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 1اىیچرخچ نیهر

  چکیذُ 
هؿىي تِ فٌَاى فضاي ظًسگي تا ًياظّاي گًَاگَى اًؿاى زض ؾغَح هرتلف ؾط ٍ واض زاضز ٍ 
ضضايتوٌسي اظ ايي فضا تِ ّويي خْت اظ اّويت فطاٍاًي تطذَضزاض اؾت. هطٍضي تط هغالقات 

ّاي گًَاگًَي  هؤلفِّا ٍ  زّس، ضضايتوٌسي اظ هؿىي زاضاي خٌثِ زض ايي حَظُ ًكاى هي گطفتِ اًدام
تاقس وِ تطضؾي ٍ  هحيغي، هسيطيتي ٍ فولىطزي هي يؿتظّاي والثسي، اختوافي،  چَى خٌثِ

همايؿِ آى زض ؾِ هحلِ ٍالـ زض يىي اظ هحَضّاي انلي قْط لعٍيي تِ هٌؾَض همايؿِ ضضايتوٌسي 
وقيت قٌاؾاًِ تط ٍ ًيع تطضؾي ًمف تطذي فَاهل خ يافتِ ٍ هحالت لسيوي تَؾقِهياى هحالت تاظُ 

ًفط اظ ؾاوٌيي  120زض ؾاوٌيي ّسف تحميك حاضط تَزُ اؾت. تِ ايي هٌؾَض، زض ّط يه اظ هحالت 
تؿتِ ٍ تاظ نَضت  ؾؤاالتاي تا  ٍ پيوايكي هثتٌي تط پطؾكٌاهِ  زض تحميك حاضط هكاضوت زاقتِ

 لطاضگطفتِي افعاض اؼ.پي.اؼ.اؼ هَضز تطضؾ . ًتايح حانل اظ تحميك وِ اظ عطيك ًطمگطفتِ اؾت
يافتِ زض تواهي  تَؾقِضفت ضضايتوٌسي زض هحلِ تاظُ  يهوِ اًتؾاض  گًَِ ّواىحاوي اظ آى اؾت وِ 

ّاي آى ووتط اظ زٍ هحلِ زيگط تَزُ اؾت. تحليل ضگطؾيَى حاوي اظ آى اؾت وِ ضاتغِ  خٌثِ
ز زاقتِ ٍلي هقٌازاضي هياى هؿاحت ٍاحسّا، تقساز عثمات ٍ هست ؾىًَت تا هيعاى ضضايتوٌسي ٍخَ

ّا  يي، تحليلتط اتحهيالت ٍ تقساز ٍاحسّا ضاتغِ هقٌازاضي تا ضضايتوٌسي ًساقتِ اؾت. فالٍُ 
حاوي اظ آى اؾت وِ هياى خٌؿيت ٍ ًَؿ هالىيت تا هيعاى ضضايتوٌسي ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاقتِ 

ضضايتوٌسي هطتَط تطيي هؤلفِ زض قىل زازى تِ هيعاى  زّس هْن ّا ًكاى هي اؾت. زض ًْايت تطضؾي
 تِ هؤلفِ والثسي تَزُ ٍ ووتطيي تأثيط هطتَط تِ هؤلفِ هحيغي تَزُ اؾت.
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 گاى کلیذیٍاش
ّاي فولىطزي،  ٍيػگي ،ّاي اختوافي ّاي والثسي، ٍيػگي ، ٍيػگيهؿىًَي ضضايتوٌسي

 .يّاي هسيطيت ٍيػگي ،ّاي هحيغي ٍيػگي

 

 هقذهِ
ٌَاى تدطتِ لصت تطزى ٍ يا لصت ضضايت هؿىًَي ؾاوٌاى تِ ف زض ضٍاًكٌاؾي هحيغي

ايتوٌسي اظ ضض (.Canter, 1977:84)ًاقي اظ ظًسگي زض يه هىاى ذال تقطيف قسُ اؾت

ّاي شٌّي ٍ  قاهل هياى ٍيػگيؾىًَت ٍ تهحيظ  تافطز  ضاتغِزٌّسُ  ًكاى ،هحيظ هؿىًَي
هل هَثط قٌاؾايي فَا . تٌاتطايي،( 84: 1390ٍ زيگطاى،  يآتاز فيٌي فطز ٍ هحيظ اؾت)ذاتَى

تِ ذلك تَاًس  ، هيتاقس اي چٌستقسي هي اظ هحل ؾىًَت وِ همَلِ ضايت ؾاوٌاىضزض هيعاى 
( ٍ زض Van poll, 1997: 104تط تطاي قْطًٍساى ووه ًوايس) فضاّاي هؿىًَي هغلَب

وِ  اؾت يحالگيطي هحالت خسيس ضضايتوٌسي ضا اضتماء زّس. ايي زض  تَؾقِ قْطي ٍ قىل
تَزى  ضٍظ تٌِس تؿياضي اظ هٌاعك ًَؾاظ قْطي فليطغن نطف ّعيٌِ ٍ زّ هكاّسات ًكاى هي

ّاي والثسي ٍ ًؾطي اظ هَفميت چٌساًي تطذَضزاض ًثَزُ ٍ فليطغن  تطذي هكرهِ
تط تا ٍخَز  اي تطذَضزاض ًيؿتٌس ٍ هحالت لسيوي ّاي نَضت گطفتِ اظ اضظـ ٍيػُ تيٌي پيف

ٍ اضظـ   (1394تيكتطي زاقتِ )گِل، هقضل تطافيه ٍ قلَغي ٍ زؾتطؾي ّوچٌاى هغلَتيت 
 . اؾتّا ّوچٌاى تاالتط اظ تطذي هحالت اهطٍظي  هله زض آى

ّاي هرتلف هحل  يي اظ خٌثِؾٌدف هيعاى ضضايت ؾاوٌلصا ّسف تحميك حاضط، 
ّا اظ عطيك همايؿِ تغثيمي ضضايتوٌسي ؾىًَتي زض ؾِ هحلِ قْطي لعٍيي اؾت  ظًسگي آى

 احتوالي يّا ٍ خٌثِ هتغيطّااًس تا اظ ايي عطيك  گطفتِ قىلوِ زض ؾِ زٍضُ ظهاًي هرتلف 

ًوايس.  قٌاؾاييّا ضا  آى هؿىًَي هحيظ اظ قْطًٍساى ضضايتوٌسي هيعاى تط تأثيطگصاض
قَز آى اؾت وِ اٍالً فَاهلي وِ زض تطضؾي  ّاي انلي وِ زض ايي تحميك هغطح هي پطؾف

اًس؟ ثاًياً آيا تفاٍتي هياى  ًس وسامضضايتوٌسي ؾىًَتي افطاز تايس هَضز تَخِ لطاض گيط
ّاي والثسي هرتلف ٍخَز زاضز؟ ٍ اگط  ضضايتوٌسي زض هحالت هرتلف تا لسهت ٍ ٍيػگي
 تاقس؟  ّاي هحيغي هي ّا ٍ هؤلفِ چٌيي تفاٍتي ٍخَز زاضز هطتَط تِ وسام يه اظ خٌثِ
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 هباًی ًظری

ا هحيظ زاضز ٍ زض ًْايت ت ؾاظگاضضضايت اظ هحيظ تأثيط هؿتمين ٍ هثثت تط ضٍي ضفتاض 
ضضايتوٌسي اظ هىاى اظ خولِ فَاهلي  .گطزز يهفطز  ول ظًسگي هٌدط تِ ضضايت ًؿثي اظ

 تَاًس تط پيًَسّاي فاعفي اًؿاى ٍ هىاى تأثيطگصاض تاقس اؾت وِ هحمك گطزيسى آى هي

(Stedman, 2002 .) اثثات ًوَز همَلِ ضضايتوٌسي فاهل 2003هغالقِ اؾتسهي زض ؾال ،
اضظياتي والثسي ٍ  تاضضايت ضا  (،1998) 1هِف ٍ هٌََضسي زض تَؾقِ حؽ هىاى اؾت ٍ ولي

تطغية تِ ؾىًَت عَالًي هست زض فاهل  ضضايت ؾاوٌاى ضا هغطح ًوَزُ ٍاختوافي هحيظ 
اي  زض هغالقِ .زاًٌس تِ ؾايط هٌاعك هؿىًَي هيهْاخطت  فاهلضضايت آًاى ضا فسم هىاى ٍ 

اًدام زازًس، ضضايتوٌسي يىي اظ هقياضّاي انلي  1969ؾال  زضّوىاضاًف وِ لٌؿيٌگ ٍ 
تقطيف  گًَِ يياتط ايي اؾاؼ ويفيت هحيظ  ٍؾٌدف هيعاى ويفيت هحيغي هغطح گطزيس 

ّايي وِ  ويفيت تاال، احؿاؼ ضفاُ ٍ ضضايتوٌسي ضا تِ ٍاؾغِ ٍيػگي ي وِ: هحيغگطزيس
هٌتمل ذَز وٌٌسگاى  زُىي، اختوافي ٍ يا ًوازيي تاقس، تِ اؾتفايهوىي اؾت فيع

هيعاى ضضايت  هغالقات نَضت گطفتِ زضتاضُ تطضؾي تا. (Lansing et al, 1969:91)وٌس هي
قطايظ  تاگطزز وِ زضن هيعاى ضضايت اظ ؾَي ّط قرم  اظ هحيظ ؾىًَتي، هكرم هي

 تَزُهتفاٍت  ؛هرتلف قرهي، اختوافي، التهازي، فطٌّگي ٍ فيعيىي
(Mohit et al, 2009:21) ض فيي حال تحت تأثيط ويفيت هحيظ هاًٌس ٍيػگي هؿىي، ٍ ز

)انغطي ظهاًي تاقس هيزؾتطؾي، تْساقت هحيظ، فَاهل عثيقي، ؾيوا ٍ هٌؾط ٍ قثىِ هقاتط 
 .(1397ٍ ههغفايي، 

ّاي والثسي  ضضايتوٌسي اظ هحل ؾىًَت، تِ فَاهل هرتلف فيٌي ٍ شٌّي قاهل هؤلفِ
( ٍ هفَْهي Apparicio, 2006; Potter & Cantarero, 2006ٍ اختوافي تؿتگي زاضز )

قٌاؾاًِ ٍ  ي اؾت وِ تا فَاهل والثسي چَى زؾتطؾي تِ ذسهات، فَاهل ظيثاييچٌستقس
ّاي هحيغي چَى ٍخَز َّاي پان ٍ تِ زٍض اظ آلَزگي ٍ هيعاى تَخِ تِ حفؼ ٍ  ٍيػگي

 اي ضضايتوٌسي ؾغح(. Rioux & Werner, 2011: 159ًگْساضي هحيظ زض ضاتغِ اؾت)
 ٍ اختوافي ّايذهيهِ ؾغح زٍ زض فَاهل اظ ٍؾيقي عيف هىاى تَؾظ يه اظ ًاضضايتي
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 فَاهلي حتي وِ آًدا تا گطزز.هيآى تقييي  هسيطيت ٍ وٌتطل ٍ ًيع ؾىًَتي هحيظ والثسي

 تا افطاز قرهي زضگيطي هيعاى ٍ ؾغح افطاز، ؾىًَتي پيكيي تداضب ًؾيط تدطتي ٍ قرهي

 افطاز اختوافي-ضٍاًي ّاي گطايف ؾىًَتي، ّايهحيظ زض افطاز فياختوا ّايتكىّل اختواؿ،

 افطاز، فاللِ ٍ اقتياق هيعاى ٍ افطاز ضؾَم ٍ آزاب ٍ ّا ؾٌّت ولي، نَضت تِ خاهقِ تِ ًؿثت

 ّوچٌاى . (Pacione, 2003:28) تاقٌس تأثيطگصاض ؾىًَتي ضضايتوٌسيتط  تَاًٌسهي ّوگي

 ٍ ؾاوي فطز ٍ ؾىًَتي ٍاحس هؿىي، ّايػگيٍ ٍي ذهَنيات ًؾيط زيگطي فَاهلي وِ
 ّايٍيػگي ٍ ذهَنيات لثيل هؿىًَي اظ ٍاحس يه ّاي ؾىًَتيلاتليت عَض ييّو

ذسهات ٍ  ؾايط ٍ ٍ تأهيي تْساقت ظتالِ آٍضي خوـ اؾتاًساضز ًؾيط هسيطيتي گًَاگَى ؾيؿتن
 . (1396يطگصاضًس )تصضافكاى ٍ ّوىاضاى، تأث هياى ايي زض هحلي اهىاًات
زيگطي وِ تط ضضايتوٌسي ؾىًَتي نَضت گطفت ًيع تِ اّويت ًمف ضضايت  تطضؾي زض

ٍ زيگطاى،  ضفيقياىاظ هحل ؾىًَت اقاضُ گطزيس ) هثثت تلميزض ايداز  اختوافي فَاهلاظ 
( وِ ايي اهط تا فَاهلي چَى ّوثؿتگي تا خاهقِ هحلي ٍ پيًَسّاي اختوافي، 35: 1395

(. 97: 1395ا لاتل تقطيف اؾت )غفَضياى ٍ حهاضي، ّ ّوگًَي ؾاوٌيي ٍ هكاضوت آى
 هحيظ قطايظ اظ خَاى افطاز اظ تيف افطاز ؾالرَضزُ وِ زٌّس هي ًكاى ّوچٌيي، هغالقات

 Chapman & Lombard, 2006; Filkins et al, 2000) ضضايت زاضًس ذَز  هؿىًَي

James, 2008;ًس)زاض هطزاى تِ ًؿثت تيكتطي هيعاى ضضايتوٌسي ( ٍ ظًاىAiello et al., 

2010; Perez et al, 2001 .) 

 

 (Amerigo & Aragones, 1990: 318هذل رضایتوٌذی سکًَتی ) -1ضکل
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ويفيت هحيظ قْطي ّوچَى تْساقت هحيظ، زض ّاي اثطگصاض  هؤلفِتِ عَض ولي، 
ّاي  اظ التهاز هحلي، زؾتطؾي حوايتّاي فطٌّگي،  اهٌيت، تقاهالت اختوافي، تٌَؿ فقاليت

( ٍ زؾتطؾي هٌاؾة 129-1388:151، يطي)ذسايي ٍ پَض ذهغلَب ٌاؾة، ويفيت والثسيه
هعاحن، تؿْيالت ٍ فضاّاي  هكاغل، ضفـ ؾس هقثط ٍ خلَگيطي اظ ًٍمل فوَهي حولتِ 

ّا ٍ الساهات  هطزم زض هَضز فقاليت هكاضوتٍضظقي ٍ گصضاى اٍلات فطاغت ٍ ّوچٌيي 
( ًمف 1380پَض ٍ ّوىاضاى،  )تطن ؾاوٌييتِ  ذسهات قْطي ًحَُ اضائِ ٍ قْطزاضي

ًوايٌس. زض ٍالـ ويفيت هحيظ قْطي  زض ضضايتوٌسي قْطًٍساى ايفا هي يا هالحؾِ لاتل
اظ هحيظ هؿىًَي اؾت وِ حسالل هغلَتيت ضا تطاي ظًسگي قْطي تِ  اضظياتيتطاي  قاذهي

ٍخَز  اًي اختوافي،ضؾ هيعاى ٍ ًحَُ ذسهات تِتَاى  ّوطاُ زاضز ٍ اظ فَاهل هؤثط تط آى هي
اهٌيت اختوافي، ًحَُ زؾتطؾي  ّاي فوسُ ٍ ذسهاتي قْط، واضتطيتَظيـ هطاتة زض  ؾلؿلِ

ّاي  قْطي، فولىطز ترف ظيؿت يظّا، هح واضتطي هَلقيتقْطي، ًماط هرتلف تِ 
 ،فطٌّگ تَهي ؾاوٌاى َّيت ٍ قْطي، حاون تط فضاّايّاي  هرتلف زض قْط، فقاليت

، ّا زؾتطؾي ،(Kamruzzaman & et al, 2007قْطي )هسيطيت ّا ٍ  ويفيت ظيطؾاذت
تداضي، فطاغت ٍ ؾالهت  ،ٍاتظ اختوافي هطزم، ذسهات ضفاّيضفضاّاي ؾثع، ٍخَز 

 ّاي خٌثِ زاضايويفيت هحيظ قْطي  تٌاتطايي،. اقاضُ وطز (Bonaiuto, 2006) هحيغي
)ذسايي ٍ پَض اقست هيّا  آى زٌّسُ يلويفي ٍ ووي فٌانط قْطي ٍ اخعاي تكى هرتلف

 (.1388، يطيذ
هؿىًَي تا اؾتفازُ اظ تطذي الساهات هاًٌس اظ فضاّاي ضضايتوٌسي هغلَتيت ٍ زض ًتيدِ 
لسضت هسيطيت هحلي زض حفؼ تْساقت ٍ ، قثىِ هقاتط هغلَبهسيطيت وٌتطل اهٌيت، 

هيٌِ، ظهىاى تا  تٌاؾة، هٌاؾة تؿْيالتٍخَز ، (Mohit et al, 2009: 24ؾالهت )
گطزز. زض ايي ضاؾتا فَاهلي  قايؿتِ تأهيي هي هسيطيت هغلَب ٍ ضي، هكرهات تهطيپايسا
 اضظـ التهازي هىاى، تدؿن ؾاوٌيي اظ ٍاحسّاي هكاتِ ٍ تافت اختوافي هىاى چَى

(Marcuse, 1992) اضتثاعات اختوافي ٍ هكرهات يٍ هقواض يّاي قْطؾاظ ٍ ٍيػگي ،
 سٌتَاً وِ هي اظ خولِ فَاهلي ّؿتٌس  (Bonaiuto et al, 1999:334) اي هىاى ظهيٌِ

ّوگي عَل هست الاهت،  َاهلي چَىففالٍُ تط  س.ًهَخة افعايف ضضايت ؾاوٌاى گطز
تطافيه  ٍضقيت هغلَب تِ لحاػ، ًطخ ون خطم ٍ تَزى ؾاوٌاى تِ لحاػ فطٌّگي ٍ ًػازي
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-Hur & Morrowتاقٌس ) تاضُ ضضايتوٌسي هيتطيي هَضَفات هَضز تحث زض هْنوِ اظ 

Jones, 2000) ،ضضايت هحيظ هؿىًَي ضا هٌَط تِ  (،1986) ٍ ؾِطويؿياى هاضوَؼ
ؽاّط تهطي هغثَؿ، ضضايت اظ هسيطيت، حضَضّوؿايگاى  ؾاظگاضي، ًگْساضي،: هتغيطّاي

تَاى  وٌٌس. لصا هي ، هقطفي هيّوگي، زضن اضظـ التهازي ٍ ضضايت اظ ؾايط ّوؿايگاى
تاقس  هتفاٍتي هياتقاز والثسي ٍ اختوافي  زاضاي يضضايتوٌسي اظ هؿىچٌيي ازفا ًوَز وِ 

فضاي  ٍ ؾطاًِ ظيطتٌا ّا، اتاق ٍاحس هؿىًَي، تقساز هؿاحتتَاى تِ  والثسي آى هي وِ زض تُقس
ضضايتوٌسي اظ  اختوافي ي فضاّاي زاذلي ٍ ذاضخي اقاضُ ًوَز. تُقسؽاّطّاي  ٍيػگيتاظ، 

زض ضاتغِ هؿىًَي  ذاًَاض زض ٍاحسلِ ٍ تقساز هؿىي ًيع تا تطاون افطاز زض ٍاحس هؿىًَي ٍ هح
 ي زضا هالحؾِ لاتلاؾت ٍ زض ايي هياى، فَاهلي هاًٌس هالىيت ٍ اهٌيت اختوافي ًيع ًمف 

زّس  ّوچٌيي هغالقات ًكاى هي (.Varady & Preiser, 1998ضضايتوٌسي ؾاوٌيي زاضًس)
ّطي ٍ ًَؿ هقواضي آى ّاي ؽا اؾتحىام تٌا، تْساقت هحيظ، هؿاحت ٍ اتقاز هؿىي، ٍيػگي

  ّا اظ خولِ فَاهلي ّؿتٌس وِ تِ تطتية زض ظهيٌِ ًحَُ اضظياتي ؾاوٌيي اظ هحل ؾىًَت آى
(. تحميمات حاوي اظ آى اؾت وِ ًِ تٌْا 40: 1395اًس )اوثطپَض ٍ ّوىاضاى،  اثطگصاض تَزُ

 ؾي، فَاهل هحيغي زض ضاتغِ تا ضضايتوٌسي ًمف زاضًس تلىِ هتغيطّاي فطزي چَى

)عثي  سًهىاى زاض اظ ضضايت افعايف زض هقٌازاضي تأثيط ًيع ؾغح زضآهس ٍ تَزى ذاًِ احةن
-ّاي اختوافي تا قاذمضضايتوٌسي زض تطذي هغالقات، . (1394،ٍ ضضايي هؤيس هؿطٍض

ؾت )احسًػاز ٍ ًدفي،   هحيغي هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ فطٌّگي، التهازي، والثسي ٍ ظيؿت
 هحيظّاي ؾٌدف ضضايتوٌسي اظ  زّس قاذم فَق ًكاى هي ّاي ( اها تطضؾي31: 1395

ّاي والثسي، فولىطزي، اختوافي،  ٍيػگيتَاى زض لالة قف هؤلفِ:  هؿىًَي ضا هي
ّاي  وِ قاذم ًوَزتٌسي  ٍ زض ًْايت تؿْيالت ٍ اهىاًات هؿىي خوـ هسيطيتي، هحيغي

 آهسُ اؾت. 1آى زض خسٍل

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  115  ..…زض هحالت يهؿىًَ ياظ فضاّا يتوٌسيضضا  ؿِيهما

 

 رضایتوٌذیّای  ّا ٍ ضاخص هعرفی هؤلفِ -1جذٍل

 ّا ضاخص ّا هؤلفِ

ّای  ٍیصگی

 کالبذی

ٍ  ضٍّا ويفيت پيازُ، ٍاحس هؿىًَي عطاحي ويفيتي، زؾتطؾ)تقساز عثمات(،  تطاون ؾاذتواًي
 فضاي ؾثعٍخَز 

ّای  ٍیصگی

 عولکردی

، ذطيس، تْساقتي ٍ زضهاًي، تفطيحي، تاظي وَزواى، ٍضظقي ،زؾتطؾي تِ هطاوع آهَظقي
 تطافيهٍ  اهٌيت هقاتط فوَهي، يًمليِ فوَه ًملٍ  حول

ّای  ٍیصگی

 هحیطی

)تْساقت(،  فاضالب، ؾيؿتن ؾىًَت ٍ آضاهف هحيغي، آلَزگي نَتي، آلَزگي َّا
 ضٍظ ضٍقٌايي هحيغي زض قثاًٍِ  فضاّاي هرطٍتِ ٍ ًااهي، ّاي نٌقتي ٍ واضگاّي فقاليت

ّای  ٍیصگی

 اجتواعی

قلَغي ٍ اظزحام ، ّوؿايگاى زض هحلِ وافيضٍاتظ اخت، هيعاى توايل تط هاًسى، هست ؾىًَت
 زظزي ٍ ؾطلتٍ  حضَض افطاز ٍلگطز زض هحيظ، هحيظ

ّای  ٍیصگی

 هذیریتی

(، هيي ضٍقٌاييأآٍضي ظتالِ، پاويعگي هحلِ، ت خوـ) قسُ تَؾظ قْطزاضي ذسهات اضائِ
، اٍضغاًؽ، يًكاً ذسهات هطتَط تِ اهٌيت)آتفٍ  (تلفي ّاي قْطي )آب، تطق ٍ ظيطؾاذت

 (يطٍي اًتؾاهيً

ٍ  تسْیالت

 هسکي اهکاًات

،  ًَؿ هالىيت )اهىاى فضاّاي تاظ هؿىًَي، پاضويٌگ، تقساز اتاق، هؿاحت ٍاحس هؿىًَي
 توله تِ لحاػ اضظـ ظهيي(

 

 ّا رٍشٍ  هَاد
زض همَلِ ضضايتوٌسي قاهل:  گاًِ قف هتغيطّايضٍـ تحميك حاضط تا تَخِ تِ 

، اختوافي، هسيطيتي ٍ  تؿْيالت ٍ اهىاًات هؿىي ّاي والثسي، فولىطزي، هحيغي ٍيػگي
، اظ 1خسٍل  تط اؾاؼّاي آى  ّا ٍ قاذم تاقس وِ تواهي هؤلفِ هثتٌي تط ضٍـ پيوايف هي

عطيك پطؾكٌاهِ تؿتِ زض لالة پٌدگاًِ عيف ليىطت)ضضايت واهل تا فسم ضضايت واهل( ٍ 
ي فضاّاي هَضز هغالقِ ًفط اظ ؾاوٌي 360گَيِ نَضت گطفتِ اؾت. زض هدوَؿ  28عطاحي 

ًمكِ هحلِ ٍ  تط اؾاؼاًس وِ تِ نَضت تهازفي  ( زض تحميك حاضط قطوت ًوَز1ُ)قىل
. ًتايح حانلِ اًس لطاضگطفتًِفط زض ّط هحلِ( اًتراب ٍ هَضز ههاحثِ 120ّا ) تقساز پطؾكٌاهِ

قٌازاضي افعاض اؼ.پي.اؼ.اؼ هَضز تحليل لطاض گطفتٌس ٍ تِ هٌؾَض تطضؾي ه ًيع اظ عطيك ًطم
 . اؾت يسُگطزّاي هرتلف اؾتفازُ  ّاي تحميك اظ آظهَى ضٍاتظ هتغيطّاٍ پاؾد تِ پطؾف
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 ًقطِ هَقعیت هحالت هَرد هطالعِ در ضْر  -2ضکل

(https://www.google.com/maps/dir) 

فضاّايي وِ زض تحميك حاضط هَضز اضظياتي لطاض گطفتٌس هكتول تط ؾِ هحلِ هؿىًَي 
زض لعٍيي قاهل: هحلِ فطزٍؾي زض هداٍضت هطوع تاضيري قْط، هحلِ زاًكگاُ تا زؾتطؾي 
هغلَب تِ ذسهات هرتلف ٍ هحلِ پًَه وِ ًَؾاظ ٍ فالس اهىاًات ٍ فضاّاي ضٍظهطُ 

ّاي هرتلف  تاقس وِ ّط ؾِ زض اهتساز يىي اظ هحَضّاي انلي قْط زض زٍضُ هي
-ّا زض اهتساز هحَض قوالي هَلقيت لطاضگيطي آى . زاليل اًتراب ايي هحالتاًس گطفتِ قىل

ّاي انلي قْط وِ تِ هطوع  خٌَتي تَؾقِ قْط، لطاضگيطي زض هداٍضت يىي اظ قطياى
 تاقس.  گطزز ٍ ًيع اّويت ايي هحالت زض ؾغح قْط هي تاضيري قْط هٌتْي هي

 ّایافتِ
هرتلفي  ّاي هطز تا هتَؾظ تحهيالت زيپلن قاهل گطٍُ 137ظى ٍ  223زض هدوَؿ 

زاض زض تحميك حاضط هكاضوت  چَى هكاغل ذهَني، هقلن، تاظًكؿتِ، زاًكدَ ٍ ذاًِ

 محله پونک

 محله دانشگاه

 محله فردوسی
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وٌٌسگاى هاله ٍ هاتمي هؿتأخط تَزًس وِ تيي  ًفط اظ هكاضوت 298ًوَزًس. اظ ايي تقساز، 
اًس. زض هطحلِ اٍل اظ تحليل ًتايح، ضٍايي  ؾال تَزُ 42تا هتَؾظ ؾي  82تا  14ؾٌيي 

ضا ًكاى زاز وِ افتثاض آى هَضز تأييس لطاض  93/0فسز  وطٍى تاخآظهَى پطؾكٌاهِ اظ عطيك 
زّس ّواًگًَِ وِ  گطفت. همايؿِ هيعاى ضضايتوٌسي زض ؾِ ًوًَِ هَضز هغالقِ ًكاى هي

تاقس  ضفت ووتطيي هيعاى ضضايتوٌسي زض تواهي اتقاز آى هطتَط تِ هحلِ پًَه هي اًتؾاض هي
هسيطيتي، اختوافي، هحيغي ٍ والثسي ٍ تؿْيالت اظ  ّاي ٍ هحلِ زاًكگاُ تِ لحاػ ٍيػگي

ّاي  تيكتطيي ؾغح ضضايتوٌسي تطذَضزاض تَزُ اؾت ٍ هحلِ فطزٍؾي تٌْا زض تُقس ٍيػگي
(. تِ عَض ولي، 3اؾت)قىل فولىطزي آى اظ تيف اظ ؾايط هحالت هَضز ضضايت ؾاوٌيي تَزُ

هحلِ زاًكگاُ ٍ ووتطيي  تطيي هيعاى ضضايتوٌسي زض يفتزٌّسُ آى اؾت وِ  ًتايح ًكاى
 (. 2تاقس)خسٍل هيعاى آى زض هحلِ پًَه هي

 
 هقایسِ هیساى رضایتوٌذی ساکٌیي در ابعاد هختلف آى -3ضکل

 فراٍاًی هیساى رضایتوٌذی از فضاّای هَرد هطالعِ -2جذٍل

 حذاکثر حذاقل خطای استاًذارد اًحراف هعیار هیاًگیي تعذاد 

21/107 120 فردٍسی  854/10  991/0  80 147 

40/125 120 داًطگاُ  433/5  496/0  104 137 

77/84 120 پًَک  425/13  226/1  60 128 

ّاي هرتلف وِ اظ عطيك آظهَى ّوثؿتگي پيطؾَى  تطضؾي تحليلي ضاتغِ تيي هؤلفِ
لاتل تطضؾي تَز ضاتغِ هقٌازاض هياى فاهل ؾي، هست ؾىًَت، تقساز ٍاحسّا ٍ عثمات ضا 



 

 

 

 

111  ِ67ضيعي، قواضُ فلوي ـ پػٍّكي خغطافيا ٍ تطًاهِ ًكطي 

 

آهسُ اؾت. تا تَخِ تِ آى وِ تِ ًتايح ّوثؿتگي اوتفا  3آى زض خسٍل  ًكاى زاز وِ ًتيدِ
  وِ ضاتغِ (4)خسٍلًگطزيس، تحليل زيگطي اظ عطيك آظهَى ضگطؾيَى ًيع نَضت گطفت

ٍ  0.000هقٌازاضي هياى هست ؾىًَت ٍ هيعاى ضضايتوٌسي ؾىًَتي ًكاى زاز )هقٌازاضي;
ضاتغِ هقٌازاضي هياى تحهيالت ٍ وِ زض ايي تحليل ًيع  زض حالي (6.811ضطية تي;

ضضايتوٌسي ؾىًَتي هكاّسُ ًكس. زض هياى فَاهل والثسي تطذالف ًتيدِ آظهَى ّوثؿتگي  
اي هقٌازاض  فالٍُ تط تقساز عثمات هياى هؿاحت ٍاحسّا ٍ ضضايتوٌسي ؾاوٌيي ًيع ضاتغِ

اظ عطيك اي ضاتغِ هتغيطّا  هكاّسُ گطزيس وِ زليل آى زض زلت تيكتط ٍ تطضؾي همايؿِ
شوط اؾت تا افعايف تقساز عثمات اظ هيعاى ضضايتوٌسي واؾتِ  تاقس. لاتل آظهَى ضگطؾيَى هي

ت. زض تَضيح ايي اهط قايس قسُ ٍ ّويي اهط زض هَضز ضاتغِ هيعاى هؿاحت ًيع هغطح اؾ
تتَاى زليل افعايف هؿاحت فضاي هؿىًَي ضا تِ ٍضقيت التهازي تْتط هطتثظ زاًؿت ٍ 

يافتِ ٍ هيعاى  ايي اهط حاوي اظ آى اؾت وِ تا تْثَز ٍضـ التهازي اًتؾاضات افعايف
 گطزز. ضضايتوٌسي افطاز ووتط هي

 پیرسَى هعرفی رٍابط هعٌادار از طریق آزهَى ّوبستگی  -3جذٍل

 هعٌاداری هیساى ّوبستگی هتغیر

170/0++ سي  001/0  

 259/0 -60/0 تحصیالت

413/0++ هذت سکًَت  000/0 

 000/0 -279/0++ تعذاد ٍاحذ

 312/0 053/0 هساحت

 000/0 -333/0++ تعذاد طبقات

 بررسی ًقص عَاهل هختلف در هیساى رضایتوٌذی از طریق تحلیل رگرسیَى -4جذٍل

ؾتاًساضز ًكسُضطية ا هسل اؾتاًساضزقسُضطية    هقٌازاضي ضطية تي 

 تتا ذغاي اؾتاًساضز ضطية
729/111 فسز ثاتت  227/7   460/15  000/0  

-041/0 سي  087/0  028/0-  467/0-  640./  

427/0 تحصیالت  253/0  093/0  689/1  092/0  

830/0 هذت سکًَت  122/0  401/0  811/6  000/0  

-453/0 تعذاد ٍاحذ  671/0  046/0-  675/0-  500/0  

بقاتتعذاد ط  549/3-  272/1  187/0-  789/2-  006/0  

 هتغیر ٍابستِ: رضایتوٌذی
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تطضؾي ضاتغِ هياى خٌؿيت ٍ ًَؿ هالىيت تا هيعاى ضضايتوٌسي اظ عطيك آظهَى آًٍَا 
زّس هياى خٌؿيت ٍ ضضايتوٌسي ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاضز ٍ ايي  )اف تؿت( ًيع ًكاى هي

ٍ ضطية اف;  0.000ظًاى اظ هيعاى تيكتطي تطذَضزاض اؾت) هقٌازاضي; اىهياهط زض 
( ٍ تِ ّويي تطتية ضاتغِ هقٌازاضي هياى ًَؿ هالىيت ٍ هيعاى ضضايتوٌسي ًيع ٍخَز 31.208

 ٍ 0.004اًس) هقٌازاضي; زاضز ٍ هالىيي تيف اظ هؿتاخطيي اظ فضاي ظًسگي ذَز ضضايت زاقتِ
گيطي هيعاى  گي هياى اتقاز هرتلف ضضايتوٌسي زض قىل(. تطضؾي ّوثؿت8.295ضطية اف; 

ّاي والثسي ٍ  تطيي اضتثاط هطتَط تِ ٍيػگي ضضايت ؾاوٌيي ًيع حاوي اظ آى اؾت وِ تيف
 (.4تاقس)قىل ّاي هحيغي هي ؾپؽ فولىطزي تَزُ ٍ ووتطيي هيعاى هطتَط تِ ٍيػگي

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 در رضایتوٌذی از هحل سکًَت بررسی ًقص رضایتوٌذی از ابعاد هختلف هحلِ -4ضکل

ٍ ضطية اف;  0.014ًَؿ هالىيت قرهي زض ضضايتوٌسي اظ تؿْيالت) هقٌازاضي;
(، 9.992ٍ ضطية اف;  0.002ّاي والثسي) هقٌازاضي; ( ، ضضايتوٌسي اظ ٍيػگي6.053
ّاي  ( ٍ زض ًْايت ٍيػگي5.827ٍ ضطية اف;  0.016ّاي فولىطزي) هقٌازاضي; ٍيػگي

 اؾت. ( ًيع زاضاي ًمف هقٌازاضي تَز11.429ٍُ ضطية اف;  0.001ي;هسيطيتي)هقٌازاض

تَزُ ٍ ظًاى  هقٌازاضّاي هحل ؾىًَت زاضاي اضتثاط  فاهل خٌؿيت ًيع زض تواهي خٌثِ
 اًس. ضضايتوٌسي تيكتطي ًؿثت تِ هحل ظًسگي ذَز ًكاى زازُ

َضز هحل تِ هٌؾَض اضظياتي زيسگاُ ؾاوٌيي زض ه نَضت گطفتِّاي  زض ازاهِ تحليل 
وٌٌسگاى ذَاؾتِ قس فَاهل ًاهغلَب ٍ هغلَب هحل ؾىًَت ذَز  ؾىًَت ذَز اظ هكاضوت
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زّس فَاهلي وِ ؾثة هغلَتيت زض هحلِ فطزٍؾي اظ ًگاُ  ًكاى هي ّا پاؾدضا هغطح ًوايٌس. 
%(، آضاهف ٍ اهٌيت 39واضتطاى گطزيسُ قاهل زؾتطؾي ٍ هَلقيت هغلَب آى زض قْط )

%( ٍ فَاهل هقٌايي چَى تَلس زض آى هىاى 27ٍ فطٌّگي ؾاوٌيي ) %(، ٍضقيت اختوافي32)
آهسُ ًيع  5تاقس. فَاهل ًاهغلَب زض هحلِ فطزٍؾي وِ زض قىل %( هي5ٍ احؿاؼ تقلك )

تاقس وِ ضضايتوٌسي ضا زض  يع هيّط چزٌّسُ هقضل حضَض اتَهثيل ٍ تطافيه تيف اظ  ًكاى
 آى تا حسٍزي واّف زازُ اؾت.

 

 
 عذم هطلَبیت در هحلِ فردٍسیعَاهل  -5ضکل

زّس وِ فَاهلي وِ ؾثة هغلَتيت ايي هىاى تطاي  ّا زض هحلِ زاًكگاُ ًكاى هي تطضؾي
%(، 26ّاي اختوافي ) %(، ٍيػگي43ظًسگي گطزيسُ قاهل زؾتطؾي ٍ هَلقيت هغلَب آى )

ي هحلِ ًؿثت تِ ؾايط هحالت ًاه ذَـ%( ٍ 7%(، ٍخَز فضاي ؾثع )23اهٌيت ٍ آضاهف )
ضٍّاي ًاهٌاؾة، آلَزگي نَتي، فطؾَزگي تطذي تٌاّا، فسم  تاقس. فَاهلي چَى پيازُ هي

زض تواهي   ضؾيسگي قْطزاضي، ًَضپطزاظي ًاهٌاؾة، ووثَز پاضويٌگ، ؾطفت ٍ حضَض اتَهثيل
 .آهسُ اؾت 6تاقس وِ زض قىل هقاتط ٍ ٍخَز افطاز غيطتَهي اظ خولِ فَاهل فسم هغلَتيت هي
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 هطلَبیت در هحلِ داًطگاُعَاهل عذم  -6ضکل

فَاهلي وِ ؾثة هغلَتيت هحلِ پًَه اظ ًگاُ ؾاوٌيي گطزيسُ هَاضزي چَى آضاهف ٍ 
%(، 9%(، ًحَُ عطاحي )14%(، ٍضقيت اختوافي )22%(، َّاي هغلَب )41ذلَت زض فضا )

%( ٍ فَاهل ًاهغلَب زض هحلِ پًَه ًيع ًساقتي اهىاًات 6%( ٍ ٍؾقت فضا )9تْساقت )
 آهسُ اؾت. 7فطيحي، فضاي ؾثع ٍ تاًه ٍ هطاوع ذطيس تَزُ وِ ًتيدِ آى زض قىلٍضظقي، ت

 

 
 عَاهل عذم هطلَبیت در هحلِ پًَک -7ضکل
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 بحث 
ّاي تحليلي نَضت گطفتِ زض هَضز فَاهل هؤثط تط هيعاى ضضايتوٌسي ًيع  تطضؾي

(، 2008خيوع )(، 2006هي ٍ لَهثاضز) ضاؾتا تا تحميمات هكاتِ زض ايي ظهيٌِ هاًٌس چپ ّن
( ًكاى زاز اظ هياى فَاهل 2001( ٍ پطظ )2010(، آيلَ )2000فيلىيٌع ٍ ّوىاضاى)

قٌاؾاًِ فَاهلي چَى هست ؾىًَت، ؾي ٍ خٌؿيت ضاتغِ هقٌازاضي تا ضضايتوٌسي  خوقيت
ّاي نَضت گطفتِ، هياى تحهيالت ٍ هيعاى ضضايتوٌسي  تيٌي ضغن پيفزاقتٌس ٍلي فلي

ّاي والثسي ًيع حاوي اظ آى اؾت وِ  ُ ًكس. تحليل ضاتغِ هياى هؤلفِضاتغِ هقٌازاضي هكاّس
ّاي هرتلف والثس هىاى ٍ ًمف آى زض  ( تِ خٌث1998ِاگطچِ زض هغالقِ ٍاضازي ٍ پطيؿط )
 تقسازهؿاحت ٍاحس هؿىًَي ٍ تَز تٌْا زٍ فاهل  ضاتغِ تا ضضايتوٌسي اقاضُ گطزيسُ
ض هيعاى ضضايتوٌسي ؾاوٌيي زاقتٌس. ًىتِ اي ز وٌٌسُ عثمات)اضتثاط هٌفي( ًمف تقييي

تاقس آى اؾت وِ  شوط هي زيگطي وِ زض تحليل فَاهل هؤثط تط اتقاز هرتلف ضضايتوٌسي لاتل
ّا اظ تؿْيالت، والثس، فولىطز ٍ هسيطيت  هالىيت قرهي ؾاوٌيي تا هيعاى ضضايتوٌسي آى

گصاضي ٍ ذطيس هؿىي زض  وٌٌسُ چطايي ؾطهايِ هىاى ضاتغِ هقٌازاضي زاقتِ وِ ذَز تَخيِ
ًيع  (2007( ٍ واهطٍظظهاى ٍ ّوىاضاى)2009تاقس ٍ هغالقات هُْيت) هحالت هرتلف قْط هي

 ًوايس. تِ عَض هكاتِ تط ايي اهط تأويس هي
تاقس همايؿِ ًمف ٍ اّويت  تِ عَض ذال اظ زؾتاٍضزّاي تحميك حاضط هي آًچِاها 

ضضايتوٌسي ؾاوٌيي اؾت وِ تِ ّاي هرتلف فضاي ؾىًَت ٍ ًمف آى زض تأهيي  خٌثِ
ّاي  تطتية تِ ًمف فَاهل والثسي، فولىطزي، تؿْيالت ٍ ذسهات، هسيطيت هىاى، ٍيػگي

وِ  گًَِ ّواىّاي هحيغي تأويس زاضز. هغالقِ حاضط ًكاى زاز  اختوافي ٍ زض ًْايت ٍيػگي
هىاى ّاي والثسي  تطيي ًمف تِ خٌثِ يفت( ًيع ًكاى زاز 2011هغالقِ ضيَوؽ ٍ ٍضًعض)

ّاي  هطتثظ تَزُ اؾت ٍلي تطذالف ًتيدِ تحميك هصوَض ووتطيي ًمف هطتَط تِ ٍيػگي
 تاقس.  ظيؿت هي يظهح

 گیری ًتیجِ
زّس زض پاؾد تِ پطؾف تحميك زض ذهَل  ّاي نَضت گطفتِ ًكاى هي تطضؾي تحليل

ضفت ووتطيي  وِ اًتؾاض هي گًَِ ّواىهيعاى ضضايتوٌسي زض هحالت هؿىًَي تا لسهت 
اي وِ  تاقس. اها ًىتِ اى ضضايتوٌسي زض تواهي اتقاز آى هطتَط تِ هحلِ ًَؾاظ پًَه هيهيع



 

 

 

 

  123  ..…زض هحالت يهؿىًَ ياظ فضاّا يتوٌسيضضا  ؿِيهما

 

تقسي هتقلك تِ هحلِ فطزٍؾي  خايگاُتيٌي  زض ايي هياى لثل شوط اؾت آى وِ، فليطغن پيف
ّاي تيكتط  تاقس وِ تطضؾي تطيي هحلِ زض هياى فضاّاي هَضز هغالقِ هي تِ فٌَاى لسيوي

تاقس.  اهط زض هكىل تطافيه ايي هحلِ تِ زليل هَلقيت آى زض قْط هي ًكاى زاز ضيكِ ايي
يتوٌسي زض هحالت ًكاى زاز زض تقس فولىطزي تِ ضضاضوي آى وِ همايؿِ اتقاز هرتلف 

ّاي هغلَب ّوچٌاى هحلِ فطزٍؾي اظ هيعاى تاالتطي ًؿثت تِ زٍ هحلِ  زليل زؾتطؾي
اّويت اتقاز  هيعاىضط هغطح گطزيس زيگط تطذَضزاض اؾت. پطؾف زيگطي وِ زض تحميك حا

تاضُ هطتَط تِ  ييزضاتطيي ؾْن  يفتهرتلف ضضايتوٌسي زض اضظياتي ؾاوٌيي تَز وِ 
ّاي فولىطزي تَزُ وِ تَخِ هقواضاى ٍ ًيع عطاحاى  ّاي والثسي ٍ پؽ اظ آى ٍيػگي ٍيػگي

يي زض هَضز ّاي ؾاوٌُ  ًوايس. زض ًْايت اؾترطاج زيسگا ضيعاى قْطي ضا علة هي ٍ تطًاهِ
تَاى  ّا ًيع ًكاى زاز فَاهلي وِ تا تَخِ تِ آى زض فضاّاي هؿىًَي هي  فضاي ظًسگي آى

 تاقس: ضضايتوٌسي ضا افعايف زاز تِ تطتية قاهل هَاضز ظيط هي
ياتي يا تِ فثاضتي هَلقيت فضاي ؾىًَت زض قْط ٍ هغلَتيت آى  هىاى -

 تِ لحاػ زؾتطؾي تِ ذسهات ٍ ؾايط ًماط قْطي؛

 ، ذلَت ٍ آؾايف زض فضا؛آضاهف -

 ٍضقيت اختوافي ؾاوٌيي )خوقيت ّوگي ٍ تَهي تَزى ؾاوٌيي(؛ -

 تأهيي اهىاًات هرتلف هَضز ًياظ زض ظًسگي ضٍظهطُ ؾاوٌيي؛ -

 ، ًَضپطزاظي ٍ اهٌيت فضا(؛ٍؾاظ ؾاذتهسيطيت هغلَب فضا)تط تْساقت،  -

 فوَهي. ًٍمل حولوٌتطل اتَهثيل ٍ اٍلَيت پيازُ ٍ  -
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 هٌابع
ّاي ويفيت ظًسگي زض هحالت  تطضؾي تغثيمي تفاٍت»(، 1395ًػاز، هحؿي ٍ ًدفي، ؾقيس، )احس -

آتاز  ّاي غيطضؾوي قْطي)ًوًَِ هَضزي: هحالت واضهٌساى ٍ اؾالم قسُ ٍ ؾىًَتگاُ ضيعي تطًاهِ
 .23-47: 57، قواضُ ریسی ًطریِ جغرافیا ٍ برًاهِ، «قْط ظًداى(

 هٌاعك هحيظ ويفيت تٌسي پٌِْ ٍ ؾٌدف»(، 1396، )ـاوثط ٍ ههغفايي، ّيطانغطي ظهاًي،  -

 ٍظًي، ّوپَقاًي قاذم ٍ AHPهسل  اظ تا اؾتفازُ قْطي، هٌاعك هياًي تافت زض قْطي

 .1-18: 64، قواضُ ریسی برًاهِ ٍ جغرافیا ًطریِ، «تثطيع قْط هياًي تافت هَضزي هغالقِ
ٍاواٍضي هيعاى ًگطـ هطزم اظ »(، 1395اوثطپَض، هحوس؛ خقفطي، فيطٍظ ٍ وطيوي، ياقاض، ) -

ًطریِ ، «هقياضّاي هؿىي هٌاؾة ضٍؾتايي )هغالقِ هَضزي: ترف هطوعي قْطؾتاى ّكتطٍز(

 .23-42: 58، قواضُ ریسی جغرافیا ٍ برًاهِ
 پايساضي تاثيطگصاض فَاهل اضظياتي»(،  1396تصضافكاى، خَاز؛ قاياى، هحؿي ٍ تاظًٍس، ؾداز، ) -

: 62، قواضُ ریسی برًاهِ ٍ جغرافیا ًطریِ، «زقت ظضيي طؾتاىقْ ضٍؾتايي زضهٌاعك هؿىي
59-41. 

ضضايتوٌسي هطزم اظ ذسهات »(، 1380ْسي، )وطيوي، ه اهس ٍ، حپَض گَّطي؛ انطتطن پَض، ً -
ّوايف اؾتاًساضزّاي ظًسگي  ،(«هغالقِ هَضزي هحلِ) 11ٍ فولىطز قْطزاضي هٌغمِ  قْطي

 .تْطاى، قْطي زض هٌغمِ هٌيطيِ

 اظ ؾاوٌاى ضضايت هيعاى» (،1390اتطاّيوي، هحوس نازق، ) ٍ ناتطي، ظيثا احوس؛ َى آتازي،ذات -
 قواضُ ،تَسعِ ٍ رٍستا فصلٌاهِ ،«آتاز فاقك ضٍؾتاقْط هَضزي هغالقِ ؾىًَتي، ويفيت هحيظ

1: 99-83. 
ويفيت هحيظ قْطي ٍ ًمف آى زض اضتماء ضضايت »(، 1388) لي،پَضذيطي، ف ّطا ٍذسايي، ظ -

: 36قواضُ ،استراتصیک تحقیقات پصٍّطکذُ ،قْطي ضيعي ، هسيطيت ٍ تطًاهِ«طًٍساىقْ
170-131. 

 ؾىًَتي ضضايتوٌسي ؾٌدف»(، 1395پَض، ّاقن، ) ضفيقياى، هدتثي، ًؾطي، هًَؽ ٍ زازاـ -

، «وطج( هْطقْط :هَضزي هغالقِ(قسُ  ضيعي تطًاهِ ًَاحي قْطي زض هىاًي اظهغلَتيت
 .31-40: 27ُ، قواضًطریِ َّیت ضْر
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اضظياتي هيعاى ضضايت قْطًٍسي اظ »(، 1394عثي هؿطٍض، اتَالماؾن ٍ ضضايي هؤيس، نازق، ) -
ويفيت ّاي ؾىًَتي زض هدتوـ ّاي هؿىًَي، هَضزپػٍّي: هدتوـ ّاي هؿىًَي قْط 

 .61-79: 40، قواضُ ًطریِ هذیریت ضْری، «ّوساى
 تط هؤثط ّاي ظهيي هتغيطّاي ٍ فَاهل تطضؾي»(، 1395غفَضياى، هيتطا ٍ حهاضي، الْام، ) -

 .91-100: 18، قواضُ ًطریِ هطالعات ضْری، «هحيظ هؿىًَي اظ وٌاى ؾا ضضايتوٌسي
، ، اًتكاضات گَّط زاًف، چطذچياى تطخوِ هطين، ضْرّایی برای هردم (، 1394گِل، ياى، ) -

 تْطاى.
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