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  هدیکچ
 و اهرهش هيلوا هتسه ياه يگژيو رگتياور ،دنهد يم ليکشت ار اهرهش تالحم و قطانم زا يشخب هکنيا رب هوالع يخيرات ياه تفاب

 دنويپ ،نيدامن يناعم ،ناريا نهك و يخيرات ياه تفاب رد .دنشاب يم اه نآ نينكاس ننس و بادآ و گنهرف هرطاخ و داي رگنايب نينچ مه
 و يحور ياهزاين و اهرواب زا هتساخرب يخيرات ياه هلحم تيوه ات تسا هدش ثعاب رما نيا و هتشاد تفاب دبلاك اب ينتسسگان و قيمع
 نآ داعبا يمامت يگدوسرف تياهنرد و يعامتجا تيوه لزنت ،دوش يم هدهاشم اه تفاب نيا رد هزورما هچنآ اما ؛دشاب نينكاس يدام
 ناجنز رهش يخيرات تفاب رد يرهش يرگشدرگ درکيور اب يخيرات تفاب ينيرفآزاب يسررب هب فدهاب رضاح هلاقم نياربانب ؛تسا
 تاعالطا يروآدرگ شور .تسا يدربراك فده ظاحلزا و يليلحت يفيصوت شور ظاحلزا ،شهوژپ نيا رد قيقحت عون .دزادرپ يم
 231 تحاسم اب هك دشاب يم ناجنز رهش يخيرات تفاب ،قيقحت يرامآ هعماج .دشاب يم (همانشسرپ) يناديم و يا هناخباتك تروص هب

 اب و نييعت رفن 008 ناركوك لومرف زا هدافتسا اب همان شسرپ ليمکت تهج مزال هنومن دادعت .دشاب يم رفن 8009 تيعمج اب راتکه
 صخاش و هفلؤم نيرتشيب ،يا هنومن کت t نومزآ ساسا رب .دش ليمکت اه همانشسرپ (يلامتحا) يفداصت يريگ هنومن شور زا هدافتسا
99 هراما t اب قلعت سح صخاش يخيرات تفاب ينيرفآزاب رب راذگريثأت ٫  و اهدامن ريگراك هب راذگريثأت ي هفلؤم نيرتشيب و دصرد 38
 .دشاب يم (8228) ريثأت بيرض اب يخيرات تفاب ينيرفآزاب رد دناوت يم يخيرات تفاب ياضف رد يموب ياه هناشن
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 همدقم
 نایم نیا رد .تسا هدش روشک یاهرهش ریگ هنماد یرگید نامز ره زا شیب یرهش تالكشم ،اهرهش نوزفازور دشر اب هزورما 
 نف تالوحت یپ رد ،دنا هدوب دوخ نانکاس ییاهزاین بتارم هلسلس هب وگخساپ ییاضف ،یریگ لكش نامز رد هک یرهش نهک یحاون

 و لحم ینامز یحاون نیا هک یروط هب .دنتسه یوق دركلمع دقاف نونکا یداصتقا و یعامتجا ،یتسیز یاهزاین رد رییغت و یتخانش
 یرهش تامدخ و اه تخاسریز زا یرادروخرب ثیح زا اهرهش رثکا رد ینونک طیارش رد یلو ،دندوب اهرهش تردق و تورث نوناک

 .(11 :1196 ،ناراكمه و یرایز) دنتسه رادیاپان و ناماسبان داعبا ریاس و یدبلاک ثیح زا و فیعض
 ود یط رد ،یلامش یاكیرمآ و یبرغ یاپورا رد هژیو هب هتفای هعسوت یاهروشک رد یتالكشم نینچ زا یریگولج تهج رطاخ نیمه هب
 یرظن یاه هاگدید هراب نیارد .تسا هدوب زکرمتم یرهش ًااتدمع یزاسدنمناوت و ینیرفآزاب ،یزاسهب یاه همانرب رب ،هتشذگ ههد
 فادها هک دنا هدرک  حرطم ... و ییارگ رهشون ،ییارگ گنهرف ،یتسینردم هاگدید ،هلمجزا ناسانشراک و ناركفتم یوس زا ینوگانوگ
 زاب و یزاسزاب ،یزاسون یاه تسایس بلاق رد یدرکراک -یدبلاک و یكیزیف -یدبلاک دوبهب و ءاقترا رد اه هیرظن نیا رتشیب
 .(11:1196 ،درف یدمحا و دمحاروپ) دوب نانآ هیلوا فادها ءزج یداصتقا یزاس هدنز زاب تلاح نیرتهب رد هک تسا یزاس  هدنز
 نمض ،ناهج یاهرهش زا یرایسب رد نآ تسبراک اب هک دش یرهش یرگشدرگ روهظ هب رجنم ،هتشذگ یاه هاگدید یدمآراکان
 یاه شور نیرت مهم زا یكی هزورما هک یروط هب .تفرگ تروص زین اه نآ رادیاپ و هچراپكی هعسوت ،اهرهش یخیرات شخب ینیرفآزاب
 هعسوت و یمتسیس یاه هاگدید تمس هب یرگن یشخب و یدعب كت زا ار یخیرات تفاب یتمرم تاركفت ریس ،نآ هطساو هب ناوت یم هک
 و هداز نیما) تسا یخیرات تفاب تمرم یاه لحار نیرت هنیهب زا یكی هک تسا یرگشدرگ موهفم رب دیکأت ،دومن تیاده رادیاپ
 و هلخادم دناوت یم دوش یم کرد ،قطانم نیا نارادرب هرهب و نانکاس یوس زا مادقا نیا تبثم جیاتن هکاجنآزا اریز .(626 :6196 ،سرداد
 اب و نونکا مه هک تسا نانچ نهک یاه تفاب نیا شزرا و تیمها ،دزیگنارب تفاب حالصا و یزاسهب یارب ار اه نآ هناهاگآ تکراشم
 نیاربانب .(420 :4196 ،ناراكمه و دمحاروپ) دنک بذج دوخ هب ار نارگشدرگ زا یرایسب دنا هتسناوت ،یرورض تاناكما نیرتدودحم
 یاقترا لیلد هب اه تفاب نیا یتظافح فده ققحت رب هوالع یرگشدرگ هعسوت زا هدافتسا اب یرهش زکارم نیا یایحا و یهدناماس
 ،دنک یم نیمأت ار یراج یگدنز یارب یرهش بولطم یاهاضف هب نانکاس یاهزاین اهنت هن اه نآ بسانم زیهجت و هطوبرم یاهاضف یفیک
 تفاب هعومجم یگنهرف و یعامتجا تیوه شیازفا بجوم اهنت هن رما نیا و دنک یم لاعف ار تفاب نیا رد یداصتقا یاه خرچ هكلب
 ،هدش هدودز تارطاخ و هتفر تسدزا تیوه و یمومع یاه هصرع دیلوتزاب و داجیا یارب هدش هبرجت و رثؤم یاهراكهار هكلب ،دوش یم
96 ،نایكلم) تسا ناریا یاهرهش یخیرات یاه تفاب 01: 10). 
 هک تسیا هدش هتخانش و ربتعم هینبا و راثآ دجاو دوخ یخیرات دنمشزرا و یناتساب هنیشیپ هطساو هب زین ناریا یاهرهش نایم نیا رد
 بوسحم ایند لوا روشک هد ءزج یعیبط و یخیرات هبذاج رظنزا هک یا هنوگ هب ،دنتسه ناهج حطس رد ناریا گنهرف و خیرات فرعم
 یاهدركیور نایم نیا رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار مسیروت تعنص زا یناهج دمآرد مهس دصرد كی زا رتمک اهنت اما ،دوش یم

 رادیاپ یایحا و گنهرف و داصتقا قیفلت و شزرا یاراد یخیرات یاه تفاب رد دوجوم ثاریم رب هیكت رد یعس ینیرفآزاب دیدج
 دركیور ،هنیمز نیا رد حرطم یاهرگیور زا یكی .دراد رهش ییاضف نامزاس رد اه نآ شقن نییعت قیرط زا یخیرات یاه تفاب
 زا ریگارف و عیسو یاه هرتسگ دوجو ،رگید یفرط زا .تسا ناریا رد اهرهش ینوگرگد و هعسوت رد یمهم عوضوم ،یرگشدرگ
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 و یدبلاک عونتم داعبا رد هک تسا یرهش تیریدم یور شیپ تالكشم نیرت مهم زا یكی ،رهش رد راد هلئسم و دمآراکان یاه تفاب
 تحت یرهش یزیر همانرب یاه هیرظن هصرع رد اهدرواتسد نیرت هزات زا یكی ناونع هب و هتفای دومن...و یعامتجا ،تسیز طیحم ،دركلمع
 دوجو هطساو هب زین ناجنز رهش نایم نیا رد .تسا هدش یخیرات ییاه تفاب ینیرفآزاب هلوقم اب هطبار رد یرهش یرگشدرگ ناونع
 یا هژیو روط هب ،ناجنز رهش یخیرات شخب رد لاوز و تایح تفا یسررب رد رهش نیا .تسین انثتسم هدعاق نیا زا یخیرات یاه تفاب
 یحاون هب هجوت مدع و رهش شرتسگ رد ناشمهس و یمومع تسایس ،یدبلاک و ییاضف هعسوت و تلود نیب هطبار یور رب دیاب
 یاول تحت 2496 ههد زا صوصخب از نورب تیهام اب اهرهش شرتسگ و دشر هارمه هب لماوع نیا .دش زکرمتم اهرهش زکرم
 هدودحم یلخاد یضارا زا یعیسو شخب ندنام هدافتساالب ًااصوصخم و اهرهش هعسوت رد ینوگرگد و یناماسبان ثعاب نویسازینردم
 شقن لیلد هب و یخیرات تفاب رد هک یاه لیسناتپ و اه تیفرظ نتشاد لیلد هب رهش نیا .تسا هدش نینکاس یوس زا روشک یاهرهش
 یگنهرف و یعامتجا-یداصتقا یلاعت و دشر هب رجنم دنناوت یم رهش ره یدوجو لصا و تیوه ناونع هب دناوت یم هک ریذپانراكنا

 هعسوت و دشر تهج رد اه تفاب نیا ینیرفآزاب اب ناوت یم ،اه تیلباق نیا نتشاد لیلد هب ناجنز رهش هنیمز نیا رد اذل .دندرگرهش
 و ناجنز رهش رد یخیرات تفاب دوجو .دیامن ینایاش كمک نآ یراگدنام و رگشدرگ بذج ،نینچمه و رهش یرگشدرگ شخب
 هب رضاح شهوژپ نیاربانب ؛ددرگ عقاو رمث رمثم اه تفاب نیا ینیرفآزاب و یرگشدرگ شخب هعسوت رد دناوت یم هلئسم نیا هب هجوت
 ؟تسا مادک یخیرات تفاب یعامتجا ینیرفآزاب رب راذگریثأت ی هفلؤم و صخاش نیرتشیب :دشاب یم لیذ تالاؤس هب ییوگ خساپ لابند
 ؟تسا هنوگچ یخیرات تفاب یعامتجا ینیرفآزاب رب یرهش یرگشدرگ تارثا نیب هطبار
 یرظن ینابم
 یاه تیلاعف زا یفیط رد دناوت یم لمع رد و دزاس یم فلتخم دارفا نهذ رد ار یتوافتم یناعم ،یرهش ینیرفآزاب هژاو
 تیفیک ءاقترا روظنم هب یگیاسمه یاهدحاو و اه هلحم دح رد تالخادم ات یداصتقا دشر ءاقترا یارب سایقم گرزب
 ،یدبلاک لزنت هک دزاس یم حرطم دنمفده یاه تیلاعف زا یا هعومجم ناونع هب ار ینیرفآزاب ،ایناتیرب رد .دجنگب یگدنز
 دنهد رییغت ،دوش نآ لح رب قفوم ،تلود تیامح نودب هتسناوتن رازاب هک ییاه طیحم رد ار یداصتقا و یعامتجا
(CLG,2007:7). ریسفت فلتخم یاه هویش هب ،روشک ره یگتفای هعسوت حطس هب هتسب ،یرهش ینیرفآزاب موهفم عقاورد 
 یزیر همانرب ماظن و یسایس راتخاس هب هجوت اب كی ره یبرغ یاپورا یاهروشک .تسا هتفرگرارق هدافتسادروم و هدش
 ءاقترا روظنم هب ینیناوق و دانسا ،اهروشک نیب هجاوم یاه لدم و اه همانرب ،نیناوق رد اه توافت مغر یلع دوخ یرهش
 عقاورد هک دنهد یم لیكشت ار یرهش ینیرفآزاب یاه تسایس یاه هیاپ هس هک یعامتجا و یداصتقا هعسوت ،یطیحم
 دراد راکورس یرهش تیریدم رد ینامزاس و یداهن یدنمایوپ اب لوا هجرد رد یرهش ینیرفآزاب تسایس
(Roberts,2003:21). اهنت ،یلحم یدربهار یاه تکراشم و لماعت شرگن رب دیکأت اب یخیرات قطانم رد تسایس نیا 
 قطانم یزاسهب قیرط زا یرهش یگدوسرف تالكشم لح لابند هب هكلب ،تسین هکورتم قطانم یزاس هدنز زاب لابند هب
 .(16 :1196 ،روپ یجاح) تسا یگدنز تیفیک یاقترا فدهاب مورحم
 شیارگ وس كی زا تسا هجاوم هدمع دركیور ود اب یخیرات یاه تفاب رد صوصخب یرهش هعسوت دنیآرف نایم نیا رد
 و میقتسم تالخادم اب مأوت یزاسون ركفت جوم رگید یوس زا و دنمشزرا رصانع و تفاب زا یرادهگن و تظافح هب
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 رهش داصتقا ییایوپ تمسق ناونع هب یخیرات تفاب .(01 :9196 ،ناراكمه و ییاراخب) اه هدودحم نیا رد سایقم نالک
 یرهش ینیرفآزاب و ءایحا اب طابترا رد ار نآ تظافح سپس و هجوتدروم یرهش رتسب نورد رد ارگ لک هاگن اب دیاب
 دوخ لكش نیرتهب رد یخیرات یاه تفاب زا نامز مه هعسوت و تظافح .دریگ رارق دیکأت دروم ،هعسوت ناونع هب
 رطاخ قلعت یاه نوناک داجیا و یعمج تارطاخ دیلوتزاب ،اه ناكم یزاس هتسجرب ،نهک یاهراتخاس یایحا تروص هب
 و نایوضر) دش دهاوخ ریذپ ناكما یرگشدرگ مانب عیسو یا هلوقم اب یخیرات یاه طیحم تمس هب ینهذ شنک فدهاب
 .(00 :0196 ،ناراكمه
 :تسا هتفرگ تروص لیذ هعلاطم قیقحت هنیشیپ اب طابترا رد
 تاقوا نارذگ و یرگشدرگ «یرگشدرگ و یحیرفت قیرط زا رهش زکرم ینیرفآزاب» هلاقم رد (4620) 6رفوتسیرک
 هلاقم نیا رد وا .دهد یم رارق هجوتدروم ریخا یاه لاس رد یرهش ینیرفآزاب یارب مهم لماع ود ناونع هب ار تغارف
 .تسا هداد رارق یسرربدروم رتسچنم رهش رد ار تغارف تاقوا نارذگ یاه تیلاعف و یرگشدرگ یریگراک هب تایبرجت
 هلاقم رد 0(1220) نلک .تسا هتشاد یسرربدروم رهش رد یرگشدرگ دشر تالكشم هب ارذگ یهاگن كی لاح نیعرد
 نوچمه یخیرات یاهشخب ظفح هب طبترم یاهتیلاعف و اهتسایس یسررب «نیچ رد یخیرات هقطنم زا ینیرفآزاب»
 یارب وا هوالعب .دنادیم یرهش ینیرفآزاب و رضاح ههد یداصتقا تاحالصا رد یلصا ثحابم زا یكی ار یرگشدرگ
 یایحا یاههمانرب فعض و یسایس و یعامتجا تالكشم زا یخرب هب ،یرهش ینیرفآزاب یاههمانرب ندرک ییارجا

 دنادیم یرهش ار قالخ رهش «تکراشم و یداصتقا و یعامتجا ینیرفآزاب» هلاقم رد 9(4620) پس .داد هراشا یرهش
 .تسا یتیوه یاهتیفرظ یارب یوق یلماع و یرنه و یقیقحت ،یگنهرف تادیلوت ،قالخ داصتقا داجیا هب رداق هک
 هجوتدروم ار ینیرفآزاب ناوتیم اهنآ قیرط زا هک دزادرپیم قالخ رهش یلصا یاهروتکاف یسررب هب همادا رد ققحم
 تخاس و نآ خیرات و ناكم زا یگیاسمه دحاو تیوه داجیا طسوت هنیمز نیا رد تیقفوم مهم یاهروتکاف .دادرارق
 رد یرهش ینیرفآزاب دركیور یزاسزاب» هلاقم رد (0620) دنومدا .دوش یم یشان یرادیاپ یرهش تسایس و اهیژتارتسا
 و یبونج هرک ،نپاژ رد هدش بسک براجت هب هراشا و سیلگنا و اكیرما رد یرهش ینیرفآزاب یسررب اب «گنک گنه
 تلود هكنیااب ،اههتفای ساسا رب .دراد گنکگنه یرهش ینیرفآزاب یارب یعماج دركیور نیودت رد یعس روپاگنس
 زادنامشچ اما هتشاد فوطعم تدمهاتوک زادنا مشچ كی رد یرهش ینیرفآزاب هعسوت رد ار دوخ شالت مامت گنکگنه
 تکراشم و اههداد هاگیاپ ،یتلود یاهداهن هدایپ حطس یزاسزاب .تسا هتخادنا ملق زا ار عماج تیرومأم و هناشیدنارود
 هب تایبرجت هئارا :زا تسا ترابع هعلاطم نیا ینمض جیاتن .تسا یمازلا یرهش ددجم هعسوت ندرب الاب یارب یمومع
 یاهگنهرف نایم رد یبرجت یروئت كی ناونع هب یرهش ینیرفآزاب دركیور یریگ لكش كی ،ییایسآ یاهرهش رگید
 تفاب یهدناماس تهج رد ون دركیور ،ینیرفآزاب» ناونع تحت ی هلاقم رد (0196) ناراكمه و نرتسن .تسا توافتم
 هب الاب یزیر همانرب زا ار یریسم رییغت ،تفاب یهدناماس رما رد هلخادم یاه شور :هک دیسر هجیتن نیا هب «هدوسرف

                                                           
1- Christopher M, Law  
2- Zhu Qlan   
3-Marichela Sepe  



 961 ...یخیرات  تفاب یعامتجا ینیرفآزاب

 كی داعبا ی همه نتفرگ رظن رد و یمدرم تکراشم بلج هب رگن زج یدید و نالاک یاه سایقم رد یزاسزاب ،نییاپ
 نوچ یدراوم اب هدوسرف یاه تفاب یهدناماس رد ون یدركیور ناونع هب ینیرفآزاب دركیور .تسا هدرک هبرجت تفاب
 و یدبلاک دوبهب ،یطیحم تیفیک یاقترا ،یداصتقا دشر ،یریذپ فاطعنا و رادیاپ هعسوت فادها هب هجوت ،تکراشم

 هب ندش لیدبت ریسم رد ،دنتسه یدمآراکان و لاوز لاح رد هک ار اه تفاب نیا ات هدش حرطم یخیرات ثاریم ظفح
 تفاب ینیرفآزاب» ناونع تحت هلاقم رد ؛(4196) ناراكمه و دمحاروپ .دهد رارق رادیاپ و هدنزرس ،ایوپ ییاه طیحم
 دیاب تغارف تاقوا نارذگ همانرب رد دندیسر هجیتن نیا هب «نارهت نارصیق رد تغارف تاقوا رب دیکأت اب یرهش هدوسرف
 یقالخا و یعامتجا ،یفطاع ،ینالقع ،ینامسج لماش داعبا نیا .دسرن یبیسآ ناسنا تیصخش داعبا هب ات تخیر یحرط
 ساسا رب یگیاسمه دحاو رگید اب نانکاس یتسیز و یعامتجا زیمآ تملاسم راتفر تیوقت ثعاب ینیرفآزاب و تسا
 هلحم دارفا شرگن رد رییغت و یتغارف یاهاضف رد لماعت قیرط زا تفاب یعامتجا تلزنم شیازفا و یشزرا لوصا
 اب یخیرات یاه تفاب یزاسهب و ینیرفآزاب» ناونع تحت هلاقم رد ؛(4196) نایرکاذ و ییانف دش دهاوخ تفاب هب هیرطیق
 اه ییاسران و تالكشم دوجواب تفاب نانکاس :هک دیسر هجیتن نیا هب «ناهفصا رهش 1 هقطنم رد یرگشدرگ دركیور
 زا هدافتسا و یرگشدرگ ار دوخ هقطنم یداصتقا قنور رد لماوع نیرت مهم زا یكی و هتشاد ار تفاب رد ندنام هب لیامت
 .دنناد یم دوجوم یاهانب یخیرات تیفرظ
 :هعلاطمدروم هدودحم
 و یقرش لوط هقیقد 49 و هجرد 14 ات هقیقد 10 و هجرد 14 یاه یرادم هلصاف رد و روشک برغ لامش رد ناجنز رهش 
 نیرخآ ساسا رب رهش نیا تیعمج .تسا هتفرگرارق یلامش ضرع هقیقد 64 و هجرد 19 ات هقیقد 19 و هجرد 19
 و نیلوا ناونع هب هک دشاب یم رفن 0610 یخیرات تفاب تیعمج و تسا رفن 611294 رب غلاب 0196 لاس یرامشرس
 یسایس زکرم و یرفنرازه 220-200 یتیعمج یدنب هدر رد روشک ینایم یاهرهش زا یكی ناتسا یرهش هطقن نیرت گرزب
 رد هک تسا یتفاب دشاب یم شهوژپ نیا هعلاطمدروم هک ناجنز رهش یخیرات تفاب دوش یم بوسحم ناجنز ناتسا یراداو
 تخانش رظنزا هک ؛(0196 نكسم سوفن و یرامشرس) تسا هتفرگ لكش راجاق هرود نایاپ ات هژیو هب هرود دنچ لوط
 یدعب یاه ینوگرگد نیمخت دوجوم طیارش زا تسرد کرد و تسا دوجوم عضو تخانش یانبریز گنس هدیدپ یخیرات
 هسسوم ناكباب ریشدرا ار ناجنز هک هدروآ بولقلا ههزن باتک بحاص ینیوزق یفوتسم هللادمح .دزاس یم نكمم ار هدیدپ

 :1196 ،یلعنیسح) تسا ناجنز یناب هرابرد هدیقع نیرتروهشم نیا عقاورد .تسا هتفگ نیهش ار نآ مان و هدرکانب هلسلس
 و نوتم رد و تسا تفاب رد یتیعمج زکارم نیرت یمیدق زا یكی ،لاس 2209 لقادح یخیرات تمدق اب ناجنز رهش .(1-0
 ًااتبسن یرهش تفاب و یلعف راثآ هیلک ،هلاسرازه هس تمدق مغر یلع .تسا هدشدای ایدنآ هب تفاب نیا زا یروشآ کرادم

 یور رب دیدج رهش روم و بیرخت نمشد موجه رثارب فلتخم یاه هرود رد ناجنز رهش رگید ترابع هب .تسا دیدج
 دودح یتحاسم هعلاطمدروم تفاب رضاح شهوژپ رد (21:1196 ،ناراكمه و ینیكشم) تسا هدشایحا یمیدق یاه هبارخ
 تیعقوم (6) لكش .دهد یم ناشن ار هعلاطمدروم تفاب هدودحم ریز هشقن هک دشاب یم یخیرات تفاب ناونع هب راتكه 146
 .دهد یم ناشن ار هعلاطمدروم هدودحم یرگشدرگ یاه هبذاج ییاضف عیزوت (0) هرامش لكش نینچمه و هقطنم
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 (5291 ،یزاسرهش نکسم :عبنم) ،هعلاطمدروم تیعقوم :(1) هرامش لکش

 
 (2291 ،رهش نامرآ رواشم نیسدنهم) یخیرات تفاب رد یرگشدرگ یاه هبذاج ییاضف عیزوت :(8) لکش

 تروص هب تاعالطا یروآدرگ شور .تسا یدربراک عون زا و یلیلحت-یفیصوت شور رظنزا رضاح شهوژپ شور
 ،یعامتجا تالماعت  ،قلعت سح ،تکراشم ،تینما :یعامتجا صخاش 1 یواح همانشسرپ ،تسا ینادیم و یا هناخباتک
 لیلحتو هیزجت تهج .دهد یم ناشن ار هیوگ 24 رد و یگتسبمه و ماجسنا ،ناكم هب یگتسباو ،یهاگآ ،یزیگنا هرطاخ
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 بیرض ،یا هنومن كت t نومزآ) یطابنتسا و یفیصوت رامآ شور 0 زا spss زا هدافتسا ای همان شسرپ زا لصاح یاه هداد
 تفاب رد نکاس رفن 9220 رضاح قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا (لایمونیاب نومزآ و نوسریپ یگتسبمه
 .دمآ تسد هب رفن 929 همانشسرپ لیمكت تهج مزال هنومن دادعت نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک دشاب یم یخیرات
 ماجنا ناجنز رهش یخیرات تفاب نینکاس زا هداس یفداصت یریگ هنومن شور هب یخیرات تفاب حطس رد یریگ هنومن

2٫ اب ربارب هک هدش هدافتسا خابنورک یافلآ زا قیقحت رازبا ییایاپ شجنس تهج نینچمه .دش  .تسا هدمآ تسد هب 91
 شهوژپ یاه صخاش :1 لودج
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 یرگشدرگ یاه ناكم رد لحم نینکاس روضح

 کاخ) ،(0196 نایرون) ،(91 هداز نیما)
 یناوضر) ،(11 هداز ناطلس) ،(61 دنز
 (01 نایردان) ،(91 یهوک) (01

 نارگشدرگ اب یموب راتفر و شنکاو
 یرهش طیحم رد ناداتعم و رورش دارفا دوجو مدع

 ددجم رفس دصق تهج رهش زا نارگشدرگ طسوت بسانم ینهذ ریوصت

 نارگشدرگ نتفرگ رارق موجه دروم و سرت ساسحا مدع

نا
جس

 ما
ه و

بم
تس

یگ
  ،(01 یبیبح) یرگشدرگ هلحم رد تنوكس زا لحم نینکاس یدنم تیاضر شیازفا 

 (0196 ،ناراكمه و ینیرحب)
  ،(41 یسوباک)
  ،(16 هداز نیما)
 (6196 نایرون) ،(01 ینایداه)

 (...و رادازع ،نشج) یعامتجا یاهدادیور ییاپرب

 یرگشدرگ هزوح تیلاعف رد یرورضریغ یاهزوجم نازیم شهاک

 لحم نینکاس اب یرگشدرگ هزوح اهداهن طابترا شرتسگ

 لحم نینکاس رد یعامتجا یاه بیسآ شهاک و لرتنک

شم
کرا

 ت

  ،(01 یبیبح) یرگشدرگ روما رد یمدرم یاه لكشت تراظن
  ،(11 هداز ناطلس)
 ،(01 روپ یرفظم) ،(01 نایردان)
 نایرون) ،(91 یهوكهاش) ،(91 یلوسر)
6196) 

 یرگشدرگ هزوح یاه همانرب و اه حرط زا لحم نینکاس ییانشآ

 یرگشدرگ هزوح یاه حرط زا لحم نینکاس لابقتسا

 رگشدرگ هزوح رد یلحم نادنورهش تکراشم نازیم

 یرگشدرگ ناسانشراک طسوت یلحم هعماج تارظن هب هجوت

طاخ
نا هر

زیگ
 ی

 زیگنا هرطاخ طیحم نتخاس رد  روت  ناگدننادرگ و  نایامنهار یاه هكبش دوجو
  ،(41 ینابش)
  ،(41 روپ برع)
  ،(01 یبیبح) ،(01 روپ یرفظم)
 (01 داژن یجاح) ،(6196 نایرون)

 تاعالطا نتشاذگ  کارتشا  هب  تهج رد  یلحم  صصختم  یناسنا یورین دوجو

 یرگشدرگ هزوح رد هدننکریگلفاغ رصانع دوجو

 نارگشدرگ نیب رد هرطاخ داجیا یارب لحم نینکاس یتسد عیانص دوجو

 تارطاخ تبث تهج ملیف ای سكع دوجو

اگآ
یه

 

 یرگشدرگ تعنص شریذپ رد لحم نینکاس یهاگآ شیازفا
 نایردان) (0196 ،ناراكمه و ینیرحب)
01)،  
 ،(01 هداز جات) ،(01 داژن یجاح)
 (01 یفرشم) ،(6196 نایرون)

 یرگشدرگ هزوح رد لحم نینکاس یارب تابوصم زا عالطا یارب هنیمز داجیا

 نینکاس یارب یرگشدرگ هزوح زادنا مشچ دنس زا یهاگآ یارب هنیمز داجیا

 یرگشدرگ هزوح رد هتفرگ ماجنا تامادقا زا یا هناسر ششوپ

 نینکاس ریذپ بیسآ یاهورگ هب كمک و ییاسانش

اعت
الم

ا ت
متج

عا
 یرگشدرگ یاضف زا هلحم نینکاس طابترا یرارقرب ی

 یجاح) ،(4196 شنمابیكش و رفدازهب)
  ،(0196 ،ناراكمه و ینیرحب) ،(01 داژن
  ،(61 سرداد) ،(41 یسوباک)
 (91 یتوبث)

 رگشدرگ بذج یارب هلحم نورد یوق تالاصتا دوجو

 یرگشدرگ هزوح رد نادنورهش تارظن و اه هدیا حیرص زاربا

 یرگشدرگ تعنص شریذپ رد نینکاس دارفا رد قایتشا و سفن هبدامتعا تیوقت

 یرگشدرگ هزوح رد یشزومآ یاه هرود زا هدافتسا اب نانکاس تراهم و شناد شیازفا

باو
تس

یگ
 هب 

كم
نا

 و ینیرحب) ،(1196 رفعج روپ) یرگشدرگ یاضف رییغت هب نینکاس ندوب ساسح 
 و رفدازهب) ،(0196 ،ناراكمه
 ،(6196 نایرون) ،(4196 شنمابیكش
  ،(61 هداز نیما)
 (01 روپ یرفظم)

 یرگشدرگ طیحم رد ندرک تداع و نتفرگ وخ

 نینکاس طسوت نارگشدرگ اب یعامتجا تالماعت هب هقالع

 یخیرات تفاب طیحم رد نارگشدرگ رتشیب ندنام هب لیامت

 یخیرات تفاب یرگشدرگ هزوح هب هلحم هعماج بصعت سح

 

ح
ت س

لع
 ق

 هلحم رد تدمزارد تماقا هب نارگشدرگ قیوشت
 شنمابیكش و رفدازهب) ،(01 یبیبح)
 و ینیرحب) ،(01 ینایداه) (4196
 ،(11 هداز ناطلس) ،(0196 ،ناراكمه
  ،(91 یهوک) ،(6196 نایرون)

 رگشدرگ بذج تهج یعمج یاه نییآ یرازگرب

 رگشدرگ بذج رد لماعت و باختنا قح ساسحا شیازفا

 رگشدرگ بذج یارب لحم نینکاس طیحم تشادهب و یگزیکاپ
 یموب یاه هناش و اهدامن یریگراک هب قیرط زا نارگشدرگ نیب رد رتشیب یزیگنا هرطاخ ساسحا شیازفا
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 اههتفای هئارا و ثحب
 و نز نایوگخساپ دصرد 06 و درم نایوگخساپ دصرد 11 هنومن 229 نیب زا ،دهد یم ناشن قیقحت یفیصوت یاه هتفای
 یناوارف نیرتشیب .دنا هتشاد رتالاب و سناسیل دصرد 29 و سناسیل دصرد 14 و ملپید دصرد 20 ،داوس یب دصرد 0
04 لهأت تیعضو .دشاب یم لاس 29 ات 20 ربارب ناگدنهد خساپ ینس هورگ  لهأتم دارفا و هدوب درجم دارفا دصرد ٫9

10  229 نایم زا شهوژپ نیا یجنسرظن رد هدننک تکرش دارفا یدمآرد تیعضو .تسا هدوب رفن 016 لداعم دصرد ٫9
 هداد صاصتخا دوخ هب ار یرامآ هعماج دصرد 04 هک هدوب نویلیم 0 ات 6٫0 زا دارفا یدمآرد نازیم دادعت نیرتالاب رفن
46 لداعم هک دراد قلعت 2222220 زا شیب هب یدمآرد نازیم دادعت نیرتمک و تسا  .تسا یرامآ هعماج دصرد ٫9
 یرهش یرگشدرگ درکیور اب یخیرات تفاب یعامتجا ینیرفآزاب رد اه صخاش اه هفلؤم و صخاش نیرتشیب
 تفاب نینکاس یارب ی همانشسرپ هیهت و رما نیا رد هربخ ناسانشراک رظن ساسا رب ادتبا ،یملع و قیقد ییاسانش یارب
 یرهش یرگشدرگ دركیور اب یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد راذگریثأت و یساسا یاه صخاش طبر یذ نالوئسم و یخیرات
00 اب قلعت سح صخاش هک دهد یم ناشن 9 لودج .دیدرگ صخشم ٫  یگتسباو سح صخاش و نیرتشیب دصرد 19
29 اب ٫  .دراد ناجنز رهش یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد ار ریثأت نیرتمک دصرد 906

 راذگریثأت صخاش نیرتشیب هدنهد ناشن :9 لودج
 یاه صخاش
 یعامتجا

 9 :یددع تیبولطم

t دصرد 01 هلصاف نانیمطا اب نیگنایم فالتخا یرادانعم حطس نیگنایم یدازآ هجرد 

00 تینما ٫ 901 110 4٫ 109 .2 6٫ 109 6٫ 9129 6٫ 1124 

19 تکراشم ٫ 114 110 9٫ 1141 .2 .11141 .6221 .0111 

69 ماجسنا ٫ 919 110 9٫ 9941 .2 .99941 .0411 6٫ 0022 

64 یزیگنا هرطاخ ٫ 600 110 4٫ 9106 .2 6٫ 99106 6٫ 1012 6٫ 1016 

19 یهاگآ ٫ 029 110 4٫ 192 .2 6٫ 192 .0911 6٫ 1012 

 تالماعت
 یعامتجا

94 ٫ 119 110 4٫ 1106 .2 6٫ 11106 6٫ 0112 6٫ 1116 

29 یگتسباو ٫ 906 110 9٫ 111 .2 .22111 .4191 .1101 

00 قلعت سح ٫ 119 110 4٫ 9060 .2 6٫ 99060 6٫ 0016 6٫ 0100 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 یخیرات تفاب یعامتجا ینیرفآزاب رب یرهش یرگشدرگ تارثا نیب هطبار
 حطس اب هک لایمونیاب و یگتسبمه بیرض نومزآ زا یخیرات تفاب ینیرفآزاب رب یرگشدرگ تارثا لیلحت تهج
 نوسریپ یگتسبمه رادقم 4 لودج رد یگتسبمه بیرض زا هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدش هدافتسا دصرد 01 نانیمطا
 .01 نوسریپ یگتسبمه بیرض رادقم و دوش یم هدهاشم یخیرات تفاب ینیرفآزاب و یرهش یرگشدرگ تارثا نیب
 یاه صخاش نیب میقتسم صقان یگتسبمه دوجو رگناشن هک تسا رفص زین یرادانعم هجرد رادقم و هدمآ تسد هب
2٫ زا هک یرادانعم هجرد و دشاب یم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رب یرگشدرگ تارثا  تبثم هطبار دوجو زین تسا رتمک 02
 (3 => فلاخم) و (3 < قفاوم) هورگ ود هب میسقت تهج هس ددع ادتبا لایمونیاب نومزآ 0 لودج رد و ؛دنک یم نایب ار
 طابترا رد هدمآ تسد هب جیاتن .دراد دوجو یرادانعم هطبار یخیرات تفاب ینیرفآزاب رب یرگشدرگ تارثا اب طابترا رد هک
 هک دهد یم ناشن هک تسا هتفرگرارق یسرربدروم صخاش 16 اب هک یاهدركیور یسررب رد دهد یم ناشن نومزآ نیا اب
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 تهج رد تبثم ریثأت دناوت یم یرگشدرگ یاه ناكم رد لحم نینکاس روضح ،اه صخاش همه رد نیقفاوم دصرد نازیم
 یاهاضف رد (...و یدزد و تقرس) یعامتجا یاه بیسآ شهاک و لرتنک ،دصرد 11 دشاب یخیرات تفاب ینیرفآزاب
 و اه حرط زا لحم نینکاس لابقتسا ،دصرد 61 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب تهج رد دناوت یم یرگشدرگ
 نادنورهش تکراشم لاعف روضح ،دصرد 11 دشاب دیفم ینیرفآزاب تهج رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح اه همانرب

 یدنم تیاضر شیازفا ،دصرد 41 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ یاضف رد نینکاس
 شهاک ،دصرد 41 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ یاضف رد تنوكس زا لحم نینکاس
 41 دشاب دیفم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح یاه تیلاعف رد یرورضریغ یاهزوجم نازیم
 ینیرفآزاب رد دناوت یم تالحم نیا رد یرگشدرگ هزوح رد یمدرم یاهداهن و اه نامزاس نایم طابترا شرتسگ ،دصرد
 تاعالطا نتشاذگ کارتشا هب تهج رد یلحم صصختم یناسنا یاهورین روضح ،دصرد 01 دشاب رثؤم یخیرات تفاب
 زا یگنهرف ثاریم تیامح ،دصرد 11 دنشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب تهج رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد

 روضح ،دصرد 61 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد لحم نینکاس یتسد عیانص
 ،دصرد 41 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم دوش ییازدمآرد هب رجنم لحم نینکاس یارب نارگشدرگ
 91 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد ناریدم اب لحم نینکاس یدنویپ مهو داحتا
 یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد یریثأت دناوت یم یرگشدرگ تعنص شریذپ رد لحم نینکاس سفن هبدامتعا دوجو ،دصرد
 ینیرفآزاب تهج رد ریثأت دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد یعامتجا تالماعت رد لحم نینکاس هقالع ،دصرد 91 دشاب
 تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد یلحم هعماج دهعت سح دوجو ،دصرد 11 دشاب یخیرات تفاب
 تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد لحم نینکاس طیحم تشادهب لرتنک ،دصرد 11 دشاب رثؤم یخیرات
 تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یخیرات تفاب یاضف رد یموب یاه هناشن و اهدامن ریگراک هب ،دصرد 11 دشاب رثؤم یخیرات
 تسا هدوب نیفلاخم زا رتشیب نیقفاوم دصرد اه صخاش مامت رد هک ؛دصرد 11 دشاب رثؤم یرگشدرگ قیرط زا یخیرات
 .دراد دوجو یخیرات تفاب ینیرفآزاب رب یرگشدرگ تارثا نیب رادانعم هطبار هجیتنرد و

 یخیرات تفاب ینیرفآزاب رب یرهش یرگشدرگ تارثا لیلحتو هیزجت :4 لودج
 یرهش یرگشدرگ تارثا یخیرات تفاب ینیرفآزاب یگتسبمه اه هفلؤم

 یخیرات تفاب ینیرفآزاب
 .01 6 نوسریپ بیرض
  2 یرادانعم هجرد

 یرهش یرگشدرگ تارثا

 229 229 یناوارف
 6 .01 نوسریپ بیرض
 2  یرادانعم هجرد
 229 229 یناوارف
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 یخیرات تفاب ینیرفآزاب رب یرگشدرگ تارثا لیلحت هیزجت :5 لودج
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 اه هیوگ

.2 20. 
4. 06 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب یخیرات تفاب ینیرفآزاب تهج رد تبثم ریثأت دناوت یم یرگشدرگ یاه ناكم رد لحم نینکاس روضح
11. 110 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
1. 10 <= 

9 
 هورگ
 یخیرات تفاب ینیرفآزاب تهج رد دناوت یم یرگشدرگ یاهاضف رد (...و یدزد و تقرس) یعامتجا یاه بیسآ شهاک و لرتنک 6

 .دشاب رثؤم
61. 410 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
09. 01 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب دیفم ینیرفآزاب تهج رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح اه همانرب و اه حرط زا لحم نینکاس لابقتسا
11. 020 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
.10 11 <= 

9 
 هورگ
6 

 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ یاضف رد نینکاس نادنورهش تکراشم لاعف روضح
41. 600 9> 

 هورگ
0 

.2 .20 
16. 14 

<= 
9 

 هورگ
6 

 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ یاضف رد تنوكس زا لحم نینکاس یدنم تیاضر شیازفا
41. 900 9> 

 هورگ
0 

.2 .20 
.10 11 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب دیفم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح یاه تیلاعف رد یرورضریغ یاهزوجم نازیم شهاک
41. 600 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
16. 40 <= 

9 
 هورگ
 رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم تالحم نیا رد یرگشدرگ هزوح رد یمدرم یاهداهن و اه نامزاس نایم طابترا شرتسگ 6

 .دشاب
01. 140 9> 

 هورگ
0 

.2  
46. 64 <= 

9 
 هورگ
 تهج رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد تاعالطا نتشاذگ کارتشا هب تهج رد یلحم صصختم یناسنا یاهورین روضح 6

 دنشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب
11. 100 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
.16 10 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد لحم نینکاس یتسد عیانص زا یگنهرف ثاریم تیامح
61. 440 9> 

 هورگ
0 

.2 .20 
16. 14 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم دوش ییازدمآرد هب رجنم لحم نینکاس یارب نارگشدرگ روضح
41. 900 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
16. 60 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد ناریدم اب لحم نینکاس یدنویپ مهو داحتا
.91. 140 9> 

 هورگ
0 

 .دشاب یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد یریثأت دناوت یم یرگشدرگ تعنص شریذپ رد لحم نینکاس سفن هبدامتعا دوجو هورگ => 60 .16 .20 2.
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9 6 

91. 140 9> 
 هورگ
0 

.2 20. 
69. 41 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب یخیرات تفاب ینیرفآزاب تهج رد ریثأت دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد یعامتجا تالماعت رد لحم نینکاس هقالع
11. 120 9> 

 هورگ
0 

.2  .90 11 <= 
9 

 هورگ
6 

 .دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد یلحم هعماج دهعت سح دوجو

 20. 11. 690 9> 
 هورگ
0 

.2 20. 
96. 19 <= 

9 
 هورگ
6 

 دشاب رثؤم یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یرگشدرگ هزوح رد لحم نینکاس طیحم تشادهب لرتنک
11. 010 9> 

 هورگ
0 

.2 20. 
9. 1 <= 

9 
 هورگ
6 

 .دشاب رثؤم یرگشدرگ قیرط زا یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد دناوت یم یخیرات تفاب یاضف رد یموب یاه هناشن و اهدامن ریگراک هب
11. 610 9> 

 هورگ
0 
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 اهداهنشیپ هئارا و یریگهجیتن
 نیا رد .تسا هتفرگرارق ریثأت تحت خیرات لوط رد ناهج یاهرهش رد ینیشنرهش هعسوت و دشر هک تسین یدیدرت
 هب ار تایح رگید راب و هدوب یگدنزرس و تیلاعف ،یرهش یگدنز حور رگ یلجت دنناوتب دیاب اهرهش یخیرات زکارم نایم
 اب ،تسا یرهش یاهتفاب رد هعسوت رما یرارقرب ،یرهش ینیرفآزاب فده هک ییاجنآزا .دننادرگرب اهرهش یزکرم هتسه
 تیریدم رد یرادیاپ تیمها ،دنک یم یقلت رامش یب و هچراپكی یرما ار نآ هک هعسوت رصاعم میهافم هب ندش كیدزن

 هجوت اب ار یخیرات تفاب ناوت یم ،یتشادرب نینچ اب .ددرگ یم نوزفا یخیرات هدیدپ زا تشادرب هب هجوت اب نیون یرهش
 نآ تیهام و تدش هجوت اب نآ داعبا هک درک دادملق یرهش ینیرفآزاب یاتسار رد مهم یا هتفاب زا یكی نآ یاه یگژیو هب
 رد قفوم ینیرفآزاب یارب طرش شیپ كی .دشاب توافتم رظندروم هلحم و تفاب طیارش و یاه یگژیو هب هتسب دناوت یم
 كمک داح تالكشم لح هب تدم هاتوک رد هک تسا یشخب یاهدركیور یزاس هچراپكی ،یرهش یخیرات یاه تفاب
 .دنک یم
 تفاب ینیرفآزاب .دنتسه راکو بسک قنور و تیعمج نداد تسد زا لاح رد زکارم نیا هک دهد یم ناشن اه یسررب اذل 
 تهج ،هدمآ تسد هب جیاتن قبط نایم نیا رد .دنا هدوب اهرهش ینوكسم هلحم نیرتهب و نیرت مهم یراگزور یخیرات
 t نومزآ زا هدافتسا اب یخیرات تفاب یعامتجا ینیرفآزاب رب راذگریثأت هفلؤم و صخاش نیرتشیب هجیتن ندرک صخشم
00 اب قلعت سح زین یا هنومن كت ٫  رد و تسا هدوب یخیرات تفاب ینیرفآزابرد راذگرثا صخاش نیرت مهم دصرد 19
 تفاب ینیرفآزاب رب یرهش یرگشدرگ تارثا یسررب تهج لایمونیاب و یگتسبمه بیرض نومزآ زا لصاح جیاتن
 ینیرفآزاب رب یرگشدرگ تارثا اه صخاش همه رد هک داد ناشن تفرگ رارق یسرربدروم صخاش 1 رد هک یخیرات
 تسا یا هطبار ،یخیرات شخب ینیرفآزاب و یرگشدرگ نیب هطبار هکارچ دراد دوجو یتبثم هطبار یخیرات تفاب
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 ،یزاسرهش ،یرامعم ،یسانش هعماج ،یسانش مدرم یاه شناد رد شیاه یگژیو و یاهرایعم هک یگنهرف و یعامتجا
 مینک یم ثحب یدیلک ناونع هب یلحم-یگنهرف ثاریم و یخیرات تفاب رد .دوش یم هتفایزاب ماوقا تایبدا و یراگن خیرات
 .تفای هار ،دنک یم هضرع ینیرفآزاب هک یتیلوئسمرپ یاضف هب ،لئاسم هب خساپ نیودت یارب ناوت یم نآ اب اهنت هک
 تفاب رد یناكم یگدیچیپ زا یشان ندوب درف هبرصحنم یناسآ هب یخیرات ییاه ناكم ندوب ینغ یانتعا اب ینیرفآزاب
 هكلب ،تفرگ رارق هجوتدروم یخیرات تفاب یكیزیف لاكشا و اه ناكم رد اهنت هن یناعم هراب كی دومن تیوقت ار یخیرات
 تامادقا نیلوا هلمجزا ،قلعت سح .تفرگ رارق دیکأت دروم زین (یرگشدرگ نوچمه) صاخ یاه تیلاعف داجیا رد
 ار یرگشدرگ مان هب روهظون یا هدیدپ و عیسو هلوقم هک تسا یخیرات یاه طیحم تمس هب ینهذ ششک داجیا یارب
 و یخیرات راثآ ینیرفآزاب موزل ،درف هبرصحنم یاه ناكم یوجتسج رد نارگشدرگ حیجرت هب هجوت .دزاس یم حرطم
 زا یكی هک دشاب یم لحم نینکاس قلعت سح تیوقت زاسرتسب ،یرگشدرگ یداصتقا قنور تبثم هجوت و یگنهرف
 تفاب نینکاس رد قلعت سح داجیا اب اذلف .دراد ینتسسگان دنویپ ناسنا یتسه رهوج اب هک تسا یرشب یرطف یاهزاین
 دركیور اب یخیرات تفاب ینیرفآزاب هب ناوت یم ناجنز رهش رد صخا روط هب و ناریا یاهرهش رد معا روط هب یخیرات
 هئارا لیذ یاه داهنشیپ نآ زا هلصاح جیاتن اب بسانتم و شهوژپ نیا یاه هتفای یاتسار رد .دش رجنم یرهش یرگشدرگ
 :ددرگ یم
 دنرب دوجو و CBD و یزکرم تیعقوم لیلد هب هینیسح و نادیم زبس هقطنم رد یموب یاهدامن یریگراک هب و یحارط 
 مظعا ی هنیسح یبهذم

 یاراد ترامع رد یخیرات تفاب رد یتسد عیانص یاه هاگشیامن و یرلاگ ییاپرب و یتسیروت-یخیرات یاه یطیحم داجیا
 ناخ یراقفلاوذ و

 نابایخ و CBD تمسق رد یتوص و رصب یگدولآ هنوگره زا یریگولج و یخیرات تفاب بسانتم یرهش ناملبم داجیا
 یسودرف

 الاب و نییاپ رازاب رد تفاب حطس رد هدشاهر یاهاضف لرتنک و نینکاس طسوت هتسبرادم یاه نیبرود داجیا
 ،نآ یاهدربهار و فادها زا هدافتسا اب ناوت یم و دراد ارجا تیلباق یخیرات تفاب رد یرهش ینیرفآزاب یزیر همانرب
 .دومن دیلوت ،یگدنز بسانم طیارش ندومن مهارف تهج ار ییارجا یاه همانرب
 نینکاس رد یدنویپ مه داجیا تهج رد یخیرات تفاب حطس رد یرایاروش و یمدرم یاه نمجنا داجیا

 یرهش یاه ناملا و نکاسم ،رباعم یهدناماس زا معا اه هژورپ یارجا و یحارط رد ،یگنهرف ثاریم و اه یرادرهش شقن
 یلحم نینکاس یراگدنام تهج رد مجسنم و مظنم یاه یگدیسر نینچمه و

 ار لحم نینکاس تیاضر دنیاونب هک لقنو لمح و یراجت و یشزرو ،یشزومآ ،یگنهرف زا معا یناسر تامدخ تیوقت
 .دییامن بلج

 داجیا نینچمه و دید نادیم شیازفا دناوت یم هک یخیرات تفاب رد دوجوم یمومع یاهاضف هیلک یزادرپرون شیازفا
 ددرگ یم تالحم تینما شیازفا ثعاب هک یرصب تیباذج
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 عوضوم نیا زا ناوت یم نانآ یبهذم تاکارتشا نینچمه یبهذم یاه لكشت رد مدرم تکراشم یالاب حطس هب هجوت اب
 یلحم دناوت یم دجسم یتح و تسج هرهب تکراشم یارب هزیگنا داجیا و یزاس رتسب هنیمز رد مهم یلماع ناونع هب
 .دشاب حرطم یرهش ینیرفآزاب دنیارف رد تکرش یارب یمدرم یاه هورگ یریگ لكش یارب
 ثاریم نامزاس تیریدم تحت هک موسرو بادآ ،یتسد عیانص ،یلحم یاه یزاب ،یموب ریهاشم یفرعم ،اهدامن داجیا
 .ددرگ نانکاس نیب رد یزیگنا هرطاخ شیازفا هب رجنم دناوت یم تسا یگنهرف
 عبانم
 تاعلاطم .یرهش یرگشدرگ رب دیکأت اب نیوزق رهش یخیرات تفاب رد رادم گنهرف ینیرفآزاب .(6196) هلحار سرداد ،زانهب هداز نیما

 126-11 :(0) 6 .ناریا یرامعم
 یاه همانرب فده یاه هدودحم یهدناماس رد هچراپكی و عماج یشنیب و شنک یرهش ینیرفآزاب .(2196)اضر ،یضیف ،دیعس دمحم ،یدزیا

 .21-91 ,(49 و 99 هرامش)3 ،رهش تفه .یرهش یزاسون و یزاسهب
 ینیرفآزاب ات یزاسزاب زا) یرهش یزاسون یاه تسایسو اهدركیور .(0196) .شونارهم ،یدیفم ،دیعس دمحم ،یدزیا ،نیسح دیس ،ینیرحب

 .29-16 ,(1)9 ،یرهش تاعلاطم همانلصف .(رادیاپ یرهش
  ی هعلاطم) یرگشدرگ تعنص جیورت رد یترورض ،یعامتجا تینما .(9196) .مظعا ،یدمحا ،نسح دمحم ،نایتبرش ،دمحا ،ییاراخب

 .01-11 ,(66)9 ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب .(دهشم رهشنالک :یدروم
 تغارف تاقوا نارذگ یاهاضف رب دیکات اب یرهش هدوسرف یاهتفاب ینیرفآزاب (4196) یلع ینیسح ،هللا تمارک یرایز ،دمحا دمحاروپ

 19-6 :(9) 16 .اضف شیامآ و یزیر همانرب .(نارهت ،هیرطیق هلحم :یدروم هنومن)
 رهش 06 ۀقطنم :یدروم ۀعلاطم) یخیرات تفاب ینیرفآزاب رد قالخ یرگشدرگ شقن یسررب .(1196) .سگرن ،درف یدمحا ،دمحا ،دمحاروپ

 .21-01 ,(6)1 ،یرهش یزیر همانرب یایفارغج یاه شهوژپ .(نارهت
 ،نایبیبط رهچونم همجرت ،للملا نیب حطس رد یرهش یزاسزاب یاه یژتارتسا هسیاقم ؟یرهش ییازون مادک ،(0196) تیک ،واش و یبیل ،رتروپ

 نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا
 .لوا پاچ .مایپ تاراشتنا :نارهت .اهرهش میدق تفاب یزاسون و یزاــسهب ینابم .(1196).اضر دمحم ،رفعجروپ
 .یولع مایپ :ناهفصا .یرهش یرگشدرگ تیریدم و یزیر همانرب رب یاهمدقم .(1196).دومحم ،یربکا ؛دوعسم ،ییاوقت

 ات لوا یناهج گنج زا دــعب ینامز ۀرود) یرهــش تمرم یاهدركیور نیوكت و لوحت ریــس رب یا همدقم .(1196)لیلخ ،روپ یجاح
 .26-1 ۀرامش ،(9)0 .یسانشرهش ۀنیمز رد یا هــمانلصف ،رهــشناریا ۀــشیدنا .(موــس ۀرازه زاغآ

 .یرهش یرگشدرگ رب دیکات اب ایفارغج رد یریگ میمصت نونف و لدم دربراک ،(4196) ،رذوبا ،هللادحا ،یحاتف ،یلع داژن یجاح
 ناجنز.ناجنز هاگشناد تاراشتنا .ناجنز ات ناگنز زا ،1196 ،لضفلاوبا ینیكشم و دمحا دمحاروپ و ثرمویک یبیبح
 تامادقا و اه شور ،یناهج یاه همانعطق ،اهروشنم ،براجت ،اه هیرظن و فیراعت ،یرهش تمرم (4196) هحیلم ،یدوصقم و نسحم ،یبیبح

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا .یرهش
 ناجنز .شناد تاراشتنا.ناجنز خیرات رب یرذگ ،(1196) ،نسح ،یلعنیسح
 ،لوا پاچ ،(ع) اضر ماما هاگشناد تاراشتنا ،یرهش هدوسرف یاهاضف .(0196) رهاگط ،یركبوگبا ،هواگک ،یدمحم ،یقت دمحم ،نایوضر

 دهشم
 09 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یورم رذگ رد یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب .(1196).هیمس ،داژن ییادف
 رهش :هعلاطم دروم) یرهش ۀدوسرف تفاب یزاسون یاه تسایس یسررب .(1196) .نیرتاک ،یقراش ،دمحم ،یا هریم ،نیما ،یجرف

 21-90 ,(6)0 ،رهش یزیر همانرب یایفارغج یاه شهوژپ .(جرک
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 رهش 1 هقطنم :یدروم هعلاطم-یخیرات یاهانب یایحا رد یرگشدرگ دركیور اب ینیرفآزاب ،(4196) نایرکاذ هحیلم و اضردیمح ،ییانف
 ،نارهت ،ناریا یرهش تیریدم و گنهرف ،یرامعم ،نارمع یسدنهم هزوح رد نیون یاه قفا یشهوژپ یملع هرگنک نیمود ،ناهفصا
 نیداینب نونف و مولع جیورت و هعسوت نمجنا

 0196 یاه لاس یط ناجنز رهش ،نكسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم
 .91-00 :(0) 0 ;راصح تفه یطیحم تاعلاطم .یرهش یرگشدرگ هعسوت رد یناگمه یاهاضف شقن نییبت .(0196) دومحم نایكلم
 ،ناجنز ناتسا یزاسرهش و نكسم نامزاس ،یدبلاک تاعلاطم دلج ،ناجنز رهش یلیصفت رظن دیدجت حرط ،رهش نامرآ رواشم نیسدنهم

196 1 
CLG (Communities and Local Government) (2007e) Strong and Prosperous Communities: The Local- 

Government White Paper – Making It Happen: The Implementation Plan, London: HMSO 
Ho, E. C. M. (2012). Renewing the urban regeneration approach in Hong Kong. 
Law, C. M. (2000). Regenerating the city centre through leisure and tourism. Built Environment 

(1978- ), 117-129. 
Lazarević, E. V., Koružnjak, A. B., & Devetaković, M. (2016). Culture design-led regeneration as a 

tool used to regenerate deprived areas. Belgrade the Savamala quarter; reflections on an unplanned 
cultural zone. Energy and Buildings, 115, 3-10. 

Qian, Z. (2007). Historic district conservation in China: assessment and prospects. Traditional 
Dwellings and Settlements Review, 59-76. 

Roberts, Peter, and Hugh Sykes, eds. Urban regeneration: a handbook. Sage, 2003. 
Sepe, M. (2014). Urban transformation, socio-economic regeneration and participation: two cases of 

creative urban regeneration. International Journal of Urban Sustainable Development, 6(1), 20-41. 
 

 
 
 
 


