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 8اتسور یدبلاک یزاسون یاه هویش رد ناییاتسور یراتفر یاهوگلا هاگیاج
 نیدلا سمش لوتب

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت مولع دحاو ،یرامعم هورگ ،یرامعم یارتکد یهرود یوجشناد

 2یغارچهاش هدازآ
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یرامعم هورگ ،یرامعم هورگ رایشناد

 یدجام دیمح
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یزاسرهش هورگ ،یزاسرهش هورگ داتسا

 83/٩6/٩398 :شریذپ رودص خیرات  ٩6/16/٩398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یزاسون ی هسورپ رد یراتفر یاهوگلا یهدنامزاس .تسا ییاتسور یزاسون تیفیک رب راذگ ریثات لماوع هلمج زا «یراتفر یاهوگلا»
 یاضف ،تولخ میهافم رب یموب راتفر یاهوگلا اب دبلاک طابترا ظفح عقاو رد .دوش اهاتسور یجیردت گرم ای تایح ببس ،دناوت یم
 یوگلا هب هجوت نودب یزاسون .دنشاب یم اتسور ره یموب گنهرف زا هتساخرب میهافم نیا و دراذگ یم ریثات ورملق و ماحدزا ،یصخش
 شقن یرگنشور فده اب رضاح قیقحت .دش دهاوخ اتسور تیوه رییغت تدم زارد رد و اتسور ی هرهچ رییغت ببس یموب راتفر
 هدش یزاسون نكسم رد یراتفر یاهوگلا یقیبطت هسیاقم هب و یفیک یاوتحم لیلحت شور اب ،ییاتسور یزاسون رد یراتفر یاهوگلا

 و نامرک ناتسا یاهاتسور میسقت و کیكفت هب هجوت اب هعلاطم دروم یاه هنومن .تسا هتخادرپ نامرک ناتسا یاهاتسور یموب نكسم و
 اب و تسا هدش هدافتسا تادهاشم تبث ،هبحاصم ،یفیک یاه همان شسرپ زا ریبادت حطس رد .دنا هدش باختنا دنمفده و یرظن تروص هب
 یا هدننک نییعت شقن یراتفر یاهوگلا دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هدش ماجنا اه هتفای لیلحت یقطنم لالدتسا شور زا هدافتسا

 یگدنز هویش تیاهن رد و اهدرکراک زا یرایسب رییغت ای فذح بجوم ،اهوگلا نیا هب یهجوت  یب و دنراد دنمتیوه یزاسون داجیا رد
 رد یموب یاهراتفر ظفح تهج رد ،ار نانیشناتسور شالت قیقحت نیا رد هدش ماجنا تاعلاطم لک رد .تسا هدش نانیشناتسور
 تهج رد نانکاس یموب راتفر یاهوگلا هب فعاضم هجوت موزل رب و دهد یم ناشن یدبلاک تارییغت دوجو اب هدش یزاسون ییاه هناخ
 .دیامن یم دیکأت اتسور ره تیوه ظفح
 
 نامرک ناتسا ،تیوه ،اتسور ،یزاسون ،یراتفر یاهوگلا :یدیلک ناگژاو

 
 

                                                                                                                                                               
 یقیبطت یهسیاقم) تیوه ظفح و یموب راتفر یوگلا رب ینتبم اتسور یرامعم یزاسون لدم نییبت" ناونع اب نیدلا سمش لوتب یرتکد یهلاسر زا جرختسم هلاقم نیا -8
 .تسا ماجنا لاح رد ،تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،رنه و یرامعم،نارمع هدکشناد رد "(نامرک ناتسا یاهاتسور
 a.shahcheraghi@srbiau.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -3
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 همدقم
 حناوس ربارب رد اهاتسور نیا یزاس مواقم و یزاسون هک تساتسور 13190 دوجو روشک رد مهم یاه شلاچ زا یکی
 یا هدودحم اهاتسور .دوشن یعامتجا یاهدنویپ عاطقنا و اهاتسور كرت ببس هک دشاب یا هنوگ هب دیاب یناسنا و یعیبط
 ییاتسور یاه هدودحم رد نکاس تیعمج .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناریا ینیمزرس تعسو زا %60 هب کیدزن
 دروم هراومه نایئاتسور یارب بسانم نکسم و طیحم نیمات ریخا یاه لاس یط .تسا رفن نویلیم 93دودح روشک
 ارجا لاح رد ییاتسور ینوکسم دحاو 666663 هنالاس تخاس یلم حرط ،لبق ههد ود دودح زا و هدوب هجوت
 مهارف ار اتسور رد یداینب هلخادم ناکما اهاتسور یزاسون هب طوبرم یاه تیلاعف .(03 :3398 ،روپ یپیترس) تسا هدوب
 زا ،دوب   دهاوخن اتسور هب اه نآ ی هرابود تشگزاب ناکما هک دوش یراتفر یاهوگلا فذح ببس هلخادم نیا ،دیامن یم
  .دیامن یم دراو اتسور تیوه و دبلاک هب ار ینیگنس ی هبرض ،اهاتسور زا یخرب رد اهوگلا نیا فذح تهج نیا

 اه شزرا ،تاداقتعا زا یا هعومجم .دهد یم هزیگنا و تهج یحارط هب هک تسا یبلاج عوضوم  ناسنا راتفر یاه تفارظ
 Abdul Rahima, Hariza) .دنک یم صخشم هعماج کی یارب ار یراتفر یاهراجنه هک تسا موسر و بادآ و

Hashimb, 2011:148) 
 گنهرف ی هیاپ رب یدربراک یحارط دیلک ،دزاس یم راکشآ ار یلامتحا تاحیضوت هک یلماوع و یراتفر یاه یگدیچیپ
 .تسا وگلا و متسیس یاراد هنیمز ره رد راتفر .تسا تیوه یدبلاک ریغ داعبا هب هجوت عقاو رد گنهرف هب هجوت .تسا

 رتاراک هک ،دهد لکش ار ییاه هناخ ییاتسور یزاسون رد دنناوت یم یراتفر یاهوگلا یریگراک هب و لیلحت و ییاسانش
 تقد .دشاب رتوگخساپ و رتدنمفده یزاسون هک دوش یم ببس اتسور رد یهورگ و یدرف راتفر تاعلاطم .دنیامن لمع
 شسرپ قیقحت نیا رد .دشاب یم یرورض یرما اهاتسور تیوه ظفح تهج رد یلماع ناونع هب یراتفر یاه تفارظ هب
 نیاایآ و ؟دنراد یشقن هچ یراتفر یاهوگلا ؟دراد تیمها دح هچ ات یراتفر یاهوگلا هب هجوت هک تسا نیا یلصا
 میهافم ادتبا شسرپ نیا خساپ ندرک ادیپ یارب ؟دنوش ناییاتسور یعامتجا و یکاردا دنویپ ثعاب دنناوت یم اهوگلا
 یاضف ،تولخ لماش یعامتجا یاهراتفر و نآ یاه هویش و یزاسون ،یگدوسرف ، اتسور موهفم هلمج زا یدیلک
 رد تیوه و یدبلاک یزاسون ی هطبار میهافم نیا شقن هب هجوت اب سپس و ددرگ یم حیرشت ماحدزا ،ورملق ،یصخش
 تاعلاطم ،یمک ،یفیک یاه شور زا قیقحت نیا رد روظنم نیا هب .دوش یم یسررب نامرک ناتسا یاهاتسور زا یدادعت
  .تسا هدش هدافتسا یفیک یوتحم لیلحت و ینادیم تادهاشم ،ینادیم
 نآ عاونا و اتسور-8
 قیقد فیرعت ،عوضوم نیا هک دنراد «اتسور» زا یتوافتم فیراعت فلتخم مولع یاه هزوح رد فلتخم یاهروشک
 و "یدبلاک یاه یگژیو" ،"تشیعم عون" نوچمه ییاهرایعم ساساربًااتدمع فیراعت اما دنک یم لکشم ار اتسور
 اتسور هدننک فیرعت یاهروتکاف ناونع هب ار لماوع نیا زا کی ره ناوت یم اذل ،تسا فیرعت لباق "یتیعمج راتخاس"
 یتسیز ظاحل زا اتسور .دنشاب هتشاد روضح یگمه یتسیاب لماوع نیا اتسور زا عماج فیرعت یارب .تفرگ رظن رد
 ریغ و میقتسم روط هب -نآ یعقاو نانکاس تیرثکا ،هدوب نوگمه (یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا ،یعیبط عضو)
 نیا زا یبیکرت ای دیص و یتسد عیانص هب ،معا روط هب و یرادغاب ،یرادماد ،یعراز یاه تیلاعف زا یکی هب -میقتسم
 سوفن یمسر و لومعم یاه یرامشرس رثکا هب دانتسا اب .(33 :3398 ،رابت حالف ،شیاسآ)دنشاب هتشاد لاغتشا اه تیلاعف
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 رد .ددرگ یم هدافتسا رهش زا اتسور کیکفت یارب ناکم ره رد تیعمج رفن رازه0 مقر ،ناریا رامآ زکرم نکسم و
 رفن 6660 ات رفن 660 زا شیب یدابآ هک تسا هدمآ ناریا یئاتسور ناسانش هعماج زا یکی زا لقن هب نآ فیصوت

  .دنوش یم  هدیمان«کهد»رفن 660 زا رتمک یاه یدابآ ،لباقم رد و «اتسور ای هد» تیعمج
 ،یعامتجا تاقبط و تیعمج بیکرت و تخاس ،تاطابترا ،تابسانم یانبمرب دناوت یم اتسور یسانش هعماج دید زا

 حیرشت رد اکیناتیرب فراعملا هریادرد.ددرگ فیصوت یعامتجا یاه شزرا و یداقتعا ،یلغش یاه هورگ و اه هداوناخ
 هب و دنسانش یم یبوخب ار اهنآ هکدننک یمراک یمدرماب ییاتسور نانکاس :تسا هدمآ نینچ ییاتسور هعماج یاه یگژیو
 ناوت یم ار ییاتسور هعماج یاه یگژیو" (Britannica,v.10,1970) دنا هتفرگوخ کچوک سایقمو یمیمص طباور
 یو ".دنرب یم مان 3تفشنیمگ ناونع تحت نآزا ؛یناملآ  سانشناور ؛8سینوت دنانیدرف هک تسناد یزیچاب ماگمه
 یرتگرزب هعماج تمس هب دارفا نآ رد هک تسا یعامتجا تفشنیمگ ؛دراد یم نایب نینچ تفشنیمگ هعماج صوصخرد
 ساسارب ار ناش نیناوق تفشنیمگرد دارفا ،هوالع هب .تسا مدقتم اهنآ یصخش قیالعو اه تساوخرب هکدننک یم تکرح
 ،رگیدکی هب تبسن عامتجا ای اضعا تیلوئسم ساسحاو بسانمراتفر صوصخرد یمومع یاهرواب ای یمومع بادآ
 .(Tönnies, 2001 )"دننک یم میظنت "دحاو هتساوخ" ساسارب تیاهنرد و عامتجا هب تبسن

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  اتسور عماج فیرعت- 1 رادومن
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهرظنم زا ناوت یم ار اتسور .تسا یرورض اتسور عاونا لیلحت و هیزجت ناییاتسور یراتفر یاهوگلا ی هعلاطم و كرد یارب
 یهاگتحارتسا تیهام ،میلقا یگنوگچ ،یدرگموب و یرگشدرگ تامدخ ،خیرات ،تشیعم هوحن ،تنوکس هوحن نوچمه یفلتخم
 میسقت رهش ـاتسور ی هدیدپ ناونع تحت رهش اب نآ بیکرت یگنوگچ زین و رارقتسا لکش ،یبهذم تاداقتعا و انب دوجو اتسور
  .دومن

 

 

 فیرعت

اتسور  

یدبلاک یاهیگژیو یهیاپ رب یتیعمج یاهیگژیو یهیاپرب   یتشیعم تاناکما یهیاپرب 

  :دادعت
 رفن 066 زا شیب
 رفن 0666 ات

  تیعمج

  یعیبط رتسب دوجو

  :طباور
 تفشنیمگ
 یعامتجا

 

 یزرواشک

 یرورپماد

 نداعم جارختسا

 یتسد عیانص

 یدایص

 

 لگنج

 ناتسهوک

 نابایب

 زاب قطانم
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  اتسور عاونا-1 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 راتفر یاهوگلا هیقب زا رت عیرس هک دنتسه ییاهاتسور یدنب هتسد نیا رد هک دوش یم نشور اتسور عاونا هناگ 3 یدنب میسقت زا سپ
 .دنهد یم رییغت ار دوخ یموب

 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم اه نآ رد یراتفر یاهوگلا تیمها نازیم و اتسور عاونا -2رادومن
 0یگدوسرف-3
 دوخ رتسب اب اتسور رهاظ بسانت مدع ،اتسور یگراوق یب ثعاب هک تسا یلئاسم نیرت مهم زا یکی اهاتسور یگدوسرف
 تیوه لوفا ،یموب راتفر یاهوگلا ندودز هب هک تسا یلماع یگدوسرف .دوش یم نایئاتسور یراتفر یاهوگلا رییغت و

 اتسور عاونا

 اتسور یدنب میسقت عاونا اتسور یدنب میسقت هوحن
8 

 تنوکس هوحن

 مئاد 

 تقوم

 ینوکسم ریغ

3 

 تشیعم هوحن

 یزرواشک

 یرادماد

 یتعنص

 (یندعم) یجارختسا

 یدایص

 یرنه و یتسد عیانص

 یلحم و یهایگ تالوصحم دیلوت
  یخیرات یگژیو 9

1 

 یدرگ موب و یرگشدرگ تامدخ

 یعیبط تایح

 یتسد عیانص

 یعیبط تالوصحم

 یخیرات راثآ

0 

 9میلقا یگژیو
 

 مرگ هام ید بوطرم و مرگ

 کشخ و مرگ
 لدتعم

 درس
 بوطرم همین و مرگ هامریت بوطرم و لدتعم

 یناتسهوک و درس

 کشخ و مرگ

  لدتعم

 درس

 یزاسالیو ،توافتم لوصف رد تماقا یهاگتحارتسا یگژیو 0

٩ 
 هژیو یبهذم بادآ و ناکما

 كربتم عاقب و هدازماما دوجو

  یبهذم نییآ دوجو

1 

 رارقتسا لکش

 زکرمتم

 هدنکارپ
 نیبانیب 

3 
 1 رهش -اتسور

 ییورایور

 یروآ یور

 اتسور عاونا

 تنوکس هوحن

  راتفر یاهوگلا
تسا یوق یموب  

 رهش-اتسور یهاگتحارتسا یبهذم رارقتسا لکش میلقا تشیعم هوحن

  راتفر یاهوگلا
تسا طسوتم یموب  

  راتفر یاهوگلا
تسا فیعض یموب  
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 مک ار یراتفر یاهوگلا دناوتیم دبلاک اب طبترم لماوع .دنک یم کمک هناگیب یراتفر یاهوگلا نتفرگ لکش و اتسور
 زین یراتفر یاهوگلا دوش یگدوسرف راچد دناوت یم دبلاک هک هنوگ نامه عقاو رد .دنک دوبان لماک روط هب ای گنر
 زا هتساوخرب یموب راتفر یاهوگلا زا درف نتفرگ هلصاف ،یراتفر یاهوگلا یگدوسرف زا روظنم .دنوش هدوسرف دنناوت یم
 ار درف ،انب دبلاک یگدوسرف یهاگ .تسا یموب یراتفر یاهوگلا میهافم و دبلاک حیحص یناشوپمه مدع و دوخ گنهرف
 و دوخ یموب گنهرف زا تسرد كرد مدع لیلد هب درف یهاگ و دنک یم یراتفر یاهوگلا زا یرسکی رییغت هب روبجم
 و هناگیب یراتفر یاهوگلا جاور ،عقاورد .دهد یم رییغت ار دوخ یراتفر یاهوگلا ،نآزا ثعبنم یاهشزرا و لوصا
 و دبلاک رد یگدوسرف نتفرگ رظن رد اب قیقحت نیا رد .دراذگ یم ریثات نیشن اتسور درف یراتفر یاهوگلا رب یتادراو
 ود رد یبسن یگدوسرف .میسرب اتسور رد لماک یگدوسرف و یبسن یگدوسرف موهفم ود هب میناوتیم یراتفر یاهوگلا

 یراتفر یاهوگلا و هدوسرف دبلاک (ب دنراد یبسن یگدوسرف یراتفر یاهوگلا و ملاس دبلاک (فلا دهدیم خر تلاح
 تشگزاب و عاضوا ندرک رتهب تهج یلحهار ناونع هب دناوتیم یزاسون (فلا) تلاح رد .دنشابیم هدوسرف اتبسن
 تیوه رد ار شیوخ تیوه درف هک دومن تیوقت درف رد ار هزیگنا نیا یتسیاب (ب) تلاح رد و دشاب زاسراک تیوه
 تیوه زا یشخب ار یراتفر یاهوگلا و درادنپب شیوخ تیوه ار طیحم تیوه رگید ترابع هب ای دنک وجتسج طیحم

 یگدوسرف زا روظنم تفرگ دهاوخ ار یزاسون یاج یزاسزاب دهد خر لماک یگدوسرف هک یتلاح رد اّبما .دنادب دوخ
  .دشابیم هدوسرف یراتفر یاهوگلا و هدوسرف دبلاک لماک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم یزاسون اب نآ طابترا و یگدوسرف عاونا -3رادومن
 .دماجنایب یراتفر یاهوگلا و دبلاک هرابود یایحا هب اتسور تیوه اب بسانتم و گنهرف رب دیکات اب دناوت یم یزاسون
 دوخ یلصا لکش هب ار هلداعم ناوت یم ،میناهرب یگدوسرف زا یراتفر یاهوگلا تلاصا ظفح اب ار اتسور ناوتب رگا
 .تخاس رت کیدزن ،تیوه ظفح اب یزاسون ،ینعی

 نآ عاونا و 3یزاسون -3
 یلو هدوب رادروخرب رصاعم و بسانم یدرکراک زا انب ای و هعومجم ،یرهش یاضف هک دوش یم ماجنا ینامز یزاسون
 لماش ار یتامادقا هعومجم یزاسون .تسا هدش نآ ییآراک و یهدزاب شهاک ببس ییاضف -یدبلاک یبسن یگدوسرف
 و هدومن یزاسرصاعم ار طوبرم ییاضف نامزاس ،نهک یرهش یاضف ای و هعومجم ،انب تظافح نیع رد هک دوشیم
 (63 ،0398 ،یدوصقم ،یبیبح) دروآ مهارف ار نآ هنیهب یهدزاب ناکما

 

اهیگدوسرف عاونا یبسن یگدوسرف اب یراتفر یاهوگلا +ملاس دبلاک   

هدوسرف اتبسن یراتفر یاهوگلا +هدوسرف اتبسن دبلاک یزاسون   

هدوسرف یراتفر یاهوگلا +هدوسرف دبلاک لماک یگدوسرف   

تایح دیدجت  

یراتفر یاهوگلا رب دیکات مادقا عون یاهوگلا رب ینتبم یزاسون   
یموب راتفر   

یبسن یگدوسرف  

یزاسزاب  

تظافح  

ایحا  
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 یموبراتفر یاهوگلا اب یزاسون عاونا ی هطبار -2 لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ون ،یزاسون زا روظنم رگا هک انعم نیدب ،دومن میسقت زین یدبلاک ریغ و یدبلاک یزاسون عون ود هب ناوت یم ار یزاسون
 یاهوگلا و یعامتجا یگدنز ندنادرگ زاب ،یزاسون زا روظنم رگا یلو تسا رظندم یدبلاک یزاسون ،دشاب دبلاک ندرک
 .دشاب  یم یدبلاک ریغ یزاسون ،دشاب یراتفر یاه شزرا و گنهرف ظفح ،اه تنس موادت و تیوه ظفح ،هعماج یراتفر
 لوحتم الماک ار یرگید دناوت یم کیره هب طوبرم تالوحت هک دنا هدینت مه رد نانچ یدبلاک ریغ و یدبلاک یزاسون

 .دزاس
 هدش یزاسون یاهاتسور18یسانش بیسآ-9-8
 :دنراد ار دوخ صاخ بطاخم کی ره هک دیامن یم خر اتسور رد رهاظ هس اب یزاسون هک دهد یم ناشن اه یسررب
 هک ار دوخ ی هناخ اتسور ریپ و نسم دارفا ،لوا تلاح رد .یتادراو یزاسون ،یطاقتلا یزاسون ،یموب یزاسون
 و تسا یگدوسرف ریمعت اهنت یزاسون زا ناشراظتنا و دنراد تسود ،دنتسه لسن نیدنچ تارطاخ زا یا هنیجنگ
 بسک لابند هب دنشاب یم اتسور ناوج دارفا بلغا هک رگید ی هتسد ،مود تلاح رد .دنهد یم حیجرت ار یموب یزاسون
 کی اهنآ باختنا و دنراد تسود ار نتخاس ون زا هکلب دنتسین ریمعت لابند و دنشاب یم دوخ نکسم رد یرهش یاهوگلا
 یزاسون فده هانپرس کی نیمات اهنت هک تسا نارحب ماگنه موس تلاح .دشاب یم یتادراو اهاگ و یطاقتلا یزاسون
 .دوش  ییاتسور یزاسون راد هدهع یتادراو یزاسون کی هک دوش یم ببس نامز دوبمک طیارش نیا رد ،دوشیم ییاتسور

 .هتشذگ طیحم اب 08«یلماعت لیسناتپ» و08«یلماعت هتشذگ» :دراد تیمها لماع ود ییاتسور یزاسون لدم نییبت رد
 هب زین «یلماعت لیسناتپ» .تارطاخ دننام ؛دتفا یم قافتا اتسور رد هک تسا هتشذگ یاه هبرجت لماش «یلماعت هتشذگ»
 یراتفر یاهوگلا یتسیاب لماع ود نیا رد هک ،ددرگ یم زاب ناکم رد هدش ینیب شیپ ای هدش روصت هدنیآ تاراظتنا

 یزاسون عاونا

 یموبراتفر یاهوگلا اب یزاسون عاونأ ی هطبار ریثات فده یزاسون عاونا
 ظفح
 یوگلا
 یموب راتفر

 اب تبقارم
 یاهوگلا طایتحا
 یموب راتفر

 یدوبان
 یوگلا
 یموب راتفر

 دیدجت 8
 ٩تایح

 یگدنز ندنادرگزاب
 انب هب ددجم

 زا ییاه شخب ندومن هفاضا ای فذح
 یدبلاک نامزاس

 یموب تیلاعف یاراد هک انب زا ییاه شخب و یموب یرامعم ظفح
 .دماجنایب یموب راتفر یاهوگلا ظفح هب دناوت یم دنشاب یم

• 
 

  

 دبلاک نایم بسانم طیارش داجیا انب ندرک زور هب 1قابطنا 3
 یزورما یاهزاین اب هدوسرف

  •  .دنوش فذح اهراتفر زا یخرب تسا نکمم تلاح نیا رد

 رییغت و لکش رییغت 3 و لیدبت 9
 تیهام

 •   .دراد لابند هب ار یراتفر یاهوگلا رییغت حضاو روط هب انب رییغت یزاسرصاعم یارب انب لیدبت و رییغت

 یرادهگن و تظافح 68تظافح 1
 و یعیبط لکش هب انب
 دوخ هیلوا

 زین هزورما هک یا هنوگ هب انب ظفح
  دهدب همادا دوخ طایح هب دناوتب

 نانکاس و ناکلام یارب انب تیهام یدنمشزرا نایب و انب زا تظافح
 .تشاد دهاوخ یپ رد ار یموب راتفر یاهوگلا ظفح

•   

 ددجم ندرک شزرا اب 88ندشون 0
 انب کی

 ون و نداد لکش یارب ییاه هلخادم
 انب ندرک

 یاهوگلا زا تظافح ،دریگ تروص یموب دبلاک ظفح اب ندش ون رگا
 و یژولونکت دورو اب ندشون رگا ،تشاد دهاوخ یپ رد ار یموب راتفر
 یپ رد ار یراتفر یاهوگلا زا یخرب نتفر نایم زا دشاب یربراک رییغت

 .تشاد دهاوخ

 •  

 هب ندیشخب یگناگی 38ایحا 0
 زا یاه شخب ی همه
 انب هتفر نایم

 راد هشدخ تیلک ندرک داجیا ون زا
 ندنادرگ زاب ایحا ثحب رد ،انب هدش
 یلصا فده انب یلصا و یتاذ تلاح
 .تسا

 نآ لیصا تادنتسم و انب یمیدق تیفیک هب مارتحا یانبم رب ایحا
 ایحا رد یموب راتفر و یموب یرامعم شزرا عقاو رد ،تسا راوتسا

 .دوش یم ظفح

•   

 شیازفا یارب هلخادم 98ریمعت ٩
 انب رمع

 و دبلاک رد بسانم تیعضو داجیا
 انب هدوسرف یاضف

 یاه یژولونکت و یموب ریغ یاهوگلا یریذپریثات بلاق رد رگا ریمعت
 یاهوگلا ظفح هب دناوت یم ،دشابن یراتفر یاهوگلا هدننز مه رب
 .دنک کمک یراتفر

 •  
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 یزاسدننامه و یرامعم یاه حرط یزاس ناسکی دنیارف .دنوش  هداد یاج هدنیآ تاراظتنا رد و یسررب تقد هب هتشذگ
 و دشاب هتشادن اهاتسور ریاس اب یدبلاک زیامت چیه اتسور هک دوش یم ثعاب اتسور تیوه هب هجوت نودب یزاسون رد
 و هقیلس نتشاد رظن رد نودب نیرواشم فرط زا یداهنشیپ یاه هناخ حرط .دنوش  هدرپس یشومارف هب اهوگلا زا یرایسب
 یکتم یگیاسمه لماعت رد یراتفر یاهوگلا و تسین و هدوبن ناییاتسور تساوخ اب قباطم دراوم رثکا رد یموب گنهرف
 دوخ طسوت اهزاین یعقاو تخانش .دوشیمن هدید اه حرط نیا رد كرتشم یعامتجا یاه تیلاعف و یفطاع طباور رب

 تخانش اب عقاو رد .دنرادروخرب یرایسب تیمهازا ،دنا هدش فیرعت نآ یاتسار رد زین هدش حرطم یاهرایعم هک نینکاس
 تسد حیحص یریگ میمصتو نانآ یعقاو یدنب تیولوا هب دنناوت یم ناییاتسور هک تساهرایعم حیحص و هبناج  همه
  .(163 :1198 ،یباسحلا یلع ،بهار) دنبای

 
 
 
 
 
 
 

 (ناگدنسیون :عبنم) اتسور رد یزاسون رهاظ عاونا-4 رادومن

 (یدبلاک ریغ و یدبلاک هوجو رد) داعبا ی همه رد ییاتسور یگدنز ماودت تهج رد یتسیاب یزاسون

 .نآ عاطقنا هن دشاب

 درف ره راتفر .تسا یتیلاعف ماجنا یارب درف یصخش هار راتفر .دنیوگ راتفر ار تیلاعف کی ماجنا شور :71راتفر-4
 نمتلآ نیوریا (Barker, 1968) .رجار(lang, 1987,97) .دشاب یم یو كاردا و کبس ،رکف ،شرگن عون ی هدنهد  ناشن
 درک یسررب ماحدزا و ورملق ،یصخش یاضف ،تولخ میهافم بسح رب ار طیحم زا دارفا هدافتسا هوحن (0٩38)

Altman, 1975)). 

 اتسور طیحم و میهافم نیا نایم دنویپ یرارقرب سپس و هتخادرپ قوف میهافم حیرشت و فیرعت ادتبا تاعلاطم نیا رد
 .ددرگ یم حیرشت یزاسون رد یموب راتفر میهافم طسب نایاپ رد و دوش یم یسرررب

 ار نآ ناوت یمن موهفم کی اب (Margulis, 1977).تسا ولهپ دنچ و مهبم یموهفم تولخ موهفم :31تولخ-4-1
 ,Westin) .تسا نیعم نامز کی رد صاخ ی هعماج کی یاه هدیا ییامنزاب یموهفم نینچ اریز ،درک نییعت و فیرعت

1970; Fischer, 1971; Kelvin 1973; Mellors, 1978)  
 یدنیآرف تولخ .دنک یم صخشم ار نارگید اب درف لماعت یگنوگچ و تسا دارفا نایم زرم میظنت لرتنک دنیآرف تولخ
 رارقرب نارگید اب دنهاوخ یم هک یا هطبار هب هجوت اب ار دوخ تولخ هورگ ای درف ینعی تسا (نوریب ،نورد) هیوسود
 یاهراجنه و موسر و بادآ و یگنهرف یاهراکزاس .دنک یم میظنت دننک رارقرب وا اب دنهاوخ یم نارگید ای دننک یم

یزاسون  
یطاقتلا   

 
ناوج دارفا  

یتادراو یزاسون  

 

یموب یزاسون  اتسور نسم دارفا   

ور
یزاسون ش

نانیشن اتسور یگژیو 
 

سوکعم نارجاهم  

دارفا  

 هدزنارحب 
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 (یباختنا تراظن) لرتنک ناوت یم ار تولخ (Altman, 1975, 27-32) .دنراذگیم ریثات تولخ میهافم و راتفر رب مکاح
 .درک فیرعت نارگید ای هورگ اب درف هطبار تهج راتفر رب

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  اتسور یدبلاک ریغ و یدبلاک یاهدمایپ لح یارب یراتفر یوگلا هعلاطم موزلو یسانش بیسآ -5 رادومن

 نآ هب دارفا ریاس یدعت هک تسا صخش نوماریپ یضرف یبابح ی هباثم هب یصخش یاضف :31یصخش یاضف-4-2
  (Hall, 1966, 13, Sommer, 1969).دوش یم صخش یتحاران و شنت ثعاب
 ار شا یصخش یاضف دورب اجره درف و دنک یم میظنت نارگید و دوخ نایم درف هک تسا یئرمان یزرم یصخش یاضف
 .(kopec,2012, 72)درب یم دوخ اب
 یاضف نتفرگ رظن رد اب .تفرگ رظن رد هتسباو رییغتم و هتسباو ریغ رییغتم شقن ود رد ار یصخش یاضف ناوت یم
 ی هلصاف ریثات :لاثم ناونع هب درک حرطم ار نآ ی هدننک ینیبشیپ شقن ناوت یم هتسباو ریغ رییغتم ناونع هب یصخش
 هب یصخش یاضف شقن قیقحت نیا زا روظنم اما ؟تسیچ اهنآ تفایرد ی هجیتن و نازیم رب فلتخم دارفا یصخش
 ناونع هب .دوش یم هتفرگ رظن رد ،یراتفر ی هجیتن یصخش یاضف ضرف نیا اب عقاو رد ،تسا هتسباو رییغتم ناونع
 تبسن یمیدق یاه هناخرد دارفا ایآ :هک نیا ای ؟تسیچ دارفا نیب هلصاف رب ییاتسور هدش یزاسون یاه هناخ ریثات :لاثم
 ؟دنراد یتوافتم یصخش یاضف هدش یزاسون یاه هناخ رد دارفا هب

 6338 ی ههد نآ زاغآ هک دراد یرهش یگدنز یتخانش هعماج یاه لیلحت رد هشیر ورملق موهفم :02ورملق-4-3
  (Park, Burgess, Mckenzie, 1925.Thrasher, 1927. Whyte, 1943. Zorbaugh, 1929).دوب
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 ,kopec,2012) دراد دوجو نآ رد زین هوقلاب ای یعقاو کلمت سح هک ،دشاب یم هورگ ای درف یتراظن ی هودحم ورملق

 .دوش یم تظفاحم نا زا زواجت ربارب رد و دوش یم یراذگ تمالع یصخش قیرط هب هک تسا یناکم ورملق .(80
(Becker & Mayo, 1971’ Sommer & Becker, 1969, Sommer, 1969) تیلباق یصخش یاضف فالخ رب ورملق 

 رد و ورملق موهفم زا یحارط نامز رد رگا .دشاب یم تباث و كرحتم ریغ تسا یا هقطنم الومعم و درادن ییاج هباج
 تیاهن رد و میهد باتزاب گنر و حلاصم ،رون ،لکش رد ار یهاگآ نیا ریثات میناوتیم ،میشاب علطم نآ ندوب سرتسد
 (Hertzberger, 2009, 269) .میهد هئارا هچراپکی و مجسنم یحرط

 رجنم ماحدزا ینهذ ساسحا هب مک ِدتولخ و یعامتجا یاوزنا ساسحا هب هزادنا زا شیب ِدتولخ :12ماحدزا-4-4
 دارفا دادعت هک انعم نیا هب ؛دنشاب غولش هزادنا زا شیب دیابن یراتفر یاه ناکم ای اه هاگرارق .(Altman 1975) دوش یم
 ار دوخ هاوخلد ییاپورملق لرتنک و یفاک یصخش یاضف دیاب مدرم و دشاب هتشاد بسانت راتفر یراج یوگلا اب دیاب
 رد ماحدزا ثعاب اموزل ددرگ یم گنهرف کی رد تیعمج ماحدزا ثعاب هچنآ .(٩08 ص ،6398 ،گنل) دنشاب هتشاد
 .دنهد یم حیجرت ار یغولش و ماحدزا ،یصوصخب طیارش رد نایئاتسور .(0 ص ،6398 ،لاه یت)دوش یمن یرگید
 هکلب تسین روآ باذع اهنت هن نایئاتسور یارب یگداوناخ یاضف کی رد دایز تیعمج کی یارب مه یولهپ ندیباوخ
 رد رفن جنپ دوجو رهش رد لاثم ناونع هب تسا توافتم الماک اتسور و رهش رد ماحدزا موهفم .دشابیم زین شخبتذل
 سح تسا نکمم قاتا کی رد و مه رانک رفن هد دوجو اتسور رد اما دیامن ماحدزا سح داجیا تسا نکمم قافتا کی
 شخبتذل یاهنوگ هب ،ار ماحدزا سح تحار شریذپ ،هرفس کی فارطا رد گنتاگنت نتسشن .دشاب هتشادن ار ماحدزا
 .دهدیم ناشن

 اتسور نیدنچ یدایز یاهاتسور یسررب زا سپ تمسق نیا رد :یعامتجا راتفر یاهوگلا یهد رثا یقیبطت هسیاقم-5
  .دنا هدش هسیاقم رگیدکی اب ،هدش یزاسون یاه هناخ اب یمیدق یاه هناخ و باختنا هنومن ناونع هب نامرک ناتسا رد

 نامرک بختنم یاهاتسور رد یزاسون و یمیدق یاه هناخ رد یعامتجا راتفر یاهوگلا یهد رثا یقیبطت هسیاقم -3 لودج
 ورملق یصخش یاضف تولخ نالپ اتسور مان

 ،ناتسغتانق یاتسور
 یمیدق هناخ
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 هب اضف تیمرحم ،ییاضف عونت
 یاه هرادج ،دید ندرک مک ی هطساو
 نیمات رد ناملبم عون ،اهرد و یکیزیف

 .دنرثوم تولخ

 
 

 
 اهنآ نامدیچ اضف دادعت هب هجوت اب
-هلصاف تیاعر ازجم اه یسرتسد و
 (رتمیتناس 638 ات 01 ) یصخش ی
  .دشاب یم ریذپناکما

 
 

 
 همین ،یصوصخ یاهورملق ندوب صخشم

 و یمومع و یمومع همین ،یصوصخ
 ات یدورو زا نآ بتارم هلسلس تیاعر
 .تسا هدش ورملق ظفح ببس هناخ یاهتنا

 ناویا.8
 ییاریذپ.3
 قاتا.9
 نمیشن.1
 رابنا.0

 یمیدق هناخزپشآ.0
 ییوشتسد.٩
 ضوح.1
 هناخرتوبک .3
 هچغاب.68

 
 ناتسغتانق یاتسور
 هدش یزاسون یاتسور

 
 
 
 هناخزپشآ.8
 رابنا.3
 قاتا.9
 نمیشن و ییاریذپ .1
 طایح .0
 یتشادهب سیورس.0

 

 

 

 
 ندش مک و نالپ عون لیلد هب تولخ
 ناکما هک ییاهرد دوجو ،اهاضف دادعت
 دنروآ یم مهارف ار اضف مامت هب دید
 .تسا هدش هتساک تدش هب

 

 

 

 
 هناخ رد ینادنچ یصخش یاضف
 نیا ینامهم عقاوم رد و درادن دوجو
 .تسا رتشیب تیدودحم

 

 

 

 
 یاهزرم اب و فیعض رایسب اهورملق
 .دنراد دوجو گنر مک
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 ،دابآ حرف یاتسور
 یمیدق هناخ

 

 

 

 

 
 قاتا.8
 هناخزپشآ.3
 لغآ.9
 رابنا.1
  قاتا .0
 یفاب یلاق

 
 
 
 
 

 
 هناخرتوبک.0
 یتشادهب سیورس.٩
 رونت.1

 
 
 هب اضف تیمرحم ،ییاضف عونت
 یاه هرادج ،دید ندرک مک ی هطساو
 نیمات رد ناملبم عون ،اهرد و یکیزیف

 .دنرثوم تولخ

 
 
 و یگنهرف ،یدرکراک لماوع دوجو
 تولخ نیمات رد یدبلاک لماوع
 .دنا هدوب رثوم ،بسانم

 
 همین ،یصوصخ یاهورملق ندوب صخشم

 یمومع و یمومع همین ،یصوصخ
 ات یدرو زا نآ بتارم هلسلس تیاعرو
 .تسا هدش ورملق ظفح ببس هناخ یاهتنا

 ،دابآ حرف یاتسور
 هدش یزاسون هناخ

 
  

 
 یتشادهب سیورس.8
 هناخزپشآ.3
 ییاریذپ و نمیشن .9
 رابنا.1
 قاتا.0
 طایح .0

 
 

 

 
 تسا هدش فیرعت عیسو اضف هچرگ
 اضف نیا هب ددعتم یاهرد ندش زاب اما
 ببس اضف رد تیمرحم تیاعر مدع و
 .تسا هدش تولخ ظفح مدع

 
 
 
 یاه یسرتسد ،یربراک لخادت
 دوجو و دش و دمآ ناکما و ددعتم
 لکشم ار تولخ نیمات قاتا کی

 .تسا هتخاس

 
 

 
 یمومع همین و یمومع یاهورملق لخادت
 ار ورملق موهفم ،ورملق ندوب کچوک و
  .تسا هدرک فیعض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تیاعر ،ییاضف بتارم هلسلس تیاعر ،بسانم یکیزیف یاههرادج اب ییاضف یلاوت و رثکت اتسور یمیدق یاههناخ رد
 ،یصوصخ همین ،یصوصخ یاهورملق ندوب صخشم ،ناملبم عون ،دید قمع و اهرد ندوب بسانتم ،ییاضف تیمرحم
 یاه لیلحت و تادهاشم هکیلاحرد .دنشاب یم یراتفر یاهوگلا میهافم ظفح تهج رثوم یلماوع یمومع و یمومع همین
 زا عون نیا رد تسا هدشن تیاعر جیار یراتفر یوگلا میهافم هدش یزاسون یاه هناخ رد دهد یم ناشن هدش هئارا

 .تسا هدش ،زاسون ی هناخ اب درف قیمع طابترا مدع ببس ،یراتفر یوگلا تیاعر مدع اه هناخ
 یریگ هجیتن

 ،هدش یزاسون یاهانب دبلاک اب یموب راتفر یاهوگلا قابطنا مدع ،زا ناشن هتفرگ تروص یاه لیلحت زا لصاح جیاتن
 نایم ینزاوت نکسم .دنک یم نیمات ار دارفت کت کت تولخ هک ،دنا ییازجم یاهاضف یاراد ،اتسور میدق یاه هناخ .دراد
 عون ،دید ندرک مک ی هطساو هب اضف تیمرحم ،ییاضف عونت هتبلا .تسا هتخاس رارقرب تولخ نیمات و ندوب عمج رد
 و یمیدق یاه نالپ بتارم هلسلس .دنرثوم تولخ نیمات رد ناملبم عون ،اهرد نامدیچ ی هوحن و یکیزیف یاه هرادج
 نیمات تهج یراتفر یاهورملق اه هناخ نیا رد .دنا هدرک لمع قفوم تولخ نیمات رد ،نآ بتارم هلسلس یدنب هصرع
 عون لیلد هب تولخ ،هدش یزاسون یاه هناخ رد اما .دنتسه قبطنم رگیدکیرب الماک انب یدبلاک یاهورملق و تولخ
 هدش هتساک تدش هب ،دنروآیم مهارف ار اضف مامت هب دید ناکما هک ییاهرد دوجو ،اهاضف دادعت ندش مک و نالپ
 رد ار دوخ یاهتیلاعف درف هک دناهناخ یصوصخ یهصرع رد ییاهاضف یصخش یاهاضف یمیدق یاه هناخ رد .تسا
 ات 01) یصخش یهلصاف تیاعر ازجم اهیسرتسد و اهنآ نامدیچ اضف دادعت هب هجوت اب و دهدیم ماجنا اهاضف نیا

 دنا هدش جراخ یدرکلمع دنچ تلاح زا یصخش یاضف هدش یزاسون یاه هناخ رد .دشابیم ریذپناکما (رتمیتناس 638
 دوجو یدرکلمع دنچ یاهاضف هب زاین نانچمه نینکاس راتفر رد اما ،دنوریم شیپ یدرکلمع کت تروص هب اهاضف و
 رتشیب اه تیدودحم ینامهم عقاوم رد و درادن دوجو هناخ رد ینادنچ ییاضف عونت ،هدش یزاسون یاه هناخ رد .دراد
 .تسین راگزاس و گنهامه انب دبلاک اب ییاتسور درف یصخش یاضف گنهرف ،هدش یزاسون یاه هناخ رد عقاو رد .تسا
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 هلسلس تیاعر و یمومع و یمومعهمین ،یصوصخهمین ،یصوصخ یاهورملق ندوب صخشم یمیدق یاه هناخ رد
 یصوصخ همین و یمومع همین یاهورملق .تسا هدش اهورملق تیهام ظفح ببس هناخ یاهتنا ات یدورو زا نآ بتارم
 یاهورملق رگید دارفا اب لماعت نامز رد یصوصخ همین ورملق .تسا هدرک رتناسآ ار نانامهم و ناگیاسمه اب طابترا
 هدش یزاسون هناخ رد اما دوش یم فیرعت یصوصخ ورملق اهنامز ریاس رد و دوش یم فیرعت یصوصخ همین
 یناشوپمه و مک رایسب اهورملق .تسا هدش فذح ابیرقت یصوصخ و یصوصخ همین و یمومع همین یاهورملق
 ناکما یموب یاه هناخ دننام دناوت یمن زاسون هناخ یدبلاک یاه یگژیو .تسا هتفای شهاک یراتفر و یدبلاک یاهورملق
 دارفا یراتفر تیدودحم ،اهرد ندوب زاب ای هبیرغ درف ای نامهم دورو اب .دروآ دوجوب ار اهورملق زا یخرب یریگ لکش
 لکش ناربراک راتفر طسوت ،هدش یزاسون یاه هناخ رد هک یراتفر یاهوگلا .دوش یم رتشیب اهورملق ی هدودحم رد
 تسا توافتم ،دنک یم لیمحت درف هب هدش یزاسون ی هناخ دبلاک هک ییاهوگلا هدودحم اب دراوم زا یرایسب رد دریگ یم
 ره یتسیاب هجیتن رد .دوش یم درف گنهرف اب بسانم یعامتجا راتفر یاهوگلا یریگ لکش مدع بجوم عوضوم نیا و
 .دشاب ازجا و دارفا نیب طباور و یراتفر یاهوگلا یاتسار رد اتسور رد هلخادم هنوگ

 
  اتسور رد یموب راتفر یاهوگلا یهد رثا رب ینتبم یزاسون هویش یداهنشیپ یموهفم لدم -3 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نآ زا عبت هب و صخشم ،عونتم یدبلاک یاهورملق ،اتسور یمیدق یاههناخ رد دهدیم ناشن اهلیلحت زا لصاح جیاتن
 تدش هب یراتفر و یدبلاک یاهورملق هدش یزاسون یاههناخ رد اما ،دنا عونت و حوضو یاراد زین یراتفر یاهورملق
 ،دوش یم ببس یراتفر یاهوگلا هب هجوت مدع .دنراد یتسردان یناشوپمه اهورملق نآ رب هوالع و دناهتفای شهاک
 هتشاد هلصاف ییاتسور درف تینهذ زا و دنوش هتخاس ،ناگدنزاس و حارط یرهش تینهذ اب هدش یزاسون یاه هناخ
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دیآ یم دوجوب هدش یزاسون نکسم رد ییاهشلاچ طیارش نیا رد و .دنشاب
 رییغت هب روبجم ،یمیدقیهناخ یوگلا و دوخ گنهرف هب سفن هب دامتعا مدع هاگن اب ای راچان هب ییاتسور درف •
 .دهدیم تسد زا ار دوخ یموب تیوه و هداد رییغت ار روخ گنهرف مک مک و دوشیم دوخ یراتفر یاهوگلا
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 هب و تسین دبلاک هصرع رد اهنت تارییغت نیا هنماد هاگ و دنک یم هدش یزاسون یاهدحاو رد یتارییغت هب عورش درف •
 نایم یگنهامه و لداعت درف ینعی دوشیم یناوارف تالکشم بجوم و دسریم زین یگنهرف و یعامتجا یاههصرع
 .دنک رارقرب دناوتیمن ار یزاسون زا یشان هدش لیمحت یاهوگلا و یراتفر نیشیپ یاهوگلا
 یهناخ هب هرابود و دهد قفو یراتفر دیدج یاهوگلا اب ار دوخ دناوتیمن و دوش یم دحاو كرت هب روبجم درف •
 زا ییاهنامز رد ینعی) ،تقو هراپ تروص هب ای لماک روط هب ،دناوتیم تشگزاب زا عون نیا .ددرگیمرب دوخ یمیدق
 .دهد خر (دوریم دوخ یمیدق یهناخ هب درف زور هنابش

 یدح ات یراتفر یاهوگلا و نکسم قابطنا هوحن ،نامرک ناتسا یاهاتسور زا کی ره رد هک تشاد تقد یتسیاب
 رد یعامتجا راتفر یاهوگلا یاه هدودحم و موهفم یارب یرظن لدم ندروآ تسد هب شهوژپ نیا فده .تسا توافتم
 دوجو یدربراک و عونتم یاه خساپ اتسور ره یارب انبم نیا رب هتبلا .تسا یزاسون رد لدم نیا یریگ راک هب و اهاتسور
 .دراد
 اهتشونیپ

1.Ferdinand Tonnies 
2.Gemeinschaft 

 .دشابیم نامرک ناتسا یاهاتسور صتخم شخب نیا رتزیر یاهیدنبمیسقت .9
  :تسا هدش هئارا یروآیور و ییورایور درکیور ود اب نیون یدنبهتسد کی ناونع هب رهش-اتسور یهدیدپ .1
 (confronting) ییورایور درکیور -8

 (Tendency) یروآ یور درکیور -3

 نیا رد .دعلب یم و هتفرگرب رد ار نآ و هدش ور رد ور اتسور اب ،شا یعیبط دشر و ینیشنرهش شرتسگ نایرج رد رهش ییورایور درکیور رد
 .دنک یم ادیپ ار دوخ صاخ یاه صخاش و هدش حرطم رهش-اتسور ناونع هب رهش رد یبیرقت ندش لح زا سپ هدش هدیعلب یاتسور ییورایور
 یوگلا ساسا رب ،تنس هب هزات یدرکیور رد رهش هک بیترت نیا هب .دور یم شیپ اتسور تمس هب رهش ،سکعرب یروآ یور درکیور رد اما
 مه رگید یوس زا ،تسا ییاتسور یاهوگلا شریذپ لابند هب و دروآ یم دوجو هب دوخ نورد رد ار اهرهش-اتسور هناراتخم ،یبیکرت هدش فیرعت
 (138 ،1398 ،یناهبهب یناریا ،یهاپس ،یباراد ).دهد یم اقترا ،رهش-اتسور هدش فیرعت و صاخ یوگلا دح ات ار دوخ اتسور

5.Erosion, Deterioration 
6.Renovation 
7.Revitalization 
8.Adaptation 
9.Conversion 
10.Conservation 
11.Renewal 
12.Restoration 
13.Repair 
14.Pathology 
15.Interactional Past 
16.Interactional Potential 
17.Behavior 
18.Privacy 
19.Personal Space 
20.Territory 
21.Crowding 
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