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 چکیده

ریزیی شزهری را ت زت تز  یر     اخیر، مفاهیم کیفی برنامه پایداری و سرزندگی شهری از جمله موضوعاتی است که در طی چند دهه 

فیییکی، اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در سطح مطلزوبی   -های کالبدی هایی که از نظر مولفهقرار داده است. م یط

برخوردار هستند. با توجه به قرار دارند، به همان اندازه از نظر سرزندگی شهری و پیامدهای مثبت آن یعنی از کیفیت زندگی مناسبی 

های اختصاصی، های زیستی ت ت عنوان م لههای شهری و انواع متفاوت مسکن و گسترش نوع خاصی از مجتمعمتنوع بودن بافت

های مسکونی برای تقویت ابعاد مثبت و کزاه   تعیین مییان سرزندگی شهری به صورت مطالعه تطبیقی بین م الت سنتی و مجتمع

در بهبزود کیفیزت فهزاهای     مؤ رمقاله حاضر با نشان دادن اهمیت سرزندگی شهری به عنوان عامل دگی ضروری است. موانع سرزن

بزرای ایزن منظزور م لزه     پردازد. می مسکونی اختصاصی و م الت سنتی یها مجتمعارزیابی تطبیقی سر زندگی شهری در شهری به 

م له اختصاصی شده( جهزت سزنج  میزیان سزرزندگی شزهری انت زاب        به عنوان) ییتبرسنتی چرنداب و مجتمع مسکونی آسمان 

آوری اطالعزات اسزتفاده   ت لیلی است و از ابیار مطالعات اسنادی و پرسشنامه بزرای جمزع   -گردیدند. روش ت قیق حاضر توصیفی 

کزه تفزاوت معنزا داری از نظزر     دهزد  انجام یافته است. نتایج ت قیق نشان مزی  SPSSها در نرم افیار شده است. تجییه و ت لیل داده

هزای اجتمزاعی وکالبزدی و    های اختصاصی وجود دارد. همچنزین بزین مولفزه   پایداری و سرزندگی شهری بین م الت سنتی و م له

مییان پایداری و احساس سرزندگی ساکنین ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بطوریکه همبستگی بین متغیرهای بررسی برابر با 

اجتماعی و کالبزدی   یها مؤلفهدرصد تغییرات سرزندگی شهری مربوط به  0.دهد که نشان می 88.0باشد. ضریب تعیین یم 88400

 است.
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 همدقم

  شجندس یارب ار یفلتخم یدبلاک یاارایعم مادک را هک تسا هدمآ یرهش یاااضف رد یگدنزرس زا یفلتخم فیراعت 
   یرهدش یادضف کی هک تسا یریثات دراد تیماا هچنآ یلو دناد یم رارق طیحم و رظنم ناحارط رایتخا رد یگژیو نیا
     قیودشت ااریدسم رد یور هدادیپ هدلمج زا دیفم یاا تیلاعف ماجنا هب ار نانآ هتشاذگ نادنورهش رب یتخانشناور رظنم زا
 .دروآ ی دم       مااردف یدناور و یدکیزیف تدینما لادمک رد ار فدلتخم راشقا یاا تیلاعف ماجنا ناکما نینچما و دیامن یم
 ءاقترا روظنم هب یتآ تامیمصت و دوجوم عضو لیلحت تهج رد دناوتیم اضف کی یگدنزرس رد رثؤم لماوع ییاسانش
 .ددرگ عقاو رثؤم رهش یاااضف و اا ناکم تخاس رد  قاون رارکت زا یریگولج و رهش یمومع یاااضف یفیک حطس
     هدب تادیح هدمادا یاردب و دنسریم غولب هب ،دننکیم دشر ،دنباییم تایح هک دنتسا یاهدنز تادوجوم هباثم هب اارهش
  زا .دنتدسا هجاوم یدبلاک دحیب هعسوت و تیعمج یناب دشر اب گرزب یاارهش هزورما .دندنمزاین طاشن و یگدنزرس
  ،تنوکدس زا   رادک لدحم  ییاددج ،یگدنز تیفیک شااک نوچ ییااانگنت و لئاسماب اارهش ات تسا هدش ببس ور نیا
    مددع تدیاهن رد و زادب  و یمودمع  یادضف شااک ،تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت یاااضف شااک ،تعیبط زا یرود
    ظدفح یاردب هدک تسا ییایوپ و هدنز ناگرا رهش را (1396 ،ییاسوم و روپنیرآ) .دندرگ هجاوم یرادیاپ و یگدنزرس
  نادمز رد .(7396  ،داژدن یمارهب) دراد بسانم تیفیک اب یرهش طیحم هب جایتحا ،دوخ یاقب نینچما و نانکاس یتمالس
 -  یعادمتج    ا ،یدادصتقا تالکدشم و لئادسم عاودنا اب ،یگدنزرس ظاحل هب هک دنتسا یاهنوگ هب ناریا یاارهش رضاح
  ادب میقتسم طابترا زین تاعوضوم نیا و دناهجاوم یطیحمتسیز و یتخاسریز ،ییاورمکح ،یکیزیف- یدبلاک ،یگنارف
  یاداهناخ) نکسم توافتم عاونا و یرهش یااتفاب ندوب عونتم هب هجوت اب .دنباییم یتنوکس یااطیحم تیفیک هلوقم
  یاداعمتجم ناونع تحت یتسیز یااعمتجم زا یصاخ عون شرتسگ و (ینوکسم یااعمتجم و نامتراپآ ،یدحاو کت
  یادا      عدمتجم و یتندس تالدحم نیدب یدقیبطت هدعلاطم تروص هب یرهش یگدنزرس نازیم نییعت ،یصاصتخا ینوکسم
        رودظنم هدب یعمادج تادعلاطم نودنک ادت .تدسا یرورض یگدنزرس عناوم شااک و تبثم داعبا تیوقت یارب ینوکسم
    ترودص یرهدش یگدنزردس ی ادا   خادش  تدهج زا توافتم یااطیحم نیب دوجوم یلامتحا یااتوافت و تخانش
        یگددنز تدیفیک نآ عدبط هدب و طیدحم تدیفیک یجیرددت لوزن بجوم دناوتیم رما نیا هب هجوت مدع و ؛تسا هتفرگن
  یادا لدس    ن یاردب یراددیاپ تادمازلا نیردت مدهم زا هک ،یناسنا یلاعت لوفا هب تیاهن رد لضعم نیا موادت .دوش نینکاس
 .دماجنایم ،تسا یتآ و ینونک
   یرهدش یااادضف تیفیک دوبهب رد رثؤم لماع ناونع هب یرهش یگدنزرس و یرادیاپ تیماا نداد ناشن اب رضاح هلاقم
  ،یتندس تالحم و (هدش یصاصتخا تالحم) یصاصتخا ینوکسم یااعمتجم رد یرهش یگدنزرس یقیبطت یبایزرا هب
    عدمتجم رد یگدنزردس نازدیم  ددسر ی دم   ردظن هدب :فلا :دنترابع قیقحت تایضرف ،قیقحت فاداا هب هجوت اب .دزادرپیم
   یعادمتجا یادا   هدفلوم نیدب ددسر  یدم ردظن هب :ب دشابیم بادنرچ یتنس هلحم زا رتشیب نامسآ یصاصتخا ینوکسم
  یادا       عدمتجم و یتندس تالدحم رد یگدنزردس نازدیم شجندس یاردب .دراد دوجو طابترا یگدنزرس نازیم و یدبلاکو
       و (دراد راردق میددق تدفاب هدوددحم لدخاد رد هدک زیربت رهش یتنس تالحم زا) بادنرچ هلحم ،یصاصتخا ینوکسم
 (N) یرامآ هعماج مجح .تسا هدیدرگ باختنا (،ایقم گرزب ینوکسم یاا عمتجم زا) زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم
    لودمرف قدبط .تدسا رفن 23336 دادعت هب ،دشابیم نامسآ ینوکسم عمتجم و بادنرچ هلحم نینکاس یمامت لماش هک
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  یلادمتحا یریگهنومن شور زا ااهمانشسرپ لیمکت رد .دیدرگ هبساحم رفن 369 (n) یرامآ هنومن مجح دروآرب ،نارکوک
 20  و باددنرچ هلحم زا دروم 317 دادعت ،یرامآ هعماج مجح بسانت ،اسا رب .تسا هدیدرگ هدافتسا هدش یدنبهقبط
 زا ،  ادا هماندشسرپ    ییادیاپ ادی دادمتعا تیلباق نومزآ یارب .دیدرگ لیمکت زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم زا زین همانشسرپ
   زا هماندشسرپ یاداهیوگ ،نیاربانب .دمآ تسد هب 113/2 اب ربارب رادقم نیا هک تسا هدش هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض
  ،یدکیزیف -  یددبلاک ددعب هس رد یگدنزرس شجنس ااریغتم و یلصا یااهفلوم .دنشابیم رادوخرب مزن رابتعا و ییایاپ
     هددیدرگ هدافتدسا تردکیل فدیط یریگ هزادنا ،ایقم زا همانشسرپ یحارط یارب .دوشیم یسررب یعامتجا و یداصتقا
 :دشاب یم ریز تروص هب تناؤس یارب فیط نیا یدنب زایتما .تسا

 
 هنیشیپ
     یاارهدش یگددنز و گردم بادتک رد (6136) زبوکیج .دسر یم یدالیم 21 هاد هب یرهش یگدنزرس موهفم هچخیرات
 9236  لادس زا . ددنک ی دم     ددیکات یعادمتجا و یددبلاک یاداهفلوم بلاق رد یرهش یگدنزرس یاا  خاش هب ییاکیرمآ
      رد هدک تدسا هددمآرد ردیرحت هتدشر هب یطیحم یسانشناور رظنم زا یرهش یگدنزرس هرابرد یدایز تاقیقحت یدالیم
  نارادکما  و ییادباب .تسا هدیدرگ انعم «یناور تمالس» و «هافر» ،«یگدنز زا تیاضر» لداعم یگدنزرس ،اهنآ زا یخرب
     حطدس ،یدطیحم و یددبلاک دادعبا ؛ هدفلؤم   هدس رد ار ینوکدسم یااعمتجم یگدنزرس رد راذگریثات یااهفلوم (9627)
 ناونع تحت زیربت هاگشناد یارتکد هلاسر رد (1396) رذآ تسا هدومن یدنب هتسد یناور تمالس و تامدخ و تاناکما
  هدب «یصاصتخا یااهلحم رب دیکأت اب زیربت رهش نالک ینوکسم یااعمتجم رد یرادیاپ و یگدنزرس لیلحت و یسررب»
 رد  رثؤدم  یلدصا  لدماوع  ندودمن   خدشم و ،ایقم گرزب ینوکسم یااعمتجم رد یگدنزرس موهفم نییبت و یسررب
  یادا عدمتجم رد  یگدنزردس  نازدیم  هدک داد  نادشن  قدیقحت  ندیا  جیادتن .تسا هتخادرپ ینوکسم یااعمتجم یگدنزرس
 شیازفا رد یصاصتخا ینوکسم یااعمتجم ریثأت هب ناوتیم شاوژپ رگید جیاتن .دراد رارق بولطم دح رد یصاصتخا
 یصاصتخا ینوکسم یاا عمتجم رد تنوکس زا دعب یعامتجا یرادیاپ نازیم یاقترا و نینکاس یعامتجا یرادیاپ نازیم
  نالدک  ینوکدسم  یادا  عدمتجمرد یگدنزرس یقیبطت یسررب" ناونع تحت یاهماننایاپ رد (9396) ینابرق .دومن هراشا
 ی ادا  عدمتجم   رد یگدنزردس هدفلؤ  م یدسررب و هدعلاطم   هدب هیددشر و  هدیوجیو تالحم دروم رد هعلاطم اب "زیربت رهش
  هدنوگچ هعلاطم دروم هدودحم ینوکسم یاا عمتجم رد یگدنزرس موهفم فیک و مک هک لاؤس نیا هب خساپ و ینوکسم
 .تسا هدرک هدافتسا زین همانشسرپ رب ینتبم یشیامیپ تاعلاطم زا یدانسا یاا یسررب رب هوالع و هتخادرپ ؟ارچ و تسا
 یرظن ینابم

  یدصصخت تایبدا رد نکل ،دنور یم راک هب انعم کی هب یسراف نابز رد یگدنزرس و طاشن یاا هژاو یرهش یگدنزرس
- یدم یسیلگنا نابز رد Vitality و Livability یاا هژاو لداعم هک ددرگیم هدافتسا یگدنزرس هژاو اهنت یرهش یحارط
  یرهدش یااطیحم .دشاب یم یرهش یحارط تیفیک دجاو ناکم کی یلصا یااهفلؤم زا یکی یگدنزرس و طاشن .دشاب
 .(1396 ،راکلگ) دندرگیم یعامتجا هیامرس شیازفا و قلخ و توافتم دارفا نیب یعامتجا تالماعت زاس هنیمز ،هدنزرس



 1396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 171

  دنتدسا  نادسنا  یدساسا یاازاین زا ییوجدنویپ هب زاین و تینما بسک هب زاین ،تیامح هب زاین ،ندش هتشاد تسود هب زاین
(Maslow,1943). رد اازاین نیا ءاضرا .دراد رارق عامتجا نآ رگید یوس رد و درف اازاین نیا یوس کی رد تسا نشور 

   دودخ ردمع دصرد 22 دودح دارفا هک یناکم ناونع هب زین نکسم رگید فرط زا .دوب دااوخ رسیم هعماج اب درف طابترا
    ییادضف قدلخ نیاربادنب .تسا دارفا یعامتجا لماعت تهج رد ییاضف داجیا تهج بسانم یناکم ،دننارذگیم نآ رد ار
  تدسا      رادرودخرب یدناوارف تدیماا زا دندشاب هتدشاد لماعت رگیدکی اب تینما و شیاسآ و شمارآ اب دنناوتب نینکاس هک
 .(7396 ،ناراکماو یدمص)
 .دراد یا هژ دیو    هادگیاج یرهدش یزدیر هدمانرب تاعلاطم رد هزورما هک تسا یلماوع زا یکی یگدنز تیفیک و یگدنزرس
     و تارودصت هدب تدیاهن ردو یدناذ و ینیع طیارش هب یگتسباو و (یعقاو) ینیع داعبا ندوب اراد نمض یگدنز تیفیک
  طدسوت هک تسا اا یزیر همانرب مامت یلصا فدا یگدنز تیفیک هزورما .دراد یگتسب یگدنز یاا تیعقاو زا درف کاردا
  لدقن و      لدمح لیادسو ناددقف ،یددمآرد عبادنم فعض :دننام یتالکشم دوجو .دوشیم هیهت نازیرهمانرب و نادنمشیدنا
   زا یدشان یادابیسآ و تالکشم ،بسانمان نکسم ،بسانم یلغش یااتیعقوم و ااتصرف دوبن ،یصوصخ و یمومع
  ،ادا  شلادچ ادم ینوکسم یااعمتجم و یرهش یااهلحم ،رادیاپان نکسم و بسانمان یهیذغت ،یعامتجا یاایرباربان
    هدما بادتزاب ناودنع هب یگدنز تیفیک موهفم (2396 ،ناراکما و فابیلاق) دنشابیم رصاعم هعماج ینیشنرهش یساسا
 دح ات و تسا هدش ضرف ،دنراد شقن ناسنا یدنمتیاضر رد هک یلماوع هما لماش یتمالس زا یصخش ،اسحا هبناج
 عبانم زا یلیخ ،نکسم تخاس رد .(pol,1997l) دشابیم رهش یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا تیفیک ریثأت تحت یدایز
     رد یردیگرارق تدیعقوم و نادکم ردظنزا یتسیاب ینوکسم یااعمتجم اذل ،دنوشیم هتفرگ راکب روشک یناسنا و یعیبط
      راتخادس هدعلاطم .دودش رتدشیب ادهنآ یادزا  دب و یریذدپ تدیعمج ات دنشاب هتفرگ رارق یبولطم تیعضو رد ،رهش حطس
 نی ردت مهم ، خا روط هب تالحم ندرک راد هزاورد و هدش یصاصتخا یاا هلحم و معا روط هب هموح یدبلاک-یکیزیف
   هدموح شرتدسگ و هعسوت تایبدا هک یروطهب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یبرغ یااروشک رد یزاسرهش ثحابم
 .دراد زکرمتراد هزاورد هتسب عماوج هعسوت رب برغ رد ینوکسم
 هارما هب یگدنزرس رگید ترابع هب .تسا طیحم کی یرهش یحارط یلک تیفیک هدنزاس یااهفلؤم زا یکی یگدنزرس
   ،یگددنزومآ ،قدلعت گنر ،یسح یانغ ،نامز نسح ،یرصب تیصخش ،ییاناوخ یااتیفیک ینعی ،رگید تیفیک هدزناش
    و یدنمیا ،یدمیلقا شیادسآ ،یناگما یهصرع تیفیک ،ندوب لومش هما ،مرف و یربراک طالتخا ،تکرح و یریذپذوفن
    یرهدش یدحارط تدیفیک مانب یاهدیدپ -یطیحم یگزیکاپ و ییآراک یژرنا ،تعیبط اب یزاسما ،یریذپفاطعنا ،تینما
  حطدس رد یگدنزرس .درک فیرعت نالک و درخ حطس ود رد ناوتیم ار یگدنزرس ور نیا زا .(3296 ،راکلگ) دنیرفآیم
 یااهاگرارق زا یماظن بوچراچ رد یرهش یاااضف اب نآ یراگزاس و یمومع هصرع رد ااتیلاعف عونت موهفم هب درخ
   و رکرادب یادا        شاوژدپ یدپ رد و کدیژولوکا یدسانشناور رتدسب رد هدک یرادتفر هادگرارق  .ددیآیم باسح هب یراتفر
      و نادمز بدلاق رد طیدحم و رادتفر تادطابترا حیرشت یپ رد ،کیژولوکا یسانشناور هزوح رد ،دش یفرعم شناراکما
-  طیدحم ناودت یدم دوش هدافتسا لِصگ نای یتیلاعف یدنبهقبط زا هچنانچ .(6396 ،ناراکما و رادژد) تسا  خشم ناکم
   نادیرج نادمز زا یا هدرتدسگ ًااتبسن هنماد رد «یعامتجا» و «یرایتخا» یااتیلاعف نآ رد هک درک قالطا هدنزرس ار ییاا
   ،داددعت ،لدحم رد هدایپ دارفا مکارت نازیم لماش هدنزرس یااطیحم ییاسانش یاا  خاش زا یخرب تلاح نیا رد .دراد
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-  هدافتدسا عودنت ،یرهش تعرس و گناآ ،یمسوم یااتیلاعف دوجو زین و دوجوم یراتفر یااهاگرارق تیاام و عونت
 .(Gehl,2011) دوشیم یرهش رظنم رد گنر و مرف عونت ،(...و لولعم ،کدوک ،ناوج ،ریپ ،درم ،نز) ناگدننک
 یرهش رادیاپ هعسوت
  هدچرگ (7396  ،یاادگراب ) تدساارهش     رد ینادسنا و یدعیبط عبادنم هعدسوت و ظفح ،بذج یانعم هب یرهش یرادیاپ
  نیوادنع اب ینامز ،فلتخم نیوانع تحت ًانومعم نکیل ،ددرگ یم رب 2336 هاد زا لبق یاا لاس هب «یرادیاپ» زا تبحص
   دادی نآ زا تدبثم ریوصت کی اب ینامز و (دشر یاا تیدودحم باتک ای مادزون نرق رخاوا رد ،وتلام رثا دننام) یفنم
 یور  ردب ،دوب رادیاپ  ٔٔهعسوت یور رب ثحب رگزاغآ هک دنلتارب نویسیمک نامز زا یناهج هجوت یعقاو روط هب .دوش یم
 .دش فوطعم یرادیاپ ثحبم
    تلوهدس ادب یدادصتقا و یعامتجا فاداا ،دشاب مدرم یگدنز تیفیک ندرک رادیاپ زا ترابع یرادیاپ یلصا موهفم رگا
       شدقن یادقترا ،یدگنارف عودنت ظدفح و یردبارب هب یبایتسد لماش یعامتجا فاداا .دوب دااوخ ییاسانش لباق یرتشیب
  و یدلبق فاداا رب لمتشم یداصتقا فاداا .تسا یگدنز بسانم تیفیک هب یبایتسد ،یدنورهش سح شیازفا ،هداوناخ
   لمادش دراودم نیا .دوشب یگدنز تیفیک درکهب و اقترا بجوم هک دوب دااوخ یداصتقا یاا تیلاعف رد یرییغت عون را
  بدیترت نیما هب .دشخب یم دوبهب ار یراک طیارش و دنک یم رتهب ار مدرم یگدنز هک تسا یرادیاپ یلحم داصتقا داجیا
     ندیا .دنتدسا ینادسنا تادعامتجا یگدنز تیفیک هب یشخبدوبهب روظنم هب تیفرظ یاقترا دنمزاین یطیحم تسیز فاداا
     راددیاپ رد ار یدمهم شدقن یدطیحم تسیز فدا ،دشابن یلصا موهفم طیحم زا تظافح رگا یتح هک تسا ینعم نادب
 : دودش      یدم فدیرعت نیدنچ راددیاپ هعدسوت یدرکیور نینچ اب .دنک یم افیا یگدنز تیفیک یاقترا و تسیز طیحم ندرک
   دودبهب ار مدردم یگدنز تیفیک ،یدعب یاا لسن زاین دروم یناسنا و یعیبط عبانم زا تظافح نمض هک رییغت زا یدنیارف
 .(UNCHS, 1996: 43) دشخب یم
 رد . دودش ی دم لیلحت و یسررب یطیحم تسیز و یداصتقا -یعامتجا ،یکیزیف-یدبلاک فلتخم داعبا رد هلحم یرادیاپ
     .تدسا هددش هدروآ یدصاصتخا یادا    هدلحم یگدنزردس ادب نآ طادبترا  و یراددیاپ ی ادا  خاش یدعب هحفص رادومن
  هدک دناهداد هئارا یرهش یاااضف یگدنزرس یارب ار یتوافتم یاا  خاش و ااهفلوم ،یرهش نازیر همانرب و نادنمشناد
 .(6 هرامش لودج) دشاب یم اا نآ کرتشم و فطع هطقن یداصتقا و یگنارف– یعامتجا ،یکیزیف-یدبلاک یااریغتم

 یرهش یگدنزرس رثؤم یاه صخاش و اههفلوم ،لماوع :1 لودج
 یگدنزرسرثوم یااهفلوم درباار نازادرپ هیرظن لماع

 تکراشم و تلزنم و نأش ،تلادع ؛یگنارف و یناحور یانغ ،یعامتجا و یناور و یمسج تمالس بولطم یرهش یاضف (9227) ،الپ زیت یس یگنارف - یعامتجا

 اادادیور و مدرم نیب هطبار رهش ءازجا هطبار (2227) جلاپ

 هما یارب یرهش ،هعماج نینس مامت یارب یحارط ،ییاجباج و تکرح ناکما ملاس یگدنز (2336) گولاا

 تایبرجت لدابت ،ما هب تبسن نانکاسدامتعا و وگتفگ نادنورهش نیب دامتعا (2336) درانل

 تسیز طیحم ظفاح ،رادیاپ رهش ،کرتشم یاااضف دوجو ،یخیرات یاا هناشن ظفح هدنیآ و هتشذگ نیب لاصتا (2336) ونازلاس

 هداوناخ زاین دروم تامدخ هب یسرتسد ،هناخ هراجا اب بسانتم دزمتسد ،هناخ هب راک لحم یکیدزن نادنورهش تشیعم نیمأت (7227) زنویا یداصتقا یرادیاپ

 .یدبلاک طیحم یانعم و تیماا ،هناسانشابیز تاظحالم یسانش ییابیز (2336) درانل یدبلاک

 7227 زنویا ،2336،درانل زا ناگدنسیون نیودت و  یخلت :عبنم

     بادجیا یراددیاپ .تدسا طدسوتم ی  هرود رد هدچ و تددم دنلب رد هچ نادنورهش هافر ظفاح تسا یرهش رادیاپ رهش
  یاارهدش رد . ددیآرد        اردجا هدب بودخ یعادمتجا و یژودلوکا و یدادصتقا جیادتن رد هچراپکی یریگ میمصت هک دنک یم



 1396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 471

   و دورو ،راددیاپ رهدش داجیا یارب .دشیم یطیحم تسیز یگدولآ داجیا ثعاب یژرنا دایز یجورخ و یدورو ،مزینردم
 .دریگ ماجنا رهش رد داوم تفای زاب تایلمع و دنک ادیپ شااک دیاب یژرنا جورخ
 یصاصتخا یاههلحم
       بدلاغ مردف هدب هدک تدسناد اارهدش رد  ناکدسا دیدج یاامرف نیرت مهم زا ناوتیم ار یصاصتخا ینوکسم یااهلحم
 اب دوب رارق ینامز هک ینوکسم یااهعومجم هزورما .تسا هدش لیدبت ینیشنرهش رصاعم نارود رد اارهش نالک نکسم
    ادب ینادمتراپآ یادا  عدمتجم هدب جیردت هب ،دنک داجیا ار یبسانم تاعامتجا ،مکارت مکو زبس یاضف نایم رد یریگ رارق
  و نیودن یرامعم و یزاس رهش یااهویش دیلوت ،تیعمج دایدزا ،یتعنص یاهتفرشیپ .دناهدیدرگ لیدبت ناب رایسب مکارت
  ،ینادبرق) دنداد رارق ریثأت تحت یزورما لاکشا هب ااعمتجم نیا لوحت ریس هک دندوب ییااورین ،یدومع هعسوت موهفم
9396). 
  یادا هداد رد یرهش تاعلاطم مهم داعبا زا یکی نآ نانکاس یدنمتیاضر و یرهش تنوکس فلتخم یااوگلا یبایزرا
     یددمآراکان و  قاودن هدب ناودت   یدم تنوکدس یاداوگلا یبایزرا قیرط زا (Jelinkova, 1984) .دوریم رامش هب ریخا
  ،ادسحا و   ینوکدسم یادا عدمتجم یدبلاک حرط نیب .دش فقاو یرهش هعسوت یااهمانرب رد هدش لامعا یااتسایس
  یلمادع  ترودص  هدب  هدطبار  ندیا .درآ د دوجو تبثم هطبار نینکاس (طیحم هب هقالع) ناکم هب یگتسبلد سح و تیاضر
 یدبلاک حرط ،ناکم فیرعت هب هجوت اب .دراذگیم ریثأت نینکاس رب تاراظتنا و اازاین ندش هدروآرب هقالع داجیا اب یکاردا
 و یناذ ریواصت ءاقلا اب ینوکسم یاا عمتجم یدبلاک حرط .تسا ناکم هب یگتسبلد سح رد رثؤم یطیحم لماوعزا یکی
  ددنک  یدم هدنزردس ار یگدنز طیحم ًااتیاهن ،نینکاس یدنمتیاضر داجیا و اا تیلاعف ،یعامتجا تالماعت لیهست اب و ییابیز
 .(107 :6396 ،ناراکما و یقداصایور)
  شدقن  هدب  ناودت ی دم هک دنک یم هراشا هطبار نیا رد یفلتخم لماوع هب ،ناکم هب یگتسبلد هنیمز ر د هدش ماجنا تاعلاطم 
  لدماوع (Marcus & Sakissian, 1986) یدبلاک لماوع (Low & Altman, 1992) یدرف و یعامتجا ،یگنارف لماوع
 رد  تدسا  ندکمم  هدک  تنوکدس  هدلوقم زا  اددج .درک هراشا یتیلاعف و یلماعت لماوع و نامز لماع ،یتیعقوم و یاهنیمز
 یتنوکس یاا عمتجم هب ،یتنوکس تیفیک هدننک دیدهت لماوع زا رگید یخرب ،دوش لیلحت ینوکسم یاادحاو بوچراچ
 و  یگیادسما  طدباور ،عمتجم تالیهست و تیریدم ،عمتجم تشادهب ،عمتجم تینما ریظن یفلتخم لماوع هک ددرگیمرب
  ددشر زا سپ ناریا روشک یاارهش رد (1396 ،ناراکماو نایعیفر) .دوش یم لماش ار نآ رد دوجوم یعامتجا یااشنک
      .تدسا هددش دادجیا اارهدش رد یگددنز تیفیک نارحب ،ینیشنرهش عیرس دشر نآ لابند هب و تیعمج عیرس شیازفا و
     یریگمدشچ توادفت ،یگددنز تدیفیک رظن زا یرهش فلتخم تالحم نایم هک تسا نیا هنیمز نیا رد هلئسم نیرتمهم
   یتامددخ و یرادجت زکارم و هدش رپ تیعمج زا نآ فارطا رد دیدج تفاب شرتسگ اب رهش یمیدق شخب .دراد دوجو
  ار یتندس تفاب عیرس تروصهب یدبلاک دشر و هدشوربور زاین دروم یااتخاسریز و ییانبریز تاسیسأت دوبمک اب نآ
    تالدحم رد یگدنزردس هلئدسم هب هجوت مدع .(0396 ،رهش ریبدت رواشم نیسدنهم) تسا هدرک بیرخت و لوحت راچد
      و ردقف ،اارهدش رد یعادمتجا بودنج و لامدش ،ینیشنهیشاح ،یکیژولوکا یااینیزگییادج بجوم دناوتیم فلتخم
  رگیددکی زا اهنآ ییادج و رهش فلتخم تالحم نایم فاکش داجیا ،یطیحمتسیز تالکشم ،ااراکازب عاونا ،یرباربان
 .(7396 ،یردان و یدمحا) دوش
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- ندیا .دنوشیم یحارط و یزیر همانرب رهش تالحم ریاس زا توافتم هک دنتسا روصحم یاااضف ،یصاصتخا تالحم
  نانکادس .(Hook&Vrdoljak,2002:195)  دودش ی دم   لمادش ار رهدش ییاضف ینمیا تاماکحتسا یعون هب تالحم هنوگ
      و زیادمتم ،یتنوکدس هدوددحم لدخاد هدب یروبع کیفارت و ددرت شااک ،ینمیا یاقترا یاتسار رد یصاصتخا تالحم
- عدمتجم یاهیدورو یادتبا رد برد هلمج زا یکیزیف عناوم نتشاذگ هب مادقا ،تالحم ریاس زا دوخ هلحم ندرک نیابتم
      یمودمع یااادضف ندردک یدصوصخ ار یدصاصتخا تالحم (0227)6سیوگ یل .دنیامن یم یصاصتخا ینوکسم یاا
  نادسنا  هتخادس ی ادا  هاگتنوکدس نیتسخن هب (راد هزاورد) هدش یصاصتخا یاا هلحم داجیا هقباس .دنک یم دادملق اارهش
  ؛ددندوب هزاورد و   ورادب و جردب یاراد  ادهنآ  کدلمیام  و نانکادس زا  تدظافح  رودظنم  هدب  یمیددق  یاارهدش .ددرگ یمرب
   ادب نادمزما و نامز رذگ اب یلو دنتشاد رارق وراب و جرب لخاد رد یدالیم مادزون نرق رخاوا ات اارهش (9396،یبیبح)
 درکلمع و شقن (یللملا نیب - یلم حطس رد هچ و یا هقطنم -یلحم حطس رد هچ) یرهش یاا هکبش تادوارم شیازفا
  ردب  هوالدع و دی دشخب ی دم  ددننام هریزج یرااظ رهش هب یطسو نورق رهش فارطا راوید .دیدرگ گنر مک رهش یااوراب
 یقلت نآ تاقلعتم و ناکم کلمت زا یدامن عقاو رد رهش یوراب .دوب رادروخرب ییناب کلیبمس شزرا زا ،یعافد درکراک
  ددندرک ی دم  دادجیا اارهش نانکاس رد تینما و تدحو ،اسحا و هتشاد یرایسب یناور تیماا ،ییااراوید نینچ .دش یم
(Mumford,1961). و تادناکما نتدشاد و یزادس هدطوحم و راودید ندودب اراد اب ،ایقم گرزب ینوکسم یااعمتجم       
 .دنوشیم هتخانش یصاصتخا ینوکسم یااعمتجم ناونع هب زین دوخ یورملق لخاد رد یصاصتخا تامدخ

 
 یرهش یرادیاپ و یگدنزرس یاهریغتم و اههفلوم ،یموهفم لدم :1 مارگاید

 ناگدنراگن :عبنم

 رد  ،یدلک   رودطب .دودش یدم هدافتسا رادیاپ هلحم بوچراچ زا ،بولطم هلحم کی یعامتجا یاارایعم ییاسانش روظنم هب
  ناگددننک هدافتسا رگید و اهنآ نادنزرف ،نانکاس هدنیآ و دوجوم یاازاین ،تالحم نیا هک تسا هدمآ رادیاپ هلحم فیرعت

                                                                                                                                                               
1. Le Goix 
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 یارب ار یددعتم یاهباختنا و تصرف نینچما و ،یگدنز زا ییناب تیفیک تالحم نیا هکنیا نمض .دنزاسیم هدروآرب ار
 و  یعادمتجا ماجسنا تیوقت ،یعیبط عبانم زا رثؤم هدافتسا اب تالحم هنوگنیا رد فاداا نیا ؛دزاسیم ماارف اهاورگ نیا
 (06 :7396 ،یصولخ و یدمحم) دوشیم لصاح یداصتقا قنور و تیلومشم

 رادیاپ ریغ و رادیاپ هلحم کی یاهیگژیو یقیبطت یسررب :2 لودج

 
 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم

   زا هدلحم ندیا . تدسا   هددش عدقاو رهش نیا زکرم رد هک تسا زیربت رهش یخیرات و یمیدق یاا هلحم زا بادنرچ هلحم
    هدب بردغ تمدس زا و ربون هلحم هب قرش تمس زا ،قینای یاا هپت هب بونج تمس زا ،نیهمداهم هلحم هب لامش تمس
     و یزادسهب تاماددقا ردیخا یادالاس یط رد هک دشاب یم کیناگرا هلحم یدبلاک تفاب .تسا هدش دودحم دابآ لیل هلحم
  هدلحم .دشاب یم (راتکا 26) عبرم رتم 9771226 هلحم تحاسم .تسا هتفرگ تروص هلحم یایحا تهج رد یادناماس
 رد     یتدشادهب ،یرادا ،یدشزومآ ددننام یتامددخ ی ادا ی ربرادک  ریادس ظاحل زا زاب یاضف و زبس یاضف زا ریغ بادنرچ
      رد زدیربت یمیددق تالدحم ریادس هدب تبسن هلحم یلصا نینکاس ظفح و یدبلاک رظن زا و دراد رارق یبولطم تیعضو
  رد زدیربت رهشنالک ینوکسم یااعمتجم نیرتگرزب زا یکی ناونعب نامسآ ینوکسم عمتجم .دراد رارق یبسانم تیعضو
      هدچخیرات .تدسا هددش عدقاو ینوکدسم دحاو 373 اب و تیعمج رفن 7069 اب (یرادرهش 6 هقطنم) رهش قرش تمسق
     گرزدب ،ادیقم ادب یادا     عدمتجم وزدج ،هزاددنا و ،ادیقم ردظن زا عمتجم نیا .دسریم ریخا لاس هدزناپ هب نآ تخاس
  رد نآ یردیگرارق .دریگیم رارق درفنم یصاصتخا یااعمتجم وزج ،ااکولب نامدیچ هوحن رظن زا و ددرگیم بوسحم
    هدوزدفا نآ تدیقفوم و یریذدپ   تدیعمج نازدیم رب یلوگ لئا یحیرفت یهعومجم هب نآ یکیدزن و رهش بولطم هقطنم
 .(1396،رذآ) تسا

 

 

 

 

 رادیاپریغ هلحم رادیاپ هلحم یگژیو
  شدشک   دادجیا ،یگددنز زا  یینادب  تدیفیک ،باذج یااطیحم داجیا یطیحم تیفیک

     ینادب ییادناوخ ،یعادمتجا یادهاورگ زا یا هدنماد یارب یمکحتسم
 (ییارگرهش) یگدنز توافتم هویش ،بولطم یسرتسد ،طیحم

 یگتفشآ ،یعامتجا یاهاورگ زا یا هنماد یارب یوق هعفاد یورین ،یگدنز نییاپ تیفیک
 (نیشنرهش) ییاتسور یگدنز هویش ،یریذپانذوفن ،یطیحم

  یاارفدس   ندنادسر لقاددح  هدب ،رهش لخاد یضارا زا ددجم هدافتسا یطیحم تسیز داعبا
 یکیژولوکا یاپ در لیلقت ،ناب تیفیک اب یمومع لقن و لمح ،ینیشام

 یصخش هلیسو هب یگتسباو ینیشام یاارفس ندناسر رثکادح هب ،یرهش هدنکارپ دشر
 نبرک زا رتشیب هدافتسا ،یمومع لقن و لمح دوبمک و

  ،یتیمودق و   یعادمتجا عودنت ،راک یورین رد اهتراهم زا یعیسو هنماد یعامتجا یاهیگژیو
  ،گدنارف ناب حطس ،نانکاس یعامتجا یداصتقا یااهنوگ زا یطالتخا
 .ناب دامتعا ،ناب یعامتجا تالماعت ،طسوتم مکارت

 نیب یناکم ییادج زا ییناب حوطس ،لداعتم ریغ یلحم عماوج ،راک یورین تراهم مدع
-هیاسما هب دامتعا مدع ،یعامتجا مک تالماعت ،ناب تیعمج مکارت ،عونت دوبن ،اهاورگ
 .اا

  ،لدمحت ،ناکم تیوا ققحت و ناکم قلعت ،ناکم کاردا ،ناکم سح ینمیا و قلعت ،تیوا
  ردیغ  یاداراتفر و مرج زا ینییاپ حوطس ،نانکاس نیب دهعت و مارتحا
 یعامتجا

  یااادضف  تدیکلام و یلحم تکراشم گنارف دوبن ،طیحم هب قلعت و ناکم سح مدع
 .،رت و یمظن یب ،مرج زا ییناب حوطس ،یمومع
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 Google earth map یاا هداد ،اسا رب هدنراگن :عبنم (پچ تمس) بادنرچ هلحم و (تسار تمس) زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم :1 ریوصت

 نایوگخساپ یفیصوت رامآ

 سنج و نس
  یندس هدر رد دصرد 77 و لاس 07 ریز ینس هدر رد نایوگخساپ دصرد 66 ،همانشسرپ تاعالطا زا لصاح جیاتن قبط 
 هدر رد دصرد 19 و لاس 21 ات 19 ینس هورگ رد دصرد 06 و لاس 09 ات 69 ینس هدر رد دصرد 36 و لاس 29 ات 17
 90  نیدنچما .دنراد رارق ناب هب لاس 61 ینس هورگ رد نایوگخساپ رثکا دادیم ناشن رامآ نیا .دنتسا ناب هب 29 ینس
 یکیزیف و یدبلاک تیعضو .دنادیم لیکشت نانز ار دصرد 21 و نادرم ار نایوگخساپ لک زا دصرد

-  نادکم هدک یروط هب .دراد نینکاس یگدزرس و یدنمتیاضر شیازفا رد ییازسب شقن ،طیحم یکیزیف و یدبلاک تیفیک
      و مکاردت ،نکادسم یردیگ راردق هودحن ،تاناکما و تامدخ ،اایسرتسد هلمج زا یدبلاک یااهصخاش رظن زا هک ییاا
  هدفلؤم     یاداریغتم .دنتدسا رادرودخرب یبودلطم یناکم و یطیحم تیفیک زا ؛دناهتفرگ رارق یبسانم تیعضو رد کیفارت
- عدمج   ،کرادپ و زبدس یاضف هب عیرس یسرتسد ،نامتخاس رد هتفر راکب حلاصم تیفیک ،لماش یکیزیف-یدبلاک طیحم
    ،یمودمع لدقنو لدمح لیاسو هب ناسآ یسرتسد ،یرادرهش فرط زا اا هلابز بسانم ینامز هلصاف رد و عقوم هب یروآ
  شدمارآ ،کیفارت مکارت ،اا نامتخاس ریاس یزادناهیاس نازیم ،ینوکسم عمتجم /هلحم (رباعم) یسرتسد بسانم تیعضو
     جیادتن و یناددیم تادعلاطم قدبط . دندشاب یم هنازور دیرخ زکرم هب ناسآ و عیرس یسرتسد ،عمتجم /هلحم رد نوکس و
  (ادا هدیوگ)  اداریغتم  هدیقب زایتما ،هعلاطم دروم یااهدودحم رد نوکس و شمارآ ریغتم زا ریغ ،ااهمانشسرپ زا جرختسم
   ددعب یادا    هدیوگ هدب طودبرم یاداریغتم رثکا رد نینچما .دناهتفرگ رارق یرتبولطم تیعضو رد و دشابیم 9 زا رتمک
  هدکیروط  هدب .دراد راردق یبسانم تیعضو رد بادنرچ هلحم هب تبسن زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم ،یکیزیف و یدبلاک
7  نامدسآ   عدمتجم رد یدکیزیف و یدبلاک هفلؤم یااهیوگ لک نیگنایم 9.   یردیگرارق  .ددشاب یدم 30.7  باددنرچ رد و 0
     ،مدک یدکیفارت مکاردت ،اداکولب بسانم نامدیچ ،یراگزاس و تیبولطم سیرتام و بسانم ناکم رظن زا نامسآ عمتجم
       عدمتجم یدکیزیف و یددبلاک یادقترا ثدعاب هدلابز عقوم هب یروآعمج ،ابیز یزاس هطوحم و ناملبم ،بسانم یسرتسد
   رگنادیب ددشاب  یدم ردتمک 02.2  زا هدک sig رادقم .تسا هدش بادنرچ هلحم هب تبسن زیربت نامسآ یصاصتخا ینوکسم
 .تسا یکیزیف و یدبلاک لماوع نیب رادانعم توافت
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 یکیزیف و یدبلاک دعب یاه هیوگ هب طوبرم یاهخساپ رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت :3 لودج
 یراد ینعم حطس t Sig خابنورک یافلآ درادناتسا فارحنا نیگنایم هدودحم هیوگ

 222.2 11.2 133.2 17.6 16.7 بادنرچ هلحم نامتخاس رد هتفر راکب حلاصم تیفیک
 222.2 11.2 363.2 32.2 10.6 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 02.6 70.7 بادنرچ هلحم کراپ و زبس یاضف هب عیرس یسرتسد

 222.2 11.2 363.2 33.2 16.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 32.6 77.7 بادنرچ هلحم یرادرهش فرط زا ااهلابز عقوم هب یروآعمج

 222.2 11.2 363.2 13.2 27.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 96.6 11.7 بادنرچ هلحم یمومع لقنو لمح لیاسو هب ناسآ یسرتسد

 222.2 11.2 363.2 72.6 36.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 26.6 72.7 بادنرچ هلحم ینوکسم عمتجم /هلحم یسرتسد بسانم تیعضو

 222.2 11.2 363.2 72.6 17.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 16.6 10.7 بادنرچ هلحم اا نامتخاس ریاس یزادناهیاس نازیم
 222.2 11.2 363.2 33.2 10.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 36.6 33.7 بادنرچ هلحم کیفارت مکارت

 222.2 11.2 363.2 97.6 33.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 06.6 12.9 بادنرچ هلحم عمتجم /هلحم رد نوکس و شمارآ

 222.2 11.2 363.2 32.6 76.9 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 133.2 33.2 39.7 بادنرچ هلحم هنازور دیرخ زکرم هب ناسآ و عیرس یسرتسد

 222.2 11.2 363.2 32.6 19.7 نامسآ عمتجم

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 یداصتقا دعب
 یبیکرت  خاش یااریغتم .تسا نینکاس یداصتقا تیعضو و دمآرد ،یگدنزرس رد راذگ ریثأت یااهفلوم زا رگید یکی
  ،ادا   هدناخ تدمیق ،لغدش زا تیاضر ،یتاقبط هلصاف ،ااراوناخ یفرصم هنیزا و دمآرد نازیم یناوخ ما لماش یداصتقا
   و نیگنادیم عدیزوت   هددناد نادشن 1  لوددج .دنشاب یم ااراوناخ دمآرد نازیم تیبولطم و بسانم یلغش تصرف دوجو
  ادت 77.7   نیدب اداهیوگ نیگنایم دوشیم هدااشم هک روطناما .دشابیم یداصتقا دعب هب طوبرم یااخساپ رایعم فارحنا
   یدادصتقا ددعب یاا هیوگ نیبام رادانعم هطبار دوجو زا ناشن یراد ینعم حطس ندوب نییاپ .تسا ناسون لاح رد 26.9
      توادفتم تحادسم لدیلد هدب هدک تسا نییاپ هب طسوتم حطس زا یتاقبط هلصاف ،هعلاطم دروم هدودحم ود را رد .دراد
 نیگنایم ،نآ نانکاس یفکم دمارد و نامسآ عمتجم رد نکسم یناب تمیق هب هجوت اب .تسا هدودحم ود نیا رد ااهناخ
        ددعب لدک نیگنادیم .تدسا رادرودخرب یبدسانم تیعدضو زا و تسا رتمک بادنرچ هلحم هب تبسن یداصتقا یااریغتم
 .دشابیم 02.7 اب ربارب بادنرچ رد و 71.7 نامسآ رد یداصتقا

 یداصتقا دعب یاه هیوگ هب طوبرم یاهخساپ رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت :4 لودج
 یراد ینعم حطس t Sig خابنورک یافلآ درادناتسا فارحنا نیگنایم هدودحم هیوگ

 یفرصم هنیزا و دمآرد نازیم یناوخ ما
 ااراوناخ

 222.2 11.2 622.2 36.6 13.7 بادنرچ هلحم

 222.2 30.2 030.2 36.6 73.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 622.2 17.6 26.9 بادنرچ هلحم دایز یتاقبط هلصاف

 222.2 30.2 030.2 16.6 26.9 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 622.2 16.6 11.7 بادنرچ هلحم لغش زا تیاضر

 222.2 30.2 030.2 13.2 17.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 622.2 10.6 20.7 بادنرچ هلحم نکسم تمیق

 222.2 30.2 030.2 62.6 29.7 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 622.2 16.6 13.7 بادنرچ هلحم بسانم یلغش تصرف دوجو
 222.2 30.2 030.2 13.7 12.9 نامسآ عمتجم

 222.2 11.2 622.2 32.6 11.7 بادنرچ هلحم راوناخ دمآرد نازیم تیبولطم

 222.2 30.2 030.2 66.6 77.7 نامسآ عمتجم

 قیقحت یاا هتفای :عبنم
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 یعامتجا دعب
    رطادخ قدلعت ،ادا    هیادسما لدباقتم دادمتعا ،مدا هب تبسن ااهیاسما هطبار لماش یعامتجا یبیکرت  خاش یااریغتم
   رد تکردش ،هدلحم رد یگدنز زا تیاضر ،هلحم تینما ،هلحم یعامتجا تمالس تیعضو ،هلحم روما هب تبسن نینکاس
   ریادس هدب تبسن هلحم یعامتجا ،الک و هاگیاج ،نأش ،ناگیاسما زا تیاضر ،هلحم رد هدنیآ هب دیما ،هلحم یاهتیلاعف
 یدنمتیاضر ریغتم زا ریغ هب نامسآ عمتجم دادیم ناشن یعامتجا هفلؤم یااهیوگ یسررب .ددرگ یم لماش ار اا هلحم
 هب طوبرم ااهیوگ زایتما نیرتناب .تسا رادروخرب یبسانم تیعضو زا بادنرچ هب تبسن ااهیوگ ریاس رد ناگیاسما زا
7 بادنرچ هلحم رد رادقم نیا هک .تسا ههجو و نأش      هدک تدسانعم ناددب ندیا .تسا 71.7 نامسآ عمتجم رد و .262
  نادشن 1  لوددج . ددننک ی دم   رودصت زدیربت رهش قطانم ریاس زا رتشیب ار دوخ یگدنز لحم نأش نامسآ عمتجم نینکاس
 زا sig      راددقم لوددج هدب هدجوت ادب .دشابیم یعامتجا دعب هب طوبرم یااخساپ رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت هدناد
 .دراد دوجو یعامتجا یااهیوگ نیب یرادانعم توافت تفرگ هجیتن ناوتیم سپ هدوب رتمک (02.2) لامرن رادقم

 یعامتجا دعب هب طوبرم یاهخساپ رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت :5 لودج
 فاردددددحنا نیگنایم هدودحم هیوگ

 درادناتسا
 یاددددددفلآ
 خابنورک

t Sig 
 یراد ینعم حطس

 222.2 61.2 131.2 23.2 27.7 بادنرچ هلحم ما هب تبسن اا هیاسما هطبار
 222.2 71.2 123.2 13.2 36.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 73.7 33.7 بادنرچ هلحم ما هب تبسن اا هیاسما لباقتم دامتعا
 222.2 71.2 123.2 22.6 17.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 26.6 11.7 بادنرچ هلحم هلحم روما هب تبسن نینکاس رطاخ قلعت
 222.2 71.2 123.2 12.6 21.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 62.6 20.7 بادنرچ هلحم هلحم یعامتجا تمالس تیعضو
 222.2 71.2 123.2 33.2 16.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 76.6 71.7 بادنرچ هلحم هلحم تینما
 222.2 71.2 123.2 02.6 26.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 70.6 19.7 بادنرچ هلحم هلحم رد یگدنز زا تیاضر
 222.2 71.2 123.2 93.2 77.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 12.6 11.7 بادنرچ هلحم هلحم یاهتیلاعف رد تکرش
 222.2 71.2 123.2 16.6 11.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 62.6 10.7 بادنرچ هلحم هلحم رد هدنیآ هب دیما
 222.2 71.2 123.2 16.6 71.7 نامسآ عمتجم

 222.2 61.2 131.2 03.2 32.7 بادنرچ هلحم ناگیاسما زا تیاضر
 222.2 71.2 123.2 13.2 17.7 نامسآ عمتجم

 ریاس هب تبسن هلحم یعامتجا هاگیاج ،نأش
 اا هلحم

 222.2 61.2 131.2 16.6 22.7 بادنرچ هلحم
 222.2 71.2 123.2 36.6 71.7 نامسآ عمتجم

 قیقحت یاا هتفای :عبنم
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 ناگدنراگن :عبنم بادنرچ یتنس هلحم و نامسآ یصاصتخا ینوکسم عمتجم رد یگدنزرس یاه هفلؤم یبیکرت یاه صخاش نیگنایم :1 رادومن

 یسررب و ثحب
    یگدنزردس نازدیم ،اداهمانشسرپ لیلحت و هیزجت و ینادیم تاعلاطم زا لصاح جیاتن و یباختنا یاا  خاش اب هجوت اب
     یتندس هدلحم زا رتدشیب هددش یریگ هزادنا یااریغتم و ااهفلوم ،اسا رب زیربت نامسآ یصاصتخا ینوکسم عمتجم رد
   تکرادشم هدجیتن رد و نینکاس رتشیب یریذپروضح ثعاب یزاس هطوحم و ااکولب بسانم نامدیچ .دشابیم بادنرچ
   قدیقحت لوا هیدضرف . دودش ی دم   هدتخادرپ تایدضرف نومزآ هب همادا رد .تسا هدش ببس ار یعامتجا هیامرس شیازفا و
      یتندس هدلحم زا رتدشیب نامدسآ یدصاصتخا ینوکسم یااعمتجم رد یگدنزرس نازیم دسر یم رظن هب :زا تسا ترابع
    ندیا قدبط .ددیدرگ   خدشم  ادا  هداد عدیزوت ندوب لامرن فونریمسا-فورگوملوک نومزآ قیرط زا .دشابیم بادنرچ
   هدفلوم نیگنادیم ،لقتدسم t نومزآ قبط (./02 زا رتشیب) تسا هدش هبساحم .673 (یراد ینعم حطس)Sig رادقم ،نومزآ
 20.7    ادب ردبارب باددنرچ هلحم رد و (ناب اب طسوتم دح رد) 11.7 اب ربارب ،نامسآ ینوکسم عمتجم رد یگدنزرس یاا
    عدمتجم رد یگدنزردس نازدیم ، ددشاب ی دم ./02 زا رتمک ااریغتم یمامت رد هک sig(p value) رادقم هب هجوت اب .دشاب یم
 .دشاب یم بادنرچ یتنس هلحم زا رتشیب زیربت نامسآ یصاصتخا ینوکسم

 (t) زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم یا هنومن کت یت نومزآ یفیصوت رامآ جیاتن :1 لودج

 
 
 

 
 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم هنومن کت یت نومزآ جیاتن :7 لودج
 

One-Sample Test 
 Test Value = 3 ریغتم

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

 7939.- 2321.- 66690.- 222. 217 2.276- یدبلاک
 6276.- 7991.- 21129.- 022. 217 7.203- یداصتقا
 9101.- 2933.- 22121.- 222. 217 1.116- یعامتجا

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ریغتم

 .70122 .27012 3311.7 317 یدبلاک
 .21276 .12723 9971.7 317 یداصتقا
 69326. .13722 2179.7 317 یعامتجا
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 (t) بادنرچ هلحم یا هنومن کت یت نومزآ یفیصوت رامآ جیاتن :8 لودج
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ریغتم

 77166. 63673. 7.2230 20 یدبلاک
 71726. 67172. 7.2131 20 یعامتجا
 21666. 66332. 7.2102 20 یداصتقا

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 

 زیربت نامسآ ینوکسم عمتجم هنومن کت یت نومزآ جیاتن :3 لودج
One-Sample Test 

 Test Value = 3 ریغتم
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 
 1136.- 1901.- 22271.- 622. 31 161 .9- یدبلاک
 7337.- 3322.- 22120.- 222. 31 1.673- یعامتجا
 6362.- 1211.- 99917.- 192. 31 7.236- یداصتقا

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

        یتندس هدلحم زا رتدشیب نامدسآ عدمتجم رد یگدنزردس یاداهفلوم یمامت نیگنایم ،یبیکرت یاا  خاش قبط نینچما
 .(ریز لودج) تسا بادنرچ

 یبیکرت یاههفلؤم نیگنایم لودج :01 لودج

 
 قیقحت یاا هتفای :عبنم

     هدلحم زا رتدشیب نامدسآ یدصاصتخا ینوکسم یااعمتجم رد یگدنزرس نازیم» هیضرف قیقحت یرامآ جیاتن هب هجوت اب
 .دوش یم تابثا «دشابیم بادنرچ یتنس
       طادبترا یگدنزردس نازدیمو یددبلاکو یعادمتجا یادا   هدفلوم نیدب ددسر یدم رظن هب :زا دوب ترابع قیقحت مود هیضرف
 .دراددوجو
      ردیز حردش هدب هددمآ تدسدب جیاتن .تسا هدش هدافتسا نویسرگر و نوسریپ یگتسبما لدم زا ناب هیضرف لیلحت یارب
 .دشابیم

 نوسریپ یگتسبمه هبساحم :11 لودج
 هتسباو ریغتم  (لقتسم ریغتم) یدبلاک و یعامتجا یاا هفلؤم
331.2 Pearson Correlation یرهش یگدنزرس 
022.2 Sig. (2-tailed) 

 قیقحت یاا هتفای :عبنم
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-  یدم میقتدسم زین نآ تهج و طسوتم هطبار نیا تدش تفگ ناوتیم و هدوب تبثم یگتسبما رادقم لودج هب هجوت اب
   تدباث قدیقحت هیضرف هک تسا نیا یلک هجیتن دشاب یم (α=02.2) قیقحت یافلآ زا رتمک Sig رادقم هک اجنآ زا و .دشاب
  اداریغتم نیب یگتسبما .«دراددوجو میقتسم طابترا یگدنزرس نازیم و یدبلاکو یعامتجا یاا هفلؤم نیب» ینعی دوشیم
       هدب طودبرم یرهدش یگدنزردس تاردییغت ددصرد 97   هدک دداد یدم ناشن 97.2 نییعت بیرض .دشابیم 331.2 اب ربارب
  ردت  گرزدب 0.6  درادناتدسا رادقم زا نوستاو -نیبرود هرامآ رادقم هکنیا هب هجوت اب .تسا یدبلاک و یعامتجا یاا هفلؤم
      تدیافک زا لددم ددش ناودنع هدک یی ادا   خادش   هدب هدجوت اب .میریگ یم هجیتن ار اا هدنامیقاب لالقتسا هجیتن رد تسا
 .تسا رادروخرب
 .تسا هدش هبساحم F نومزآ هلیسوب نویسرگر ندوب راد ینعم ریز لودج رد

 یگدنز رس نازیمو یدبلاکو یعامتجا یاههفلوم نیب هطبار نویسرگر ندوب راد ینعم F نومزآ لودج :21 لودج
 لدم .Sig هرامآ F تاعبرم عومجم نیگنایم Df تاعبرم عومجم
371.6 
027.0 
193.1 

7 
169 
369 

163.2 
666.2 

 نویسرگر 722.2 609.2
 هدنامیقاب
 لک

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 .دراد نویسرگر ندوب راد ینعم زا ناشن و هدوب 722.2 ربارب هدش هبساحم یارد ینعم حطس قوف لودج هب هجوت اب
 یگدنزرس و یدبلاکو یعامتجا یاه هفلؤم طابترا t نومزآ هجیتن :31 لودج

Coefficientsa 
Sig T لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض 

Beta Std.Error B 
222.2 220.2-  

337.2 
 6 تباث رادقم -926.2 927.2
132.2 
 

 یرهش یگدنزرس هفلؤم 026.2
222.2 32.7 

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

   ردبارب راددقم نیا هک تسا هدش هداد ناشن لقتسم ریغتم یارب لودج نیا رد زین نویسرگر بیارض هب طوبرم T نومزآ
 .دنتسا طابترا رد ما اب یرهش یگدنزرس و یدبلاک و یعامتجا یاا هفلؤم هجیتن رد و هدوب 222.2
 یدنب عمج
   حطدس رد یگدنزردس ؛دشابیم فیرعت لباق نالک و درخ حطس ود رد و هدوب یرهش یاضف زا معا یموهفم ،یگدنزرس
  یدطیحم تیفیک ،یریذپفاطعنا ،یراگزاس ،یدمآراک ،تلادع نوچ یمیاافم ،رهش یاااضف یگدنزرس رب هوالع ،نالک
      ییادضف .ددش ددااوخ ردجنم یریذدپتسیز هب یرادیاپ تروص رد رهش یگدنزرس تیاهن رد هک دریگیم رب رد زین ار
   رد ار یتادظحل و هددمآ اجنآ هب رابجا یور زا هن و دوخ رایتخا هب دارفا عاونا ،زور زا یعیسو هنماد رد هک تسا هدنزرس
     ،هددش مادجنا تادعلاطم ادب .دننامب و دنیایب مدرم هک دشاب یاهنوگ هب دیاب اضف ینعی رگید ترابع هب ؛دنیامن یرپس اضف
  تدسخن دیاب اضف رد اانآ نتشاد هگن سپس و اضف هب دارفا بذج هنیمز ندوب ماارف یارب هک دوشیم هتفرگ هجیتن نیا
 لا        دمک رد و هدودبن لکدشم رادچد ادضف رد نددنام یاردب مدردم نینچما و دشاب دوجوم هدننک بذج لماوع و رصانع
 می دشاب یم اارهش رانک و هشوگ رد نانآ ندیشک کلف هب رس دااش هزورما هک ینوکسم یاا عمتجم .دنرب رس هب تیاضر
      یاادفر ،یدحیرفت تادناکما ندروآ مااردف ادب و  دداد ی دم قوس یعمج یاااضف رد یگدنز هب ار یرایسب مدرم هنازور
 رد هتفرگ ماجنا تاعلاطم رد .دنراد نانآ تیاضر بلج و نانکاس تاجایتحا ندرک فرطرب رب یعس زاین دروم یتامدخو
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   عدمتجم و باددنرچ یتنس هلحم نیب یگدنزرسرظن زا یرادینعم توافت هک میدیسر هجیتن نیا هب یدروم هنومن شخب
 یتنس هلحم زا رتشیب نامسآ یصاصتخا ینوکسم یااعمتجم رد یگدنزرس نازیمو دراد دوجو زیربت نامسآ یصاصتخا
 .دشابیم بادنرچ
  طدساوا رد یطیحم یاا نارحب ندشرادیدپ اب نامز ما ،یگدنز تیفیک مهم داعبا زا یکی ناونع هب یرهش طیحم تیفیک
        ،سناردفنک ندیا رد .ددش حردطم لدلم نامزادس هاگتنوکدس سنارفنک نیلوا رد یللملا نیب یمسر عماجم رد 2136 هاد
    یرهدش طیدحم تدیفیک .  دنتدسناد فداردتم یعامتجا تلادع و ناسنا یساسا یاازاین ندرک هدروآرب اب ار طیحم تیفیک
       مددع ادی تیادضر نازدیم هدک تدسا یرهش طیحم ییاضف -یدبلاک و یداصتقا ،یگنارف ،یعامتجا طیارش هدنریگربرد
       ،یزادسرهش هدنیمز رد ردیخا هداد ددنچ یدط یددعتم ناققحم .دزاس یم نایامن ار یرهش طیحم زا نادنورهش تیاضر
       ردب ار یدفلتخم یادارایعم و هدردک قدیقحت یرهدش طیحم یگدنزرس موهفم هنیمز رد هریغ و یعامتجا لئاسم ،داصتقا
     و یدّیمک یمودهفم ًاافردص طیدحم  یگدنزردس . ددنا هداد هئارا بولطم یرهش طیحم کی یارب ،نوگانوگ یاا هبنج ،اسا
  ،یعادمتجا ی ادا ت دیلاعف          ،یعادمتجا یادضف عودنت ،یگددنز تدیفیک نودچ مدا یدفیک میاادفم اب هکلب ،هدوبن یکینکت
   تدشادهب نودچ ما یرهش طیحم تیفیک راذگرثا یاا هفلؤم .تسا طابترا رد زین یرهش تیوا و یناکم یاا یگتسباو
  شیازدفا ،بسانم یاا یسرتسد ،یلحم داصتقا زا تیامح ،یگنارف یاا تیلاعف عونت ،یعامتجا تالماعت ،تینما ،طیحم
        ادفیا یرهدش یمودمع یااادضف زا نادنورهدش یددنم تیادضر رد یا هظحالم لباق شقن هریغ و طیحم یدبلاک تیفیک
  زا کدی     ماددک هدک ندیا نتدسناد .ددشاب   یدم یرهدش یگدنزردس یااریغتم زا یکی نادنورهش یدنم تیاضر .دنیامن یم
       جیادتن و یدناوارف ددصرد هدب هدجوت ادب .تسا مهم ،دراد یرهش یگدنزرس رب یرادانعم ریثأت نایوگخساپ تایصوصخ
 ندوب لغاش و نکسم تیکلام ،راوناخ دمآرد ،تالیصحت نازیم شیازفا اب یرهش یگدنزرس هک تفگ ناوتیم اانومزآ
 .تسا طابترا رد
 عبانم
 کرهش هلحم :یدروم هعلاطم ،یرهش میدق و دیدج تفاب تالحم رد یگدنز تیفیک یقیبطت هعلاطم» .(7396) اینوس ،یردان ،رداق ،یدمحا 

 63-62 ،3 ،یرهش تاعلاطم یشاوژپ -یملع همانلصف ،«جدننس رهش نایچراطقو ،دق
 هلاسر ،یصاصتخا یاا هلحم رب دیکأت اب زیربت رهش نالک ینوکسم یااعمتجم رد یرادیاپ و یگدنزرس لیلحت و یسررب .(1396) یلع ،رذآ 

 .زیربت هاگشناد ،ارتکد
   :یدرودم هدعلاطم) یرهش یرادیاپ درکیور اب یرهش یاااضف یگدنزرس رب رثؤم لماوع یسررب» ،(1396) ربکا ،وجییاسوم ،ایاش ،روپنیرآ

 .تشداوک ،یدبلاک هعسوت و نارمع ،یرامعم یسدنهم یلم سنارفنک ،«(زاواارهش
    هاگدشناد ،یرهدش یزدیر   هدمانرب و ادیفارغج   هتدشر ددشرا یسانشراک همان نایاپ ،دیدج یاارهش یرادیاپ رب یلیلحت ،(7396) اضر ،یااگراب

 .ناتسلگ
 یسانشراک هماننایاپ ،زاریش رهش یدروم هعلاطم اارهش ینایم تفاب رد یرهش طیحم تیفیک یبایزرا و تخانش .(7396) ناقاد ،داژنیمارهب 

 .زاریش هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب هتشر ،دشرا
 .نارهت هاگشناد ،ینوطالفا وزرآ و یسراپ اضردیمح همجرت ،ییاکیرمآ یاارهش یگدنز و گرم .(9396) نیج ،زبوکج 
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رهش ات راش زا .(9396) نسحم ،یبیبح 
     و فیرادعت ردب یروردم یرادتفر ی ادا  هادگرارق   مودهفم یدسانشزاب» .(6396) نامحر فیدرکاد یحور ؛اضرمالغ ،یچ سیلط ؛دیما ،رادژد

 .96-27 ،6  ،لوا هرود ، راصح تفا یطیحم تاعلاطم هیرشن ،«نگوش نتم یلیلحت رورم رب دیکات اب یراتفر هاگرارق یاا یگژیو
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  هدمان لصف ،باون هلحم رد یدنمتیاضر درکیور رب دیکأت اب یتنوکس یاا عمتجم تیفیک نازیم یبایزرا .(1396) ناراکماو یبتجم ،نایعیفر 
 .236-767 ،01 ،اضف شیامآ و یزیر همانرب
  هدب یگتسبلد سح و ینوکسم یاا عمتجم ر د یدبلاک حرط هطبار یسررب» .(6396) دیما ،رادژد ؛خرلگ ،مدقم رگشناد ؛هتشرف ،یقداص ایؤر

 .907-117 ،29 ،یرهش تیریدم همانلصف ،«نینکاس نیب ر د ناکم
  تدهجرد  یمودمع  یااادضف زا یرو هرهب اب ینوکسم یاا عمتجم یرامعم یرادیاپ و یزاس یموب» .(7396) ناراکماو اراز ،درف یدمص
  ،دهدشم ،    راددیاپ رهدش ادت یمودب یرامعم زا تیروحم اب رادیاپ هعسوت و یزاسرهش ،یرامعم یلم شیاما ،«یعامتجا تالماعت شیازفا
 .نارواخ یلاع شزومآ هسسوم
   ندمجنا یدشاوژپ یملع همانلصف ،«دابآ تفای هلحم :یدروم هنومن ،یرهش یگدنز تیفیک یبایزرا» ،(2396) ناراکما و رقابدمحم ،فابیلاق

 .99-90 .69 ،مهن لاس ،ناریا یایفارغج
 نایاپ ،هیدشر و هیوجیو تالحم :یدروم هعلاطم ،زیربت رهش نالک ینوکسم یاا عمتجمرد یگدنزرس یقیبطت یسررب ،(9396) داوج ،ینابرق

 .زیربت هاگشناد یزیر همانرب و ایفارغج هدکشناد یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک همان
-99  ص ،37 هرامش ،هفص یشاوژپ -یملع هیرشن ،«اایروئت یتخانشهنوگ لیلحت :یرهش یحارط یاایروئت» ،(3296) شروک ،راکلگ 

16. 
 .11-11،هفص یشاوژپ یملع هیرشن ،«یرهش یحارط رد یگدنزرس تیفیک موهفم» ،(1396) شوروک ،راکلگ
   یعادمتجا یراددیاپ یاقترا روظنم هب یرادم هدایپ تیلباق شیازفا رب رثؤم یاا  خاش نییبت» ،(7396) یصولخ نیسحریما :میرم ،یدمحم

 27-96  ص ،7 هرامش ،رادیاپ یزاسرهش و یرامعم هیرشن ،«(رذیچ هلحم) تالحم رد
 .ناتسدرک ناتسا یزاسرهش و نکسم نامزاس ،جدننس رهش عماج حرط ،(0396) رهش ریبدت رواشم نیسدنهم
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