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 چکیذٌ
أشٚصٜ تبٔیٗ ٔؼىٗ ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ٔؼبئُ اػبػی دس ػبخت ٚ ػبص ٚ تٛػقٝ ؿٟشٞب ٔغشح اػت ٚ ثٝ تجـ      

یشاٖ ؿٟشی ٚ ػبیش فقبالٖ آٖ ضشٚست رّت سضبیت ٔتمبضیبٖ ٔؼىٗ اص ػٛی ػبص٘ذٌبٖ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی، ٔذ
 دٚٔیٗ ص٘ذٌی ص٘بؿٛیی اص سضبیت اص ثقذ ص٘ذٌی، ٔحُ اص سضبیت. التلبدی ٚ ارتٕبفی ثٝ ؿذت احؼبع ٔی ؿٛد

دس  ٚ ا٘ؼب٘ی سفبٜ افضایؾ ٔٛرت ص٘ذٌی ٔحیظ ویفیت. اػت خٛیؾ وُ ص٘ذٌی اص فشد سضبیت دس ٟٔٓ فبُٔ
پظٚٞؾ حبضش ثب ٞذف ثشسػی سضبیت خشیذاساٖ . ٌشددٔٙزش ٔی ٔؼىٛ٘ی ٔحیظ اص ثبال ٔٙذیٟ٘بیت ثٝ سضبیت

ٞبی ارتٕبفی ٚ التلبدی ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی دس ؿٟش ٔـٟذ، ثش اػبع فٛأُ ٔٛحش ثش ویفیت ػىٛ٘تی ٚ اِٚٛیت
ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٚ . ٔٙذی خب٘ٛاسٞب كٛست ٌشفتٝ اػتثٝ ٔٙؾٛس سفـ ٔـىالت فّٕىشدی ٚ افضایؾ سضبیت

فٙٛاٖ پبیتخت فشٍٞٙی رٟبٖ اػالْ، ثشسػی دلیمی پیشأٖٛ فٛأُ ٔٛحش ثش ثٟجٛد ربیٍبٜ والٖ ؿٟش ٔـٟذ ثٝ 
، فذد 400 ؿبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ حزٓ .ویفیت ػىٛ٘تی ٚ ثٝ تجـ آٖ دس سضبیت خشیذاساٖ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی كٛست ٌشفت

ٞب ٚ تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ پشػـٙبٔٝ عشیك اص ٞبٜداد آٚسیؿرٓ ،یربٔقٝ آٔبسی ؿبُٔ خشیذاساٖ ٚاحذٞبی ٔؼىٖٛ
 ٔیضاٖ آٔذٜ، دػت ثٝ ٘تبیذ اػبع ثش. ا٘زبْ ؿذ SPSS18ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ ٚ ٘شْ افضاس 

دس ثبالتشیٗ ػغح خٛد لشاس  1.95ثب ضشیت سٌشػیٖٛ اص أٙیت ٔحّٝ  ٔؼىٛ٘ی خشیذاساٖ ٚاحذٞبی ٔٙذیسضبیت
-ٞبی ٔؼىٛ٘ی، ٞضیٙٝٔقٕبسی ػبختٕبٟ٘ب، أىب٘بت سفبٞی ٔزتٕـٕٞچٙیٗ خشیذاساٖ ثٝ تشتیت اص ویفیت . داؿت

ٕٞچٙیٗ ثشسػی ٔیضاٖ تبحیش . ٞبی تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ػبختٕبٟ٘ب ٚ لیٕت ٔؼىٗ اثشاص سضبیت ثیـتشی وشد٘ذ
ػبختٕبٖ دس پبییٗ تشیٗ ػغح خٛد لشاس  فٛأُ ویفیت ػىٛ٘تی ٘ـبٖ داد سضبیت خشیذاساٖ اص ثش٘ذٞبی ػبص٘ذٜ

 .داسد

 

 .ٔٙذی، ٔحیظ ٔؼىٛ٘یٔؼىٗ، ویفیت ص٘ذٌی، سضبیت :ان کلیذیياشگ



 ممذمٍ -1

 أشٚصی خب٘ٛاسٞبی اػبػی ٘یبصٞبی رضء ٔؼىٗ     

 سٚػتبٞب اص سا ٔشدْ رٕقیت، سؿذ اِضأبت چٖٛ ٚ ثٛدٜ

 ٘ٝ ٞبىضشٚست اص یىى ٔؼىٗ وـب٘ذٜ ٞبؿٟش ثٝ

 اػت ٌؼتشؽ ثٝ سٚ ؿذت ثٝ وٝ اػت رذیذ چٙذاٖ

 ٞبىدٞٝ دس ٔؼىٗ ٘شخ سؿذ(. 129 ،1993 ، یآلبع)

 اىػشٔبیٝ وبالى یه ثٝ ٔؼىٗ تجذیُ ٚ ٌزؿتٝ

 ٔؼىٙی ثبؿذ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشاى دسآٔذى ٔحُ تٛا٘ؼت

 ٔحؼٛة ٞبخب٘ٛادٜ اػبػی ٘یبصٞبی اص یىی أشٚصٜ وٝ

 الـبس تٕبٔی ثشای سا آٖ ٞٓ ٌزاساٖػیبػت ٚ ؿٛدٔی

ػشفلُ اص یىی فٙٛاٖ ثٝ ربٔقٝ  وبسؿبٖ اػبػی ٞبی

                       (.88 ،1994 ، دطوبْ) ا٘ذدادٜ لشاس

 ٚ ؿٟشی ػىٛ٘ت ٔختّف اٍِٛٞبی اسصیبثی     

 ٔغبِقبت ٟٔٓ اثقبد اص یىی آٖ ػبوٙبٖ ٔٙذیسضبیت

 ٚ ٘ىٛایرُ) سٚدٔی ؿٕبس ثٝ اخیش ٞبیدٞٝ دس ؿٟشی

 اٍِٛٞبی اسصیبثی عشیك اص(. 146-144 ،1984 ، 1وٝیح

 ٞبیػیبػت ٘بوبسأذی ٚ ٘ٛالق ثٝ تٛأٖی ػىٛ٘ت

. ؿذ ٚالف ؿٟشی تٛػقٝ ٞبیثش٘بٔٝ دس ؿذٜ افٕبَ

 ٞبیعشح دس تٛا٘ذٔی اسصیبثی فشایٙذٞبی اص ایٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔٛاصات ثٝ. ؿٛد اػتفبدٜ ؿٟشی ثبصػبصی ٚ تٛػقٝ

 اص ثخـی ؿٟشی، ػبوٙبٖ ػىٛ٘ت ٘یبصٞبی تأٔیٗ

 ٔقٙب ایٗ ثٝ ٌیشد،ٔی لشاس خذؿٝ ٔٛسد ویفی اِضأبت

 غّجٝ دِیُ ثٝ ای،تٛػقٝ ایپشٚطٜ ارشای فشایٙذ دس وٝ

 تٛرٝ ویفی ٔالحؾبت اص ایپبسٜ ثٝ اِٚیٝ ٞبی٘یبص سفـ

 فشایٙذ یه دس وٝ ؿٛدٔی ثبفج أش ایٗ. ؿٛدٕ٘ی

 فشاٚا٘ی ٔـىالت ثب ػىٛ٘تی ٔحیظ ٔذت، وٛتبٜ

 رٕقیت ثب اِٚیٝ رٕقیت ٌشیض ثٝ ٔٙزش وٝ ؿٛد ٔٛارٝ

 ٚ تقّك وٝ ؿٛدٔی دسأذتشی وٓ فٕٛٔب ٚ رذیذ

                                                           
1 Jelinkova and Peeke 

 تأٔیٗ د٘جبَ ثٝ كشفبً ٚ ٘ذاؿتٝ ٔحیظ ایٗ ثب پیٛ٘ذی

 رذا. ثبؿٙذٔی ٔبِی ٔٙبثـ تشیٗ وٓ ثب ػىٛ٘تی ػشپٙبٜ

 چبسچٛة دس اػت ٕٔىٗ وٝ ػىٛ٘ت ٔمِٛٝ اص

 فٛأُ اص دیٍش ثشخی ؿٛد، تحّیُ ٔؼىٛ٘ی ٚاحذٞبی

 ػىٛ٘تی ٞبیٔزتٕـ ثٝ ػىٛ٘تی، ویفیت وٙٙذٜ تٟذیذ

 ٔزتٕـ، أٙیت ٘ؾیش ٔختّفی فٛأُ وٝ ٌشددٔی ثش

 سٚاثظ ٔزتٕـ، تؼٟیالت ٚ ٔذیشیت ٔزتٕـ، ثٟذاؿت

 سا آٖ دس ٔٛرٛد ارتٕبفی ٞبیوٙؾ ٚ ٕٞؼبیٍی

.                                            ؿٛدٔی ؿبُٔ  

 دس ثبصٍ٘شی ضشٚست ثٝ تٛرٝ ثب حبضش ٔمبِٝ     

 تٛػقٝ ٞبیػیبػت ٚ یػىٛ٘ت تیفین دس ٔٛحش فٛأُ

 یه فٙٛاٖ ثٝ وٝ ٔمیبع والٖ ٞبیػیبػت ٚ ؿٟشی

-یْ ٔحؼٛة ٘یض صٔیٙٝ ایٗ دس ٔؤحش رٙجؾ ٚ حشوت

 داساٖیخش ٔٙذیسضبیت ٔیضاٖ اسصیبثی د٘جبَ ثٝ ؿٛد،

 دس ٔٛحش فٛأُ اص ٔـٟذ ؿٟش یٔؼىٖٛ یٚاحذٞب

 ایٗ دس اػت ؿذٜ تالؽ. اػت یػىٛ٘ت تیفین

-سضبیت ٚ تیفین ادثیبت اص ٌیشیثٟشٜ ثب خلٛف

 تیسضب صاٖیْ ٔیذا٘ی، ٞبیدادٜ ثش تىیٝ ثب ٚ ٔٙذی

 ثٟجٛد یدیوُ فٛأُاص  یٔؼىٖٛ یٚاحذٞب داساٖیخش

                                        .ؿٛد یاةیاسص تیفین

               

 پیطیىٍ تحمیك  -2

 داخلی پصيَطُای( الف

 ٔیضاٖ ثیٗ ساثغٝ ،(1390) ٕٞىبساٖ ٚ رثیحی

 ٞبیٔزتٕـ تأحیش ٚ ٞبی ٔؼىٛ٘یٔزتٕـ اص سضبیت

. ا٘ذ دادٜ لشاس ٔٛسد ثشسػی سا ا٘ؼبٖ سٚاثظ ثش ٔؼىٛ٘ی

 اػت تذٚیٗ ٌشدیذٜ فشضیٝ ایٗ ثشاػبع تحمیك ایٗ

ػجت  تٛا٘ذٔی ٔحیظ یه اص سضبیت احؼبع وٝ



 ٔحیظ آٖ دس وٝ سٚاثغی سٚ٘ذ دس ٔحیظ ٔخجت تأحیشات

 حبوی ٘تبیذ. ٌشدد اػت، ا٘زبْ ٚ ٌیشیحبَ ؿىُ دس

 تأحیش ٚ ٔزتٕـ یه اص سضبیت ثیٗ لٛی ساثغٝ اص ٚرٛد

 .ثٛد سٚاثظ افشاد ثش آٖ

 پظٚٞـی دس ،(1390) وبؽٕی ٚ سضٛا٘ی ػقیذی

 ثب تٙبػت دس دسٚ٘ضا تٛػقٝ چبسچٛة ٘بْ ثبصؿٙبػی ثب

( ٟٔش ٔؼىٗ)ٔؼىٗ تٛػقٝ ربسی ٞبی٘مذ ػیبػت

 یبفتٙذ دػت ٘تیزٝ ایٗ ثٝ ٘غٙض ؿٟش ٔٛسدی،ٕ٘ٛ٘ٝ 

 داسد، ٚرٛد افضأیبٖ تٛػقٝ أىبٖ وٝ دس ؿٟشٞبیی وٝ

 ػبختبسٞبی ٚسای ٟٔش ٔؼىٗ ٌضیٙی ٚ ٔىبٖ اػتمشاس

 تأٔیٗ دس سا ٔضبففی ٞبیٞضیٙٝ ی ؿٟش،یبفتٝ ؿىُ

 ؿٟشی ٔذیشیت ثٝ ؿٟشی ٚ خذٔبت ٞبصیشػبخت

 .وٙذٔی تحٕیُ

 فشدی ٔتغیشٞبی ،(1389) ٕٞىبساٖ ٚ ٘ظاد حبری

 ٔحیظ ویفیت اص ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٙذیثش سضبیت ٔؤحش

. ا٘ذوشدٜ ثشسػی ؿیشاص رذیذ ٚ ثبفت لذیٓ دس سا ص٘ذٌی

 ٔیضاٖ ؿذیذ تأحیشپزیشی حبوی اص تحمیك ٞبییبفتٝ

 اص ؿٟشی، ویفیت ٔحیظ اص ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٙذیسضبیت

 آٖ ای وٌٝٛ٘ٝ ثٝ اػت، تحلیالت ٔیضاٖ ٔتغیشٞبی

 ادسان دس تأحیشٌزاس ٔتغیش ٟٕٔتشیٗ فٙٛاٖ ثٝ سا

 ٌب٘ٝؿب٘ضدٜ فٛأُ ٔیبٖ دس. ا٘ذ وشدٜ ٔحیغی ٔغشح

 ثیـتشیٗ ػبختٕبٟ٘ب فبُٔ ٔحیظ ٘یض ویفیت

 ٚ ارتٕبفی ٔتغیشٞبی التلبدی، اص سا تأحیشپزیشی

 .اػت داؿتٝ وبِجذی

ٕٞىبساٖ  ٚ صادٌبٖفجبع دیٍشی ٔغبِقٝ دس

 ٔٙذی اصسضبیت ثش تأحیشٌزاس فٛأُ ثشسػی ،(1389)

 احذاث اص پغ تٟشاٖ، ؿٟش ٔحالت دس ػىٛ٘ت

 ایٗ تٛرٝ ٔٛسد ٞبیؿبخق. ا٘ذپشداختٝ ٔتشٚ ایؼتٍبٜ

 وٙٙذٌبٖاػتفبدٜ فشدی ٞبیٚیظٌی ثشسػی، ؿبُٔ

 ویفیت ٔغّٛثیت ٞبیؿبخق ٕٞچٙیٗ ٚ ٔتشٚ

 ٔذَ تحّیّی ٘تبیذ. تشافیىی اػت ٚ وبِجذی ارتٕبفی،

 اص ػٗ ٚ رٙؼیت ٞبیؿبخق وٝ آٖ اػت اص حبوی

 ٔغّٛثیت ٞبیؿبخق ٚ فشدی ٞبیٚیظٌی ٔیبٖ

 اص ثقذ ػبوٙیٗ ٔیضاٖ سضبیت ثش وبِجذی ٚ ارتٕبفی

 .ٌزاس٘ذ تأحیش ٔتشٚ ایؼتٍبٜ احذاث

 خارجی پصيَطُای( ب

 أالن دس سا ٔؼىٛ٘ی سضبیت ،(1999) 1ِیٛ

 ثٝ ٔمبِٝ ایٗ. اػت وشدٜ وًٙ ٔغبِقًٝٞٙ دس ٔؼىٗ

 ٚ فیضیىی دٚ ػغح ٞش ثش ٔؤحش فٛأُ ٔغبِقٝ

 ٔیبٖ ػبوٙبٖ دس ٔؼىٛ٘ی سضبیت ثش ٔؤحش ارتٕبفی

 پشداختٝ ٚ وًًٙٞٙ دس ؿذٜ ا٘تخبة ٔؼىٛ٘ی ٔٙغمٝ

 چٙذٌب٘ٝ سٌشػیٖٛ ٚ فبّٔی تحّیُ ٘یض ٞب دادٜ سٚی ثش

 دسن فٛأُ اص ٘یض ٔمبیؼٝ یه. اػت ا٘زبْ ؿذٜ

 خلٛكی ٚ دِٚتی ٔؼىٗ ٔیبٖ ػبوٙبٖ دس ٘بسضبیتی

 ػیؼتٕبتیه وٝ پٛؿؾ ؿذٜ پیـٟٙبد. ؿذٜ ا٘زبْ

 تحمیك ٚ عشیك اص ثبیذ ٔٛضٛؿ اص تشی ٚػیـ

 ا٘زبْ وًًٙٞٙ دس ػبختٕبٖ اسصیبثی فشایٙذ تـخیق

 .ؿٛد

ثش سٚی ( 1999) 2ای وٝ ٌیفٛسدٔغبِقٝ دس

ا٘زبْ دادٜ اػت،  اػپب٘یِٛی داسخب٘ٝ خب٘ٓ چٟبسكذ

 ایٔحّٝ ٕٞجؼتٍی ٚ ٕٞؼبیٍبٖ وٝ ٌشدیذ ٔـخق

 ػىٛ٘تٍبٜ اص ػبوٙیٗ سضبیت دس ٟٔٓ ثؼیبس دٚ فبُٔ

 فٛأُ اص ٟٕٔتش حتی اػت، سفتٝٔی ؿٕبس ثٝ ٞبیـبٖ

 ٔـبثٝ دیٍش، ارتٕبفی فبُٔ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی فیٙی

 ثبؿیٓ داؿتٝ لجَٛ وٝ ٍٞٙبٔی. اػت ٕٞؼبیٍبٖ ثٛدٖ

                                                           
1 Liu 

2 Gifford 



 ػىٛ٘تٍبٜ اص سضبیت ٔب ٞؼتٙذ، ٔـبثٝ ٕٞؼبیٍبٖ

 .اػت ثیـتش
 

 مباوی وظری  -3

 ص٘ذٌی، ویفیت ٔفْٟٛ: کیفیت زوذگی        

٘ٛفی  ثٝ اص ثـش فٕیك فىشی ٍ٘شا٘ی اص اػت ثبصتبثی

 ثٝ ا٘ؼبٖ خٛاػت فٕیك ٚ فضایٙذٜ "ثیٍبٍ٘ی خٛد اص"

 عجیقی ثْٛ صیؼت دس خٛیؾ ارتٕبفی ٚرٛد ثبصیبثی

 سٚا٘ی اثقبدی دسثشٌیش٘ذ٠ ؿٟشی ص٘ذٌی ویفیت. اؽ

 ٚ ؿبدٔب٘ی ٚ سضبیت ٕٞچٖٛ ٞبیی ؿبخق وٝ اػت

 (.1385 ٕٞىبساٖ، ٚ ٟٔذیضادٜ. )ٌیشدسا دسثشٔی أٙیت

سضبیت دس ٔقٙبی ِغٛی خٛد دس : رضایت      

فشًٞٙ حٕیذ ثٝ ٔقٙبی سضب، ساضی ثٛدٖ ٚ 

ػیبح، )خٛؿٙٛدی اص چیضی یب ٔىب٘ی آٔذٜ اػت 

یه فضبی ٔؼىٛ٘ی ثبیذ ثتٛا٘ذ ؿشایظ (. 25، 1378

خب٘ٛادٞب افٓ اص الصْ ثشای سؿذ فشدی ٞش یه اص افشاد 

یقٙی ٞش یه اص افشاد . وٛچه ٚ ثضسي سا فشاٞٓ آٚسد

خب٘ٛادٜ ثبیذ لبدس ثبؿٙذ ثش حؼت ٘یبصٞبی سٚحی، 

سٚا٘ی ٚ فالیك خٛد فضبی ٔٙبػت ٚ حشیٓ الصْ ثشای 

ا٘زبْ فقبِیتٟب ٚ وؼت آػبیؾ سٚا٘ی ٚرؼٕب٘ی سا 

ثیبثٙذ، فالٜٚ ثش ایٗ فضبی ٔؼىٗ ثبیذ ثتٛا٘ذ ٔحیظ 

ثشلشاسی سٚاثظ خب٘ٛادٌی ٚ ایزبد الصْ ثشای 

 . ٕٞجؼتٍی رٟت حفؼ ویبٖ خب٘ٛادٜ سا ثٝ ٚرٛد آٚسد

ثشای اػتٙجبط : عًامل مًثر در ایجاد رضایت     

سضبیت اص ػىٛ٘تٍبٜ، ثبیذ آ٘شا ثٝ ٔیضاٖ وبفی ا٘ذاصٜ 

ٌیشی ٕ٘ٛد، ِٚی ایٗ ػٙزؾ فمظ دس یه ػٛاَ ػبدٜ 

 "ا خیشوٝ آیب اص ٔحُ ػىٛ٘ت خٛد سضبیت داسیذ ی "

فٛأُ ٔٛحش دس ایزبد سضبیت  .خالكٝ ٕ٘ی ؿٛد

 :فجبستٙذ اص

 فٛأُ ؿخلی ٚ تبحیش آٖ دس سضبیت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًامل ضخصی ي تاثیر آن بر رضایت: 1ضکل

 (105، 1390ربیحی ي َمکاران،: )مىبع

 فٛأُ ارتٕبفی ٚ تبحیش آٖ ثش سضبیت -2

سٚاثظ ٔتمبثُ ٚ استجبط ثب دیٍشاٖ، ٞٙزبسٞبیی وٝ      

ٔٛسد لجَٛ ثبؿٙذ، خّٛت خلٛكی دس ٔمبثُ اػتمالَ 

ٚ أٙیت، ٘مؾ ٟٕٔی دس اِٚٛیت ٞب دس ٔٛسد ػىٛ٘تٍبٜ 

دس حمیمت ثخؾ ٟٕٔی اص تقشیف . داسد

 (.2ؿىُ) وبؿب٘ٝ،فّٕىشد ارتٕبفی آٖ اػت 

 

 

 

 

 

 عًامل اجتماعی ي تاثیر آن بر رضایت: 2ضکل

(106، 1390ربیحی ي َمکاران،: )مىبع

 ػٗ ٚ ٔشحّٝ ص٘ذٌی

ٔٛلقیت ارتٕبفی ٚ 

 التلبدی

رٙؼیت ٚ ٘مؾ 

 ارتٕبفی

 ؿخلیت ٚ اسصؿٟب

 ٔمبیؼٝ ٞب

 آسصٚٞب ثشای آیٙذٜ
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 ٕٞؼبیٍبٖ

 اِٚٛیت دیٍشاٖ
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 ريش پصيَص -5

خشیذاساٖ  ٔٙذی سضبیت ٔیضاٖ اسصیبثی دس     

 اص) ٔؼتمیٓ سٚؽ دٚ اص ،ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی ٔـٟذ

 ٚضقیت صٔیٙٝ دس ٔؼتمیٓ وبٔالً ػؤاالتی عشح عشیك

 غیش سٚؽ ٚ( ٔؼىٛ٘ی ٚاحذٞبی اص ٔٙذی سضبیت

 ٔیضاٖ ػٙزؾ ٔشاتجی ػّؼّٝ تزشثی ٔذَ) ٔؼتمیٓ

(. 1 رذَٚ) ؿذ اػتفبدٜ( ػغح ػٝ دس ٔٙذی سضبیت

ٚاحذٞبی  اص ٔٙذی سضبیت ٔیضاٖ اَٚ ػغح دس

 اص سضبیتٕٙذی ٔقیبس دْٚ ػغح دس. داسد لشاس ٔؼىٛ٘ی

 آٖ ػبص٘ذٜ ٔقیبس رضء 18 ثٝ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی

فٛأُ ػبصٜ ای، فٛأُ ٔقٕبسی، فٛأُ  ؿبُٔ)

تبػیؼبتی،ثشٖ ػبص٘ذٜ ػبختٕبٖ، أىب٘بت 

سفبٞی،تزٟیضات ایٕٙی، لیٕت تٕبْ ؿذٜ ٔؼىٗ، 

ٞضیٙٝ تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی، سٚاثظ ػبوٙیٗ، أٙیت 

ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، ثٟذاؿت ٚػالٔت ٔحیغی، ٔشاوض 

 خذٔبتی، خذٔبت ؿٟشی ٚ صیش ػبختی، ٔٛلقیت 

ثبفت فشٍٞٙی، أٙیت ٚ آسأؾ  ٔىب٘ی، ٔٙؾش ؿٟشی،

  تمؼیٓ( ٔحّٝ ٚ فضبی ػجض ٚ أىب٘بت تفشیحی ٔحّٝ

 اص یه ٞش ثٝ سارـ ػؤاالتی ػْٛ ػغح دس ٟ٘بیت دس ٚ

 ربٔقٝ .ؿذ ػٙزیذٜ پشػـٙبٔٝ یه لبِت دس ٔقیبسٞب

 یْ ٔؼىٗ داساٖیخش ٚ أالن ٔـبٚساٖ ؿبُٔ آٔبسی

 حضٛس ٔـٟذ ؿٟش ٌب٘ٝ 13ٔٙبعك وُ دس وٝ ثبؿذ

 ٞذف ٘ٛؿ اػبع ثش قیتحك ٖیا وٝ آ٘زب اص .داس٘ذ

 اٞذاف یثشا ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشٜٚ ثٛدٖ ٔقشف ٚ ثٛدٜ یوبسثشد

 ثبؿذ، یْ تیاٞٓ یداسا ربٔقٝ ثٝ یسیپز ْیتقٓ

-یْ اػتفبدٜ ایعجمٝ یتلبدف یسٌیٕ٘ٛ٘ٝ اص ٖیثٙبثشا

 ربٔقٝ ؿبُٔ یآٔبس ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ىٝیا ثٝ تٛرٝ ثب. ؿٛد

 ٔٙبعك وُ دس ٔؼىٗ داساٖیخش ٚ أالن ٔـبٚساٖ

  رٕقیت ثٝ تٛرٝ ثب ِزا ثبؿٙذ،یْ ٔـٟذ ؿٟش ٌب٘ٝ 13

 ساٖ،یا آٔبس ٔشوض) ٘فش 3.057.679) ٔـٟذ ؿٟش

 ٔٛسٌبٖ رذَٚ اػبع ثش ٕ٘ٛ٘ٝ وُ حزٓ(( 1395

 .دیٌشد ثشآٚسد ٘فش 384

 

  مىذی رضایت میسان ارزیابی در ضذٌ استفادٌ معیارَای :1جذيل

 (سطح سًم)معیارَای مستمل  يابستٍمعیارَای 

میسان رضایت 

از ياحذَای 

 مسکًوی

 (سطح ايل)

سطح 

 ديم

ایعًامل سازٌ  
اػتحىبْ ٚ دٚاْ  ... -ٔمبٚٔت ػبختٕبٖ دس ثشاثش صِضِٝ، ػیُ ٚ

  -فذْ ٔضاحٕت پبسویٍٟٙب -ٚرٛد پبسویًٙ اختلبكی -ٔلبِح

 عًامل معماری
 -٘ٛسپشداصی داخّی -اػتفبدٜ اص سٍٟ٘بی ٔٙبػت دسعشاحی داخّی

 ..ٚپبسوت  -اػتفبدٜ اص ٔتشیبَ ٔتٙٛؿ ٔخُ چٛة ٚ ؿیـٝ دس عشاحی

 عًامل تاسیساتی
ػیؼتٓ ػشٔبیؾ ٚ  -(BMS)ػیؼتٓ سٚؿٙبیی ٞٛؿٕٙذ 

 فبیك ثٙذی  -ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی -ٌشٔبیؾ ٞٛؿٕٙذ

 بروذ سازوذٌ ساختمان
ػبص٘ذٜ ٔتخلق دس أش ػبخت ٚ  -افتجبس ٚ ثش٘ذ ؿشوت ػبص٘ذٜ

 ٘ؾبست  ...-اػتفبدٜ اص ٘یشٚٞبی ٔتخلق فٕشاٖ، ٔقٕبسی ٚ  -ػبص

 امکاوات رفاَی
 -ٚرٛد فضبی ثشای تزٕـ ٚ ثشٌضای رّؼبت دس ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی

 فضب ػبصی پـت ثبْ   -ٚػبیُ ثبصی وٛدوبٖ -الثی صیجب

 تجُیسات ایمىی
 -ػیؼتٓ استیًٙ اػتب٘ذاسد ثشای رٌّٛیشی اص ثشق ٌشفتٍی

  -٘لت ٚػبیُ ثشلی ثٝ ػیؼتٓ استیًٙ -پشیضٞبی سٚوؾ داس

أىبٖ اػتفبدٜ اص تؼٟیالت ثشای  -لیٕت ٌزاسی اكِٛی ػبختٕبٖلیمت تمام ضذٌ 



 (71، 1397 ،يلی زادٌ ي َمکاران: ) مىبع 

پظٚٞؾ دٚ٘ٛؿ سٚایی ثشسػی ؿذ، سٚایی  ایٗدس 

سٚایی ٔحتٛا دس تحمیك حبضش ثش . ٔحتٛا ٚ سٚایی ػبصٜ

اػبع ٘ؾشات اػتبد سإٞٙب ٚ ٔـبٚس ٚ ٕٞچٙیٗ 

تقذادی اص اػبتیذ سؿتٝ فٕشاٖ، ٔقٕبسی ٚ ٔذیشیت 

ثٝ . دا٘ـٍبٜ فشدٚػی ٔـٟذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت

ییذی دس ٔٙؾٛس تقییٗ سٚایی ػبصٜ، اص تحّیُ فبّٔی تب

تحّیُ . اػتفبدٜ ؿذٜ اػت LISRELٔحیظ ٘شْ افضاس 

ثٝ ٚالـ ثؼظ تحّیُ فبّٔی ٔقِٕٛی  1فبّٔی تبییذی

ٞبی ٔقیٙی دسثبسٜ ػبختبس اػت وٝ دس آٖ فشضیٝ

ثبسٞبی فبّٔی ٚ ٕٞجؼتٍی ٞبی ٔتمبثُ ثیٗ ٔتغیشٞب، 

تحّیُ فبّٔی تبییذی ثشای . ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٔی ٌیشد

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis 

افضاس ِیضسَ ا٘زبْ ؿذ ٚ ٘تبیذ  تحمیك حبضش تٛػظ ٘شْ

ٌٛیٝ ٔٛسد  43حبوی اص ٔقٙب داسی ثبسٞبی فبّٔی 

ٞب ثب ٔالن دس ٔزٕٛؿ ٔمذاس ؿبخق. ٔغبِقٝ ثٛد

تفؼیشی آٟ٘ب ٔغبثمت داؿتٙذ ٚ تحّیُ فبّٔی تبئیذی، 

-سا تبئیذ ٔی ػبختبس اثقبد ٔٛسد ثشسػی دس پشػـٙبٔٝ

 .وٙذ

آصٖٔٛ اص دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ٔٙؾٛس تقییٗ پبیبیی 

 ثٝ ثٙبثشایٗ. سٚؽ آِفبی وشٚ٘جبخ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

 30 ٚ اثقبد آٖ، تقذاد پشػـٙبٔٝ پبیبیی تقییٗ ٔٙؾٛس

 آِفبی ٔمذاس ٚ ؿذ تٛصیـ ربٔقٝ آٔبسی ثیٗ پشػـٙبٔٝ

وشٚ٘جبخ ثشای تٕبٔی  آِفبی ٌشدیذ ٚ ٔحبػجٝ وشٚ٘جبخ

ثیـتش ؿذ وٝ ٘ـبٖ اص پبیبیی  7/0ٔتغیشٞب اص فذد 

  -عَٛ ٔذت ثبصپشداخت الؼبط -٘شخ تؼٟیالت -خشیذ مسکه

 فٛاسم  -ٞضیٙٝ ا٘شطی -ؿبسط ٔبٞیب٘ٝ -ٞضیٙٝ تقٕیشات دٚسٜ ای وگُذاری َسیىٍ

 ريابط ساکىیه
پشداخت ثٝ ٔٛلـ  -ٔـبسوت ٚ ٕٞشاٞی ػبوٙیٗ دس أٛس ػبختٕبٖ

 ٔزشد یب ٔتبُٞ ثٛدٖ  -ا٘تخبة ٔذیش ػبختٕبٖ وبسأذ -ؿبسط

امىیت مجتمع 

 مسکًوی

حفبػ ثشای  -آػب٘ؼٛس وذداس دس عجمبت -ػبفتٝ 24ٚرٛد ٍٟ٘جب٘ی
 وٙتشَ ٚسٚس ٚ خشٚد افشاد -دسة آپبستٕبٖ

بُذاضت ي سالمت 

 محیطی

٘ؾبغت دٚسٜ ای  -فذْ ػشٚ كذا ٚ ایزبد ٔضاحٕت ثشای دیٍشاٖ
 فذْ ٍٟ٘ذاسی حیٛا٘بت  -سفبیت ثٟذاؿت فٕٛٔی -ػبختٕبٖ

 مراکس خذماتی
ٔشاوض  -ٚ ثبصاس ٔحّٝ ثٝ ٔحُ ػىٛ٘ت ٘ضدیىی ٔشاوض تزبسی

 آٔٛصؿی ثب ویفیت ٚ ٘ضدیىی ثٝ ٔحُ ػىٛ٘ت 

خذمات ضُری ي زیر 

 ساختی

رٕـ آٚسی لبٕ٘ٛ٘ٙذ  -خذٔبت ؿٟشی ٔٙبػت تٛػظ ؿٟشداسی
 صیش ػبختٟبی ؿجىٝ  –صیش ػبختٟبی ؿجىٝ آة ٚ فبضالة  -صثبِٝ

 مًلعیت مکاوی
دٚسی ٔزٕٛفٝ ٔؼىٛ٘ی اص  -فذْ كذاٞبی آصاسدٞٙذٜ دس ٔحّٝ

 دٚسی اص ٔؼزذ ٚ  -دٚسی اص خیبثبٖ اكّی ٚ ثّٛاس -ٔـبغُ ٔضاحٓ

 مىظر ضُری
 -ٕ٘بی ػبختٕبٟ٘بی ٔحّٝ اص ٘ؾش ٍٕٞٙی ٚ ٞٓ پیٛ٘ذی ثب یىذیٍش

 ٚضقیت رٛی ٞب  -ویفیت ٚ فشم پیبدٜ سٚٞب -فشم وٛچٝ ٞب

  -ػغح دسأذی ٚ تحلیالتی ٔشدْ ٔٙغمٝ -فشًٞٙ ٔشدْ ٔحّٝ بافت فرَىگی

 سٚؿٙبیی خیبثبٟ٘بی ٔحّٝ   -أٙیت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ  امىیت ي آرامص محلٍ

 
 

فضای سبس ي امکاوات 

 تفریحی محلٍ

ٚرٛد ٔشاوض تفشیحی ٚپبسن دس  -ػشا٘ٝ وبفی فضبی ػجض دس ٔحّٝ
ٚ ػبِٓ ٔحیظ صیؼت پبن -ٔحّٝ ٚ ٘ضدیىی ثٝ ٔزٕٛفٝ ٔؼىٛ٘ی  



 داؿت خٛة اثضاس

پغ اص ٟ٘بیی وشدٖ اثضاس تحمیك ٚ تذٚیٗ ٟ٘بیی 

 یسٚ اص ٔـٟذ ٌب٘ٝ 13ٔٙبعك اَٚ ٌبْ دسپشػـٙبٔٝ، 

 یا٘تخبة یثّٛوٟب ثٝ ػپغ ٚ ؿذ ٔـخق ٘مـٝ

 افشاد ،ٔٙغمٝ ٞش تیرٕـ ٘ؼجت ثٝ ٚ دیٌشد نیتفه

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔغبثك ثب  .ؿذ٘ذ ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ

٘یبص ثٛد ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد  384ٔحبػجٝ كٛست ٌشفتٝ، 

 400پیؾ ثیٙی فذْ تىٕیُ ٚ فٛدت پشػـٙبٔٝ ٞب، 

پغ اص رٕـ . پشػـٙبٔٝ ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تٛصیـ ٌشدیذ

آٚسی پشػـٙبٔٝ ٞب، اعالفبت خبْ پغ اص ٚسٚد ثٝ ٘شْ 

ثبسٌزاسی  SPSS18، داخُ ٘شْ افضاس EXCELافضاس 

 .ؿذٜ ٚ فشایٙذ تحّیُ آغبص ٌشدیذ

پیٕبیؾ اص دس ایٗ پظٚٞؾ ثب تىیٝ ثش اػتشاتظی 

-ثٙذی ٚ ستجٝثٙذی فشیذٔٗ رٟت اِٚٛیتآصٖٔٛ ستجٝ

اػتفبدٜ  ٔؼىٗ تیفیثٟجٛد ن یدیفٛأُ وُثٙذی 

دس ایٗ ثخؾ اص پظٚٞؾ ثٝ اسائٝ تزضیٝ ٚ  .ٌشدیذ

ثشای تزضیٝ . تحّیُ ٘تبیذ تحمیك پشداختٝ ؿذٜ اػت

ٞبی ٌشدآٚسی ؿذٜ اص آٔبس تٛكیفی ٚ ٚتحّیُ دادٜ

ثٝ ٔٙؾٛس تٛكیف  .دٜ اػتآٔبس اػتٙجبعی اػتفبدٜ ؽ

 ،یٔب٘ٙذ فشاٚاٖ یٞبی آٔبسدادٜ ٞبی ٔزوٛس اص ؿبخق

دسكذ، ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف اػتب٘ذاسد ٚ دس ػغح 

 -وٌِٕٛٛٛسٚف یآٔبس یٞباػتٙجبعی اص آصٖٔٛ

اػتفبدٜ ؿذٜ ثٙذی فشیذٔٗ آصٖٔٛ ستجٝٚ  1اػٕیش٘ٛف

 .اػت

بر  سکًوتی تیفیبُبًد ن یدیعًامل کل ریتاث

چگًوٍ ياحذَای مسکًوی  انیمطتر تیرضا

 است؟

                                                           
1  Kolmogorov -Smirnov test 

ٔـتشیبٖ ٚاحذٞبی  ٚ ٘ؾشات ٞب دیذٌبٜ ٔغبثك      

ػىٛ٘تی اص ٚضـ  ٔٙذیسضبیت ثشسػی ٔؼىٛ٘ی ٚ

 حبِت دس سٌشػیٛ٘ی چٙذٌب٘ٝ تحّیُ ثٝ سٚؽ ٔٛرٛد

 اص ٔٙذی سضبیت فبُٔ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ وّی

 اص ٔٙذی سضبیت ٚ ٚضقیت أٙیت ٚ آسأؾ ٔحّٝ

 ٚضقیت اص ثبالیی دسكذ ویفیت فٛأُ ٔقٕبسی

دس ٚضـ ٔٛرٛد ؿبُٔ ٔی  سا ػىٛ٘تی ٔٙذیسضبیت

تشتیت  ثٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ 4-5عجك رذَٚ  .ؿٛ٘ذ

أىب٘بت سفبٞی ٔزتٕـ  اص ٔٙذیسضبیت فٛأُ

ٔؼىٛ٘ی، ٞضیٙٝ تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ػبختٕبٖ، لیٕت 

تٕبْ ؿذٜ ٔؼىٗ، سٚاثظ ػبوٙیٗ ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، 

ٔشاوض خذٔبتی،  ثٟذاؿت ٔحیغی ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی،

ٔٛلقیت ٔىب٘ی ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، فضبی ػجض ٚ 

أىب٘بت تفشیحی ٔحّٝ، ٔٙؾش ؿٟشی، تزٟیضات 

ایٕٙی ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، أٙیت ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، 

ای، خذٔبت ؿٟشی ٚ صیشػبختی، ویفیت فٛأُ ػبصٜ

ثبفت فشٍٞٙی ٔحّٝ، ویفیت فٛأُ تبػیؼبتی ٚ ثش٘ذ 

ضبیت ٔـتشیبٖ ػبص٘ذٜ ػبختٕبٖ، تبحیش ثیـتشی ثش س

ثٙبثشایٗ ٘ؾش ػٙزی دس  ..ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی داس٘ذ

خلٛف سضبیت ٔـتشیبٖ اص ٚضـ ٔٛرٛد فٛأُ 

ویفیت ػىٛ٘تی ٘ـبٖ ٔی دٞذ ثیـتشیٗ ٘بسضبیتی اص 

ٕٞچٙیٗ . ٘جٛد ثش٘ذٞبی ػبص٘ذٜ ػبختٕبٖ ٔی ثبؿذ

ٔتمبضیبٖ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی اص ٚضقیت ثبفت 

ختٕبٟ٘ب تبػیؼبتی ػبفشٍٞٙی ٔحالت ٚ تزٟیضات 

 .٘بساضی ٞؼتٙذ
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 گیری ي پیطىُاد وتیجٍ -6

فٛأُ ثٟجٛد ثشسػی تبحیش  ٞذف ثب پظٚٞؾ، ایٗ

ویفیت ػىٛ٘تی ثش سضبیت خشیذاساٖ ٚاحذٞبی 

  .پزیشفت كٛست ٔؼىٛ٘ی

عجك ٘ؾش ػٙزی ثٝ دػت آٔذٜ، ٟٕٔتشیٗ فبُٔ       

ایٗ ٘ؾش ػٙزی ٘ـبٖ . ویفیت ػىٛ٘تی أٙیت اػت

ٔی دٞذ ثشای خشیذاساٖ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی دس ؿٟش 

ٔـٟذ أٙیت ثؼیبس ٟٔٓ اػت ثٝ حذی وٝ لیٕت 

ثقذی لشاس داسد ٚ ایٗ ٘تیزٝ ٘ـبٖ  ٔؼىٗ دس اِٚٛیت

. دٞٙذٜ سؿذ فىشی ٚ فشٍٞٙی ٔشدْ ٔـٟذ ٔی ثبؿذ

ای، ویفیت خذٔبت ؿٟشی ٚ سفبیت فٛأُ ػبصٜ

ٞبی ثقذی إٞیت صیشػبختٟب ٚ صیجبیی ؿٟشی دس ستجٝ

رذَٚ ریُ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔٛلقیت ٔىب٘ی . لشاس داس٘ذ

ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، ثٟذاؿت ٔحیغی ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، 

تقٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ػبختٕبٖ، ویفیت تبػیؼبت ٞضیٙٝ 

ػبختٕبٖ، ثش٘ذ ػبص٘ذٜ ػبختٕبٖ، أىب٘بت سفبٞی 

ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، فضبی ػجض ٚ أىب٘بت تفشیحی 

ٔحّٝ، سٚاثظ ػبوٙیٗ ٔزتٕـ ٔؼىٛ٘ی، فٛأُ 

ٔقٕبسی، ثبفت فشٍٞٙی ٔحّٝ ٚ ویفیت ٔشاوض خذٔبتی 

٘ؾش ػٙزی اص حیج  18تب  8ثٝ تشتیت دس ستجٝ ٞبی 

ٔؼبِٝ دیٍشی وٝ دس ایٗ ٘ؾش . یت لشاس داس٘ذاٞٓ

خٛسد ربیٍبٜ ثش٘ذیًٙ ػبختٕبٖ ػٙزی ثٝ چـٓ ٔی

ٌیشد وٝ ربی تبُٔ اْ لشاس ٔی12اػت وٝ دس ستجٝ 

داسد چشا وٝ ثش٘ذیًٙ ػبختٕبٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ 

 ایٗ ثذاٖ. ثبؿذفٛأُ ٔٛحش دس ویفیت ػىٛ٘تی ٔی

 َفٛاْ اػت ثٟتش ثخؾ ٔؼىٗ دس اػت وٝ ٔفْٟٛ

 ٚ ٔشدْ ٔذ٘ؾش كٛست ثذیٗ ویفیت ػىٛ٘تی وّیذی

 .ٌیشد لشاس ػبصاٖ ٔؼىٗ

ارشایی ٔحمك رٟت ثٟجٛد  پیـٟٙبدٞبی، ادأٝ دس

 :دؿٛاسائٝ ٔی سضبیتٕٙذی خشیذاساٖ

پیـٟٙبد اَٚ ٔحمك ثٝ ػبص٘ذٌبٖ ٚاحذٞبی  -

كٙقت ٕٞب٘غٛس وٝ ٔی دا٘یٓ . ٔؼىٛ٘ی اػت

تشیٗ ٚ تأحیشٌزاستشیٗ تشیٗ، حؼبعرزاة ػبختٕبٖ اص

ٞبی تىِٙٛٛطیه پیـشفت. ػتكٙبیـ حبَ حبضش د٘یب

ی ٔٛرٛد، ٘ٝ ایٗ كٙقت دس ثبصاسٞبی سلبثتی ٚ پیچیذٜ

حتی دس )ای سا تٟٙب ٔتغیشٞبی چٙذ ثقذی دس ٞٓ تٙیذٜ

ثش آٖ حبوٓ وشدٜ اػت، ثّىٝ ؿذت ثبالی ( وـٛس ٔب

ٌزاس، ثمبی ؿشوت تغییشات سٚص افضٖٚ ایٗ فٛأُ احش

ٚ وؼت   ی ػبختٕب٘یٞب

                                                                     

ٚ وبسٞبی ٔشتجظ ثب ایٗ كٙقت سا دچبس ٔخبعشٜ وشدٜ 

ٞبی ثٝ ٕٞیٗ رٟت ؿٙبخت دلیك خٛاػتٝ. اػت

ثلیشت وبُٔ اص فشضٝ ٚ ثشخٛسداسی اص  ٔـتشیبٖ

سٚ ٚ تمبضبی دس حبَ  ٔحلٛالت ٚ خذٔبت اص یه

ای ٚ اص ػٛی دیٍش، حضٛس یه تیٓ حشفٝ ثبصاسسؿذ 

یٙذٞبی اای اص فشٔتخلق سا وٝ ثتٛا٘ٙذ ٔزٕٛفٝ

ٔشتجظ سا ثٝ كٛست یىپبسچٝ ٚ آٌبٞب٘ٝ ارشا ٕ٘بیٙذ 

ِزا یبفتٝ ٞبی ایٗ . أشی ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ

تحمیك ٔی تٛا٘ذ ػبص٘ذٌبٖ سا دس ػبخت ٔزتٕـ ٞبی 

ٔؼىٛ٘ی ثب سفبیت فٛأُ وّیذی ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی 

 .ٕٞشاٞی ٕ٘بیذ

ٞبی ٔقبٔالت پیـٟٙبد ثقذی ٔحمك ثٝ آطا٘غ -

ٕٞب٘غٛس وٝ ٔی دا٘یٓ ثبصاسیبثی فشایٙذ . أالن اػت

ِه ٚ ثبصاسیبثی ْ. ٞبی ثـش اػتاسضبی ٘یبصٞب خٛاػتٝ

ػبختٕبٖ ٞٓ فشایٙذ سفـ ٘یبص یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٚ 

-تشیٗ ٘یبصٞبی ثـش یقٙی ػشپٙبٜ ٔحؼٛة ٔیاػبػی

ثبصاسیبثی ّٔه ٚ ػبختٕبٖ فقبِیتی دس رٟت . ؿٛد

ٞبی ّٔىی، ػىٛ٘تی ٚ اسضبی ٘یبصٞب ٚ خٛاػتٝ

http://icrm.mihanblog.com/
http://icrm.mihanblog.com/
http://khooyeh.ir/


دس ایٗ . ٌزاسی اص عشیك فشایٙذ ٔجبدِٝ اػتػشٔبیٝ

ا٘ت ٔختّف إٞیت ساػتب، ؿٙبػبیی ثبصاس ٔؼىٗ اص رٛ

اٌش ٔذیش ثبصاسیبثی ثٝ د٘جبَ ٔٛفمیت اػت، ٘بٌضیش . داسد

ثخـی اص فقبِیت خٛد سا ثبیذ كشف ؿٙبخت ثبصاس 

ٔؼىٗ ٚ فشكتٟب ٚ تٟذیذٞبی ٔٛرٛد ٚ ٘مبط ضقف ٚ 

ٕٞچٙیٗ ٕٞىبسی آطا٘ؼٟبی أالن ثب . لٛت آٖ وٙذ

ثش٘ذٞبی ٔقتجش دس صٔیٙٝ ػبخت ٚ ػبص ٔی تٛا٘ذ دس 

ٚ افتٕبد ػبصی ٔـتشیبٖ تبحیش ثؼضایی  ویفیت فشٚؽ

 .داؿتٝ ثبؿذ
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