
 چکیده

یاتی ّ جِت یاتی افراد در فضای داخلی یکی از عْاهلی  دستیاتی تَ سِْلت راٍ

یاتی کاری رّزهرٍ استت  ّلتی ایتي فیالیتت تتَ  است کَ خْاًایی را افسایش هی دُذ. راٍ

یتاتی  ظاُر سادٍ چالشِای جذی را ترای طراحی هیواری ارائتَ هتی کٌتذ  زیترا رفتتار راٍ

خلی  رفتاری ُذفوٌذ  جِت دار ّ حرکتی پْیا از ًمطتَ ترای استفادٍ کٌٌذگاى از فضای دا

هثذاء تَ همصذ تا فاصلَ ای هشخص است  کَ ًوی تْاًذ تتَ طتْر هقتتمین تْستظ  ًِتا 

یاتی شاهل تیاهالتی تتیي راُثتر ّ هطتیظ استت  تٌتاترایي اککتر هشتکال   ادراک شْد. راٍ

دد  در فضتاُایی تتا همیتاش یاتی افراد کَ هٌجر تَ تاثیرا  هخرب تتر رّاى  ًِتا هتی گتر راٍ

تسرگ اتفاق هی افتذ  کَ هْرد ًظر ایي رستالَ استت. چالشتِای پتیش رّ تترای تقتِیل 

یاتی  جٌثَ ُای زیادی از داًش ّ هِار  را هتی طلثتذ کتَ تایقتتی تتا یکتذییر ترکیتة  راٍ

از شًْذ تا اًقاى تَ عٌْاى استفادٍ کٌٌذٍ از فضا تتْاًذ از جایی تَ جای دییر ترّد. ُتذ  

یاتی استت کتَ افتراد از  ًِتا تترای پیتذاکردى  اًجام ایي رسالَ دستیاتی تَ راُکارُای راٍ

هماصذ خْد استفادٍ هی کٌٌذ ّ ًیس تَ دست  ّردى اصْل طراحتی ّ عٌاصتر هیوتاری کتَ 

در حتْزٍ ادراک خْاًتایی ترختی خْاًایی فضای داخلی را افسایش هی دٌُذ. از طر  دییر 

یاتی را ترای خْاًایی تِتر فضای شِری ارائَ کردٍ اًذ  ّلتی  ای راًٍظریَ پردازاى راُکارُ

ایي راُکارُا تر اساش رّش تطمیك هٌقجن ّ کارتردی تَ دست ًیاهذٍ استت ّ تٌِتا تتر 

اساش ًظریَ پردازی  ًِا لترار دارد  در ًتیجتَ هٌثیتی هٌقتجن ّ کار هتذ کتَ اًطصتارا  تتَ 

یاتی تپردازد  در تررسی پیشیٌَ هْضتْ  ّجتْد  خْاًایی فضای داخلی تا رّیکرد راُکار راٍ

استتفادٍ شتذٍ کتَ تتر ترکیبی ًذارد. ترای حل ایي فمذاى در ایي پژُّش از رّش تطمیك 

-هییار اصلی پژُّشیر تر اساش داًتش هطیطتی تکیتَ دارد ّ هشتاُذٍ دادٍ ُتای رفتتار

دار استت. یاتی در فضتای هیوتاری از اُویتت تتَ ستسایی ترختْر هطیطی افراد در حیي راٍ

 یافتَ ُای ایتي رستالَ در دّ هرحلتَ دستتَ تٌتذی هتی شتْد  هرحلتَ اّل  دستتیاتی تتَ

هشابىده یاتی ّ  در حیي راٍ هشبىده افرادراُکار( حاصل از  4) یببی راىکبرىبی راه

 تحلیل داده ىبی کالهی ًِا در حیي پیذا کردى هماصذ در ًظر گرفتَ شذٍ ّ  هیدان دید

م  ایتتي راُکارُتتا تتتَ عٌتتْاى فرضتتیَ پتتژُّش اکتشتتافی تْستتظ  ًِتتا استتت  در هرحلتتَ دّ

تااایی داده یتاتی  تررستی  شرکت کٌٌتذگاى از هراحتل راٍ ترسین نقشو ىبی ذىنی

هتْرد  زهتْى هجتذد لترار گرفتت.  نرم افزار تئاری نحا فضب ًِا ّ تا کوک  ىبی کالهی

اخلتی هیوتاری  یتاتی در فضتای د  ًچَ در ًتیجَ حاصل شذ  دستیاتی تتَ راُکارُتای راٍ

تشخیص ًماط اصلی ّ حقاش فضای داخلی تَ ُوراٍ ّیژگتی ُتای  ًِتا تترای تقتِیل 

یاتی ّ در  خر دستیاتی تَ اصْل طراحی فضای داخلی تَ کوتک هصتاحثَ تتا هیوتاراى  راٍ

 حرفَ ای ّ داًشجْیاى هیواری است. 
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