ ػالٔت ا٘ؼبٖ تب٘ذاسدٞبی ثبالی ویفیت،اػ

 . ]2[پبیذاس اػت سیضی

ذ ثشای دػت یبثی ثٝ پبیذاسی ثش اػبع تٔشیف، ػٝ ثٔذ ارتٕبٓی، التلبدی ٚ صیؼت ٔحیٌی ٔی ثبیؼت ٔذ ِ٘ش ثبؿ

ٞشوذاْ اص ایٗ اثٔبد داسای ٔؤِفٝ ٞبی فشاٚا٘ی ٞؼتٙذ، أب ٞذف ایٗ پظٚٞؾ رٙجٝ ٞبی وّی ٚ اػبػی ٔی ثبؿذ وٝ  .]3[
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سا اص   سٚحی ٚ دٚسی اص ًجیٔت ثی ٞٛیتی، پبیذاس، ثی یؿٟشفوبی یه فوبی ؿٟشی سا ثٝ ػٛی پبیذاسی ٞذایت ٔی وٙذ. 

ایزبد ٚ حٕبیت فوبی ؿٟشی پبیذاس، ثب  دٞذ. تحٛیُ ٔی  ن ٚ ػشص٘ذٜپشتحش فٔبَ، سٚی، پیبدٜ  لبثُفوبٞبیی ٌیشد ٚ  ؿٟش ٔی

فوبی ؿٟشی پبیذاس . ]2[ٕ٘بیذٔی ویفیت سا ثشای ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ فشاٞٓ ثب ٚ   ص٘ذٜ یفوبٞبی ٞبی ا٘ؼب٘ی فٔبَ،فوباص 

تی ٚ ػالٔت فوبیی اػت وٝ ثتٛا٘ذ ٘یبصٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثشآٚسدٜ ػبصد، اص ِحبٍ صیؼت ٔحیٌی ثٝ ٚهٔیت ثٟذاؿ

ؿٟش٘ـیٙبٖ تٛرٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالتی اص ِ٘ش آِٛدٌی ٞٛا، آة ٚ فوبٞبی ػجض ٚ تفشیحی ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ 

غیشٜ ٘ذاؿتٝ ثبؿذ. اص ػٛی دیٍش، فوبیی اػت ثشای ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ اص ِ٘ش وبسثشی ٞبی ؿٟشی ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؼزٓ 

ٔی ٔـىالت ؿٟشی داسا ثبؿذ. ثش٘بٔٝ سیضاٖ فوبی پبیذاس ثبیذ ٞذف خٛد سا ُٕٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ سا دس حُ تٕب

  .]4[ثش ٔجٙبی ایزبد فوبٞبیی ثب ٚسٚدی وٕتش ا٘شطی ٚ ٔلبِح ٚ خشٚری وٕتش هبیٔبت ٚ آِٛدٌی ٔتٕشوض وٙٙذ

ٚ أىبٖ تّٙٛ  ،پبیذاس فوبی ؿٟشیدس  لشٖ ثیؼتٓ اػت.  ٔٛرٝ ٚ ٔٔمَٛ ثشای ؿٟشػبصی ٔخشة  پبیذاسی یه رب٘ـیٗ

 فوبؿىُ  اػت،  ٘مُ ػبِٓ ٚ فبلذ آالیٙذٜ غبِت ٚ  دس آٖ حُٕ  وٝ ایٍٙٛ٘ٝ فوبدس  یبثذ.ٔی   ص٘ذٌی ثب ویفیت ٌّٔٛة تحمك

 ثٝ ٚرٛد آٚسد وٝ  ثبیذ ؿىُ وبِجذی رذیذی ایٗ ِٔٙٛس،  ثشای ٞب سا تؼٟیُ ٕ٘بیذ. ٌٛ٘ٝ ثبؿذ وٝ ایٗ فٔبِیت ثبیذ آٖ

٘مُ پبیذاس ثب  ٚ  ؿجىٝ حُٕ ،ػٛاسی  سٚی ٚ دٚچشخٝ پیبدٜ  ٚرٛد أىب٘بت تأویذ ثش ٓبثش پیبدٜ، اص: تٓجبس آٖ  ٟٕٔتشیٗ ارضای

ثخؾ   ٚحذت  تأویذ ثش ّٕٓىشدٞبی ارتٕبٓی ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبُٔ، ٞب وبسثشی  تشویت ٚ اختالى وٕتش ثٝ اتٛٔجیُ،  ٚاثؼتٍی

ٜ وبساتش اص صٔیٗ، اػتفبدٜ ثیـتش اص ثبفت ٞبی خبِی، تغییش دس وبسثشی ٞب، اػتفبد ،]2[ ثبال تشاوٓ ٘ؼجتبً، فوبٞبی ٕٓٛٔی

ثذیٟی  .]5[ی ؿٟشی ٔی ثبؿذاػتفبدٜ رذیذ اص ثٙبٞبی لذیٕی، احیب اساهی تخشیت ؿذٜ، پبیذاسی ٔؼىٗ ٚ ایزبد ثبغچٝ ٞب

شاوٓ اٍِٛٞبی وٓ ت ٟٕٔی دس ایزبد حغ ارتٕبٓی ؿٟش داؿتٝ ثبؿذ.  تٛا٘ذ ٘مؾ ٔیپبیذاس  فوبیاػت وٝ ؿىُ وبِجذی یه 

. ٘جٛد ]6[ دٞذ استجبى ثیٗ ٔشدْ سا وبٞؾ ٔی ٚ وشدٜ  فشدٌشایی سا تمٛیت ٚ پشاوٙذٜ تٛػٔٝ ؿٟشی ٚ ٘جٛد فوبٞبی ٕٓٛٔی،

یه ٔمیبع ا٘ؼب٘ی، آِٛدٌی ٞٛا، ٚرٛد تشافیه دس ؿجىٝ ٞبی دػتشػی، رذایی ٌضیٙی وبسثشی ٞب ٚ ٞذس سفتٗ لؼٕت 

ی ؿجىٝ دػتشػی، اص رّٕٝ ٓٛأُ ٘بپبیذاسی دس ؿٟش ٞب ٚ فوبٞبی إِٓی اص ػشا٘ٝ وبسثشی ٞب ثٝ ِٔٙٛس تخلیق ثشا

 .]7[ ذٌی ؿٛدؿٟشی ٞؼتٙذ وٝ ثبیذ ثٝ آٟ٘ب سػی
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ػبختبس ثؼیبسی اص ؿٟشٞبی وٟٗ ایشاٖ ثش پیٛ٘ذ فوبیی ٔیبٖ فوبٞبی ٔختّف اص ًشیك ٌزسٞبی اكّی ٚ فشٓی اػتٛاس 

، ؿٟشی ٕٓٛٔی فوبٞبی: ثٙذی ٔی ٕ٘بیذ تمؼیٓ دػتٝ ؿؾ دس، فوبٞبی ؿٟشی سا چشٔبیف ػشٌئی اػت. دس ایٗ ساثٌٝ،

 فوبٞبی ٚیظٜ، ٕٓٛٔیفوبٞبی  ،(ٞب پبسویًٙ پبیب٘ٝ ٔؼبفشثشی، ؿٟشداسی، ػبختٕبٖ)ؿٟشی  ٕٓٛٔی ٘یٕٝ فوبٞبی

آ٘چٝ ٟٔٓ اػت، پیٛػتٍی  .]8[خلٛكی فشد خب٘ٛادٜ ٚ فوبٞبی خلٛكی فوبٞبی (ا٘جبس ٍٕٞب٘ی، ٞبی ٚیظٜ )ثبٕ خلٛكی

. دس ایٗ ٔیبٖ، ]9[ٚرٛد آیذ دسٚ٘ی ایٗ فوبٞب اػت وٝ ثبیذ حفَ ؿٛد ٚ ػّؼّٝ ٔشاتت ثیٗ آٟ٘ب تحت تأحیش سٚاثي ٔتمبَ ثٝ

ٚ   ]10[سٚی ٔی دٞذ ٞب ثیـتشیٗ ٔمذاس تٕبع ٚ تٔبُٔ ا٘ؼبٖٔی ثبؿذ وٝ دس آٖ  ؿٟشٞب، ٟٕٔتشیٗ ثخؾ فوبی ٕٓٛٔی

آٖ ثخؾ اص ثبفت ؿٟشی اػت وٝ ْٕٓٛ فوبی ٕٓٛٔی . ]11[ آیذفشاٞٓ ٔی  فوبِزت ثشدٖ اص تفشیح ٚ ثشای ٟبیی فشكت

ٔیذاٖ،  فوبٞبیی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ، پیبدٜ ساٜ، ٞبى كٛست ثٝ ٚ ٔى تٛا٘ذ ]10[یىی ٚ ثلشی داس٘ذٔشدْ ثٝ آٖ دػتشػی فیض

. تٕبْ ایٗ ٔىبٖ ٞب ثٝ رْٕ وخیشی اص ٔشدْ تّٔك داس٘ذ ٚ ثشای ثٟشٜ ثشداسی، ٘فْ ٚ ]12[ وٙذ پیذا پبسن، ثبصاس ٚ غیشٜ ٕ٘ٛد

فوبٞبی ؿٟشی  ءرض ؿٛد وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب فوبٞبی ٕٓٛٔی ؿبُٔ ًیف ٚػیٔی ٔی. ]10[ثٝ ٚرٛد آٔذٜ ا٘ذِزت ثشدٖ آٟ٘ب 

 ثٝ افشاد تّٔك حغ ا٘ذٔی تٛ لٛی، ارتٕبٓی تٔبٔالت سخ دادٖ ثٝ ٚاػٌٝ ٕٓٛٔی ثبص . فوبٞبی]13[ ؿٛد ٔحؼٛة ٕ٘ی

 ثبص ثبؿذ. فوبی ٔحیي ثب ٔشدْ تٕبع ًشیك اص ربٔٔٝ دس ػالٔت ؿبخق ٞبی ثٟجٛد ثبٓج ٚ دادٜ افضایؾ سا ٔىبٖ

 فوبٞبی ثٝ ایٗ فوبٞب،. ٔی ٌیشد لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ِٔٙش ٕٔٔبساٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ تٛػي وٝ اػت ٔزشد ٔفٟٛٔی ٕٓٛٔی،

 ٚیظٜ ثشای فشاغت ٚ اتفبلبت فوبٞبیی ًجیٔی، فوبی دس تفشد تفشیح ٚ ثب استجبى فشكت ٞبی دس وٝ ٔی ؿٛد اًالق ثیشٚ٘ی
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 اص ای ٚیظٜ إٞیت داسای ثبص رٕٔی سا فوبٞبی رٕٔی، ثؼتٝ ٚ ثبص فوبٞبی ا٘ٛاّ ٔیبٖ دس . پبوضاد]14[ٔی وٙذ ایزبد

ٔحذٚدیت  ثٟتش ٓجبست ثٝ یب ا٘وجبى ٕٓٛٔی داسای ثؼتٝ فوبٞبی حبِی وٝ دس ٔی دا٘ذ. رٕٔی ؿٟشٚ٘ذاٖ حیبت دیذٌبٜ

 ثیـتشیٗ ٚلت ٕٞٝ دس ٕٓٛٔی ثبص فوبٞبی. ٞؼتٙذ ؿٟشٚ٘ذاٖ پزیشؽ ثشای غیشٜٚ  ا٘ذاصٜ ٚ صٔب٘ی ثٝ ِحبٍ خبكی ٞبی

 دٚ ثٝ ٕٓٛٔی ٘یض ثبص فوبٞبی وّی، دػتٝ ثٙذی دس .]15[ٔی ثبؿٙذ داسا ؿٟشٚ٘ذاٖ حوٛس ثشای سا ثبِمٜٛ ثبِفُٔ ٚ أىب٘بت

 )ٕٞبٖ(.  ٔی ؿٛ٘ذ تمؼیٓ «ٕٓٛٔی پٟٙٝ ای ثبص فوبٞبی»ٚ « خٌی یب وشیذٚسی ثبص فوبٞبی»دػتٝ 

ٔی دا٘ذ. ثٝ ٌفتٝ اٚ، ایٗ فوبٞب  سهبصادٜ، فوبٞبى رٕٔی سا ٔىب٘ى ثشاى سفْ ٘یبصٞبى سٚصٔشٜ ص٘ذٌى ٕٓٛٔى دس ؿٟشٞب

إٞیت فوبٞبى ٕٓٛٔى أشٚصٜ ٘مؾ ٚ . فشٍٞٙى تغییش ٔى وٙٙذ دس ًَٛ صٔبٖ ٚ ثش اػبع ؿشایي ارتٕبٓى، التلبدى ٚ

 ثشاى ٌّٔٛة ثٝ ٓٙٛاٖ ٔىب٘ى اػتفبدٜ وٙٙذٜ تٛا٘بیى ٚ ػٙى رٙؼیتى، ٔحذٚدیت ٞبى اص ؿٟشى ثب تأویذ ثش ًشاحى فبسٕ

تٛػٔٝ فوبٞبى ثبص رٕٔی سا ایزبد  دس اِٚیٝ سٚیىشدٚی  احؼبع ٔى ؿٛد. ٕٞچٙیٗ خٛثى ثٝ ارتٕبٓى، ٌشٜٚ ٞبى تٕبْ

 ٚ ٔٔیبس لبثّیت، ایٗ وٝ چشا. ٌیشد لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٌٛ٘بٌٖٛ ػٙى ٚ ٞبى رٙؼى ٔحیٌى ٔی دا٘ذ وٝ ثٝ ٚػیّٝ ٌشٜٚ

 فوبٞبی ایٗ. ]16[ ثجش٘ذ ِزت فوب دس ثٛدٖ اص داس٘ذ حك ٕٞٝ ثٝ ٓجبستى اػت، فوبٞبیى ٔٛفمیت چٙیٗ ثشاى ؿبخلى

 ]17[ ٔی دٞٙذ تـىیُ سا ؿٟش یه حیبتی ٚ اكّی ارضای ػىٛ٘ت، ٚ وبس ٔحُ تحشن ثی ٚ حبثت فوبٞبی ٔمبثُ دس پٛیب،

ثشای ص٘ذٌی دس فوبی ٔیبٖ ػبختٕبٖ ٞب، فٔبِیت ٞبی سٚصا٘ٝ ثش٘بٔٝ  فوبییاػت وٝ  ایٍٙٛ٘ٝ فوبٞب ایٗوبسوشد اكّی . 

 . ]18[ذ٘ارتٕبٓی ػبدٜ، فشاٞٓ آٚس سیضی ٘ـذٜ، ٓجٛس ٚ ٔشٚس پیبدٜ، ٔىج ٞب ٚ تٛلف ٞبی وٛتبٜ، ثبصی ٚ فٔبِیت ٞبی
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سٚاثي ٔتمبثُ  1یىی اص ٘یبصٞبی ثؼیبس ٟٔٓ ٞش ا٘ؼبٖ، ٘یبص ثٝ ثشلشاسی استجبى ثب دیٍشاٖ اػت. ثٝ ٌفتٝ ربٖ ًِٙ

ارتٕبٓی اص آٖ ػٛ الصْ اػت وٝ احؼبع تّٔك ٚ دٚػت داؿتٝ ؿذٖ سا دس فشد ایزبد ٔی وٙذ. ِزا فوبٞبیی وٝ ایٗ 

 ٚ ص٘ذٌى ٌشٚى دس ا٘ؼبٖ سؿذ دس ٚالْ تذاْٚ. ]19[ٔی ؿٛ٘ذ  استجبًبت سا فشاٞٓ ٔی ػبص٘ذ، فوبٞبی ٌّٔٛثی ٔحؼٛة

فوبٞبی ثبص ؿٟشی ثؼتش . ]20[ ٔى وٙذ پیذا ٔٔٙب آٖ، دس ا٘ؼبٖ ٞب سحوٛ ثب ؿٟش ٔٛرٛدیت ٚ اػت ارتٕبٓى تٔبٔالت

استجبًبت ٚ تٔبٔالت ارتٕبٓی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی ثبؿذ. حوٛس ٔخجت افشاد دس فوبٞبی ثبص ؿٟشی، ػٌح تٔبٔالت ارتٕبٓی ٚ 

ٛسدٞبی ارتٕبٓی، حغ تٔبٖٚ ٚ ؿٟشٚ٘ذی سا استمبء ٔی دٞذ. اص دالیُ إٞیت چٙیٗ فوبٞبیی، أىبٖ ثشلشاسی سٚاثي ٚ ثشخ

 .]19[ش ؿذٜ اػت رٌّٛیشی اص ثشٚص ٔـىالت سٚا٘ی، تمٛیت آتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ غیشٜ رو

ثٝ ٌفتٝ دا٘ـپٛس، فوبٞبی رٕٔی دس ؿٟش، ٕٞٛاسٜ ثؼتشی ثشای تزّی حیبت رٕٔی دس ؿٟشٞب ثٛدٜ ا٘ذ. دس ٚالْ، یه 

اٞذ وشد وٝ ٔشدْ اص ٞش لـش ٚ ًجمٝ فوبی رٕٔی ؿٟشی صٔب٘ی ٔٔٙبی یه ٔىبٖ ٌّٔٛة دس ؿٟش سا ثش خٛد حُٕ خٛ

رٙؼیتی دس آ٘زب حوٛس پیذا وشدٜ ٚ ثٝ تٔبُٔ ثب ٞٓ ٚ ثب ٔحیي پیشأٖٛ ثپشداص٘ذ. حوٛس ٚ تزشثٝ ٍٕٞب٘ی دس فوبی ٕٓٛٔی 

ؿٟشی، ؿشى ؿىُ ٌیشی حیبت رٕٔی دس فوبٞبی رٕٔی ؿٟش ٔی ثبؿذ. دس غیش ایٗ كٛست، ثخؾ ِٓیٕی اص ٔبٞیت ٚ 

 ارتٕبّ ٚ ثشاى ٌشدٕٞبیى ٔحّى سا رٕٔى (. ٓٙذِیت ٘یض فوبٞبىش دچبس ٘ملبٖ ٔی ٌشدد )ٕٞبٖدس ؿٟرات فوبی رٕٔی 

  .]21[ٔی دا٘ذ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔیبٖ دس حغ ٔىبٖ ٕ٘بیـٍبٜ ٞب ٚ تمٛیت ٞٛیت ٚ ٚ آییٗ ٞب ؿٟشٚ٘ذاٖ، ثشٌضاسى رـٗ ٞب،

 ٞٓ ٔی ثب سا ٚلتـبٖ ؿٛ٘ذ، ٔی رْٕ ٞٓ دٚس ص٘ذٌی ٔـتشن ؿیٜٛ یه ثب ٔشدْ 2ثٝ ٌفتٝ وشیؼتٛفش اِىؼب٘ذس

 ٕٞؼبیٝ خٛیـبٚ٘ذاٖ، ثب ٔٔبؿشت ثشای فوبیی ٓٙٛاٖ ثٝ رٕٔی فوبٞبی. وٙٙذ ٔی تأییذ ٚ حجت سا خٛد ارتٕبّ ٚ ٌزسا٘ٙذ

 ٔی تٟٙب ٘ٝ ٞبی ثبصی صٔیٗ ٚ پبسن ٞب. فوبٞبیی ِ٘یش وٙٙذ ٔی ثبصی سا ٟٕٔی ٚ حیبتی ٘مؾ دٚػتبٖ ٚ آؿٙبیبٖ، ٞب،

ٚاِذیٙی وٝ ثشای ٔشالجت اص فشص٘ذاٖ خٛد ثٝ آ٘زب آٔذٜ ا٘ذ، ٘یض  ثّىٝ ثبؿٙذ ٞب ثچٝ ثشای وٙٙذٜ ػشٌشْ فوبی یه تٛا٘ٙذ

 ٞبی ٌبٜ ٘ـیٕٗ دس اوخشاً ٔیب٘ؼبَ افشاد دس فوب ِزت ثجش٘ذ. ٚاِذیٗ دیٍشثب  ٚیظٜ ثٝ ٚ دیٍشاٖ ثب استجبى ٔی تٛا٘ٙذ اص داؿتٗ

                                                           
1
 - Jon Lang 

2
- Christopher Alexander  
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 ػیبق ٚ ػجه دس تٛرٝ لبثُ ٞبی ٔٔبؿشت تشٞب، رٛاٖ ٚیظٜ ثٝ ثضسٌؼبالٖ ثشایٚ  آیٙذ ٔی ٞٓ ٌشد فوبٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ

 .]22[ پزیشد ٔی كٛست ػشٌشٔی

4پیتش ٞبَ. ]23[ ٔی ثبؿذربٔٔٝ اػتٛاس تٔبٔالت ارتٕبٓی ػبختبس وبِجذی ؿٟش، ثش ؿبِٛدٜ ، 3ثٝ ٌفتٝ فشا٘ؼٛا ؿٛای
 

داسد  ٓمیذٜ ٚی. دادٜ اػت لشاس ٌٔبِٔٝ ٔٛسد سا ٕٞچٖٛ ارتٕبّ پزیشی ٔفبٞیٕی فوب، دس رٕٔی ٌٔبِٔٝ تٔبٔالت ِٔٙٛس ثٝ

 دس. ٔی ًّجذ سا خبف ثشخٛسدی فوب دس سفتبسی سٚیذادٞبی ربسی ٚ ٞٙزبسی ثؼتش ثٝ ثؼتٝ فوبی رٕٔی ٌٔبِٔٝ ٞش

6ارتٕبّ ٌشیض ٚ 5ارتٕبّ پزیش دػتٝ دٚ ثٝ فوبٞبی رٕٔی ٌٔبِٔٝ ٚی
 ٔٛرت فوبٞبی ارتٕبّ پزیش .ؿذٜ ا٘ذ دػتٝ ثٙذی 

 .]24[ٔی ٕ٘بیٙذ  وٓ سا رٕٔی تٔبٔالت ارتٕبّ ٌشیض ٚ فوبٞبی ٔی ٌشد٘ذ رٕٔی تٔبٔالت تشغیت ٚ تـٛیك

اص  ٞب ٔشاػٓ ٞب ٚ رـٗ ثبؿٙذ. ّٕٓىشدٞبی ٚیظٜ ٚ ارشاٞب حٛادث، ٞب، تزْٕ ثشای ربیی تٛا٘ٙذ ٔی رٕٔی فوبٞبی

 پی ٔىبٖ دس اؿخبف وٝ ثٔویحبِی  ثبؿٙذ. دس آٟ٘ب ٔی ایٗ فوبٞب رٛیبی دس اغّت ٔشدْ وٝ ٞؼتٙذ ٞبیی رّٕٝ ٚیظٌی

 ثب ٔىبٖ ٚ دسٌیشی فٔبَ فیضیىی ٚ ٔززٚة ثشخٛسدٞبی ارتٕبٓی ٞؼتٙذ، ثٔوی دیٍش آسأؾ ثٝ یبثی ٞبیی ثشای دػت

 ٚ خیبثب٘ی وٙٙذ ٚ دس ص٘ذٌی خشیذ ٔی استجبًٙذ، دیٍشاٖ دس ثب دس آ٘زب ػبوٗ ثٔوی اص افشاد ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٕٓٛٔی

 دس تٛا٘ٙذ ٔی دیٍش ٔی وٙٙذ. ثشخٛسدٞبی پیذا دٚیذٖ حوٛس پیبدٜ سٚی ٚ ٞب، صؽٔخُ ٚس ٚ ٞیزبٖ ؿٛس پش ثشخٛسدٞبی

ؿبدی  ثشاٍ٘یض ٚ ٞیزبٖ رذیذ ٞبی ا٘ذاص چـٓ ثشای وؼت تزشثیبت رذیذ، ایزبد فشكت ٞبیی وٝ اوتـبف، ٔىبٖ ٞبیی

 . ]22[ؿٛ٘ذ دٞٙذ یبفت ٔی ٔٛسد حٕبیت لشاس سا
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 سا آ٘بٖ ٔیبٖ ایزبد استجبى لبثّیت ٚ فشاٞٓ ٔى آٚسد یىذیٍش وٙبس دس سا ؿٟشٚ٘ذاٖ حوٛس أىبٖ فوبى رٕٔى

ٔى  حؼبة ثٝ ٘یض خٛة ٟٕٔتشیٗ ؿبخق ػٙزؾ ؿٟش وٝ پیبدٜ ساٜ اػت رٕٔى، فوبٞبى رّٕٝ ٔى دٞذ. اص افضایؾ

 دس ٟ٘فتٝ ربرثٝ ٞبى ٚ اسصؽ ٞب وـف ؿٛس ٚ تحشن ص٘ذٌى، احؼبع فٔبِیت ٞب، ٔىبٖ ٞب، ٔـبٞذٜ أىبٖ 7آیذ. پیبدٜ ساٜ

. ثٝ ٌفتٝ ریىٛثض، ٞشرب وٝ ؿٟش لذیٕی ثب ٔٛفمیت وبس ٔی وٙذ، صیش ثی ]12[ٔى ػبصد فشاٞٓ ا٘ؼبٖ ٞب سا ثشاى فوبی ؿٟش

آٚسی ثشای حفَ أٙیت خیبثبٖ ٞب ٚ آصادی ؿٟش ٚرٛد داسد ٚ ٌٛٞش ٚ رات آٖ ِٕ٘ی ُبٞشی آٖ، پیچیذٌی ٚ ِ٘ٓ حیشت 

. اٚ آتٕبد یه خیبثبٖ ؿٟش دس ]25[سا ثٝ د٘جبَ داسد  پیچیذٌی، اػتفبدٜ اص پیبدٜ ساٜ اػت، وٝ ثب خٛد تٛاِی پبیذاس چـٓ ٞب

دٜ ساٜ ٞب لؼٕتی اص فوبٞبی ؿٟشی (. پیبه ٕٓٛٔی پیبدٜ ساٜ ٔی دا٘ذ )ٕٞبًَٖٛ صٔبٖ سا حبكُ ثؼیبسی استجبًبت وٛچ

ٞؼتٙذ وٝ ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ ثشخی ُشفیت ٞبی خبف، دس تٕبْ یب ثخـی اص ػبٓبت ؿجب٘ٝ سٚص وبٔأل ثش سٚی حشوت ػٛاسٜ 

ثؼتٝ ؿذٜ ٚ ثٝ ًٛس وبُٔ ثٝ حشوت ٓبثشاٖ پیبدٜ اختلبف ٔی یبثٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، پیبدٜ ساٜ ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ ٓٙبكشی 

ٛیت ثخؾ دس ؿٟشٞبی أشٚصی ؿٙبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ِزا ٔؼیشٞبی پیبدٜ ثبیذ اص ٌّٔٛثیت وبفی ثشای خشیذ ٚ خبًشٜ اٍ٘یض ٚ ٞ

 .                                                           ]20[ػتفبدٜ وٙٙذٜ ثبؿذٌشدؽ ٚ رزة ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف ا

 ثشاى ٔحّٕى ٚ حوٛس ٔشدْ پزیشاى ثبیذ خٛد حیبت ادأٝ ثشاى رٕٔى فوبى یىى اص ٕ٘ٛدٞبى ٓٙٛاٖ ثٝ پیبدٜ ساٜ

 سٚیذادٞبی ارتٕبٓی، ٚلّٛ ثشای سا ای ٓشكٝ فوبی ؿٟشی، اص ثخـی ٓٙٛاٖ ثٝ ٚ ]12[ثبؿذ  ثشلشاسى تٔبٔالت ارتٕبٓى

حبئض  ٘مؾ . ثٝ ٌفتٝ پبوضاد ایٗ فوب ٔى تٛا٘ذ]17[آٚسد رٕٔی ثٛرٛد ٔی احؼبػبت ثیبٖ خبًشٜ ٚ ػیبػی، ایزبد

وٙذ. ثٝ ٓجبستی پیبدٜ ساٜ ٞب اثضاسی ثشای فٔبِیت ٞبی رٕٔی  ایفب ربٔٔٝ فشٍٞٙى -استمبى فٔبِیت ٞبى ارتٕبٓى إٞیتى دس

 .  ]20[بٓی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ًٛس خبف دس استجبى ثب التلبد ؿٟشی، ویفیت ٔحیٌی ٚ ػالٔت ارتٕ
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http://www.goodreads.com/author/show/687132.Francoise_Choay
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پیبدٜ ساٜ ٞب ٘ٝ تٟٙب رضء ٟٕٔتشیٗ فوبٞبی ؿٟشی ٞؼتٙذ، ثّىٝ اػبػبً ثٝ ِٔٙٛس تذاْٚ حیبت ؿٟشی هشٚسی ٔی 

ا٘زبْ دٞٙذ ٚ ایٗ ٔٛهّٛ  ساٜوٙذ وٝ ثخـی اص ػفشؿبٖ سا دس پیبدٜ  سٚی ٔٙبػت ؿٟشٚ٘ذاٖ سا تشغیت ٔی یه پیبدٜثبؿٙذ. 

ص٘ذٌی  ویفیت د ٚ ؿٟشی وٝ ٞٛای ػبِٓ تشی داسد ًجیٔتبًوبٞؾ آِٛدٌی ٞبی صیؼت ٔحیٌی إٞیت ثؼیبسی داس اص ِ٘ش

 . ]26[یبثذ دس آٖ ٞٓ افضایؾ ٔی

 ساٜ پیبدٜ توٕیٗ وٙٙذ. دس سا ؿٟشی فوبٞبی پبیذاسی ٘تیزٝ دس ٚ ٚ رٛؽ رٙت ص٘ذٌی، دٚاْ تٛا٘ٙذ ٔی ایٗ فوبٞب

 وٝ آ٘زب اص اػت ٚ صیبد ثؼیبس ثب دیٍشاٖ ٔؼتمیٓ تٕبع ٚ رٟت ٔىج، تغییش تٛلف، ثشای پیبدٜ ا٘ؼبٖ ُٕٓ آصادی ٞب

 ٚرٛد وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ؿٟش اػت، آٖ اص تٕذٖ ٘ـب٘ٝ خٛثی ؿٟشی فوبٞبی ٚ ؿٟشٞب پیبدٜ دس ٓبثشیٗ حشوت آصادی

اص ؿٟش   تلٛیش ٌّٔٛثی ایٗ فوبٞبی لبثُ دسن،. ]27[ؿٟش ٔی ثبؿذ  ٞش ٚ ٞٛیت ٔذ٘یت تٕذٖ ٚ ِٟٔش ؿٟش دس ساٜ پیبدٜ

  ٌٚٛ ٚ تجبدالت  ٌفت تزْٕ، خشیذ، ثشای لذْ صدٖ، تفشیح،ٔٙبػت وٙٙذ ٚ أىب٘بت  ٔی ایزبددس رٞٗ ؿٟشٚ٘ذ یب ٘بُش 

 .]2[فشٍٞٙی سا دس ثشداس٘ذ
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ٔمیبع ا٘ؼب٘ی ٚ   ثٝ ٚیظٜ ثٝ دِیُ ؿبخق  ٞب یىی اص ٟٕٔتشیٗ فوبٞبی ؿٟشی دس ؿٟشٞب ٞؼتٙذ وٝ ساٜ  پیبدٜ أشٚصٜ،

ّٕٓىشدٞبی ٔتّٙٛ   ٕٞچٙیٗ داسای ٞؼتٙذ.  دس ٓلش استجبًبت ثؼیبس ٔٛسد تٛرٝ  افضایؾ تٔبٔالت ارتٕبٓیایزبد پٛیبیی ٚ 

ؿٟشی ثیؾ اص پیؾ   ثبصی ٚ ػشٌشٔی ٞؼتٙذ وٝ ثش رزاثیت آٟ٘ب ثٝ ٓٙٛاٖ یه فوبی ٔب٘ٙذ اػتشاحت،  ٌزساٖ اٚلبت فشاغت

فوبی ؿٟشی دس د٘یب   تشیٗ تشیٗ ٚ ٔٛسد تٛرٝ دػتشع شیٗ، دست  ٞضیٙٝ  ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ثٟتشیٗ،وٓ فوبٞبایٗ  افضایذ. ٔی

تشیٗ  اص اكّی  ثٝ ٓٙٛاٖ یىی پیبدٜ ساٜ ٞبدس حبَ حبهش   وٝ  آ٘چٙبٖ. سٚص دس حبَ ٌؼتشؽ ٞؼتٙذ  ٌٔشح ثٛدٜ ٚ سٚص ثٝ

ٚ ثٟجٛد   ػٔٝتٛ سٚ٘ذ. ٚ سٚ٘ك التلبدی ثٝ ؿٕبس ٔی  ِٔٙٛس رزة ٌشدؿٍشاٖ یبفتٍی ٚ سلبثت ؿٟشٞب ثٝ ٔٔیبسٞبی تٛػٔٝ

 .]2[ٚهٔیت وبِجذی وُ ؿٟش ٌشدد  ٘ٛاحی ٚ فوبٞبی اًشاف ٚ دس ٟ٘بیت استمبی تٛا٘ذ ػجت اكالح ٞب ٔی ساٜ  پیبدٜ

 ثب سا خٛد آٟ٘ب أشٚصٜ أب. یبفتٙذ ٔی ثٙبٞب ته ٚ ٌٙجذ ثّٙذ، ثٙبٞبی دس سا خٛد ؿٟشی ٞٛیت دس صٔبٖ لذیٓ ؿٟشٞب

ٚ استجبى ٕٞٝ رب٘جٝ افشاد ربٔٔٝ ثب  سفتبسٞبی ارتٕبٓی اوخش سٚیذادٞب ٚ. ]17[ ؿٙبػب٘ٙذ ٔی ساٜ ٞبیـبٖ ٞب ٚ پیبدٜ خیبثبٖ

ٌٛ٘ٝ فوبٞب  دس ایٗ تفشیح، حوٛس دس ٔشاػٓ ارتٕبٓی ٚ ػفشٞبی سٚصا٘ٝ دیذاس دٚػتبٖ، خشیذ،ٔب٘ٙذ یىذیٍش ٚ ثب خٛد ؿٟش 

ٞبی ٔتٔذدی   ؿٟشی اص رٙجٝ پیبدٜ ٔحٛسفوبٞبی پیبدٜ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی  .]28[حبئض إٞیت ٞؼتٙذ  ثٙبثشایٗ دٞذ  سخ ٔی

ٞبیی اػت وٝ ٔشدْ سا ثٝ ٔىبٖ ٞب پیٛ٘ذ صدٜ ٚ ٔٛرذ خبًشٜ ٚ ػشص٘ذٌی   لبثُ تجییٗ اػت ِٚی آ٘چٝ ٔذ ِ٘ش اػت ٘مؾ

 ادسان ٔحیٌی، ٘مؾ صیؼت التلبدی، ٘مؾ فشٍٞٙی، ٘مؾ -ارتٕبٓی : ٘مؾٞب ٓجبست اػت اص ٔی ؿٛد. ٕٓذٜ ایٗ ٘مؾ

 ٘مؾ تفشیحی ٚ فشاغتی.ٌی، ٔحی

 

 مدار مکان پیادٌ تؼزیف -7
 دِپزیشی، ٚ رزاثیت ٔی تٛا٘ٙذ تٛا٘بیی اص ای دسرٝ ٞش ٚ ػٗ ٞش ثب آٖ وٝ ػبوٙیٗ اػت ٔىب٘ی ٔذاس، ٔىبٖ پیبدٜ یه

 ٚ تؼٟیالت ٚ أىب٘بت اص اػتفبدٜ ثّىٝ دس فشاغت ٍٞٙبْ دس فمي ٘ٝ سٚی، پیبدٜ ٍٞٙبْ دس أٙیت سا ٚ ساحتی ٚ آػبیؾ

پیبدٜ ٔذاس وشدٖ ٓجبست اػت اص ایزبد خیبثبٖ ٞب یب فوبٞبیی وٝ ثشای ٓبثش پیبدٜ ثبص ؿذٜ، . ]29[وٙٙذ تشدد احؼبع حیٗ

. خیبثبٖ ٞبی پیبدٜ ٔذاس ٘ؼجت ثٝ ]30[أب سٚی ػٛاسٜ ٘یض ثؼتٝ ٕ٘ی ؿٛد ٚ تشافیه ػٛاسٜ دس آٖ آساْ ػبصی ٔی ٌشدد

ارتٕبٓی،  -ٔشٚس ٓبثشاٖ پیبدٜ ٔٙبػت تش ٔی ثبؿٙذ. ایٗ خیبثبٖ ٞب اص ِحبٍ فشٍٞٙیخیبثبٖ ٞبی ِٕٔٔٛی، ثشای ٓجٛس ٚ 

 . ]31[التلبدی ٚ صیؼت ٔحیٌی دس ایزبد فوبیی پبیذاس ٚ ػشص٘ذٜ ٔؤحش ٞؼتٙذ

ٔٛفك ثبیذ ثیؾ اص یه خیبثبٖ پیبدٜ ٔذاس تزبسی داؿتٝ ثبؿذ؛ ِزا ثٝ یه ؿجىٝ  یؿٟش یه ٔشوضثٝ ٌفتٝ پبٔیش، 

اٖ پیبدٜ، ثشای ٔشتجي ػبخت ٔحٛسٞبی ٕٓذٜ فٔبِیت ثب ػتٖٛ فمشات ٚ ٘یض ثب یىذیٍش ٘یبص ٔی ثبؿذ. ٕٓذٜ استجبًی ٓبثش
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٘مّیٝ ػٟیٓ ا٘ذ.  یُتشیٗ ٓٙبكش ؿجىٝ ٓبثش پیبدٜ ٔشوض ؿٟش ثبیذ دس خیبثبٖ ٞبیی لشاس ٌیش٘ذ وٝ دس حك اػتفبدٜ ثب ٚػب

   .]11[شیٗ سٚؽ ثشای ایزبد چٙیٗ ؿجىٝ پیبدٜ ای اػتتٛػٔٝ استجبًبت دس ػٌح خیبثبٖ، ّٕٓی تشیٗ ٚ وٓ ٞضیٙٝ ت

٘یض ٔی ٌٛیٙذ. ایٗ  8اس پیبدٜذاص آ٘زب وٝ ایٗ خیبثبٖ ٞب اِٚٛیت سا ثٝ ٓبثش پیبدٜ ٔی دٞٙذ، ثٝ آٟ٘ب خیبثبٖ ٞبی دٚػت

 ثّٙذ ٚ ٔذت ٞبی وٛتبٜ سیضی ثش٘بٔٝ دس ایٙىٝ وٙٙذ؛ ٔی پیشٚی ػبدٜ لبٖ٘ٛ یه ٚ اص داس٘ذ ٔـتشن چیض یهخیبثبٖ ٞب 

 خیبثبٖ چٙیٗ .]33[ٔٛتٛسی لشاس ٔی دٞٙذ  غیش ٘مُ ٚ حُٕپیبدٜ ٚ  ٓبثش اِٚٛیت سا ثبٚ ػیبػتٍزاسی ٞبی خٛد،  ٔذت

 ثب رذاػبصی ایٗ ٚ دٚس٘ذ ؿٟشی تشافیه اص ٓبثشیٗ پیبدٜ ا٘ذ ٚ آٖ ایٗ اػت وٝ ٞب ٔـتشن ٚیظٌی دس یىؼشی ٞبیی ٕٞٝ

. یه فوبی پیبدٜ سٚی ِزت ]32[ٔی ثبؿذ أىبٖ پزیش  زبد فوبی ػجض دس خیبثبٖٞب ٚ ای پبسویًٙ پیبدٜ ساٜ ٞب، اص اػتفبدٜ

سٚی ثیـتش اص سا٘ٙذٌی فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ  پیبدٜ ثٝ سا ٞبی ٔشدْ ، اٍ٘یض9ٜثخؾ ثب پیبدٜ ساٜ ٞب ٚ ٔحًٛٝ ػبصی ٞبی رزاة

 .]34[ یه ٌبْ ٔخجت دس رٟت تـٛیك ٔشدْ ثٝ ا٘تخبة دٚچشخٝ ػٛاسی ٚ پیبدٜ سٚی ٔی ثبؿذ
 ًٛسی تمبًْ ٞب وٙٙذ، ٓجٛس خیبثبٖ اص وبُٔ أٙیت ثب ٚ ساحتی ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی پیبدٜ، ٓبثشٞب دٚػتذاسدس خیبثبٖ ٞبی 

 لشاس ٞٓ أتذاد ایٗ ٔؼیش دس دس ٞب ٔغبصٜ ٞؼتٙذ، ػشص٘ذٜ ٞب داس٘ذ. ایٗ خیبثبٖ سا ٓجٛسی ٓشم وٕتشیٗ وٝ ٞؼتٙذ

ؿٛ٘ذ.  ٔی ٞب ثذ٘ٝ دس پشؿٛس ٚ ایزبد ٕ٘بیی صیجب ٔٛرت وٝ ٞؼتٙذ ٚسٚدی صیبدی تٔذاد ؿبُٔ ٔی یبثٙذ ٚ ادأٝ ٚ ٌشفتٝ

 ثشای فوبی دِٙـیٗ یه خیبثبٖ ٔی ؿٛد ثبٓج ؿٟشی ٚ ٘ٛسپشداصی ٔجّٕبٖ ٞب، فشؽ ػًٙ خٛة ثش٘بٔٝ سیضی دس ٟ٘بیت

 . ]32[ثبؿذ ٔشدْ

سیضی ٚ ایزبد ٔی ؿٛد ٚ ثذیٗ  پیبدٜ ثش٘بٔٝ فٔبِیت ٞبی ٓبثشاٖ تـٛیك ِٔٙٛس ثٝ خبف ًٛس ثٝ پیبدٜ ٔذاس، خیبثبٖ

 ٕٓٛٔی فوبی ٓٙٛاٖ دسختبٖ فشاٚاٖ دس خیبثبٖ اػتفبدٜ ٔی ٌشدد. ایٗ ّ٘ٛ خیبثبٖ ثٝ ساٜ ٞبی ٔٙبػت ٚ پیبدٜ اص ِٔٙٛس

 .]35[فشاٞٓ ٔی وٙذ  استجبًبت ارتٕبٓی سا ثشای فیضیىی تِٙیٕبت وٝ اػت
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اص آ٘زب وٝ ٞذف ایٗ پظٚٞؾ دػتیبثی ثٝ فوبی رٕٔی پبیذاس ٔی ثبؿذ، ثبیذ ٔٔیبسٞبیی تجییٗ ٌشدد وٝ ٞٓ ؿبُٔ 

ٔٔیبسٞبی فوبی رٕٔی پیبدٜ ٔذاس ثبؿذ ٚ ٞٓ ثشای ایٙىٝ ثٝ پبیذاسی ثشػذ دس آٟ٘ب ٚیظٌی ٞبیی فوبی ؿٟشی پبیذاس ٘یض دس 

لبثّیت  تٛا٘ٙذ ٔی وٝ ٞؼتٙذ ٔٔیبسٞبیی رّٕٝ اص وٝ ٌشدد ٔی تجییٗ وّی سٔٔیب پٙذ ٟ٘بیت دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد. ثٙبثشایٗ

: اص ٓجبستٙذ آٟ٘ب. ثشػب٘ٙذ پبیذاسی ثٝ سا آٖ ٟ٘بیت دس ٚ دٞٙذ افضایؾ ثٛدٖ ٔحٛس پیبدٜ ثشای سا ارتٕبٓی فوبی یه

 ػشص٘ذٌی، تّٙٛ، رزاثیت،آػبیؾ ٚ آسأؾ، ایٕٙی ٚ أٙیت.
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 ِٔٙٛس ثٝ ٞبیی ؿبخق ایٙزب دس ؿذ، ثیبٖ ٔٔیبس پٙذ ایٗ اص ٞشوذاْ ٔٛسد دس وٝ تٔبسیفی ٚ ِ٘شی ٔجب٘ی ثٝ ثب تٛرٝ

  .ؿٛ٘ذ ٔی دادٜ ٘ـبٖ 1 رذَٚ ؿذٜ وٝ دس آٚسدٜ ؿٟشی فوبی آٖ ٔٔیبسٞب دس اص ٞشیه تأٔیٗ
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9
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 مؼیار َا ي شاخص َای مزتبط با آوُا بٍ مىظًر دستیابی بٍ فضای جمؼی پیادٌ مدار : 1جديل

 ؿبخق ٞب ٔٔیبسٞب

 

 

 

 

 

 ػشص٘ذٌی

 ٘ٛسپشداصی ٔٙبػت ٚ وبفی دس ؿت -

 ٚرٛد خشدٜ فشٚؿی ٞب ٚ دػتفشٚؽ ٞب دس پیبدٜ ساٜ -

 ٞبفوبایٗ دس ِجٝ خذٔبت پزیشایی ٚ خٛساوی ٚرٛد  -

 ٔشدْ پشسً٘ ٚ پٛیب ٔذاْٚ، حوٛس ٚ تشاوٓ ثبالی رٕٔیتی -

  ٔىبٖ ثٝ سػیذٖ دس ٘حٜٛ دػتشػی ثبال -

 تٔبٔالت ارتٕبٓی ثبال اص ًشیك ٚرٛد فوبٞبی رٕٔی  -

 فٔبِیت ٞبی تزبسی ٚ پبػبطٞبی ربرة رٕٔیت ٔتّٙٛ اص لجیُ ٚرٛد خذٔبت -

 ثشٌضاسی رـٗ ٞب دس ٔٙبػجت ٞبی خبف  -

 

 

 تّٙٛ

 ٞبٚ فٔبِیت  ٞب تّٙٛ وبسثشیٚ  اختالى -

 اص ِحبٍ ػٙی ٚ رٙؼی ٌشٜٚ ٞبی رٕٔیتیتّٙٛ  -

 تش فوبٞبی ػشص٘ذٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔىُٕ دس وٙبس فوبٞبی آساْٚرٛد  -

 دس وٙبسٞٓص٘ذٌی، وبس، تزبست، خشیذ ٚ ثبصی ٚرٛد فٔبِیت ٞبی  -

 

 

 

  رزاثیت

 ٚرٛد رزاثیت ٞبی ثلشی دس اثتذا ٚ ا٘تٟبی خیبثبٖ ٚ دس وشیذٚسٞبی ثلشی -

 رزاةٚرٛد وبسثشی ٞب ٚ فٔبِیت ٞبی  -

 ساٜ پیبدٜ دس ثلشی صیجبیی ٚرٛد -

 بٓتٝػ 24 ٞبی فٔبِیت ثب ٞبیی ٚرٛدوبسثشی -

 ثشای ٓبثشاٖ پیبدٜػشٌشْ وٙٙذٜ ٚرٛد فوبٞبی  -

 تّٙٛ دس سً٘، ثبفت ٚ تشویت ٔلبِح دس ٔٔجش -

 رزاة ٞبی سً٘ ٚ ٞب ًشح ٚرٛد ٕ٘بٞبیی ثب -

 ٔؼیش دس وبفی ٔیضاٖ ثٝ تفشیحی ٚ ػجض فوبٞبی ٚرٛد -

 ًجیٔی دس ٔؼیش ٓٙبكش ٚ آة اص اػتفبدٜ حذاوخش -

 سٚؿٙبیی وبفی دس ٔؼیش پیبدٜ ساٜ ٚ ٔؼیش ٓجٛس ٚػبیُ ٘مّیٝ - ایٕٙی ٚ أٙیت

 ت ٞب ٚ وبسثشی ٞبی صیبد ٚ ثذٖٚ ٚلفٝفٔبِیٚرٛد  -

 دس ٔٔشم دیذ ثٛدٖ ٚ وٙتشَ ٚ ِ٘بست ٕٞیـٍی خیبثبٖ ٞب تٛػي افشاد -

 دس ثشاثش ٓجٛس ٚ ٔشٚس ٚػبیُ ٘مّیٝ حفبُت ٓبثش پیبدٜ  -

 اختالف ػٌح ٚ ٓذْ ٚرٛد ٔٛاْ٘ دس ٔؼیش پیبدٜ ساٜ ،تغییشات غیش هشٚسی استفبٓی٘جٛد  -

 ٘جٛد فوبٞبی خبِی ٚ ٔتشٚن اص ٔؼیش ثشای پشٞیض اص رشْ ٞبی ارتٕبٓی -

 ثٝ وبس ٌیشی ٔلبِح ٔٙبػت ٚ ثب ویفیت دس وف -

 ٚرٛد حشیٓ ٔٙبػت ثیٗ فوبی ػجض ٚ ٔحُ ٌزس ٓبثشاٖ پیبدٜ -

 ٔٙبػت تؼٟیالت سفبٞیىب٘بت ٚ ٚرٛد أ - آػبیؾ ٚ آسأؾ

 ٚرٛد ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٔٙبػت ٚ ٔحُ ٞبی ٘ـؼتٗ صیبد ٚ ٔتّٙٛ  -

 دس فوب أٙیت فیضیىیٚرٛد  -

  دس سٚص ػبیٝ ٚ ایزبدٞب پٟٙبی ٔٙبػت پیبدٜ ساٜ  -

 دس ثشاثش رشیبٖ تشافیه ػٛاسٜٔحبفِت ٓبثش پیبدٜ  -
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 پزسشىامٍ ي ادراک افزاد اس فضا-11
ثٝ ِٔٙٛس آؿٙبیی ثیـتش ثب ٚیظٌی ٞب ٚ ٔـىالت خیبثبٖ ٔزوٛس، تذٚیٗ پشػـٙبٔٝ ٔی ثبؿذ یىی اص اثضاسٞبی پظٚٞؾ 

وٝ ثشاػبع آٖ خیبثبٖ ٔٛسد ِ٘ش ثب تٛرٝ ثٝ ادسان افشاد حبهش ػٙزیذٜ ٔی ؿٛد. ربٔٔٝ آٔبسی دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ دٚ ٌشٜٚ 

اص ٚلت خٛد سا دس آ٘زب ٔی ٌزسا٘ٙذ ٚ  تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ؛ یه ٌشٜٚ ٔغبصٜ داساٖ ٚ وؼجٝ ٔحُ ٔی ثبؿٙذ وٝ ٔذت ثیـتشی

ٌشٜٚ دیٍش ٓبثشاٖ پیبدٜ ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٞش دِیّی اص آ٘زب اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. ایٗ دٚ ٌشٜٚ ثٝ دِیُ حوٛس دس خیبثبٖ ٔی تٛا٘ٙذ 

وٕه ؿبیبٖ تٛرٟی دس صٔیٙٝ ؿٙبخت خیبثبٖ ٕ٘بیٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ تلٕیٓ ٌشفتٝ ؿذ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ایٗ ربٔٔٝ آٔبسی دس 

% دیٍش سا ٓبثشاٖ حبهش دس خیبثبٖ تـىیُ دٞٙذ. دس 40% آٖ سا كبحجبٖ تزبسی ٚ وؼجٝ ٚ 60ِش ٌشفتٝ ؿٛد وٝ دس آٖ ٘

ایٗ پشػـٙبٔٝ، ٔٔیبسٞبیی وٝ دس فلُ لجُ ثٝ آٟ٘ب دػت یبفتٝ ؿذ ٔب٘ٙذ: ػشص٘ذٌی، تّٙٛ، رزاثیت، ایٕٙی ٚ أٙیت ٚ 

ؤاالت ثؼتٝ تـىیُ ٔی دٞذ ٌٔشح ؿذ٘ذ. الصْ ثٝ روش اػت دس ػؤاَ وٝ ثیـتش آٟ٘ب سا ػ 18آػبیؾ ٚ آسأؾ دس لبِت 

 وٝ تبوٖٙٛ تٛػي ػبصٔبٖ 11ٚ ریٙض ٚان 10سٚی دس ٔحّٝ پیبدٜ ٔٔتجش ٔب٘ٙذ لبثّیت ٞبی تذٚیٗ پشػؾ ٞب اص پشػـٙبٔٝ

ؿذٖ  ا٘ذ، ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. پغ اص پش ؿذٜ ارشا ٚ تٟیٝ أشیىب ٚ ػبصٔبٖ ٞبی دیٍش دس 12پیبدٜ ٓبثشیٗ اًالٓبت

 ثشسػی ٌشدیذ.  SPSSٞبی حبكُ اص آٖ تٛػي ٘شْ افضاس  پشػـٙبٔٝ ٞب تٛػي افشاد، دادٜ

 

 آسمًن گاما ي بزرسی ريابط َمبستگی  -11
دس چبسچٛة ِ٘شی، پٙذ ٔٔیبس ثشای دػتیبثی ثٝ فوبی رٕٔی پبیذاس ثب لبثّیت پیبدٜ ٔذاسی ثبال تذٚیٗ ؿذ٘ذ وٝ 

أٙیت ٚ آػبیؾ ٚ آسأؾ ٞؼتٙذ. چـٓ ا٘ذاص اِٚیٝ ای ٞٓ وٝ ثشای خیبثبٖ دسِ٘ش ٓجبست اص ػشص٘ذٌی، تّٙٛ، رزاثیت، 

ٌشفتٝ ؿذ، ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ پٙذ ٔٔیبس ٚ ؿبخق ٞبی آٟ٘ب ٔی ثبؿذ. حبَ دس ایٗ لؼٕت سٚاثي ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایٗ ٔٔیبسٞب ٚ 

ػت آٚسدٖ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍی ثشای ثٝ د 13ص آصٖٔٛ ٌبٔبٚیظٌی ٞبی خیبثبٖ ٔٛسد ِ٘ش ػٙزیذٜ ٔی ؿٛد. ثذیٗ ِٔٙٛس ا

 ؿذٜ اػت.   دس ِ٘ش ٌشفتٝ 15/0حذاوخش هشیت ٔٔٙبداسی  ٔی ؿٛد. الصْ ثٝ روش اػت اػتفبدٜ

 

 بزرسی َمبستگی متغیز َا با سزسودگی 1-11
وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ، ٔیضاٖ ػشص٘ذٌی،  حش ثشؤٞبی ٔٔتغیشدس ٔیبٖ 

تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی، تفشیحی ٚ آػبیؾ، ٔیضاٖ أٙیت دس سٚص، ٔیضاٖ أٙیت دس ؿت، سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت، 

 . (2)رذَٚ  ػشص٘ذٌی داس٘ذ ثبؿٙذ ٚ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍی ثب ٔی 15/0داسای هشیت ٔٔٙی داسی وٕتش اص ٔیضاٖ تّٙٛ فٔبِیت ٞب 

 9وٕجٛد فوبٞبیی ثشای ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ لشاسٞبی دٚػتب٘ٝ: رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ثب ػشص٘ذٌی ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ 

 دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ وٕجٛد ایٗ فوبٞب ثیـتش ثبؿذ ػشص٘ذٌی وٕتش اػت. 

ٞشچٝ آػبیؾ افشاد ثیـتش ثبؿذ دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی  25ٔیضاٖ آػبیؾ: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ 

 ػشص٘ذٌی دس خیبثبٖ ثیـتش اػت. 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی  59ٚ  48ٔیضاٖ أٙیت دس سٚص ٚ ؿت: رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ثب ػشص٘ذٌی ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ثٝ تشتیت 

ٞشچٝ أٙیت دس خیبثبٖ ثیـتش ثبؿذ ػشص٘ذٌی ٘یض ثیـتش ٔی ؿٛد وٝ ؿذت ٚاثؼتٍی آٟ٘ب ٘یض صیبد ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ دس 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ سٚؿٙبیی دس ؿت ثیـتش  6ت آٖ ٔٛسد سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذ

 ثبؿذ ػشص٘ذٌی ٘یض ثیـتش ٔی ؿٛد. 
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دسكذ  23ٚ  47رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ٘یض ثب ػشص٘ذٌی ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ثٝ تشتیت  تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی ٚ تفشیحی:

 د. ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ تٔذاد ایٗ وبسثشی ٞب ثیـتش ثبؿذ ػشص٘ذٌی ٘یض ثیـتش ٔی ؿٛ

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ تّٙٛ فٔبِیت ٞب ثیـتش  36رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ٔیضاٖ تّٙٛ فٔبِیت ٞب: 

 ثبؿذ ػشص٘ذٌی ٘یض ثیـتش ٔی ؿٛد. 

 

 

 

 بزرسی رابطٍ َمبستگی متغیز َا با مؼیار سزسودگی : 2جديل

 (P Valueشدت ي جُت َمبستگی ) (Sigضزیب مؼىاداری ) متغیز

 - 203/0 396/0 خیبثبٖ ٔیضاٖ حوٛس دس
 157/0 494/0 ٔیضاٖ سهبیت

 - 097/0 072/0 وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت
 - 098/0 147/0 وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ

 256/0 026/0 ٔیضاٖ آػبیؾ
 482/0 117/0 ٔیضاٖ أٙیت دس سٚص

 593/0 145/0 ٔیضاٖ أٙیت دس ؿت
 063/0 034/0 سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت

 -185/0 538/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی آٔٛصؿی

  470/0 088/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی

 232/0 108/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی تفشیحی

 400/0 279/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی خذٔبتی ٚ تزبسی

 267/0 222/0 ٔیضاٖ رزاثیت

 362/0 125/0 ٔیضاٖ تّٙٛ فٔبِیت ٞب

 394/0 189/0 ا٘تخبة پیبدٜ سٚی

 

 

 

 بزرسی َمبستگی متغیز َا با تىًع 11-2
وبسثشی ٞبی آٔٛصؿی، فشٍٞٙی، تفشیحی ٚ تّٙٛ، وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ، تٔذاد  حش ثشؤٞبی ٔٔتغیشدس ٔیبٖ 

 . (3)رذَٚ  تّٙٛ داس٘ذ ثبؿٙذ ٚ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍی ثب ٔی 15/0اص اسای هشیت ٔٔٙی داسی وٕتش دوٕجٛد اغزیٝ فشٚؿی 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ وٕجٛد ایٗ  26وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ 

 فوبٞب ثیـتش ثبؿذ، تّٙٛ وٕتش ٔی ؿٛد. 

 63ٚ  56، 39رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ثب تّٙٛ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ثٝ تشتیت  تٔذاد وبسثشی ٞبی آٔٛصؿی، فشٍٞٙی ٚ تفشیحی

 ٝ تٔذاد ایٗ وبسثشی ٞب ثیـتش ثبؿذ تّٙٛ  ٘یض دس خیبثبٖ ثیـتش ٔی ؿٛد. دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچ

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ وٕجٛد ایٗ فوبٞب ثیـتش  59رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ وٕجٛد اغزیٝ فشٚؿی: 

 ثبؿذ، تّٙٛ وٕتش ٔی ؿٛد ٚ ؿذت ٚایؼتٍی آٖ ٞب ٘یض صیبد ٔی ثبؿذ. 
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 تغیز َا با مؼیار تىًعبزرسی رابطٍ َمبستگی م: 3جديل 

 (P Valueشدت ي جُت َمبستگی ) (Sigضزیب مؼىاداری ) متغیز

 - 263/0 181/0 وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت
 -274/0 110/0 وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ

 220/0 224/0 ٔیضاٖ أٙیت دس سٚص
 170/0 427/0 ٔیضاٖ أٙیت دس ؿت

 067/0 781/0 سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت
 396/0 144/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی آٔٛصؿی

 560/0 109/0 تٔذادوبسثشی ٞبی فشٍٞٙی

 630/0 139/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی تفشیحی

 070/0 826/0 تٔذادوبسثشی ٞبی خذٔبتی ٚ تزبسی

 -590/0 132/0 وٕجٛد اغزیٝ فشٚؿی

 

 جذابیت  بزرسی َمبستگی متغیز َا با    11-3

وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی ٚ تفشیحی، ا٘تخبة پیبدٜ سٚی ٚ رزاثیت، ٔیضاٖ آػبیؾ، تٔذاد  حش ثشؤٞبی ٔٔتغیشدس ٔیبٖ 

رزاثیت  ثبؿٙذ ٚ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍی ثب ٔی15/0داسای هشیت ٔٔٙی داسی وٕتش اص وٕجٛد فوبٞبی ػجضوٕجٛد اغزیٝ فشٚؿی 

 . (4)رذَٚ  داس٘ذ

ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ ٔیضاٖ آػبیؾ افشاد ثیـتش ثبؿذ،  دسكذ ٔی 36ٔیضاٖ آػبیؾ: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ 

 رزاثیت خیبثبٖ ٘یض اص ِ٘ش آٟ٘ب افضایؾ ٔی یبثذ. 

دسكذ ٔی  53ٚ  41رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ثب رزاثیت ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ثٝ تشتیت تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی ٚ تفشیحی: 

 ٖ ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ. ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ تٔذاد ایٗ ایٗ وبسثشی ٞب ثیـتش ثبؿذ، رزاثیت خیبثب

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ ٔیضاٖ پیبدٜ سٚی  ثیـتش ثبؿذ  49رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ا٘تخبة پیبدٜ سٚی: 

 ٚ ٔشدْ ثیـتشی پیبدٜ سٚی سا ا٘تخبة وٙٙذ، رزاثیت خیبثبٖ ٘یض افضایؾ پیذا ٔی وٙذ. 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ وٕجٛد ایٍٙٛ٘ٝ فوبٞب ثیـتش  87رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ وٕجٛد فوبی ػجض: 

 ثبؿذ، رزاثیت خیبثبٖ وبٞؾ ٔی یبثذ. 

 بزرسی رابطٍ َمبستگی متغیز َا با مؼیار جذابیت : 4جديل

 (P Valueشدت ي جُت َمبستگی ) (Sigضزیب مؼىاداری ) متغیز

 -156/0 522/0 وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت
 -144/0 428/0 وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ

 368/0 057/0 ٔیضاٖ آػبیؾ
 175/0 376/0 ٔیضاٖ أٙیت دس سٚص

 122/0 559/0 ٔیضاٖ أٙیت دس ؿت
 -022/0 928/0 سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت

 - 301/0 181/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی آٔٛصؿی

 414/0 025/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی

 531/0 101/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی تفشیحی

 - 221/0 439/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی خذٔبتی ٚ تزبسی

 090/0 611/0 ٔیضاٖ تّٙٛ فٔبِیت ٞب

 494/0 093/0 ا٘تخبة پیبدٜ سٚی

 -870/0 146/0 وٕجٛد فوبی ػجض
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 امىیت بزرسی َمبستگی متغیز َا با ایمىی ي    11-4

داسای تشدد ٚ تشافیه ٚػبیُ ٘مّیٝ ایٕٙی ٚ أٙیت، دٚ ؿبخق سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت ٚ  ثشحش ؤٞبی ٔٔتغیشدس ٔیبٖ 

 . (5)رذَٚ  أٙیت داس٘ذ ثبؿٙذ ٚ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍی ثب ٔی 15/0هشیت ٔٔٙی داسی وٕتش اص 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس  27سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ 

 67رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ تشدد ٚ تشافیه ٚػبیُ ٘مّیٝ: ت ثیـتش ثبؿذ، أٙیت افضایؾ ٔی یبثذ ٚ دس ٔٛسد ؿ

 دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ تشدد ٚ تشافیه ٚػبیُ ٘مّیٝ ثیـتش ثبؿذ، أٙیت وبٞؾ ٔی یبثذ. 

 

 بزرسی رابطٍ َمبستگی متغیز َا با مؼیار ایمىی ي امىیت :5جديل 

 (P Valueشدت ي جُت َمبستگی ) (Sigمؼىاداری ) ضزیب متغیز

 079/0 653/0 ٔیضاٖ حوٛس دس خیبثبٖ
 083/0 716/0 فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت
 -271/0 274/0 فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ

 274/0 010/0 سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت
 - 129/0 591/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی

 164/0 555/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی تفشیحی

 544/0 155/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی خذٔبتی ٚ تزبسی

 122/0 559/0 ٔیضاٖ رزاثیت

 170/0 427/0 ٔیضاٖ تّٙٛ فٔبِیت ٞب

 042/0 872/0 ا٘تخبة پیبدٜ سٚی

 -670/0 115/0 تشدد ٚ تشافیه ٚػبیُ ٘مّیٝ
 

 

 آسایش ي آرامشبزرسی َمبستگی متغیز َا با    11-5 -

وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ فوبٞبیی ثشای لشاس آػبیؾ ٚ آسأؾ، ٔیضاٖ سهبیت،  ثش حشؤٔ ٞبیٔتغیشدس ٔیبٖ 

تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی، تفشیحی، پیبدٜ ساٜ وٓ ٓشم، دٚػتب٘ٝ، ٔیضاٖ آػبیؾ، ٔیضاٖ أٙیت، سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت، 

داسای هشیت ٔٔٙی  ٔب٘ٙذ ٔىبٖ ٞبی ٘ـؼتٗ تؼٟیالت سفبٞیٚ  ٘بٕٞٛاس ٚ داسای وفپٛؽ ٘بٔٙبػت، وٕجٛد فوبی پبسویًٙ

 . (6)رذَٚ  آػبیؾ ٚ آسأؾ داس٘ذ ثبؿٙذ ٚ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍی ثب ٔی 15/0داسی وٕتش اص 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ سهبیت ٔشدْ اص حوٛس دس خیبثبٖ  62ٔیضاٖ سهبیت: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ 

 ثیـتش ثبؿذ، آػبیؾ ٚ آسأؾ آٟ٘ب ٘یض دس خیبثبٖ صیبد ٔی ثبؿذ.   ٔزوٛس

وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ: رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ثب آػبیؾ ٚ آسأؾ ٔٙفی ٚ ؿذت 

ؾ ٚ آسأؾ افشاد دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ وٕجٛد ایٍٙٛ٘ٝ فوبٞب دس خیبثبٖ ثیـتش ثبؿذ، آػبی  32ٚ  78آٖ ثٝ تشتیت 

 وبٞؾ ٔی یبثذ. 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ ٔیضاٖ أٙیت دس خیبثبٖ ثیـتش  45ٔیضاٖ أٙیت: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ 

 36ثبؿذ، آػبیؾ ٚ آسأؾ افشاد افضایؾ ٔی یبثذ ٚ دس ٔٛسد سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت: رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ 

 ٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت ثیـتش ثبؿذ، آػبیؾ ٚ آسأؾ افشاد افضایؾ ٔی یبثذ. دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ س

دسكذ  1ٚ  7رٟت ساثٌٝ آٟ٘ب ثب آػبیؾ ٚ آسأؾ ٔخجت ٚ ؿذت آٖ ثٝ تشتیت تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی ٚ تفشیحی: 

جتٝ ؿذت ساثٌٝ ثیٗ آٟ٘ب ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ تٔذاد ایٗ وبسثشی ٞب ثیـتش ثبؿذ، آػبیؾ ٚ آسأؾ افشاد ثیـتش ٔی ؿٛد. اِ

 ثؼیبس ٔی ثبؿذ.

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ  82رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ پیبدٜ ساٜ وٓ ٓشم ٚ داسای وفپٛؽ ٘بٔٙبػت: 
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پیبدٜ ساٜ ٘بٔٙبػت تش ثبؿذ، آػبیؾ ٚ آسأؾ افشاد وبٞؾ ٔی یبثذ ٚ ؿذت ساثٌٝ ثیٗ آٟ٘ب ٘یض ثؼیبس صیبد ٔی ثبؿذ. رٟت 

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ ٔیضاٖ ایٗ تؼٟیالت دس خیبثبٖ وٕتش ثبؿذ،  52٘یض ٔخجت ٚ ؿذت آٖ سفبٞی تؼٟیالت ساثٌٝ 

 آػبیؾ ٚ آسأؾ افشاد وبٞؾ ٔی یبثذ.

دسكذ ٔی ثبؿذ. یٔٙی ٞشچٝ وٕجٛد پبسویًٙ دس  41رٟت ایٗ ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ؿذت آٖ وٕجٛد فوبی پبسویًٙ: 

 ٚ آسأؾ افشاد وبٞؾ ٔی یبثذ. خیبثبٖ ٚ یب ٘ضدیىی آٖ ثیـتش ثبؿذ، آػبیؾ 

 

 بزرسی رابطٍ َمبستگی متغیز َا با مؼیار آسایش ي آرامش: 6جديل 

 (P Valueشدت ي جُت َمبستگی ) (Sigضزیب مؼىاداری ) متغیز

 626/0 000/0 ٔیضاٖ سهبیت
 - 781/0 000/0 وٕجٛد فوبٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت
 - 329/0 058/0 وٕجٛد فوبٞبیی ثشای لشاس دٚػتب٘ٝ

 455/0 010/0 ٔیضاٖ أٙیت دس سٚص
 092/0 633/0 ٔیضاٖ أٙیت دس ؿت

 365/0 112/0 سٚؿٙبیی خیبثبٖ دس ؿت
 072/0 061/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی

 017/0 094/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی تفشیحی

 012/0 971/0 تٔذاد وبسثشی ٞبی خذٔبتی ٚ تزبسی

 110/0 523/0 ٔیضاٖ تّٙٛ فٔبِیت ٞب

 323/0 208/0 ا٘تخبة پیبدٜ سٚی

 -820/0 090/0 پیبدٜ ساٜ وٓ ٓشم ٚ وفپٛؽ ٘بٔٙبػت
 - 412/0 126/0 وٕجٛد فوبی پبسویًٙ

 523/0 060/0 تؼٟیالت سفبٞی ٔب٘ٙذ ٔىبٖ ٞبی ٘ـؼتٗ

–  
 تديیه اَداف ػملیاتی ي راَکارَا   -12

 ٟ٘بیی ا٘ذاص چـٓ ثٝ دػتیبثی ِٔٙٛس ثٝ ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب، تأٔیٗ هشٚست ٚ وٕجٛدٞب ٚ ٘یبصٞب ؿٙبخت ثب لؼٕت ایٗ دس

 یب ساٞىبسٞب آٟ٘ب ثٝ ٌشدد. ػپغ ثشای سػیذٖ ٔی تجییٗ ّٕٓیبتی اٞذافدس چبسچٛة ساٞجشدٞبی تذٚیٗ ؿذٜ،  خیبثبٖ،

س تزبسة . الصْ ثٝ روش اػت دس تذٚیٗ آٟ٘ب اص ساٞجشدٞب ٚ ساٞىبسٞبی ٔٔشفی ؿذٜ د(7)رذَٚ  ؿٛد ٔی ثیبٖ ٞبیی ػیبػت

 ٔشتجي ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.
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 ي راَکارَا اَداف ػملیاتی :7جديل 

 راَکارَا اَداف ػملیاتی

 افضایؾ ٓشم پیبدٜ ساٜ ٞب - ػبٔب٘ذٞی پیبدٜ ساٜ ٞبی وٓ ٓشم

 دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٔیضاٖ فوب ثشای ایؼتبدٖ، ٘ـؼتٗ ٚ ساٜ سفتٗ ٓبثشیٗ -

  پیبدٜٔٛسد ٘یبص ثشای ٓبثشاٖ تأٔیٗ تؼٟیالت ٚ أىب٘بت سفبٞی ٔٙبػت  - ػبٔب٘ذٞی ٚهٔیت ٔجّٕبٖ ؿٟشی

 ایزبد ٔحُ ٞبی ٘ـؼتٗ ٚ ٘یٕىت ثٝ تٔذا وبفی دس پیبدٜ ساٜ  -

 افضایؾ ٔیضاٖ ػٌُ صثبِٝ -

 

 

 

 وبسثشی ٞبثٟجٛد ِ٘بْ 

 ػبصٌبسی اكُ سٓبیت ثب ٞب ٚ اختالى وبسثشی تّٙٛ سػب٘ذٖ حذاوخش ثٝ  -

 ثٝ ثبفت ٞبی فشٍٞٙی، ٚسصؿی ٚ تفشیحی یوبسثشتضسیك وبسثشی ٞبی رذیذ ٔب٘ٙذ   -

 ثشای ٔب٘ذٌبسی، حغ ص٘ذٜ ثٛدٖ ٚ پٛیبیی فوبٞبی فشٍٞٙی ٚ تفشیحی ٔٛسد٘یبص  ٔىب٘یبثی وبسثشی  -

 افضایؾ ٔشاوض خٛساوی ٔب٘ٙذ سػتٛساٖ ٚ اغزیٝ فشٚؿی ثٝ تٔذاد وبفی  -

 خیبثبٖ ٚ یب ٘ضدیه ثٝ آٖایزبد ػشٚیغ ثٟذاؿتی ٕٓٛٔی دس   -

 

 افضایؾ تٔبٔالت ارتٕبٓی دس خیبثبٖ

 اػتفبدٜ اص وبسثشی ٞبیی ثب أىبٖ ػشسیض فٔبِیتی ثٝ داخُ ٔؼیش ٔب٘ٙذ سػتٛساٖ ٞب ٚ وبفٝ ٞب -

 فشاٞٓ وشدٖ تؼٟیالت تفشیحی الصْ دس پیبدٜ ساٜ ثشای حوٛس وٛدوبٖ -

ِ٘یش سٚص٘بٔٝ فشٚؿی، ٌُ فشٚؿی، ٔٛصیه ػیبس ٚ غیشٜ ثٝ ِٔٙٛس ایزبد أىب٘بت الصْ ثشای فٔبِیت ثشخی ٔـبغُ  -

 كٕیٕیت فوب

 ایزبد فوبٞبی رٕٔی ٚ پبتٛق ٔب٘ٙذ دس خیبثبٖ ثشای افضایؾ تٔبٔالت ثیٗ ٓبثشیٗ  -

 ٘یبصٔٙذ ثبفت ٞبی ٚ ثٟؼبصی ٘ٛػبصی  - ػبٔب٘ذٞی ٚهٔیت ثٙبٞب

 خیبثبٖٞبی  اّ ثبفتؿٙبػبیی ٚ ٌٛ٘ٝ ثٙذی ا٘ٛ -

 اص ًشح ٞب ٚ سً٘ ٞبی رزاة دس ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞباػتفبدٜ  -

 تّٙٛ دس سً٘ ٚ ثبفت ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب  -

 ایزبد چـٓ ا٘ذاص ٞبی رزاة دس ٚسٚدی ٞبی خیبثبٖ - خیبثبٖاستمبء ویفیت ثلشی 

 ایزبد رزاثیت ثلشی دس اثتذا ٚ ا٘تٟبی خیبثبٖ -

 ٞبی دس ٔٔشم دیذ  استمبءویفیت ثلشی رذاسٜ -

 تمٛیت ٕ٘بی ٘ـب٘ٝ ٞب دس خیبثبٖ  -

 ثٝ وبسٌیشی ٔلبِح ٔٙبػت ٚ ثب ویفیت دس وف ٚ ایزبد ػٍٙفشؽ ٞبی صیجب دس ٔؼیش پیبدٜ ساٜ -

 ٕٞبًٞٙ ؿٟشی ٔجّٕبٖ ٚ ٞب ٘ٛسپشداصی ٞب، ػٍٙفشؽ ًشیك اص خیبثبٖ دس تذاْٚ ایزبد -

  ًجیٔی ٓٙبكش ٚ آة ٌیبٞبٖ، اص اػتفبدٜ حذاوخش -

 لشاسٌیشی ٔٙبػت پٛؿؾ ٌیبٞی ٚ ػبیش ٓٙبكش ًجیٔی ثٝ ِٔٙٛس ٘فٛرپزیشی صیبد ٔؼیش  -

 ٞبی فوبٞبی ػجض ٔٛرٛد ایزبد تّٙٛ دس ّٕٓىشدٞب ٚ فٔبِیت -

 ٞبی ٘بؿی اص پشاوٙذٌی صثبِٝ پبوؼبصی آِٛدٌی -

 تٔجیٝ چشإ ٞبی سٚؿٙبیی ثٝ ٔیضاٖ وبفی - افضایؾ ایٕٙی ٚ أٙیت خیبثبٖ

 ؿٟشداسی ثٝ تأٔیٗ ٘ٛس وبفی دس ؿتُٔٛف وشدٖ  -

 ٚرٛد فٔبِیت ٞب ٚ وبسثشی ٞبی ثذٖٚ ٚلفٝ دس ٔؼیش -

 تٔجیٝ دوٝ ٞبی ٔخلٛف ٘یشٚی ا٘تِبٔی دس ٘ضدیىی خیبثبٖ -

 ثشًشف وشدٖ ٘بٕٞٛاسی ٞبی پیبدٜ ساٜ -

 وٙتشَ ػشٓت ػٛاسٜ اص ًشیك تٔجیٝ ػشٓتٍیش دس ٔؼیش - حشوت ػٛاسٜثٟجٛد ٚهْ 

 سٜ اص ًشیك ایزبد ػٍٙفشؽ ٞبیی ثشای ٔتٛرٝ وشدٖ اتٛٔجیُ ٞب ثٝ حوٛس دس یه فوبی پیبدٜ ٔذاسوٙتشَ ػشٓت ػٛا -

 ایزبد حشیٓ ػجض ثیٗ ٔٔجش پیبدٜ ٚ ػٛاسٜ رٟت وبٞؾ آِٛدٌی ٞٛا ٚ آِٛدٌی كٛتی -

 وبػتٗ اص ٓشم ػٛاسٜ ساٜ ثٝ ِٔٙٛس تٛرٝ ثیـتش ثٝ ٓبثش پیبدٜ -

 اًشاف تزذیذ ِ٘ش دس یىٌشفٝ ثٛدٖ خیبثبٖ ٞبی -

 ا٘تخبة ٔؼیش ػٛاسٜ ربیٍضیٗ ٔؼیش فّٔی ثٝ ِٔٙٛس ثٟجٛد ٚ وبٞؾ تشافیه ٓجٛسی  -

 ربٕ٘بیی فوبی پبسویًٙ دس اًشاف خیبثبٖ -
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 وتیجٍ گیزی: -13
ثب ثشسػی ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ٔـخق ؿذ، دس خیبثبٖ ٌّؼتبٖ پٙزٓ ٔحذٚدٜ خیبثبٖ ثٙی ٞبؿٓ تب تپٝ ؿٕغ آثبد )پبسن 

كذف( ثیـتش دس صٔیٙٝ وبِجذی ٔـىالت ٚ وٕجٛدٞبیی دس خیبثبٖ ٚرٛد داسد وٝ ٓبثشیٗ پیبدٜ ثب آٖ ٔٛارٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ثٝ 

اة، سٚؿٙبیی وٓ ٕٔىٗ اػت تٕبیُ افشاد پیبدٜ ثٝ حوٛس دس ٓٙٛاٖ ٔخبَ، ٓشم وٓ پیبدٜ ساٜ ٞب، ٘جٛد فوبی ػجض ٚ رز

خیبثبٖ سا ثٝ ٔشٚس صٔبٖ وٕتش وٙذ. ٘جٛد دػتفشٚؿبٖ ٚ پبتٛق ٞبیی ثشای تٔبٔالت ارتٕبٓی ثیٗ افشاد، ػشص٘ذٌی سا وٕتش 

ثشایٗ ثب ا٘زبْ الذأبتی وشدٜ اػت ٚ ٓجٛس ٚ ٔشٚس ٚػبیُ ٘مّیٝ ٚ ػشٓت ثبالی آٟ٘ب ٘یض ایٕٙی ٓبثشیٗ سا ثٝ خٌش ٔی ا٘ذاصد. ثٙب

ثٝ ِٔٙٛس وبٞؾ ٔـىالت خیبثبٖ ِ٘یش افضایؾ ٓشم پیبدٜ ساٜ ٞب ٚ اِٚٛیت دادٖ ثٝ ٓبثشیٗ پیبدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ػبٔب٘ذٞی 

ٚهٔیت ویفی وبسثشی ٞب ٚ افضایؾ تٔذاد وبسثشی ٞبی تفشیحی ٚ فشٍٞٙی ٚ الذأبتی اص ایٗ دػت ٔی تٛاٖ خیبثبٖ ٔزوٛس 

 ٔذاس ٚ پبیذاس تجذیُ وشد.  سا ثٝ یه خیبثبٖ پیبدٜ
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