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طراحی فضای شهری پیاده محور با تاکید برکیفیت سرزندگی )نمونه موردی :محور 

 سرشور(
2آسصٚ ثب٘ىیبٖ ،1آسؽ كذسی  

 ٔشثی،ٌشٜٚ ٞٙش ٚ ٔؼٕبسی،دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس، جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ-1

ٔذسع، ٌشٜٚ ٞٙش ٚ ٔؼٕبسی،دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس، جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ-2  

 چکیده

ٛا٘بیی ٞبی ثّمٜٛ ٚ راتی ٞش ا٘ؼب٘ی اػت وٝ خذاٚ٘ذ ثٝ ٕٞٝ ی اثٙبی ثـش اسصا٘ی داؿتٝ اػت.ثٙبثش ایٗ حشوت ساٜ سفتٗ یىی اص ت

ثب پب حك ًجیؼی ٚ ٔؼّٓ ٕٞٝ ی اثٙبی ثـش ٔی ثبؿذ وٝ ٘یبص ثٝ ٞیچ ٚػیّٝ ای ٘ذاسد . پیبدٜ سٚی لذیٕی تشیٗ ؿىُ جبثجبیی 

جبیی دس داخُ وبٖ٘ٛ ٞبی صیؼتی ثٝ دِیُ وٓ ٞضیٙٝ ثٛدٖ ٚ یب دس ا٘ؼبٖ دس فوبػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ اكّی تشیٗ اٍِٛی جبث

دػتشع ثٛدٖ ثشای وّیٝ الـبس جبٔؼٝ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد.ػّی سغٓ پیـشفت ٞبی فٙبٚسی ٚ ثب ٚجٛد پیذایؾ ا٘ٛاع دیٍش جبثجبیی 

بویذ داس٘ذ ٚ حك ًجیؼی ٞب ثخلٛف دس جٛأغ ؿٟشی تغییشی دس ؿیٜٛ اٖ ثٝ ٚجٛد ٘یبٔذٜ ٚ ٍٕٞبٖ ثشهشٚست اػتفبدٜ اص آٖ ت

خٛد اص فوبی ؿٟشی ٔی دا٘ٙذ.دس ٚالغ ثـش ٕٞٛاسٜ ثب ایجبد ػبختبسٞبیی دس ؿٟش ٘یبص راتی خٛد ثشای ثشلشای سٚاثي اجتٕبػی سا 

ثشآٚسدٜ وشدٜ فوبٞبیی وٝ اص ٘ظش اجتٕبػی فؼبَ ثٛدٜ ٚ أىبٖ استجبًبت چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ا٘ؼب٘ی سا ، دسٖٚ اجتٕبع ؿٟش ٚ دس 

(84،13)پبوضاد،ػبصٔبٖ یبفتٝ فشاٞٓ وشدٜ اػت .وبِجذی   

ػٛالت تؼّي اتٛٔجیُ ثش ؿٟشػجت ثشٚص ثؼیبسی ٔـىالت اػٓ اص وبِجذی، ػّٕىشدی ٚ صیؼت ٔحیٌی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔـىالت 

ؿذٜ اػت. ػبثشیٗ پیبدٜ آػیت پزیشتشیٗ ٞب ؿٟش ٛ ٘یض ٌبػتٝ ؿذٖ ػشص٘ذٌی دسٔشثٛى ثٝ ػالٔتی فیضیىی ٚ سٚا٘ی ػبوٙب٘

ٜ وٙٙذٌبٖ اص ٔؼیشٞبی ؿٟشی ا٘ذ وٝ دس ٔمبثُ ػٛأُ جٛی ٚ تشافیىی حفبظت ٘ذاس٘ذ. أب ایٗ تٟٙب دِیُ تجبٚص ثٝ حشیٓ اػتفبد

پیبدٜ ٘یؼت آٔبس ثبالی وـتٝ ؿذٖ تؼذاد صیبدی اص ػبثشیٗ پیبدٜ ٘تیجٝ تؼّي وبُٔ اتٛٔجیُ ثش فوبٞبی ؿٟشی ٔبػت. ٕٞیٗ 

ثٝ ػٙٛاٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ جبٔؼٝ ٔذ٘ی ،ؿشوت دس ٚلبیغ ػیبػی اجتٕبػی ٚ تمٛیت  ٔٛهٛع حوٛس ٔشدْ سا دس ؿٟش ٚ فوبٞبی ؿٟشی

سٚاثي ثیٗ فشدی سا دچبس ٔـىُ وشدٜ اػت. ثبفتٟب ٚ ثٙبٞبی اسصؿٕٙذ تخشیت ٔیـٛ٘ذ تب ساٜ ثشای ػجٛس خٛدسٚی ؿخلی ٚ 

بٖ حشوت تؼذاد ثیـتشی خٛدسٚ اتٛٔٛثیُ ثبص ؿٛد ٚ ٞش سٚص ثب افضایؾ تؼذاد خٛدسٚی ؿخلی ، ٕٞٝ دس فىش تؼشین ٔؼیش ٚ أى

دس ػٌح ؿٟش ٞؼتٙذ. اص ػٛی دیٍش ،آِٛدٌی ٘بؿی اص خٛدسٚٞبی ؿخلی ٞش سٚص ٞٛای ؿٟش سا آِٛدٜ تش ٚ ٔحیي ص٘ذٌی سا غیش  

(84،14)پبوضاد،لبثُ تحُٕ تش ٔیؼبص٘ذ.   

اتٛٔٛثیُ، فوبی ؿٟشیػشص٘ذٌی،: پیبدٜ سٚی،واژگان کلیدی  
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ثٝ ػٙٛاٖ ػٙلش اكّی دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ًشاحی ؿٟشی ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٔی ٌشفت ٚ ٔمیبع ا٘ؼب٘ی دس ٕٞٝ  دس ٌزؿتٝ ػبثش پیبدٜ

ی اثؼبد ٚ جٟبت حشف اَٚ سا ػٙٛاٖ ٔی وشد . ٞٓ اوٖٙٛ سؿذ ؿٟش ٘ـیٙی ٚ اصدیبد ٚػبیُ ٘مّیٝ دس وـٛس ثبػث اص ثیٗ سفتٗ 

بت چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ، ، وبٞؾ اسصؽ ػبثش پیبدٜ ، ٚ ثٝ ًٛس وّی ٔمیبع ا٘ؼب٘ی دس ػٌح ؿٟش ، ٘بثٛدی فوبٞبی ؿٟشی ٚ استجبً

ٔٛجت تٙضَ ویفیت ٔحیي اص ٔٙظشٞبی ٔختّف ٌشدیذٜ اػت ٚ أىبٖ ثٟشٜ ٌیشی اص ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٔحیي سا ثٝ ؿذت وبٞؾ 

بِی اػت وٝ ثٝ دادٜ اػت ٚ دس ٟ٘بیت ٔٙجش ثٝ ثشٚص ٔحیٌی ثب ویفیت پبییٗ ثٝ خلٛف ثشای ػبثشاٖ پیبدٜ ؿذٜ اػت. ایٗ دس ح

٘ظش ٔی سػذ ظشفیت اجتٕبػی ٔىبٖ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٚاػٌٝ ػیبػت ٞبی تٛػؼٝ ای ؿٟشػبصی ٘ظیش پیبدٜ ساٜ ػبصی ؿشایي 

)ٟٔشاٖ ٔٙبػجی سا ایجبد ٕ٘بیذ. دس وٙبس ًشح ٔؼبِٝ ایجبد پیبدٜ ساٜ دس ؿٟشٞب ٔٛهٛع استمبء ویفیت پیبدٜ ساٜ ٘یض ٌٔشح اػت .

(88،32ػّی اِحؼبثی،  

ذٌی یىی اص فبوتٛسٞبی ٟٕٔی اػت وٝ ٚجٛد آٖ دس یه پیبدٜ ساٜ ػجت حوٛس ٞشچٝ ثیـتش افشاد ٚ ثشلشاسی تؼبٔالت ػشص٘  

اجتٕبػی ٌّٔٛة ٔی ٌشدد. دس ٚالغ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔىب٘یبثی كحیح یه پیبدٜ ساٜ دس وٙبس ٚجٛد فبوتٛسٞبی ٔٛثش ثش ػشص٘ذٌی 

ٔشدٔی خٛاٞذ ثٛد. آٖ ٔتوٕٗ خّك یه پیبدٜ ساٜ ٌّٔٛة ٚ جبرة ٌشٟٚٞبی  

 

پیشینه تحقیق 1-1   

جٙجؾ پیبدٜ ساٜ ػبصی دس یه دٚسٜ ٌزاس اص چٙذ ؿٟش ٔحذٚد دس اسٚپب ثٝ ػشتبػش اسٚپب ،ػپغ آٔشیىب ٚدس ٔشاحُ ثؼذی ثٝ ٕٞٝ 

ایٗ  ی د٘یب ا٘تـبس پیذا وشد ٚ اص ٌّٔٛثیت ٚیظٜ ای دس ػشاػش د٘یب ثشخٛسداس ؿذ. دس ایشاٖ ٘یض تجبسة اسصؿٕٙذی اخیشا دس

خلٛف دس ؿٟشٞبی تجشیض، ٔـٟذ ٚ تٟشاٖ كٛست ٌشفتٝ اػت. ثٝ ٚهٛح ٔی تٛاٖ ادػب وشد وٝ تالؽ ٞبی كٛست ٌشفتٝ دس دٚ 

دٞٝ ی اخیش ػجت ایجبد جٙجؾ جٟب٘ی دس ػشكٝ ی ؿٟشػبصی ٘ٛیٗ ٚ تجؼبت ٘بؿی اص آٖ دس استمبء ویفیت ٔحیي ٞبی ؿٟشی 

ٝ ػٙٛاٖ یه فوبی ص٘ذٌی ؿٟشی خٛد ثٝ كٛست یه ٔٛهٛع ٔؼتمُ اص ؿذٜ اػت . خیبثبٖ ٚ چٍٍٛ٘ی احیبی ویفیت آٖ ث

دا٘ؾ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ًشاحی ؿٟشی  دسآٔذ. دس ایشاٖ ٘یض ثٝ فبكّٝ چٙذ دٞٝ ٘ؼجت ثٝ وـٛسٞبی اسٚپبیی ٚ أشیىبیی ، تٛجٝ ثٝ 

 ٔؼبِٝ ػبثش پیبدٜ ٚا٘جبْ ٌٔبِؼبت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ٔختّف آغبص ؿذٜ اػت. 

 

1441دهه   
ثبٖ ٞب ٚ فوبٞبی ٚیظٜ ػبثش پیبدٜ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس ؿٟشٞبی اسٚپبخیب-  

٘خؼتیٗ تجشثٝ آصٔبیـی دس ایجبد ٌٔٙمٝ ثی تشافیه دس ؿٟشٞبی سٚتشداْ ٚ اػتىّٟٓ-  

1451دهه   
ٔحذٚد وشدٖ تشافیه ٚ ایجبد ٘بحیٝ پیبدٜ دس تٕبْ اسٚپب-  

ؿٟشٞبی اسٚپب ، احیبی فوبٞبی ػٕٛٔی  ٕٔٙٛػیت ٚسٚد اتٛٔٛثیُ ثٝ ٘ٛاحی تبسیخی ٚ تجبسی دس اوثش-

 ،ایجبد خیبثبٖ ٞبی پیبدٜ

تا کنون 1461دهه   
خیبثبٖ پیبدٜ دس أشیىب( ،  151ایجبد فوبٞبی پیبدٜ ٔحٛس دس ٘مبى ٔختّف د٘یب ٔب٘ٙذ ایبالت ٔتحذٜ )-

 دس اسٚپب وـٛسٞبی إِٓبٖ ،اٍّ٘ؼؼتبٖ،ّٞٙذ

 

پیشینه موضوع پژوهش در کتب و مقاالت -1-2  

ظٚٞؾ پشداختٝ ٚ ساثٌٝ  پشداصاٖ دس ثبسٜ ٔٛهٛع ٔٛسد پ یٗ ثخؾ ثٝ ثشسػی ٌٔبِؼبت ا٘جبْ ؿذٜ تٛػي كبحجٙظشاٖ ٚ ٘ظشیٝدس ا

 آٖ ثب ٔٛهٛع پظٚٞؾ حبهش سا ثیبٖ خٛاٞیٓ وشد . 

سال
 

 ارتباط با موضوع یافته ها نام اثر نام نویسنده

(1389) پٛسٔحٕذی، تحٛالت فىشی جٟبٖ دس خلٛف پیبدٜ ساٜ –1-1جذَٚ  
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1389 

خـبیبس وبؿب٘ی 

 جٛ

پیبدٜ ساٟٞب اص ٔجب٘ی 

ظٌی ٞبی ًشاحی تب ٚی

 وبسوشدی

دس ایٗ وتبة اثتذا ٔفْٟٛ فوبی 

ؿٟشی ٚ تبثیش حشوت پیبدٜ ثش آٖ 

ؿشح دادٜ ؿذٜ اػت ػپغ 

تؼبسیف ٚ ٔفبٞیٓ پیبدٜ ساٟٞب ٚ 

اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ ًشاحی یه پیبدٜ 

ساٜ ٌٔشح ؿذٜ اػت.ٕٞچٙیٗ ثٝ 

ثیبٖ چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ی پیبدٜ ساٜ 

خبسجی ٚ داخّی ٘یض پشداختٝ 

 اػت.

وبُٔ ) دس تٕبْ فلَٛ( ایٗ وتبة ثٝ ًٛس 

ٔشتجي  ثب ٔٛهٛع ایٗ  پظٚٞؾ اػت . اص 

جّٕٝ ثیبٖ اثؼبد ًشاحی یه پیبدٜ ساٜ 

 ٌّٔٛة ٚ ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛسدی

1384 

 جٟب٘ـبٜ پبوضاد
سإٞٙبی ًشاحی 

 فوبٞبثی ؿٟشی دس ایشاٖ

اسائٝ ٔفبٞیٓ ٚ تؼبسیف ٔشتجي ثب 

ٔٛهٛػبت ًشاحی ؿٟشی ٚ اسائٝ 

ٔٛهٛػی چبسچٛة ٚ ػیبػت ٞبی 

ثشای فوبٞبی ؿٟشی ٚ تٛلؼبت 

 ٔٛسدی اص ٞش فوب

پیبدٜ ساٟٞب ٔؼبثشی ثب ثبالتشیٗ ٘مؾ 

اجتٕبػی ٞؼتذ وٝ دس اٟ٘ب تؼّي وبُٔ ثب 

 ػبثش پیبدٜ اػت.

پیبدٜ ساٟٞب اثضاسی ثشای فؼبِیت جٕؼی ثٝ 

خلٛف دس استجبى ثب التلبد ؿٟشی ، 

 ویفیت ٔحیٌی ٚ ػالٔت اجتٕبػی ا٘ذ.

هٛػی اص پیبدٜ ساٜ اص ثشسػی تٛلؼبت ٔٛ

لجیُ: تٙٛع ٚ ٘فٛر پزیشی ٚ أٙیت ٚ اسایٝ 

 ٔؼیبسٞبی ٞش یه.

2114 

 خیبثبٖ ٞبی ػشص٘ذٜ تبْ فشا٘ىّیٗ

ػشص٘ذٌی داسای اثؼبد ٌٛ٘بٌٛ٘ی 

اػت ٚ چیضی ثیؾ اص تٛجٝ كشف 

 ثٝ وبِجذ خیبثبٖ ٞب ٔی ثبؿذ.

اسائٝ دٜ ٘ىتٝ وّیذی وٝ دِٚت ٞبی ٔحّی 

پیبدٜ سٚی دس ثش٘بٔٝ ثبیذ ثٝ وبس ٌیش٘ذ تب 

 ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ داسای ٔضیت ٌشدد .

1391 

 ؿٟشٞبی پیبدٜ ٔذاس ٟٔذی ٔؼیٙی

اسایٝ تؼبسیف وّی ٔٛهٛع پیبدٜ ساٜ 

ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٛهٛع خیبثبٖ اص ٘ظش 

ػّٕىشدی ٚ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص اٖ ثٝ 

ػٙٛاٖ ثخؾ ٟٔٓ فوبٞبی ؿٟشی 

پشداختٝ ؿذٜ اػت.ثشسػی  ًشح 

ؿٟشٞبی ٞبی جبٔغ پیبدٜ وٝ دس 

پیـشفتٝ اسٚپب ٚ أشیىب دس حبَ 

 اجشاػت.

ؿٙبخت إٞیت ػبثش پیبدٜ ٚ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی 

ثشای اٖ دس ػٌح ؿٟشٞب ٚؿٙبخت تبثیشات 

پیبدٜ سٚی ثش سٚی ػٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ اسایٝ 

ػیبػت ٞبی ٔذیشیتی ثشای افضایؾ ػٟٓ 

جبثجبیی ػبثش پیبدٜ اص ٘ظش وبِجذی ٚ 

 التلبدی
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1981 

 آٔٛع ساپبپٛست
خیبثبٖ ٞبی ٔخلٛف 

 پیبدٜ )فشًٞٙ ٚ ادسان(

ًجمٝ ثٙذی فؼبِیت ٞبی پیبدٜ ٚ 

غیش پیبدٜ دس فوبٞبی ؿٟشی ٚ 

 ؿٙبخت ٚیظٌی ٞبی ٞشیه

اص ٘ظش فوبیی ٔحیي ٔٙبػت ثشای فؼبِیت 

ٞبی پیبدٜ ثٝ دٚ ٘ٛع فوبی ایؼتب ٚ پٛیب 

تمؼیٓ ٕ٘ٛدٜ . ٔحیي ٞبیی وٝ ثشای لذْ 

پٛیب صدٖ ٚ ٌشدؽ ٔٙبػت ا٘ذ ) فوبٞبی 

ٚ آٟ٘بیی وٝ ثشای ٘ـؼتٗ ٚ 9٘ظیش خیبثبٖ

ایؼتبدٖ ٔٙبػجٙذ )فوبٞبی ایؼتب ٘ظیش 

ٔیذاٖ ٞبی پیبدٜ ( دػتٝ ثٙذی وشدٜ ٚ 

 ٔؼیبسٞبی ٞشیه سا اسائٝ ٕ٘ٛد.

1971 

 جبٖ ٌُ

 ص٘ذٌی ثیٗ ػبختٕبٖ ٞب

)اػتفبدٜ اص فوبٞبی 

 ػٕٛٔی(

ثشسػی استجبى ػٛأُ وبِجذی ٚ 

یي ٔیضاٖ حوٛس ػبثش پیبدٜ دس ٔح

 ؿٟشی

فؼبِیت ٞبی پیبدٜ دس فوبی ػٕٛٔی سا ٔی 

تٛاٖ دس ػٝ ٌشٜٚ فؼبِیتٟبی :هشٚسی، 

 ا٘تخبثی ٚ اجتٕبػی جبی داد.

1377 

 فشایٙذ ًشاحی ؿٟشی ثحشیٙی

ثٝ ثشسػی فشآیٙذ ٞبی ًشاحی 

ؿٟشی دس ػٌٛح والٖ تب خشد ٔی 

ٔٛهٛع ادسان  پشداصد ٕٞچٙیٗ ثٝ

ٚ تبثیش ؿٟشٚ٘ذاٖ اص فوبٞبی 

 ؿٟشی تٛجٝ داسد.

دػتشػی ساحت ٚ ا٘ؼجبْ ؿجىٝ پیبدٜ 

ٔٛجت تـٛیك ٚ افضایؾ ا٘تخبة پیبدٜ سٚی 

ثشای فٛاكُ وٛتبٜ ٚ سػیذٖ ثٝ ٘مبى 

تشا٘ضیت ثٝ جبی اػتفبدٜ اص اتٛٔٛثیُ ؿخلی 

 خٛاٞذ ؿذ.

1376 

 ؿٟش ٕٞچٖٛ چـٓ ا٘ذاص تبْ تش٘ش

د ٌٛ٘بوٖٛ ثش٘بٔٝ ایٗ وتبة اثؼب

سیضی، ٔؼٕبسی ًٚشاحی پبسن ٞب 

سا پٛؿؾ ٔی دٞذ ٚ سٚؿی جذیذ 

پؼت ٔذس٘یؼٓ –پؼت "ثٝ ٘بْ 

سا ثٝ  "فشاتش اص فشاٌ٘ٛشایی"یب"

ػٙٛاٖ ٌضیٙٝ ای دس ٔمبثُ اػتجذاد 

ٌشایی ٔذسٖ ٚ اِتمبى ٌشایی پؼت 

 ٔذسٖ ٌٔشح ٔی ػبصد.

فوبی حبوٓ ثش خیبثبٖ ٞبی أشٚصی ٔب ثب 

ی وٝ دس ثش ٌیش٘ذٜ ٔؼبئُ فوبی تفشیح

صیؼت ٔحیٌی ػبِٓ ٚ ػشٌشْ وٙٙذٜ ثبؿذ 

ٔتفبٚت ثٛدٜ اػت .ٚ تٛجٝ ثٝ ٔفْٟٛ 

اجتٕبػی خیبثبٖ ٚ ٘یبصٞبی ػبثشاٖ پیبدٜ دس 

 ایٗ فوب ٔـٟٛد ٔی ثبؿذ.

1987 

 اپّیبسد
خیبثبٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ 

 ثبػث ٔشي ؿٟشٞب ؿٛ٘ذ

ثشسػی اثشات ٔخشة ٚاثؼتٍی 

دس ؿٟشٞب ثیؾ اص حذ ثٝ اتٛٔٛثیُ  

خیبثبٟ٘بی ٔب اص ٘ظش اجتٕبػی غبِجب ٔىبٖ 

ٞبی ٔشدٜ ای ٞؼتٙذ وٝ ػبُٔ ٔشي اٟ٘ب 

ٕٞبٖ اتٛٔٛثیّی اػت وٝ ثٝ خبًش اٟ٘ب 

 ػبختٝ ؿذٜ اػت.

ثٝ ِضْٚ ٚجٛد ٔؼیشٞبی پیبدٜ دس ٞشٞب ثب 

اسایٝ دالیُ ػٕذٜ ٔی پشداصد ٚ اػتمبد داسد 

ٔی ثبیذ خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی سا ا٘ؼب٘ی تش 

٘یبصٞبی ٔشدْ ٚٚػبیُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی وشد ٚ 

 سا ٔتؼبدَ ػبخت
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1961
 

 جیٗ جىٛثض
ٔشي ٚ ص٘ذٌی ؿٟشٞبی 

 ثضسي أشیىبیی

ٍ٘بٞی ثش ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ثبصػبصی 

ٕٞچٙیٗ تالؿی .  ؿٟشی ٔؼبكش

اػت ثشای ٔؼشفی اكَٛ ٘ٛیٗ آٖ 

دس ؿٟشٞبی أشیىبیی ٚ ثٝ ٚیظٜ 

 ٘یٛیٛسن

س إٞیت ػٝ ٔٛهٛع سا دس پیبدٜ ساٟٞب یبدآٚ

 ٔی ؿٛد:

.٘مؾ پیبدٜ سٚٞب دس أٙیت1  

.٘مؾ پیبدٜ سٚ دس ٕٞؼبصی وٛدوبٖ ثب 2.

 جبٔؼٝ

.٘مؾ پیبدٜ سٚ دس تمٛیت تؼبٔالت 3

 اجتٕبػی

ٕٞچٙیٗ ػشص٘ذٌی سا أىبٖ ثشلشاسی 

ثشخٛسدٞب ٚ تؼبٔالت اجتٕبػی ثیٗ افشاد ٔی 

 دا٘ذ
 

1389 

ٔحٕذ ٟٔذی 

 ٔحٕٛدی

پیبدٜ سٚ ػشكٝ ای "ٔمبِٝ

"جتٕبػیثشای تؼبٔالت ا  

ثشسػی اسا ٘ظشیٝ پشداصاٖ ٚ ٘مذ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص پیبدٜ سٚ دس ؿٟش 

ٞبی وٟٗ اص دیذٌبٜ چٍٍٛ٘ی 

دسن ػبثش پیبدٜ اص فوبی ؿٟشی ٚ 

 تبثیش ٔتمبثُ حوٛس اٚ ثش ایٗ فوب

ٌٔبِؼٝ ٔؼی ٞبی پیبدٜ سا دس ػٝ ػٌح 

 ثشسػی ٔی وٙذ :

.وبسثشی ٞب ، 1ٚهؼیت وبِجذی ؿبُٔ : 

حلٛسیتإٞیت اثٙیٝ،٘حٜٛ ٔ  

.سفتبسٞبی اجتٕبػی2  

.ػٛأُ ًجیؼی3  

 

1391 

ػیذ ٔحؼٗ 

 حجیجی

ٔؼیش پیبدٜ "ٔمبِٝ

"ٌشدؿٍشی  

ثشسػی اثشات ًشاحی ٔؼیش ٞبی 

ٚیظٜ ٌشدؿٍشی دس ثبفت ٞبی وٟٗ 

ٚ ثشسػی تجشثٝ ؿٟشٞبی اسٚپبیی 

 دس ایٗ صٔیٙٝ

تٛجٝ چٟبس ػٙلش اكّی ثشای ًشاحی ٔؼیش 

 پیبدٜ ٌشدؿٍشی :

.ٔؼجش 3جش پیبدٜ،. ٔؼ2.ػبثش پیبدٜ،1

.وبسثشی ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی ؿٟشی4ػٛاسٜ،  

2117 

 پبٔیش
خّك یه ٔشوض ؿٟشی 

 پش جٙت ٚ جٛؽ

ػشص٘ذٌی سا ؿبخلٝ اكّی ٚ 

هشٚسی فوبٞبی ؿٟشی ٔی دا٘ذ ٚ 

تبثیش وبِجذ ٚ ػّٕىشد سا ثش پٛیبیی 

ٚ ٘ـبى ٔشاوض ؿٟشی ثشسػی ٔی 

 وٙذ .

ػٛأُ ٔٛثش ثش ػشص٘ذٌی سا دس چٟبس ٔٛسد 

ثٙذی ٕ٘ٛدٜ:دػتٝ   

.ثش٘بٔٝ 3.ا٘ذاصٜ ٔىبٖ 2.ٔٛلؼیت ٔىبٖ 1

. ًشح ٔىب4ٖسیضی ٔىبٖ   

 

سواالت تحقیق:-1-3  

 سوال اصلی:

 چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ًشاحی یه فوبی پیبدٜ ٔحٛس داسای ویفیت ػشص٘ذٌی پشداخت؟

 ػٛاالت فشػی :

 ػشص٘ذٜ ثٛدٖ یه پیبدٜ ساٜ ؿٟشی چٝ تبثیشی دس تمٛیت تؼبٔالت اجتٕبػی داسد؟

 ایب أىبٖ احیبی ثبفت ٔشوضی ؿٟش اص ًشیك افضایؾ پیبدٜ ٔذاسی ٚجٛد داسد؟

اهداف تحقیق:-1-4  

 ًشاحی یه ٔحٛس ؿٟشی پیبدٜ داسای ویفیت ػشص٘ذٌی 
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 ٜافضایؾ تؼبٔالت اجتٕبػی اص ًشیك تٛجٝ ثٝ ویفیتؼشص٘ذٌی  ٔؼیش پیبد 

 ؿٟش اص ًشیك افضایؾ پیبدٜ ٔذاسی احیبی ثبفت ٔشوضی 

 

حقیقاهمیت ت-1-5  

ٕٞٛاسٜ ثب ٘یبصٞب ٚ خٛاػتٝ ٞبی ا٘ؼبٖ دس ٔی آٔیضد ٚ ٔی تٛا٘ذ اص پش إٞیت تشیٗ ٚ هشٚسی  "حشوت پیبدٜ "تٛجٝ ثٝ ٔٛهٛع 

تشیٗ ٔٛاسد دس حمٛق ًجیؼی اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص فوبی ؿٟش تّمی ؿٛد. حوٛس ػبثشاٖ دس ٔؼبثش ؿٟشی اثش ص٘ذٌی ثخؾ دس 

وٝ دس ؿٟشٞبی حبهش وٝ ثٝ تٕبْ ٔؼٙب ٔؼخش ٚػبیُ ٘مّیٝ ٚ چیشٌی آٖ ثش ا٘ؼبٖ ؿذٜ  وبِجذ ؿٟش داسد .ِیىٗ دیذٜ ٔی ؿٛد 

ا٘ذ، پیبدٜ سٚی ٔٛسد وٓ تٛجٟی لشاس ٔی ٌیشد ٚ پیبدٜ ٞب ٕٞٛاسٜ دس ٔؼشم آػیت ٚ ٔخبًشات جب٘ی ٚ ٔبِی ثٝ ػش ٔی ثش٘ذ 

.(91،26)ٍ٘بس جؼفشی،  

اٖ سوٙی اص ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی ٚ ثٝ ػٙٛاٖ فوبیی ثشای ثٝ ػجبست دیٍش ؛ حشوت پیبدٜ اص دٚ جٙجٝ اكّی) ثٝ ػٙٛ 

استجبًبت ٚ ثشخٛسدٞبی سٚ دس سٚی اجتٕبػی ( ٘ٝ تٟٙب ٔٙضِتی ٘یبفتٝ اػت ثّىٝ دس صٔبٖ حبهش جبیٍبٞی چٙبٖ ٘بچیض داسد وٝ 

اػت وٝ پیبدٜ حمٛق حتی ثٝ ٔؼَٕٛ تشیٗ ؿىُ خٛد ثٝ ػٙٛاٖ ػیؼتٕی اص حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشی ٘یض ػٟٕی پیذا ٘ىشدٜ ٚ ایٍٙٛ٘ٝ 

 خٛد سا پبیٕبَ ؿذٜ ٔی یبثذ .

ضرورت تحقیق : -1-6   

ٔحٛس ػشؿٛس ٔـٟذ اػت وٝ دس ثبفت ٔشوضی ٚ فشػٛدٜ ؿٟش ٔـٟذ ٚالغ ؿذٜ اػت. ایٗ ٔحٛس ثٝ دِیُ  ٔمبِٕٝ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ایٗ  

بس صیبد ػبثشیٗ پیبدٜ سٚ ثٝ سٚػت وٝ ٘ضدیىی ثٝ حشْ  ٌٟٔش ٚ اػتمشاس  وبسثشی ٞبی البٔتی ٚ تجبسی دس آٖ سٚصا٘ٝ ثب تشدد ثؼی

ٔتبػفب٘ٝ ثٝ دِیُ ػذْ تفىیه اص ػٛاسٜ ثب ٔـىالت صیبدی ٔٛاجٝ ا٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٔحٛس ثب ٚجٛد پتب٘ؼیُ صیبد ، ٞیچ ٌٛ٘ٝ 

ی جٟت ًشاحی ثشای اػتفبدٜ پیبدٜ ٞب ٚجٛد ٘ذاسد ٚ ایٗ ٔٛهٛع ثب تٛجٝ ثٝ لذٔت ایٗ ٔحذٚدٜ ٚ فشػٛدٜ ثٛدٖ وبِجذ آٖ تٟذیذ

 ػذْ سغجت ثٝ پیبدٜ سٚی دس ایٗ ٔؼیش سا ثٝ ٚجٛد ٔی آٚسد 

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ  ایٗ ٔؼجش وٝ دس ثبفت لذیٕی ٚ تبسیخی ؿٟش ٔـٟذ  ٚالغ ؿذٜ اػت أشٚصٜ ثٝ دِیُ ػذْ سػیذٌی وبفی 

 ٔحیٌی دس ٚ وبفی غیش ٚ تًٙ ٔؼبثشی دس ػبثشیٗ ا٘ذاصٜ اص ثیؾ تشاوٓ ؛ا٘ذ ٌشدیذٜ اخاللی ٚ اجتٕبػی ٔـىالت ؿبٞذ ا٘ٛاع

 ٞب ٘بسػبیی ا٘ٛاع ثشٚص ثشای ظشفیتی ثّىٝ ، ٍ٘زاسدٜ ثبلی ػبِٓ اجتٕبػی سٚاثي ثشلشاسی  ثشای جبیی فمي ،٘ٝ آٔیض ٔخبًشٜ ٚ آِٛدٜ

(93،42.)ػبسا دادپٛس،اػت آٚسدٜ جٕغ خٛد دس سا اجتٕبػی ٞبی آػیت ٚ  

ساختار پژوهش:-1-7  

 8ؿٟشی پیبدٜ ٔذاس ٚ ػشص٘ذٜ دس ثبفت ٔشوضی ؿٟش ٔـٟذ ٔی ثبؿذ . وٝ دس لبِت  دس ایٗ پظٚٞؾ ٞذف اكّی ًشاحی فوبی

 فلُ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ لشاس ٌشفتٝ اػت وٝ ػبختبس ٚ ٔحتٛی وّی ٞش فلُ ثٝ ؿشح صیش ٔی ثبؿذ :

1. وّیبت پظٚٞؾ:دس ایٗ فلُ للذ ثش آٖ اػت تب ثب ًشح ٔؼئّٝ ًشاحی، صٔیٙٝ ٌٔبِؼٝ ٚ پظٚٞؾ تذلیك ٚ ؿفبف ػبصی ٌشدد. 

ٌشدد. ػپغ اثؼبدی وٝ   ؿٙبػی اجٕبِی دس ٔٛسد ٔٛهٛع كٛست ٌشفتٝ ٚ ٔؼئّٝ ٔٛسد تٛجٝ ٌٔشح ٔی ثذیٗ ٔٙظٛس اثتذا پیـیٙٝ

ٌیشد . ثب ًشح ػٛاالت ٚ اٞذاف تحمیك  ٔٛهٛع فٛق لبثّیت ثشسػی داؿتٝ ٚ صٔیٙٝ تخللی ایٗ تحمیك ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

تیبثی ثٝ جٛاة ایٗ ػٛاالت ٚ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش پیؾ سٚد. دس ایٗ فلُ إٞیت ٚ ٔٛهٛع جٟت پیذا وشدٜ ٚ پظٚٞؾ ثشای دػ

هشٚست ٔٛهٛع ٌٔشح ؿذٜ تب ػٙذی ثش ػّت ا٘تخبة ایٗ ٔؼئّٝ ٚ ا٘جبْ ٌٔبِؼبت ثش سٚی آٖ ثبؿذ. دس ٟ٘بیت فشآیٙذ تحمیك 

ٌشدد. تذٚیٗ ٔی  

2. ادثیبت ٘ظشی پظٚٞؾ : دس فلُ دْٚ ٔجب٘ی ًشاحی ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛهٛع اكّی ٚ ٚاطٌبٖ وّیذی پظٚٞؾ اثتذا تؼشیف فوبی 

ؿٟشی ٚ ا٘ٛاع آٖ آٚسدٜ ؿذٜ ٚ ػپغ ثٝ تؼشیف پیبدٜ ساٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه فوبی ؿٟشی پشداختٝ ٔی ؿٛد ٕٞچٙیٗ إٞیت پیبدٜ 

بص ٔذاسی ٚ جبیٍبٜ ػبثش پیبدٜ دس ؿٟشٞبی أشٚصی ثٝ ًٛس تفلیّی ٔٛسد ٌٔبِؼٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ ػپغ ویفیت ٞبی ٔٛسد ٘ی

یه پیبدٜ ساٜ اص دیذٌبٜ ٘ظشیٝ پشداصاٖ آٚسدٜ ؿذٜ ٚ ویفیت ػشص٘ذٌی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ؿبخلٝ ٞبی یه پیبدٜ ساٜ 
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ٌّٔٛة تؼشیف وشدٜ ٚ ٔؼیبسٞبی ٌٔشح ؿذٜ ثشای اٖ اص دیذٌبٜ پظٚٞـٍشاٖ دس ایٗ صٔیٙٝ ٌٔشح ؿذٜ اػت ٚ دس ا٘تٟب پغ اص 

ٔؼیبس ٚ صیش ٔؼیبسٞبی ػشص٘ذٌی یه پیبدٜ ساٜ ؿٟشی تذٚیٗ ؿذٜ –ػٙٛاٖ ؿبخق اسایٝ چبسچٛة ٘ظشی پظٚٞؾ جذِٚی تحت 

 اػت.

3. سٚؽ تحمیك : اثتذا سٚؽ ٞبی اػتفبدٜ ؿذٜ تٛػي كبحجٙظشاٖ دس صٔیٙٝ پیبدٜ ٔذاسی ٚ ػشص٘ذٌی فوبٞبی ؿٟشی اسایٝ ؿذٜ 

اػت. ٚ ػپغ ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی وٕی ٚ ویفی تحمیك ثٝ كٛست خالكٝ جٕغ ثٙذی ؿذٜ  

 عمراج

،سإٞٙبی ًشاحی فوبٞبی ؿٟشی دس ایشاٖ، ؿشوت 1384پبوضاد, جٟب٘ـبٜ،  .1

 ًشح ٚ ٘مؾ پیبْ ػیٕب، ٚصاست ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی 
 36،لبثّیت پیبدٜ ٔحٛسی دس فوبی ؿٟشی،جؼتبسٞبی ؿٟشػبصی،ؿٕبسٜ 1388ٟٔشاٖ ػّی اِحؼبثی، .2

،ثشسػی ٘مؾ ػٛأُ ٔحیي وبِجذی دس ایجبد ػشص٘ذٌی 1391جؼفشی ،ٍ٘بس، .3

 ی ػٕٛٔیفوبٞب

ػٛأُ ٔٛثش ثش ػشص٘ذٌی فوبٞبی ؿٟشی،٘ـشیٝ ٞٛیت ، 1389خؼتٛ،ٔشیٓ ، .4

  76ؿٟش ػبَ چٟبسْ،ؿٕبسٜ 
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 3،ایجبد ٔٙظش ؿٟشی ٌّٔٛة دس ٔؼیشٞبی پیبدٜ،آسٔب٘ـٟش،ؿٕبسٜ 1388ػبسا سػِٛی، .6
 

 


