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چکیذُ
اهطٍظُ گؿتطـ قْطّب ،افعايف روقيت ٍ توبيل ثِ ظًسگي هبقيٌي هَرت فسمتَرِ ثِ عجيقتً ،بزيسُ گطفتي ًيبظّبي اؾبؾي اًؿبى ٍ ثطٍظ
ًبٌّزبضيّبي ارتوبفي قسُ اؾت .اظ ؾَيي زيگط آلَزگيّبي هحيغي ،آلَزگي َّا ،آلَزگي نَتي ٍ ،...تَرِ ثِ عجيقت ضا ثيف اظ پيف ضطٍضي
هيًوبيس .اظ ايٌطٍ ثب اضتمبي ويفي هحَضّبي پيبزُ زض ثؿتط عجيقت هبًٌس ربزُ ؾالهت لعٍيي هيتَاى ثِ ثركي اظ ايي ًيبظّب پبؾد زاز .ثٌبثطايي ثب
تَرِ ثِ هغبلقبت ٍ تحميمبت اًسن زض ايي هحسٍزُ ،پػٍّف حبضط ثِ زًجبل اضظيبثي هحَض پيبزُ ؾالهت لعٍيي وِ حسفبنل قْط ٍ عجيقت لطاضزاضز،
هيثبقس .زض ضاؾتبي تحمك ايي ّسف ،اظ ضٍـّبي ويفي ٍ ووي اؾتفبزُ قسُ اؾت ثِ عَضي وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي وتبثربًِاي ،هكبّسُ ٍ
ههبحجِ ثب هترههيي ،فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ هكرم گطزيس ٍ ؾپؽ ثطاؾبؼ تَظيـ پطؾكٌبهِ هيبى وبضثطاى فضب ٍ وبضثطيّبي
ؾيبض ٍ هؿتمط زض هؿيط ربزُ ؾالهت پبؾدّب گطزآٍضي ٍ تزعيِ ٍ تحليل ثِ ضٍـ آظهَى زٍ رولِاي زض ًطمافعاض  SPSSنَضت پصيطفتً .تبيذ
حبنل ثيبًگط آى اؾت وِ زض فبهل وبلجسي هقيبضّبي پيَؾتگي ٍ فطو هحَض ّط يه ثب  41زضنس ،زض فبهل ظيؿتهحيغي هقيبض ًؾبفت ٍ پبويعگي
ثب  41زضنس ،زض فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي هقيبض فسم آلَزگي نَتي ٍ ٍضقيت وفپَـ ّطيه ثب  46زضنس ،زض فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ًيع هقيبض لبثليت
اؾتفبزُّبي هتفبٍت اظ هؿيط ثب  53زضنس ،ثيكتطيي ضضبيتوٌسي قْطًٍساى ضا زض پي زاقتِاًس ٍ زض همبثل هحَعِآضايي زض فبهل وبلجسي ثب  25زضنس،
هقيبض حفبؽت اظ پيبزُّب زض همبثل تغييطات رَي زض فبهل ظيؿتهحيغي ثب  17زضنس ،هقيبض تؿْيالت زض فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي ثب  23زضنس ٍ هقيبض
تٌَؿ فولىطزي زض فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ثب  25زضنس ،اظ ووتطيي ضضبيت ثطذَضزاض ثَزُاًس .زض پبيبى الظم ثِ شوط اؾت وِ ًتبيذ تحميك ٍ ّوچٌيي
پيكٌْبزاتي وِ ثطاؾبؼ آىّب تقييي گطزيسُاًس ،هيتَاًٌس هَضز تَرِ توبهي ؾبظهبىّبي ارطايي لطاض گيطًس ٍ زض ًْبيت هٌزط ثِ اضتمبي ويفي ربزُ
ؾالهت لعٍيي ٍ ًوًَِّبي هكبثِ آى زض وكَض گطزًس.
ٍاصگاى کلیذی :اضظيبثي هغلَثيت ،هحَضّبي پيبزُ قْطي ،ربزُ ؾالهت لعٍيي ،آظهَى زٍ رولِاي

هقذهِ

اهطٍظُ ثب گؿتطـ قْطّب ٍ هيل ثِ ظًسگي هبقيٌي ،فقبليتّبي اًؿبًي ٍ عجيقت زض ظًسگي ووطًگ قسُ ٍ قْط تجسيل ثِ هىبًي ثطاي
ظًسگي هبقيٌي قسُ اؾت .ايي اهط هٌزط ثِ آؾيت ظًسگي اًؿبىّب ٍ حصف عجيقت ٍ ًبزيسُ گطفتي ًيبظّبي اؾبؾي اًؿبى ٍ ثطٍظ هكىالت
ٍ ًبٌّزبضيّبي ارتوبفي قسُ اؾت (اؾپيه .)2018 ،اًؿبى ثِ عَض شاتي هَرَزي ارتوبفي هيثبقس ثِ ّويي تطتيت ثطاي فقبليتّبي
 .1اؾتبزيبض گطٍُ قْطؾبظي ،زاًكىسُ هقوبضي ٍ قْطؾبظيٍ ،احس لعٍيي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ،لعٍيي ،ايطاى (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
Email : Vahid.Bigdeli@qiau.ac.ir- Tel: 09122005434

 .2وبضقٌبؼ اضقس ثطًبهِضيعي قْطي ،گطٍُ قْطؾبظي ،زاًكىسُ هقوبضي ٍ قْطؾبظيٍ ،احس لعٍيي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ،لعٍيي ،ايطاى
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فوَهي ٍ ارتوبفي هطزم ٍ زض اضتجبط ثَزى آىّب ثب يىسيگط فضبيي ثطاي تبهيي ايي ًيبظ اؾبؾي زض قْطّب حؽ هيقَز (ظضفكبى ٍ
ّوىبضاى .)1399 ،اظ ؾَيي زض قْطّبي اهطٍظ ثب ؽَْض پسيسُ هبقيٌي قسىً ،يبظ ثِ عجيقت ٍ ثْطُثطزاضي اظ آى ضا زض هحيغي آضام ٍ ثسٍى
زغسغِ زض اًؿبى ايزبز هيوٌس .ثِ عَضي وِ ايي هحيظّبي عجيقي ضا هيتَاى ثِ هٌؾَض پيًَس عجيقت ثب قْط ٍ ايزبز فضبّبي فوَهي ٍ
هطزهي رْت پيًَس اًؿبى ثب عجيقت ثطلطاض ؾبذت .ثِ ّويي هٌؾَض زض ضاؾتبي زاقتي ربهقِاي ؾبلنتط ثبيس فالٍُ ثط ايزبز ربزُّبيي ثطاي
افعايف پيبزُهساضي الساهبتي ضا زض رْت اضتمبي ويفيت آىّب اًزبم زاز تب ثتَاى ويفيت ظًسگي ضا ًيع اضتمب ثركيس (قطلي ٍ ّوىبضاى
1396؛ ًزف پَض ٍ ّوىبضاى .)2014 ،ربزُ ؾالهت لعٍيي وِ زض لؿوت قوبلي قْط لطاض گطفتِ زض ضاؾتبي زاقتي ربهقِ ؾبلن ايزبز قسُ
اؾت اهب اظ لحبػ اهىبًبت ٍ ويفيت ثِ ثبالتطيي ؾغح ذَز ًطؾيسُ اؾتّ .سف انلي ايي پػٍّف اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت پيبزُ-
ضاُّبي قْطي ثب تبويس ثط پيبزُضاُ ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي هيثبقس تب اظ ايي عطيك ثب قٌبؾبيي فَاهل هَحط ثط ويفيت ٍ اضتمبي آىّب زض
ايي ربزُ اهىبى حضَض ّطچِ ثيكتط هطزم ثِ هٌؾَض اضتمبي ؾغح ؾالهت ربهقِ زض فضبّبي قْطي ٍ عجيقي ضا فطاّن ًوَز .ايي عطح
يه رطيبى پَيب اؾت وِ ثطاي تبهيي ؾالهت رؿن ٍ ضٍاى هطزم ٍ افعايف ًكبط ٍ قبزاثي آىّب اظ ضٍثطٍي زاًكگبُ آظاز اؾالهي لعٍيي تب
ثَؾتبى ثبضاريي ارطا قسُ اؾت .زض ازاهِ ثِ هٌؾَض زضن ثْتط اّويت پيبزُضاُّب ٍ فَاهل هَحط ثط ويفيت آىّب تَضيحبتي اضائِ هيگطزز.
هباًی ًظزی

پيبزُضٍيٍ ،ضظقي آضام ٍ ونفكبض اؾت وِ هيتَاًس ثِ ؾالهت رؿوي ٍ تٌبؾت اًسام ووه قبيبًي ًوبيس .فقبليت ثسًي ثِ فٌَاى يىي
اظ هْوتطيي هَاضز زض اضتجبط ثب ؾالهت فوَهي ٍ هحيظ ؾبذتِ قسُ هَضز تَرِ هيثبقس .اظ ايٌطٍ هحممبى ؾالهت فوَهي ،تَرِ ذَز ضا ثِ
ؾوت هحيظ ؾبذتِقسُ هقغَف زاقتِاًس ظيطا تغييطات هحيغي اظ عطيك عطاحي قْطي هيتَاًس ثِ افعايف تحطن زض ربهقِ هٌزط قَز
(هطتضَي .)1390 ،ثٌبثطايي زض ضاؾتبي ايزبز ربهقِاي ؾبلنتط ،ايزبز ربزُّبيي ثطاي افعايف پيبزُهساضي ٍ الساهبتي رْت افعايف ويفيت
آىّب اهطي ضطٍضي اؾت .اظ ايٌطٍ تحميك حبضط ثِ زًجبل ثطضؾي ويفي ربزُ ؾالهت لعٍيي ثب ّسف اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت
هحَضّبي پيبزُ قْطي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي افعايف هغلَثيت هيثبقس تب ثسييتطتيت حضَضپصيطي قْطًٍساى ضا تمَيت ًوبيس .گبم ًرؿت
زض ايي پػٍّف ،تجييي اثقبز ٍ هَلفِّبي تكىيلزٌّسُ اضظـّبي پيبزُهساضي هحَضّبي پيبزُ هيثبقس وِ ّوَاضُ تَرِ ثؿيبضي اظ
هحمميي ضا ثِ ذَز هقغَف زاقتِ ٍ هغبلقبت ٍ زيسگبُّبي فطاٍاًي ًيع زض ايي ظهيٌِ هغطح قسُ اؾت .آلب هاليي ٍ له ( ٍ )1397فجسالْي
ٍ ّوىبضاى ( )1398هقتمسًس وِ يه هحَض پيبزُ ثبيس فقبليتّبي فيعيىي ضا تكَيك وٌس ،ثب همبنس فبنلِ وَتبّي زاقتِ ثبقس ،زاضاي
ظيطؾبذتّبي پيبزُضٍي هبًٌس هجلوبى قْطي ،زضذتبى ٍ ...ثبقس ،ثطاي وَزوبى ،وٌْؿبالى ٍ افطاز هقلَل لبثليت حطوت زاقتِ ثبقس ،اظ
ًؾط رطم ٍ رٌبيت ٍ حَازث تطافيىي ًيع ايوي ثبقس .آىّب ّوچٌيي ثِ ويفيبت ثهطي هىبىٍ ،رَز وبفيقبحّب ٍ هغبظُّبي ربلتٍ ،
ظيطؾبذتّبي پيبزُ قبهل ذغَط زضذتىبضي رصاة ،ذيبثبىّبي هقوبضي عطاحي قسُ ،فضبّبي ثبظ ثب هؿيطّبي پيبزُ تويعً ،جَز هبًـ ٍ
ّوچٌيي زؾتطؾي ثِ حول ٍ ًمل فوَهي ٍ تبوؿي زض عَل هؿيط اقبضُ هيوٌٌس .قيطاظثرت ٍ گَزضظي ( )1399زض تحميك ذَز اقبضُ
زاضًس وِ ايزبز وفؾبظي هٌبؾت ،عطاحي ثسًِّب ٍ هحيظ اعطاف هيتَاًس ويفيت هؿيط ضا اضتمب ثركس ٍ ،ثطاي رلَگيطي اظ يىٌَاذتي
هؿيط ًيع ايزبز ًمبط هىج ضا ضطٍضي هيزاًٌسّ .وچٌيي اقبضُ زاضًس وِ ايزبز هىبىّبيي ثطاي ًكؿتيً ،هت چطاكّبي ضٍقٌبيي هٌبؾت،
ؾطٍيؽّبي ثْساقتي فوَهي رعٍ فٌبنط هَضز ًيبظ عطاحي هبّطاًِ هؿيط اؾت .زض تحميمي زيگط هقيٌي ( )1386ذهَنيبت فيعيىي
ازضان قسُ (ّوبًٌس پيبزُضٍّب) ،هقيبضّبي ظيجبييقٌبذتي (ّوبًٌس پبويعگي) ٍ ٍيػگيّبي تطافيىي ضا زض افعايف لبثليت پيبزُهساضي هفيس
هيزاًسّ .وچٌيي هطتضَي ( )1390اظ هْوتطيي ربشثِّبي پيبزُضاُّب ثِ ثطگعاضي ًوبيكگبُّبي فهلي ٍ اضائِ آحبض ٌّطي ،تئبتط ذيبثبًي
رْت قبزاثي ٍ ًكبط ارتوبفي ٍ پَيبيي ٍ رصاثيت فضبيي اقبضُ هيوٌس ٍ ٍرَز هغبظُّبي تزبضي ،زؾتفطٍقبى ،ضؾتَضاىّب ٍ وبفِ
تطيبّب رْت ايزبز رصاثيت ٍ افعايف ؾطظًسگي ٍ تٌَؿ هحيظ ضا ضطٍضي هيزاًس .ثي قبح ٍ هبضقبل ( ٍ )2017االضزي ٍ فبؾىَ ()2019
هَاضزي اظ لجيل تَرِ ثِ هىبىيبثي زض اضتجبط ثب ثبفت هَرَزً ،فَشپصيطي هٌبؾتٍ ،رَز تؿْيالت الظمٍ ،رَز تٌَؿ وبضثطيّب ثب ضفبيت
انل ؾبظگبضي ،تَرِ ثِ هميبؼ اًؿبًي ،اؾتفبزُ اظ هٌبثـ عجيقي ٍ هجلوبى قْطي ،حفبؽت اظ ثٌبّبي تبضيري ٍ تَؾقِهحَض حَل ايي
اثٌيِّب ٍ تَرِ ثِ چكناًساظّبي عجيقي ٍ ههٌَفي زض اضتجبط ثب پيبزُضاُّب ضا ثِ فٌَاى انَل ولي ثيبى زاقتِاًس .فالٍُ ثط ايي هْسيعازُ

اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي(هغبلقِ هَضزي :ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي)
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( ،)1379اًَاؿ هغبلقبت الظم رْت ثطًبهِضيعي ٍ عطاحي هؿيطّبي پيبزُ زض ؾغح قْطّب ضا زض چْبض ثقس؛ هغبلقبت ارتوبفي-فطٌّگي،
هغبلقبت ظيؿتهحيغي ،هغبلقبت وبلجسي ٍ هغبلقبت هٌْسؾي ضاُ ٍ قجىِ ضطٍضي هيزاًس .ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى ( )1392زض
تحميمي هكرم هيًوبيٌس وِ ٍرَز وبضثطيّبي هرتلظ تزبضي ٍ هؿىًَي قطط انلي ثطاي فقبليت  24ؾبفتِ پيبزُضاُّب ثِ فٌَاى يه
فضبي قْطي اؾتٍ .ي ّوچٌيي ثِ قبذمّبيي اظ لجيل زؾتطؾي ثِ حول ٍ ًمل فوَهي ،اذتالط وبضثطيّب ،پيَؾتگي ،هحبفؾت زض
ثطاثط قطايظ رَي ،زؾتطؾي ؾَاضُ ذسهبتي ٍ اضغطاضي زض پيبزُضاُّب اقبضُ زاضزّ .وچٌيي ذيطالسيي ٍ ّوىبضاى ( )1398قبذمّبي
تطافيه ،ضٍقٌبيي ،اهٌيت زض ثطاثط رطم ٍ رٌبيت ،تؿْيالت فوَهي تفطيحي ضا اظ فَاهل هَحط ثط هغلَثيت پيبزُضاُّب هقطفي هيًوبيس .ايي
زض حبلي اؾت وِ الهبلَا ٍ ّوىبضاى ( )2015هقيبضّبي اضتمبي پيبزُهساضي ضا اذتالط وبضثطي ظهييٍ ،رَز پيبزُضٍ ،ايوٌي زض ثطاثط رطم ٍ
رٌبيبتٍ ،رَز تفطيحبت ،ظيجبيي هحيغي ،هزبٍضت ثب فٌبنط تبضيري ٍ گطزقگطي ٍ اتهبل قجىِ هقبثط هيزاًٌس .ثيگلطي ًيب ( ٍ )1397ضاز
ٍ ّوىبضاى (ً )2014يع ،قبذمّبي گًَبگًَي ٍ اذتالط وبضثطي ،فولىطزّبي پيبزُهساض ،هزبٍضت ثب تؿْيالت تفطيحي ،ظيطؾبذتّبي
الظم ثطاي حول ٍ ًمل فقبل ،زؾتطؾي ثِ حول ٍ ًمل فوَهي ،ايوٌي اظ تطافيه ،ظيجبيي هحيغي ،تساٍم ٍ ذَاًبيي هؿيط ،اهٌيت اظ رطم ٍ
رٌبيت ضا هقطفي هيًوبيٌس .زض ًْبيت ثب تَرِ ثِ ثطضؾي هٌبثـ وتبثربًِاي رسيس ،هْوتطيي هَاضزي وِ ًعزيىي هفَْهي ثيكتطي ثِ
هَضَؿ هحَض ؾالهت زاضًس ضا هغبثك رسٍل  1هيتَاى ذالنِ ًوَز:
جذٍل ( .)1عَاهل ٍ هعیارّای تاثیزگذار بز هطلَبیت هحَر پیادُ
عَاهل هَثز

وبلجسي

هعیارّای هَثز
رساضُّب
هجلوبى
پيَؾتگي
فطو هحَض پيبزُ
هحَعِآضايي

ظيؿتهحيغي

ًؾبفت ٍ پبويعوي
پَقف گيبّي ٍ فضبي ؾجع
حفبؽت اظ پيبزُّب زض همبثل
تغييطات رَي
زؾتطؾي
ًَضپطزاظي
وفپَـ

آؾبيف ٍ ضاحتي

اهٌيت
آلَزگي نَتي
تؿْيالت

وبضثطي ٍ
فقبليت

فقبليتّبي قجبًگبّي
تٌَؿ فولىطزي
تٌَؿ وبضثطاى
لبثليت اؾتفبزُّبي هتٌَؿ

هٌابع
پبًتط ٍ وطهًَب1997 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ثحطيٌي1397 ،؛ ذبن ظًس ٍ ّوىبضاى1393 ،
قبّيًَسي ٍ للقِ ًَيي1392 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،
هقيٌي1386 ،؛ حجيجي ٍ قيد احوسي1398 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،
ريىَثع1386 ،؛ ثٌتلي1398 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَفي1392 ،؛ اهيي ظازُ1389 ،؛ ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،
هقيٌي1386 ،؛ حجيجي ٍ قيد احوسي1398 ،؛ ضًزجط ٍ ضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَفي1392 ،؛ احسي ٍ
ثكيطي1393 ،؛ ثحطيٌي1397 ،
ثٌتلي1398 ،؛ ضًزجط ٍ ضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ظوب ٍ ّوىبضاى2020 ،
حجيجي ٍ قيد احوسي1398 ،؛ ثٌتلي1398 ،؛ پبًتط ٍ وطهًَب1997 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَيي1392 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،
ثٌتلي1398 ،؛ پبًتط ٍ وطهًَب1997 ،؛ ضًزجط ٍ ضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى،
 1392؛ٍيتب ٍ ّوىبضاى2020 ،
هقيٌي 1386 ،؛ ريىَثع1386 ،؛ ليٌچ1387 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَفي1392 ،؛ اهيي ظازُ1389 ،
ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ضًزجط ٍضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ ثٌتلي1398 ،؛ حجيجي ٍ قيد
احوسي 1398 ،؛ هقيٌي1386 ،
هقيٌي1386 ،؛ ضًزجط ٍ ضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،؛ريي ٍ ّوىبضاى2019 ،
پبوعاز1385 ،؛ هقيٌي1386 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَيي1392 ،؛ اهيي ظازُ1389 ،؛ تكىطي ٍ هْطثبًي گلعاض1397 ،؛ پبضن ٍ
گبضؾيب2019 ،
ثحطيٌي1397 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ضًزجط ٍضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ هقيٌي1386 ،
هقيٌي1386 ،؛ پبًتط ٍ وطهًَب1997 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَيي1392 ،؛ احسي ٍ ثكيطي1393 ،؛ ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى،
1392
ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،؛ قبّيًَسي ٍ للقِ ًَيي1392 ،
ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،؛ اهيي ظازُ1389 ،؛ ضًزجط ٍضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ ثٌتلي1398 ،
ؾيف الْي فرط ٍ ّوىبضاى1392 ،؛ اهيي ظازُ1389 ،؛ ريىَثع1386 ،؛ لي ٍ ّوىبضاى2017 ،
پبوعاز1385 ،؛ ليٌچ1387 ،؛ ثٌتلي1398 ،؛ ضًزجط ٍ ضئيؽ اؾوبفيلي1389 ،؛ اهيي ظازُ1389 ،
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هَاد ٍ رٍشّا
هحذٍدُ هَرد هطالعِ

اؾتبى لعٍيي زض قوبل غطثي ايطاى ثب هؿبحتي حسٍز  15262ويلَهتط
هطثـ لطاض زاضز ٍ اظ قوبل ثِ اؾتبىّبي گيالى ٍ هبظًسضاى ،اظ رٌَة ثِ اؾتبى
هطوعي ،اظ غطة ثِ اؾتبىّبي ظًزبى ٍ ّوساى ٍ اظ قطق ثِ اؾتبى الجطظ
هحسٍز هيقَز (عطح ربهـ لعٍيي .)1394 ،هؿيط ربزُ ؾالهت (قىل  )1زض
قوبل لعٍيي لطاض زاضز وِ ثِ هٌؾَض اضتمبء ؾغح ؾالهت قْطًٍساى ايزبز
قسُ اؾت .ايي هؿيط يه رطيبى پَيب ،ثب گطايف تفطري زض زضٍى يه ثؿتط
ذغي ٍ عجيقي زض ذبضد اظ قْط ٍ يب هيبى هحيظ عجيقي ٍ قْط هيثبقس ٍ ثب
اّساف چٌسگبًِ ثَمقٌبذتي ،تفطيحي ،فطٌّگي ٍ ظيجبييقٌبذتي تقطيف هي-
گطزز اهب زاضاي اهىبًبت هٌبؾجي ًويثبقس ٍ ايي عطح ثطاي تبهيي ؾالهت
رؿن ٍ ضٍاى هطزم اظ ضٍثطٍي زاًكگبُ آظاز تب ثَؾتبى ثبضاريي ارطا قسُ اؾت.

موقعیت جاده سالمت در شهر قزوین

ضکل ( .)1هحَر سالهت قشٍیي

رٍش ٍ استخزاج دادُّا

تحميك حبضط اظ ًَؿ وبضثطزي اؾت ٍ ثِ تَؾقِ زاًف وبضثطزي زض ظهيٌِ هغلَثيت هحَض ربزُ ؾالهت تَرِ زاضز .اظ عطفي زيگط
تَنيفي ٍ اظ ًَؿ پيوبيكي ًيع هيثبقس .ايي تحميك زض نسز اؾت تب اضتجبط ثيي هقيبضّبي تحميك ضا ثسٍى آًىِ زذلي زض آى زاقتِ ثبقس،
تَنيف ًوبيس ٍ ّوچٌيي زازُّبي هَضزًيبظ ضا ثِ عَض هيساًي ٍ ثِ ٍؾيلِ پطؾكٌبهِ روـآٍضي هيًوبيس .ضٍـ ٍ اثعاض گطزآٍضي زازُ ّب ثِ
نَضت ضٍـ ويفي ٍ ووي ٍ هغبلقبت اؾٌبزي ٍ وتبثربًِ اي (اؾٌبز ٍ هساضن ،عطح ّبي قْطي ،وتت ٍ همبالت ،پبيبى ًبهِ ّب ٍ گعاضـ
ّب) ٍ هيساًي (ههبحجِ ،هكبّسُ ،فىؽ ثطزاضي ،پطؾكٌبهِ) هي ثبقس .ربهقِ آهبضي زض ايي تحميك ،فوَم افطاز زض ربزُ ؾالهت لعٍيي
ثَزُ اؾت ٍ ثِ قىل هحؿَؼتط افطازي وِ رعٍ وبضثطاى ربزُ ؾالهت هيثبقٌس هَضز پطؾكگطي لطاض گطفتٌس ثط اؾبؼ آذطيي ؾطقوبضي
فوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي زض ؾبل  ،1395روقيت قْط لعٍيي ً 596932فط هيثبقس وِ اظ ايي تقساز فوَم افطاز قْط لعٍيي ثِ فٌَاى
ربهقِ آهبضي ايي پػٍّف هَضز ًؾط لطاض گطفتِاًس .فطهَل وَوطاى يىي اظ پطوبضثطزتطيي ضٍـّب ثطاي هحبؾجِ حزن ًوًَِ آهبضي اؾت.
ثب اؾتفبزُ اظ ايي فطهَل هيتَاى حسالل حزن ًوًَِ الظم ضا اظ يه ربهقِ آهبضي ثطآٍضز ًوَز (هطازًػاز ٍ ّوىبضاى .)1398 ،اظ ايٌطٍ ثطاي
تقييي حزن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ تَؾظ آى  384پطؾكٌبهِ ( 400پطؾكٌبهِ ثب زضًؾط گطفتي ذغب ّبي احتوبلي)
ثطآٍضز قس .زض فطهَل وَوطاى  Nحزن ًوًَِ هَضز ًيبظ t ،اًساظُ هتغيط زض تَظيـ ًطهبل (وِ اظ رسٍل هطثَط ثِ ؾغح احتوبل هَضز ًؾط
اؾترطاد هيقَز ) p ،زضنس تَظيـ نفت زض ربهقِ يقٌي ًؿجت زضنس افطازي اؾت وِ زاضاي نفت هَضز هغبلقِ هيثبقٌس q ،زضنس
افطازي وِ فبلس آى نفت زض ربهقِ هي ثبقٌس d ،تفبضل ًؿجت ٍالقي نفت زض ربهقِ ثب هيعاى ثطآٍضز آى نفت زض ربهقِ اؾت وِ حساوخط
ًؿجت آى تب  ./.5اؾت ٍ زلت ًوًَِگيطي ًيع ثِ آى ثؿتگي زاضز ٍ حزن ربهقِ آهبضي اؾت (حبفؼ ًيب.)1393 ،

زض پػٍّف حبضط ثطاي روـآٍضي زازُّب اظ پطؾكٌبهِ ثِ فٌَاى يىي اظ هتساٍلتطيي اثعاضّب زض هغبلقبت پيوبيكي ،اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض
احجبت پبيبيي ًيع پطوبضثطزتطيي ٍ هْوتطيي ضٍـ هحبؾجِ هيعاى پبيبيي ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ هسًؾط اؾت .چٌبًچِ ايي همساض اظ  0.7ثيكتط
ثبقس ،هيتَاى گفت اثعاض زاضاي پبيبيي ثباليي اؾت (ؾيبهه ٍ زاٍضپٌبُ .) 1388 ،ثطاي ؾٌزف پبيبيي تقساز  30پطؾكٌبهِ اٍليِ زض هيبى

اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي(هغبلقِ هَضزي :ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي)
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افضبي ربهقِ آهبضي تَظيـ قس ٍ ًتيزِ ذطٍري هقيبضّبيي وِ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ آىّب ووتط اظ  0.7ثَز ضا حصف وطزُ ٍ هقيبضّبيي وِ
ضطيت آىّب ثبالي  0.7ثَزُ ثِ فٌَاى پطؾكٌبهِ ًْبيي ثِ زؾت آهس.
رٍش تحلیل دادُّا

آظهَى وَلوَگطٍف اؾويطًَف يه اظ هْوتطيي آظهَىّبي آهبضي زض ًطمافعاض  SPSSهحؿَة هيقَز ٍ ًطهبل ثَزى تَظيـ زازُّب ضا
ًكبى هيزّس .اگط زازُّب زاضاي تَظيـ ًطهبل ثبقٌس اهىبى اؾتفبزُ اظ آظهَى پبضاهتطيه ٍرَز زاضز ٍ زض غيط ايي نَضت ثبيس اظ آظهَى
ًبپبضاهتطيه اؾتفبزُ قَز .آظهَى زٍ رولِاي يه آظهَى ًبپبضاهتطيه اؾت وِ زض آى هبًٌس توبهي آظهَىّبي هقٌبزاضي ًوًَِّب ثِ نَضت
تهبزفي اًتربة هيقًَس ٍ اظ آًزب وِ ايي آظهَى زٍ رولِاي ًؿجت هكبّسُقسُ ضا ثب يه ًؿجت هفطٍو همبيؿِ هيوٌسً ،ؿجت هفطٍو
زض ٍالـ ّوبى ًؿجتي اظ پبؾرگَيبى هيثبقس وِ ثب تَرِ ثِ فطضيِ تحميك ،فطو قسُ اؾت .ايي ًؿجت ثبيس زض هيبى پبؾرگَيبى ٍرَز
زاقتِ ثبقس تب فطضيِ هب تبييس قَز ٍ زض نَضت فسم ٍرَز چٌيي ًؿجتي اظ ًوًَِ زض ًؿجت هكبّسُقسُ فطضيِ ضز هيقَز .زض ايي آظهَى
چٌبًچِ ًؿجت هكبّسُقسُ اظ ًؿجت هفطٍو ثعضگتط ثَز ،زض آى نَضت ًتيزِ گطفتِ هيقَز وِ فطو  H1تبييس ٍ زض همبثل فطو  H0ضز
هيقَز ٍ چٌبًچِ ًؿجت هكبّسُقسُ اظ ًؿجت هفطٍو وَچىتط ثَز ،زض آى نَضت هيتَاى گفت وِ فطو  H1ضز ٍ زض همبثل فطو H0
تبييس هيقَز .زض حبلت ولي آظهَى زٍ رولِاي ثِ ايي نَضت  H1:P=P0 ٍ H1:P≠P0ثيبى هيگطزز (لغفي ٍ قىيجبيي.)1392 ،
تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا

ًتبيذ هغبلقبت آظهبيكي (ثطضؾي پبيبيي)  30پطؾكٌبهِ اٍل ًكبى هيزّس وِ توبهي هتغيطّب آلفبي هغلَثي زاضًس چطا وِ ضطيت آلفبي
وطًٍجبخ آىّب هغبثك آًچِ زض رسٍل ً 2كبى زازُ قسُ اؾت ،ثعضگتط اظ  0/7هيثبقس زض ًتيزِ پطؾكٌبهِ اٍليِ زاضاي پبيبيي ٍ ضٍايي
هٌبؾجي ثَزُ وِ ثِ فٌَاى پطؾكٌبهِ ًْبيي اًتربة هيقَز.
جذٍل ( .)2ضزیب پایایی هتغیزّای پزسطٌاهِ اٍلیِ بز اساس آلفای کزًٍباخ
ردیف
1
2
3
4

عَاهل
وبلجسي
ظيؿتهحيغي
آؾبيف ٍ ضاحتي
وبضثطي ٍ فقبليت

هعیارّا
رساضُّب ،هجلوبى ،پيَؾتگي ،فطو ،هحَعِآضايي
ًؾبفت ٍ پبويعگي ،پَقف گيبّي ،حفبؽت اظ پيبزُّب
زؾتطؾيًَ ،ضپطزاظي ،وفپَـ ،اهٌيٌت ،آلَزگي نَتي ،تؿْيالت
تٌَؿ فولىطزي ،فقبليت قجبًگبّي ،تٌَؿ وبضثطاى ،اؾتفبزُّبي هتٌَؿ

آلفای کزًٍباخ
0/82
0/77
0/74
0/71

پؽ اظ تبييس پبيبيي ؾَاالت اٍليِ ،ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقساز ( 384ثب زض ًؾط گطفتي ذغبّبي احتوبلي  )400پطؾكٌبهِ ثطآٍضز
قس وِ ثِ نَضت تهبزفي تَظيـ ٍ ثِ ايي ًتيزِ زؾت يبفتِ قس وِ توبهي هتغيطّبي تحميك ثطاؾبؼ پبؾد  400پطؾفقًَسُ ًيع آلفبي
هغلَثي زاضًس چطا وِ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ هتغيطّب ثعضگتط اظ  0/7ثِ زؾت آهس (رسٍل .)3
جذٍل ( .)3ضزیب پایایی هتغیزّای پزسطٌاهِ ًْایی بز اساس آلفای کزًٍباخ
ردیف
1
2
3
4

عَاهل
وبلجسي
ظيؿتهحيغي
آؾبيف ٍ ضاحتي
وبضثطي ٍ فقبليت

هعیارّا
رساضُّب ،هجلوبى ،پيَؾتگي ،فطو ،هحَعِآضايي
ًؾبفت ٍ پبويعگي ،پَقف گيبّي ،حفبؽت اظ پيبزُّب
زؾتطؾيًَ ،ضپطزاظي ،وفپَـ ،اهٌيٌت ،آلَزگي نَتي ،تؿْيالت
تٌَؿ فولىطزي ،فقبليت قجبًگبّي ،تٌَؿ وبضثطاى ،اؾتفبزُّبي هتٌَؿ

آلفای کزًٍباخ
0/71
0/81
0/74
0/76

زض گبم ثقسي تقييي ًَؿ آظهَى ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  KSهَضزًؾط لطاض گطفت وِ هكرم قس ؾغح هقٌبزاضي وليِ هتغيطّبي تحميك
ووتط اظ  0/05هيثبقس .زض ًتيزِ هغبثك رسٍل  ،4تَظيـ زازُّب ًطهبل ًجَزُ ٍ ثبيس زض تحليل آىّب اظ آظهَى زٍرولِاي اؾتفبزُ ًوَز.
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جذٍل(ٍ .)4ضعیت ًزهال بَدى دادُّا
One Sample Kolmogorov Smirnov Test

Q18

Q17

Q16

Q15

Q14

Q13

Q12

Q11

Q10

Q9

Q8

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

N

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sig.

اهب ثط اؾبؼ تحليل آهبض تَنيفي اظ  400پطؾكٌبهِ هغبثك رسٍل  5ثيكتطيي زضنس پبؾرگَيبى هطزاى ،افطاز هتبّل ّؿتٌس وِ ضزُ
ؾٌي آىّب ثيي  20تب  45ؾبل هيثبقس ٍ ؾغح زضآهس اوخط آىّب هتَؾظ ٍ زاضاي تحهيالت فَق زيپلن ٍ ليؿبًؽ ّؿتٌس ٍ اوخطيت زض
قْط ظًسگي هيوٌٌس.
جذٍل ( .)5تحلیل آهار تَصیفی
هعیار
رٌؿيت
ٍضقيت تأّل
هحل ظًسگي
تَظيـ ؾٌي
ؾغح هبلي
ؾغح تحهيالت

بیطتزیي درصذ پاسخگَیاى
هطزاى
هتبّل
قْط
45-20
هتَؾظ
فَق زيپلن

فزاٍاًی ًسبی
205
225
390
199
196
119

درصذ فزاٍاًی
51/2
56/3
97/5
49/8
49
29/8

زض اضظيبثي هيعاى ضضبيت اظ فبهل وبلجسي ربزُ ؾالهت ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زٍ رولِاي ّوبًغَض وِ رسٍل ً 6كبى هيزّس ٍضقيت
ربزُ ؾالهت اظ لحبػ عطاحي رساضُّب ثب تَرِ ثِ پبؾد افطاز زض ٍضقيت ًبهغلَثي لطاض زاضز .ثيكتط ايي ًبضضبيتي زض ذهَل رساضُّبي
ذبوي ضلـ غطثي ربزُ هيثبقس وِ ثب افعايف پَقف گيبّي زض لجِ ربزُ هيتَاى ضضبيت افطاز ضا ثبال ثطز .زض ذهَل عطاحي هجلوبى
هيعاى ًبضضبيتي  74زضنس اؾت ٍ ًكبىزٌّسُ فسم ضضبيت اوخطيت پبؾدزٌّسگبى هيثبقس .ايي آهبض ثِ زليل فسم ٍرَز هجلوبى وبفي زض
عي هؿيط ربزُ ؾالهت ٍ تبثلَّبي اعالؿضؾبًي ٍ ايؿتگبُ اتَثَؼ ٍ ٍؾبيل ٍضظقي اؾتبًساضز ٍ  ...هيثبقس وِ ثب ايزبز آىّب زضنس
ضضبيتوٌسي افعايف پيسا هيوٌس .زض ذهَل پيَؾتگي هيعاى ًبضضبيتي 59 ،زضنس اؾت وِ ايي هيعاى ًكبىزٌّسُ ًبضضبيتي پبؾد-
زٌّسگبى ثب اذتالف ون ًؿجت ثِ وؿبًي اؾت وِ ضضبيت زاضًس .ايي هغلت ًكبىزٌّسُ آى اؾت وِ الساهبتي رْت پيَؾتگي ربزُ
ؾالهت زض حبل اًزبم هيثبقس ٍلي ٌَّظ ثِ هيعاى هغلَة ًطؾيسُ اؾت اظ رولِ ايي الساهبت هيتَاى ثِ احساث پل عجيقت زض اًتْبي
ربزُ ؾالهت لعٍيي اقبضُ وطز .زض ذهَل فطو هحَض ؾالهت هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  59زضنس ٍ هيعاى ضضبيتوٌسي آىّب 41
زضنس ٍ ثب اذتالف ووي اظ ّن ًؿجت ثِ فسز هفطٍو  50زضنس اؾت وِ ًكبىزٌّسُ ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى هيثبقسّ .وچٌيي زض
ذهَل هحَعِآضايي ربزُ ؾالهت هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  75زضنس اؾت وِ ايي ًبضضبيتيّب حبنل اظ ًجَز هحَعِاي ثطاي
ثبظي ٍ فقبليت اؾت وِ ثب ايزبز هحَعِّبي رصاة ٍ هتٌبؾت ثب ربزُ ؾالهت هيتَاى ثِ افعايف ضضبيتوٌسي آىّب افعٍز.
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جذٍل ( .)6ارسیابی هیشاى رضایت اس عاهل کالبذی جادُ سالهت با استفادُ اس آسهَى دٍ جولِای
گزٍُ ّا
≥3

عاهل کالبذی
عطاحي رساضُّب

<3
≥3

عطاحي هجلوبى

<3
≥3

پيَؾتگي

<3
≥3

فطو هحَض

<3
≥3

هحَعِآضايي

<3

تعذاد
261
139
هزوَؿ تقساز 400
297
103
هزوَؿ تقساز 400
237
163
هزوَؿ تقساز 400
237
163
هزوَؿ تقساز 400
301
99
هزوَؿ تقساز 400

ًسبت هطاّذُ ضذُ
0/65
0/35
1/00
0/74
0/26
1/00
0/59
0/41
1/00
0/59
0/41
1/00
0/75
0/25
1/00

ًسبت هفزٍض

سطح هعٌادار

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

اظ عطفي زيگط هغبثك رسٍل  7زض اضظيبثي هيعاى ضضبيت اظ فبهل ظيؿتهحيغي ربزُ ؾالهت ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زٍ رولِاي ،زض
ذهَل ًؾبفت ٍ پبويعگي هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  59زضنس اؾت وِ ثب لطاض زازى ؾغل ظثبلِ زض فَانل هكرم ٍ ايزبز
ؾطٍيؽ ثْساقتي هٌبؾت هيتَاى هيعاى ضضبيتوٌسي ضا افعايف زاز .زض ذهَل پَقف گيبّي هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  79زضنس
اؾت وِ زض رْت هغلَثيت پَقف گيبّي ربزُ ؾالهت ًْبلّبيي زض عَل هؿيط وبقتِ قسُ اؾت وِ ثِ هطٍض ظهبى ٍ ثعضگتط قسى
ًْبلّب هيعاى ضضبيتوٌسي وبضثطاى ثْجَز پيسا هيوٌس ٍلي هيتَاى ثب وبقت زضذتبى ثعضگتط ٍ ثبغچِّبي گل زض اعطاف ربزُ ٍضقيت
پَقف گيبّي ضا هغلَةتط ًوَزّ .وچٌيي زض ذهَل حفبؽت اظ پيبزُّب زض همبثل تغييطات رَي هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى 83
زضنس اؾت وِ ايي ًتبيذ ثب ت َرِ ثِ فسم ٍرَز توْيسات الظم زض ثطاثط قطايظ رَي اظ رولِ ثطف ،ثبضاى ٍ حتي تبثف آفتبة زض ضٍظ وبهال
لبثل پيفثيٌي هيثبقس ٍ ثب ايزبز اؾتطاحتگبُّبي هؿمف هيتَاى ضضبيتوٌسي ؾبوٌبى ضا افعايف زاز.
جذٍل( .)7ارسیابی هیشاى رضایت اس عاهل سیستهحیطی جادُ سالهت با استفادُ اس آسهَى دٍ جولِای
عاهل سیستهحیطی
ًؾبفت ٍ پبويعگي

گزٍُ ّا
≥3
<3
≥3

پَقف گيبّي

<3
≥3

حفبؽت اظ پيبزُّب زض همبثل تغييطات رَي

<3

تعذاد
236
164
هزوَؿ تقساز 400
314
86
هزوَؿ تقساز 400
332
68
هزوَؿ تقساز 400

ًسبت هطاّذُ ضذُ
0/59
0/41
1/00
0/79
0/21
1/00
0/83
0/17
1/00

ًسبت هفزٍض

سطح هعٌادار

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

زض اضظيبثي ضضبيت اظ فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ربزُ ؾالهت ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زٍ رولِاي هغبثك رسٍل  ،8زض ذهَل تٌَؿ
فولىطزي ربزُ ؾالهت هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  75زضنس هيثبقس ٍ ايي آهبض ًكبىزٌّسُ فسم ضضبيت هيثبقس وِ ثب ايزبز
وبضثطيّبي هتٌَؿ ّوچَى وبفِ ضؾتَضاىّب ٍ ٍىوبفِّبي هؿتمط ثِ فٌَاى ؾَپطهبضوت ٍ  ...هيتَاى ثِ افعايف ضضبيتٌوسي آىّب ووه
قبيبًي ًوَز .زض ذهَل فقبليتّبي قجبًگبّي ايي ربزُ هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  67زضنس اؾت ٍ ايي آهبض ًكبى هيزّس ثب تَرِ
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ثِ الساهبتي وِ زض رْت افعايف فقبليتّبي قجبًگبّي زض هؿيط ربزُ ؾالهت زض زؾت السام اؾت ٌَّظ ضضبيت وبفي تَؾظ پبؾد-
زٌّسگبى حبنل ًكسُ اؾت .زض ذهَل تٌَؿ وبضثطاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى ًؿجت ثِ آهبض حبنل اظ زازُّبي وَچىتط يب هؿبٍي اظ 3
هيعاى  55زضنس ٍ ضضبيتوٌسي آىّب ًؿجت ثِ آهبض حبنل اظ زازُّبي ثعضگتط اظ  3هيعاى  45زضنس هيثبقس وِ ايي آهبض ثب تَرِ ثِ فسز
هفطٍو  50زضنس ًكبىزٌّسُ فسم ضضبيت پبؾدزٌّسگبى ّطچٌس ثب اذتالف ون هيثبقس .زض ذهَل لبثليت اؾتفبزُّبي هتٌَؿ اظ ربزُ
ؾالهت ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  47زضنس هيثبقس وِ ايي آهبض ثب تَرِ ثِ فسز هفطٍو  50زضنس ًكبىزٌّسُ ضضبيتوٌسي هيثبقس.
جذٍل ( .)8ارسیابی هیشاى رضایت اس عاهل کاربزی ٍ فعالیت جادُ سالهت با استفادُ اس آسهَى دٍ جولِای
عاهل کاربزی ٍ فعالیت
تٌَؿ فولىطزي

گزٍُ ّا
≥3
<3
≥3

فقبليت ّبي قجبًگبّي

<3
≥3

تٌَؿ وبضثطاى
لبثليت اؾتفبزُّبي هتٌَؿ اظ ربزُ ؾالهت

<3
≥3
<3

تعذاد
300
100
هزوَؿ تقساز 400
267
133
هزوَؿ تقساز 400
220
180
هزوَؿ تقساز 400
188
212
هزوَؿ تقساز 400

ًسبت هطاّذُ ضذُ
0/75
0/25
1/00
0/67
0/33
1/00
0/55
0/45
1/00
0/47
0/53
1/00

ًسبت هفزٍض

سطح هعٌادار

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/051

0/50

0/250

ًْبيتب هغبثك رسٍل  ،9زض اضظيبثي هيعاى ضضبيت اظ فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي ربزُ ؾالهت ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زٍ رولِاي ،زض ذهَل
ٍضقيت زؾتطؾي هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  61زضنس اؾت وِ هيتَاى ثب تمَيت قجىِ حول ٍ ًمل فوَهي ثِ ثْجَز ويفيت
ؾَْلت زؾتطؾي ثِ ربزُ ؾالهت لعٍيي ووه وطز .زض ذهَل ٍضقيت ًَضپطزاظي هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  69زضنس اؾت وِ ثب
افعايف ًَضپطزاظي زض ربزُ هيتَاى ثِ ضضبيت قْطًٍساى اظ ًَضپطزاظي ووه وطز .زض ذهَل وفپَـ هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى
 56زضنس اؾت وِ ثب تَرِ ثِ فسز هفطٍو  50زضنس هيعاى ًبضضبيتي ثب اذتالف ووي ثيكتط اظ ضضبيتوٌسي آىّب ًؿجت ثِ ٍضقيت
وفپَـ ربزُ ؾالهت ثطاي پيبزُضٍي ٍ زٍچطذِؾَاضي هيثبقس .زض ذهَل اهٌيت ايي ربزُ هيعاى ضضبيتوٌسي پبؾدزٌّسگبى  61زضنس
هيثبقس وِ هيتَاى ثب لطاض زازى وبًىؽّبي ًيطٍي اًتؾبهي هيعاى اهٌيت ربزُ ؾالهت لعٍيي ضا تب حس لبثل تَرِاي افعايف زاز .زض
ذهَل آلَزگي نَتي ربزُ ؾالهت هيعاى ضضبيتوٌسي پبؾدزٌّسگبى ًؿجت ثِ تبحيطات آلَزگي نَتي ثط ربزُ ؾالهت ثب اذتالف ووي
ًؿجت ثِ ّن لطاض زاضًس وِ هيعاى  46زضنس اظ آىّب اظ تبحيطات آلَزگي نَتي اثطاظ ًبضضبيتي زاقتِاًس وِ ايي ًبضضبيتي ثِ زليل ٍرَز
غًطاتَضّبي تَليس ثطق زض وٌبض توبهي وبًىؽّبي ذسهبتي ضفبّي ٍ ّوچٌيي آلَزگيّبي نَتي هبقييّبي ثطذي قْطًٍساى هيثبقس .زض
ذهَل تؿْيالت ربزُ ؾالهت ًيع هيعاى ًبضضبيتي پبؾدزٌّسگبى  77زضنس ٍ هيعاى ضضبيتوٌسي آىّب  23زضنس هيثبقس وِ ثب تَرِ
ثِ فسز هفطٍو  50زضنس هيعاى ًبضضبيتي ثب اذتالف ظيبزي ثيكتط هيثبقس.
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جذٍل( .)9ارسیابی هیشاى رضایت اس عاهل آسایص ٍ راحتی جادُ سالهت با استفادُ اس آسهَى دٍ جولِای
عاهل آسایص ٍ راحتی
زؾتطؾي

گزٍُ ّا
≥3
<3
≥3

ًَضپطزاظي

<3
≥3

وفپَـ

<3
≥3

اهٌيت

<3
≥3

آلَزگي نَتي

<3
≥3

تؿْيالت

<3

تعذاد
245
155
هزوَؿ تقساز 400
276
124
هزوَؿ تقساز 400
222
178
هزوَؿ تقساز 400
243
157
هزوَؿ تقساز 400
215
185
هزوَؿ تقساز 400
309
91
هزوَؿ تقساز 400

ًسبت هطاّذُ ضذُ
0/61
0/39
1/00
0/69
0/31
1/00
0/56
0/44
1/00
0/61
0/39
1/00
0/54
0/46
1/00
0/77
0/23
1/00

ًسبت هفزٍض

سطح هعٌادار

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/031

0/50

0/50

0/50

0/000

0/147

0/000

یافتِّای تحقیق

ًتبيذ حبنل اظ پػٍّف ثيبًگط آى اؾت وِ زض فبهل وبلجسي هقيبضّبي پيَؾتگي ٍ فطو هحَض ،زض فبهل ظيؿتهحيغي هقيبض ًؾبفت
ٍ پبويعگي ،زض فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي هقيبض فسم آلَزگي نَتي ٍ ٍضقيت وفپَـ زض فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ًيع هقيبض لبثليت اؾتفبزُّبي
هتفبٍت اظ هؿيط ،ثيكتطيي ضضبيتوٌسي قْطًٍساى ضا زض پي زاقتِاًس ٍ زض همبثل هحَعِآضايي زض فبهل وبلجسي ،هقيبض حفبؽت اظ پيبزُّب زض
همبثل تغييطات رَي زض فبهل ظيؿتهحيغي ،هقيبض تؿْيالت زض فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي ٍ هقيبض تٌَؿ فولىطزي زض فبهل وبضثطي ٍ
فقبليت ،اظ ووتطيي ضضبيت ثطذَضزاض ثَزُاًسّ .وبًگًَِ وِ ثيبى گطزيس زض همبلِ حبضط تَرِ ثِ چْبض هقيبض شوط قسُ ثييكتطيي تبحيط ضا ثط
هغلَثيت زاضز ،زض حبليىِ ؾيبزتي ٍ وطيوي فطز ( )1397هقيبض ؾطظًسگي ضا تبحيطگصاضتطيي هقيبض زض افعايف هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ هي-
زاًٌس .زض همبلِ حبضط ًيع ّوچَى تحميك حبد ضضبيي ( )1398وبضثطي ٍ فقبليت ثب هقيبضّبي اذتالط وبضثطيّب ٍ تٌَؿ فولىطزي ٍ لبثليت
اؾتفبزُّبي هتفبٍت اظ هؿيط يىي اظ فَاهلي هيثبقس وِ ثيكتطيي تبحيط ضا ثط هغلَثيت هحَض پيبزُ زاضزّ .ويٌغَض زض همبلِ ربى پبًتط ٍ هتيَ
وطهًَب ( )1997تَرِ ثِ فبهل ظيؿتهحيغي ٍ ويفيت فطنِ ّوگبًي ثؿيبض هْن تلمي قسُ اؾت .زض تحميك ثٌتلي ( )1398تَرِ ثِ
ًفَشپصيطي ،پبويعگي ،حفبؽت ٍ ًگْساضي اظ اوَؾيؿتنّب ،وبضايي ثبفج ّط چِ هغلَثيت هحَضّب هيقَز اهب زض تحميك هَضز ًؾط ًتبيذ
حبنل ًكبى هيزٌّس وِ ًفَشپصيطي ّيچ تبحيطي زض افعايف هغلَثيت هحَضؾالهت ًساضز .زض همبلِ حجيجي ٍ قيد احوسي ( )1398تَرِ
ثِ افعايف ذَاًبيي ثب وبضثطز ًكبًِّبي قْطي ،تٌَؿ وبلجسي ٍ تٌَؿ زض وبضثطيّب ،ايوٌي ٍ اهٌيت ،اؾتفبزُ اظ فٌبنط عجيقي ،پيَؾتگي
هؿيط ثبفج افعايف هغلَثيت هيقَزّ .وچٌيي زض همبلِ لطثبى ظازُ ( )1395تَرِ ثِ تٌَؿ ،زؾتطؾي ،آؾبيف ٍ ضاحتيً ،ؾبفت ٍ پبويعگي،
ذَاًبيي ،ؾطظًسگي ٍ پَيبيي ثبفج افعايف هغلَثيت هحَض پيبزُ هيقَز وِ زض همبيؿِ همبلِ ٍي ثب همبلِ حبضط ثِ رع فبهل ؾطظًسگي ٍ
پَيبيي توبهي فَاهل ثبفج افعايف هغلَثيت هحَض پيبزُ هيقًَس .زض همبلِ زيگطي قبّيًَسي ٍ للقِ ًَيي ( )1392تَرِ ثِ فبهلّبي
اهٌيت ،ايوٌي ،هجلوبى ،فقبليتّبي ارتوبفي ،زؾتطؾي ،حول ٍ ًمل ،رصاثيت ٍ ؾطؾجعي ٍ ايزبز هزؿوِ ّب ٍ آحبض ٌّطي ثِ فٌَاى فَاهل
هَحط ثط افعايف هغلَثيت هحَض پيبزُ هغطح قسُ وِ زض همبيؿِ ثب ًتبيذ تحميك حبضط هيتَاى زضيبفت وِ ّوِ فَاهل ثيبى قسُ ،تٌْب
تَرِ ثِ فبهل ايزبز هزؿوِّب ٍ آحبض ٌّطي ثِ فٌَاى فبهل افعايف ويفيت هحَض پيبزُ هغطح ًكسُ اؾت .فالٍُ ثط ايي ،ؾيف اللْي فرط
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ٍ ّوىبضاى ( )1392هقتمسًس فبهل فولىطز ثيكتطيي هيعاى تبحيط ضا زض ذلك هؿيط تطزز پيبزُ اهي ٍ زض ًتيزِ افعايف هغلَثيت هحَض پيبزُ
زاقتِ وِ زض تحميك حبضط ّن ثِ ايي فبهل اقبضُ قسُ اؾت .زض همبلِ زيگطي تكىطي ٍ هْطثبًي گلعاض ( )1397تَرِ ثِ هقيبض حول ٍ
ًمل فوَهي ثب ثطًبهِضيعي ثطاي حول ٍ ًمل تطويجي ؾَاضُ ،پيبزُ ٍ زٍچطذِ ٍ تَرِ ثِ هقيبض ايوٌي ٍ اهٌيت هْن تلمي قسُ اؾت .ايي زض
حبلي اؾت وِ قبعطيبى ٍ ّوىبضاى ( )1398هقتمسًس تَرِ ثِ فَاهلي ّوچَى ًجَز آلَزگي نَتي ،ارطاي عطحّبي ؾالهت تَرِ ثِ
ؾبذتبض هٌبؾت هحَض پيبزُ ٍ تَرِ ثِ رصاة ٍ ذبعطُ اًگيع ثَزى هؿيط ٍ اهٌيت آى ثِ فٌَاى هْوتطيي فَاهل هغطح قسُاًس .زض ازاهِ
ًتبيذ حبنل اظ همبلِ ثِ تطتيت هيعاى ضضبيتوٌسي عي رسٍل  10اضائِ هيگطزز.
جذٍل( .)11اٍلَیتبٌذی عَاهل هَثز بز هطلَبیت هحَر جادُ سالهت ضْز قشٍیي بز اساس آسهَى دٍ جولِای
ٍضعیت هعیارّا بز اساس رضایتوٌذی اس کن بِ سیاد

فبهل وبلجسي

فبهل ظيؿتهحيغي

فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي

فبهل وبضثطي ٍ فقبليت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

هعیارّا

ًتایج حاصل اس ارسیابی پزسطٌاهِّا

Sig

هحَعِآضايي
هجلوبى
رساضُ
پيَؾتگي
فطو هحَض
حفبؽت اظ پيبزُّب زض همبثل تغييطات رَي
پَقف گيبّي
ًؾبفت ٍ پبويعگي
تؿْيالت
ًَضپطزاظي
اهٌيت
ؾَْلت زؾتطؾي
ٍضقيت وفپَـ
آلَزگي نَتي
تٌَؿ فولىطزي
فقبليتّبي قجبًگبّي
تٌَؿ وبضثطاى
لبثليت اؾتفبزُّبي هتفبٍت اظ ربزُ ؾالهت

 25زضنس
 26زضنس
 35زضنس
 41زضنس
 41زضنس
 17زضنس
 21زضنس
 41زضنس
 23زضنس
 31زضنس
 39زضنس
 39زضنس
 46زضنس
 46زضنس
 25زضنس
 33زضنس
 45زضنس
 53زضنس

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

زض پبيبى ثٌبثط ًتبيذ ثيبى قسُ ثِ هٌؾَض رلت ضضبيت قْطًٍساى ثطاي افعايف هغلَثيت هؿيط ثب تَرِ ثِ ًبضضبيتي هطزم اظ توبهي
هقيبضّبي ثيبى قسُ زض رسٍل  10ثطاي افعايف هغلَثيت ايي ربزُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  Sketchupثِ اضائِ پيكٌْبزاتي زض لبلت چْبض
فبهل وبلجسي ،ظيؿتهحيغي ،آؾبيف ٍ ضاحتي ٍ ،فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ثِ تطتيت زض لبلت قىلّبي  2الي  5پطزاذتِ هيقَز.

اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي(هغبلقِ هَضزي :ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي)
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ًتیجِگیزی

ثب تَرِ ثِ تحميمبت پيوبيكي اًزبم قسُ ،هغبلقبت هيساًي ٍ فلوي لبثللجَلي زض ؾبلّبي گصقتِ زض هَضز ربزُ ؾالهت لعٍيي نَضت
ًگطفتِ اؾت .زض ٍضقيت هَرَز ربزُ ؾالهت زض فبهل وبلجسي ٍضقيت هجلوبى ثؿيبض ًبثؿبهبى ثَزُ اؾت ٍ ثبفج قسُ افطاز ثط ضٍي
رساٍل وٌبض ربزُ ثٌكيٌٌس وِ هٌزط ثِ ذغطات احتوبلي ظيبزي هيقَزّ .وچٌيي زض فبهل ظيؿتهحيغي پَقف گيبّي هٌبؾت زض ايي
ربزُ ٍرَز ًساضز ٍ ثبفج فسم اؾتمجبل هَضز اًتؾبض افطاز هيقَز وِ هيتَاى آى ضا ثِ زليل لسهت وَتبُ ربزُ ؾالهت زاًؿت ٍ زض فبهل
آؾبيف ٍ ضاحتي ًيع فسم ًَضپطزاظي وبفي زض ربزُ ؾالهت ثبفج فسم زيس وبفي فبثطيي ٍ زٍچطذِؾَاضاى ٍ ًيع ايزبز ًباهٌي ارتوبفي
ثطاي افطاز هيقَز ٍ زض فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ثِ زليل تٌَؿ فولىطزي ثؿيبض ضقيف ربزُ ؾالهت وِ تٌْب ثِ چٌس زؾتفطٍـ ذيبثبًي
ثؿٌسُ قسُ اؾت ٍ ثبفج گطزيسُ تب ًيبظّبي ذسهبتي ٍ ضفبّي ّوِ الكبض ثطآٍضزُ ًكَز .ايي پػٍّف اظ ايي لحبػ حبئع اّويت هيثبقس وِ
ربزُ ؾالهت ثطاي اٍليي ثبض زض قْط لعٍيي ضاُاًساظي قسُ اؾت ٍ ثب توبم ووجَزّبي هَرَز ثب اؾتمجبل ذَثي هَارِ قسُ ٍ ًكبىزٌّسُ
آى هيثبقس وِ ثب اًسوي ثطًبهِضيعي ٍ تحميمبت زض رْت ضفـ ايطازات هَرَز هيتَاى ثِ اؾتفبزُ ثيف اظ پيف فوَم افطاز ثَهي ٍ غيط
ثَهي اظ ربزُ ؾالهت ووه قبيبًي وطز .زض ايي تحميك ّسف انلي اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي ثب هحَضيت
ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي ثَزُ وِ پؽ اظ ثطضؾي هجبًي ًؾطي ٍ ًؾطذَاّي اظ هترههيي ،فَاهلي ثِ فٌَاى فبوتَضّبي انلي زض
هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي اًتربة قسًس وِ فجبضتٌس اظ :فبهل وبلجسي ،ظيؿتهحيغي ،آؾبيف ٍ ضاحتي ٍ ٍضقيت وبضثطي ٍ فقبليت
ربزُ ؾالهت .پؽ اظ آى اظ عطيك هكبّسُ ٍ پيوبيف ،پطؾكٌبهِاي رْت ثطضؾي هيعاى هغلَثيت هحَض پيبزُ تسٍيي ٍ ثيي آىّب تَظيـ
گطزيس ٍ پؽ اظ روـآٍضي آىّب ثِ ووه آظهَى زٍ رولِاي هيعاى ضضبيتوٌسي قْطًٍساى اظ ّط يه اظ هقيبضّب ؾٌزيسُ قس ٍ ًتبيذ
حبنل ثيبًگط آى اؾت وِ زض فبهل وبلجسي هقيبضّبي پيَؾتگي ٍ فطو هحَض ،زض فبهل ظيؿتهحيغي هقيبض ًؾبفت ٍ پبويعگي ،زض فبهل
آؾبيف ٍ ضاحتي هقيبض فسم آلَزگي نَتي ٍ زض فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ًيع هقيبض لبثليت اؾتفبزُّبي هتفبٍت اظ هؿيط ،ثيكتطيي
ضضبيتوٌسي قْطًٍساى ضا زض پي زاقتِاًس ٍ زض همبثل هحَعِآضايي زض فبهل وبلجسي ،هقيبض حفبؽت اظ پيبزُّب زض همبثل تغييطات رَي زض
فبهل ظيؿتهحيغي ،هقيبض تؿْيالت زض فبهل آؾبيف ٍ ضاحتي ٍ هقيبض تٌَؿ فولىطزي زض فبهل وبضثطي ٍ فقبليت ،اظ ووتطيي ضضبيت
ثطذَضزاض ثَزُاًس .چٌبًچِ توبهي پيكٌْبزات شوط قسُ زض رْت افعايف هغلَثيت هحَض ؾالهت ثِ وبض گطفتِ قَز ثبفج افعايف
ضضبيتوٌسي فوَم افطاز افن اظ وَزوبى ثعضگؿبالى ٍ حتي ؾبلوٌساى هيقَز ظيطا ٍرَز پَقف گيبّي هٌبؾت اظ لجيل زضذتبى ٍ گيبّبى
ضًٍسُ ثِ ذهَل زض ضلـ غطثي هٌزط ثِ ايزبز فضبي هغجَؿ ٍ ّوچٌيي ٍرَز هجلوبى هٌبؾت ٍ وبفي ظهيٌِ ضا ثطاي حضَض افطاز ثِ
ذهَل ؾبلوٌساى فطاّن هيوٌس ٍ ّوچٌيي ثب ايزبز هحَعِآضايي هٌبؾت اظ لجيل ايزبز فضبي تفطيحي ٍ فضبي ٍضظقي هيتَاى گبم
هَحط ضا زض رْت حضَض وَزوبى ،ذبًَازُّب ٍ ٍضظقىبضاى ثطزاقت .اظ زيگط پيكٌْبزات هيتَاى ثِ رسا وطزى هؿيط پيبزُ اظ هؿيط زٍچطذِ
زض رْت حفبؽت ربًي افطاز ًبم ثطزّ .وچٌيي زض ذهَل اضتمبي تؿْيالت ايي ربزُ هيتَاى ثِ ايزبز ايؿتگبُّبي اتَثَؼ رْت اضتجبط
ثب زاذل قْط ٍ احساث ؾطٍيؽ ثْساقتي زض عَل هؿيط اقبضُ وطز .زض ازاهِ ثب اؾتمطاض وبضثطيّبي هتٌَؿ هيتَاى ثِ افعايف اقتغبل ٍ
افعايف ذسهبت ضفبّي ووه قبيبًي وطز ٍ ثب اؾتمطاض ٍاحس پليؽ ٍ ايزبز حفبػ زض وٌبض ربزُ اهٌيت وبفي ثِ ٍيػُ زض قت تبهيي ًوَز .زض
ًْبيت ًيع ثب ايزبز پيَؾتگي ٍ ًَضپطزاظي ٍ ّوچٌيي هؿمف ًوَزى ثرفّبيي اظ هؿيط هيتَاى فالٍُ ثط ايزبز ؾطپٌبُ زض ثطاثط فَاهل
رَي ثِ فٌَاى هىبًي رْت ّوبيفّبي فوَهي ٍ ّوگبًي ًيع السام ًوَز.

اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي(هغبلقِ هَضزي :ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي)
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آلب هاليي ،ضيحبًِ ٍ له ،آظازُ ( .)1397ؾبهبًسّي فطنِ پيبزُ ضاُ ّبي قْطي ثب ضٍيىطز اضتمب ويفيت هحيغي (هغبلقِ هَضزي :هحَضپيبزُ
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احسي ،هحوس ضضب ٍ ثكيطي ،پطيؿب ( ،)1393عطاحي ٍ ؾبهبًسّي پيبزُ ضاُ قْطي زض رْت اضتمبي ايوٌي فبثطاى پيبزُ ثب اؾتفبزُ اظ ثبظضؾي
ايوٌي پيبزُ ضاُ ّبي زضٍى قْطي ،فهلٌبهِ فلوي ضاَّض ،زٍضُ ،1قوبضُ ،9نم .90-73
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ثٌتلي ،اي يي ( .)1398هحیط ّای پاسخذُ ،تطروِ :ههغفي ثْعاز فط .تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ فلن ٍ نٌقت ايطاى،چبح چْبضزّن.
ثيگلطي ًيب ،هقهَهِ ( .) 1397اضظيبثي هؿيطّبي پيبزُ ضٍي زض هٌبعك گطزقگطي وَّؿتبًي ثِ هٌؾَض اضائِ الگَي هٌبؾت ثطاي تَؾقِ
هؿيطّبي وَّپيوبيي قْط ايالم ،پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ضقتِ اوَتَضيؿن ،زاًكگبُ وبقبى.
پبوعاز ،رْبًكبُ .)1385( ،هباًی ًظزی ٍ فزایٌذ طزاحی ضْزی ،تْطاى :اًتكبضات قْيسي.
پبًتط ،ربى ٍ وطهًَب ،هتئَ ( .)1997بعذ طزاحی بزًاهِ ریشی (ًظزیِ ،هحتَا ٍ اقذاهی عولی بزای تذٍیي سیاست ّای طزاحی)،
تطروِ :ؾيس فججسالْبزي زاًكپَض ٍ ضضب ثهيطي هػزّي .تْطاى :اًتكبضات ؾبظهبى فٌبٍضي اعالفبت ٍ اضتجبعبت قْطزاضي تْطاى.
تكىطي ،ليال ٍ هْطثبًي گلعاض ،هحوسضضب ( .)1397تىَيي يه پيبزُ ضاُ ثب اؾتفبزُ اظ هؤلفِ ّبي وبلجسي يب ضفتبضي ،هزلِ هٌؾط ،زٍضُ ،10
قوبضُ  ،44نم .40-49
ريىَثع ،ريي ( .)1386هزگ ٍ سًذگی ضْزّای بشرگ آهزیکایی ،تطروِ زوتط حويس ضضب پبضؾي ٍ آضظٍ افالعًَي .اًتكبضات زاًكگبُ
تْطاى ،چبح اٍل.
حبد ضضبيي ،فطظاى ( .)1398گًَِ قٌبؾي پيبزُ ضاُ (هغبلقِ هَضزي :ثبم تْطاى ثِ هخبثِ پيبزُ ضاُ عجيقي-ارتوبفي) ،هزلِ هٌؾط ،زٍضُ ،11
قوبضُ ،47نم.23-14
حبفؼ ًيب ،هحوس ضضب ( .)1393هقذهِ ای بز رٍش تحقیق در علَم اًساًی ،تْطاى :اًتكبضات ؾوت ،چبح ثيؿتن.
حجيجي ،ويَهطث ٍ قيد احوسي ،احوس ( .) 1398تحليل ٍ اضظيبثي ؾيبؾت ّبي پيبزُ هحَضي زض ثبفت ّبي تبضيري ثب تأويس ثط پيبزُ ضاُ ّب
(هغبلقِ هَضزي :پيبزُ ضاُ ذيبم اضٍهيِ) ،فهلٌبهِ هغبلقبت ؾبذتبض ٍ وبضوطز قْطي ،ؾبل قكن ،قوبضُ  ،21نم .136-111
ذبن ظًس ،هْسي ،هحوسي ،هطين ،رن ،فبعوِ ٍ آلبثعضگي ،وَضٍـ ( .)1393قٌبؾبيي فَاهل هؤحط ثط عطاحي ثسًِ ّبي قْطي ثب تبويس ثط
اثقبز ظيجبيي قٌبؾي ٍ ظيؿت هحيغي ( ًوًَِ هَضزي :ذيبثبى ٍلي فهط (فذ) -قْط لكن) ،فهلٌبهِ هغبلقبت قْطي ،زٍضُ ؾَم ،قوبضُ
زّن15 ،نم.26-
ذيط السيي ،ضضب ،حك ثيبى ،ضؾَل ٍ قىَّي ثيسٌّسي ،هحوسنبلح ( .)1398ثبظوبٍي هؤلفِ ّبي ًبوبهي تزطثِ ايزبز پيبزُ ضاُ  17قْطيَض
قْط تْطاى ،هبٌّبهِ ثبك ًؾط ،زٍضُ  ،16قوبضُ ،81نم .60-51
ضًزجط ،احؿبى ٍ ضئيؽ اؾوبفيلي ،فبعوِ ( .)1389ؾٌزف ويفيت پيبزُ ضاُ ّبي قْطي زض ايطاى (ًوًَِ هَضزي :پيبزُ ضاُ نف،
ؾپْؿبالض) ،تْطاى ،هزلِ ٌّطّبي ظيجب -هقوبضي ٍ قْطؾبظي ،زٍضُ زٍم ،قوبضُ  ،42نم .93-83
ظضفكبى ،فغبءالِ ،پَضهحوسي ،هحوسضضبً ،هيطي ،اؾوبفيل ٍ هَؾي وبؽوي ،هْسي ( .)1399ثطضؾي تغجيفي هحالت اًؿبى هحَض ثب
تبويس ثط هؤلفِ ّبي پيبزُ هحَضي ٍ اذتالط وبضثطي اضاضي (ًوًَِ هَضزي ثبفت ّبي ؾٌتي ،هسضى ،ذَزضٍ والًكْط تجطيع)ً ،كطيِ
فلوي_پػٍّكي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي ،زٍضُ ،24قوبضُ ،71نم .199-173
ؾيبزتي ،فطيبل ٍ وطيوي فطز ،ليال ( .)1397ثطضؾي ٍ ثبظذَاًف تساٍم ظًسگي قْطي زض قت هجتٌي ثط قبزاثي ٍ ؾطظًسگي فضبّبي قْطي
 24ؾبفتِ (هغبلقِ هَضزي :هحلِ زضثٌس) ،فهلٌبهِ هسيطيت قْطي ،زٍضُ  ،17قوبضُ  ،50نم .123-99
ؾيبهه ،هطضيِ ٍ زاٍضپٌبُ ،هحوسضضب ( .)1388ؾبذت ٍ افتجبضيبثي پطؾكٌبهِ ؾٌزف ؾَاز اعالفبتي پبيِ ٍ ٍالقي زاًكزَيبى همغـ
وبضقٌبؾي ،فهلٌبهِ وتبثساضي ٍ اعالؿ ضؾبًي ،زٍضُ  ،12قوبضُ  ،1نم .146-119
ؾيف الْي فرط ،ؾپيسُ .الضيويبى ،تبيوبظ ٍ هقعظي هْط عْطاى ،اهيطهحوس ( .)1392تقييي قبذم ّبي هَحط زض ذلك هىبى ّبي اهي پيبزُ
هساض رْت اضتمبي تقبهالت ارتوبفي (ًوًَِ هَضزي ذيبثبى ثْبض آظازي هحلِ ذبن ؾپيس تْطاى )ً ،كطيِ هقوبضي ٍ قْطؾبظي ايطاى ،زٍضُ
 ،4قوبضُ  ،5نم .95-86

98
















ًكطيِ فلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي ،قوبضُ 78

قبعطيبى ،هحؿي ،ويبًي ؾلوي ،نسيمِ ٍ ثيگلطي ،هقهَهِ ( .)1398تجييي وبضوطز فبهل ؾالهت زض گؿتطـ پيبزُ هساضي وَّؿتبًي ثِ
فٌَاى ضٍيىطزي تفطري هغبلقِ هَضزي (قْط ايالم ) ،فهلٌبهِ قْط پبيساض ،زٍضُ  ،2قوبضُ ، 4نم .64-47
قبّيًَسي ،احوس ٍ للقِ ًَيي ،هحوَز ( .)1392ثطضؾي ٍ تحليل لبثليت پيبزُ هساضي هؿيطّبي فبثط پيبزُ قْط انفْبىً ،كطيِ تحميمبت
وبضثطزي فلَم رغطافيبيي ،زٍضُ  ،13قوبضُ  ،31نم .91-73
قطلي ،فلي ،ضظالي انل ،ؾيٌب ،آلبربًي ،فبعوِ ( .)1396ربزُ ؾالهت قبّطٍز ،اظ هقوبضي ثكط ؾبذت تب هقوبضي هٌؾط ،ؾَهيي ّوبيف
هلي هقوبضي ٍ قْط پبيساض ،زاًكگبُ تطثيت زثيط قْيس ضربيي ،تْطاى ،پبًعزّن اؾفٌس.96
قيطاظثرت ،فبعوِ ٍ ضضَاى ،گَزضظي ( .)1399اضظيبثي هؿيطّبي پيبزُ زض قْط قيطاظ ثب ضٍيىطز ثْجَز حضَضپصيطي قْطًٍساى (هغبلقِ
هَضزي :پيبزُ ضاُ ؾالهت چوطاى ،لهطالسقت ،حؿيٌي الْبقوي)ً ،كطيِ هقوبضي قٌبؾي ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ ،16نم .97-87
فجسالْي ،فلي انغط ،قطفي ،حزت اهلل ٍ ؾليوبًي زاهٌِ ،هزتجي ( .)1398ؾٌزف هغلَثيت پيبزُ هساضي ثط اؾبؼ هؤلفِ ّبي ويفي پيبزُ
ضٍي (هغبلقِ هَضزي :هطوع تزبضي قْط وطهبى)ً ،كطيِ فلوي -پػٍّكي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي ،زٍضُ  ،23قوبضُ  ،67نم .197-221
لطثبى ظازُ ،هػگبى ( .)1395ثبظ ظًسُ ؾبظي پيبزُ ضٍّبي قْطي ثب تبويس ثط هؤلفِ ّبي عطاحي پبضن ذغي (هغبلقِ هَضزي :پيبزُ ضٍ ثلَاض
قْيسنبزلي هكْس) ،چْبضهيي وٌفطاًؽ هلي پػٍّف ّبي وبضثطزي زض هٌْسؾي فوطاى،هقوبضي ٍهسيطيت قْطي ،تْطاى ،ثْوي .1395
لغفي ،نسيمِ ٍ قىيجبيي ،انغط ( .)1392ثطضؾي ٍ آظهَى قبذم لبثليت پيبزُ ضٍي ٍ اضتجبط آى ثب هحيظ ؾبذتِ قسُ قْط(هغبلقِ
هَضزي :قْط لطٍُ) .فهلٌبهِ آضهبى قْط ،زٍضُ  ،6قوبضُ ،11نم .392-383
ليٌچ ،وَيي ( .)1387سیوای ضْز ،تطروِ هٌَچْط فطيٌي ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى چبح ّكتن.
هطازًػاز ،ضحين ثطزي آًب ،ضاظلي ،فطظاًِ ٍ آضٍيي ،هحوَز ( .)1398اضظيبثي هؤلفِ ّبي ويفيت فضب زض پيبزُ ضاُ ّبي قْطي (ًوًَِ هَضزي:
پيبزُ ضاُ فطٌّگي ضقت)ً ،كطيِ فلوي-پػٍّكي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ضيعي ،زٍضُ  ،23قوبضُ  ،69نم .40-19
هطتضَي ،نجَحب ( .)1390ثبظقٌبؾي پيبزُ ضاُ ثِ فٌَاى ثؿتطي ثطاي گصضاًسى اٍلبت فطاغت زض قْط ،هبٌّبهِ قْط ٍ هٌؾط ،قوبضُ ،12
.28-17
هقيٌي ،ؾيس هحوس هْسي ( .)1386ضفتبض فبثط پيبزُ ،زض اضتجبط ثب هىبى ّبي هؿىًَي ٍ تزبضي (هغبلقِ هَضزي :هٌغمِ  6قْطزاضي)،
ًكطيِ ٌّط ّبي ظيجب ،تْطاى ،زٍضُ ،32قوبضُ ، 32نم .26-15
هْسيعازُ ،رَاز ( .)1397هفبّين ٍ هجبًي پيبزُ ضاُ ؾبظي ،هبٌّبهِ قْطزاضي ّب ،زٍضُ  ،2قوبضُ  ،19نم .18-12
هٌْسؾيي هكبٍض قبضهٌس ( .)1394هغبلقبت عطح ربهـ لعٍيي.

- Araldi, A., & Fusco, G. (2019). From the street to the metropolitan region: Pedestrian perspective in
urban fabric analysis. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(7), 1243-1263.
- Bishop, k., Marshall, N. (2017), Social Interactions and the Quality of Urban Public Space, In Martin A.
Abraham (Eds.). Encyclopedia of Sustainable Technologies, pp: 63-70.
- Jin, H., Liu, S., & Kang, J. (2019). Thermal comfort range and influence factor of urban pedestrian streets
in severe cold regions. Energy and Buildings, 198, 197-206.
- Lee, M., Demirtas, D., Buick, J. E., Feldman, M. J., Cheskes, S., Morrison, L. J., ... & Rescu Epistry
Investigators. (2017). Increased cardiac arrest survival and bystander intervention in enclosed pedestrian
walkway systems. Resuscitation, 118, 1-7.
- La Malva, F., Verso, V. R. L., & Astolfi, A. (2015). Livingscape: a multi-sensory approach to improve
the quality of urban spaces. Energy procedia, 78, 37-42.
- Najafpour, H., Bigdeli Rad, V., Lamit, H., & Fitry, S. M. (2014). The Systematic Review on Quality Of
life in urban neighborhoods. Life Sci J, 11(7), 355-364.
- Park, Y., & Garcia, M. (2020). Pedestrian safety perception and urban street settings. International
journal of sustainable transportation, 14(11), 860-871.

99



) ربزُ ؾالهت قْط لعٍيي:اضظيبثي فَاهل هَحط ثط هغلَثيت هحَضّبي پيبزُ قْطي(هغبلقِ هَضزي

- Rad, V. B., Najafpour, H., Ngah, I., Shieh, E., Rad, H. B., & Qazvin, I. (2014). The Systematic Review
on Safety in Urban Neighborhoods. Life Science Journal, 11(10).
- Speck, J. (2018). Create Pedestrian Zones Properly. In Walkable City Rules (pp. 170-171). Island Press,
Washington, DC.
- Vita, G., Shu, Z., Jesson, M., Quinn, A., Hemida, H., Sterling, M., & Baker, C. (2020). On the assessment
of pedestrian distress in urban winds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 203,
104200.
- Zecca, C., Gaglione, F., Laing, R., & Gargiulo, C. (2020). Pedestrian routes and accessibility to urban
services: an urban rhythmic analysis on people's behaviour before and during the COVID-19. TeMA:
journal of land use, mobility and environment, 13(2).

