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 هدیکچ
 اب رظانتم .دوش یم هدوزفا اهرهش تیعمج زا نادنملاس مهس هب لاسره ،نادنورهش زا یتشادهب یاه تیامح و تسیز تاناکما دشر اب
 و یدرکلمع صاخ یاه یگژیو هب انب نادنملاس .تسا هتفرگرارق یرهش تیریدم یور شیپ یدیدج یاه شلاچ ،مهس شیازفا نیا
 رد هک دنراد هژیو ییاهزاین رگید یوس زا و هتشادن ار اهرهش رد دوجوم تالیهست یخرب زا هدافتسا ناکما فرط کیزا دوخ یکیزیف
 زا هژیو هب و هدوب وگخساپ نادنورهش یاهزاین هب یتسیاب هراومه یرهش تیریدم .دنا هدش عقاو لوفغم یرهش هعسوت لوادتم یاه همانرب

 رد یزرو تلادع رب هوالع یرهش تیریدم ،بولطم یوگلا رد عقاورد .دروآ لمع هب هژیو یتیامح بیسآ ضرعم رد یاه هورگ
 حطس رد .دیامن مکاح رهش یاضف رد ار «تبثم ضیعبت» زا یعون تسیاب یم (تسا نادنورهش مومع نآ فده هک) تامدخ نیمأت

 رد یرالاس مدرم» هلئسم هب خساپ رب ار دوخ فده هک یرهش یزیر همانرب زا نیون یا هویش ناونع هب هناراکمه یزیر همانرب ،یناهج
 ،تسا هداد رارق یا هعسوت یاه داهنشیپ یارجا ًااتیاهن و بیوصت ،نیودت یارب نادنورهش هب یهد تصرف قیرط زا «یرهش یزیر همانرب

 یزیر همانرب زا هویش نیا یاه تیفرظ نییبت اب رضاح هلاقم .تسا هدش هتفرگ راک هب یزیر همانرب یتسدالاب یاه هزوح زا یرایسب رد
 حطس رد هناراکمه یزیر همانرب زا هدافتسا اب هک دیامن یم حرط ار داهنشیپ نیا ،نادنورهش یدنملاس هلئسم هب خساپ یارب یرهش
 یریگشیپ یدنملاس هلئسم اب ههجاوم یارب عماج – یتنس یزیر همانرب هدروخ تسکش هبرجت رارکت زا ،یرهش هعسوت یلحم یاه همانرب
 .دوش مادقا یعامتجا ریذپ بیسآ هورگ کی ناونع هب نادنملاس یگدنز تیفیک اقترا هب قیرط نیا زا و هدومن

 
 یدنورهش تکراشم ،هناراکمه یزیر همانرب ،یرهش یزیر همانرب ،یدنملاس :یدیلک ناگژاو
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 هلئسم نایب و همدقم

 هتسناد یگلاس 56 نس زا روبع یدنملاس یانبم ،هعسوت لاحرد یاهروشک رد تشادهب یناهج نامزاس فیرعت اب قباطم
 عومجم زا ،تسا هدش ماجنا 0398 لاس رد هک نکسم و سوفن یرامشرس نیرخآ ساسا رب زین ناریا رد .تسا هدش
 هناخریبد رگید یوس زا .دنتسه دنملاس دصرد 1723 ینعی رفن رازه 554 و نویلیم 2 ،روشک ینویلیم 32 تیعمج
 5948 ات و 58 هب یسمش 4548 لاس ات ناریا نادنملاس دصرد هک تسا هدومن ینیب شیپ ،نادنملاس یلم یاروش
 (6398 2سراف) .دسرب دصرد 59 زا شیب هب یسمش
 هس ره زا و هدش رتشیب ایسآ و ناهج نیگنایم زا ناریا رد دنملاس تیعمج مهس 5948 لاس رد ینیب شیپ نیا ساسا رب
 .دوب دهاوخ دنملاس رفن کی ،رفن
 مهس و دادعت شیازفا ینیب شیپ و روشک لک تیعمج دشر اب هسیاقم رد دنملاس تیعمج دشر تعرس نیا

 دروم ار تیعمج زا هورگ نیا هب طوبرم لئاسم لرتنک یارب رگن هدنیآ یزیر همانرب موزل هدنیآ یاه لاس رد ناگدروخلاس
 و اه تسایس ردص رد ،مهم تیولوا کی ناونع هب عوضوم نیا هک دوب دهاوخ یرورض اذل .دهد یم رارق دیکأت
 .دریگ رارق روشک یاه همانرب

 هب رجنم یرهش یزیر همانرب هب یرظن هاگن رییغت رجنم 9قافو دروم و 7دمآراک ،8ریگارف هعسوت یلمع یاه شلاچ
 2هناراکمه و 6یطابترا ،0یتلاکو ،4یتکراشم یزیر همانرب نوچمه یزیر همانرب عماج ریغ یاه میاداراپ یریگ لکش
 .دیدرگ
 خساپ رد نآ ریگمشچ یاه تیفرظ و هناراکمه یزیر همانرب زا ناوت یم ایآ هک تسا هدش مهارف شسرپ نیا ناکما لاح
 رد یدنملاس هلئسم هب خساپ یارب صخشم روط هب ،یدنورهش یعامتجا یاه هیال یمامت رد هعسوت یریگارف هلئسم هب

 یلامتحا یاهدرواتسد نازیم هک تسا حرط لباق زین رگید شسرپ نیا یجنس ناکما رب هوالع ؟درب هرهب زین رهش
 نادنملاس یور شیپ تالکشم لح رد نآ  ٔٔهعومجمریز یاه1تشاگنا و هناراکمه یزیر همانرب میاداراپ یریگراک هب
 ؟دوب دهاوخ اجک ات

 شهوژپ دنیآرف و یرظن ینابم
 راک روتسد نایم هلصاف و رهش رد یدنملاس هلئسم لیلحت اب طبترم هناگ شش تایرظن نییبت زا سپ رضاح هلاقم رد
 یرظن بوچراچ دعب ماگ رد .دوش یم هتخادرپ ینس هورگ نیا یاهزاین اب یرهش یزیر همانرب یتنس یاه هویش
 خساپ یارب نآ یاه تیفرظ و هتفرگرارق هجوتدروم یرهش یزیر همانرب رد نیون یا هویش ناونع هب هناراکمه یزیر همانرب
 کی بلاق رد و هدش  یبایزرا رهش رد یدنملاس هلئسم اب ههجاوم رد عماج یتنس یزیر همانرب یور شیپ یاه شلاچ هب
 (8 لکش).دندرگ یم هئارا هلاقم یاه داهنشیپ یراذگ تسایس هتسب

                                                           
1 - Inclusive 
2 - Efficient 
3 - Consensus 
4 - Participatory 
5 - Advocacy 
6 - Communicative 
7 - Collaborative 
8 - Approach 
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 شهوژپ دنیآرف :1 لکش 

 1:دهعت مدع هیرظن -فلا
 7(8638) یرنه و گنیمویک طسوت راب نیلوا یارب ،نادنملاس دروم رد هدش حرطم تایرظن زا یکی ناونع هب هیرظن نیا
 اب صخش نیب تالماعت شهاک اب و هبناجود دهعت مدع اب هارمه ،ریذپان بانتجا ندش ریپ» هک ریسفت نیا اب ،دش حرطم
 ,Bengtson, Gans, Putney, & Silverstein) «تسا هارمه دراد رارق نآ رد هک یعامتجا متسیس رد دارفا رگید

2012).  
 یعامتجا یگدنز رد هلخادم زا هتفر هتفر درف .تـسا هارمه عامتجا و درف لباقتم دهعت مدع اب ندش ریپ ،هیرظن نیاربانب 
 ,Cumming & Henry) دراد یم هـضرع وا هـب ار تازاـیتما فـلتخم عاوـنا لبق زا رتمک زـین عاـمتجا و دتسیا یمزاب

 هعماج نیا ای ،دنک یم زاغآ ار دهعت مدع دنیارف هک تسا دنملاس درف ایآ هک عوضوم نیا دروم رد ثحب هتبلا .(1981
 نیا رد نازادرپ هیرظن نیب رد نانچمه دنشکب رانک لاعف یگدنز زا ار دوخ ات دنک یم راداو ار نادنملاـس هـک تـسا

 .(Ebersole, Hess, Touhy, & Jett, 2015) تسا دوجوم هزوح

 ,Cumming & Henry) :دنریز ترابع هب هک تسا زاین نادنملاس نیب رد دهعت مدع ندمآ دوجو هب یارب طرش 3

1981) 
 عامتجا رد یسکره هجیتنرد .دور یم لاوز تمس هب نامز لوط رد صخش یاه ییاناوت و دید دنهاوخ ار گرم همه -8
 .داد دهاوخ تسد زا نارگید اب ار دوخ یاه طابترا دوخ

 یدازآ ،دراد یرتمک یطابترا عونت هک یصخش ،دنک یم رت مکحتسم ار اهراجنه ،اه ناسنا نیب طابترا هک نیا لیلد هب -7
-دوخ هخرچ کی هب دهعت مدع زا عون نیا هجیتنرد .دراد تاطابترا نیا طسوت هدش نییعت یاهراجنه زا یرتشیب

 .دوش یم لیدبت یگنادواج

-یساسحا شقن نانز و یلمع شقن نادرم اکیرمآ رد) دنراد اه نز و اهدرم هک یفلتخم یاه شقن لیلد هب -9
 .تسا توافتم اه نآ نیب دهعت مدع ،(یعامتجا

                                                           
1 - Disengagement theory 
2 -Elaine Cumming and William Henry (1961) 
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 ،تسا 8دوخ رییغت زا یا هنومن یدنملاس ،هنومن یارب .دوش یم یراذگ هناشن دوخ رد تارییغت ساسا رب دارفا یگدنز -4
 یارب .تسا ییاناوت و شناد دنمزاین یتعنص هعماج کی رد تیقفوم .دور یم لاوز هبور ییاناوت و شناد هک لیلد نیا هب

 ییاناوت هک نیا زا لبق نادنملاس و دنک یم نیمضت ار ناناوج شناد و ییاناوت ،نس یدنب هقبط ،زاین نیا هب ییوگباوج
 ای و دوخ رییغت طسوت و دریذپ یم ریثأت صخش زا دهعت مدع زا عون نیا .دنوش یم هتسشنزاب ،دنهدب تسد زا ار دوخ
 .تسا ینامزاس رما هجیتن زین ود ره هک ،دنوش یم هتخیگنارب اه نامزاس

 هدامآ مادک چیه یتقو .دهد یم خر لماک دهعت مدع ،دنشاب یم دهعت مدع هدامآ صخش مه و هعماج مه یتقو -0
 و صخش تاراظتنا نیب لاصفنا ،هن هعماج یلو تسا دهعت مدع هدامآ صخش یتقو .دنک یم ادیپ همادا دهعت ،دنتسین
 نیا هجیتن ،ریخ صخش یلو تسا هدامآ هعماج یتقو .دنک یم ادیپ همادا ًااتدمع دهعت یلو ،دیآ یم شیپ هعماج دارفا
 .تسا دهعت مدع ًااتدمع لاصفنا

 اه نآ ،دننک کرت ار دوخ یلصا یاه شقن دارفا رگا .هداوناخ و جاودزا نز یلصا شقن و تسا راک درم یلصا شقن -6
 هک ینامز ات ،درب دنهاوخ جنر ندوب یقالخاریغ و نارحب زا و داد دنهاوخ تسد زا ار یعامتجا یگدنز یاضف
 .دنریذپب ار دهعت مدع عوقو نامز رد زایندروم توافتم یاه شقن

 :تسا یلصا موهفم ود یاراد طرش نیا -2

 :هک دتفا یم قافتا ینامز دهعت مدع یارب یگدامآ (فلا
 .تسا علطم شا یگدنز و نامز ندوب مک زا صخش •
 .تسا شهاک لاح رد شا یگدنز یاضف هک تسا دقتعم صخش •
 .دهد یم تسد زا ار دوخ یژرنا صخش •

 :لیلد هب ،دنک یم اطعا ار صخش هب دهعت مدع هزاجا عامتجا زا هقبط ره (ب
 راشرس هعماج رد لاغتشا متسیس یقوقح-ییالقع یاهزاین •
 یا هتسه هداوناخ تعیبط •
 گرم خرن رد رییغت •
 ،نآ یاجب .دوش یم دوجوم شقن تارییغت رد یطباور ثعاب یلصا یاه شقن زا دهعت مدع و رتمک تادوارم -1
 .دنوش یم لیدبت یقفا هب یدومع هویش هب راک میسقت و اه تیلوئسم و دنوش یم رت عونتم طباور زا یشان یاه شاداپ

 .تسا گنهرف مزتلم شا یریگ لکش عون یلو ،تسا ازجم گنهرف زا دهعت مدع یروئت -3

 7تیلاعف هیرظن -ب

 صخش نآ دوجو تروص رد هک دراد دوجو وا یگدنز زا تیاضر و صخش تیلاعف نازیم نیب یمیقتسم هطبار
 دهاوخ رتراگزاس دوخ هدنیآ یگدنز هب و تشاد دهاوخ دراد 9دوخ زا هک یلک روصت هب تبسن یرت تبثم ساسحا

                                                           
1 -Ego 
2 -Activity Theory 
3 -Self concept 
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 & Loue) دش هئارا 8638 لاس رد 8تسرهگنیواه طسوت هک دنک یم فیرعت ار تیلاعف هیرظن یموهفم نینچ .دوب

Sajatovic, 2008). 
 نآ زا یخرب یدنملاس نامز رد هک دنتسه ییاه شقن یاراد عاـمتجا رد دارفا هک دنک یم دیکأت رما نیا رب تیلاعف هیرظن
 هک یتروصرد و دناشک یم یعیبط یمظن یب فرط هب ار درف تلاح نیا .دنهد یم تسد زا نس شیازفا لیلد هب ار اه شقن
 اـب هکلب تیعقوم اب اهنت هن درف و دش دهاوخ یمئاد یمظن یب نیا ،دنوشن یمیدق یاه شقن نیشناج یدیدج یاه شقن

 .(Schulz, 2016) دوش یم هناگیب و راگزاسان زـین شدوـخ
 یاه شقن ظـفح یارب ای دوش فشک یا هزات یاه شقن هک دنک یم باجیا زیمآ تیقفوم یدنملاـس ،تـیلاعف هیرظن رب انب
 تیاضر زا یحطس هب دنملاس صخش نآ هجیتنرد ات (Loue & Sajatovic, 2008) دوش مهارف یا هزات لیاسو یمیدق
 اه نآ هب ات تسا یدنملاس و نس شزرا یسانشزاب هب زاین دـبای قـقحت نامرآ نیا هکنآ یارب .دنک ادیپ تسد یگدنز زا
 ،سفن هبدامتعا شیازفا فدهاب نادنملاس تکرش زا یقفوم یاه هنومن دوجو نیااب .دوش لوحم یدیدج یاه شقن
 ققحت یاه هنومن رد .(Schulz, 2016) تسا دوجوم ناشیاه تیلاعف زا یشان عفانم ندروآ تسد هب یتح و تکراشم
 دارفا نیا یداصتقا و یتمالس طیارش اب اه نآ یگنهامهان رب زین ییاهدقن یعامتجا دیدج یاه شقن داجیا اب هیرظن نیا
 هب هن یگتسشنزاب نارود زا سپ دیدج یاه شقن فیرعت لیلد نیمه هب .دراد دوجو تکراشم هب اه نآ لیامت مدع ای و
 و یشکرفاسم نوچمه ییاه لغش رد هک هنوگ نآ) حیرفت و تغارف نامز نتفر تسد زا و یدزم راک هب رابجا ینعم
 راک بوچراچ رد دنملاس تایحور اب بسانتم یا هفرح فیرعت ینعم هب هکلب .تسین (مینیب یم ...و ینابهگن و یرگراک
 .(Bengtson, Gans, Putney, & Silverstein, 2012) تسا یدمآرد رابجا نودب و یتغارف

 یعامتجا طیحم هیرظن -پ
 «ندش گرزب» و ،7ینکفارو و ندب یتخانش و یکیزیف یدرکلمع یور رب ریثأت هلمجزا یفلتخم لیالد هب نس نتفر الاب
 تیمها هب ات تسا هدیشخب انعم تارییغت نیمه هب هعماج و تسا تیمها زئاح مدرم یارب لاس گرزب کی هب لیدبت و
 دنتسه یریپ هلحرم هب دورو هناتسآ رد هک یدارفا یور رب تارییغت نیا لامعا هوحن و انعم ،تیمها .دنک یم دیکأت نآ
 .دنریذپریثأت ،دهد یم خر یتارییغت نینچ نآ رتسب رد هک یعامتجا یاه تیعقاو زا
 ار یعناوـم و هداد رارق ییاه هتسد رد ار دارفا ات دوش یم ثعاب دنک یم فیرعت هک یا هژیو یاهراجنه اب یعامتجا تفاب
 رب دوخ نیا و دنک یم یرگید شخب هب دراو ار اه نآ ای و دنک یم نییعت صخشم یهورگ ای و لغش هب اه نآ دورو یارب
 دارفا تیلاعف .دراذگ یم ریثأت ًاامیقتسم دنهد یم ماجنا نآ رد هک یتالماعت و دنریذپ یم هعماج رد دارفا هک یشقن یور
 داجیا هب نآ رتالاو هجیتنرد هک دریذپ یم ریثأت یعامتجا یاه تیامح و یلام تاناکما ،یتمالس زا دنملاس
  .(Morgan & Kunkel, 2011) دماجنا یم اه گنهرف هدرخ
                                                                                                                     9موادت هیرظن -ت
 زا ًاالوـمعم یگدنز شور و یراگزاس اما دنشاب توافتم مهاب ًاالماک دنناوت یم دنراد رمع لوط رد اه ناسنا هک یطیارش

                                                           
1 - Robert J. Havinghurst 
2 -Trajectory 
3 - Continuity theory 
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 دیکأت نیا رب موادت هیرظن .دوش یم نیـیعت یگدـنز لوط مامت رد هدش بسک یاه قوذ و تاداع ،اه کبس قـیرط
 یرـیپ ناـمز ات تسا هدش مهارف و بسک یگدنز نایرج رد هـک یـصخش یاه کبس و اه هقیلس ،تاداع هک دنک یم

(Atchley, 1989) دنام یم یقاب ناش یعامتجا و یحور ،یکیزیف طیارش رد رییغت زا رظن فرص (Schulz, 2016) 
 نیا هب یعامتجا یاهراتفر و طیارش ،ینورد یناور یاه یگژیو رد رییغت ،یقفاوت یاه یریگ میمصت یارب هراومه
 ای و یگتـسشنزاب اـی یدنملاس نارود اب یعامتجا یراگزاس وحن نیمه هب .دننک یم عوجر دوخ یاه یگژیو
 .(Atchley, 1989) دوش یم نیـیعت هتـشذگ طـسوت ًاالوـصا ،عون نیمه زا ییاهدادیور

 8گنهرف هدرخ ناونع هب دنملاس دارفا هیرظن -ث
 ،دوش یم هاگن اه نآ هب لکشم ناونع هب بلغا و دنوش یم یفرعم یصاخ ناونع اب هک هعماج یاه شخب یخرب دننامه
 ینامز یا هدیدپ نینچ .دنوش یم بوسحم «راد لکشم دارفا» ءزج و هتفرگرارق یهاگیاج نینچ رد زین نسم دارفا هورگ
 کی ار درادن ریقف صخش کی هچنآ لاثم یارب .دشابن ناوخمه مهاب لباقتم یاه هورگ یاه تساوخ هک دهد یم یور
 رارق داضتم یاه هورگ رد ار اه نآ و دنبای یم لباقت ناوج اب ریپ دارفا یاه تساوخ لکش نیمه هب .دراد رادلوپ صخش
 .تسا «ییاهنت» و «یتمالس نتشادن» ،«رقف» لماع هس دوش یم حرطم نسم دارفا هورگ یارب هک یلکشم .دهد یم
 لابند هب ار ییاهدمایپ یدادیور نینچ و دنوش یمن عقاو زایندروم زین هعماج فرط زا دارفا زا هورگ نیا هک نیا یفرط زا
 اب دارفا اب هک یکرتشم دازآ یاه نامز رد اه نآ ات دوش یم ثعاب لغش نتشادن .دنک یم رتازجم ار اه نآ هک دراد
 طابترا شهاک ثعاب هک نس زا تیاضر .دننک ترشاعم رگید مهاب ،دنراد دنملاس دارفا هعماج ینعی ناسکی یاه یگژیو
 اب کیدزن طباور نتشادن و دننک یم دودحم دوخ ناعونمه هورگ هب اهنت ار دوخ و دوش یم ینس یاه هورگ رگید اب اه نآ
 اه نآ هجیتنرد هک دوش یم یتسود داجیا یارب عونمه دارفا رگید هب اه نآ ندرک تیاده ثعاب هداوناخ دارفا
  .(Hochschild, 1998) دیآ یم دوجو هب «گنهرف هدرخ»
 رجنم دناوت یم دنملاس دارفا نیب یعامتجا طباور هنوگچ هک دهد یم ناشن تسا هدش حرطم 7سأر طسوت هک هیرظن نیا
 رد رییغت داجیا ناکما رد نینچمه اه نآ .دنک داجیا رییغت ناشیاهراجنه رد و هدش هورگ نیا نیب رد یهاگآ داجیا هب

 هب ار نسم دارفا یاه هورگ رگید اب ندوب طابترا رد هجیتنرد اهراجنه و تاراظتنا نداد شرتسگ اب دوخ یگدنز طیارش
 هعسوت هب دناوت یم دنملاس ینس هورگ یهاگآ هک دنا هداد ناشن سأر هاگدید فالخرب یتاقیقحت هتبلا .دنا هتشاذگ شیامن
 .دوشن رجنم دروم نیا رد یسایس یاه شنت
 ناشن و دراد صخاش کی ناونع هب ار یعامتجا طباور دوخ رد هیرظن نیا هک تسا دقتعم هیرظن نیا دروم رد 9گنایل
 رکفت و شرگن زرط یور رب یریثأت و تسا راذگریثأت یگدنز زا تیاضر شیازفا یور رب اهنت نآ شیازفا هک دهد یم
 .(.Liang et al) درادن یریثأت اه نآ
 درخ هیرظن هک دوش یم ناونع نینچ ،دراد دوجو گنهرف درخ هیرظن و تیلاعف هیرظن نیب هک ییاه تهابش دوجواب هتبلا
 .(McClelland, 1982) دراد لباقتم راثآ دروم رد یعامتجا یاه هیرظن رد یرتشیب یاه هشیر یاراد گنهرف

 
                                                           
1 -Aged Subculture theory 
2 -Arnold Rose (1962, 1965) 
3 -Liang et al 
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 تیلقا هورگ ناونع هب دنملاس دارفا هیرظن -ج
 طیارش قیقحت نیا رد .دش یفرعم یسانش یریپ ناققحم هب 9038 لاس رد 8نوراب طسوت راب نیلوا یارب هیرظن نیا

 رد .دوب هدش سکعنم ،دوب هدش هداد 7ترو سیئول طسوت یتیلقا یاه هورگ زا هک یفیرعت لباقم رد ییاکیرمآ نادنملاس
 هک یدارفا هیقب زا یگنهرف و یکیزیف یاه یگژیو لیلد هب هک دندوب هدرک یفرعم دارفا زا یهورگ ار تیلقا فیرعت نیا
 ار دوخ و دننک یم هبرجت ار رباربان ای و توافتم یاهراتفر هک یلاحرد ،دنوش یم هتخانش ادج دننک یم یگدنز هعماج رد
 (Cuellar, Stanford, & Miller-Soule, 1992) .دنناد یم یعمج ضیعبت ضرعم رد یفده ناونع هب
 یاه یگژیو .درک یفرعم یتیلقا یاه هورگ ناونع هب لماک روط هب 9روملاپ یبایزرا ساسا رب ناوت یمن ار نادنملاس هتبلا
 :تسا ریز بیترت هب نآ رد نادنملاس هاگیاج و هورگ نیا
 .دنک یم نادنملاس ناونع اب یصخشم هورگ هب قلعتم ار اه نآ هک دنا ییاه هصخشم و اه یگژیو یاراد نادنملاس (فلا

 رد ار اه یگژیو نیا اه نآ هک نیا لیلد هب یلو .دنیاه یگژیو نیا هلمجزا هدش دیفس یوم گنر ،تسوپ کورچو نیچ
 .درک بوسحم یتیلقا یاه هورگ وزج ناوت یمن ار اه نآ (ناتسوپ هایس ای و نانز دننامه) دنتشادن دوخ یگدنز لوط

 هعماج دارفا رگید طسوت رگید ینایب هب ای و دنوش یم یفرعم یا هشیلک و یفنم روط هب هک نیا لیلد هب نادنملاس (ب
 و توترف ،فیعض و رامیب یدارفا ار اه نآ .دنریگب رارق ناوت یم یتیلقا یاه هورگ وزج ،دنریگ یم رارق یرواد شیپ دروم
 .دننک یم یفرعم دلوم ریغ

 یندم  قوقح رظنزا .تفگ خساپ هبنج ود زا ناوت یم ار هن ای دوش یم لئاق یضیعبت نادنملاس دروم رد ایآ هک نیا (پ
 نیا باوج ،یتیلاعف و یمادختسا ثحابم عوضوم رد یلو .دنوش یمن بوسحم تیلقا سپ هدوب قوقح یاراد اه نآ
 .تسا تبثم لاؤس

 شخب هک نیا اب نادنملاس دنچره .تسا یتیلقا یاه هورگ نیب رد لومعم یاه یگژیو زا هک مک دمارد و رقف (ت
 دننامه یداصتقا رظنزا اه نآ زا یرایسب یلو ،دنهد یم لیکشت اه هورگ نیا اب هسیاقم رد ار هعماج زا یرت گرزب
 .دنراد رارق مورحم هقبط رد یتیلقا یاه هورگ

 هتبلا .دنا یسایس تدحو دراوم یخرب رد و دوخ صاخ تیوه یاراد یتیلقا یاه هورگ دننامه نادنملاس زا یشخب (ث
 یکیزیف یاه یگژیو ،نس ،یداصتقا تیلاعف نوچمه) نوگانوگ دراوم نداد رارق رایعم اب دارفا نیا هک درک ناونع دیاب
 .دنک یم داجیا تخاونکیریغ یهورگ اه نآ زا و دنراد دوخ تیوه فیرعت رد یعس (...و
 یاه یگژیو لیلد هب یلو ،دنا یتیلقا هورگ نادنملاس هک درک ناونع تحارص هب ناوت یمن ،هدش هتفگ دراوم هب هجوت اب
 (Palmore, 1978) .دیمان «یتیلقا هورگ هبش» ناوت یم ار نآ ،ود نآ نیب کرتشم
 صوصخ رد هناگ شش تایرظن زا یشان نادنملاس یعامتجا تسسگ هب رجنم لماوع ناوت یم 8 هرامش لودج رد
 .دومن هدهاشم ار یدنملاس

 

 

                                                           
1 -Milton Barron 
2 -Louis Wirth 
3 -Erdman Palmore 
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 نادنملاس یعامتجا تسسگ هب رجنم لماوع صوصخ رد هناگ شش تایرظن :1 هرامش لودج
 تسسگ هب یهتنم بولطمان لماوع یدنملاس هیرظن
 یعامتجا یگدنز رد هلخادم زا ندنامزاب دهعت مدع هیرظن
 یعامتجا یاه شقن نداد تسد زا  ٔٔهجیتنرد یمظن یب تیلاعف هیرظن
 یعامتجا یاه تیامح ؛یلام تاناکما ؛یتمالس :هزوح هس رد فعض یعامتجا طیحم هیرظن
 یریپ هرود رد یگدنز نارود ریاس تامیالمان موادت موادت هیرظن
 دنتسه یناوج هیحور دقاف دنهد یم لیکشت نادنملاس ار نآ تیرثکا هک ییاهداهن گنهرف هدرخ ناونع هب دنملاس دارفا هیرظن
 اوزنا و ینیزگادج دننامه ،نادنملاس رد تیلقا یاه هورگ هژیو تافص یخرب دوجو تیلقا هورگ ناونع هب دنملاس دارفا هیرظن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دنملاس رهش تیریدم رد یتنس یزیر همانرب یور شیپ یاه شلاچ
 و یقوقح فلتخم یاه ماظن و هدوب یرشب تاذ زا یئزج قح رگید نایب هب .تفرگ رظن رد قح نودب ار ناسنا ناوت یمن

 یاه تیدوجوم ریاس اب یفافش یدنبزرم هب قح نیا فیرعت اب دنا هتشاد شالت خیرات فلتخم یاه هرود رد یسایس
 .دنزادرپب هباشم
 دنچ یارب ،ددرگ یم یو ینوماریپ یاضف و دنورهش طباور میظنت هوحن اب طبترم هک قوقح نیا زا یشخب هب نتخادرپ
 یرهش نانادداصتقا و ناسانش هعماج رهش هژیو هب و یعامتجا مولع هزوح نارگشهوژپ زا یرایسب تاثحابم عوضوم ههد
 .تسا
 .دنا هتخادرپ یرهش یاهاضف رب نادنورهش دازآ و روحم قوقح هلخادم موزل هلئسم هب یفلتخم یایاوز زا نیرکفتم نیا
 هچنآ یارب ار هفلؤم دنچ موهفم نیا طسب اب دور یم رامش هب سکرام یرکف نادرگاش زا هک یوسنارف 8روفول یرناه
 :دومن هئارا ،دناوخ یم «رهش هب قح» یاه صخاش
 یزیر همانرب دنیارف رد نادنورهش تکراشم-8
 یرهش تیریدم و یحارط یزیر همانرب هب نادنورهش یسرتسد نیمضت یرهش تیریدم و یحارط -7
 و تشادهب و تیلاعف راک و نکسم هب یناگمه یسرتسد یارب نیمز یربراک هنابلط یربارب و نزاوتم تیاده -9
 ینالوط یگدنز و تغارف تاقوا ،یمومع یاضف و یمومع لقنو لمح ؛شزومآ

 یمسرریغ ناکسا یهدناماس و بسانم نکسم هب دمآرد مک نادنورهش یسرتسد نیمضت -4
 یعامتجا روما یارب هژیو یاه هنهپ صاصتخا اب یمومع یاهاضف زا نادنورهش کرتشم هدافتسا هب یسرتسد نیمضت -0
 .رهش رد
 ناونع هب نآ یعقاو هاگیاج هب ندیسر یارب ناریا رد یرهش تیریدم ینالوط هار زا ناشن اه هفلؤم نیا هب ارذگ یهاگن
 و دنملاس نادنورهش هاگرظنم زا ار هناگ جنپ یاه صخاش نیا رگا هژیو هب .دراد (یروتسد لباقم رد) "یمیظنت داهن" کی
 زین نادنملاس .میهد رارق تخادرپ دروم ناشیا یاهزاین و طیارش هب تبسن وگخساپ و بولطم رهش کی تابیترت
 .دنتسه هدش نیمأت قوقح دقاف هدشدای یاه هزوح زا یرایسب رد دوجوم عضو رد نادنورهش ریاس دننامه
 .تسا هداد رارق رظندم نونکات ار درکیور ود یدنملاس هلئسم اب ههجاوم رد دوخ یتنس مرف رد یرهش یزیر همانرب
 :یلومعم دنورهش هباثم هب دنملاس -تسخن درکیور

                                                           
1 - Henri Lefebvre 
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 هب ساسا نیمه رب و هدش هتفرگ رظن رد نارگید اب هباشم ییاهزاین اب نادنورهش زا یئزج ناونع هب نادنملاس هاگن نیا رد
 و یکیزیف صاخ طیارش دننامه ییاه شلاچ .تسا هدش تعانق یصاصتخاریغ و یمومع ،لومش همه ییاه خساپ هئارا
 نیمه رب و هدش هتفرگ هدیدان عامتجا هرمزور هعسوت رد تکراشم یارب ناشیا توافتم یاهزاین ای و نادنملاس یناور
 تسیز هرمزور هخرچ زا دنملاس فذح هب رجنم تیاهنرد و هدنزاس ریغ ،زیمآ ضیعبت ناوت یم ار یهاگن نینچ ساسا

 .تسناد یرهش
 :رگدیلوت ریغ دنورهش هباثم هب دنملاس - مود درکیور
 ریذپ بیسآ هورگ کی ناونع هب ار نادنملاس ناهج طاقن یرایسب رد یدالیم تصش ههد هنایم زا تسخن درکیور دمایپ
 لمع رد هچنآ .دومن ایهم ناشیا روضح یارب ار اهرهش یاضف و دبلاک ات دیدرگ شالت و هتخانش تیمسر هب یعامتجا
 یهاگدید نینچ هجیتنرد .دوب هدننک فرصم ًاافرص و رگدیلوت ریغ یعامتجا هورگ کی ناونع هب نادنملاس یقلت داد خر
 و یداصتقا یدمآراک یدعب لحارم رد و) ییاضف تایبرجت دیلوت رد دنورهش کی ناونع هب هکنآ زا شیب نادنملاس
 و یزیر همانرب رد ناشیا شریذپ و هدش هتفرگ رظن رد اضف هدننک فرصم ،دنشاب هتشاد شقن (نآ ریاظن و یعامتجا

 یاه هنارای ،یرهش ناملبم رد یدبلاک تارییغت ،تمیق نازرا یاه هاگشیاسآ و نکسم نیمأت هب دودحم یرهش یحارط
 .دیدرگ ناشیا میرکت یارب یطیحم تاغیلبت تیاهنرد و یرهش تامدخ زا یدنم هرهب یارب یداصتقا
 یریذپ روضح و هدش راکنا یعامتجا یریذپ شقن و تیلاعف موادت یارب نادنملاس تیفرظ نانچمه زین درکیور نیا رد
 .تسا هتفرگرارق یزیر همانرب فده ناشیا یمسج و یناور یاه شلاچ زا غراف نادنملاس یارب یرهش یاضف
 هناراکمه یزیر همانرب

 یا هیرظن و یشهوژپ تدمدنلب لمع همانرب کی لابند هب ،یدالیم 5338 ههد رخاوا رد هناراکمه یزیر همانرب حالطصا
 تسا هدش حرطم ،تشاد زکرمت یا هقطنم و یرهش یاه طیحم رد رت هنالداع یزیر همانرب یاهراتخاس یحارط رب هک

(Harris, 2002). 
 یگنوگچ و یطیحم و یداصتقا ،یرهش یاه تسایس یارب یرهش قطانم تیمها تلع هرابرد هناراکمه یزیر همانرب

 اب یزیر همانرب عون نیا یفرط زا .تسا تاعامتجا نیا یاه ناکم تیفیک دوبهب یارب 8یسایس تاعامتجا یهد نامزاس
 حرط ار یدربهار یزیر همانرب ققحت یگنوگچ زا دیدج یکرد ،لمع یارب مه و رکفت یارب مه یبوچراچ ندرک مهارف
 :زا دنا ترابع هک دنا هتفر راکب یا هیاپ رکفت و اه هیرظن ،هناراکمه یزیر همانرب رد .دنک یم
 .دنک یم نیمأت ار هناراکمه یزیر همانرب هیاپ لوصا و یرورض یاه ناینب نیرتشیب هک ،7یطابترا یزیر همانرب هیرظن •
 .دوش یم ققحم یطابترا یزیر همانرب هیرظن یتسبراک یاه هویش زا یزیر همانرب هویش نیا

 9یروابداهن یعامتجا هیرظن زا هک –تیمکاح یاه هناماس و یداهن ثحابم نتفرگ رظن رد اب هناراکمه یزیر همانرب •
 زیامتم دنا هتفرگ لکش یطابترا یزیر همانرب هیرظن یانبم رب هک ییاه هویش ریاس زا -دوش یم هناراکمه یزیر همانرب دراو

                                                           
1- Political communities 
2- Communicative planning 
3 -Social theory of institutionalism 
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 تیلاعف ندش راد هدهع یگنوگچ و 8یرهش قطانم یاه ییایوپ کرد یارب یا هیاپ ،ارگداهن یعامتجا هیرظن .دوش یم
  .(Healey, 1997) دهد یم هناراکمه تفایهر هب 7یمومع تسایس

 وس کی زا یدربهار رکفت رب ینتبم یرهش یزیر همانرب رد یروابداهن هیرظن و یطابترا یزیر همانرب هیرظن بیکرت اب
 .دوش یم هداهنانب ،هناراکمه یزیر همانرب یارب یلمع راک روتسد رگید یوس زا و یرظن یا هیاپ

 هناراکمه یزیر همانرب دنیآرف -
 -تسا هتفرگ تهج جیار یا هفرح یاه تسبراک و متسیس یاهرتماراپ ینوگرگد یوس هب هک -هناراکمه یزیر همانرب
 زا دنیارف نیا .دنک کیدزن لمع هب ار تفایهر نیا یا هیرظن یاه تشاگنا و ینابم هک تسا یدنیارف یزادنا هار دنمزاین
 کیدزن لمع هب ار هناراکمه یزیر همانرب اب طابترا رد و یزاوم روط هب هک تسا هدش لیکشت نالک  ٔٔهلحرم ود
 .دنزاس یم
 هناراکمه یریگرد یارب یزیر همانرب یاه تسبراک یداهن یحارط :تسخن هلحرم -فلا
 نایم رد نآ یاه لح هار و تالکشم ،ثحابم دروم رد دیدج و کرتشم یکرد داجیا یپ رد هناراکمه یزیر همانرب
 کی رد دوجوم یاه هکبش زا هدافتسا رب هار نیا رد و تسا یزاس دربهار یاه ششوک دربشیپ یارب ریگرد یاه هورگ
 دوجوم یاهراک دنور و اه هشیدنا ،اه طابترا نیا قیرط زا .دنک یم زکرمت اه نآ نیب یقفا یاه طابترا تیوقت و ناکم
 .دوش یم دیلوت -تسا طبترم ریگرد یاه هورگ هب قلعتم هک -یدیدج یاهراک دنور و اه هشیدنا و دنوش یم 9ینیبزاب
 صاخ یاه ینارگن زا اهر ،یدیدج یاهدنور و اه هشیدنا تسا مزال 4یعامتجا تیکلام نیا هب یبایتسد یارب
 ،رکفت یاه شور یهد لکش زاب و دوجوم یاه تشاگنا ندیشک شلاچ هب ییاناوت ات دنبای هعسوت ،ریگرد یاه هورگ
 دراد دوجو هچنآ نیب ،0یزاس نزاوتم لمع کی رد یزاس دربهار اه یگژیو نیا اب .دنشاب هتشاد ار لمع و یراذگ شزرا
 ار دوجوم عضو اهنت اه ششوک ،دشاب مک یلیخ دوجوم عضو رد رییغت رگا :تسا دشاب هتشاد دوجو دناوت یم هچنآ و
 و یعامتجا تیلوبقم هدودحم زا جراخ تسا نکمم دنور رتارف دوجوم عضو زا یلیخ اه تیلاعف رگا و دننک یم رارکت

 شیپ زا یدنیارف لدم کی اب دناوت یمن یدنیارف نینچ یروآون .دنریگ رارق ریگرد یاه هورگ نایم رد یسایس
 ،تسا یلحم طیارش یانبم رب یلحم یروآون هدروآرف هناراکمه یزیر همانرب دنیارف هکلب ،دیایب تسد هب 6هدش نییعت
 جیار یرهش یزیر همانرب دنیارف رد هناراکمه یریگرد ندناجنگ یارب هیاپ طیارش داجیا یارب یلصا لحارم ناوت یم یلو
 یارب هک یتاناکما دروم رد رکفت و دوجوم یاهراک دنور و اه هشیدنا ینیبزاب هب دناوت یم لحارم نیا .درک یفرعم ار
 .دناسر یرای ،دماجنا یم هدش صخشم فده تهج رد اهراک دنور نیا  ٔٔهعسوت

 هناراکمه یریگرد یارب یتیمکاح یاه هناماس یداهن یحارط :مود هلحرم -ب
 رب عجرم طاقن و ینعم یاه هناماس یهد لکش هزاب رد یزاس دربهار دنیارف رد هناراکمه یزیر همانرب یاه ششوک
 یاهراک دنور و ینوناق دعاوق رد رییغت هب تسا نکمم و تسا راذگریثأت یتیمکاح متسیس کی رد عبانم صیصخت

                                                           
1 -Urban region dynamics 
2 -Public policy 
3 -Review 
4 -Social ownership 
5 -Balancing act 
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 -یتارییغت نینچ داجیا (Healey, 1997) دوش رجنم مه دننک یم تیریدم ار ییاضف یزیر همانرب یاه تسبراک هک یرادا
 حطس نیا .دوش یم ماجنا یتیمکاح یاه هناماس یداهن یحارط رد -تسین ریذپ ناکما یسایس تساوخ دوجو نودب هک
 ندومن مهارف و یزاس عامجا یاهدنیارف نابیتشپ یمسر و ینوناق یاهراتخاس رارقتسا یپ رد یداهن یحارط زا
 رد ناوت یم ار یتیمکاح متسیس رد یمسر و ینوناق یاهراتخاس نیا یاه یگژیو .تسا اهدنیارف نیا زایندروم یاهرازبا
 :درمشرب هنوگ نیا ریز
 توافتم ینعم یاه هناماس و یگنهرف عجارم ،یعامتجا یاه هکبش و ریگرد یاه هورگ عونت و هنماد نتخانش تیمسر هب
 .دشاب هتشاد دوجو اه نآ نیب تسا نکمم هک تردق هدیچیپ طباور زین و اه نآ عونتم و
 یاه هناماس و دتفا یم قافتا تموکح یمسر یاه یگدنیامن زا جراخ رد یتیمکاح لامعا زا یرایسب هک نیا قیدصت
 .دنتسه یتلود یاه یگدنیامن زا جراخ رد تردق شخپ دنمزاین یزیر همانرب
 لوصا لیمحت یاج هب ،ینامزاس یاه هنوگ و اهراک دنور رد عونت و یمسرریغ عادبا یارب یتالیهست ندومن مهارف
 .صخشم لومعم
 و رکفت یاه هار و اه نآ یگنهرف عونت نتخانش تیمسر هب نیع رد یسایس عامتجا یاضعا همه روضح ناکما تیوقت

 .دنراد هارمه هب هک یعونتم یهد نامزاس
 تامیمصت تشپ هک ییاه هراعتسا و تاروصت ،تاعالطا ،اه ثحب دروم رد ،ناگمه دید رد و هتسویپ ییوگخساپ

 .دراد رارق یمسر تیمکاح
 رهش رد یدنملاس اب ههجاوم رد هناراکمه یزیر همانرب زا هدافتسا تهج یریگ هجیتن
 هعماج اب یلسن نیب تسسگ زا یشان یراگزاس مدع هبرجت لیلد هب نادنملاس ،دش حرطم موادت هیرظن رد هچنآ قباطم
 ریگرد یاه هورگ رگید یاه شلاچ کرد و دوخ یاه شلاچ نایب رد یناوتان لیلد هب ار یتالکشم دنناوت یم ،ناشزور هب
 مدع ،اه نآ یارب یلماعت تصرف دوبن نینچمه و ریگرد یاه هورگ نیب یشناد نینچ دوبن لیلد هب یفرط زا .دننک هبرجت
 شناد زا هدافتسا» .دنک یم گنرمک زین ار ریگرد یاه هورگ تخانش یطیارش نینچ .دریگ یم لکش اه نآ نیب دهعت
 نیا فیرعت تهج رد یمدق دناوت یم دنمناماس شناد رانک رد ،ریگرد یاه هورگ تابلاطم تخانش روظنم هب «یلحم
 .دشاب اه هورگ
 ،ریواصت تروص هب ییاه هینایب و 7ییارس ناتساد ات 8دنمناماس ینالقع لیلحت زا-لالدتسا و تخانش فلتخم عاونا
 زا یریگراک هب ناکما تخانش لاکشا ریاس .دوش یم هتخانش تیمسر هب یطابترا یزیر همانرب رد -اهادص و تاملک
 و تالکشم هرابرد اهوگتفگ زا ینتم رد یزیر همانرب شنکاو تیلباق و دنک یم داجیا ار ریگرد فلتخم یاه هورگ
 هک ییاه هناماس هنایوج هطلس تالیامت اب تفلاخم یارب رتشیب تیفرظ و دنک یم ریذپ ناکما ار لمع طیحم رد 9تاناکما
 (Healey, 1997) .دنک یم مهارف ار دنتسه طابترا رد تلود و رازاب اب

                                                           
1 -Rational Systematic Analysis 
2 -Expressive Statements 
3 -Possibilities 
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 عماوج رد هک دنتسه دوخ هژیو یراذگ شزرا و لالدتسا یاه هار و یتخانش ،یرظن ،یتشاگنا یاه هناماس یاراد دارفا
 نآ رب یرهش یطابترا یزیر همانرب .دنا هتفرگ لکش توافتم هرظانم ای و 7دونشو تفگ ،8نامتفگ هبرجت یاراد و عونتم
 ریگرد یاه هورگ نایم رد .درک ادیپ تسد لباقتم کرد فلتخم حوطس هب کرتشم نابز دوبن تروص رد ات تسا
 عفانم اب راگزاسان تامیمصت لباقم رد یرابدرب یارب کرتشم تیفرظ داجیا ،هشیدنا هعسوت ناکما ندش مهارف روظنم هب
 یزیر همانرب ندش دراو و فلتخم یاه یگدنیامن لامعا و تامادقا نیب یگنهامه داجیا ،فلتخم ریگرد یاه هورگ
 (Healey, 1997) .دوش یم هتفرگ راکب ییارمه ،اه نآ رییغت ناکما و یعامتجا طباور هنیمز هب یرهش
 هکلب ،تسین هدش نییعت شیپ زا عفانم دروم رد ینز هناچ ای لدابت لماش اهنت هک تسا شنک نایم یاراد یدنیارف نینچ
 نامز رد ار تباث یاه تیولوا دناوت یم نیا اریز .تسا لباقتم کرد یارب ششوک طسوت لباقتم یریگدای دنیارف کی
 قیرط زا اهنت هن دنناوت یم تردق طباور و دنراد یداضتم تاراظتنا و عفانم مدرم .دنک رییغت راچد یعمج عفانم نایب
 .دنوش طلسم مدرم رب دنوش یم ضرف تسرد ،رکفت ندب هب هک یلامعا و تایضرف لیمحت قیرط زا هکلب یدام عفانم
 اب دتفا یم قافتا هک تسا یلمع دروم رد بیقر یاهاعدا نیب رد ندروآ لیلد یارب ییاه هار نتفای هفیظو یزیر همانرب
 .دوش یمن هتشاذگ رانک هدش مالعا لح هار چیه و هتشاد ییوگخساپ شزرا اهاعدا همه هک ضرف نیا باستحا
 هب میمصت کی رس رب ریگرد یاه هورگ هک تسا یتیعضو هب یبایتسد ینعم هب یمادقا نینچ ریگرد یاه هورگ نایم رد
 .دشابن اه نآ همه هدش نییعت شیپ زا و یدرف عفانم هدننک نیمأت ًااموزل میمصت نیا هک دنچره ؛دنا هدیسر 9قفاوت
 ،یتسایس یاه نامتفگ رییغت رد هناهاگآ یاه ششوک ،دنوش یم ماجنا یعامجا نینچ اب هک یزاس دربهار یاه تیلاعف
 ،عفانم هرابرد اهنت هن ناگدننک تکراشم اه تیلاعف نیا رد .دنیآ یم رامش هب عبانم یاه نایرج و دعاوق ،یتسایس یاهدنیارف
 مه دنهد یم تیمها ارچ و یزیچ هچ هب ناگدننک تکراشم ریاس هک نیا هرابرد هکلب ،رگیدکی یاه شزرا و تاحیجرت
 هدننکدیلوت رگید یوس زا و تسا هناراکمه تفایهر یریگراک هب یلصا لوصحم وس کی زا ییارمه نیا .دنزومآ یم
 .دیآ یم رامش هب -تسا زایندروم هناراکمه یریگرد یزادنا هار یارب هک -یداهن یاه هیامرس
 نایب ینشور هب ار نادنملاس لابق رد ریگرد هورگ ود ره تالکشم میقتسم روط هب ،لبق هلحرم رد هدش ماجنا تخانش
 هیرظن) یلسن نیب دهعت مدع ،(تیلاعف هیرظن) نادنملاس یاه یگژیو اب بسانتم دیدج شقن دوبن دناوت یم نآ .دنک یم
 یاوزنا ،(یعامتجا طیحم هیرظن) نادنملاس دروم رد دوجوم هدننکدودحم و یفنم یاهراجنه و فیراعت ،(دهعت مدع
 تامادقا ای و (گنهرف درخ هیرظن) نادنملاس یور رب یراجنه تارییغت ندوبن اراک و هافر دوبمک ،نادنملاس
 تعسو هب هجوت اب .دنک نایب ینشور هب ار (تیلقا یاه هورگ هیرظن) رگیدمه لباق رد ریگرد یاه هورگ زیمآ ضیعبت
 ،نآ دروم رد ثحب ماجنا زا سپ ات دوش نییعت ریگرد یاه هورگ نیب دیاب وگو تفگ و ثحب هزوح ،هدش نایب لئاسم
 یا هتفای نامزاس ثحابم نینچ رد ریگرد یاه هورگ یمامت هوالع هب .درک یریگیپ زین یمسر یاه هزوح رد ار نآ ناوتب
 دهاوخ ماجنا نارگلیهست روضح رد ...و یگنهرف ،یعامتجا طیارش اب قباطم نآ ماجنا دنور و هدشن هتشاگنا هدیدان
 رییغت ای و فیرعت یارب یتصرف نآ رد ات دوش یم ماجنا یسایس نامتفگ یزادنا هار یارب یتامادقا نینچ .تفرگ

                                                           
1 -Discourse 
2 -Dialogue 
3 -Agreement 
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 زا یشان لئاسم و تسا اه توافت نایم رد قفاوت هب ندیسر ناکما نآ هجیتنرد و ریگرد یاه هورگ ییانعم یاه هناماس
 .دوش فرطرب اه نآ یاهراجنه رییغت یارب رتسب داجیا و هورگ ود یاهزاین و هحلاصم ،یلسن نیب دهعت و لماعت مدع
 نارگیزاب تامادقا هب هک دنا یمسرریغ و یمسر نیناوق و دعاوق زا یا هعومجم ،یروابداهن یعامتجا هیرظن رد 8اهداهن
 دوش یم ماجنا یتوافتم حوطس رد 7یداهن یحارط .(Alexander, 2015) ،(Faludi, 2000) دنهد یم راتخاس فلتخم
 لبق زا یاه شزرااب قباطت هب رداق ار لمع و راتفر ات دوش کرد نآ رد ینامزاس یاهراتخاس و اه شور ،نیناوق ات
 اب یرهش یزیر همانرب .(Alexander, 2015) .دنکب هدشراذگاو روما یارجا و هاوخلد دصاقم هب یبایتسد ،هدش نییعت
 داصتقا هعسوت یاه همانرب ،نکسم نیمأت همانرب ،یرهش یاه هعسوت رد 9یصوصخ – یمومع یاه شخب یراکمه
 یاه همانرب و اه نامزاس ،یرهش تایح دیدجت یاه همانرب و اه نامزاس دننام هژیو فادها اب ییاه نامزاس ،یلحم
 رد هعسوت یاه هژورپ و اه تخاسریز نیمأت یاه همانرب ،یعیبط تارطاخم شهاک یاه همانرب ،یطیحم تسیز تیریدم
 هک تسا ینامزاس نورد یاهداهن یحارط لماش یداهن یحارط درخ حطس .دریگ یم رارق ینایم حطس رد یداهن یحارط
 .دوش یم طوبرم اه هورگ و اه هتیمک دننام یمسرریغ ای یمسر همین یعامتجا یاهدحاو و ینامزاس یاهدحاو درخ هب
 و نداد راتخاس هب تبسن هک سکره و نایرجم و ناریدم ،ناصصختم ریاس دننامه ،دوخ لمع رد نازیر همانرب
 زا حطس نیا اب هتسویپ ،دراد نآ ندوب رثؤم زا نانیمطا لوصح هفیظو ینامزاس یاهدنیارف ای نامزاس کی تیریدم
 .دنتسه ریگرد یداهن یحارط
 -عجرم بوچراچ و تخانش یاه هناماس رییغت هلیسو ناونع هب -4میاداراپ هناهاگآ رییغت دنیارف ناونع هب یزاس دربهار
 .(Healey, 1997) دوش یم ماجنا همانرب دیلوت یارب نآ زا یا هدرتسگ تشادرب هناراکمه تفایهر رد و دوش یم ریبعت

 شناد رانک رد یلحم شناد رب هیکت اب و ییارمه هب یبایتسد ریسم رد یزاس دربهار دنیارف رد میاداراپ رییغت یگنوگچ
 و دونشو تفگ ناکما هک اهدنیارف نیا رد .دوش یم صخشم هناراکمه یریگرد یاهدنیارف قیرط زا و دنمناماس و ینف
 اه نآ رب و دوش یم رورم اه هورگ نیا دزن رد دوجوم یاه هشیدنا مه ،دننک یم مهارف ار ریگرد یاه هورگ نایم هثحابم
 نیا .دنوش یم داجیا -دنتسه هطوبرم ریگرد یاه هورگ هب قلعتم ًااقیمع هک -دیدج یاه هشیدنا مه و دراذگ یم ریثأت
 ناشدوخ صاخ عفانم و اه ینارگن زا اه هورگ نیا هک تسا ریگرد یاه هورگ نایم رد یباتزاب یتیلاعف دنمزاین اهدنیارف
 نینچ رد .دنیامن هرابود رکفت یزیر همانرب دروم عوضوم دروم رد دویق و اه تصرف ،تالکشم هرابرد ،هتفر رتارف
 ثحابم هیاپ هک ینعم یاه هناماس ،یگنهرف یاه تشاگنا ،عجرم یاه بوچراچ رییغت و 0یهد لکش زاب ناکما یا هنیمز
 رییغت دنیارف هب ،یعمج یاه میمصت دیلوت زا رتارف یزاس دربهار دنیارف و دیآ یم دوجو هب دنتسه اه یریگ میمصت و
 .دوش یم لیدبت میاداراپ هناهاگآ
 و هدوب هورگ نیا دارفا نیب ریگارف یاه یگژیو زا غراف ،دنا هجاوم رهش رد نادنملاس هک ییاه شلاچ زا یگرزب شخب
 تارییغت .تسا رهش ای و نادنملاس روما لوئسم نایرجم و اهداهن ،اه نامزاس یاه میمصت و تامادقا زا یشان ًاامیقتسم
 تارییغت ات دور یم راظتنا هک ،درک دهاوخ هدروآرب هزوح نیا رد ار یزاین نینچ یتیمکاح یاه هناماس یداهن یحارط رد

                                                           
1 - Institution 
2 - Institutional Design 
3- Public – Private Partnership (PPP) 
4 -Deliberative Paradigm Change 
5 -Reshaping 
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 .دور شیپ یتیمکاح یاه هناماس یداهن یحارط رد هناراکمه یزیر همانرب دنیارف رد هدش ناونع تامادقا ساسا رب
 و اه نآ یداینب یاه یگژیو و ریگرد یاه هورگ عونت ،هدوب لومش همه نادنملاس و دارفا همه یارب ثحابم هک یا هنوگ هب
 یاه نامزاس ندرک ریگرد نوچمه) تموکح یمسر یاه یگدنیامن زا جراخ یتیمکاح لامعا ،هدش هتخانش تیمسر هب
 زا مادکره مهس ،اه شقن فیرعتزاب ای و فیرعت ،داجیا رانک رد یرییغت نینچ .دوش ماجنا (داهن مدرم و یتلودریغ
 داجیا تمس هب ایوپ روط هب ار ریگرد یاه هورگ یزاس دربهار دنیارف رد هک درک دهاوخ قیقدت زین ار ریگرد یاه هورگ
 .دنار دنهاوخ شیپ قفاوت کی
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