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 هدیکچ
 ،یلا ت نآ هب ندیسر یارب وا یرطف تشرس و اهزاین اب ییانشآ و کدوک دشر یارب  سانم یطیحم داجیا ترورض هب هجوت مغر یلع
  .دمنا  هداد رارمق هجوت دروم رتمک ار ناکدوک ینهذ راتخاس و گنهرف رب ینتبم ناکدوک تاحیجرت هزوح نیا رد فلتخم یاه شهوژا
        تاممازلا یامنبم رمب یرهمش فملتخم یمنوریب یاهامضف یسررب قیرط زا ناکدوک یطیحم تاحیجرت نوماریا شاکنک هلاقم نیا فده
   هدافتمسا امب ،روظنم نیدب .تسا یلحم طیارش ساسا رب یحارط یاهرای م و طیارش نیودت روظنم هب کدوک رادتسود رهش نویسناونک
  .ددرمگ    یمم لمیلحت رمظن دروم فلتخم یاه هبنج زا هدافتسا دروم ینوریب فلتخم یاهاضف اب طابترا رد نالاسدرخ رظن ینادیم شور زا
    و نامکدوک یاهامضف یمحارط یارب لوادتم یاهرای م اب هسیاقم رد نالاسدرخ تاحیجرت نایم راکشآ توافت هدنهد ناین  لیلحت جیاتن
  دمهد       یمم نامین هم لاطم ،لامثم یارمب .تمسا یرهش نالک یگدنز هیحور رب ینتبم ناییا یاه هتساوخ نایم رد راکشآ داضت یدراوم رد
  همناگ    شمش لمماوع زا یدامیز داد ت دوجو لیلد هب ،هدنهد خساا ناکدوک لزنم زا یعاس کراا دننام یرهش یاهاضف یرود مغر یلع
  یامه  تمسایس  نیودمت هب تیاهنرد هلاقم .دنهد یم حیجرت لزنم هب کیدزن یاهاضف رب ار اهاضف نیا رد روضح ناکدوک ،یسررب دروم
  تامح   یجرت همتبلا و یمنمیا و یزمیانا   هرطامخ ،فامط نا ،یگدنزرس فده 5 رب ینتبم یموب یا هویش هب کدوک رادتسود طیحم یاقترا

 .دزادرا یم نالاسدرخ

 
 1 هقطنم ،کدوک رادتسود یرهش یاضف ینوریب یاهاضف یبایزرا ،ناکدوک یطیحم تاحیجرت :یدیلک ناگژاو
 .نارهت یرادرهش
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 همدقم
    داهجیا ترورهض ،ینیهشن نامتراپآ گن رف ،یورت نآ عبت هب و یزورما یا رهک رد ا  نامتراپآ دادعت نوزفازور دکر اب
   ههناخ زا نورهیب یاضف رد ا  تیلاعف نیا نتسا هدرک ادیپ دومن شیپ زا شیب ناکدوک یا  تیلاعف یارب بولطم ییاضف
 Abdol aziz & Sani) دوههک یههم لماههک ار هرههیغ و اهه   ناههمتراپآ هههطوحم رد زاههب یا اههضف ،یموههمع یا اههضف

Ahmad,2010:244)دهنراد ا  کراپ رد یزاب هب تبسن ار هوقلاب هقالع هک دنراد رارق یتیعمج یا  هورگ وزج ناکدوک ن  
(Maas et al.,2009:971) ار یرهت   لاهعف شهقن ا  کراپ ،ینیشن نامتراپآ و یگدنز هویک رد هدک ماجنا تارییغت اب ًااریخا  
  یاه   تهیلاعف  نالاهسگرزب نوچم  ن(Reyes et al.,2014:38) دننک یم افیا ناکدوک تغارف تاقوا و حیرفت ،یزاب یارب
    طیهحم رد یتواهفتم ىاه      ىهگژیو ههب کهیر  ههک درک یدنب هقبط هورگ هس رد ناوت یم یمومع یا اضف رد ار ناکدوک
 ر  فیاظو نیرت یساسا زا یکی نیعامتجا یا  تیلاعف و ،یباختنا یا  تیلاعف ،یرورض یا  تیلاعف :دنراد زاین یدبلاک
  وهگ خساپ تیلاعف عون هس نیا یانبم رب و بولطم وحن هب ار ناگدننک هدافتسا  یالع و ا زاین هک تسا نآ یرهک یاضف
     ییاهضف یهسانشناور راتخاهس یاه    یهگژیو زا یدهنیآرب هک اضف رد روضح عون هس نیا  یکرت هک تسا یهیدب ندکاب
 ن(00 :6396 ،یبیطخ) تسا راذگریثأت ناکم تیو  زا کرد رب ،دنتس 
   یهلجت اهغر  یهلع  سناهسنر  هرود زا دهعب و هتفرگن رارق یش وژپ یدج هجوت دروم یکدوک موهفم 06 نرق زا شیپ ات
   ناهکدوک ههب  ههجوت مدع ا  رما نیا لیلد و هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک نآ اب طبترم یعامتجا راتخاس ،یکدوک موهفم
  ناوهت ی  هم لهصا رد ن((Aries,1962:45; Qvortrup,2005:54 تسا هدوب  تخم یا زاین اب صاخ رشق کی ناونع هب
   تواهفت عارهتخا  نهیا اریز ،هتفرگ رارق هجوت دروم پاچ نیکام عارتخا نامز زا یکدوک نارود دروم رد رکفت هک تفگ
  نهیا اب ن((Postman,1982:21 تسا هدومن راککآ یعامتجا یا راتخاس رد یریگ رارق یانبم رب ار کدوک و ناوج نایم
   ههب عوهضوم  تهیم ا ندرک ادیپ یرایسب تیم ا اتسیب نرق مود همین زا یکدوک هلوقم هب هجوت هک تفگ ناوت یم همدقم
  تفرهشیپ ن((Cunningham,1995:22  ددرهگ ی  هم بوهسحم هانگ یعون اهنآ لیم فالخ رب لمع هزورما هک تسا یدح
         تدهک ههب ناههج یرههک نوهتم رد کدوهک رادتهسود رههک موهفم دورو ریخا ه د ود رد هک تسا یدح هب عوضوم
 ی هصاخ ی  هنعم و هدهک روصتم یکدوک نارود یارب ار یدیدج یا  لمعلاروتسد کدوک رادتسود رهک نتسا ریگمشچ
  ناهکدوک ی  ارهب ار نادرهمتلود و عامتجا و ناگتسب و نیدلاو طسوت رییغت لباقریغ نیناوق و هتفرگ رظن رد یکدوک یارب
  ههک  ییاه  طی هحم  داهجیا رد  اهیند یا روشک هیلک کدوک رادتسود یا رهک نویسناونک داجیا زا دعب نتسا هدومن عضو
  نهی ا فده  ن(Chatterjee,2002:98) دندیسر رظن قافتا و یگتسبم  هب دیامن یم نیمضت ار اهنآ دکر و ناکدوک یاقب
  ادهتبا رد      نتهسا کدوهک رادتهسود رههک و ناهکدوک  یارهب   هناتهسود و  هسانم طیحم داجیا هوحن رد یکاکنک  یقحت
  هدافتهسا ی  رههک یزهیر  ههمانرب و یحارط و ایفارغج و یسانشناور لئاسم  یفلت زا طبترم ای افم کرد یارب یبوچراچ
  نهی  ا طهسوت تهب م و ی هفنم ریواصت داجیا یگنوگچ و یسررب ناکدوک یور ار دراوم نیا ریثأت هوحن ،سپس نددرگ یم
 نددرگ ییاسانک ناکدوک ن ذ رد لماوع
  و کرد اه     زاهب ،فهلتخم تاهعلاطم هب هجوت اب و تسا هدیچیپ یموهفم کدوک رادتسود  طیحم :کدوک رادتسود رهک
 نی هبم یا  لیلحت وس کی زا کدوک رادتسود یا  طیحم موهفم کرد یارب ندکاب یم لکشم رایسب ا  طیحم نیا یبایزرا
 & Horelli) تههسا جاههیتحا دروههم بوههخ یاهه  طیههحم صوههصخ رد یتاههعلاطم رههگید یوههس زا و بوههخ طیههحم
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Prezza,2004:33)ههب و ا رهک نیا هنوگچ نادرمتلود هک تسا ینعم نیا هب لک روط هب کدوک رادتسود رهک موهفم ن  
   له م ناهکدوک یساسا قوقح نآ رد و دننک یم هرادا ناشیا  یالع ساسا رب ار ناکدوک هدافتسا دروم یا اضف صوصخ
  دهنا  هدهک فیرعت ینادنورهک ناونع هب ناکدوک ساسا نیا رب ندوک یم تیاعر گن رف و شزومآ ،تیامح ،لقن و لمح
  ههب  کدوهک   رادتهسود یا رههک  اذهل ن(6396:97،یکاوک و ینایک) دننک زاربا ار ناشتارظن دنراد  ح و دنراد یقوقح هک
  داهجیا  ثهعاب  ههک   یهلمع تکراهشم ؛ دنهکاب یم ناشفارطا طیحم هب نداد لکک روظنم هب ناکدوک تکراشم داجیا لابند
  تکراهشم نینچم  ن(7396:60،یلیهس و دنوثایغ ینیسح ییالبرک) دوک یم رهک هب تبسن کدوک یریذپ  لعت و هقالع
      یارهب و دهکاب هارهم  دهیدج یاه    تراههم شزوهمآ    اهب ناهکدوک یارهب دناوت یم طیحم هعسوت یا دنیارف رد ناکدوک
   ناوهنع ههب    ناهکدوک رهظن اههف . دهکاب دیفم ،یلحم طیحم دروم رد ناکدوک هاگدید زا یرتهب کرد  سک اب نالاسگرزب
     تکراهشم نتهسا لاهح ناهمز   ،نرهغب و هدهیچیپ ای افم زا ،کدوک یاریذپ و  سانتم طیحم هب نداد انعم یارب یرازبا
  یزهیر  ههمانرب و یریگ ایمصت رد یعقاو تلاخد ات ،یگدنز یا  تیعقاو فیصوت یارب هداس تصرف زا دناوت یم ناکدوک
   حرهطم تاهیرظن و ثحابم زا ثعبنم ثحب نیا ن(7396:72،نارگید و ولگب هرق) دریگب دوخ هب ینوگانوگ لاککا ،یلمع
  ناهکدوک   هئالع ری هسفت  ثهحابم  نهی ا رد ههتکن نیرت اهم نتسا 67 راک روتسد و کدوک رادتسود یا رهک نویسناونک
 ی  رههک ناهحارط  رتهشی  ب و دهنرادن رهظن رد نادنچ ار ناکدوک هک دنوک یم یحارط یوحن هب ا رهک ًاالومعم اریز ،تسا
 نتسا هدیاف -هنیز  یا  لیلحت رد حرط تیقفوم ناشفد 

    یارهب ههبذاجرپ یاه    ناهکم عوهنت ،یعامتجا یگتسبم  هب ناوت یم کدوک رادتسود رهک ییاضف یا   خاک هلمج زا
   زبهس یاه    هدودهحم و اجهسنم یعامتجا تیو  ،لاسو نس ا  دارفا تاقالم یا  ناکم ،کرحت یدازآ و تینما ،تیلاعف
 زا ی لاهخ یا  طیحم ار دوخ  سانم طیحم ناکدوک لومعم تروص هب ن(977:7396،ناراکم  و وج یناکاک) ندرک هراکا
  ناهکدوک     اهت دوهمن ظهفح ناهکدوک ی ارهب ار یلاخ یا  لحم نیا دیاب ناکدوک هقالع ندروآرب یارب ندنناد یم دارفا ریاس
 ندنراد ا  کراپ رد یزاب هب تبسن هوقلاب هقالع هک دنراد رارق یتیعمج یا  هورگ وزج ناکدوک ندننک یزاب نآ رد دنناوتب
  و ناهکدوک   یارهب یهتیبرت  ییاه  طی  هحم اهت تسا هدومن دهعت کدوک رادتسود یا رهک نویسناونک یناهج لمعلاروتسد
  ندهشخب دوبهب ار ناکدوک یگدنز یا  طیحم و دیامن حالصا ار رشق نیا هب ناسر  یسآ یا  طیحم ،دیامن داجیا ناناوج
  و لئاهسم هلی هسو نیدب ات دراد ناراذگ هیامرس اب یلحم نادرم تلود یراکم  رب یدایز دیکأت لمعلاروتسد نیا نینچم 
   ههک دهنا هدیسر هجیتن نیا هب ناققحم ندنیامن لمع رت  فوم تالکشم نیا لح رد و دنوک نکور رتهب ناکدوک تالکشم
  ار ناهکدوک ی دهبلاک طی    هحم عوهضوم ،کدوهک رادتهسود ی ا رههک نوی  هسناونک دراوهم تیاعر هب هجوت اب ،ا رهک ر کا
  دنهکاب ی  همن کدوهک را دتهسود ی ا رههک دا هجیا ی اتهسار رد ا رهک نیا نیناوق زا یرایسب هاگ و دنرامک یم تیم ا یب
(Bartlett,2002:3)تهینما دیاب رهک نیاربانب ندکاب کدوک حیرفت و شرورپ و شزومآ یارب یلحم دیاب یرهک یاضف ن  
       یرهما ناهکدوک  هسانم یا اهضف دوهجو ،لهیلد نیا هب .دکاب باذج ناکدوک یارب و دروآ ناغمرا هب ناکدوک یارب ار
   نآ رد کدوهک اهت  ده د ی   هم رارهق شفارهطا طیحم تخانک یارب نما یطیحم رد ار کدوک هک دسر یم رظن هب یرورض
 کی رد همادا رد و دراذگب کارتکا هب نارگید اب ار شدوخ  یالع و دزادرپب نوگانوگ یا  تیلاعف هب و دنک ادیپ تسود
 ن(Chawla & Heft,2002:210) دریگب دای ار نارگید اب یتسیزم  یگنوگچ ،هفرطود لماعت
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  اهب  کدوهک  تالماهعت  نیرهت یدج زا یکی :نوماریپ طیحم اب کدوک یابترا راتخاس ناونع هب کدوک رادتسود یا  طیحم
  یهمهم رایسب شقن تسا کدوک یمرگرس هلیسو هک نیا نیع رد یزاب ندتفا یم قافتا یزاب  لاق رد دوخ نوماریپ طیحم
   رهگید تراهبع هب ن(677 :6396،نارگید و یتمظع) دنک یم افیا کدوک ین ذ و یمسج دکر و شرورپ و شزومآ رد ار
  یداهیز رایسب ریثأت و دنتس  دوخ نس ا  ناکدوک اب ی ورگ یا  یزاب ماجنا و یریگ یابترا هب دنم هقالع رتشیب ناکدوک
     زا ناهکدوک یهن ذ دهکر تعرهس ًاالومعم هک یروط هب ؛دوک یم اهنآ ین ذ دکر ثعاب رما نیم  و دنریذپ یم اهنآ زا ار
 و  دهنک ی    هم باهختنا کدوهک نآ رد ههک تسا یدنیارف یابترا ن(Amouzegar,2010:1969) تسا رتشیب اهنآ یندب دکر
 ی  درهف تروهص هب ناکم سح موهفم نتسا رگیدکی زا لباقتم کرد هب مربم زاین یابترا یرارقرب یارب ندوک یم باختنا
   ههک دهکاب  یهم هلحرم هس یاراد سح نیا ندکاب  یم ا  ناکم هب درف ر  سح ای افم لماک و ددرگ یم حرطم ی ورگ ای
  ریثأهت ینعم هب دوخ هبون هب زین یگتسباو ن(Hartrup,1991: 2) ناکم هب دهعت و یگتسبلد ،ناکم هب یگتسباو زا دنترابع
  و درهف  تهیو  زا ی تخاهسریز  ،فهیرعت  نهی ا نتهسا هدیقع و یرواد ،هقیلس زا رتارف و تسا طیحم و مدرم نیب طباور
    اهب درهف ره  یگدنز و ای افم و ا  شزرا و تاساسحا و تارظن و تارطاخ رگنایب ،تخانک و یدبلاک طیحم تخانک
 ی  گنوهگچ لاوئهس هب موهفم نیا نددرگ یم نایب صاخ یراتفر فاد ا و طیحم نیبام عوضوم نیا نتسا یدبلاک طیحم
 ن(Riley,1992:18) د د یم خساپ ا  طیحم توافت
  تاهساسحا اب یابترا رد ییا  هدیدپ یگم  زین دیفم یا  طیحم یا درواتسد ظفح و طیحم هب یگتسبلد و لحم تیو 
  ههب ار نآ ناوت یم و دکاب یم یدایز راذگریثأت لماوع لماک یگتسبلد دننام  زین یابترا ن(Korpela,1989:245) دنتس 
 زا  رتهشیب   ناهکم ههب ی   گتهسبلد لدهم ههک تسور نیم  زا نتفرگ رظن رد نالاسم  اب یابترا داجیا یارب یرازبا ناونع
    اهب یاهبترا موههفم تخاس یارب طیحم هب یگتسبلد ا  و یابترا ا  نتسا هتفرگ رارق یسررب دروم تاعوضوم یمامت
 ن(Jorgensen & Stedman,2001:240) دنوک  هتفرگ رظن رد دیاب ناکم
 ی اه   تهیلاعف زا ی   هکان تالکهشم و اههنآ ی زاهب لحم ،ناکدوک راتفر عون :ناکم زا هدافتسا رد ناکدوک یا  تیدودحم
  اه وگلا  نهیا تخانک نیاربانب ندنراذگ یم رثا ناکدوک یرهک یا اضف رارقتسا و یحارط رد ایقتسم تروص هب ناکدوک
 ن(Latfi & Abdul Karim,2012:304 ) درهک د اوخ کمک زین تالکشم نیا داجیا تلع ییاسانک هب ا  لمعلاروتسد و
  زا هدافتهسا هب هدننک  یوشت لماوع هک تفرگ هجیتن هنوگ نیا ناوت یم نوریب طیحم زا ناکدوک دایز هدافتسا تلع هب هتبلا
  هتخانهک  یهنوریب طی هحم ی     هسررب طهسوت اههنت ناهکم زا هدافتهسا یا  تیدودحم ندنکاب یم دایز ناکدوک طسوت طیحم
 یی اه  هبحاصم ساسارب ندومن یسررب زین ار طیحم رد ناکدوک رکف و راتفر دیاب اهنآ رتهب تخانک یارب هکلب ،دنوک یمن
      ناهملعم اهب هبحاهصم زا نتهسا هدهک تفای لزنم زا نوریب یا  طیحم زا هدافتسا یوگلا تسا هدک ماجنا ناکدوک اب هک
  نتهسا  ههتفریذپن تروص یکالت  ی  نارتخد یارب  سانم طیحم داجیا یارب هک تسا هدک کرد هتکن نیا زین سرادم
 رد ی  زاهب ههب یرتشیب هقالع دنراد یرتمک نس هک ینارتخد هک تسا هدک راککآ هتکن نیا هدمآ لمع هب یا  یسررب رد
 & Chawla)  دهنریگ ی   هم ندوهب عاهمتجا رد ی ارهب نی  دهلاو زا زوهجم نیریاس زا رتشیب نیاربانب و دنراد لزنم زا جراخ

Heft,2002:214)نارهتخد ،نیدلاو هزاجا مدع و یگن رف و یعامتجا طیارک لیلد هب هک تسا هدک  خشم نینچم  ن  
  نهیا نی هنچم  ن(Chawla & Heft,2002: 216 ) دهننک ی  زاهب لزهنم زا نوریب طیحم رد دنناوت یم رتمک ،رتالاب نینس رد
 رد ی   همهم شهقن ،ههلحم  تهیو  و هلحم رد لزنم لحم دننام یلئاسم قوف  لاطم رب هوالع هک دنا هداد ناشن ا  یسررب
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  تهینما ،دکاب دنراد تسود نارتخد هک ییا  ناکم هب کیدزن لزنم رگا لا م یارب ندنراد طیحم زا نارتخد هدافتسا نازیم
 لحم اب یزاب لحم یکیدزن ریثأت تحت رتمک رتالاب نس اب نارتخد هتبلا ندننک یم  سک نیدلاو تراظن  یرط زا یرتشیب
 نی دهلاو تی اهضر هب نارسپ یتح ندنراد هناخ نوریب یا  طیحم زا هدافتسا رد یرتمک تیدودحم نارسپ ندنتس  یگدنز
    نکاهما زا اههنآ هدافتهسا  نازهیم رد ار ا  نابایخ یغولک ،نارسپ هتبلا ندنا هدرک هراکا هناخ زا نوریب رد اهنآ ندرک یزاب زا
 ن(Valsiner,1997:217) دنناد یم تیم ا زئاح یمومع
   تاهعالطا اهما ، دراد دوهجو  یهناری  ا ناهکدوک قالهخا و راک و تالیصحت ،هافر ،تمالس صوصخ رد یبسانم یا  هداد
 زا یفلتخم عاونا یاراد ،ش وژپ نیا یلک بوچراچ ندرادن دوجو ناکدوک رب اهنآ ریثأت و ناکدوک یا  طیحم زا یبسانم
 ی  هپ اههنآ تاراظتنا و ساسحا و ناکدوک راکفا هب ات دوک یم ماجنا هبحاصم ناکدوک اب ًاار کا و تسا هد اشم و هبحاصم
  اهب ن(Dudek,2005:12; Patton,1990:3 ) تهسا  هدهک یزاس هدایپ نونکات یفلتخم ناققحم طسوت هویک نیا ندوک هدرب
   نتهسا رادروهخرب  رتهشیب  تهی بولطم زا ههعلاطم نیا رد ا  هداد یروآ عمج یارب یفیک شور هدکرکذ تاعلاطم هب هجوت
  اههنآ سپس و دک ییاسانک کدوک 69 ادتبا ندک هدامآ یمک و یفیک یا  باوج همانشسرپ تالاوئس هب ییوگخساپ یارب
 لماک هرفن 766 هورگ نیا ندک هدیسرپ ناشیا هلحم اب یابترا رد ار اهنآ رظن و دندک هداد طسب یرفن 766 هورگ کی هب
   و ههلحم هراهبرد نازومآ شناد ساسا نیارب ندنا هدک یروآ عمج ناکدوک دوخ طسوت هک دنتس  ییادتبا رفن 69 ناتسود
 ندندرک تبحص هقالع دروم یا  ناکم
 ار ی دهبلاک-ی عاهمتجا  یاه  طیحم نوگانوگ عاونا دیاب (فلا :دنکاب هتکاد ار ریز یا  یگژیو دیاب هعلاطم دروم هدودحم
 ؛ دهکاب نگم  عامتجا کی (ج ؛دننک  هدافتسا نآ یمومع یا  طیحم زا کدوک یدایز دادعت هک یا هلحم (ب ؛دکاب هتکاد
   ِبیلامهک تالهحم انبم نیا رب ن(Kytta,2003:8) د د شیامن یتسرد هب ار مدرم تیر کا یگدنز طیارک دیاب هدودحم (د
     ًااتبهسن  طاهنم زا یهکی شهک هقطنم ندیدرگ باختنا یرامآ هعماج باختنا ناکم ناونع هب نارهت یرادرهک شک هقطنم
 9/9  دودهح رد و  راهتک  77/1967  لداهعم و    هدهیدرگ عهقاو رههک نیا زکرم رد هک دیآ یم رامک هب نارهت رهک یمیدق
     عهقاو نارههت رههک یزهکرم هزوح رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب شک هقطنم نددرگ یم لماک ار رهک حطس زا دصرد
 7    ههقطنم ههب برهغ زا و 76 ،66 ،66  طانم هب بونج زا ،2 هقطنم هب قرک زا ،9 هقطنم هب لامک تمس زا هک هدیدرگ
   زا نارههت رههک  زهکرم رد نآ یریگرارق تیعقوم هب ناوت یم شک هقطنم یدبلاک یگژیو نیرت هدمع زا نددرگ یم دودحم
- یرههک و ،یا   ههقطنمارف یدرهکلمع سایقم اب یتامدخ-یرادا یا  یربراک نیرت اهم رارقتسا رگید یوس زا و وس کی
  ههقطنم نیا زا هدمآ لمع هب یا دیدزاب هب هجوت اب ندومن هراکا تیفیک اب ینوکسم یا  یربراک رانک رد نآ رد یرهکارف
  ندهیامن         یهم ا ارهف ناهکدوک یارهب ار  هسانم یعاهمتجا طهباور و یدهبلاک تیلاعف هزاجا هقطنم نیا هک تفگ ناوت یم
 ندنکاب یم یمومع نکاما رگید زا رت تبسانم دراد دوجو یبدلاک یا  تیلاعف و یعامتجا یابترا اهنآ رد هک ییا  ناکم
   یارهب ندهنیامن ی هم لیلحت ار اهنآ و دوک یم هیهت نوگانوگ یا  طیحم رد ناکدوک یا  تیلاعف زا یتسرهف  یقحت نیا رد
  ،یهکاقن ،،یدرون وک ،ندیرپ ،تاناویح اب یزاب ،پوت اب یزاب ،ندیود ،یراوس هخرچود دننام ییا  تیلاعف ،لیلحت نیا
   ههک یهلحم 7       رد سپهس و دندهک باهختنا هرهیغ و یزاهب کهسورع ،راد ادص ورس یا  یزاب ،سیلپ و دزد ،یزاب بآ
     عهقاو شجنهس دروهم ناهنآ یدبلاک یا  تیلاعف و یعامتجا تاطابترا نازیم ،دندوب هدومن مالعا  سانم ار اهنآ ناکدوک
  اه    کراهپ رد و دریذهپ     یهم تروهص تهیلاعف نیرهت  شیهب لزنم فارطا یا  نابایخ رد هدک ماجنا یا  یسررب  بط ندک
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  ،یهگیب هعیک و نایناجی ال) تسا هدک دییأت زین نیشیپ تاقیقحت رد رما نیا ندتفا یم قافتا یعامتجا تاطابترا نیرت شیب
3196: 13) 
 جیاتن
 ار  سانم یعامتجا طباور داجیا ناکما ناکدوک هاگدید زا  سانم ناکم 7 یمامت د د یم ناشن الاب لودج هک روطنام 
   باهختنا تردهق 0  ههقطنم ناکدوک هک تفگ ناوت یم هدک باختنا یا  یزاب هب هجوت اب ندنراد عامتجا راشقا هم  یارب
     نتهکادن و داهیز یموهمع یاه    ناهکم نتهکاد 0    ههقطنم ناهکدوک یالاهب باختنا  ح تلع ندنراد یزاب عون رد ییالاب
 نتسا اهنآ زا هدافتسا تیدودحم

 فلتخم یاه )حم رد یعامتجا طباور و یدبلاک تیلاعف نازیم :1 لودج
 تیلاعف عون تیلاعف نیرتشیب لزنم فارطا یا  نابایخ لزنم فارطا زاب یا اضف یعاس کراپ هلال کراپ
 یدبلاک تیلاعف 27 67 27 76 66
 یعامتجا طباور 0 7 0 0 7

  یقحت یا  هتفای :عبنم

   لزهنم ههب ا  نابایخ یکیدزن رب هوالع ندن د یم ماجنا دوخ لزنم فارطا رد ار دوخ یا  تیلاعف ر کا ناکدوک دصرد 60
    لزهنم فارهطا یاه  نابایخ رد نایانکآ دوجو نتسا تیم ا زئاح عوضوم نیا رد نایانکآ و ناگیاسم  دوجو عوضوم
  یهکیدزن رب هوالع سپ ندننک یمن یهجوت ناکم تیفیک هب ناکدوک رگید هجیتن رد و دوک یم تب م یتیو  تخاس ثعاب
  ینییاهپ حطس رد تیفیک رظن زا یطیحم اسب هچ ندراد تیم ا صوصخ نیا رد زین لحم اب ییانکآ ،یزاب لحم هب لزنم
     باهختنا تهلع تهفگ ناوهت   یهم ندهنناد    یهم  هسانم ار نآ ناهکدوک ،ل  هحم اهب ییانکآ سح دوجو لیلد هب یلو ،دکاب
   داهیز یاه    ههبیرغ یاراد و نهما  اهن و هتخانکان ناشیارب رگید یا  طیحم هک تسا هتکن نیا رد لزنم کیدزن یا  نابایخ
 ندنتس  نماان هقطنم نیا ناکدوک رظن هب لزنم زا رود یا  ناکم نتسا
     و ندز مدهق و ندرهک دهیرخ و اه     هزاهغم نیرهتیو ندرهک اکامت یارب یلحم ار ا  نابایخ هقطنم نیا ناکدوک دصرد 62
   روهتوم روهبع ،ناراد     هزاهغم طهسوت ور هداهیپ یاهضف لاغکا ار ا  نابایخ تالکشم اهنآ دصرد 11 و دنتسناد یم نتسشن
    ههب اههنآ نیهنچم   ندنتهسناد  یهم هیلقن لیاسو یالاب تعرس و ،هطقن کی رد تیعمج اکارت ،هلابز ،ا ور هدایپ زا ناراوس
   یاه درکلمع اهجح اب اضف نایم یبسانت هک تسا عوضوم نیا نیبم رما نیا ندنتکاد هراکا زین رباعم زا یضعب یکچوک
 ندرادن دوجو هطوبرم
 هنادازآ تیلاعف هزاجا اهنآ هب هک دنتس  یزاب یا  طیحم دنتسناد یم  سانم ار نآ هقطنم نیا ناکدوک هک ییا  ناکم مامت
  اههنت هلال و یعاس کراپ و دنتس  هدشن یحارط شیپ زا هم  زاب یا اضف و هلحم و لزنم فارطا یا  نابایخ ند د یم ار
 نآ رد ناکدوک هک یا هلحم زا جراخ رد هلال ای یعاس کراپ ا  رگا ندنکاب یم هدک نییعت شیپ زا فاد ا یاراد یا اضف
   زاهب یا اهضف و ا  نابایخ ندنتس  دنم هقالع نآ هب ناکدوک ییابیز و تینما لیلد هب یلو ،تسا هتکاد رارق دنتس  نکاس
 ندنتس  تیم ا یاراد دنا هدک رکذ ریز رد هک ناکرگید تاصخشم و ییانکآ لیلد هب لزنم فارطا
        داهجیا :تهسا رهیز دراوهم لماهک ناهکدوک یارهب طیحم کی ندرک رادانعم صوصخ رد یتایح لماوع :راد انعم طیحم
  ییاهناوت کدوک هک یطیحم داجیا ؛دکاب ماجنا لباق نآ رد ناکدوک نوگانوگ یا  یزاب و فلتخم یا  تیلاعف هک ییاضف
       صوهصخ رد ههطبار نهیا نلهحم اهب ییانهکآ و ؛یگدنز لحم هب یکیدزن ؛دکاب هتکاد ار نوگانوگ یا  تیلاعف باختنا
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 اب ناکدوک یابترا رگا نددرگ یم یسررب نوریب طیحم رد کدوک یریگدای نازیم تروص هب طیحم اب ناکدوک نایم یابترا
       براهجت ندروآ دهن اوخ تهسد ههب طیهحم زا یرهت  لهماک و رتهب یانعم ناکدوک ،دکاب تیدودحم نتکاد نودب طیحم
   ههقطنم نهیا ناکدوک ندوک یم رتدیفم و رتهب یا  طیحم باختنا هب کمک ثعاب طیحم رد ناکدوک ایقتسمریغ و ایقتسم
 97  ا امنیهس ؛دصرد 17 ا  هزوم و ا  ارسگن رف :دندومن باختنا هدنزومآو رادانعم یا  طیحم ناونع هب ار ریز یا  ناکم
 ندصرد 76 لزنم فارطا زاب یاضف و ؛دصرد 26 یعاس کراپ ؛دصرد
 ن تهسا  تاهضراعت و نارگید لباقم رد طیحم زا عافد یارب ی ورگ ای یدرف یا  شالت زا یشخب یلجت ،ورملق :ورملق
    طهسوت ورهملق داهجیا .(Sack,1986:54) دکابن ورملق رگید فلتخم یا  نامز رد و دکاب ورملق ینامز دناوت یم ناکم
  یارهب طیحم هک ینعم نیا هب ؛ددرگ یم یفرعم ینالوط نامز رد نآ ندوب سرتسد رد تروص هب کدوک اب طیحم یابترا
  لهباق   م رد ار نآ زا تهظفاحم و ندرهک یهصوصخ و تیکلام هزاجا کدوک هب و دکاب کدوک سرتسد رد ینالوط نامز
   ههب زواهجت و ضقن  ح یدرف  ی  ورملق رد نددرگ یم ورملق داجیا ثعاب لباقتم و هبناجود یابترا نیا ند دب نارگید
 نارود رد ورملق یلصا تاصخشم زا هدودحم نیا اب یفطاع دنویپ و نامز ر  رد تیدودحم نودب هدافتسا ندرادن ار نآ
 یا اضف و یعاس کراپ یا اضف زا هدننک هدافتسا ناکدوک تارظن هب هجوت اب ن(Sack,1986:56) تسا یناوج و یکدوک
 99     یعاهس کراهپ :دنتهس  رهیز حرک هب ورملق عوضوم صوصخ رد  سانم یا  ناکم ،لزنم فارطا یا  نابایخ و زاب
   زاهیتما ندهصرد 76    ا اهضف ریاهس ؛دهصرد 77   لزهنم فارهطا یا  نابایخ ؛دصرد 99 لزنم فارطا زاب یا اضف ؛دصرد
       کراهپ یاهج طهقف ندنتهس  طیهحم ندوهب راد ینعم هنیمز رد تیم ااب یا  ناکم زایتما دننام  ورملق  سانم یا  ناکم
   یعاهس کراهپ و لزنم فارطا زاب یا اضف روطچ هک تسا نیا لاؤس ندنا هدک اجباج نآ رد فارطا یا  نابایخ و یعاس
    نازهیم و یهطیحم تاهصخشم هک تسا تلع نیدب باوج ؟دنا هتفرگ یشیپ لزنم فارطا یا  نابایخ زا ورملق هنیمز رد
 نتسا لزنم فارطا یا  نابایخ زا رتشیب لزنم فارطا یا اضف و یعاس کراپ رد یزاب هب ناکدوک یسرتسد
     رد توهلخ ،طیهحم رد توهلخ ،یدرهف تولخ :دراد دعب هس یکدوک نامز رد تولخ دوجو :یفخم یاه ناکم دوجو
 و ا  گن رف و بادآ ندننک یم یتحار ساسحا دنربب تذل دوخ یصوصخ ایرح زا دنناوتب هک یطیحم رد ناکدوک نسفن
   یدرهف توهلخ ن(Wolfe & Laufer,1975:66) تسا راذگریثأت تولخ و ناهنپ یا  طیحم داجیا رد طیحم ی ا  تیلباق
 نییعت و نارگید اب یابترا مدع رد ار دروم نیا هنومن ندومن مالعا تاعالطا و طباور رد تیریدم تروص هب ناوت یم ار
 هس یاراد طیحم رد تولخ نینچم  ندومن هد اشم ناوت یم نارگید اب تاعالطا نتکاذگ کارتکا هب یارب یزرم و دح
  ناهیب یا هدودحم داجیا تروص هب ناوت یم ار سفن رد تولخ نتسا یگدنز هخرچ و یدبلاک-یعامتجا ،یگن رف لماع
  هدهک ماجنا یا  هبحاصم هب هجوت اب ندنک تظافح دوخ زا ات دکاب نارگید اب ای دکاب اهنت د اوخ یم نآ رد درف هک دومن
     ندرادهن دوهجو لیاهسو ندوهمن ناهنپ یارب ییاج  ی  دوخ یا  هلحم رد هک دندومن یم مالعا ا  نآ 0 هقطنم ناکدوک اب
  نهی ا تهیعقوم مالعا شسرپ تروص رد ًاالومعم و دکاب یم تخس رایسب ناکدوک یناهنپ یا  ناکم تخانک ًاالومعم هتبلا
  اه   باوهج نیا هتبلا ندیدرگ هجاوم "ایوگ یمن" ای و "تسین یفخم رگید ایوگب وت هب رگا" یا  باوج اب  قحم ناکم
          یهفرعم ناهکم اهب یاهبترا زا دهعب نهیا یارهب هتخانهکان یاه  ناکم ًاالومعم ندنسر یم رظن هب لاوئس یارب یبسانم خساپ
  زا دهننک   یهم رهکف اریز ،دنناد یم تهج نیا زا  سانم ار لزنم زا رود یا  نابایخ ای کراپ ناکدوک لا م یارب ندندرگ یم
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      و ندوهمن ناههنپ  هسانم ار رهیز یاه  ناکم  یقحت دروم ناکدوک ندنتس  رود هب ناگیاسم  و نیدلاو ،مدرم یا  هاگن
 کر  اهپ و دهصرد 99  لزهنم زا رود یمومع و زاب یا اضف ؛دصرد 79 لزنم زا رود یا  نابایخ ندنتسناد یم ندک یفخم
 ندصرد 99  فک
    زا یهسرت و دنهکاب هتهکاد ار رگیدکی اب یابترا یرارقرب یدازآ دیاب دارفا یا هطبار نینچ یریگ لکک یارب :نایب یدازآ
  تروهص هب ار عوضوم نیا ناوت یم ناکدوک طیحم اب یابترا هنیمز رد ندنکاب هتکادن نارگید هب دوخ تارظن و دوخ نایب
  ار دوهخ رظن هریغ و یکاقن و گن آ  یرط زا ناکدوک ندومن نایب ناشیا یگدنز یور راذگریثأت لئاسم رد اهنآ تکراشم
   ناهکدوک ندهکاب  یهم ا  ناکم نآ دوخ هب هتسباو ا  ناکم رد نایب یدازآ ،رگید یوس زا ندنراد یم نایب ناکم صوصخ رد
  ؛دهصرد 69    یعاهس کراهپ :دهن   دومن مالهعا رهیز حرهک هب ار دنتس  نایب یدازآ یاراد نآ رد هک ییا  ناکم هقطنم نیا
 ندصرد 76 هلال کراپ و ؛دصرد 76 هدودحم لک ؛دصرد 67 دوخ هلحم ؛دصرد 67 هناخ فارطا یا  نابایخ
 اه هتفای
      و یعاهمتجا تهیعقوم و ههقطنم رد هدهک هبحاهصم ناکدوک یگدنز لحم ییایفارغج تیعقوم ساسارب ش وژپ نیا رد
   هسانم هدک یفرعم لماع 0 ساسارب ار ناکم 67 ناکدوک نیا ندک نایب کدوک رادتسود ناکم کی طیارک اهنآ گن رف
    یهسررب هرهیغ و اههنآ تیسنج ،نکاما نیا زا اهنآ هبرجت ،ناکدوک روضح نامز ساسارب نکاما نیا نیاربانب ندنتسناد یم
   تاهصخشم نهیا ساسارب ناکدوک دنکاب هتکاد یفلتخم تاصخشم و طیارک تسا نکمم ا  ناکم هکنیا تلع هب ندندک
 ن(doll,1996:168) دنیامن یم هدافتسا اهنآ زا ینوگانوگ یا  شور هب
  ندنهکاب   یهم یژوهلوپیت       یگتهسیاک یاه رایعم و طیارهک نیهبم ،فاده ا و دنوهک یم هتخاس فاد ا ساسارب یژولوپیت
   ساهسارب یژوهلوپیت  نهیا  ندهکاب  یهم 0    ههقطنم رد هدهک ماهجنا تاعلاطم ساسارب هلحرم نیا رد هدک هتخاس یژولوپیت
 & Read ) ددرهگ        یهم داهجیا کدوهک رادتهسود طیهحم یاه رایعم و کدوهک رادتسود طیحم فد  ،گن رف ،تیعمج

Russell, 1996: 668). 

 ی ماهمت  یژوهلوپیت نیا تخاس یارب ندیامن یم یدنب هقبط اهنآ تیکلام و تیعقوم ،شقن ساسارب ار نکاما یژولوپیت نیا
    یا اهضف ،دهنمفد  یهلحم زاب یا اضف :زا دنترابع هک دک ایسقت هقبط 3 هب ناکدوک طسوت هدکرکذ  سانم یا  ناکم
         ،ههلحم ،یگیاهسم  دهحاو ،یخیراهت و دوهب داهی یاه انب ،دهنفد  یا هقطنم زاب یا  اضف ،ا  نابایخ ،فد  یب یلحم زاب
 ن(Racelis, 2002: 99) یکورف هدرخ ،لزنم ،فارطا یا  هلحم ،هسردم ،یصوصخ یا  ناکم
  ناهکدوک رادتسود یا  ناکم عیزوت و یدنب تیولوا ،هتفرگ تروص یا  همانشسرپ و هبحاصم هب هجوت اب لیذ لودج رد
  یاه    ناهکم نتهکاد ،ورملق ،ناکم ندوب هدنزومآ ،ندوب راد ینعم ،ناکم هب مارتحا و هجوت ینعی قوف لماع 0 هب هجوت اب
 نتسا هدک هدروآ نایب یدازآ و یرس
 هدک یحارط شیپ زا زاب یا  طیحم هک نآ هجیتن ندک  خشم هدک یحارط شیپ زا زاب یا  طیحم ریثأت الاب لودج رد
 یخساپ ناکم مادک ،دوک یم نایب ریز لودج  یرط زا نیاربانب ندنتسین اراد ار یمهم شقن ،یسررب دروم داعبا یمامت رد
 ندنا هداد یسررب دروم لماع 0 زا یکی هب  سانم
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 کدوک رادتسود عیزوت :2 لودج

  یقحت یا  هتفای :عبنم
 یباختنا ناکم 21 و لاد رظندروم )ماع 6 طابترا نازیم :3 لودج

  یقحت یا  هتفای :عبنم

 نددرگ یم هئارا ریز لودج ناکدوک طسوت هدک رکذ ناکم 76 زا مادک ر  شقن تخانک یارب
 فلتخم یاه ناکم طسوت لاد رظن دروم )ماع 6 زا مادکره شرورپ نازیم :4 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 داعبا رد ناکم عاونا
  مارهتحا و هجوت
 ناکم هب

  راد یهههههنعم
 ندوب

  ندوهههب هدهههنزومآ
 ناکم

 ورملق
 یاههه   ناهههکم نتههکاد
 یفخم

 یدازآ
 نایب

 یاههه  خهههساپ
 تب م

 رادتههسود عههیزوت
 ندوب ناکدوک

 %79 00 96 7 96 7 66 67 دنمفد  و هدک یحارط یلحم زاب یا اضف

 %36 19 7 1 66 9 3 0 کیناگرا و فد  یب یلحم زاب یا اضف

 %96 77 7 7 7 6 3 9 ا  نابایخ

 %66 77 7 9 7 2 7 0 دنمفد  یا هقطنم زاب یاضف

 %3 26 7 6 7 66 6 7 یخیرات یا انب

 %7 3 7 6 6 6 9 6 یگیاسم  دحاو

 %9 0 7 6 6 7 6 6 هلحم

 %7 7 6 7 6 6 6 6 رگید یصوصخ یاهناکم

 %7 7 7 6 6 6 6 6 هسردم

  9 6 6 6 7 6 6 رواجم یا  هلحم
 %6 7 6 6 6 6 6 6 هناخ

 %6 7 6 6 6 6 6 6 یکورف هدرخ

  336 09 97 79 37 09 67 هدربمان یاهناکم

 داعبا رد ناکم عاونا
   ناهکم ههب مارتحا و هجوت
 (دصرد)

 ندوهههههب راد یهههههنعم
 (دصرد)

 ناهههکم  ندوهههب هدهههنزومآ
 (دصرد)

 ورهههههههههملق
 (دصرد)

 یاهههناکم نتههکاد
 (دصرد) یرس

 ناهههههههههیب یدازآ
 (دصرد)

 یا  خساپ
 (دصرد)

 00 0/36 6/0 2/36 6/0 2/06 1/69 دنمفد  یلحم زاب یا اضف

 یههب یههلحم زاههب یا اههضف
 فد 

2/76 2/97 3/2 2/97 6/67 3/2 19 

 77 67 06 06 6 09 76 ا  نابایخ

 77 6/3 0/96 6/3 1/69 6/3 9/27 دنمفد  یا هقطنم زاب یاضف

 26 1/66 1/7 1/66 1/17 6 1/66 یخیرات یا انب

 3 7/77 6 6/66 6 9/99 6/66 یگیاسم  دحاو

 0 9/91 6 2/06 6 6 6 هلحم

 7 67 67 6 67 67 6 رگید یصوصخ یا  ناکم

 7 67 6 77 77 6 6 هسردم

 9 6 6 6 2/00 6 9/99 رواجم یا  هلحم

 7 6 6 6 6 67 67 هناخ

 7 6 67 6 67 6 6 یکورف هدرخ

 نایب یدازآ یرس یاهناکم نتکاد ورملق ناکم ندوب هدنزومآ ندوب راد ینعم ناکم هب مارتحا و هجوت 

 29 97 99 37 09 67 دعب ر  رد ا  خساپدادعت

 (دصرد) دعب ر  رد ناکم عون

 7/09 7/26 9/19 1/96 7/69 7/67 دنمفد  یلحم زاب یا اضف

 7/7 3/97 7/37 9/66 77 1/76 فد  یب یلحم زاب یا اضف

 3/96 7/26 1/66 6 77 9/2 ا  نابایخ

 7/7 96 3/7 6/77 0/7 0/76 دنمفد  یا هقطنم زاب یاضف

 7/7 9/7 3/7 7/79 6 3/7 یخیرات یا انب

 7/66 6 3/7 6 9/1 7/7 یگیاسم  دحاو

 3/96 6 3/7 6 6 6 هلحم

 1/7 2/1 6 7/9 1/7 6 رگید یصوصخ یا  ناکم

 7/7 6 3/7 7/9 6 6 هسردم

 6 6 6 1/0 6 7/7 رواجم یا  هلحم

 6 6 6 6 1/7 7/7 هناخ

 6 9/7 6 7/9 6 6 یکورف هدرخ
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    مارهتحا ناهکدوک ،ههلحم رد دنمفد  زاب یا اضف داجیا تروص رد :دوک یم لصاح اهم هجیتن هس الاب لودج ساسارب
  زاهب ی ا اهضف  داهجی ا تروهص رد  ؛دهنیامن یم تبقارم و تظفاحم رتشیب طیحم زا و تکاذگ دن اوخ طیحم هب یرتشیب
  دهنک  یهم رت شیب ار ناکدوک تیلاعف هک ییا  طیحم و تکاد دن اوخ یرتشیب تینما هلحم یا  نابایخ ،هلحم رد دنمفد 
     حطهس رد یرتهشیب هدهنزومآ یاه   طیهحم ،هلحم رد دنمفد  زاب یا اضف داجیا تروص رد ؛دک دن اوخ داجیا رت شیب
 ندک د اوخ داجیا رهک و هلحم

 یریگ هجیتن

      ار دهکاب کدوهک رادتهسود طیهحم کهی دوک یم ثعاب هک یطیارک ناکدوک دصرد 61 زا شیب ،ینادیم شیامیپ نیا رد
    شزادرهپ زا سهپ و دهنا   هدهک نیهیبت ناکدوک صاخ نابز اب دراوم نیا زا یرایسب تسا یهیدب ندندرک مالعا ریز دراوم
 لزنم هب کیدزن ؛دنک داجیا ناکدوک یارب ار نوگانوگ یا  تیلاعف ناکما :دنوک یم نایب یصصخت تروص هب ا  هبحاصم
 ؛   دهکاب هتهکاد تهب م  تهیو   ؛دهننک یم تیلاعف رتشیب ا  ناکم عون نیا رد ناکدوک اریز ،دکاب انکآ ناکدوک یارب ؛دکاب
 ار  ناهیب ی دازآ ناهکما ؛دنک داجیا ار ورملق نیدنچ دوجو ناکما ای دکاب یا هرگ دنچ ؛دکاب هتکاد ار ورملق داجیا ناکما
 یعامتجا یابترا ناکما ؛دنکاب یخیرات و یگن رف یا  هناشن یاراد ؛دکاب  سانم یعامتجا و یدبلاک رظن زا ؛دنک داجیا
  ار ندهنام  سانهکان  ناهکما   اههنآ رد ناهکدوک ؛دنکاب هتکاد ینوگانوگ یا  شقن اهنآ رد دنناوتب ناکدوک ؛دنروآ ا ارف ار
 ن دنهکا  ب ندهک ناههنپ ی ارهب ی تاهصخشم و لی اهسو یاراد ؛دنکابن مدرم دایز یا  هورگ هجوت دروم ؛دننک هبرجت دنناوتب
  لاهح نیع رد و تینما دوجو هنیمز رد ناکدوک داضتم و هناگود ساسحا د د یم ناشن ش وژپ یا  هتفای هک هنوگ نام 
 ار نارهت نوچم  گرزب یرهک نالک رد یرهک یگدنز  یمع یا داضت زا ناشن ًاالماک یفخم یا  ناکم و ا  ،نک دوجو
 ندزاس یم  خشم شیپ زا شیب ار یطیحم یا  راتفر یا  ش وژپ ماجنا موزل ،رما نیا ندزاس یم نومنخر دوخ رد
  :زا دهنترابع دوک یم داهنشیپ کدوک رادتسود یا  طیحم یحارط و یراذگ تسایس رد هک یدراوم ،ا  هتفای نیا یانبم رب
  ههجوتم یتسرد هب ار ا  ناکم زا هدافتسا هوحن دنناوتب اهنآ هد اشم اب ناکدوک ات دنکاب فلتخم یا  هناشن یاراد ا  ناکم
   هسانم ی اه   ناهکم ؛دنکاب یتینما یرصب یا  هناشن یاراد دیاب ناکدوک  سانم یا  ناکم ؛دنیامن لمع اهنآ هب و دنوک
 ی   داهع مدرهم ندهک عمج یارب یلحم دیاب کدوک رادتسود یا  ناکم ؛دنکاب دیاب زین یرصب یا  ییابیز یاراد ناکدوک
 ی اه   گهن رف اب مدرم هک ییا  ناکم رد اهنآ یارب هدنزومآ و ناکدوک  سانم یعامتجا طباور زا یرایسب اریز ،دنکاب زین
  یو اهی     زا ار ناهکدوک اهت دوهب دن اوخ  فوم ینامز کدوک رادتسود یا  ناکم ؛دتفا یم قافتا دنوک یم عمج توافتم
  رتهشی  ب و دهک دهن اوخ هدافتسا رتمک دنکاب و ای  یاراد نوریب دننام زین ا  لحم نیا هک یتروصرد ،دن د ییا ر نوریب
  لهحم کیدزن ؛دنیامن ا ارف ناکدوک یارب ار نوگانوگ یا  تیلاعف ناکما ؛دک دن اوخ کدوک نودب یا  ناکم هب لیدبت
 تعرس هب ات دنکاب یوحن هب یحارط ظاحل زا ؛دنور یم راک هب رتشیب هک تسا تروص نیا رد ،دکاب زین ناکدوک یگدنز
 یاراد  ؛دهننک ی   هم هدافتهسا اه   لهحم  نهیا زا رتمک اهنآ ییانکآان لیلد هب تروص نیا ریغ رد ،دنوک انکآ اجنآ اب ناکدوک
 هب هجوت اب ناکدوک دنکاب یبسانمان ههجو یاراد نکاما نیا مدرم هماع نایم رد رگا رگید یترابع هب ،دنکاب تب م تیو 
 ی    هتحار ههب ناهکدوک اهت دنکاب یحارط زا یعون یاراد ؛دنیامن یمن هدافتسا نکاما نیا زا هاگآدوخان دوخ نیدلاو هاگدید
  ؛دهنی امن ا ارهف ناکدوک یارب ار هنادازآ نایب و هنادازآ تیلاعف ناکما ؛دنیامن داجیا ورملق دوخ یا  تیلاعف یارب دنناوتب
 ی اه   ناهکم ؛ دنوهک عالطا اب دوخ خیرات و تیو  زا ناکدوک هلیسو نیدب ات دنکاب یخیرات و یگن رف یا  هناشن یاراد
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 ی ارهب ار  تواهفتم یا  شقن یافیا و تیلاعف ناکما ؛دنکاب زین یداع مدرم ندک عمج یارب یلحم دیاب کدوک رادتسود
       ههب دهناوتب و دهنامب سانهکان اههنآ رد کدوهک هلیسو نیدب ات دنکاب لزنم زا یبسانم هلصاف یاراد ؛دنروآ ا ارف ناکدوک
  اهی   دهکاب نالاهسگرزب هجوت دروم دیابن ا  ناکم نیا ،لاح نیع رد و ؛دزادرپب دراد یناهنپ طیحم هب زاین هک ییا  تیلاعف
     سرتهسد زا ههک دوهب ده اوخ  یهطیحم ی اراد کدوهک  هلیهسونیدب ندنک ا ارف ار اهنآ یارب هداس یسرتسد دیابن لقادح
   ناههنپ ناهکما ات دنکاب یتازیهجت یاراد دیاب ا  ناکم نیا ؛دیامن یم ریذپ ناکما ار اهنآ تراظن یلو تسا رود نالاسگرزب
  دهیاب  دهیامن ی  هم ا ارهف ار رما نیا هک یتازیهجت زا ا  ناکم نیا یحارط رد نیاربانب ،دیامن ا ارف ناکدوک یارب ار ندک
 ندومن هدافتسا

    ،فاهطعنا ،یگدنزرهس تیهصوصخ 7     یاراد ههک ییاهضف داهجیا دهسر     یهم رهظن ههب رهضاح ش وژپ ،یاتن هب هجوت اب
   ههب دهناوت       یهم درهکلمع و دهبلاک رد عوهنت داهجیا ندرهیگ  یهم رارق زین ناکدوک دنسپ دروم ،دکاب ینمیا و یزیگنا هرطاخ
       فاهطعنا داهجیا رد یهمهم رهما اهضف رد رقتهسم رصانع و هندب و فک رد فاطعنا ندیامن کمک رهک یاضف یگدنزرس
    رایهسب ا رههک یزهیگنا  هرطاهخ داجیا رد یرهک یاضف رد سونأم یطیحم داجیا و یزیگنا شقن نتسا یرهک یا اضف
    رادتهسود یا رههک داهجیا یارب یساسا یعوضوم هدایپ ربارب رد هراوس ینمیا و هراوس ربارب رد هدایپ ینمیا نتسا رثؤم
 ندوک یم بوسحم کدوک
 اکارت لماع 9 ریثأت تحت لحم اب ییانکآ و یگدنز لحم هب یکیدزن ،عونتم یا  تیلاعف اب یطیحم داجیا رگید یوس زا
  دروهم 9   نهیا زا یهبیکرت نیاربانب ندنتس  (هدشن ای هدک یحارط شیپ زا) یحارط عون و طلتخم یربراک ،دایز تیعمج
 ندروآ ا ارف ناکدوک  سانم طیحم داجیا یارب ار یبسانم رتسب دناوت یم

 عبانم
 راهب ،اتف  لاس ،ا دزیس هرامک ،رهک تیو  ،رهک طیحم تیو  ىایحا رد ىراتفر ىا وگلا لباقتم ریثأت ن(6396) اضردمحم دیس ،یبیطخ

7396، 90-92 
   یهحارط رد ناگدهننک  هدافتهسا شرگن یسررب ن(6396) دیعس ،یتمظع و حلاص مارهب ،روپ قدص و لیعامسا ،یماغرض و اضردیمح ،یتمظع

    و زییاهپ ،اههن هرامهک ، رههک نامرآ یزاسرهک و یرامعم ،ناکدوک زاب یاضف یریذپ تیقالخ داقترا روظنم هب یرهک یا  کراپ یاضف
 077-997 ،6396 ناتسمز

 ی وژپ دروم ینوکسم یا  عمتجم زاب یاضف رد ناکم اب کدوک لماعت یاقترا ن(7396) یلعسابع ،یدزیا و اضریلع ،رف ینیع و ونیم ،ولگب هرق
 71-30 ،7396 ناتسبات ،ا دج  هرود ،مود هرامک ،یزاسرهک و یرامعم-ابیز یا رن  ،زیربت رهک رد ینوکسم زاب یاضف هنوگ هس

 هنومن ناکدوک یارب یرهک یاضف یحارط بولطم یا رایعم یسررب ن(7396) زان لیا ،یمولعلا حتف و اراس ،یدنزر  و رایاشخ ،وج یناکاک
 377-397 ،7396 ناتسمز و زییاپ ،66 هرامک ،رهک نامرآ یزاسرهک و یرامعم ،نارهت هیماظن هلحم :یدروم

 :یدروم هعلاطم ناکدوک هاگن زا ینتکاد تسود رهک یا  یگژیو یسررب ن(7396) نیدلا لامج ،یلیهس و لضفلاوبا ،دنوثایغ ینیسح ییالبرک
 10-37 ،7396 ناتسمز ،اهن هرامک ،یرهک تاعلاطم ،نیوزق یرادرهک ود هقطنم

 لاس ،اتسیب هرامک ،رظن غاب ،ناکدوک هاگدید زا کدوک رادتسود رهک یزیر همانرب و لیلحت ن(6396) یلع ،یکاوک هداز لیعامسا و ربکا ،ینایک
 70-67 ،6396 راهب ،اهن

     تمالهس اهب نآ ههطبار و یرههک یا  کراپ تیریدم و یحارط هب یلیلحت یدرکیور ن(3196) یداک ،یگیب هعیک و کولملا مرکا ،نایناجی ال
 766-73 ،3196 ناتسمز و زییاپ ،اجنپ لاس ،اتف  هرامک ،رهک تیو  ،نادنورهک

Abdul Aziz, A. & Sani Ahmad, A. (2010), Low Cost Flats Outdoor Space as Children Social 
Environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 38, 243 – 252 



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

mouzegar, Z. & Sadeghi Naeinib, H. & Jafari, R. (2010), Design principle of playgrounds’ equipments 
and spaces for children: An interaction education approach, Procedia Social and Behavioral 
Sciences2, 1968–1971 

Ariès, P. (1962). Centuries of childhood; a social history of family life. New York Knopf. 
Bartlett, S. (2002). The problem of children's injuries in low-income countries: a review. Health Policy 

and Planning Journal, 1-13. 
Chatterjee, S. (2002). Toward Progressive Realization of the Rights of All Children in Creation of 

Child Friendly Cities in South Asia. New Delhi: Habitat International Coalition. Retrieved 
05.05.2006, 2006, from the World Wide Web: www.childfriendlycities.org 

Chawla, L., & Heft, H. (2002). Children's Competence and Ecology of Communities: A Functional 
Approach to the Evaluation of Participation. Environmental Psychology, 22, 201-216. 

Cunningham, H. (1995). Children & Childhood in Western Society since 1500. New York: 
Longman.271 

Dudek, M (2005) Children’s spaces. Oxford: Architectural Press. 
Doll, B. (1996). Children without Friends: Implications for Practice and Policy. The School 

Psychology Review 25(2): 165-183. 
Hartup, W. W. (1991). Having friends, making friends, and keeping friends: Relationships as 

educational contexts. Early Report, 1-4. 
Horelli, L. & Prezza, M. (2004). Child-Friendly Environments: Approaches and Lessons. Helsinki 

University of Technology, Center for Urban and Regional Studies. 
Jorgensen, B.S. and R.C. Stedman (2001). Sense of Place as an Attitude: Lakeshore Owners’ Attitudes 

toward Their Properties, Journal of Environmental Psychology 21: 233-248. 
Kytta, M. (2003). Children in Outdoor Contexts: Affordances and Independent Mobility in the 

Assessment of Environmental Child Friendliness. Helsinki: Helsinki University of Technology 
Korpela, K. (1989). Place-identity as a product of environment self-regulation. Journal of 

Environmental Psychology, 9, 241-258. 
Maas, J., Verheij, R. A., de Vries, S., Spreeuwenberg, P., Schellevis, F. G., & Groenewe-gen, P. P. 

(2009). Morbidity is related to a green living environment. Journal ofEpidemiology and 
Community Health, 63(12), 967–973. 

Mohd Latfi, M.F. & Abdul Karim, H. (2012), Suitability of Planning Guidelines for Children Playing 
Spaces, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 38, Pages 304–314. 

patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed. Newbury Park, CA: 
Sage. 

Postman, N. (1982). The Disappearance of Childhood. New York: Vintage Books. 
Qvortrup, J. (Ed.). (2005). Studies in Modern Childhood: Society, Agency, Culture. New York: 

Palgrave Macmillan. 
Racelis, M. & Aguirre, A. D. (2002). Child rights for urban poor children in child friendly Phillipine 

cities:views from the community. Environment & Urbanization, 97-113. 
Read, D. W., & Russell, G. (1996). A method of taxonomic typology construction and an example: 

Utilized flakes. American Antiquity, 61(4), 663-684. 
Reyes, M, Paez, A& Morency, C. (2014). Walking accessibility to urban parks by children: A case 

study of Montreal. Landscape and Urban Planning.38-47 
Riley, R.B. (1992). Attachment to the Ordinary Landscape. In I. Altman and S.M. Low, eds. Place 

Attachment. New York: Plenum Press, 13-35. 
Sack, R. D. (1986). Human Territoriality: its theory and history. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Valsiner, J. (1997). Culture and the development of children's action: a theory of human development. 

2nd ed. New York: Wiley. 
Wolfe, M. & Laufer, R. S. (1975). The concept of privacy in childhood and adolescence. In D. H. 

Carson (Ed.), Man-environment interactions: Evaluations and applications. Part II. Strousberg, 
PA:Dowden, Hutchison & Ross, 1975. 


