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  هدیكچ
 راچد زین ار طوبرم يرهش هعماج هک رهش طقف هن ،هتفرگ لکش یموب تسیز هنیمز هب هجوت نودب اتدمع هک ،ام زورما يزاسرهش
 ار رهش نارحب و دبای یم رتدیدش یگنهآ برض یندم تابلاطم و رهش یعمج شناد نتفر الاب اب هک يرما ،هدرک تیوه نارحب

 لماش زین ار یگنهرف -یسایس و يداصتقا -یعامتجا ثحابم هکلب دنک یمن هدنسب یمیلقا طیارش هب اهنت موب تسیز .دنک یم رت قیمع
 ظاحل زا مهم ياهانب ناونع هب يرهش ياهدامن .دنتسه رهش موب تسیز ریذپان یئادج ءزج رهش دامن و اه هناشن ببس نیا زا .دوش یم
 هدش فیرعت اه نآ اب رهش هک يوحن هب ،دنوش یم يراذگانعم ،نادنورهش و رهش یلسن نیب هبرجت بوچراچ رد يزاسرهش و يرامعم
 ياج رب میقتسم ریثات طیحم و رهش زا نادنورهش شناوخرد و دنتسه رهش تیوه رگنایب اه ن آ .دریذپ یم فیرعت اه نآ زا و

 هدافتسا اب ینادیم هعلاطم ،اهدیدزاب و يا هناخباتک تاعلاطم زا سپ و  هدرب هرهب هتخیمآ قیقحت شور زا هتفای ماجنا شهوژپ .دنراذگ یم
 و رهش هب شخب تیوه یلصا رصانع زا تشر يرادرهش نادیم رد دوجوم یخیرات ياهانب هک داد ناشن جیاتن .دش ماجنا همانشسرپ زا
 رد رهش و نادیم تیوه فیرعت زاب روظنم هب دوجوم ياه هناشن و اهدامن فیرعت زاب و ینیرفآزاب یگنوگچ ببس نیا زا و دنتسه نادیم
  .دراد رارق راک روتسد
 
 تشر یزکرم نادیم ،رادیاپ ینیرفآزاب ،تیوه ،هناشن و دامن ،یخیرات یاهانب :یدیلک تاملک

                                                 
 kahroba.berenji@gmail.com :(لوئسم هدنسیون) -9
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 همدقم

 یمئالع ،دنزاس یم ردابتم بطاخم نهذ رد ار یموهفم کیره هک نوگانوگ یاه هناشن و مئالع لماش تسا یناکم رهش
 .دراد یم زاب یراک ماجنا زا ای هدرک بیغرت یراک ماجنا رب ار وا دراوم یرایسب رد و دزیگنا یمرب رظان رد ار یساسحا هک
 دنناوتب رگا اه هناشن نیا ،دننک یم حرطم هناشن نوچ ار دوخ هک دنتسه یئاهانب اهرهش شخب تیوه مهم رصانع هلمج زا
 رد هدننک نییعت یشقن و دنوش یم لیدبت دامن هب دنوش یلسنلا نیب تارطاخ زاس ببس و دننیشنب رهش هظفاح رد
 .دنوش یم فیرعت رهش اب و دننک یم فیرعت ار رهش ،دنوش یم رهش تیصخش زا یاهراپ ،تشاد دنهاوخ رهش تیوه
 هک دنتسه یئاهدامن و اه هناشن ... و روپمالالاوک یولقود یاه جرب ،ایلاتیا یازیپ جرب ،سیراپ لفیا جرب ،نارهت یدازآ جرب
 راب ،اه ناسنا رکفت زرط رد یفطع هطقن داجیا اب دیاش .دننک یم یعادت اهنآ اب ار روشک نایناهج و هتفر رتارف اهرهش دحزا
 یارب .دنشاب هتشاد هرابود ار دوخ یساسا شقن هار نیا رد اهرهش و دبایزاب ار دوخ یئارگدامن تیصوصخ ناسنا رگید
 نوچ یلماوع زا نآ رب هوالع و دیشوک اه نآ یالتعا و ظفح رد و تخانش ار هتشذگ یاهدامن دیاب یفده نینچ ققحت
 :6009 ،ینیرحب)دروآ دیدپ اهرهشرد ار یراد ینعم و دنمشزرا یاهدامن ات تفرگ هرهب رنه و تعیبط ،اهرواب ،تاداقتعا

800). 

 ،یرهش بسانتمان یاهزاس و تخاس شرتسگ نینچمه و اهرهش تیعمج شیازفا ،یرهش زکارم راجنهان و عیرس دشر
 هتشاذگ یرهش یاهراجنه و اهراتفر رب یفنم ریثأت و هدش رهش یتیوه یب و یخیرات یاه تفاب هب رتشیب نایز بجوم
 اه نآ تایح همادا یارب یرورض یرما ،اهرهش یتیوه دنس ناونع هب یخیرات یاه تفاب یزاس رصاعم ،نیاربانب .تسا
 اه نآ هبناج همه یزاسدنمناوت اب هکلب ،دوش یم رهش یتیوه یب زا عنام اهنت هن اه تفاب نیا ینیرفآزاب و یزاسهب .دوش یم
 یمتح یرما هب یخیرات تفاب ناماوت هعسوت و تظافح ،نیاربانب .دنک یم یریگ ولج زین نورد زا اهرهش یگدوسرف زا
 یعمج تارطاخ راب رگد ات دوش یم ببس اه تفاب نیا ینیرفآزاب و یزاسهب .دوش یم لیدبت رهش تیوه تیوقت رد
 و تمرم نیب دیاب مادقا نیا رد .دوش هتفرگ رس زا یرهش یگدنز و دریگ توق یرهش تایح ،دوش یناوخزاب رهش
 یرهش یاضف ات ددرگ رارقرب بسانم یطابترا یرهش نهک یاه تفاب یتیوه و یگنهرف ،یعامتجا داعبا اب یرهش ءایحا
 .دوش دیلوت مدرم یعامتجا تالماعت یارب بسانم
 طقف هن یگنهرف ثاریم هب اه لاس لوط رد ،رهش یمومع یاه هصرع نیرت ینغ زا یکی ناونع هب تشر یرادرهش نادیم
 تیوه زا نادیم نیا هک تسا هدش ببس یلسن نیب یعامتجا یاه یراذگ هیامرس ،تسا هدش لیدبت روشک هک رهش
 یداصتقا ،یعامتجا ددعتم تالکشم دوجو ،ریخا یاه ههد رد اما .دوش رادروخرب یرایسب یگنهرف تاناکما و صخاش
 دنمشزرا و صخاش یاه ناکم و اهاضف .تسا هدیدرگ تفاب نیا رد یگدنز تیفیک شهاک و دبلاک یگدوسرف هب رجنم
 دوخ یعامتجا و یدبلاک یاه شزرا نداد تسد زا یوس هب و هداد فک زا هرهچ امومع ،زین نادیم نوماریپ رد دوجوم
 نابایخ ییاضف یاه شزرا اب طابترا نودب و هدزباتش اتدمع زین دیدج یاه نامتخاس ،هک نآ رب هوالع ،دنور یم شیپ

 اب ،ناریا ِییخیرات یگنهرف تفاب ینیرفآزاب یلم ی هژورپ نیتسخن حاتتفا اب تشر رهش ساسا نیمهرب .دنوش یم هتخاس
 اب هژورپ نیا زا لصاح جیاتن هب تخادرپ ترورض یاتسار رد .دش هجاوم دوخ یزکرم تفاب رد ییاضف -یدبلاک یلوحت
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 تفاب رد رادیاپ ینیرفآزاب یراذگرثا نازیم یبایزرا هلاقم نیا فده ،نآ یارجا مامتا زا لاس راهچ زا شیب تشذگ
 و یخیرات رصانع شقن رب دیکات قیرط زا نادنورهش یموب و یرهش تیوه شیازفا رب تشر رهش یخیرات یزکرم
 .دشاب یم تفاب رد دوجوم یاه هناشن
 ماع فلتخم عبانم زا هدافتسا اب ادتبا ببس نیدب .دش ماجنا (یفیک و یمک)هتخیمآ قیقحت شور هب هجوت اب یسررب نیا

 اهرایعم نیا هلیسو هب و یروآدرگ یفیک یاهرایعم (هژیو یتشادرب رد تشر رهش و ماع یتشادرب رد رهش یارب) صاخو
 و یخیرات -یدبلاک شقن یگنوگچ یانبم رب هیلوا ییاسانش ،اهرایعم نومزآ یارب .دش  نیودت یریگ هزادنا رازبا
 لکش یسررب یناینب هیضرف یئاسانش نیا یانبمرب .تفرگ تروص یرادرهش نادیم ینیرفآزاب رد یرهش یاه هناشن
  .دش عقاو نومزآ دروم یمک یاه یسرب قیرط زا نآ یاه یدنب تروص رگید و هیضرف نیا سپس و تفرگ

 بوچراچ نیودت یارب طبترم یاه هیرظن لیلحت ،یرظن شخب رد .دوش یم حرطم یرظن و یلمع شخب ود رد هلاقم
 دش هدافتسا ینادیم شور زا اه هنومن یسررب یارب یلمع شخب رد و هتفرگ تروص طوبرم یاهرایعم و لوصا و یرظن
 دروم SPSS یرازفا مرن هتسب رد یرامآ یاهشور زا هدافتسا اب اهریغتم نیب طباور و هدش تفایرد یمک یاه خساپ و
 .تسا هتفرگ رارق لیلحت

  یرظن درکیور

  رادیاپ یرهش ینیرفآزاب شقن و یرهش تیوه
 و یناسنا یاه شزرا زا یرادساپ و یعامتجا یاهداهن یریگ لکش یارب یبسانم یاه ناکم اهرهش یعامتجا رظن زا
 یم دروخرب رهش کی رد دوجوم فلتخم یاه گنهرف زا یا هعومجم اب هک یناحارط .دنتسه یلحم و یلم یاه تیوه
 نیا ریغرد .دنزاس رولبتم دنروآ یم دوجو  هب هک یئاهاضف رد ار هورگره صاخ یاه شزرا و تایصوصخ دیاب ،دننک

 سحو هدش بلاغ یناهج تیوه یب گنهرف و هوبنا دیلوت رب یکتم یاهانب و اهاضف و ساسا یب یاه کبس تروص
 .(012 :6009 ،ینیرحب)درب دهاوخ نیب زا یلک هب ار یرهش تیوه و سفن هب دامتعا
 کیره اذل .دراذگ یم شیامن هب ار خیرات ،دوخ یلکرهاظ قیرط زا هک دیامن یم دنتسم یکردم نوچمه رهش بیترت نیدب
 رکفت زا یا هوحنراهظا هب ،دننک راکشآ ار ینامتخاس یاهدرگش و حلاصم هکنآ زا شیب یرشب یاه هتخاس نیا زا
 خیرات باتک لوصف ناوت یم ار اهرهش عقاو رد و دنتسه مهم یاهدادیور و اهارجام روآدای اه ن آ .دنزادرپ یم

 رد نآ زج و یدبلاک یاهاضف و رصانع مامت نآ رد هک تسا یا هرتسگ رهش تقیقحرد .(69 :0309 ،یدمحارای)تسناد
 رد نزاوتم روط هب و نامزمه رهش نیا رصانع یازجا هک ینامز ات .دنرارمتسا و درکراک یاراد و ییایوپ و کرحت لاح
 یدنورهش و دبای یم انعم تیوه هک تسا تروص نآ رد .دوش یم نییعت یرهش تسیز موادت و رارمتسا ،دنشاب تیلاعف
 یمومع یاهاضف رد و دنک یم تیکلام و رطاخ قلعت ساسحا ،رهش و هلحم نکاس ای دنورهش ره و دریگ یم لکش
 .(399 :1009 ،یحایر و ییالبرک) دنرثوم تیوه و قلعت سح داجیا رد زاب و یمومع یاهاضف .دیوج یم تکراشم

 هدوب ناسنا (لامک)هعسوت و دشر یارب ییاضف ،اهرهش تیوه .تسا رهش گنهرف رولبت و تیوه ناونع هب خیرات تفاب
 یرهش تیوه اساسا .(0-9 :0009 ،ناراکمه و ینایک)ددرگ یم دادملق رادیاپ هعسوت تایرورض زا یکی ناونع هب و
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 هعماج هک یرت عیسو یعامتجا راتخاس لد رد و خیرات رتسب رد نآ هب قلعتم یاه گنهرف هدرخ و یرهش گنهرف طسوت
 ،نایدمحا و یزیگنچ)دوش یم نوگرگد و دریگ یم لکش نآ یسایس و یداصتقا تالوحت دنور رد ،دریگ یمرب رد ار
0109: 11). 
 یرهش یاهاضف و تسا یعامتجا تیهام یاراد هک یرهش تیوه نیب هک تفگ ناوت یم هدش نایب بلاطم اب طابترا رد
 یا  هعقاو داجیا اب اهاضف نیا .دراد دوجو لباقتم یطباور تسا هدوب رهش مدرم یعامتجا تالماعت رتسب هراومه هک
 رب هوالع و هتفای تیوه ،ینامز ی هرود ریثأت تحت و یرهش ی هبرجت ندش ثداح ای صخاش یدامن و انب ،صاخ
 نهذ و لد رد درف هب رصحنم یتارطاخ و ددنب یم شقن رهش نآ نانکاس نهذ رد ،دوخ یعامتجا و یداع تایح
  .دوش یم رهش رد تیوه تیوقت بجوم و دراذگ یم یقاب رهش دیدج و یمیدق نانکاس
 یپ رد اما .تسا نآ هتشذگ یاه لسن یعامتجا طباور و تیوه ،گنهرف رگنایب زین رهش ره یزکرم و یمیدق یاه تفاب
 شوخ تسد رهش یمیدق و نهک یاه هلحم ،نوگانوگ تامدخ هب زاین رییغت یپ رد و یگدنز یاه هویش لوحت
 نآ تفاب ندوب مواقمان و یگدوسرف لیلد هب اهنت اهرهش یمیدق تفاب رد تالکشم لاح نیا اب .دنا هدش یگدوسرف
 تسد زا لاح رد اه تفاب هنوگ نیا هک تسا نیا یدبلاک و یعامتجا تیوه نداد تسد زا ،یلصا ی هلئسم هکلب ،تسین
 هنوگ نیا رد مدرم روضح و یعمج یگدنز نتفر نیب زا ثعاب عبط هب هک ،دنتسه دوخ یدبلاک و یعامتجا تیوه نداد
 یاه تفاب یتیوه و یگنهرف ،یعامتجا داعبا اب یرهش ءایحا و تمرم نیب دیاب اه تفاب هنوگ نیا رد .تسا هدش اه تفاب
 رظن رد .دوش دیلوت مدرم یعامتجا تالماعت یارب بسانم یرهش یاضف ات ددرگرارقرب بسانم یطابترا یرهش نهک
 نینکاس یارب ییاناوخ ،ناکم سح ،یخیرات تیوه دننام یمیهافم تیوقت و ظفح بجوم بسانم یدبلاک رتسب نتفرگ
 .دوش یم رهش
 ییاضف یلصا یاه یگژیو ظفح اب دیدج یرهش یاضف قلخ هب هک تسا یدنیآرف یزاسرصاعم ای یرهش ینیرفآزاب"
 یگدوسرف لضعم اب ییایور یاتسار رد ناوارف یاه شلاچ زا سپ درکیور نیا ."ددرگ یم رجنم (یتیلاعف و یدبلاک)
 هدیدرگ حرطم یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا فلتخم داعبا هدنریگرب رد و هچراپکی یدرکیور ناونع هب اهرهش
 یاضف اب یساسا یاه تهابش نمض هک دوش یم ثداح یدیدج یرهش یاضف ،مادقا نیارد .(Roberts,1998)تسا

 .(1-2 :0009 ،یدوصقم و یبیبح) دراذگ یم شیامن هب میدق یاضف اب ار ییانعم و یوهام یاه توافت ،میدق یرهش
 فیرعت نامز یا هرطاخ دنور رد ناکم و دبای یم زین یدبلاک ریغ ییانعم رظن دروم ییاضف نامزاس فیرعت نیا رد
 قبطنم نآ یا هرطاخ ییانعم هدولاش رب ناکم یدبلاک ییاضف راتخاس هک تسا یا هرطاخ دنور نیا رد و دبای یم یا هزات
 :8109 ،یدوصقمو یبیبح)دنیامن یم هراسخر نیدامن  ی هدولاش و ییاضف تیزکرم ،ییاضف یدنب ناوختسا و ددرگ یم
 تبثم شنکاو داختا و دنا هدروآ دوجو هب ار یرهش تفا هک تسا یلماوع و اهورین فشک ،یرهش  ینیرفآزاب شقن .(00
 یط رد .(Roberts & Sykes,2003:16)ددرگ یم رجنم یرهش تایح یفیک و رمتسم دوبهب هب هک تسا یرادیاپ و
 هب اه نآ رتشیب هـک تـسا هدش ذاختا هدوسرف قطانم یهدناماس تهج ینوگانوگ یاهدرکیور هتشذگ یاه ههد
 داعبا همه هب هجوت موزـل و رادیاپ هعسوت ندش حرطم اب اما .دنا هتشاد هجوت داـعبا ریاـس زا شیـب قطانم یدبلاکدعب



 1 ...ینیرفآزاب رد یخیرات یاهانب شقن یسررب

 موزــل ،یرهــش رادــیاپ هعـسوت یاه هیاپ ناونع هب یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا ،یـطیحم تسیز زا معا رهش یدوجو
 تیمها هزادنا کی هب داـعبا نـیا یمامت هب و هتشادرب رد ار یرادیاپ نوگانوگ داــعبا هــک یهاگدــید هــب هــجوت
 هــتفریذپ یاــهدرکیور نیرتدـیدج زا یـکی یرهـش رادـیاپ ینیرفآزاـب درکیور .دوـش ساسحا شیپ زا شیب دهد
 (Vilaplana.1998:1).تـسا یرهش هدوسرف یاه تفاب اــب هــهجاوم رد یناــهج هدــش
 یتیوه قلخ هب فلتخم یاه هرود یخیرات یاه تیوه یزاسکاپ نودب و هتشذگ هب هاگن اب یرهشرادـیاپ ینیرفآزاـب

 رد مورـحم یحاوـن تیعضو دوبهب یانعم هب عماج یموهفم ورضاح رصع نامدرم یگدنز طیارـشاب بسانتم دیدج
 اب هعسوت و تظافح مأوت دروخربرادیاپ ینیرفآزاب .دزادرپ یم یگنهرفو یعامتجا ،یدـبلاک ،یداـصتقا یاه هـبنج
 و یبسن تظافح ات قلطم تظافح نیبام یدرکیور .دنراد یتوافتم تـیهام هک تسا رهش زاب یاه هصرع واه هنهپ
 نیح رد نیزگیاج نامتفگ کی ناونع هب رادیاپ ینیرفآزاب .دراد نورد زا هعـسوت و یبـسن هعـسوت اـت قلطم هعسوت
 کمک ام هب هاگدید نیا عقاورد .دنک یم روهظ یگدنز ای کیژولوکا متسیس ینیبناهج هب یکیناکم هاگدید زا راذگ
 ار ناسنا یسایس و یعامتجا -یگنهرف ،یداـصتقا ،یطیحم تـسیز ،یکیژوـلونکت یاه متسیس نیب طباور هک دنک یم
 .(Zhang et al,2015:1)میهد لکش دیدج تابسانم ساسا رب هرابود
 فشک هب هک دومن فیرعت هچراپکی و عماج لمع و هاگدید کی ار یرهش ینیرفآزاب موهفم ناوت یم هصالخ تروص هب
 طیارش رد ماوداب حالصا کی داجیا لابند هب و دوش یم رجنم یرهش هدوسرف یحاون تالکشم یارب ییاه لح هار
 هک دوش یم هدافتسا ییاج رد یرهش ینیرفآزاب .تسا عوضوم هدودحم یتسیز طیحم و یعامتجا ،یدبلاک ،یداصتقا
 ،یدبلاک تفا دنور ندرک هنوراو هب و دننک یمن تیافک یرهش تفا دنور نتخاس فقوتم یارب ییاهنت هب رازاب یاهورین
 ,ODPM, 2003, A156 & Robertsدوش یمرجنم یرهش تفا راچد یحاون رد یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا

2000:17)). 
 دیکأت هلئسم نیا رب و دنک یم لمع یرهش یزاسون یاهدرواتسد و اه نامرآ ،فادها زا رتارف یرهش ینیرفآزاب هجیتن رد
 تخاس هب یدربهار تروص هب و  ینالوط یتدم رد دیاب اهرهش رد دوجوم لئاسم اب لباقم رد یدرکیور ره هک دنک یم
  .دزادرپب رهش ییابیز و ریوصت ،اهدرکراک ،اهزادنا مشچ ،یرهش تفاب لوحت نوچمه یفادها

 رهش یخیرات یاه هناشن و دامن و یرهش تیوه
 هجوت دروم اهرهش رب مکاح شنیب و رکفت ی هدننک ءاقلا یاه هناشن و مئالع ناونع هب هشیمه یرهش یاهوگلا و اهدامن
 هلمج زا مدرم یگدنز رگید لاکشا رد نآ عبت هب و درک روهظ رنه رد ادتبا ییارگدامن .(09 :3309 ،نوسلو)دنا هدوب

 هیاس اپورا رنه رب 9919 ات 1009 زا هک دوب یشبنج ییارگدامن ای مسیلوبمس هک یروط هب .تفای تینیع دومن اهرهش
 .(6009 ،لاحشوخ)دنکفا
 و اه هناشن ریاس اب و رهش تیلک اب ،رگیدکی اب اه نآ طباور ،اه نآ درکراک ،اه هناشن میهافم هرابرد یرهش یسانش هناشن
 همه هب ییانعم یراذگراب یعون زا یرهش یسانش هناشن نیا ینورد طباور هرابرد نینچمه و یا هناشن یاه هاگتسد
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 تسا یلماع توافت .دننک یم هدافتسا یباب نراقت دنیآرف زا یا هدرتسگ تروص هب هک دوش یم زاغآ یرهش یاه هدیدپ
  دهد یم دارفا هب ار ناکما نیا رهش و ،نتفای تیوه و صیخشت یارب
 قیرط نیا زا و دننزب توافت داجیا هب تسد دوخ یگرمزور هبرجت رد یتکرح و یدبلاک یاهدنیآرف لالخ زا هک
 هناشن تایصوصخ چنیل نیوک رظن زا .(080 :0009 ،یهوکف) دنزاس نکمم دوخ یارب ار یبای تیوه و یبای صیخشت
 دق کچوک لماوع یا هراپ رب هک ار اه هناشن زا یا هراپ .تخانش زاب رایسب لماوع نایم زا ار نآ ناوتب هک دشاب نانچ دیاب
 رارق هدافتسا دروم بناوج مامت زا ار اه نآ یبای تهج رد و داد زیمت فلتخم یایاوز هب رود زا ناوت یم ،دنا هتشارفارب
 ،اه جرب کت .دنراد صخشم ار صاخ یتهج مادم هک رود یا هزادنا هب ای دنشاب رهش لخاد رد اه هناشن تسا نکمم .داد
 زا .(01 :0009 ،چنیل )دنا رهش یامیس رد هناشن فرعم هک دنتسه ییاه لاثم رکیپ نارگ یاه هپت و ییالط یاهدبنگ
 تسا نکمم اه نآ سایقم و دیآ یم رظان هدید هب اه نآ نورب هک تفرگ رظن رد یلماوع ناوت یم ار اه هناشن 9چنیل هاگدید
 رصحنم هک یلماع تقیقح رد (9لودج)تساه نآ ندوب ریظن یب اه هناشن هصخشم تایصوصخ زا .دشاب توافتم رایسب
 رگا و دنشاب داضتم دوخ هنیمز اب رگا ،دنشاب هتشاد حضاو یمرف اه هناشن رگا .دراذگب یا هرطاخ نهذ رد و دشاب درف هب
 رب هک تسا رتشیب لامتحا و تسا رسیم رتشیب یناسآ هب اه نآ تخانش ،دشاب طلسم و بلاغ دوخ فارطا رب اه نآ لحم
 رد لماع نیرترثوم ،دشاب زیامتم دوخ هنیمز زا هک یمرف ای و ریوصت ،شقن دسر یم رظن هب .دشاب روصتم ییانعم نآ
 .(229 :0009 ،چنیل)دشاب هناشن کب ندروآ دوجوب

 یرهش تفاب و هناشن نایم طابترا ـ1 لودج
 ندوب درفبرصحنم ییاضف طلست صاخ تیلاعف نتشاد یریگرارق هنیمز

 اه هناشن یاه یگژیو

 یفارگوپوت ،یخیرات تمدق
 رد نتفرگرارق ،عافترا و
 اه عطاقت

 ،هژیو یربراک
 ینوماریپ یاه یربراک
 ،زبس یاضف )لماش
 (یگنهرف ،هنابش

 هبلغ ،رهش طاقن ریاس زا تیور لباق
  ،اضف تیروصحم ،فارطا طیحم رب
 فارطا هدودحم رد نییاپ مکارت

 ،صاخ یاه یگژیو ،یدننام یب
 زیامت و داضت ،یزیگنا هرطاخ
 هناشن لحم طلست ،هنیمز اب

 0009 ،نارگید و ینیرحب :عبنم

 ار دیدج لک کی و دیدج تیوه و دحاو کی دروخ یم دنویپ رگید دحاو هب هک یدحاو ره 0سدگ کیرتاپ رظن زا
 ینف و یسانش ییابیز داعبا زا رتارف اهرهش تیهام کرد یارب و میهد دنویپ مه هب ار اه لسگ نیا دیاب ام .دنک یم داجیا
 تنک نینچمه .(26 :9109 ،یدمحم و یفطل)مینک هجوت اه نآ رمتسم تایح و یخیرات ی هرهوج و اهرهش حور هب
 رگید زا .اه نآ رب طلست سپس و اه تیعقوم هیجوت یارب دنتسه ییاه هیامتسد اهدامن هک دوب دقتعم زین 0کروب
 میهافم یسررب هب یرهش یسانش ینعم نآ رد هک درک هراشا 2ون رنه شبنج هب ناوت یم ثحب نیا اب طبترم یاه بتکم
 یاضف ساسا نیا رب .دزادرپ یم یدابآ ره یاضف رد دوجوم لاکشا یلک روط هب ای رهش رد دوجوم لاکشا یعامتجا
 هک تسا یطابترا هلیسو رهش طیحم تسا دقتعم چنیل هک روط نامه .ددرگ یم بوسحم یعامتجا یا هدیدپ دوخ یدبلاک
 .(12 :0009 ،ینیرحب)دوش یم   تیهام و هعماج رگنایامن تروص نیدب رهش .تسا ینمض و حیرص یاهدامن یواح

                                                 
1 . Kevin Lync 
2 . Patrick Geddes 
3 . Kent Burke 
4 . Art Nouveau movement 
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 ،رگید یوس زا .تسا ریذپ ناکما ،نآ تالحم و رهش ینعی ،یعمج  هاگتنوکس ورملق رد ،تیوه و تارطاخ یریگ لکش
 تیوقت لماع ،رهش رد تنوکس هقباس ،تروص نیا رد .دنوش یم لقتنم رگید لسن هب یلسن زا الومعم یعمج تارطاخ
 یمیدق نانکاس هب تبسن اه نآ رجاهم تیعمج هک ییاهرهش ای دیدج یاهرهش لیلد نیمه هب .تسا یعمج تارطاخ
 نیا .دروآ یم دای هب ار دوخ تایبرجت افرص ،دیدج لسن و دنراد یرت گنر مک و رت فیعض یعمج تارطاخ ،دنراد هبلغ
 ،اهانب یرامعم کبس ،اه نامدای) 9یرهش یاهدوبدای .تسا ریذپ ناکما زین اه نآ یدبلاک راثآ ظفح اب تارطاخ یروآ دای
 ابلاغ ،کرتشم ینهذ ریوصت .(Lewicka, 2008:14)دنراد یمهم شقن هطبار نیا رد (اه ناکم یماسا ،اه هتشون راوید
 ،ساسا نیا رب .دهد یم لکش هدنیآ و اه نامرآ و فادها ،هتشذگ هرابرد ،عامتجا کی ناونع هب ار نامیاهرواب راتخاس
 رظن رد کرتشم و یندم ،یلحم ،یلم تیوه هب نداد لکش یارب یداینب رصنع کی ناونع هب دناوت یم یعمج هرطاخ
  .دوش هتفرگ
 رهش تیوه و تیصخش رگنایب یلک فیرعت کی رد یرهش یاه هناشن و اهدامن هک تفرگ هجیتن ناوت یم عومجم رد
 رد نامز روحم رگید ترابع هب .دنک یم تکرح هراومه ،رگید نتم ره دننام هک تسا ینتم دننامه رهش .دنتسه
 و اه هناشن نتفرگ رارق مه رانک رد زا و هداد رییغت ار نآ دوخ هبون هب و دریگ یم رارق ییاضف طیحم اب هتسویپ یا هطبار
 نادنچ هن زین هاگ و یعامتجا ییاهدادرارق ساسارب و دنم هدعاق هاگ هک ییاهدامن و اه هناشن ؛دریگ یم لکش اهدامن
 ،یراذگ انعم نآرب اضف رتسب رب نینچمه زین رهش یخیرات ی هظفاح .دنا هتفرگ رارق رگیدکی رانک رد ،دنم هدعاق
 ار یگدنز ییاضف و ینامز داعبا و هداد ینعم یتسه هب هرطاخ رگید ترابع هب .دنک یم یراذگ هناشن و یراذگدامن

 یاهاضف دیلوتزاب و یرهش تایح دیدجت رد یعس نهک یاه تفاب رد هشیدنا یوجتسج هزورما .دننک یم راد تهج
 .تسا یرهش
 هعلاطم دروم هدودحم
 لیاوارد یراجت -یرادا یاه شخب نتخاس زکرمتم روظنم هب هک تسا ییاه نادیم رامش رد ،تشر رهش یزکرم نادیم
 رد ناریا یرامعم اب نآ قیفلت و نارود نآ (یتسینردم) روآون یزاسرهش و یرامعم رصانع زا یریگ هرهب اب یولهپ هرود
 رتشیب هک دنرادرارق یرادا و یراجت یاه نامتخاس نادیم راوج رد .تسا  هدش هتخاس گرزب یاه ناتسرهش و نارهت
 ات 9809 یاهلاس نیب رد ًاارهاظ دوخ دیدج یرامعم هویش هب نادیم نیا .دنشاب یم یولهپ هرود لیاوا هب بوسنم اه نآ
09 لاس رد .تسا هدش هتخاس (ش.ه) 2809  بآ رختسا ،هچغاب ثادحا اب و تفرگ دوخ هب دیدج لکش جیردت هب 80
 (00 -60 :2309 ،تسدالاب) .دش یرادرهش نادیم هب موسوم هراوف و
 روتسد رد هنارمآ و هیوسکی ،یتسینردم یزاسرهش ناباتش تامادقا ،نآ ندیسر تردق هب اب و یولهپ تلود نیتسخن رد
 لامعا .تسکش مه رد تشر رد میقتسم یاه نابایخ نیلوا ثادحا اب رهش دبلاک دنمزاس لداعت و تفرگ رارق راک

 نراقت تیاعر قیرط زا ثادحالادیدج نیدایم و اه نابایخ یزاس هندب رد "کیسالک وئن" یزاسرهش و یرامعم طباوض
 .دشخب یم رهش هب هنوگرگید و ون یا هرهچ اه نابایخ نیفرط و دیدج یاه نامتخاس یامن رد نزاوتم بیکرت و

                                                 
1 . Urban Reminders 
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 و یبونج علض رد ،نادنز و ینابرهش و فارگلت و تسپ هرادا ،لته ،نادیم یلامش علض رد هک دهد یم ناشن (0لکش)
 :2309 ،تسدالاب )تسا هدش هتخاس تارباخم هرادا و یرادرهش یانب یبرغ علض رد و اه هزاغم و اهرازاب نآ یقرش
00). 

 
 1109 ،ناگدنسیون) :عبنم  تشر رهش تفاب هب تبسن هعلاطم دروم نادیم تیعقوم ـ1 لکش

 هدرک ادیپ قیبطت هراوس تکرح تیولا و دیدج درکلمع اب و رییغت نادیم مرف لیبموتا شیازفااب ،دعب هب 0209 لاس زا
 راچد هزورما تشر رهش زکرم .(029 :2309 ،ینایرع یحالصا)دش هتخاس ینونک مرف تروص هب نادیم 0209 لاسردو
 لکشتم ینامزاس ،یدبلاک نامزاس ظاحل زا تشر یرادرهش نادیم .تسا هدیدرگ یدبلاک یدحات و یدرکلمع ینوگرگد
 ناملبم و تازیهجت زا یا هعومجم و لیبموتا گنیکراپ ،هراوس و هدایپ تکرح یاه لحم ،مکارتم و دنلب یاهانب زا

 .تسا یرهش

 
 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نادیم راوجمه رصانع -2 لکش

 ،گنهامه و نوزوم ،یمیدق ،صخاش یاهانب ناونع هب ناریا لته و فارگلت و تسپ ،یرادرهش یاه نامتخاس ،هزورما
 تیوه زا مهم یشخب و هدش یدنب هقبط رهش یگنهرف ثاریم ناونع هب 8909 ات 0809 یاه لاس رد هدش هتخاس
 الماک یا هبنج یلسن نیب یاه هرطاخ و یرهش صخاش هناشن ناونع هب یرادرهش جرب و .دنزاس یم ار تشر یرهش
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 رهش یعمج و یخیرات هظفاح رد یدبلاکرصنع نیا .دوش یم هجوت بلج و دید فقوت بجوم و تسا هتفای نیدامن
 .(0لکش)دنک یم داجیا نادیم رد یدرف هب رصحنم تیوه و هتفرگ یاج

 
 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نآ جرب هیلوا مرف اب یرادرهش نامتخاس -3لکش

 و تکرح و هدیشخب لکش یرهش یاه هعقاو هب نادیم رد روضح اب نادنورهش و نارگشدرگ رگید یوس زا
 نآ زکرم و رهش هب رهش هاگینارگ نوچ نادیم .دنشخب یم یتسه و ینعم رهش زکرم و نادیم یاضف هب ناشیاه تیلاعف
 اب صاخ یطیحم و هتفرگ یاج نکاس و رباع نهذ رد هک ییاضف ،دنک یم فیرعت ار  نآ یاضف و دهد یم انعم
 .دشخب یم یتسه رهش هب فلتخم طاقن هب یوق یسرتسد اب هک یا هعومجم .دوش یم ببس ار نوگانوگ یاهدرکلمع
 زین ار رهش تیوه و دش یگتفشآ راچد نادیم اهدرکلمع زکرمت زا یشان تیعمج مکارت و ماحدزا اب و جیردت هب 
 ینیرفآزاب هشیدنا هب ار یرهش تیریدم ،یگتفشآ نیا زا یشان تالکشم و لیلد نیمه هب و تسا هداد رارق ریثات تحت
 ییاضف -یدبلاک یلوحت اب ناریا یخیرات یگنهرف تفاب یلم ی هژورپ نیتسخن حاتتفا اب تشر رهش ماجنارس .تشاداو
  .دش هجاوم دوخ یزکرم تفاب رد
 شهوژپ یاه هتفای

 رصانع زا کیره هاگیاج نییعت و عوضوم هدنهد لیکشت رصانع و ءازجا نییعت ،یصاخ عوضوم ره یارب قیقحت همزال
 یاه صخاش و اهرایعم ،داعبا ادتبا هک تسا مزال قبقحت فده هب یبایتسد یارب ،ساسا نیارب .تسا قیقحت دنیآرف رد
 یتیوه ینیرفآزاب تهج یرهش یاه هناشن و یخیرات یاهصخاش و اههفلوم هب یبایتسد یارب و ددرگ یسانشزاب قیقحت
 یلخاد و یناهج براجت و عوضوم نیا نوماریپ حورطم تایرظن زا هدافتسا هار نیرت یقطنم ،یرهش یمومع یاضف
 یدبلاک رصانع شقن نازیم شجنس یارب یسررب دروم دروم براجت و یرظن ینابم قیفلت زا تیاهن رد .دشاب یم
 .تسا هدمآ 0 لودج رد هصالخ روط هب اه صخاش نیا هک تسا هدش هدافتسا یخیرات

 قیقحت یاهصخاش ـ2 لودج
 شجنس یاه صخاش رایعم دعب موهفم

 ینیرفآزاب رد یخیرات یدیلاک لماوع شقن
 ناکم تیوه

 یدبلاک
 

 و دامن یخیرات یدبلاک رصانع
 یرهش هناشن

 یاهانب و نادیم یمیدق تفاب نیب رثوم طابترا ،نوماریپ اب یخیرات یاهانب یگنهامه ،یخیرات یاهانب شزرا ظفح
 اه هناشن یرصب دید رب دیکات ،راذگ ریثات یاهانب رب دیکات ،دیدج

 هتشذگ نامز هب یگتسویپ تبوقت ،عیاقو یریگ لکش هقباس ،ناکم هب رطاخ قلعت سح داجیا ،ناکم تیوه ظفح ناکم تیوه ینهذ
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 قیقحت یفیصوت یاه هتفای
 یناوارف ،دصرد تروص هب رتشیب شخب نیا جیاتن و هدش میظنت یرامآ هعماج تعیضو ییاسانش ساسا رب تمسق نیا
 هب .دنهد یم لیکشت تشر یرادرهش نادیم نالغاش و نانکاس ار هعلاطم دروم یرامآ هعماج .تسا هدمآ نیگنایم و
 ساسا رب .دنا هتشگ لیمکت هدش یحارط یاه همانشسرپ و هدیزگرب رفن 960 لداعم یا هنومن ،یرظن لدم شجنس روظنم
 لیکشت نانز ار دصرد 0/91 و نادرم ار نایوگخساپ دصرد 0/02 ،یرامآ هنومن لک زا هدش یروآعمج یاههداد
 20 ات 10 ینس هدر رد دصرد 12 و لاس 20 ات 09 ینس هدر رد نایوگخساپ دصرد 00 ،ینس عیزوت رظن زا .دنهد یم
 زا .دنراد رارق الاب هب و 16 ینس هدر رد دصرد 0/0 دودح ینعی هیقب و لاس 26 ات 10 ینس هدر رد دصرد 0/10 لاس
 ار دصرد 2/2 و راکیب دصرد 2/0 ،لغاش دصرد 81 دنتشاد مالعا ار دوخ لاغتشا تیعضو هب هک یدصرد 0/01 نیب
 هدافتسا ار دصرد 0/01 ،یرادرهش نادیم رد نیلغاش ار نایوگخساپ دصرد 9/10 .دنهد یم لیکشت ناگتسشنزاب
 0/0 .دنشاب یم نیلوئسم لماش اه هدنوش شسرپ زا دصرد 0/3 و دنهد یم لیکشت یرادرهش نادیم زا نیرباع و ناگدننک
 رهش نیا رد لاس 89 زا شیب اهنآ دصرد 0/91 و دنراد تنوکس تشر رهش رد لاس 89 زا رتمک نایوگخساپ دصرد
 .دنراد تنوکس
 قیقحت ییایاپ یسررب
 دهاوخ 960اب ربارب نارکوک لومرف زا هدافتسا اب یسررب دروم یاه هنومن دادعت دش هتفگ هک روطنامه هعلاطم نیا رد
 ربارب خابندرک افلآ نازیم .تسا هدش هدافتسا 2خابندرک افلآ نومزآ زا همانشسرپ تالاوس یئایاپ یسررب یارب . دوب

 .تسا همانشسرپ بسانم یئایاپ هدنهد ناشن و دشاب یم 3/8 یالاب هک دشاب یم 600/8
  یلیلحت یاه هتفای
 سایقم شور زا همانشسرپ ( ترکیل فیط یاهنیزگ 1 ) یفیک یاه هیوگ یزاس یمک یارب ،هلاقم زا تمسق نیا رد
 ،ناکم تیوه) ریغتم هب طوبرم یاه هفلوم بسح رب ار نایوگخساپ عیزوت( 2 ،1 ،6 یاه لودج) .دش هدافتسا یزاس
 ریغتم اب طایترا رد مدرم خساپ زا لصاح یاه هتفای هب هجوتاب .دهد یم ناشن (یرهش هناشن و دامن و یخیرات یدبلاک
 ینعم و تیوه دجاو تشر رهش مدرم یارب یرادرهش نادیم هک تفرگ هجیتن ناوت یم نینچ ،0 لودج زا ،ناکم تیوه
 رهش زا هطقن نیا هب مدرم لیلد نیمه هب و تسا تارطاخ روآدای هدوب صاخ عیاقو یریگ لکش رتسب نوچ و دشاب یم
 .دنراد قلعت و یگتسباو
 تیوه ینیرفآزاب یارب یزیر همانرب رد هک دیسر هجیتن نیا هب ناوت یم ،2لودج رد هدش هداد یاه خساپ هب هجوت اب
 نیا یخیرات دعب دیاب ،مدرم یالاب تیرثکا یارب یخیرات ظاحل زا نادیم نیا نتشاد تیمها هب هجوت اب یرادرهش نادیم
 .دریگ رارق تیمها زکرم رد نادیم

 ناکم تیوه ریغتم بسح رب نایوگخساپ عیزوت -3لودج

 ناکم تیوه
 (دصرد)یناوارف

 دصرد دایز یلیخ دایز مک مک یلیخ الصا

 889 09 3/02 80 6/09 3/1 نادیم رد یرهش تیوه و صاخ تارطاخ ندش هدنز نازیم

 889 6/99 2/81 00 3/09 0/0 یرادرهش نادیم رد یخیرات یاهدادیور و عیاقو یریگ لکش هقباس دوجو نازیم
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 موزل نادیم یمیدق و تخاس هزات یاه هندب یگنهامه مدع رب نایوگخساپ هجوت لباق دصرد راهظا هب هجوتاب نینچمه
  .دوش یم هدید دیدج یاهنامتخاس رد نآ یرامعم کبس تیاعر و نادیم نهک تفاب هب رتشیب هجوت

 یخیرات -یدبلاک ریغتم بسح رب نایوگخساپ عیزوت -4لودج

 یخیرات -یدبلاک صخاش
 (دصرد)یناوارف
 دصرد دایز یلیخ دایز مک مک یلیخ الصا

 889 09 00 20 0/19 3/1 مدرم یعامتجا طباور و نادراو هزات راتفر رب نادیم یمیدق تفاب نیب رثوم طابترا دوجو

 889 0/22 9/82 0/1 9/0 0/0 تشر رهش رگید نیدایم هب تبسن یخیرات یشزرا لیسناتپ رظن زا ار یرادرهش نادیم رتالاب هاگیاج

 889 0/2 1/69 0/90 0/60 3/80 دیدج و یمیدق یاهانب نایم اه هندب یگنهامه نازیم

 889 6/99 2/81 00 3/09 0/0  نادیم یخیرات یاهدادیور و عیاقو یریگ لکش هقباس دوجو نازیم
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 و عیاقو رتسب ار یرادرهش نادیم ،دش هتفگ هک هنوگنامه نایوگخساپ زا ییالاب دصرد هکنیا هب هجوت اب یفرط زا
 نیا زا و دراد تیمها رایسب مدرم رظن زا نادیم نیا یخیرات دعب دسر یم رظن هب دندرک یفرعم یخیرات یاهدادیور
 هب نداد تیمها طسوت نادیم زا شخب نیا ندرک گنررپ اب و درب هرهب نآ تیوه ینیرفآزاب رد ناوت یم لیسناتپ

 یرتسب ار اج نآ ،نادیم رد اه نآ رواجم یاه نامتخاس یحارط رد نآ کبس و یرامعم تیاعر و یمیدق یاه نامتخاس
 یلصا لماوع زا دوخ هک اهنآ قلعت سح هلیسو نیدب ات دومن هتشذگ اب اهنآ دنویپ و مدرم تارطاخ ندومن هدنز یارب
 .دبای شیازفا تسا تیوه

 هناشن و دامن ریغتم بسح رب نایوگخساپ عیزوت -1لودج

 نادیم یاه هناشن و دامن
 (دصرد)یناوارف
 دصرد دایز یلیخ دایز مک مک یلیخ الصا

 889 1/99 3/09 0/82 0/10 2/0 یرادرهش نادیم رد دوجوم یاه هناشن و هدامن هلیسو هب تکراشم سح تیوقت نازیم

 889 0/00 0/62 3/39 1/0 0/0 یرادرهش نادیم رد دوجوم صخاش رصانع هب هقالع نازیم

 889 3/00 0/60 0/00 9/99 9/9 نادیم یاه هناشن و دامن طسوت هتشذگ اب یگتسویپ تیوقت نازیم
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 رد یرادرهش نادیم یاه هناشن و دامن هک دیسر هجیتن نیا هب ناوت یم ،1لودج رد هدش هداد یاه خساپ هب هجوت اب
 تیوقت رد ات تسج یهار اه هناشن و دامن نیا یریگراک هب رد دیاب اذل تسا هدوبن قفوم تکراشم سح تیوقت
 رییغت و تسرد ییامناج ات دوش عورش رصانع نیا تیباذج شیازفا زا دناوت یم نیا.دوش عقاو رثوم مدرم تکراشم
 صخاش رصانع هب نایوگخساپ تیرثکا هقالع نازیم هب هجوت اب .اهنآ نتسبراک هب هوحن ای و رصانع نیا زا یضعب ناکم
 لصا دسر یم رظن هب هتشذگ اب مدرم نداد دنویپ رد اهدامن ندوب رثوم هب مدرم زا ییالاب دصرد خساپ نینچمه و نادیم
 یارب تیاهن رد.دنا هدرک لمع ناوتان اهنآ تکراشم قیوشت رد یلو هدوب تیمها زئاح مدرم یارب رصانع نیا یدوجو
 یرامآ یاه نومزآ زا بیترت هب قیقحت یاهریغتم نیب طابترا نازیم دروآرب و قیقحت هیضرف یتسردان و یتسرد یسررب

T، دش هدافتسا نوسریپ یگتسبمه. 
 یرادرهش نادیم رد هناشن و دامن و یخیرات -یدبلاک صخاش نازیم یزاسیمک
 هدش کرد یرادرهش نادیم یاه هفلوم تیفیک نازیم ندروآ تسد هب یارب ،تیوه شجنس رترب یاهلماع نییعت زا دعب
 .دش هدافتسا یزاس سایقم شور زا اهنآ یزاس یمک تهج .دش هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا نایوگخساپ فرط زا
 نداد اب ،دندوب هدش میظنت (دایز یلیخ ات الصا زا ) ترکیل یاهنیزگ 1 فیط تروص هب همانشسرپ تالاوئس هک ییاجنآ زا
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 اهلماع تارمن هداس نیگنایم زا ،یلک هرمن هبساحم یارب نایاپ رد .دمآ تسدب صخاش ره هرمن نازیم 1 ات 9 یاهدک
 یرادرهش نادیم رد ناکم تیوه نیگنایم هک داد ناشن جیاتن .دیدرگ هسیاقم (0 ددع) قیقحت یرظن هنایم اب و هدش هدافتسا
 .(6لودج ) .دشاب یم 001/0 ربارب هناشن و دامن صخاش نازیم و010/0 ربارب یخیرات یدبلاک صخاش ،601/0 ربارب

 .یرادرهش نادیم رد تیفیک یاه هفلوم دوجو نازیم -6 لودج

 اه هفلوم
 یرادرهش نادیم رد هفلوم نیگنایم

 9< نیگنایم <1
درادناتسا نیگنایم یاطخ رایعم فارحنا  

 یرادرهش نادیم رد هفلوم دوجو ندوب بسانم نازیم

 (0 = هنایم)

 بسانم 228/8 600/8 601/0 ناکم تیوه

 بسانم 108/8 326/8 010/0 یخیرات یدبلاک

 بسانم 308/8 816/8 001/0 نادیم یاه هناشن و دامن
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 یخیرات یدبلاک و نادیم یاه هناشن و دامن ،ناکم تیوه یاه هفلوم هک دوش یم هدهاشم 6لودج تاجردنم هب هجوت اب
 زا یرادرهش نادیمرد نیگنایم روطب رگید ترابع هب .دنرادروخرب یبولطم حطس زا و دنتسه 0 یالاب نیگنایم یاراد
  .دراد دوجو ییالاب تیاضر نادیم تیفیک یاه هفلوم
 اهریغتم نیب یگتسبمه هطبار یرامآ لیلحت
 هطبار یرامآ لیلحت رد ًاالومعم .دوشیم هتخادرپ هتسباو ریغتم اب لقتسم یاهریغتم نیب هطبار یگنوگچ هب شخب نیا رد
 ،دنتسه توافتم مه اب صاخ تفص دنچ ای کی ظاحل زا هک هعماج کی دارفا هک تسا نیا رب لصا ،اهریغتم نیب

 زا رما نیا هک دنوش هداد حیضوت و نییبت ،هعماج دارفا نیب یاهتوافت هنوگنیا ات تسا نآ رب یعس اذل .دوش هدیجنس
 رد اه هداد عیزوت ندوب لامرن ادتبا .دوب دهاوخ رسیم نوگانوگ یاهریغتم ای تافص نیب یرییغتمه هطبار یسررب قیرط
 نیا جیاتن ساسا رب .دش هدافتسا فنریمسا -فورگوملوک یا هنومن کت نومزآ زا روظنم نیدب .دش یسررب نادیم
 هدافتسا نوسریپ نومزآ زا لامرن یاه هداد یگتسبمه یسررب یارب ( P <18/8).تسا لامرن اه هداد عیزوت نومزآ
 ناکم تیوه هتسباو ریغتم اب لقتسم یاه ریغتم یمامت هک دوش یم هدهاشم 3 لودج هب هجوت اب .(3لودج) دوش یم
 .دنشاب یم رادانعم = 98/8α حطس رد یگمه و دنراد یگتسبمه

 .یرادرهش نادیم رد هدش فیرعت لقتسم یاهریغتم اب ناکم تیوه هتسباو ریغتم یگتسبمه یسررب -7 لودج
 نادیم  هناشن و دامن یخیرات-یدبلاک اه هفلوم

 ناکم تیوه

003/8  نوسریپ بیرض ** 092/8 ** 

 888/8 888/8  هفرطود یرادانعم

 960 960 دادعت
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3 ربارب یرادرهش نادیم رد ریغتم ود نیا نیب یگتسبمه نازیم :ناکم تیوه * یخیرات -یدبلاک  هک تسا 00/8
 اتبسن یرییغت مه ،رگیدمه اب ریغتم ود نیا هک تسا رطاخ نادب رما نیا و دهد یم ناشن ار ییالاب ابیرقت یگتسبمه
 اب یمیقتسم هطبار یاراد ریغتم ود نیا رگید فرط زا .دننک یم نییبت ار رگیدکی تارییغت زا ییالاب نازیم و هتشاد ییالاب
 زین ناکم تیوه یدایز روط هب ،دبای هعسوت نادیم یخیرات-یدبلاک صخاش هاگ ره رطاخ نیمه هب دنتسه رگیدمه
 لباق ظاحل نیا زا ریغتم ود نیب هطبار و هدوب رادانعم 98/8α حطس رد ،هتبلا الاب یگتسبمه نیا .دنک یم ادیپ شیازفا
 دشاب یم یرامآ هعماج هب میمعت
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 هک تسا 092/8 ربارب یرادرهش نادیم رد ریغتم ود نیا نیب یگتسبمه نازیم ::ناکم تیوه * نادیم هناشن و دامن
 دح رد یرییغت مه ،رگیدمه اب ریغتم ود نیا هک تسا رطاخ نادب رما نیا و دهد یم ناشن ار یطسوتم ابیرقت یگتسبمه
 هطبار یاراد ریغتم ود نیا رگید فرط زا .دننک یم نییبت ار رگیدکی تارییغت زا یطسوتم دح رد و هتشاد طسوتم
 رب طسوتم روط هب ،دبای شیازفا نادیم یاه هناشن و دامن نازیم هاگ ره رطاخ نیمه هب دنتسه رگیدمه اب یمیقتسم
 ظاحل نیا زا ریغتم ود نیب هطبار و هدوب رادانعم 98/8α حطس رد هتبلا طسوتم یگتسبمه نیا .تسا رثوم ناکم تیوه
 .تسا یرامآ هعماج هب میمعت لباق
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 دامن و نادیم هدنزاس ازجا و رصانع صوصخ هب نادیم یخیرات -یدبلاک یاه صخاش دسر یم رظن هب" قیقحت هیضرف
 لته یمیدق نامتخاس و تسپ هزوم ،تعاس جرب ،قباس یرادناتسا ،یرادرهش نامتخاس) نآ رد دوجوم یاه هناشن و
 اه نومزآ هب هجوت اب هیضرف نیا در و تابثا یارب " .دنراذگ ریثات یرادرهش نادیم رد ناکم تیوه ینیرفآزاب رد (ناریا
 و نادیم یاه هناشن و دامن یاه هفلوم هک تفرگ هجیتن نینچ ناوت یم یگتسبمه و T نومزآ زا لصاح یاه هتفای و
 و بولطم حطس زا و دنتسه 0 یالاب نیگنایم یاراد یرادرهش نادیم رد ناکم تیوه و یخیرات -یدبلاک
 اب نادیم یاه هناشن و دامن و یخیرات -یدبلاک ریغتم ود طابترا یگنوگچ اب طابترا رد اما و دنرادروخرب یشخب تیاضر
 ریغتم اب اه هفلوم نیا تفگ ناوت یم ساسا نیا رب هک تسا هدش هدافتسا نوسریپ نومزآ زا ناکم تیوه هتسباو ریغتم
 و یگتسبمه نیا هب هجوت اب اما ،دوش یم تابثا هیضرف هجیتن رد و دنراد میقتسم هطبار و یگتسبمه ناکم تیوه
 ریغتم اب نادیم یاه هناشن و دامن هب تبسن یخیرات -یدبلاک صخاش ،نادیم رد اهریغتم نیا بولطم اتبسن تیعضو
 نادیم ناکم تیوه شیازفا رد یرتشیب ریثات نآ شیازفا و هتشاد یرتالاب اتبسن یرییغت مه ،ناکم تیوه هتسباو
 .دراذگ یم یرادرهش
 رد دوجوم یاه هناشن و دامن و یخیرات یدبلاک رصانع ،تیوه رایعم زا قیقحت هیضرف یسررب یارب شهوژپ نیا رد
 .دهد ناشن یرهش تیوه ینیرفآزاب رد ار لماوع نیا طابترا هک تسا نآ رب قیقحت نیا .دش هدافتسا یرادرهش نادیم
 یلیخ ات الصا زا) ترکیل یاهنیزگ 1 فیط رد بسانم یاههیوگ هب اه نآ لیدبت و راذگریثأت یاهصخاش نییعت زا دعب
 داد ناشن همانشسرپ یاه هداد لیلحت جیاتن .دش رپ یرادرهش نادیم رد ییاههمانشسرپ ،شیامیپ شور ساسا رب (دایز
 هـناـیم زا رتشیب نادیم یاه هناشن و دامن و یخیرات یدبلاک ،ناکم تیوه صخاش نازـیم ،T نومزآ ساسا رب (9 :هک
 ًااتبسن تیاضر نادیم تیفیک یاه هفلؤم نیا زا یرادرهش نادیم رد نیگنایم روط هب رگید ترابع هب ؛تسه یرظن
  .دراد دوجو یبولطم
 هطبار ناکم تیوه هتسباو ریغتم اب نادیم یاه هناشن و دامن و یخیرات یدبلاک ریغتم نیب ،یگتسبمه نومزآ ساسا رب (0
 یگتسبمه ناکم تیوه هتسباو ریغتم اب یخیرات یدبلاک لقتسم ریغتم تقیقح رد .دراد دوجو میقتسم و تبثم رادانعم
 رتشیب نادیم یخیرات یدبلاک صخاش هاگره و دننک یم نییبت ار رگیدکی تارییغت زا ییالاب نازیم و هتشاد ییالاب ًاابیرقت
 ریغتم و نادیم یاه هناشن و دامن لقتسم ریغتم نینچمه .دبای یم ادیپ شیازفا زین ناکم تیوه یدایز روط هب ،دشاب
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 اب یمیقتسم هطبار یاراد زین ریغتم ود نیا .دننک یم نییبت ار رگیدکی تارییغت زا یطسوتم دح ناکم تیوه هتسباو
 .دنتسه رگیدمه

  یخیرات-یدبلاک رصانع رب دیکات اب ناکم تیوه شیازفا یارب ییارجا تامادقا و تسایس ،دربهار هئارا -8 لودج

 تامادقا همانرب تسایس دربهار فده
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 ییاناوخ

 حوضو زا یرادروخرب
 یدبلاک

 و مرف رد یدنمنوناق دوجو
 اهاضف و اه هدوت رارقتسا

 یاهانب فارطا رد اهانب بسانم رارقتسا
 نوماریپ رد مه هب تبسن یلصا و صخاش
 نادیم

 
 
 
 یخیرات طاقن تیوقت

 یخیرات رصانع رب دیکات
 دوجوم

 یاه نابایخ یدورو زا یرصب دید رب دیکات
 ناونع هب نادیم شقن شرتسگ و نادیم نوماریپ
 یرهش یاضف

 اب دیدج رصانع یناوخمه
 یخیرات رصانع

 و یمیدق یاهانب یدبلاک یسانش بسانت
 دیدج یاهزاس و تخاس رد نادیم یخیرات

 
 یریذپ ذوفن
 یرصب

 
 هدشمگ یاهاضف یبایزاب

 یرهش

 رد ییاضف یزیر همانرب
 یرصب یریذپذوفن تهج

 نادیم نوماریپ رد هوبنا ناتخرد زا هدافتسا مدع
 .دنوش یم دید عنام هک

 رد یدبلاک یزیر همانرب
 یرصب یریذپذوفن تهج

 نوماریپ رد دوجوم یاهانب هندب ندوب فافش
 نادیم

 
 یگدولآ شهاک
 یرادید+

 
 ءایحا و تمرم
 و هدید بیسآ یاه نامتخاس
 یمیدق

 
 اه تیلاعف یزیر همانرب

 یمیدق یاه نامتخاس هب اه تیلاعف قیرزت
 ) اه نآ ددجم یایحا تهج نادیم نوماریپ

 ،تشهبیدرا لته ،ناریا لته نامتخاس
 (... و قباس یرادناتسا

 رد یدبلاک یزیر همانرب
 یمیدق یاهانب تمرم تهج

 نادیم رد هدید بیسآ یاهامن ریمعت و میمرت

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرادرهش نادیم یسانشزاب » :قیقحت یلصا فده یاتسار رد هدمآ تسد هب جیاتن و اهریغتم ریثات هب هجوت اب تیاهن رد
 ندیشخب هرابود یگدنز روظنم هب ،نادیم رد دوجوم یاه هناشن و دامن و یخیرات رصانع شقن رب دیکات قیرط زا تشر
 یارب دسر یم رظن هب ،« تشر مدرم زورما یگدنز طیارش اب بسانتم و تیوه اب یمومع یاضف هب ندیسر یارب نآ هب

 یمیدق یاه نامتخاس و درک هجوت نآ یخیرات تایصوصخ هب دیاب نآ رادیاپ ینیرفآزاب و یرادرهش نادیم تیوه ظفح
 و داد رارق راک روتسد رد ار اه نامتخاس نیا هب مارتحا نادیم یحارط زاب و یحارط رد و داهن جرا ار نادیم رد دوجوم
 نادیم یاه هناشن و دامن و یخیرات یدبلاک صخاش شیازفا تهج رد ،(0 لودج) یبسانم یاهراکهار اتسار نیمهرد
 .ددرگ یم داهنشیپ یرادرهش نادیم یمومع یاضف ینیرفآزاب یارب
  عبانم
309 ) ،میهاربا ،ینایرع یحالصا  .نارهت ،ناریا نارگشهوژپ هورگ ،نالیگ باتک ،( 2

 .نارهت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک همان نایاپ ،تشر رهش یزکرم نادیم یحارط رب یا همدقم ،(2309) ،هدنزورف ،تسدالاب
09) ،نباقت هدوس و یکولب زانهب و نیسح دیس ،ینیرحب  .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رصاعم یرهش یحارط یرظن ینابم لیلحت ،(00
 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یحارط دنیآرف ،(6009) ،نیسح دیس ،ینیرحب

 یناریا رهش تاعلاطم همانلصف ،(نامرک رازاب :یدروم هنومن)یخیرات تفاب رد یرهش یاضف تیوه یاه صخاش یسررب ،(0109) ،نایدمحا اضر و راگن ،یزیگنچ
 .01-06 :صص ،99 هرامش ،یمالسا

 .09-09 هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش یزاسهب و نارمع همانلصف ،تمرم یسانش هژاو و تاحالطصا ،(0009) ،یدوصقم هحیلم و نسحم ،یبیبح
 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش تمرم ،(8109) ،یدوصقم هحیلم و نسحم ،یبیبح
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09 ) ،تاداسلا همطاف ،لاحشوخ  .ناریا یزاسرهش و یرامعم یناسر عالطا هاگیاپ ،یرامعم رد ییارگدامن ،( 60

009) ،رصان ،یهوکف  .نارهت ،ین رشن تاراشتنا ،یرهش یسانش ناسنا ،(0
 .دیدج یاهرهش نارمع تکرش تاراشتنا ،دیدج یاهرهش تیوه تالاقم هعومجم ،(1009) ،یدرکهد یحایر هنازرف و اضر ،یرون ییالبرک
 رهش یخیرات تفاب یزاسون و یزاسهب رد دابآزوریف رهش یشخب تیوه یسررب ،(0009) ،دار یبایسارفا قداص دمحم و یردرس یرالاس یلعضرف و ربکا ،ینایک

 .809-009 صص :6 هرامش ،شیامآ ییایفارغج همانلصف ،تاوس کینکت زا هدافتسا اب روگ

 -یملع همانلصف ،(سوباق دبنگ رهش :یدروم هعلاطم)یرهش تیوه اب یرهش یاهدامن طابترا یسررب ،(9109) ،یدمحم دیمحلادبع و هقیدص ،یفطل
 .0هرامش ،مود لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوژپ

009) ،نیوک ،چنیل  .نارهت ،نارهت هاگشناد رشن تاراشتنا ،ینیزم رهچونم همجرت ،رهش یامیس ،(0

09) ،ریما ،یدمحارای  .نارهت ،یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش رشن ،ارگ ناسنا یزاسرهش یوسب ،(03
Lewicka,M,(2008),Place attachment, place identity, and place memory: restoring the forgotten city past, Journal of 

Enviromental Psychology. 
ODPM,(2003),Searching for Solid foundation; Community Involvement and Urban Policy, London: HMSO. 
Roberts, M, (1998), Urban design and regeneration, introducing urban design, Longman 
Roberts,P & Hugh Sykes, (2003),Urban Regeneration: a Handbook, London, Sage. 
Roberts,P,(2000),The evolution, definition and purpose of urban regeneration, In P. Robert & K. 
Vilaplana, B,(1998), partnership and networks as new mechanisms towards sustainable urban regeneration, 

development planning unit, university college London. 
Zhang, X.&Skitmore, M.&De Jong, M.&Huisingh, D.& Gray, M. (2015)Regenerative sustainability for the built 

environment–from vision to reality: an introductory chapter,Journalof Cleaner Production, Vol.109, pp. 1-10. 
 
 
 
 
 

 
 


