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 چکیده الهاعالػات هق

 پژوهطیهقالۀ 
ـا یکـػیرًبو ىهـ آؿام ؿو تىره به  ،یهضل تیهى یایآهؼه امت. اص ؼیپؼ یارتماف یبهتـ و فيؼگ یغیهض یامت که ب

آؿام  یها یژگیو ىیتـ اف بـرنته یهماٍؼ گـػىگـ یابیو بافاؿ یو هقـف یغیهض نتیٍـف غؾا، تىره به هنائل ف یچگىيگ
ـها به ـهًگ و  یهَـف هضَىالت هضل ،یقیعب نتیف ظیهض یایاص یػؿپ قیآؿام ي یگـ. گـػىؿوػ یىماؿ ه ىه و تىره به ف

ـهًگ ـاامتگؾىته ىکل گـفته  یغیو تاؿ یآحاؿ ف ـػىگـ کـػیؿو فیامت وؽا یگفتً ىیF بًاب ـه  یىهـ آؿام و گ آؿام با هن گ
 یگـػىگـ یـیگ هًؾىؿ ىکل به دامىیىهـ آؿام ػؿ ىهـ  یها ىاعٌ تیوضق لیپژوهو صاضـ، تضلاف عىؿػه امت. هؼف 

 یا کتابغايه ۀىیاف ػو ى ىیامت. همچً یلیتضل ـ یفیو اف لضاػ ؿوه، تىٍ یـ کاؿبـػ یيؾـ ت،یامت. پژوهو اف يؾـ هاه امآؿ
ـا یؼايیو ه ـاد ىؼ یماف یاتیٍىؿت فمل به ـیهتغ ?=ىاعٌ و  @و تقؼاػ  هاعالفات امتفاػه ىؼ یآوؿ رمـ یب . ه امتامتغ

ـاماك ىاعٌب ۀػؿ هـصل ـاد یها قؼ، ب ـاص یا ياهه پـمو ؼه،ى امتغ  ۀکه راهق ،یىهـ ـاویکاؿىًاماو و هؼ اؿیو ػؿ اعت یع
ـا ـیيفـ بىػ، تىف ?<آياو هتيکل اف  یآهاؿ ػؿ  یو آفهىو ت ىیايگیو ؿوه ه متلیػ کیاف تکً قیها ي ػاػه لیوتضل هیتزق یىؼ. ب
گاهيياو ػاػ که ىاعٌ  متلیػ کیتکًصاٍل اف  ذیاك امتفاػه ىؼ. يتا اك یپ اك ظیهض اف  تیصما ،یؿماي و اعالؿ یآ
ـگؾاؿ ىیيتـیب یىهـ تیفیو ک یيىاف ههماو ،یػاعل ؼاتیتىل ػاؿيؼ و  اف آو ؿا یـیو احـپؾ آؿام یگـػىگـو  ػؿ ىهـ آؿام یاح

گاه ـاؿ ه ىاعٌ ـیااؿتباط ؿا با م ىیيتـیب یيىاف و ههماو یػاعل ؼاتیاف تىل تیصما ،یؿماي و اعالؿ یىاعٌ آ . کًًؼ یها بـل
گاه یيىاف ماوىاعٌ هه ـا یآفهىو ت ذیيتا ىی. همچًؿويؼ یىماؿ ه هقلىل به ها ىاعٌ گـیو ػ یفل   یؿماي و اعالؿ یو آ  یب

 تیـیهؼ ،یهضل ؼاتیاف تىل تیصما ،یىهـ تیفیيياو ػاػ که ک امىدیىهـ آؿام ػؿ ىهـ  یها ىاعٌ تیمًزو وضق
گاه یيىاف ههماو ،یىهـ تنیف ظیصفاؽت اف هض ،یىهـ ـت به یؿماي ؿو اعال یو آ ـفته گاهیػؿ را بیت ـاؿ گ ايؼ.  اول تا ىين ل
ـاماك اهم یگفتً ىاعٌ  تیفمظ وضق امىد،یها ػؿ ىهـ  ىاعٌ ىیا تیوضق ذیو يتا متلیها به ؿوه ػ ىاعٌ تیامت ب

گاه ـا نتیهًامب ي یؿماي و اعالؿ یآ  ىىػ. یا ژهیىاعٌ تىره و ىیمت که به اا افیرًبو ىهـ آؿام ي افتىی تضمك یو ب
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 هقدهه
ـکت مىاؿه و غفلت اف صفؼ و ماهاواتکای بیو اف صؼ ى های ارتمافی،  ػهی فضاهای پیاػه هىرب افىل اؿفه هـمافی هؼؿو به يیافهای ص
ـهًگی و بَـی هی ـها، افقایو تَافؼی رمقیت  پؾیـی ىهـی کاهو هی ىىػ و به تبـ آو، کیفیت فيؼگی و فینت ف یابؼ. ؿىؼ ىتاباو ىه

ـاه  البؼی، پیاهؼهای ياؿضایتی اف فيؼگی ىهـی ؿا ػؿپی ػاىته و با افػمتىهـی و ػؿپی آو، ؿىؼ ياهًامب و ياهمناف ک ػاػو مـفيؼگی هم
ـها ػؿ مال  های فيؼگی ايناو تـىؼو تماهی رًبه ػؿ ؿامتای مـیـ (.Ali Nejad, 2016, p. 23امت ) ػؿ رهاو،  1986ها، رًبو آؿام ىه

ـهای اؿوپایی به به ـهًگی ػؿ ؿامتای ۀهخاب ویژه ىه ـها ایزاػ ىؼ ) رًبيی ف  ,Unal & Zayalslsافقایو کیفیت فيؼگی و کاهو مـفت ػؿ ىه

2016, p. 889). رًبو Eآؿام ىهـD ـکت ۀاػاه ۀهًقل به ىؼه، گـفته يؾـ ػؿ هضلی پایؼاؿ ۀتىمق هتى، ػؿ که  پؼیؼ ایتالیا ػؿ Dآهنته غؾایE ص
ـه به پامظ ػؿ که امت آهؼه ـافت يابىػی ػؿ غؾا رهايی های فيزی  ػؿصکن که آؿام، ىهـ ۀيؾـی. امت ػاػه ؿط 1986 ۀػه ػؿ هضلی ایه ؽ

ـای رایگقیًی ـييیًی ب ـػم به امت، آهؼه پؼیؼ هؼؿو ىه  هيکالت اف ػوؿ به که کًًؼ فيؼگی ىهـی ػؿ تا ػهؼ هی ؿا اهکاو ایى هضلی ه
ـهًگی و عبیقی هًابـ اف و باىؼ هضیغی فینت ـػ هًضَـبه ف ـای ف ـایى، ىىػ. فالوه هضافؾت آو ب  عىػپؼیؼآهؼه ىهـ یک اف هفهىهی ػؿصکن ب

ـهًگی و عبیقی های اؿفه و ىىػ هی تىلیؼ مًتی هضَىالت آو ػؿ که امت ـػىگـی هفهىم با ىهـ ف  و ىىػ هی هضافؾت پایؼاؿ و ىؼه کًتـل گ
ـػاىت ها، ػیؼگاه هـصله، ایى ػؿ. یابؼ هی تىمقه ـػم و هضلی هماهات ايتؾاؿات و ها ب ـها یىا ػؿ که هضلی، ه  هفهىم به کًًؼ، هی فيؼگی ىه

Eآؿام ىهـD ههن بنیاؿ ( هنتSengur, 2018, p. 25) Fـکت غؾای آهنته ـایى ص ـات که فيؼگی، های یًهفه مایـ ػؿ بًاب  هًفی تأحی
ـه ىؼ )یی هايًؼ ىهـ آؿام، فيؼگی آؿام، مفـ آؿام، هًـ آؿام، میامت آؿاها رًبو ؽهىؿ پیيگام ىىػ، یه اصناك آو ػؿ ىؼو رهايی  Unalم و غی

& Zavalsls, 2016, p.900هًاعك ػؿ ها یتفقال ايزام بلکه يینت، صلقوو مـفت با کاؿها ۀهم ايزام هقًای آؿام به رـیاو فهیًه، ایى (. ػؿ 
ـای ام فباؿت به (.Ozkan, 2011, p. 2) امت هًامب مـفت با و بیيتـ ؿضایت با فيؼگی هغتلف تفاػه و ػیگـ، ىهـ آؿام رًبيی امت که ب

ـه ـػاؿی اف فضاها و رـیايات ىهـی تاله هی به رىاهـ ىىػ. همچًیى ایى رًبو لَؼ ػاؿػ اف  ۀىؼو فيؼگی ماکًاو و تىمق کًؼ تا بافج آؿام ب
ـاتـ Esmaili et al., 2019, p. 42کًؼ، ارتًاب کًؼ ) های ىهـ هؼؿو، که اهکاو فيؼگی ؿا هضؼوػ هی ویژگی هکاو اف (. ایى يؾـیه، هفهىهی ف

ـياهه ؿاه ـای فيؼگی ػؿ ىهـ و ػؿوالـ ب ـای آو امت ) ؿیقی صل ب  ػاؿػ لَؼ که امت ارتمافی رًبيی و (Rysz, 2015, p. 17ای ػلیك ب
ـگىيی الگىهای ـػی با ؿا ػگ ـات اف تا ػهؼ تغییـ ايتماػی ؿویک (. هؼف Onaran, 2013, p. 11اهـوفی رلىگیـی کًؼ ) فيؼگی مبک هًفی تأحی

ـها و تىمق هضلی های یژگیو ياپؼیؼىؼو اف گیـیایى رًبو رلى ـها بؼوو آمیب ۀىه امت.  ىؼو رهايی تنـیـ بـ احـ فػو به عبیقت ىه
ـػ با ىهـ هؼیـیت هقًای آؿام به ٍىؿت کلی، ىهـ به اوؿ اف امتفاػه با هياؿکتی ؿویک  ً تاؿیغی  فًاٍـ صفؼ یظ فینت،هض با مافگاؿ های یف

ـها، هضلی، هضَىالت ىهـ، ـهًگ و اغؾ هً ـای هؼف ایى. امت ف ـای پایؼاؿ و تـ یػاىتً ػومت تـ، یايناي ای یًؼهآماعتى  ب ـها ب  با ىه
 اف ػاؿػ لَؼ (. رًبو ىهـ آؿامOzmen, 2017, p. 12امت ) ىهـی ۀیکپاؿچ و تاؿیغی ماعتاؿ هضیغی، فینت های یژگیو اف هضافؾت

 یها بغو كیرهاو افعـ ـیمـ ۀتىمقکه  با تىره به ایى (.Zalas, 2018, p. 17کًؼ ) آو ؿا تمىیت و هضافؾت ىهـی فيؼگی کیفیت و فيؼگی
ـػىگـی ـه  بهها کاهاًل  ىىيؼ و اؿتباط آو ینت ػؿ چاؿچىب پایؼاؿی هغـس هیف گؾاؿػ و گـػىگـی و هضیظ یه ـیتأح گ  امت و عىؿػههن گ

ـػىگـ ـایى یی ػاؿػFهضلی ػؿ آو يمو بنقا ۀامت که راهقوابنته  ظیهض تیفیبه ک یورىػ گ ـػىگـی آؿام،  آؿامىهـ  بًاب های  که ػؿ فهیًهو گ
ها و  اؿفهػؿ ؿفتاؿها،  ـییتغ(. Sezgin & Sarikaya, 2013, p. 19) یابؼ تکاهل هی نیهفاه ىی، صىل اايؼ فقال یؼاؿیىًامی و پا بىم

ً   یاف رهاي یياى اوايتؾاؿات گـػىگـ کًًؼگاو  اهـوفه هَـف .ابؼی ـییتغ یـػىگـىىػ ًٍقت گ های اعالفات بافج هی اوؿیىؼو و ف
ـػىگـی ـتـ ايقغاف و تـ، صناك ینتف هضیظ ػؿ لبالتـ،  باتزـبه گ  Four more citiosامت )تـ  هيکلآياو  تیؿضا آوؿػو ػمت و به يؼپؾی

slow citios, 2012ـاو و هنائل فینت ـػىگـی يیق ػؿ ػه (. ػؿپی ايتؾاؿات گـػىگ ـات هماٍؼ گ  ۀػکتـ ػاو يؾـی 1959 ۀهضیغی و تغیی
ـػىگـی آؿام ؿا تىمقه ػاػ ) ـػىگـ(. Bulatovic & Micera, 2018. pp. 274-280گ ـػىگـ ۀهفهىم هؼؿو تىمق ايگـیب آؿام یگ  یهبتً یگ
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ـهًگ، ـػىگـی امت ) لؾت، آؿاهو و قتیعب هىمیمی، بـ ف ـػو اف هماٍؼ گ ـػىگـ همچًیى (.Moore, 2012, p. 39ب ی به هقًا آؿام یگ
ـهًگ و آحاؿ تاؿیغی همَؼ، تىلف و الاهت ػؿ هکاوآىً ـػىگـی، عـیؼ اف تىلیؼکًًؼگاو هضلی، هَـف غؾاهای  ایی با ف های عاً گ

ـکت ػؿ ؿواؿگايیک هضلی،  ـه امتمًت یؼاػهایى ـه بهF ی و غی ـػىگـی ػؿ فيؼگی ؿوفه ـػ ىهـ آؿام يىآوؿی ػؿ بغو گ ـایى ؿویک ىماؿ  بًاب
 ,Bulatovic & Micera, 2018. p. 2, 74پؾیـی ػاىته باىؼ ) هضلی ػؿک بهتـی اف اؿتباعات و راهقه ۀقکًؼ که راه ؿوػ و کمک هی هی

ـاؿ گـفته امت ۀیافته عی چًؼ ػه ػؿ کيىؿهای تىمقه ىهـ آؿام ۀىؼه ػؿباؿ های ايزام (. پژوهو280 ـاو F گؾىته هىؿػ تىره ل اها ػؿ کيىؿ ای
( ػؿ 2013) ;ىىػ. مقگیى و ماؿکایا ىؼه ؽکـ هی های ايزام به آو ييؼه امت. ػؿ اػاهه پژوهورق چًؼ پژوهو ػاييگاهی، تىره چًؼايی  به

ـياههپژوهيی به  ـػاعتهؿ ب ـػ ىهـ آؿام پ ـکیه با ؿویک ـػىگـی ىهـ لىيیه ػؿ کيىؿ ت ـاو ػاعلی و  ۀػهًؼ ايؼ. يتایذ يياو یقی گ ـػىگ آو امت که گ
تىايؼ به اصیای هىیت هضلی و هقـفی و بافاؿیابی همَؼهای تىؿینتی کمک  ػ ىهـ آؿام هیعاؿری ػؿ ایى کيىؿ افقایو یافته امت و ؿویکـ

ـهای  آؿامE( ػؿ پژوهيی با فًىاو 2017) >کًؼ. اوؿهاو ـای ایزاػ ىه ـػی هتفاوت ب  ۀيياو ػاػ که با تىره به هيکالت فؼیؼD ؼاؿیپاىهـ: ؿویک
ـييیًی افرمله تغییـ ىیى های اٍالت ىهـی، کیفیت پاییى هًاعك ىهـی و بؼوو  فيؼگی مـیـ، اعتالففيؼگی، تغییـ هىیت، مبک  ۀىه
ـػ ىهـ آؿام هی ـهای هؼؿو باىؼ. میًگىؿ تىايؼ ؿاه هىیت ؿویک ـای هيکالت ىه رًبو ىهـ E( ػؿ پژوهيی با فًىاو 2018) =صل هًامبی ب

ـککيىؿ  <ۀىًب پًذآؿام ػؿ ىهـ  ـهًگی ىهـ هغالقهبه ایى يتیزه ؿمیؼيؼ که با تىره به پتاينD هیت تىايؼ به  ىؼه، رًبو ىهـ آؿام هی یل عبیقی و ف
ـػ يتىاينته به ایى ىهـ کمک کًؼ. افرمله ػالیل ایى اهـ همکاؿی ـػو ػولت هضلی و  ایى ىهـ کمک چيمگیـی کًؼF اها ایى ؿویک يک

ـا اؿتمايیافتى هؤلفه ـػىگـی آؿام و هکاوEًىاو ( ػؿ پژوهيی با ف2018) ?های ىهـ آؿام بىػه امت. بىالتىویچ و هیک ـهًگی ىهـ  هفهىم گ های ف
ـای رًبو ىهـ آؿام @کىتىؿ هىيته يگـو ـای تىمقD ب ـػىگـی  ۀيياو ػاػ که ىهـ کىتىؿ يیاف به الؼام رؼی ب ـػىگـی آؿام ػاؿػ و ىهـ آؿام و گ گ

ـػ Eىاو اؿىؼ عىػ با فً ۀياه ( ػؿ پایاو2016يژاػ ) ؿمؼ. فلی يؾـ هی تـیى گقیًه به آؿام هًامب ـاصی فضاهای ىهـی هاػهای اٍفهاو با ؿویک ع
هضیغی  فینت ۀهؼاعله ػؿ هؤلف ۀکیفیت هضیغی صىف کهبه ایى يتیزه ؿمیؼ D ىهـ آؿام: هىؿػ هغالقه، فضای مبق عغی هاػی فـىاػی اٍفهاو

آهؼه، عـس پیيًهاػی  ػمت های به به اولىیت پایايی، با تىره ۀتزـبی ـ فیباىًاعتی بؼتـیى وضقیت ؿا ػاىته امت. ػؿ هـصل ۀبهتـیى و ػؿ هؤلف
ـه و ؿاهکاؿهای يهایی به گیـی اف هفهىم ىهـ آؿام تؼویى ىؼه امت. اممافیلی و  هًؾىؿ اؿتمای مـفيؼگی فضای مبق عغی هاػی فـىاػی به به

ايؼ. يتایذ پژوهو يياو ػاػ که  ػاعته( ػؿ پژوهو عىػ، به اؿفیابی فىاهل هؤحـ ػؿ تضمك ؿویکـػ ىهـ آؿام ػؿ ههـىهـ کـد پـ2019همکاؿاو )
ـياه ۀبافاؿهای هضلی و اؿائ ۀهای ينبی التَاػی، تىمق مافی با امتفاػه اف هقیت فهیًه ـای هؼیـیت بهیً ۀب ـهای ػؿوو ۀهًؾن ب ىهـی  مف

ـػ ىهـ آؿام ػؿ ههـىهـ ػاؿيؼ. هغتاؿی هلک های رًبو  ضلیل ىاعٌ( يیق ػؿ پژوهيی به ت2019آباػی ) بیيتـیى يمو ؿا ػؿ تضمك ؿویک
ـهای آؿام ػؿ هًاعك پايقػه ـػاعته ۀگاي ىه های  بیيتـیى ؿتبه ؿا اف يؾـ ىاعٌ 14و  5، 3هًاعك ايؼ. يتایذ گىیای آو امت که  ىهـ اٍفهاو پ

ل پتاينیل ویژه و بىػه امت. ىهـ یامىد به ػلی 9و  13، 8هًاعك ػوم و بؼتـیى وضقیت هـبىط به  ۀػؿ ؿتب 15و  1، 6هًاعك ىهـ آؿام ػاؿيؼ. 
ـایظ آب ـهًگی و عبیقی و ویژگی وهىایی و ػاىتى راؽبه ى بىػو،  گـم يىافی، عىو ها و ؿویؼاػهای مًتی و هضلی، ههماو های تاؿیغی، ف

ـه هی ـػىگـی بنیاؿ هىفك فمل کًؼ. ولی ورىػ هيکالتی هايًؼ ضقف هؼیـیت ىهـی، گنتـه افمی  ۀًیفهتىايؼ ػؿ  اينزام ارتمافی و غی گ
ـػىگـی، کمبىػ اهکايات و عؼهات ىهـ، هی ويمل فمىهی، ضقف تبلیغات راؽبه ىهـ، ياکاؿآهؼی صمل ـػ ىهـ آؿام ػؿ  های گ تىايؼ ؿویک

                                                           
1. Sezgin and Sarkaya 
2. Orhan 
3. Şengür 
4. Perşembe-Ordu 
5. Bulatovic & Micera 

6. Kotor (Montenegro) 



ـاغت،  ـػىگـی و اولات ف  1441بهاؿ و تابنتاو ، 13 ىماؿۀ پیاپی، 7ػوؿۀ گ

116 

ـهای  ـػىگـپؾىه ـاؿ ػهؼ. با تىره به هىاؿػ هؾکىؿگ های ىهـ آؿام ػؿ ىهـ همَؼ  بـؿمی وضقیت ىاعٌپژوهو هؼف  ،یـ ؿا تضت تأحیـ ل
ـػىگـی یامىد امت.  گ

 نی نظزی هبا
ـهًگ لغت آؿام ػؿ ػیکيًـی ۀهفهىم آؿام و ىهـ آؿام: واژ ـاصت، اعمیًاو عاعـ، مکىت، اهى،  ها و ف ها به هقًای مکىو، آهنتگی، آمایو، امت

ـاصت ـػو، آؿام امت ـهیق اف ىتاب ک ـه امت. رًبو آؿام یا رًبو کًؼ ها ؿا به پ ـػو، تىلف، کًؼ و غی ـک ى کًؼ. ای فػگی تيىیك هی ىؼو، ٍب
ـػ ػؿ مه ػه اعیـ ػؿ همابل فيؼگی مـفت بًیاػ صاٍل اف هؼؿيیته هغـس ىؼه امت و هـ ؿوف بـ عـفؼاؿاو آو ػؿ کيىؿهای هغتلف  ۀؿویک

ـهایی بهMokhtry Malek Abadi, 2019, pp. 106-107ىىػ ) افقوػه هی ـهای آؿام، ىه المللی  پیىمته و هتضؼ ػؿ ايزمى بیى هن (. ىه
ـهای آؿام هنتًؼ ک ـهًگ  ه هؼف اٍلی آوىه هایی ػؿ  صل ؿاه ۀاف عـیك پژوهو و تضمیمات، آفهایو و اؿائD عىبفيؼگی Eها تـویذ و تقمین ف

ـایى اف رهايی های هتىلی اهىؿ ىهـ امتF اؿتباط با مافهاو ـها رلىگیـی هی ىؼو و یکناو بًاب ـای ػمتیابی به وضقیت ىهـ  مافی ىه کًؼ. ب
و هضلی، هضَىالت کياوؿفی اؿگايیک، غؾاهای  یقًی تـویذ هضَىالت عبیقیF آؿام بایؼ پؾیـفته ىىػآؿام ػمتىؿالقمل مافهاو غؾای 
ـای بهبىػ فضای ػومتايه و صفاؽت اف هضیظ  هضلی، تىره بهقینت بىم و هن های  ینت هضلی ػؿ رًبو آؿام ىهـ، عـسففهاو تاله ب

ـاىؼه ـای ػايوD هؼؿمهبقؼ اف Eهای  ، عـس فقالیتDافتیبافEايؼ اف: عـس  امت که فباؿت ار گاه ب ـای  آهىفاو و همچًیى آ ـاو ب ـػىگ مافی گ
 (.Esmaili et al., 2019, p. 45کمک به ماکًاو هضلی )

ـکق بـ مـفت عىػػاؿی و ػؿ همابل، بـ  ۀاهؼاف ىهـ آؿام: هؼف اف ؿویکـػ ىهـ آؿام صمایت اف تىمق پایؼاؿ امت. ایى ؿویکـػ اف تم
ـکق هیفو هضیظ  رلىگیـی اف تهؼیؼ بيـ  Heeکًؼ و صمایتو اف ؿوه فيؼگی عبیقی )فيؼگی ىبیه به گؾىته( بؼوو امتـك امت ) ینت تم

Cho, 2011, p. 3ـهًگی، صفؼ فيؼگی مًتی و اؿفه ـای کيف هزؼػ اهاکى ف ـهای آؿام ب ی بـ هضیغی مالن ػؿ يؾـ هبتًهای آو  (. ػؿ اٍل ىه
ـای همه ػؿ هضیظ  فباؿت بهF (Park et al., 2008:, p. 274ىىيؼ ) گـفته هی ػیگـ، اهؼاف ىهـ آؿام ػؿ هىاؿػی هايًؼ ماعت فيؼگی بهتـ ب

ـابـ همگًی و رهايی ـها، صفاؽت اف هضیظ ىهـی مـفيؼه، بهبىػ کیفیت فيؼگی ػؿ مغش هضالت ىهـی، هماوهت ػؿ ب فینت ىهـی،  ىؼو ىه
ـهًگی و هًضَـبه ـای مبک فيؼگی مالن عالٍه هی اماله ۀىهـی و اؿائ ۀفـػ هـ هضل تـویذ تًىؿ ف  (.Ali Nejad, 2016, p. 77ىىػ ) بغو ب

ـػىگـی آؿام: اهـوفه ػؿ صىف ـایو ۀگ ـػىگـی، گ ـػىگـی آىپقی، گـػىگـی ؿومتایی، گـػىگـی ىهـی،  گ های گىياگىيی هايًؼ گ
ـػىگـی وؿفىی پؼیؼاؿ ىؼه امت. با بافيگـی ػؿ  ـػىگـی ارتمافی، و گ ـهًگی، گ ـػىگـی ف ـاهىه ;،Dلیؼ آؿامکEگ ـػو ایى اٍل،  با ف يک

ـای گؾؿايؼو  ـػىگـی آؿام ؿاهی ب ـایى  التیتقغگ ـػىگـی پیىيؼ عىؿػه امت.  تىاو یهامتF بًاب ـػىگـی آؿام با ايىاؿ گ يتیزه گـفت که گ
>هاتىك

ـػ که اػفا هی (2013)  ـػىگـی آؿام بایؼ ػو اٍل ضـوؿی ؿا ػيبال ک ـای ایزاػ افتباؿ، ػؿ گ و  =ايؼ اف: اتغاؽ فهاو فباؿت کًؼ که ب
ویژه تغییـ ػؿ اػؿاک عبیقت و فيؼگی ؿیتمیک با یک هکاو،  ػؿ ؿابغه با فهاو ؿوفايه، به <وابنتگی به هکايی ویژه. اتغاؽ فهاو به هقًای ػگـه

ـػىگـی آؿام، رنت اهالی ـهًگ آو هکاو امت. گ و رایی امت که ىما  ؿگی تىؿینتی بنیاؿ بقها تیمای فـفی، ػوؿی اف ها ؿاهورىی  و ف
گاه تَمین هیرا به ـاق کًیؼ ) ی تىلف چًؼؿوفه، ياعىػآ ـػىگـی آؿام  1رؼول ػؿ  (.Zia, 2015, p. 7گیـیؼ که ىب ػؿ آيزا ات به تقاؿیف گ

 اىاؿه ىؼه امت.

                                                           
1. Slow-key 
2. Matos 
3. Taking Time 
4. Modification 
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یف گزدضگزی آرام  :1جدول   (Heitmann et al., 2011, p. 124)تؼار

یف اس دیدگاه گز  ابؼاد گزدضگزی آرام  دضگزی آرامتؼز

ـهًگ آو هکاو امت. به هقًای ػگـه ػؿ ؿابغه با فهاو ؿوفايه، به فهاو  ویژه تغییـ ػؿ اػؿاک عبیقت و فيؼگی ؿیتمیک با یک هکاو، اهالی و ف

ی ؿا کيف و آو هکاو آؿاهی  ها ؿا با آؿاهو تزـبه کًین. های کم 

ـگىيی ـػىگـی آؿام به هقًای تىاو یه  ؿو ػگ ـػهاو هتفاوت بـپایبغيی ػؿ ماعتى ا گ  فؼالت امت. ۀرتمافی اف ه

 اٍالت
ـفته یه  ؿوکنايی که  ـػىگـی آؿام ؿا ػؿ پیو گ ـػ ؿا با  ايؼ اهیؼواؿيؼ هکايی هًضَـبه گ ـابتف ـػ هًضَـبهیی که ىغَیت ها غ ی ػؿ ايتغاب ف

ـػهاو و فيؼگی هىرىػ ػؿ آو ورىػ ػاؿػ بیابًؼ.  هًغمه و ه

ـػىگـی آؿام  گ
ـا هَـفی امتايؼاؿػ و تىره به ها لیمـوگـػىگـی با هقیاؿهای غـبی، کاالهای تىلیؼی،  ىالىػه  امت که  ؿهًمىػ و هنافـی یی ؿا ؿػ گ

 کًؼ. هی

 پایؼاؿی
ـػىگـی پایؼاؿ آو ـهًگ ۀهایی هنتًؼ که ؿفتاؿی ؿیتمیک با هضیظ، راهق هضَىالت گ يفـ بىػه  عىؿی که ؽی های هضلی ػاؿيؼF به هضلی و ف

ـػىگـی پایؼاؿ يؼاىته باىًؼ.و عَىهتی با   گ

ـها نتنیػؿ لـو بها  یتفقال ىؼو قهیىؼو و هکاي یبا ًٍقتارتباط ضهز آرام با گزدضگزی آرام:  ىؼيؼ. ایى  ؿو هؿوب با صزن فیاػ رمقیتی، ىه
و کاهو  ، کاهو کیفیت فيؼگی، فمـ، رـمـهتـلبهیغ ومافهای ماعت ،یمـوٍؼا، آلىػگافقایو  بقؿگی رمقیت هيکالتی همچىو

ـهای کیفیت فيؼگی و فینت فینت پؾیـی ىهـی  پؾیـی و بنیاؿی اف هيکالت ػیگـ ؿا ػؿپی ػاىته امت. به ػلیل ایى هيکالت، پاؿاهت
ـای ايتغاب ؿاه ـای تىمق صل هًامب صل هيکل، پیيًهاػهایی همچىو امتفاػه اف پتاينیل اؿفیابی ىؼيؼ. ب ـها ب ىهـی و  ۀهای عىػ ىه

ـهایی که لابلیت فيؼگی ينل ۀهضیغی و تىره به آیًؼ و فینت های ارتمافی اؿفه ـػو ػاؿيؼ هغـس ىؼ.  ها اؿائه و ػؿيهایت پایؼاؿی و ىه ک
ـػه امت و پىیایی ارتمافی، D ـیمـمـفت یا Eهفهىم  آو ـاتیتأح و ی و فَـ اعالفاتػاؿی ًٍقت مـهایه ـييیًی اهـوفی ک ؿا واؿػ فيؼگی ىه

ـها اف بی ـهًگی و هضیغی ىه ـها بهف هضیغی و آلىػگی و  ايؼ. گفتًی امت هيکالت فینت ی وابنته به هاىیى ىؼها ًؼهیفقاعىؿ  ى ؿفته و ىه
ـها اؿتباط يقػیکی با فَـ هاىیى و هفهىم مـفت و مـیـ ػاؿيؼ های  (. با تىره به چالوOrhan, 2017, pp. 1017-1020) ياهمگًی ىه

ـها، اولىیت اول و صیاتی ػؿ هؼ ۀتهؼیؼکًًؼ هًؾىؿ، تضىل اول  ایى به یـیت ىهـی رلىگیـی اف هَـف فىؿی و مـیـ ياىی اف مـفت امت.ىه
ـهًگ غؾاعىؿػو بىػه که ػؿ صىفه ـػو ف ـييیًی آؿام یا آهنته بىػه که  کًؼک ـگؾاؿ بىػه امت. تضىل ػوم، ىه ـهًگی و ارتمافی بنیاؿ تأحی های ف

ـياهه يه ـػهای ب ـػ و اؿفهفهای ارتمافی و هضیظ  ـ التَاػی، رًبهؿیقی پایؼاؿ، بلکه اف يؾ فمظ ػؿ ؿویک ـهًگی و  ینت بافتاب پیؼا ک های ف
ـها ػؿصکن هیايزی بیى هضیظ ـػ آؿام ىه ـياهه هضیغی ػؿ ایى هـصله، ؽهىؿ و ؿویک  ۀهًقل بهؿیقی پایؼاؿ ىهـی  های ىهـی و ىهـويؼاو ػؿ ب

ـػه امت و ػؿ همابل، هفهىم مـفت و تغییـ ىکل ره ـهًگ با هَـف مـیـ ىکل گـفته امتپاػفهـ فمل ک -Sengur, 2018, pp. 25) ايی ف

ـػ ىهـ آؿام ىکل گـفته و يمغ (.26 ـػىگـی مـفت  ۀگـػىگـی آؿام يیق هتًامب با ؿویک ـػىگـی  ـیو مـهمابل گ امتF به ایى هقًی که گ
ـام به هضیظ  آؿام بـ صفؼ اؿفه ـهًگی و ارتمافی راهقه، اصت ـػو اف  ینت، لؾتفهای ف ـػ عبیقی و تاؿیغی، آىًایی با  های هًضَـبه هکاوب ف

ـهًگ و آحاؿ تاؿیغی، تىلف و الاهت ػؿ هکاو ـػىگـی، هَـف غؾاها و هضَىالت  ف کیؼ هی کیاؿگايهای عاً گ ـه تأ کًؼ  و غی
(Turkseven Dogrusoy and Dalgakiran, 2011, pp. 127-130.) ـػىگ ـػ ىهـ آؿام يىآوؿی ػؿ بغو گ ـایى، ؿویک ـی ػؿ فيؼگی بًاب

ـه هضنىب هی  ,Bulatovic & Miceraپؾیـی ػاىته باىًؼ ) هضلی ػؿک بهتـی اف اؿتباعات و راهقه ۀکًؼ تا راهق ىىػ و کمک هی ؿوفه

2018, pp. 274-280.) 
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 ی ضهز و گزدضگزی آرامها ضاخصساسی  ػملیاتی

ـػىگـی آؿام ىاعٌ ۀهغالق باػؿ پژوهو صاضـ،  ـتبظ با آو های و  اػبیات ىهـ آؿام و گ ـهای ه . مپل با تىره به هؼف ايؼ ىؼه ییىًاماهتغی
ـهای  تضلیل وضقیت ىاعEٌپژوهو  ـػىگـهای ىهـ آؿام ػؿ ىه ها  های ىهـ آؿام تؼویى و ىاعٌ ی اولیه بـ ؿوی ىاعٌـیگ غـبالD یگ

ـهایی که ػؿر ـاؿپؾیـی آو ۀو هتغی  (.2رؼول ايؼ ) ها بیيتـ بىػه ايتغاب ىؼه تک

 ضده در پژوهص بزاساس پیطینه و هبانی نظزی  کار گزفته های به ساسی ضاخص اتی: ػملی2جدول 
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 هؤلفه ىاعٌ

ههماو
 

يىافی
 

ـياهه ـهًگها ب مافی با هؼف پؾیـه  ی تـویزی ػؿ ؿامتای ف
ـاػ غیـبىهی ـاو و اف ـػىگ  گ

* *  * * *  * N1 

ـاو  N2 *   * *  * * افتماػمافی رلب گـػىگ
ـک بیى تؼویى و به هًؾىؿ اؿتمای ؿفاه  المللی به کاؿگیـی فباو هيت

ـاو ـػىگ  گ
* *  * *   * N3 

ـػىگـ ػؿ ؿامتای ايؼافی  ؿاه ـاکق ػائمی و غیـػائمی ؿاهًمای گ ه
ـفیت ـػىگـی هىرىػ هقـفی ؽ  های گ

* *  * *   * N4 

ـاو ـای گـػىگ  N5 *   * *  * * تأهیى پاؿکیًگ کافی و ایمى ب

آگاهی و اعالؿ
 

ؿمايی
 

ـگکاؿگیـی لىگىی ىهـ آؿام ػؿ امًاػ،  به و تَاویـ ؿممی  ها مـب
 هـىقاؿ ؿممی ى ۀهًقل ىهـ به

* *      * N6 

ـياهه به  N7 * * * * *  * * رًبو ىهـ آؿام ۀهًؾىؿ اىاف تؼویى ب
گاهی ؿمايی فمىهی ػؿعَىً فهـمت عؼهات ىهـ  و اعالؿ آ

 آؿام
* *  * * * * * N8 

ـياههتؼویى  ـای تـویذ القاهات تىمقها ب ىهـ آؿام و  ۀی التَاػی ب
ـياهه ـای بهبىػ آوها ب  یی ب

* * * * *  * * N9 

ـفی و صمایت اف ىهـ آؿام ػؿ  رلب صمایت هؼیـیت ىهـی ػؿ هق
ـػ تبلیغاتی و  ...لالب تیقؿ، ب

* * * * *  * * N10 

 ۀهًقل ی التَاػی عَىٍی و هضلی بهها بًگاه ۀتيکیل و تىمق
 ىهـ آؿام و هـوراوؿاهًمایاو 

* * * *     N11 

صمایت اف تىلیؼات هضلی
 

ـياههاتغاؽ  ـای ها ب های  ی تىلیؼات با تأکیؼ بـ ویژگیيؼمافبـیی ب
 هضلی ۀراهق

* * * * * *  * N12 

ـياهه ـهًگی ىهـی یقی بهؿ ب ـگقاؿی ؿویؼاػهای ف  N13 * * * *  * * * هًؾىؿ ب
 N14 * * * * *  * * هضَىالت عبیقی ۀبافاؿهای هضلی با اؿائ ۀتىمق

ـهکًتـل کیفیت و تـویذ غؾاهای هضلی ػؿ   N15  * * * *  * * ها عايه مف
ـياه  N16 * * * *   * * آهىفىی ػؿهىؿػ هضَىالت عبیقی ۀب

ـياههصمایت اف تىلیؼات هضلی ػؿ ؿامتای   N17 *  * *   * * ی کاؿآفـیًیها ب
هًؾىؿ ایزاػ  های ينبی التَاػی به یتهقمافی با امتفاػه اف  یًهفه

 یا هضلهؿلابت 
* *   * * * * N18 
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کیفیت ىهـی
 

ـياهه ۀاؿائ ـای هایی ب ـاکق بافمافی ب ـهًگی و  بااؿفه آحاؿ و ه ف
 تاؿیغی

* *   * * * * N19 

ـياهه ـاصی و ؿیقی ب ـای ىهـ یا هضله فضاهای ع  N20   *  * * * * اؿتمای اهًیت ب
 N21   *   * * * باالتـ و هضله همیاك ػؿ ىهـی فضاهای بَـی کیفیت اؿتمای

 N22  * *   * * * هضیظ با فگاؿما ماعتمايی هَالش اف امتفاػه
ـياهه ـای ب  N23  * *   * * * ها ػمتـمی بهبىػ اؿتماءو ؿیقی ب

ـاصی ؿاهًمای کاؿگیـی به  N24  * *   * * * ىهـی هًامب های بؼيه ایزاػ ػؿ ع

هؼیـیت ىهـی
 

ـاغتی فضاهای ايؼافی ؿاه ؿویکـػ با فمىهی مبق های فـٍه اؿتمای  N25 * * * *  * * * ف
ـياهه ـای ؿیقی ب  N26      * * * ؿاه اػهیپ هًنزن ۀىبک تيکیل ب

ـاػ ػمتـمی هًؾىؿ به اؿتباعی ۀىبک مافی هًامب  هقلىل و تىاو کن اف
 فمىهی فضاهای به

* * *   *   N27 

ـياهه تؼویى ـای ب  تقاهالت تمىیت هًؾىؿ به ىهـ فضاهای ۀتىمق ب
 ىهـويؼاو ارتمافی

* * *   * *  N28 

ـياه ۀئاؿا ـهای ۀبهیً هؼیـیت با هؼف هًؾن ۀب  N29    *  * * * ىهـی ػؿوو مف

صفاؽت اف هضیظ فینت ىهـی
 

ـػم هياؿکت رلب  N30  * *   * * * هضله پایؼاؿ ۀتىمق ػؿ ه
 N31  * * *  * * * هىا کیفیت های ىاعٌ وضقیت اؿتمای

ـای هایی هيىق ایزاػ  N32  *     * * رایگقیى ايـژی هًابـ ۀتىمق ب
ـياهه ۀاؿائ ـای ب  و آب ًٍقتی، ماعتمايی، ها آلىػگی کًتـل هایی ب

 هضیظ فینت
* *   * * *  N33 

ـهًگ ـای تضمك مافی ف  هبؼأ اف تفکیک ٍىؿت به فباله آوؿی رمـ ب
ـياه ػؿ  هيغٌ فهايی ۀب

* *       N34 

 اف صفاؽت ؿامتا ػؿ هضله همیاك ػؿ هًؾـ و میما یماف هًامب
ـاث  فینت ضیظه هی

* * *   * *  N35 

 روش تحقیق
ـػی و اف لضاػ ؿوه هغالقه، تىٍیفی ـ تضلیلی امت و پژوهو اف يؾـ هاهیت، ـای رمـ کتابغايه ۀاف ػو ىیى يؾـی ـ کاؿب آوؿی  ای و هیؼايی ب

ـػ ىهـ آؿام و ىکل امتفاػهها و اعالفات  ػاػه ـهای  ها ىاعٌمت که گیـی گـػىگـی آؿام ا ىؼه امت. ایى پژوهو بـهبًای ؿویک و هتغی
ـاماك هبايی يؾـی تضمیك و پیيیً ـتبظ ب ـاد ىؼيؼ. ػؿ هـصل ٍىؿت فملیاتی تضمیك، به ۀه ـاماك ىاعٌ ۀمافی امتغ های  بقؼ، ب

ـاد ـاو ىهـی، که راهق ياهه ىؼه، پـمو امتغ ـاصی و ػؿ اعتیاؿ کاؿىًاماو و هؼی ، 3رؼول يفـ بىػ، تىفیـ ىؼ. ػؿ  45آهاؿی آياو  ۀای ع
ـاو ىهـی پژوهو هياهؼه هی چگىيگی گـوه ـای تزقیه بًؼی افضای کاؿىًاماو و هؼی وتضلیل اعالفات اف ؿوه  ىىػ. ػؿيهایت ب

ـای مًزو اؿتباط بیى هؤلفه گیـی ػیمتل و آفهىو تَمین ـه گـفته ىؼ. ؿوه ػیمتل ب کاؿ گـفته  های پژوهو به های آهاؿی اك.پی.اك.اك به
ـػيؼ. ایى  1976ػؿ مال  ;گیـی چًؼهقیاؿه امت. تکًیک ػیمتل ؿا فىيتال و گابىك های تَمین یکتکًىؼ. ؿوه ػیمتل اف  هیالػی اؿائه ک

ـاماك هماین های تَمین تکًیک، که ايىاؿ ؿوه ـای اولیى ۀگیـی ب ـای صل هنائل  فوری امت، ب ـکق ژيى هقـفی ىؼ. ایى ؿوه ب باؿ ػؿ ه
 ۀؿوابظ هتمابل هیاو هتغیـ یا هضؼوػکًًؼ ۀینت امتفاػه ىؼ. ایى ؿوه تأییؼکًًؼفف هضیظ ی، ايـژی، صفاؽت الغقای يؾیـ هنائل  پیچیؼه

 (.Fatahi, 2017, p. 73تىمقه و مینتماتیک امت ) ؿويؼؿوابظ ػؿ 

                                                           
1. Fontella & Gabus 



ـاغت،  ـػىگـی و اولات ف  1441بهاؿ و تابنتاو ، 13 ىماؿۀ پیاپی، 7ػوؿۀ گ
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 ی اػضای دلفیبند گزوه: 3جدول 

 تقؼاػ هؼؿک تضَیلی هضل کاؿ گـوه ؿػیف

 افضای هیأت فلمی ػاييگاهی 1
پیام يىؿ، ػاييگاه ػاييگاه یامىد، ػاييگاه 

 آفاػ امالهی
 8 ػکتـی

ـػاؿی 2  15 يفـ ػکتـی 2و  نايلیل فىقيفـ  5يفـ لینايل،  8 ىهـػاؿی ىهـ یامىد مافهاو ىه

 فـهايؼاؿی ىهـمتاو یامىد مافهاو فـهايؼاؿی 3
 1و  نايلیل فىقيفـ  1يفـ لینايل،  2، پلنیػ فىقيفـ  1

 يفـ ػکتـی
5 

ـاصمؼاؿی امتايؼ مافهاو امتايؼاؿی 4  کهگیلىیه و بىی
 2و  نايلیل فىقيفـ  2يفـ لینايل،  3، پلنیػ فىقيفـ  3

 يفـ ػکتـی
14 

ـهًگی و گـػىگـی 5 ـاث ف ـهًگی و گـػىگـی امتاو مافهاو هی ـاث ف  7 يفـ ػکتـی 2و  نايلیل فىقيفـ  1يفـ لینايل،  4 مافهاو هی

 هضد هغالؼه ۀدودهح

ـافیاییىهـ یامىد ػؿ هىلقیت  گـیًىیچ  الًهاؿ يَفػلیمه عىل ىـلی اف  @=ػؿره و  ;?ػلیمه فـُ ىمالی اف عظ امتىا و  B>ػؿره و  := رغ
ـامـ  ـاهىو ىهـ یامىد ؿا م ـاؿ گـفته امت. هضیظ پی ـاه با ها کىهل ـاگـفتهی پىىیؼه اف بلىط ها رًگلی بلًؼ هم اف ىمال به  امت. ىهـ یامىد ف

امتاو اٍفهاو، اف ىـق به ىهـ می مغت و اف غـب به امتاو عىفمتاو يقػیک امت. رمقیت ىهـ یامىد عبك آعـیى مـىماؿی فمىهی 
های  هکتاؿ بـآوؿػ ىؼه امت. ایى ىهـ به ػلیل راؽبه >>C? ،;B=;ىىػ و هناصت آو يیق ػؿ مال  يفـ ؿا ىاهل هی >=?<=;يفىك و هنکى 

ـهًگی و ارتمافی و  عبیقی ىماؿ یب ـاو ػاينته ها وؿمىم آػابو هضیغی، آحاؿ تاؿیغی، آحاؿ ف ـػىگـی ای ـهای گ ی عاً، عىػ ؿا یکی اف ىه
 Fـػه که یعىؿ بهامت ـاو هقـفی ک ـافیایی ىهـ یامىد ؿا يياو هی 1ىکل ايؼ.  بقضی اف هًابـ ایى ىهـ ؿا پایتغت عبیقت ای  ػهؼ. هىلقیت رغ

 

 ایی ضهز یاسىج: هىقؼیت جغزافی1ضکل 

http://www.tabnakkohkiluye.ir/
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 های پژوهص یافته
ـای غـبالگـی اولی ـاد ىؼ. ػؿ  ی و مپل ىاعٌبـؿمها هًابـ گىياگىو  ىاعٌ ۀػؿ ایى پژوهو، ب ـتبظ با هىضىؿ پژوهو امتغ ـهای ه ها و هتغی

ـهای پژوهو اف هؼل تَمین هًؾىؿ اؿتباط بیى ىاعٌ بقؼ، به ۀهـصل  ىىػ. ًؼ هـصله ؿا ىاهل هیگیـی ػیمتل امتفاػه ىؼ. ایى تکًیک چ ها و هتغی
ـها، پـمو ـای مًزو تأحیـ هـ هتغیـ ػؿ مایـ هتغی ـاصی و ػؿ اعتیاؿ کاؿىًاماو  ياهه تيکیل هاتـیل اؿتباط هنتمین: ػؿ ایى هـصله ب ای ع

ـاؿ گـفت. يؾـیات کاؿىًاماو ػؿ غالب افؼاػ لغقی   =تأحیـ کن،  >ی کن، تأحیـ عیل ;بؼوو تأحیـ، فؼػ  ۀػهًؼ يياو :هيغٌ ىؼ. فؼػ  <تا  :ل
ػوم،  ۀی ىؼ. ػؿ هـصلآوؿ رمـکاؿىًاماو  ?<تأحیـ عیلی فیاػ امت. ػؿ ایى تضمیك، با تىره به صزن يمىيه، يؾـیات  ۀػهًؼ يياو <تأحیـ فیاػ و 

ـگؾاؿی ۀمىم هاتـیل اؿتباط کل، ػؿ هـصل ۀىؼو، ػؿ هـصل هاتـیل اؿتباط هنتمین يـهال (، بیيتـیى اؿتباط Rـی )(، تأحیـپؾیD) چهاؿم يیق تأحی
ـگؾاؿی )D+R) ها هؤلفهها و  بیى ىاعٌ ـگؾاؿی هـ هتغیـ ػؿ مایـ  ۀػهًؼ يياو Dهمؼاؿ ( هيغٌ ىؼ. D-R( و لؼؿت تأحی هیقاو تأحی

ـها(،  ـگؾاؿی هتغی ـهامت )هیقاو تأحی ـهامت )هیقاو تأحیـپؾیـی ۀػهًؼ يياو Rهمؼاؿ هتغی ـها(،  هیقاو تأحیـپؾیـی هـ هتغیـ اف مایـ هتغی هتغی
D+R ٌػهؼ. هـچه همؼاؿ  ؿا يياو هی ها هؤلفهها و  هیقاو اؿتباط بیى ىاعD+R  هتغیـی بیيتـ باىؼ، آو فاهل تقاهل بیيتـی با مایـ فىاهل

ـ   D – R کلی اگـ عىؿ بهػهؼ.  هـ فاهل ؿا يياو هی یـگؾاؿیتأحلؼؿت  (D – R)مینتن ػاؿػ. همؼاؿ  ىػ و ى ی هضنىب هیفل   هخبت باىؼ، هتغی
ـها هيغٌ ىؼه امت.< رؼولػؿ  .ؿوػ ىماؿ هی بهاگـ هًفی باىؼ، هقلىل  ـگؾاؿی، اؿتباط و يىؿ هتغی ـگؾاؿی، اح  ، هیقاو تأحی

ـاماك  ـياهه به کهػهؼ  يياو هی D ـیهماػيتایذ ایى رؼول ب ی التَاػی ها بًگاه ۀرًبو ىهـ آؿام، ایزاػ و تىمق ۀهًؾىؿ اىاف تؼویى ب
ـياههىهـ آؿام،  و هـوراومو ؿاهًمایاو عَىٍی و هضلی ػؿ ي ـهًگها ب ـاػ  ی تـویزی ػؿ ؿامتای ف ـاو و اف مافی با هؼف پؾیـه گـػىگ

ـياهههضَىالت عبیقی و تؼویى  ۀبافاؿهای هضلی با اؿائ ۀغیـبىهی، تىمق ـای تـویذ القاهات تىمقها ب ـياههىهـ آؿام و  ۀی التَاػی ب ـای ها ب یی ب
ـگؾاؿتـیى گاهی و که آو امت  ۀػهًؼ يیق يياو R ـیهماػ. يتایذ ًؼیآ یهىماؿ  بهگیـی گـػىگـی آؿام  فىاهل بـ ىهـ آؿام و ىکل بهبىػ آو، تأحی آ

ـياههؿمايی فمىهی ػؿعَىً فهـمت عؼهات ىهـ آؿام،  اعالؿ ـهًگها ب ـاػ  ی تـویزی با هؼف ف ـاو و اف مافی ػؿ ؿامتای پؾیـه گـػىگ
ـياهه بههضله پایؼاؿ ۀتىمق ػؿ هـػم هياؿکت رلبغیـبىهی،  هضَىالت  ۀبافاؿهای هضلی با اؿائ ۀرًبو ىهـ آؿام و تىمق ۀهًؾىؿ اىاف ، تؼویى ب

ـهای بـؿمی D+Rعبیقی، بیيتـیى تأحیـپؾیـی ؿا اف ىهـ آؿام و گـػىگـی آؿام عىاهًؼ ػاىت. همچًیى يتایذ همؼاؿ  ىؼه،  يياو ػاػ اف بیى هتغی
ـياهه به ـهای تؼویى ب ـياههرًبو ىهـ آؿام،  ۀىافهًؾىؿ ا هتغی ـهًگها ب ـاػ غیـبىهی، ایزاػ  ی تـویزی با هؼف ف ـاو و اف ـای پؾیـه گـػىگ مافی ب

 رلبهضَىالت عبیقی،  ۀبافاؿهای هضلی با اؿائ ۀی التَاػی عَىٍی و هضلی ػؿ يمو ؿاهًمایاو و هـوراو ىهـ آؿام، تىمقها بًگاه ۀو تىمق

ـاو، ، هضله پایؼاؿ ۀتىمق ػؿ هـػم هياؿکت ـػىگ ـياههافتماػمافی رلب گ ـهًگی ىهـی، تؼویى  یقی بهؿ ب ـگقاؿی ؿویؼاػهای ف ـياهههًؾىؿ ب ی ها ب
ـای تـویذ القاهات تىمق ـياههىهـ آؿام و  ۀالتَاػی ب ـای بهبىػ آو، ها ب ـياههیی ب ـاصی و ؿیقی ب ـای ىهـ یا هضله فضاهای ع و  اهًیت اؿتمای ب

گاهی ـها ػاؿيؼ. فهـمت عؼهات ىهـ آؿام به ؿمايی فمىهی ػؿعَىً و اعالؿ آ ـتیب بیيتـیى اؿتباط و تقاهل ؿا با ػیگـ هتغی  ت
ـاماك  ـاماك يتایذ صاٍلD-Rهمؼاؿ ػؿيهایت ب ـها هيغٌ ىؼيؼ. ب ـها،  ، يىؿ فلت و هقلىل هتغی ـياههىؼه هتغی ی تـویزی با هؼف ها ب

ـهًگ ـاػ غیـبىهی، افتماػم مافی به ف ـاو و اف ـاکق ػائمی و غیـػائمی ؿاهًمای هًؾىؿ پؾیـه گـػىگ ـاو، تيکیل ه ـػىگ افی و رلب يؾـ گ
ـػىگـ با هؼف هقـفی ؽـفیت ـياهه به گ ـػىگـی هىرىػ، تؼویى ب ـياههرًبو ىهـ آؿام، تؼویى  ۀهًؾىؿ اىاف های گ ـای تـویذ ها ب ی التَاػی ب

ـياههىهـ آؿام و  ۀالقاهات تىمق ـای بهبىػ آو، تيکیل و تىمقها ب ی التَاػی عَىٍی و هضلی ػؿ يمو ؿاهًمایاو و هـوراو ىهـ ها بًگاه ۀیی ب
ـياهه کیؼ بـ ویژگی آؿام، اتغاؽ ب ـيؼمافی تىلیؼات با تأ ـای ب هضَىالت عبیقی،  ۀبافاؿهای هضلی با اؿائ ۀهضلی، تىمق ۀهای راهق هایی ب

ـياهه ـاصی و ؿیقی ب ـای ىهـ یا هضله فضاهای ع ـياه ۀاؿائ، اهًیت اؿتمای ب ـهای ۀبهیً هؼیـیت هًؾىؿ به هًؾن ۀب  مافی هًامبو  ىهـی ػؿوو مف

ـاث اف صفاؽت با هؼف همیاك ػؿ هًؾـ و میما ـهایی که همؼاؿ آو هی ىماؿ  ها هًفی ىؼه امت، هقلىل به هضیظ فینت، فلت و هابمی هتغی
ـای ىکل هی ـهای فل   آیًؼ. گفتًی امت ب ـهای هقلىل ایزاػ يمیگیـی ىهـ آؿام و گـػىگـی آؿام ػؿ ىهـ یامىد تا هتغی  ىىيؼ. ی تضمك يیابًؼ، هتغی
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پذیزی، ارتباط و نىع هتغیزها بزاساس روش دیمتل )4جدول   (1398: اثزگذاری، اثز

 Dهمؼاؿ  هتغیـ ىاعٌ
ـها  یتاولى بًؼی هتغی

ـگؾاؿی ـاماك تأحی  ب
 Rهمؼاؿ 

ـها  یتاولى بًؼی هتغی
ـاماك تأحیـپؾیـی  ب

 همؼاؿ
D+R 

ـها  یتاولى بًؼی هتغی
ـام  تقاهل ۀاك ػؿرب

-D همؼاؿ
R 

يىؿ )فلت و 
 هقلىل(

ههماو
 

يىافی
 

N1 321/1 3 843/4 2 125/2 2 518/4 فلت 
N2 772/4 6 676/4 6 449/1 6 495/4 فلت 
N3 459/4 35 265/4 32 325/4 34 245/4- هقلىل 
N4 593/4 11 522/4 12 116/1 11 471/4 فلت 
N5 244/4 28 337/4 29 538/4 28 137/4- هقلىل 

آگاهی و اعالؿ
 

ؿمايی
 N6 173/4 34 265/4 31 439/4 31 493/4- هقلىل 

N7 114/2 1 684/4 4 798/2 1 434/1 فلت 
N8 314/4 16 834/4 1 148/1 14 524/4- هقلىل 
N9 777/4 5 544/4 13 278/1 8 277/4 فلت 

N10 256/4 24 475/4 14 732/4 18 219/4- هقلىل 
N11 441/1 2 359/4 25 761/1 3 442/1 فلت 

صمایت اف تىلیؼات هضلی
 N12 659/4 8 446/4 24 465/1 12 253/4 فلت 

N13 657/4 9 663/4 7 321/1 7 445/4- هقلىل 
N14 955/4 4 678/4 5 643/1 4 277/4 فلت 
N15 242/4 27 414/4 19 617/4 25 212/4- هقلىل 
N16 186/4 29 594/4 14 781/4 17 448/4- هقلىل 
N17 234/4 23 628/4 9 863/4 15 395/4- هقلىل 
N18 1285/4 32 381/4 22 514/4 29 253/4- هقلىل 

کیفیت ىهـی
 

N19 244/4 26 418/4 18 623/4 23 214/4- هقلىل 
N20 656/4 14 543/4 11 241/1 9 113/4 فلت 
N21 455/4 12 473/4 15 929/4 14 418/4- هقلىل 
N22 234/4 24 339/4 28 574/4 26 149/4- هقلىل 
N23 373/4 13 469/4 16 843/4 16 496/4- هقلىل 
N24 239/4 22 437/4 17 677/4 24 199/4- هقلىل 

هؼیـیت ىهـی
 N25 318/4 15 656/4 8 975/4 13 338/4- هقلىل 

N26 212/4 25 356/4 26 569/4 27 144/4- هقلىل 
N27 255/ 21 363/4 23 624/4 24 148/4- هقلىل 
N28 266/4 19 396/4 21 663/4 21 134/4- هقلىل 
N29 291/4 17 134/4 35 426/4 32 157/4 فلت 

صفاؽت اف هضیظ
 

فینت ىهـی
 

N30 716/4 7 764/4 3 481/1 5 449/4- هقلىل 
N31 288/4 18 362/4 24 651/4 22 474/4- هقلىل 
N32 131/4 31 211/4 33 343/4 33 484/4- هقلىل 
N33 1284/4 33 317/4 34 446/4 34 189/4- هقلىل 
N34 144/4 34 161/4 34 261/4 35 461/4- هقلىل 
N35 365/4 14 345/4 27 711/4 19 424/4 فلت 



ـػىگـ یـیگ ىکل یها ىاعٌ تیبـ وضق یلیتضل/  پىؿ و همکاؿاو فاییٍ  آؿام  یىهـ و گ

123 

، ؿمايی، صمایت اف تىلیؼات ػاعلی ىاعٌ آگاهی و اعالؿ کهػهؼ  های پژوهو به ؿوه ػیمتل يياو هی آهؼه اف ىاعٌ ػمت به ۀيتیز
ـػىگـی آؿام ػاؿيؼ. همچًیى يتایذ  ههماو ـگؾاؿی و احـپؾیـی ؿا اف ىهـ آؿام و گ آو امت  ۀػهًؼ يياو D+Rيىافی و کیفیت ىهـی، بیيتـیى اح

آوؿيؼ. ػؿيهایت  ها به ورىػ هی يىافی بیيتـیى اؿتباط ؿا با مایـ ىاعٌ ؿمايی، صمایت اف تىلیؼات ػاعلی و ههماو که ىاعٌ آگاهی و اعالؿ
ی و ػیگـ ىاعٌ يىافی و آگاهی و اعالؿ ىؼه، ههماو هیاو ىو ىاعٌ بـؿمی اف یافتى  ها، هقلىل هنتًؼF به ایى ٍىؿت که تضمك ؿمايی، فل 

هیقباو و  ۀيىافی راهق ینت ىهـی ػؿ ىهـ آؿام، به ههماوفصمایت اف تىلیؼات هضلی، کیفیت ىهـی، هؼیـیت ىهـی و صفاؽت اف هضیظ 
 (.5امت )رؼول وابنته ؿمايی  آگاهی و اعالؿ

پذیزی، ارتباط و نىع ضاخص5جدول   (1398ها بزاساس روش دیمتل ) : اثزگذاری، اثز

 يىؿ D-R همؼاؿ ؿتبه D+R همؼاؿ ؿتبه Rهمؼاؿ  ؿتبه Dهمؼاؿ  ىاعٌ

 فلت 343/4 3 553/5 4 645/2 3 948/2 يىافی ههماو

گاهی و اعالؿ  فلت 918/1 1 157/8 2 124/3 1 437/5 ؿمايی آ

 هقلىل -743/4 2 794/6 1 767/3 2 424/3 صمایت اف تىلیؼات هضلی

 هقلىل -522/4 4 843/4 3 683/2 4 164/2 کیفیت ىهـی

 هقلىل -563/4 6 252/3 6 947/1 6 345/1 هؼیـیت ىهـی

 هقلىل -432/4 5 893/3 5 162/2 5 734/1 صفاؽت اف هضیظ فینت ىهـی

ـاماك  ـافىکل  ،5رؼول ػؿ  D-Rو  D+R ـیهماػب ـگؾاؿی و  ها ىاعٌتـمین ىؼ. هضىؿ افمی يمىػاؿ اهمیت  2 یکیگ و هضىؿ فمىػی تأحی
 ۀيىافی ػؿ ػمت ی و ههماوؿماي اعالؿىىػ، آگاهی و  عىؿ که ػؿ ایى ىکل امتًباط هی ػهؼ. هماو یهؿا يياو  ها ىاعٌتأحیـپؾیـی 

ـاؿ ها ىاعٌ ـتیب با بیيتـیى همؼاؿ  يىافی به ی و ههماوؿماي اعالؿ ای که ػو ىاعٌ آگاهی و گىيه F بهايؼ گـفتهی فلت ل ػؿ لنمت  D-Rت
ـاؿ  ـگؾاؿتـیى  یهيياو  ايؼ که گـفتهباالی يمىػاؿ ل ػیگـ، اگـ ایى ػو ىاعٌ ىهـ  فباؿت به ؿويؼ. ىماؿ هی به ها ىاعٌػهؼ ایى ػو ىاعٌ، تأحی

ـػىگـی آؿام ػؿ ىهـ یامىد ىکل عىاهؼ گـفت. همچًیى  ۀتیزه، فهیًیابًؼ و ػؿي یهی ىهـ آؿام اؿتما ها ىاعٌآؿام اؿتما یابًؼ، مایـ  گ
ـاماك هماػیـ  ـاه صمایت اف تىلیؼات هضلی، بااهمیتD+Rب هنتًؼ. گفتًی امت که ىاعٌ صمایت  ها ىاعٌتـیى  ، ایى ػو ىاعٌ به هم

ـتـیى ىاعٌ ىًاعته ىؼه امت. ۀهًقل به،  D-Rاف تىلیؼات هضلی با کمتـیى همؼاؿ ی کیفیت ىهـی، هؼیـیت ىهـی و ها ىاعٌ تأحیـپؾی
ـگؾاؿی، تأحیـپؾیـی و اهمیت ػؿ ىهـ آؿام و هضصفاؽت اف  ـػىگـی آؿام يمو گ ىکلیظ فینت ىهـی اف يؾـ تأحی  ی ػاؿيؼ.ا وامغهیـی گ
ـگؾاؿ، تأحیـپؾیـی، اؿتباط و فلت و  ها ىاعٌاؿىًاماو و هتغََاو( و به ؿوه ػیمتل ک)که اف عـیك پًل ػلفی  بقؼ اف ایى ـهای تأحی و هتغی
ـهای ىهـ آؿام ػؿ  ها ىاعٌيفـ بـآوؿػ ىؼه، وضقیت  45ها  آوآهاؿی  ۀها هيغٌ ىؼ، افعـیك افضای پًل ػلفی، که راهق هقلىلی آو و هتغی

ـای ايزام ایى  ـاماك عیف پًذا ياهه پـموکاؿ، ىهـ یامىد اؿفیابی ىؼه امت. ب = فیاػ و 4= هناوی 3= کن 2= عیلی کن 1لیکـت ) ۀگاي ی ب
ـاصی و ػؿ اعتیاؿ راهق5 ـاؿ گـفته امت. عبك يتایذ صاٍل ۀ= عیلی فیاػ(، ع ـهای  تىاو یهىؼه  آهاؿی پژوهو ل گفت که وضقیت هتغی

ـهایی هايًؼ  ههماو ـياههيىافی وضقیت هًامبی ػاؿػ. هتغی ـهًگی تها ب و  ًگیپاؿکهًؾىؿ رؾب گـػىگـ، تأهیى  مافی به ـویزی ػؿ ؿامتای ف
ـاو عبك يؾـیات کاؿىًاماو، هیايگیًی باالتـ اف صؼ هتىمظ  ـػىگ ـای ؿاهًمای گ ـاکقی ب ـاو و تيکیل ه ـػىگ ـای رلب گ ایمًی، افتماػمافی ب

ـػهکنب  آو امت که رًبو ىهـ آؿام ػؿ ىهـ یامىد ىکل يگـفته  ۀػهًؼ ؿمايی يياو ىؼه اف ىاعٌ آگاهی و اعالؿ . هیايگیى صاٍلايؼ ک
ـاو ىهـی ػؿ ؿامتای ىهـ آؿام  ـياههامت و يیاف امت که هؼی ـایًؼ ایى رًبو، الؼاهات الفم ؿا ؿ ب یقی ػلیك و هًؾن ػاىته باىًؼ و هغابك با ف
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ـای  ـياههیـی ىهـ آؿام ايزام ػهًؼ. اتغاؽ گ ىکلب ـيؼمافی تىلیؼات هضلها ب ـای ب ـياه ۀی، تىمقیی ب  ۀآهىفىی ػؿ فهیً ۀبافاؿهای هضلی، ب
ـياهه ـگـفته اف ىاعٌ تىلیؼات هضلی ػؿ ىهـ یامىد يیق به ؿیقی به هضَىالت عبیقی و ب ـهًگی ب ينبت وضقیت هًامبی  هًؾىؿ ؿویؼاػهای ف

 (.6رؼول ػاؿيؼ )

 (1398ی هؤثز در ضهز آرام و گزدضگزی آرام )ها ضاخص ػّلی: نمىدار 2ضکل 

 (1398) ضهز یاسىج اس دیدگاه کارضناساورسانی و حمایت اس تىلیدات هحلی  نىاسی، اعالع ی ههماوها ضاخص: وضؼیت 6جدول 

 هیايگیى هتغیـ ىاعٌ

ماو
هه

 
فی

يىا
 

ـياهه ـهًگها ب ـاػ غیـبىهی ی تـویزی ػؿ ؿامتای ف ـاو و اف ـای پؾیـه گـػىگ  64/3 مافی ب
ـاو ـای رلب گـػىگ  14/3 افتماػمافی ب

ـک بیى تؼویى و به ـا المللی به کاؿگیـی فباو هيت  42/2 وهًؾىؿ اؿتمای ؿفاه گـػىگ
ـفیت ـػائمی ؿاهًمای گـػىگـ ػؿ ؿامتای هقـفی ؽ ـاکق ػائمی و غی  47/3 های گـػىگـی هىرىػ تيکیل ه

ـاو ـای گـػىگ  17/3 تأهیى پاؿکیًگ کافی و ایمى ب
الؿ

 اع
ی و

گاه
آ

 
ايی

ؿم
 

ـگکاؿگیـی لىگىی ىهـ آؿام ػؿ امًاػ،  به  14/1 ىقاؿ ؿممی ىهـ و تَاویـ ؿممی ىهـ ػؿصکن ها مـب
ـياهه به  15/1 رًبو ىهـ آؿام ۀهًؾىؿ اىاف تؼویى ب

گاهی و اعالؿ  2 ؿمايی فمىهی ػؿعَىً فهـمت عؼهات ىهـ آؿام آ
ـياههتؼویى  ـای تـویذ القاهات تىمقها ب ـياههىهـ آؿام و  ۀی التَاػی ب ـای بهبىػ آوها ب  15/1 یی ب

ـفی و صمایت اف ىهـ آؿام ػؿ ل ـػ تبلیغاتی ورلب صمایت هؼیـیت ىهـی ػؿ هق  17/1 ...الب تیقؿ، ب
 32/2 ی التَاػی عَىٍی و هضلی ػؿ يمو ؿاهًمایاو و هـوراو ىهـ آؿامها بًگاه ۀتيکیل و تىمق

لی
هض

ت 
یؼا

 تىل
ت اف

مای
ص

 

ـياههاتغاؽ  ـيؼ مافی تىلیؼات با تأکیؼ بـ ویژگیها ب ـای ب  12/3 هضلی ۀهای راهق یی ب
ـياهه ـگقاؿی ؿوی یقی بهؿ ب ـهًگی ىهـیهًؾىؿ ب  74/3 ؼاػهای ف

 69/3 هضَىالت عبیقی ۀبافاؿهای هضلی با اؿائ ۀتىمق
ـه  98/2 ها عايه کًتـل کیفیت و تـویذ غؾاهای هضلی ػؿ مف

ـياه  49/3 آهىفىی ػؿهىؿػ هضَىالت عبیقی ۀب
ـياههصمایت اف تىلیؼات هضلی ػؿ ؿامتای   86/2 ی کاؿآفـیًیها ب

 76/2 یا هضلههًؾىؿ ایزاػ ؿلابت  های ينبی التَاػی به یتهقف مافی با امتفاػه ا یًهفه
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بىػو وضقیت کیفیت ىهـی ىهـ یامىد امت. ػؿ ایى  ىؼه اف ىاعٌ کیفیت ىهـی يیق اف ػیؼگاه کاؿىًاماو گىیای هًامب های صاٍل یافته
ـهایی هايًؼ  ـي، باالتـ و هضله همیاك ػؿ ىهـی فضاهای بَـی کیفیت اؿتمایبیى، هتغی ـاصی و ؿیقی اههب ـای ىهـ یا هضله فضاهای ع  ب

ـياههو  اؿتمای اهًیت ـایظ بهتـی ػاؿيؼ. ػؿ ىاعٌ هؼیـیت ىهـی يیق اف پًذ هتغیـ بـؿمی ػمتـمی بهبىػ و اؿتما هًؾىؿ به ؿیقی ب ىؼه،  ها ى
ـهای اؿتمای فـٍه ـػ با فمىهی مبق های هتغی ـاغتی، تؼویى فضاهای تيکیل ؿویک ـياهه ف ـای ب  تمىیت هًؾىؿ به ىهـ فضاهای ۀتىمق ب

ـياهه ارتمافی تقاهالت ـای ؿیقی ىهـويؼاو، ب ـياه ۀو اؿائ ؿاه اػهیپ هًنزن ۀىبک تيکیل ب ـهای ۀبهیً هؼیـیت هًؾىؿ به هًؾن ۀب  مف

ـاػ ػمتـمی هًؾىؿ به اؿتباعی ۀىبک مافی و هًامب =ىهـی هیايگیًی باالتـ اف  ػؿوو هیايگیًی  >/;Bی با فمىه فضاهای به هقلىل و تىاو کن اف
ـهای ىاعٌ صفاؽت اف هضیظ فینت ىهـی يیق يياو ػاػ که به =کمتـ اف  ـػم هياؿکت رق ػو هتغیـ، رلب ػاىته امت. هتغی  ۀتىمق ػؿ ه

ـای هایی کاؿگیـی هيىق هضله و به پایؼاؿ ـها وضقیت هًامبی ػاؿيؼ ) ايـژی هًابـ ۀتىمق ب  (.Aرؼول رایگقیى، بالی هتغی

یت ضهزی و حفاظت اس ها ضاخصت : وضؼی7جدول  یست ضهز یاسىج اس دیدگاه کارضناساو ) یظهحی کیفیت ضهزی، هدیز  (1398س

 هیايگیى هتغیـ ىاعٌ

کیفیت ىهـی
 

ـياهه ۀاؿائ ـای هایی ب ـاکق بافمافی ب ـهًگی و بااؿفه آحاؿ و ه  12/3 تاؿیغی ف
ـياهه ـاصی و ؿیقی ب ـای ىهـ یا هضله فضاهای ع  31/3 اهًیت اؿتمای ب

 56/3 باالتـ و هضله همیاك ػؿ ىهـی فضاهای بَـی اؿتماءیکیفیت
 43/3 هضیظ با مافگاؿ ماعتمايی هَالش اف امتفاػه
ـياهه  17/3 ها ػمتـمی بهبىػ و اؿتما هًؾىؿ به ؿیقی ب

ـاصی ؿاهًمای کاؿگیـ به  48/3 ىهـی هًامب های بؼيه تيکیل ػؿ ع

هؼیـیت ىهـی
 

ـاغتی فضاهای ماعت ؿویکـػ با فمىهی مبق های فـٍه اؿتمای  61/3 ف
ـياهه ـای ؿیقی ب  14/3 ؿاه پیاػه هًنزن ۀىبک یک ايؼافی ؿاه ب

ـاػ ػمتـمی هًؾىؿ به اؿتباعی ۀىبک مافی هًامب  81/2 فمىهی فضاهای به هقلىل و تىاو کن اف
ـياهه تؼویى ـای ب  17/3 ويؼاوىهـ ارتمافی تقاهالت تمىیت هًؾىؿ به ىهـ فضاهای ۀتىمق ب

ـياه ۀاؿائ ـهای ۀبهیً هؼیـیت هًؾىؿ به هًؾن ۀب  41/3 ىهـی ػؿوو مف

صفاؽت اف هضیظ فینت ىهـی
ـػم هياؿکت رلب   85/2 هضله پایؼاؿ ۀتىمق ػؿ ه

 14/3 هىا کیفیت های ىاعٌ اؿتمای وضقیت
ـای هایی هيىق ایزاػ  56/2 رایگقیى ايـژی هًابـ ۀتىمق ب

ـياهه ۀاؿائ  11/3 هضیظ فینت و آب ًٍقتی، ماعتمايی، های آلىػگی کًتـل ـایهایی ب ب
ـهًگ ـای تضمك مافی ف ـياه ػؿ هبؼأ اف تفکیک ٍىؿت به فباله آوؿی رمـ ب  38/3 هيغٌ فهايی ۀب

ـاث اف ؿامتای صفاؽت ػؿ هضله همیاك ػؿ هًؾـ و میما مافی هًامب  42/3 هضیظ فینت هی

ـای هماین ۀػؿ اػاه  ىیايگیهکیفیت ىهـی با  کهکاؿ گـفته ىؼ. يتایذ ایى آفهىو يياو ػاػه  ، آفهىو تی ماػه بهها ىاعٌیى هیايگ ۀتضلیل ب
و آگاهی و  3يىافی با  ، ههماو47/3ینت ىهـی با ف، صفاؽت اف هضیظ 14/3، هؼیـیت ىهـی با 17/3، صمایت اف تىلیؼات هضلی با 21/3

ـتیب ػؿ رایگاه اول ت به 48/1ؿمايی با  اعالؿ ـاؿ ت ـتیب  ایى (. به8رؼول ) ايؼ گـفتها ىين ل ىاعٌ  6ىاعٌ اف  5تىاو گفت وضقیت  یهت
ؿمايی، ىهـ یامىد ىهـ آؿام هقـفی ىىػ و ػؿيتیزه  ىؼه ػؿ ىهـ یامىد هًامب امت و يیاف امت که با تمىیت ىاعٌ آگاهی و اعالؿ بـؿمی
ـػىگـی آؿام ػؿ ایى ىهـ باىین.گ ىکلىاهؼ   یـی گ
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 ىاعٌ
Test Value = 3 

 هیايگیى
اعتالف 
 هیايگیى

ـاوايی tهمؼاؿ   مغش هقًاػاؿی ػؿره آفاػی ف

 44 45 128/2 49/4 3 يىافی ههماو

441/4 

گاهی و اعالؿ  44 45 -18/11 52/1 48/1 ؿمايی آ
 44 45 23/3 173/4 17/3 صمایت اف تىلیؼات هضلی

 44 45 56/3 216/4 21/3 کیفیت ىهـی
 44 45 15/3 144/4 14/3 هؼیـیت ىهـی

 44 45 89/2 471/4 47/3 صفاؽت اف هضیظ فینت ىهـی

 گیزی یجهنت
های گؾىته  ػؿ مالاها  Fبىػه امت ويمل صملگؾىته، افقایو مـفت  ۀىهـی ػؿ کيىؿهای غـبی عی چًؼیى ػه ۀیکی اف اهؼاف اٍلی تىمق

ـای ـػیؼهایی  ويمل صملی بغي مـفتهًافـ  ب ـکت اهـوفهآهؼه امت.  ورىػ بهت ىکل D ىهـ آؿامEیا D مـفت ىهـ کنEهایی با فًاویى  ص
ـکت يه گـفته ىهـ Eکه امامًا هغالف مبک فيؼگی مـیـ امت. ػؿوالـ عـفؼاؿاو  ،ىهـی ػؿوو ويمل صملفلیه مـفت باالی  فمظ ايؼ. ایى ص

ـکت ـیمـ، غؾاعىؿػومـیـ  فيًؼ که فلیه اف یک مبک فيؼگی آؿام صـف هیD امآؿ ـه امت.  ص ـػو و غی رًبو ىهـ آؿام يیق  ۀفهاو ىیى هـوؿ بهک
ـهًگی ىهـ، امتفاػه اف غؾاها و هضَىالت عبیقی و هضلی و لؾت فینت، صفؼ اؿفه ظیهضصفاؽت اف  ـػو اف عبیقت ؿا  های عبیقی و ف ب

ـاؿ ػاػه امتػؿ ػمتىؿ کاؿ عىػ  ـاؿ گـفته امت. Fل ـػ ىهـ آؿام يىآوؿی ػؿ  هتًامب با ایى رًبو، گـػىگـی آؿام يیق هىؿػ تىره ل ـایى، ؿویک بًاب
ـه هضنىب هی ـػىگـی ػؿ فيؼگی ؿوفه ػؿ پؾیـی ػاىته باىًؼ.  هضلی ػؿک بهتـی اف اؿتباعات و راهقه ۀکًؼ تا راهق ىىػ و کمک هی بغو گ

ـای ىکلها اعٌىصاضـ، به وضقیت  پژوهو ـای ايزام ایى کاؿ، اف  ی ىهـ آؿام ب ـػاعته ىؼه امت. ب ـػىگـی آؿام ػؿ ىهـ یامىد پ گیـی گ
ىاعٌ آگاهی و  کهػهؼ  های پژوهو به ؿوه ػیمتل يياو هی آهؼه اف ىاعٌ ػمت به ۀيتیز هتغیـ امتفاػه ىؼ. ?=ىاعٌ و  @

ـػىگـی آؿام ػاؿيؼ. يىافی و ک ؿمايی، صمایت اف تىلیؼات ػاعلی، ههماو اعالؿ ـگؾاؿی و احـپؾیـی ؿا اف ىهـ آؿام و گ یفیت ىهـی، بیيتـیى اح
يىافی بیيتـیى اؿتباط ؿا با  ؿمايی، صمایت اف تىلیؼات ػاعلی و ههماو آو امت که ىاعٌ آگاهی و اعالؿ ۀػهًؼ يياو D+Rهمچًیى يتایذ 

ـاماك  مایـ ىاعٌ ـافیکی ب يىافی  ی و ههماوؿماي اعالؿػو ىاعٌ آگاهی و  کهيياو ػاػ  D-R و D+R ـیهماػها ػاؿيؼ. همچًیى ىکل گ
ـتیب با بیيتـیى همؼاؿ  به ـگؾاؿتـیى D-Rت که ایى ػو ىاعٌ ىهـ آؿام اؿتما یابًؼ، مایـ  ػیگـ، هًگاهی فباؿت به آیًؼ. یهىماؿ  به ها ىاعٌ، تأحی

ـاماك هماػیـ  ی ىهـ آؿام يیق اؿتما هیها ىاعٌ ـاه صمایت اف تىلیؼات هضلی، بااهمیت ،D+Rیابًؼ. همچًیى ب تـیى  ایى ػو ىاعٌ به هم
ـتـیى ىاعٌ ىًاعته ىؼه D-Rهنتًؼ. گفتًی امت که ىاعٌ صمایت اف تىلیؼات هضلی با کمتـیى همؼاؿ  ها ىاعٌ ، ػؿصکن تأحیـپؾی

ـگؾاؿی، تأحفی کیفیت ىهـی، هؼیـیت ىهـی و صفاؽت اف هضیظ ها ىاعٌامت.  یـپؾیـی و اهمیت، ػؿ ىهـ آؿام و ینت ىهـی اف يؾـ تأحی
ـػىگـی آؿام يمو گ ىکل های هؼيؾـ ػؿ ىهـ یامىد اف آفهىو تی ماػه امتفاػه ىؼ.  هًؾىؿ تضلیل وضقیت ىاعٌ ی ػاؿيؼ. بها وامغهیـی گ

، صفاؽت اف 14/3، هؼیـیت ىهـی با 17/3، صمایت اف تىلیؼات هضلی با 21/3 ىیايگیهکیفیت ىهـی با  کهيتایذ ایى آفهىو يياو ػاػه 
ـاؿ  به 48/1ؿمايی با  و آگاهی و اعالؿ 3يىافی با  ، ههماو47/3فینت ىهـی با  هضیظ ـتیب ػؿ رایگاه اول تا ىين ل ـتیب  ایى . بهايؼ گـفتهت ت

ىؼه ػؿ ىهـ یامىد هًامب امت و يیاف امت که با تمىیت ىاعٌ آگاهی و  ىاعٌ بـؿمی 6ىاعٌ اف  5گفتًی امت وضقیت 
ـػىگـی آؿام ػؿ ایى ىهـ باىین. هماینگ ىکل، ىهـ یامىد ػؿصکن ىهـ آؿام هقـفی ىىػ و ػؿيتیزه ىاهؼ ؿمايی اعالؿ يتایذ ػیمتل و  ۀیـی گ
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ی ىًاعته  ىیتـ یـگؾاؿیتأح ۀهًقل ؿمايی، که ػؿ ؿوه ػیمتل به ىاعٌ آگاهی و اعالؿ کهآو امت  ۀػهًؼ تی يياوآفهىو  ىاعٌ و ىاعٌ فل 
ـاکه رًبو ىهـ ىؼ، ػؿ آفهىو تی اف کمت ـیى همؼاؿ همکى بـعىؿػاؿ بىػه و يیاف امت که به وضقیت ایى ىاعٌ ػؿ ىهـ یامىد تىره ىىػF چ

ـػىگـی آؿام ػؿ گـوه آگاهی و اعالؿ آؿام و ىکل يىافی و صمایت اف تىلیؼات هضلی، که ػؿ  ؿمايی امت. وضقیت ػو ىاعٌ ههماو گیـی گ
های  م امت، ػؿ ىهـ یامىد يیق اف وضقیت عىبی بـعىؿػاؿ امت. وضقیت ػیگـ ىاعٌىهـ آؿا تیبااهمهای  ؿوه ػیمتل رقو ىاعٌ

ؿمايی، وضقیت  رق ىاعٌ آگاهی و اعالؿ ٍىؿت کلی گفتًی امت به ی ػؿ ؿوه ػیمتل يیق ػؿ ىهـ یامىد هًامب بىػه امت. بها وامغه
ـياهه ؿمايی ػؿ ىهـ ها ػؿ ىهـ یامىد هًامب امت و ىاعٌ آگاهی و اعالؿ ػیگـ ىاعٌ ـایی ؿا  یامىد ب ـا با F علبؼ یهؿیقی ػلیك و ار فی

ـػىگـی آؿام ػؿ ىهـ یامىد ػوؿ اف ػمتـك يینت. اتغاؽ ؿاهکاؿهایی هايًؼ افقایو  اؿتمای ایى ىاعٌ، تضمك یافتى ىهـ آؿام و ػؿيتیزه گ
ـهای ههماو ها، صمایت اف  و عبیقی و اعمیًاو اف کیفیت آويىافی، صمایت و پيتیبايی اف هضَىالت بىهی  آگاهی اف ىهـ آؿام، افقایو هتغی

هضیغی، تىره به اهکايات فیـماعتی و  ههماو و هیقباو، تىره به اهؼاف فینت ۀتىلیؼ و هَـف غؾاهای اؿگايیک، افقایو افتماػ بیى راهق
ـه هی ـػىگـی آؿام کمک کًؼ. تىايؼ به تضمك غی  یافتى ىهـ آؿام و گ
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Abstract 

The Slow City Movement is an approach designed to create a better environment and social life. 

Revitalizing local identity, paying attention to food, paying attention to environmental issues, and 

introducing and marketing tourism destinations are among the most prominent features of slow cities. 

Slow tourism has also evolved following the revival of the natural environment, consumption of local 

products, and attention to the past’s culture and cultural and historical monuments. So, the slow city’s 

approach and slow tourism are intertwined. This study aimed to analyze the Status of Indicators of the 

slow city in Yasuj for the Formation of Slow Tourism. The present study is theoretical-applied and 

descriptive-analytical in terms of methodology and has used two methods: library and field data 

collection. Six indices and 35 variables were extracted as operationalization. Next, based on the 

extracted indices, a questionnaire was designed and distributed to experts and urban managers whose 

statistical population was estimated to be 45. Data have been analyzed using by DEMATEL technique, 

mean, and t-test using the SPSS software.The results of the DEMATEL technique showed that the 

Index of awareness and information, support of domestic products, hospitality, and urban quality have 

the most impact and effectiveness on the slow city and slow tourism; And the index of awareness and 

information, support of domestic products, and hospitality showed the most relations with other 

indicators. The indicators of hospitality and awareness and information are causal, and other indicators 

are considered effective. The measure of the status of slow cities in Yasuj showing by t-test. The T-

test results showed that urban quality, domestic product support, urban management, urban 

environmental protection, hospitality, and awareness and information were placed the first to sixth, 

respectively. In general, it can be said that due to the importance of indices by the DEMATEL method 

and the results of these indices in Yasuj, only the status of information and awareness index is not 

appropriate, and to achieve a slow city movement, this index needs special attention. 

Keywords: Slow City, Slow Tourism, Demitel Technique, Yasuj City 
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