
 چکیده

السهِ ی پیطزفت جَاهع تطزی،ضٌاخت ًیاسّای اًساى ٍ تالش جْت رفع آى ّا هی تاضذ.در ایي راستا تَجِ 

افکار جاهعِ است ٍ ّوسَ ضذى آى تا  تِ ٌّز اصلی اًکار ًاپذیز است.ٌّز در ٍاقع ٍسیلِ ای تزای تیاى

اس سَیی دیگز،ارتثاط هَجَد تیي صَرت هعواری،هَجة ظَْر ایذُ ٍ هعٌا در ّوِ ادٍار تاریخی گزدیذُ است.

ٍ هعٌا،ّوَارُ تِ عٌَاى هَضَعی چالص تزاًگیش در ٌّز ٍ هعواری هطزح است ٍ رٍیکزد هعٌاگزایی در 

اگاّاًِ ی هستتز در پس کالثذ ٍ ظاّز هعواری هی تاضذ.ایي هعواری،راّی تزای تیاى هفاّین ٍ هعٌای 

رٍیکزد تا استفادُ اس اتشار ٍ اضیاء ٍ ًطاًِ ّا در چارچَب ٌّز،اس اى تِ عٌَاى رٍضی جْت کوک تِ درک  

هعٌَیت استفادُ هی کٌذ.در ایي پژٍّص سعی ضذُ است تا تا تْزُ گیزی اس رٍش تحقیق کوی ٍ  استفادُ اس 

ٍ هطالعِ ٍ تزرسی کتة ٍ هقاالت هعتثز، تِ تزرسی هفاّین هعٌا گزایی ٍ  spssزم افشار پزسطٌاهِ ٍ ً

کزد پزداختِ ضَد.اس جولِ ایي هَارد هی تَاى تِ ٌّذسِ،ًَر،اعذا ضزٍرت تِ کار گیزی هَلفِ ّای ایي رٍی

ضاخص تزیي هقذس،ضفافیت ،ًظن ٍ ٍحذت اضارُ کزد.حال تا تَجِ تِ ایٌکِ تاالر ٌّز تِ عٌَاى یکی اس 

فضای جوعی ، هی تَاًذ  هَجة اعتالی ٍ ارتقای فزٌّگی جاهعِ گزدد؛ ّذف اس ایي تحقیق ،دستیاتی تِ 

تا تکیِ تز هَلفِ ّای هعٌا گزایی  ،راّکار ّای کالثذی جْت ارتقای  کیفی ٍ عولکزدی در طزاحی تاالر ٌّز

هی تاضذ.تا تا ضٌاخت ٍیژگی ّا ٍ هعاًی هستتز ر کالثذ تٌا ٍ استفادُ اس اهکاًات هَجَد در جْت ایجاد 

فضایی هتٌاسة گام تزداضت ٍ تِ دلیل ًاهتٌاّی تَدى هفَْم هعٌا تزای ایي هسیز،ًوس تَاى ّیچگاُ حذ 

یز هحققیي جْت کطف هفاّین جذیذ ٍ تْزُ گیزی اس آى ّا در خلق پایاًی در ًظز گزفت ٍ ایي راُ تزای سا

 اثز تا ّذف تاسگطت تِ ارسش ّای اًساًی ،ّوَارُ تاس خَاٌّذ هاًذ.

 

 

 
 هعٌاگزا ,هعواری, رضت,ٌّز,تاالر کلید واژه:

 


