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چکیده
محیط كار در ساازمانها از موواوتام مهماس اسا كاس هیوساحس مدارو باوده و بار اومیا و اگاونگس اینااد محیداس مناسا و
كارا براي نیرووااي انااانس تاكیاد ماس شاودم یا محایط بااترری لواوم و مومارو مناسا  ،ماس تواناد بار رشاد ارزشاهاي هرسان و
افااای تااوان و بهااره وري آناان ا راا ار باشااد .بااا هیدیاادهتاار شادن سااالحار و تموااارد سااازمانها ،ساازماندوس محاایط كااار و ایناااد
محیدااس آراو و بهااره ور ،طااوري كااس منناار بااس فرااال شاادن بیشااحر نیااروي اناااانس ،شااادابس آنهااا ،ح ا لداارام اححمااا س ،افاااای
كیفی ا در كااار ،كاااو افااارداسوااا ،رشااد لاادمام مثب ا و در نهای ا دسااحیابس بااس بهاارهوري مااورد ن اار شااود ،از داداااس واااي
مدیران اجرایاس و سرهرساحان ساازمانها اسا  .اماروزه باا هیشارف تانو او ي و كما اارفحن از آن ماس تاوان محایط واایس را لوا
كرد كس باس كما آن مشاامم موجاود در محایط وااي كااري را برطار كارده و در نهایا لادمام مثبا وماراه باا كیفیا وااي
باالي كااري باراي كارمنادان و مادیرانس كاس مادم زماان زیاادي را در شارك واا و ساازمان واا ماس ا رانناد.در ایان ماا اس باا رو
تحوی و ماایاس باس واورم كیفاس در نموناس ماوردي بررساس شاده سارس باس ترریا انگااره لواوم و تای یر آن در محایط كاار وماراه
با كاو اودراب شده اس .
واژه های کلیدی :محیط كار،لووم،مومرو ،كیفی در كار
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مقدمه
توسرس جوامع اناانس و تغییار شایوه زناداس و سااون ماردو ،توجاس مرمااران ،طراحاان و برناماس ریااان باس كیفیا ف ااوا
و حایط وااي ساالحس شاده افااای یافحاس و ناا طراحاس باس تناوان اباااري باراي شاا دادن باس محایط زناداس و كااار
وهاسا ااویس بااس تومراام و نیازوااي اناااان اومیا بیشااحري یافحاس اسا و هاادوو وااي زیاادي درباااره اگاونگس تااا یر
محااب محیط یا ف اي ساالحس شاده بار یونیاام و رفحاروااي انااان اننااو شاده اسا  .هادوو وااي اننااو شاده نشاان
مس دود كس محیط تموه بار تناوار كا بادي شاام هیااو واا  ،مراانس و رماا واایس اسا كاس ماردو بار اساا ناا واا ،
تومرام ودر مورد آن بس انگیاه وا و دیگر توام ،آن را رما اشایس و درک مس كنند و بس م اوم مس هردازند.
از میان ایاوایس كس باتا احااا رواای فارد از دفحار كاار ماس شاود ویدااداو باس اناداز داشاحن ف ااي لووواس
)لوااوم ااینااس) مهاام نیا ا  .ااراااس بااس ونگاااو مشاارا سااازي رابدااف بااین میاااان ف اااي لوووااس و روااایحمندي در
دفحاار كااار بایااد هیدیااداس و وااروریام شااغ را در ن اار ارفاا ( واا .)2891 ، ،و ااس مدا رااام نشااان مااسدونااد كااس
رواایحمندي از محاایط دفحاار كااار باا افاااای لوااوم ااینااس باااال ماسرود (ساندسااحروو  2891 ،م ویاانمن  )2891 ،در یا
هدوو  ،اسااتید دانشاگاه داشاحن ف ااي لووواس در دفااتر را از تواما دیگاري مثا ف اا ،دماا ،تهویاس واوا ،روشانایس و
مبومااان مهاام تاار داناااحند (فااارناو و رو .)2891 ، ،در مدا رااف آزمایشااگاوس الیاار باامک و اسااحاك ( )2898نیااا
او وی واي مشابس دربار لووم ااینس بس دس آمد.
در مدا رف آن وا  218دانشنوي كارشناساس در یا دفحار لووواس و در دفحاري باس وماراه  4نفار دیگار مشاغول باس كاار
شدند .در ور دو ووری تماو آزمودنس وا روي میاواي مشابس و ف اي كاري كاممً یااان كار كردند.
دانشنویان در دفحر لوووس بس طور مرنس داري بهحر از دانشنویان در دفحر شراكحس تم نمودند .این نحینس ومحس اشمگیرتر
بود كس آزمودنس وا بس جاي تاوی ساده روي تاوی هیدیده كار مس كردند.
امروزه افاای جمری و تراكم باالي شهروا لود زمینس ساز ایناد احاا ازدحاو اس  ،ازدحاو مرووواً در مراكا شهرواي
بارگ و اداري از جموس توام اسحر زاي محیدس اس  .ازدحاو حا حس اس یونس كس باحس بس توام فردي بین افراد ،محفاوم
درک مس شود .در كنار وا ه ازدحاو مرموالً از كومس تراكم وم اسحفاده مس شود .در ایننا باید تفاوم میان ازدحاو وتراكم را
یادآور شد .اسحاكو ا تراكم را منحوراً داراي مرناي فیایاس مس داند حال آناس ازدحاو داراي وجهس روانشنالحس اس .
در وامع تراكم با تاایم ترداد ساكنان ی منداس بر مااح زمین بس دس مس آید ،در حا س كس ازدحاو ومان اونس كس افحس
شد باحس بس ور فرد محفاوم اس  .از آن جه ازدحاو را مس توان بس تنوان تاموس اسحر زا دانا كس بات تهدید رفحار
مومروي اناان مس شود .مومرو تموه بر «ف ایس محدود شده» یا «تم بر ن ارم بر ماان» در مورد اناان «منموتس اي
ااحرده از امور را در بر مس ایرد» .
ادبیات تحقیق :
ایوانا و كوپ ابراد كیفی زنداس را برد جامانس ،روانس  ،اجحماتس  ،لانواداس ،امحوادي  ،تفریحس و مرنوي مس دانند []2
ماي ابراد كیفی زنداس را برد سمم  ،محیط كا بدي (فیایاس)،سروی یا لدمام  ،توسرس اجحماتس ،توسرس فردي و امنی
مس داند[.] 1
او ین ااو در راسحاي سنن كیفی زنداس شهري انحراب ابراد آن و سپ انحراب شالا وایس اس كس با اسحفاده از آن
ابراد مرحو زنداس مورد سنن مرار بگیرد .شالا وا بس من ور ارزیابس تغییرام فرآیند وا و هدیده وایس در طول زمان بس
كار مس رود كس سننیدن ماحایم آنها مشا اس  .اسحفاده تومس از شالا وا براي ناد شرایط اجحماتس درحدود دوس 2981
آااز شد ،ونگامس كس اومو طوبان ا جحماتس در اروها  ،انگواحان و آمریاا از آمارواي اجحماتس براي بهبود شرایط بهداش
تمومس اسحفاده مس كردند [ .]8كیفی زنداس میحواند بس تنوان «رابدس بین ادراكام و احااسام فردي مردو و تنربس آنها در
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ف ایس كس آنها زنداس مس كنند ».ترری مس شودم اار اس توام فرونگس  ،اجحماتس  ،امحوادي  ،محیدس و شروس محرددي
وجود داردكس روي كیفی زنداس و كار تی یر مس ا ارد،در این موووع بر س توام اووس وم وجود دارد .كس تبارتند از :


هویایس امحوادي



ماان

ح



فرا ی واي فرونگس



ماان با كیفی لوب



دسحرسس آسان بس لدمام



سازمان واي اجحماتس



نیاز بس شا ایري ی



محیط هایدار

امنی و لووم

نحوه تخصیص قلمرو
نمونس ماورد بررساس شاده در ایان تحایا یا مركاا مدا راام میباشاد .براساا
لووم ومومروكاركاركنان دراین اداره را بس دواروه تاایم بندي نمود :

انداس تااكنون یكرشادمس تاوان محایط

ا ( محیط مجزاوکامالمنفک شده
دسحس اول ارووس اند كاممدری اتاا مناامشاغول باس كاارمس باشاد در ایان واورم لواوم ومومرواناان باا توجاس باس اتاا
ترویا یافحاس كاممروشان واواس اسا ایان ااروه ااوا افارادي بارتباس وااي باالوااحندویا كارمنادانس كاس و اای آناان
ترویا ی اتا را ایناب مس كند.

مانند ابدارلانس ویااتاا یي حااابس وایاره .درایان ااروه اتامهااي مااحدی شاا  -باس د یا باراحار جواوه داده شادن -
بس مدیران الحواص یافحس اس .

این امرمحاسن ویا ناام لاوس رابس ومراه لود آورده اس :
 -2دراتااا مدیرترواایا ایاان ف اااي لاااص تریااین كننااده میاااان رساامی درتراااممم مااس باشااد ا بحااس بااا وجااود نحااوه
ایادمان مبومااان واا و فاوااوس مرارایاري وااند س مادیریا مراجرااان ویااا ححاس تااارین نماادین بااس كاررفحاس رفحااارافراد را بااس
نوتس ودای كرده و منددا سواس مرات را براي لوووس تر سالحن لووم مدیر فراوم نموده اس .

www.SID.ir

Archive of SID

بناابراین مااس تاوان نحینااس ارفا كااس ایادمان مبومااان رفحاار و احاااا افاراد ناااب باس واام را ترریا مااس كناد یرنااس
ایدمان مبومان با باال بردن تمركا توجاس باس فارد و ا اااي میااان اومیا لواوم و مومارو تروایا یافحاس ،احااساس تاواو
با اححراو و فرمان را درساایر كاركناان ا ااا ماس كناد و ارز و مادرم فارد را بااال ماس بارد ،تروایا اناین ف ااي مومارو
و لووم براي ی فرد (مدیر)میاان مراشرم فرد را محدود كرده اس .
 -1یااس دیگاار از تواما ترواایا انااین لوااوم وااایس كااس بااس وااورم جبااري واااحند میاااان حااساای كااار و نیاااز بااس
توجس و تمركا فااري در اننااو و یفاس اسا نموناس آن اتاا یي حااابس ماس باشاد كاس نیااز فارد باس لواوم را (باس د یا
نیاز بس دوري از سر و ودا و یا محركهاي نا لوشایند) وروري مس سازد.
 -8از دیگاار تواما ترواایا اجباااري لوااوم  ،محاایط آبدارلانااس بااراي لدمااس مااس باشااد كااس بااس د یا تواما بهداشااحس
مناب بس داشحن این نوع لووم و مومرو مس باشد.
واواس اسا كااس در ف اااواي ما كور بااس د یا تاادو رد مدرااس تراما بااا دیگااران شااا لوااوم تااا حاادي (ا بحااس طبا
ترری و وماونگس با واح مومرو) توسط مراجرین نااایر مس باشد.
ب) دفاتر باز:
نوتس دیگراز ف اي كااري ایان اداره مادل دفااتر بااز ماس باشاد ف اا واا ااوا در دو ساا ن باارگ دیاده ماس شاود كاس باا
توجس بس محدود شدن لووم و مومارو در حاد میاا كااري افاراد  ،رسامی را نااب باس ف ااواي حا ا (ا ا ) كمحار نشاان
داده و رفحااار محفاااوم تااري را در افااراد بااروز میدوااد .كاااانس كااس در ی ا سااا ن واااحند ااوا كاااانس واااحند كااس نااوع
و اای یااااانس دارنااد در ایان اماااكن تشااوی بااس تراما بااا دیگااران بیشاحر نمایااان شااده اسا و باس نااوتس باارتا نااوع
(ا ) ،افراد و محیط مراشرم ه یر شده اند .افارادي كاس درایان محایط كاار ماس كنناد باس د یا اینااس تراما بیشاحري باا
واام دارنااد درایااري و ناااراححس بیشااحري از واام دیگاار احاااا مااس كننااد و ایاان اماار سااب تاادو روااای فاارد از شااغ و
محیط كاري او اردیده اسا  .از طرفاس تواما دیگار در ایان مااان تادو رواای فارد از محایط را ساب شاده اسا كاس
بشرو یی مس باشند :
ایناد درایاري و نااراححس بیشاحر باین افاراد باس د یا ترااممم زیااد و تادو تروایا ف ااي مومارو و لواوم باس واورم
رسمس
انااواع مبومااان دفحاار و تناواار مرحوا بایگااانس بااس د یا ایناااس ماااحایما در ف اااي مربااوا بااس ورشاارا ماارار ناادارد و از
كنحرل ماحایم افراد لارج اس ایناد بس ن مس و آشفحگس نموده اس .

ناحااس حااارا اومی ا در ایاان دفحاار باااز ایاان اس ا كااس لااما لوااوم افحاااري بااایار احاااا مااس اااردد و ومااین ناحااس
بیشااحرین ناروااایحس وااا را در فاارد بااس د ی ا ایناااس لوااوتس بااراي افحگااو باادون نگرانااس از شاانیدن دیگااران ناادارد ،بااایار
افاای داده اس .
تاادو تمركااا و توجااس و وجااود توام ا برانگیرحگااس را توسااط محاارک واااي منفااس ایناااد مااس شااود بااد ی بوجااود آماادن
آ وداس ووتس و توویري ناشاس از تادو تروایا مومارو و لواوم باراي افاراد یااس دیگار از تواما نارواایحس ماس باشاد .
ارا كس اباار واي وری بااار بارده شاده توسا ط كارمنادان باراي اینااد لواوم  ،تاا حاد كماس توانااحس اسا محارک واا
(زنگ توفن ،افحگو افاراد )...،را باراي باروم ریراحن لواوم و توجاس كنحارل كناد .در ایان ف اا طبا ترریا یااد شاده در
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بر ا اول ارتباااا اهااره بااس اهااره افااراد از نااوع آموزنااده و ا هاااو بر ا  ،بیشااحر از مااورد( ا ا ) مااس باشااد و ا ا ترام ا
دراین دفاتر (طرو باز) بیشحر وورم مس ایرد .

ابزار ها و خلوت:
بس جه اینااس مانناد حا ا (ا ا ) در ایان ف اا افاراد از مومارو و لواوم تروایا یافحاس واواحس برلاوردار نیااحند ا ا
بس وورم لودجاو از اباارواایس جها اینااد ایان امااان كما ارفحاس و سارس نماوده اناد تاا باا ایادمان و بااارایري
اباار موجود در محیط كار این ف ا را براي لود لوووس تر سالحس تا دیگران را محوجس مومرو و لووم لود سازند.
میاان و انبوه اسحفاده از این اباار در اطرا یا فارد ماس تواناد نشاانگر تمایا فارد باس تراما باا دیگاران را نمایاان ساازد.
در وامع این تناور را ماس تاوان باس ناوتس تناوار مناع مراشارم نامیاد .ایان تناوار ماس توانناد شاام باراحارین مبوماان
مااورد اسااحفاده در اداره ماننااد میااا و وااند س و اواادانهاي بااارگ و كوااا  ،كمااد وااا  ،كحابرانااس وااا ،دسااحگاه واااي
ا احرونیاااس ،میاواااي ناكارآمااد  ،هارتیشاان وااا و یااا ححااس كااوااحرین تناواار ماننااد كااامپیوتر وااا  ،اواادان واااي كوا ا
رومیاي فای وا و كارتاب وا و ...مس باشد.
براي تببین بهحر موووع بس بررسس لووم و مومرو بر روي همن جاا بس جاامنموتس هردالحس ایم .

ناشس شماره 2مررفس ف اواي نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)
ایاان اباااار وااا مااس تواننااد میاااان برانگیرحگااس در فاارد را كاااو داده و بااس سااب آن ،انناااو و یفااس را در محاایط بااراي
شرا راح تر كند و ور اندازه و یفس فرد لدیر تر باشد میاان برانگیرحگس زود تر اتفا مس افحد و یا با را .
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ناشس شماره 1مررفس ف اواي او یس در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)

نوع دیگر تا ا رما افاراد باراي هیادا كاردن مومارو و لواوم  ،جابناایس مااان و اساحفاد ه از تناوار تاازه وارد شاده باس
محیط كاري اس كس تم مورانس ور فرد را براي بدس آوردن آن سب مس شد.

ناشس شماره 8مررفس ف اواي انویس در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)
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این اتفا و تام تازه  ،تموارد كاري در مومری شاغوس را بهباود برشایده اماا باس مارور ابا شاد ایان تواما جها اینااد رواای
در بوجود آوردن لووم و مومرو بهحر  ،كاامم ماومحس باوده و براد از ازباین رفاحن تاازاس ایان میااان رواای باس سادس مبواس بااز ماس
اردد و منددا فرد را ترای بس جاحنو تازه براي بدس آوردن روای از محیط مس كند.

فضای عمومی

ناشس شماره 4مررفس ف اي تمومس در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)

ناشس شماره 4مررفس ف اي تمومس در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)

ناشس اره واي ترافیاس()9-21
اره ترافیاس با اومی زیاد
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اره ترافیاس با اومی كم

ناشس اره واي ترافیاس()9-21وبس در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)

ناشس اره واي ترافیاس()21-4تور
اره ترافیاس با اومی زیاد
اره ترافیاس با اومی كم

ناشس اره واي ترافیاس()21-4تور در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)
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تحلیل قلمرو و خلوت در فضاهای خاص (نمازخانه ،سالن کنفرانس  ،پارکینگ)
در این مام ف اواي نمازلانس  ،سا ن كنفران

و هاركینگ بس دالی یی جدااانس مورد بررسس مرار مس دویم .

اول آناس تحوی مام واي مب لود داراي دسحس بندي و اروه واي محرددي بوده اند كس مرار ایري این بر
برده و بیان مدو اویایس لود را از دس مس داد.

ترداد را باال

دوو آناس مومرو و لووم در این ف اوا با ف اواي باال كامم محفاوم بودند .
نمازخانه
ترواایا موماارو و لوااوم در نمازلانااس ترری ا و جایگاااوس ناادارد ااارا كااس اوال ف اااي كاااري وجااود نداشااحس ،انیااا نمااس
توان این محایط را باراي فارد یاا افارادي الحوااص داد  .مگرباس واورم موما در ونگااو تباادم باس واورم مرناایس وار
فرد در لووم لود مس باشد.
این ماان ی ماان تماومس ماس باشاد و كااس نااب باس آن احااا
در فرد وجود ندارد.

تموا

و مومارو را نادارد ححاس احااا

اینااد آن

سالن کنفرانس
سا ن كنفران ی ماان تمومس بس شمار ماس آیاد اارا كاس امااان ح اور و اساحفاده از آن باراي وماس افاراد برناوان یا
ماان اردومایس (ااراس در ساتام مارر) وجود دارد.
در ایان ف اا ترریا مومارو باا مومارو موجاود در طبااس باااال محفااوم اسا اراكاس ترریا مومارو وارفا محادود باس زمااان
ح ااور افااراد و براااااري جواااس و محاادود بااس وااند س واار فاارد مااس باشااد ایاان موماارو كااامم مااومحس بااوده و بااس مح ا
جداشدن فرد از وند س ،دیگر مومرو براي فرد محاوب نرواود شد.
از طاار دیگاار از آننااایس كااس در سااا ن كنفااران نااوع ارتباااا  ،ارتباااا ا هاااو برا
باشد و ترام اومی باالیس دارد ،این ف ا را لووم اریا ترری نموده اس .

(ارتباااا فاارد بااا دنیاااي بیاارون) مااس

پارکینگ:
از آننا كس ف اي هاركیناگ باس مادیران الحوااص داده شاده ا ا دسحرساس تماوو امااان ها یر نباوده و وارفا مومارو افاراد
لاوس بس حااب ماس آیاد .در درجاس دوو لاود ایان مومارو باس مومرووااي كاوااحر تااایم شاده تاا مااان اتومبیا وااي
ور فرد در آن مرار ایرد .لووم در این ف ا ترری لاص و وامرس جا در محدوده دال اتومبی شرا ندارد.
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بررسس مومرو وا در نمونس موردي بررسس شده(میل نگارنده)

نتیجه گیری
وماندور كس یوساحا و ااوالن ( )2899بیاان ماس كنناد ،ااوا تفایا میاان جنباس وااي ف ااي لووواس كاس ماستاوان از
طری طراحس فیایاس بس آن وا دسا یافا  ،دشاوار اسا  .ف ااي لووواس در دفااتر از طریا تراما میاان جنباس وااي
فیایاس ،وننارواي اجحماتس ولاط مشاس وااي رسامس دفحار باس دسا ماس آیاد .یوساحا و ااوالن در مدا راام لاود روي
مدیران ،یي حاابان و برنامس ریااان اهاار شارك مرحوا دریافحناد كاس تواناایس تن ایم تراما باس اناداز مواون باودن از
سر و ودا مهم اس .
مس توان نحینس ارف كاس داشاحن مومارو و لواوم باراي انااان واا برواوص كارمنادان از اومیا لاواس برلاوردار اسا
و باید ف ااوایس لوا كا رد كاس بحاوان نیازوااي حادام كارمنادان را بارآورده كناد و باا تروایا لواوم از تاواموس مانناد
ایناد درایاري و نااراححس بیشاحر باین افاراد باس د یا ترااممم زیااد و تادو تروایا ف ااي مومارو و لواوم باس واورم
رسمس  ،ایناد باس ن ماس و آشافحگس  ،لاما لواوم افحااري وتادو تمركاا و توجاس و وجاود تواما برانگیرحگاس را توساط
محرک وااي منفاس باد ی بوجاود آمادن آ اوداس واوتس و تواویري ناشاس از تادو تروایا مومارو و لواوم باراي افاراد
جووایري نمود .
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با بررساس نموناس ماوردي و تای یر انگااره لواوم در محایط وااي اداري ماس تاوان دریافا كاس كارمنادان ححاس در سااتام
هر ترافی كاري سرس بار حفا مومارو لووواس لاود باراي تایمین لواوم در اننااو كارواا دارناد و ایان لاود د یواس بار
نیاز آنها س وتام راندمان باالي كاري و روای شغوس در آنها مس اردد .

منابع


ویگینا  ،جیما  . )2894( .کارآفرینی  101 :تکنیک حل خالق مسئله  .ترجمس احمدهور داریانس  ،محمود  -تهران
:انحشارام امیركبیر.

www.SID.ir



روان شناسس محیدس ،نوشحس ي فرانای
ااپ اول :تهران 2899



درآمدي بر روانشناسس محیدس و شهرنشینس( محمدتوس بحو س) ومای
 98ص  ..ص  .24تبریا :دانشگاه تبریا 8-22 ،آیر .2899

تس .م

اندرو ،براردان :دكحر امو روا محمودي  -انحشارام زرباف او ،
مدیری توسرس هایدار در نواحس شهري”.

Archive of SID

[1] Evans, G. W., Skorpanich, M. A., Garling, T., Bryant, K., and Bresolin B- .The
Effects of pathway
configuration, landmarks and stress on environmental cognition. Journal of
Environmental Psychology4: 323335, 1984.
[2] May, A. Information Technology in Urban Planning, Routledge, London, 1996.
[3] Dwyer T, Stankovich JM, Blizzard L, FitzGerald LM, Dickinson JL, Reilly A et al.
Does the addition of
information on genotype improve prediction of the risk of melanoma and nonmelanoma
skin cancer beyond
that obtained from skin phenotype?Am J Epidemiol 159:826–833, 2004.

[4] Sundstrom,E. (1986), Workplaces: The psychology of the physical environment in
office and factories .New York : Cambridge University Press
[5] Young ,M ., & Post , J .E .(1993), Managing to communicate , communicating to
manage: How Leading Companies Communicate With Employees –
Organizational Dynamics
[6] Bechtel, R. B. (1997). Environment & behavior: An introduction. Thousand Oaks,
Calif.: Sage. Education 155.9 B387e.

www.SID.ir

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﻣﻔﯿﺪ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎى
وﯾﮋه

ﺑﻼگ
ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻰ

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎى
آﻣﻮزﺷﻰ

ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ

STRS

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎى
آﻣﻮزﺷﻰ

ﻋﻀﻮﯾﺖ
درﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

