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تبريخ پذيزش88/4/5 :

تبريخ دريبفت88/2/25:
چكيذُ

ثب ٍخَز ایي کِ ظًبى ثيف اظ ًيوي اظ خوعيت ضا تككيل هي زٌّس اهب اغلت زض َطاحي ٍ ؾبذت هحيٍ کوتط هوَضز تَخوِ ثوَزُ ٍ ثوِ هيوعاى يوعي ي زض
َطاحي ّبي قْطي هَضز هكَضت ٍاقع هي قًَس ٍ عوستب قيَُ ظًسگي ٍالگَي حطکتي زض قْطّب اظ هطزاى گطفتِ هي قوَز ایوي زض حبليؿوت کوِ الگوَي
ظًسگي ظًبى تطکيت پيچيسُ اي اظ هؿئَليت ّبي ذبًِ زاضيً ،گِ زاضي ثچِ ،اقتغبل ٍ...هي ثبقس زض ًتيدِ ایي اهوط فًوبّبي تَليوس قوسُ زض تُجيو ثوب
ًيبظّبي ذبل ایي قكط ًبهَف عول کطزُ ٍیب ضاُ حل ّبي اضایِ قسُ ثطاي هككالت هووَخَز ًوبکبضآهس هي ثبقٌس لصا ظًبى زض هحيٍ ّوبي َطاحوي قوسُ
ثِ ََض هكطض ًبؾبظگبضي ٍ هحسٍیت ّبیي ضا تدطثِ هي کٌٌس.
ایي هقبلِ تحقيقي زضذهَل ثطضؾي ًيبظّبي ضٍاًي ٍضفتبضي هت بٍت ظًبى  -هتبثطاظ ت بٍت ّبي خٌؿيتي آًبى -زض فًبي عوَهي ثب تبکيس ثط فًبي پوبض
اؾت کِ ثِ اؾترطاج قبذم ّبیي ًظيط تبهيي حؽ تؿلٍ فًبیي ،ؾَْلت زؾتطؾي ٍ ت كيك فًبیي قلوطٍّب هٌدطگطزیس ثِ ََضي کِ ضعبیت آى ّوب زض
َطاحي فًبي پبض

ّب ثبعث ثْجَز کي يت ٍافعایف هُلَثيت فًب ثوب تَخوِ ثوِ گوطٍُ ّسانظًبىهذَاّسقوس.ضٍـ تحقيو ثكوبض ضفتوِ اظ ًوَ پيوبیكوي

ٍگطزآٍضي زازُ ّب ثهَضت هيساًي ٍ ههبحجِ ثب ظًبى ثبالي  12ؾبل زض پبض

ّبي اًتربثي زض قْط تجطیع ثَزُ اؾت.

کلوبت کليذي :ظًبى ،هعوبضي ،کي يت فًب ،فًبي عوَهي ،پبض

 -1زکتطاي هعوبضي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحسعلَم ٍتحقيقبت تْطاى ،تْطاى ،ایطاىنهؿٍَل هكبتجبته
 -2زاًكيبض ،زاًككسُ ٌّط ٍ هعوبضيٍ ،احس علَم ٍ تحقيقبت زاًكگبُ اظاز اؾالهي ،تْطاى ،ایطاى
 -3زاًكيبض ،زاًككسُ هعوبضي ،پطزیؽ ٌّطّبي ظیجب زاًكگبُ تْطاى ،تْطاى ،ایطاى
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هقذهِ
اًؿبى یكي اظ اؾبؾي تطیي هَيَ ّبي هُطح زض هعووبضي هوي

کٌٌسگبى ذَزضا اظ زؾت زازُ ٍثِ ایي تطتيت یك فًبي عبم  9ثِ زليول

ثبقس ثِ ََضي کوِ هؿوبلل هوطتجٍ ثوب اٍ ًظيوط ًحوَُ ازضا  ، 1تدطثوِ

زليل خٌؿيتي قسى ثِ یك فووًبي ذبل تجسیل هي گطزز .ثووويبى

فًبیيً ، 2يبظّبٍذَاؾتِ ّبي اًؿبى اظزیطثبظ زضچگًَگي قوكل گيوطي

هؿئلِ ًظبم ّسایت پطٍغُ ّبي عوطاًي ٍقْطي ٍثِ تجع آى َوطح ّوبي

هعوبضي تبثيطگصاض ثَزُ اؾت .اًؿبى ّب زض زٍزؾتِ عوسُ ظًبىنهًَثه ٍ

تَؾعِ زض ایطاى ،تبکٌَى عوال ًبظط ثطاثعبز کي ي تَؾوعٍِ ،یػگوي ّوبي

هطزاىنهصکطه قبثل گطٍُ ثٌسي ّؿتٌسٍایي زٍگطٍُ اظ زٍخٌجِ خوٌؽ ٍ

ثهطي ،ازضاکوي ،ضٍاًكوٌبذتي ،ظیؿوت هحيُوي ،عولكوطزي ٍاذالقوي

خٌؿيت ثب یكسیگط ت بٍت زاضًس.

10

تَؾعِ ًجَزُ ٍثبٍخَز تدوَیع الگَّوبلي اثعوبزي ٍکبلجوسي ثوطاي قوكل

"خٌؿوويت" 3هقَلووِ اختوووبعي ٍّوون ؾووبذتِ ثووَزُ کووِ

ٍحدن هكبى فًبّبزضقبلت يَاثٍ ،تبثيطات هدوَعِ ایوي الگَّوب ضا ثوط

هتبثطاظفطٌّگ حبکن ثطخبهعِ هي ثبقسٍثب ٍاغُ"خٌؽ" 5کِ عوَهوبثطاي

ؾبذتبض فًوبیي -اختووبعي قوْطّب ٍتوبثيطات عيٌوي ٍشٌّوي ثبفوت ٍ

ثيبى ّوبى هقَلِ فقٍ اظزیسگبُ ظیؿت قٌبذتي ثكبضهيطٍزت وبٍت زاضز.

فًبّبي عوَهي قْط هَضز تَخِ قطاضًسازُ اؾت .زض ٍاقع ثبٍخَزي کوِ

تب قجل اظزِّ  60هيالزي 6ایي زٍ ٍاغُ ثوِ خوبي یكوسیگط ثكوبض گطفتوِ

غبلجب تبثيطگصاضي ثطکي يت َطاحي اظ اّساا ًظوبضت ًجَزُ،اهوب يوَاثٍ

قسُ ٍهطظ هكورم ٍ هٌ كوي ًساقوتٌسن1ه .هقَلوِ خٌؿويت اظ ؾوبل

تبثيطات ًبذَاؾتِ ٍ ًبهُلَثي ضا ثطؾوبذتبض کبلجوسي ٍ فًوبیي کوبضثطي

 1980ثِ ََضخسي ٍاضز هجبحث علوي اظ خولِ هعوبضي گطزیس.

ّبي عوَهي ٍاضز آٍضزُ اؾت.

4

آًچِ کِ اظ هَيَ خٌؿيت ،ثِ عٌَاى یكي اظ عَاهل اختووبعي،

ایي زضحبلي اؾت کِ ًظبضت ثطخَاًوت کي وي َطاحوي ٍتَؾوعِ

زض هجحث هعوبضي ٍ َطاحي فًبّبي قْطي ثوِ عٌوَاى زغسغوِ ّوبي

ثٌبّبٍفًبّبي قْطي ٍثكبضگيطي ؾوبظٍکبضّبي هٌبؾوت زضایوي ظهيٌوِ،

َطاحي هَضز تَخِ هي ثبقسًيبظّبي ضٍاًي ٍضفتوبضي هت وبٍت هتوبثط اظ

یكي اظ هَيَعبت پيچيسُ ٍثحث اًگيع ضا زض ًظوبم ّوبي ثطًبهوِ ضیوعي،

7

َطح ضیعي ٍ ًظبضت ثط تَؾعِ قْطي زض خْبى تكوكيل هوي زّوس .ثوب

ًيبظّبي اؾبؾي اًؿبى ضا َجقِ ثٌسي ًوَزُ ن2ه ٍایي ًيبظّب ثطاي ّووِ

ایٌحبل اگط چِ تٌظين ٍاخطاي ًظبضت ثوط خٌجوِ ّوبي کي وي ،ازضاکوي

اًؿبى ّب اعن اظ هطز ٍظى عوَهيت زاضًس اهب ًيبظّبي هت بٍتي ًيوع ثويي

ٍظیجبلي قٌبذتي تَؾعِ فًبّبي قْطي ثَاؾوُِ ظطافوت ٍ پيچيوسگي

خٌؽ ّب ٍخَز زاضز کِ عسم تَخِ ثِ آًْب زض َطاحي فًبّب  -ثِ ٍیوػُ

ّبي ثيكتط ایي هَيَعبت ٍ زقَاض ثوَزى ؾوٌدف آًْوب ثوب هعيبضّوبي

فًبّبي عوَهي -ثبعث ثَخَز آهسى فًبّبیي هي قَز کِ ثِ هطٍض ثوِ

کوي اظ زقَاضي ثيكتطي ًؿجت ثِ اعوبل کٌتطل ثط اثعبز کوي تَؾوعِ

خْت عسم تُبث ثب ایي ًَ ًيبظّب اظ حًووَض یكي اظ زٍ گطٍُ اؾوت بزُ

ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ًيبظ ثيكتطي ثوِ تَخيْوبت علووي زاضز ٍلوي اظ ؾوَي

کٌٌسُ فًوووبنظى/هطزه تْي قوسُ ٍ ثوِ انووُالح" فًوبي خٌؿويتي

زیگط ،ضًٍس ًٍحَُ ًبهُلَة ذلو ٍ ثْوطُ ثوطزاضي فًوبّبي قوْطي زض

قسُ" 8ایدبز هي قَز.

زِّ ّبي گصقتِ ،ثِ َطظ ضٍظافعًٍي ثط اّويت ٍحؿبؾيت ثطًبهِ ضیعي

ت بٍت ّبي خٌؿيتي ثيي ظًبى ٍ هوطزاى اؾوت .اگطچوِ اثطاّوبم هوبظلَ

ایي هقبلِ ،هككلي تحت عٌوَاى "خٌؿويتي قوسى فًوب" ضا ثوب
توطکع ثط فًبي پبض

ثِ عٌَاى فًبي عوَهي ،هُطح ًوَزُ ٍؾپؽ ثِ

ٍ ًظبضت ثط کي يت قكل گيطي کبلجس ٍثبفت قْطي زض خَاهع هرتلو
افعٍزُ اؾت .

تجييي زالیل ٍقَ هككل هصکَض ٍضاّكبضّوبي اختٌوبة اظ آى پطزاذتوِ

زض ایي هيبى اًتقبزات ظیبزي اظ ًحَُ تَؾعِ قْطّبي هسضى ًيوع

اؾتً .تبیح حبنل اظتحقي هكرم ًوَز کوِ علوت خٌؿويتي قوسى

زض ؾبل ّبي اذيط اظ َطا هترههيي فعبل زض ظهيٌِ ّبي ضٍاًكٌبؾي

فًب زض یكي اظ ؾِ هطحلِ ؾيبؾتگصاضي ٍ ثطًبهِ ضیوعي کوالى خبهعوِ

هحيُي ٍضفتبض اختوبعي ٍ فطٌّگي نَضت گطفتِ اؾوت ،کوِ هعتقسًوس

فعبليت ّبي عوسي یب غيط عوسي زض َي فطآیٌوس َطاحوي ٍ چگوًَگي

زل هكغَلي ثيف اظ حس َطاحبى ثوب ال جوبي َطاحوي ؾوبذتوبى ّوب ٍ

اقغبل ٍ ثكبضگيطي فًب ثعس اظ ذل آى ثطٍظ هي کٌس .خٌؿويتي قوسى

فًبّبي قوْطي ،کوِ لعٍهوب قبثليوت تبثيطگوصاضي هوَضز ًظوط آًوبى زض

فًبي عوَهي زليلي ثط افت کيووو يت ٍ هُلَثيت آى اؾوت چوطا کوِ

ثطزاقت شٌّوي ؾوبکٌيي ٍ اؾوت بزُ کٌٌوسگبى فًوب ٍ ثوِ َوَض کلوي

ًوبیبًگط ًبکبضآهوسي فًوبهي ثبقوس .زضًتيدوِ فًوب ثركوي اظ اؾوت بزُ

قْطًٍساى ضا ًساضز ،ثبعوث عوسم تَخوِ َطاحوبى ثوِ ًيوووبظّبي ٍاقعوي
هووطزم ٍ ّوچٌويي عاللون ٍ هكرهوِ ّوبي ٍیوػُ هَخوَز زض هحويٍ

1-Perception
2 Experience
3-Gender
4-Constructed
5 Sex
ّ -6وعهبى ثباتوبم هَج زٍم خٌجف ثطاثطي َلجي ظًبى ٍقطٍ هَج ؾَم آى.
7 Abraham H.Maslow
8 Be Gendered Space

قْطي کِ زض ؾلؿلِ هطاتت اضظقي هطزم ًقف ثؿتِ اًس قسُ اؾت .
کكَضّبي تَؾعِ یبفتِ ثب آگوبّي اظ حؿبؾويت ّوبي هَيوَ ٍ
تكريم ایي کِ ثْجوَز کي يوت َطاحوي ،تَؾوعِ ٍ ثبظؾوبظي هحويٍ
ظًسگي زض قْطٍ ،تقَیت حؽ هكوبى زض افوطاز ،ثوِ ًحوَي هُلوَة ثوِ
9-General
10 Specific
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رٍيكزدي تحليلی بِ ًيبسّبي رٍاًی ٍ رفتبري سًبى...
ؾالهت ضٍاًي خبهعِ ٍ ًْبیتب ثوِ ثوبظ تَليوس اقتهوبزي زضخْوت هٌوبفع

يطٍضت ٍ اّويت تَخِ ثِ ظًبى زض ایي تحقي ثسیي ؾجت اؾوت

ٍحقَق عوَهي هي اًدبهس ،گبم ّبي گؿتطزُ توطي ضا ثوِ ذهوَل زض

کِ تَخِ ثِ ًيبظّبي آى ّب زض َطاحي فًبّب فقٍ ثوِ زض ًظوط گوطفتي

زٍزِّ اذيط زض ایي ظهيٌِ ثطزاقتِ اًس. 1

ًيبظّبي یك قكط ذبل هحسٍز ًوي قوَز.چطاکِ ظًوبى ثَاؾوُِ ًقوف

اظ خولِ هْون توطیي عَاهول هوَثط زض کي يوت هحويٍ قوْطي ٍخوَز

ّبي خٌؿيتي کِ فطٌّگ حبکن ثطخبهعِ ثِ عْسُ آًبى گصاقوتِ اؾوت

هُلَثيت ٍّوچٌيي عسم ًبهُلَثيوت فًوبّبي عووَهي -کوِ اؾوت بزُ

ثِ عٌَاى هبزض ٍ هطاقجوت کٌٌوسُ ًيوعزض خبهعوِ حًوَض زاضًوساظ ایٌوطٍ

کٌٌسگبى اظ آى ّب قبهل عوَم اقكبض ٍ َجقبت ٍ خٌؿيت ّب اؾت ،هي

ّوَاضُ گطٍُ ّبیي هبًٌس کَزکبى ٍ ٍالسیي ثيوووبض ٍ یب ؾبلوٌووس تحوت

ثبقس.

هطاقجت ٍحوبیت آى ّووب هي ثبقٌس .لصا ایي ضٍیكوطز ثوِ نوَضت غيوط
فًبّبي عووَهي قوْطي ثوِ عٌوَاى ًووبزي اظ تَؾوعِ یوبفتگي

هؿتقين تَخِ ثوِ ًيبظّوبي گوطٍُ ّوبي تحوت هطاقجوت آى ّوب ًيوعزض

قْطّب کِ پبؾرگَي ًيبظ َي ٍؾيعي اظ هطزم هيجبقٌس خبیگوبُ ٍیوػُ

ثطزاضز.زضيوي ظًبى ثِ ََض هتوووَؾٍ عووط َوَالًي توطي ًؿوجت ثوِ

اي زض ؾٌدف کبهيبثي ًظبهبت پطزاظًوسُ ثوِ اهوَض تَؾوعِ قوْطّب ثوِ

هطزاى زاضًس ٍ ثيكتط زضگيط هككالت ًبقي اظ پيطي ّؿتٌس.

حؿبة هي آیٌوس ،زض ثويي فًوبّبي عووَهي قوْطي اظ خولوِ هطاکوع

هَيَ هْن زیگط ایٌكِ عسم احؿبؼ ضيبیت اظ هحيٍ ٍ ؾبظـ

تدووبضي ،هطاکووع ت طیحووي ،پبضکيٌووگ ّووبي عوووَهي ،هطاکووع فطٌّگووي،

ًوَزى ثب قطایٍ هَخَز ثبعث هوي قوَز کوِ ظًوبى هدجوَض ثوِ تحوول

ثيوبضؾتبى ّب ،ازاضات ،تطهيٌبل ّب ،فطٍزگبُ ّب ٍ پبض

ّب ،پوبض

ّوبي

هككالت ًبقي اظ هحسٍزیت ّبي هَخَز زض فًب قًَس ٍیب فًب ضا توط

عوَهي ثِ لحبِ  :اثعبز اقتهبزيً ،حَُ ذسهبت ضؾوبًي ،ؾوَْلت ثْوطُ

ًوبیٌس کِ هعوَال ضاّكبض زٍم ثيكتط اًتربة هي قَز ٍ ثِ ایي تطتيوت

هٌسي ٍ  ...زاضاي ثيكتطیي ٍ گؿتطزُ تطیي اؾت بزُ کٌٌسُ هي ثبقوٌس

ًيوي اظ اؾت بزُ کٌٌسگبى اظ فًبّبي عوَهي حصا هوي قوًَسثِ ایوي

ٍ ثْويي زليل ثْتطیي گعیٌوِ اظ ثويي فًوبّبي عووَهي قوْطي ثوطاي

تطتيت ثب حصا آًبى اظ فًبّبي عوَهي قْطي ثِ یك ظًوسگي حبقويِ

ؾٌدف کي يت هَخَز ٍخؿتدَي ضاُ کبضّوبي هٌبؾوت ثوطاي اضتقوب

اي ؾَق زازُ هي قًَس .زض حبلي کِ ظًووبى ثَاؾُِ ٍظبی ي کِ زاضًوس

کي يت آتي فًبّبي قْطي قبثل ثطضؾي هي ثبقٌس.

هدجَض ثِ حًَض زض فًبّبي قْطي ّؿتٌس.ایي زٍگبًگي ثطذَضز هٌكوب

ثطاؾووبؼ هووبزُ  30فهوول اٍل -ثؿتطؾووبظي ثووطاي ضقووس ؾووطیع

ایدبز فكبضّوو بي ضٍاًوي ثوط ظًوبى قوسُ ٍ عَاقوت ؾوَ ًبقوي اظ ایوي

اقتهبزي -قبًَى چْبضم تَؾعِ ، 2زٍلت هَظ اؾت ثِ هٌظَض َّیوت

اؾتطؼ ّبي زالوي عالٍُ ثط ذبًَازُ کِ ّؿتِ خبهعووِ تلقي هي قوَز

ثركي ثِ ؾويوبي قوْطٍ ضٍؾوتب ،اؾوتحكبم ثركوي ؾوبذت ٍؾوبظّب،

ثِ کل خبهعِ ًيع تبثيط گصاض ذَاّسثَز.

زؾتيبثي ثِ تَؾعِ پبیساض ٍ ثْجَزهحيٍ ظًوسگي زضقوْطّب ٍ ضٍؾوتبّب،

ثطاي پطزاذتي ثوِ چگوًَگي توبثيط تَخوِ ثوِ ًيبظّوبي ذوبل

اقسام ّبیي ضا زض ثرف ّبي عووطاى قوْطي ٍ ضٍؾوتبیي ٍ هؿوكي ثوِ

فًبیي ظًبى زض َطاحي هحيٍ ّبي قْطي اثتوسا الظم اؾوت ثوِ ضاثُوِ

عول آٍضز ن3ه .

ثيي خٌؿيت ٍ فًب -ثسٍض اظ گطایف ّبي فويٌيؿتي -اقبضُ ًوَز.

زض ضاؾتبي ًيل ثِ اّساا فَق یكي اظ ضٍـ ّوبي ثْجَزکي يوت

جٌسيت ٍ فــضب

ظًسگي زض قْطّبتَخِ ثِ ًيبظّبي ظًبى  -ثِ عٌوَاى ثركوي اظ اؾوت بزُ

زض ثطضؾي ضاثُِ ثيي خٌؿيت ٍ فًب ثب پسیوسُ اي تحوت عٌوَاى

کٌٌسگبى فًبّب -زض ثْطُ ثطزاضي اظ فًوبّبي قوْطي ٍ ثطذوَضزاضي اظ

فًبّبي خٌؿي قسُ ٍ فًبّبي خٌؿيتي قسُ ثطذوَضز ًووَزُ ٍ ایوي

اهكبًبت ذسهووبتي زض ؾُح قْطّوووب هوي ثبقوس .ثوِ ایوي هعٌوي کوِ

ؾَالْب هُطح هي قًَس کِ آیوب فًوب خٌؿوي اؾوت آیب فًوب خٌؿويتي

ؾيبؾت قْطي ،ؾبذتبضقْطّب ٍ هُبلعبت قوْطي ًيبظّبٍاٍلَیوت ّوبي

اؾت اگطچٌيي اؾت خٌؿيتي قسى آى چگًَِ نَضت هي گيطز

ظًبى ضا ثِ حبقيِ ًطاًسُ ٍ اظ آى ّب چكن پَقي ًٌوبیس .زض ایوي نوَضت

هوووكبى ّبي ذوبل هوكوي اؾوت ثطاؾوبؼ خوووٌؽ ظیؿووت

فًبّبي ایدبزقسُ اظ هُلَثيت ٍکبضایي ثبالیي ثطذَضزاض ثَزُ ٍظًوبى ثوِ

قٌبذتي افووطازي کِ آًْب ضا اقووغبل هي کٌٌس ذهَنويبت خٌؿوووي

عٌَاى ثركي اظ اؾت بزُ کٌٌسگبى فًب ثب ضيبیت زض آى ّب حًَض یبفتوِ

زازُ قًَس یب ثطاؾبؼ خٌؿيووت فعبليت ّبي هرتل کِ زضآًْوب اًدوبم

ٍ هدجَض ثِ تط

فًب ًرَاٌّس قس.

هي قَز خٌؿيت زازُ قًَس .ثِ عٌَاى هثبل تَالتووْب ،خٌؿي قوسُ- 3
هؤًث یب هصکطّ -ؿتٌس چطا کِ تَؾٍ هطزاى ٍ ظًوبى هوَضز اؾوووت بزُ

 -1ثطاي هثبل زض اًگلؿتبى زض ؾبل  1994ثِ اثتكبض ٍظیط هحيٍ ظیؿت ،ثطًبهوِ
ثطًبهِ اي تحت عٌَاى "کي يت ظًسگي زض قْط ٍ ضٍؾتب"ثِ اخطا گصاقوتِ قوس
کِ هكبٍضُ ثب کبضقٌبؾبى زض ؾُح ٍؾيع زض ضاثُِ ثب هَيوَعبتي ًظيوط ازغوبم
کبضثطي ّب ،هكبضکت ّبي هحلي ،آگبّي ّبي ظیؿوت هحيُوي ٍزؾوتَضالعول
ّبي َطاحي ضا زضثط هي گطفت.نضخَ قَز ثِDOE,1994 :ه
 -2قبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾعِ ههَثِ  1383/6/11ثطاي هقُع ظهبًي ن-1388
ن1384-1388ه زاضاي قووف ثرووف ٍ  161هووبزُ هووي ثبقووس کووِ زض تووبضید
 1383/7/25خْت اخطا اثالغ قسُ اؾت.

قطاض هي گيطًسزضحبليكِ یك آقپعذبًِ ذبًگي ثِ نَضت ظًبًِ خٌؿويت
زازُ هي قَز ظیطا آقووپعي ثِ ََض اختوبعي اهطي اؾت کوِ ثوِ ذوبًن
ّب هطثٌَ هي قَز .ن4ه.

3- Be Sexed
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اسالهی ٍ ّوكبراى

ًبفوووووصتطیي ٍفطاگيطًوووووسُ توووووطیي ًووووووبیف فًوووووووبي

ثب ذطٍج ظًبى اظ یك هحيٍ عووَهي فًوبي هَخوَز هبّيوت خٌؿوي

خٌؿووووويتي"حوووووَظُ ّووبي هدوووووعا  1نعووووَهي/ذهَنيه"-یووك

ثرَز هي گيطز ٍ ثِ خْت افعایف حًَض هطزّب زض ایي فًوبي خٌؿوي

ؾيؿوتن هروبل ٍ ؾلؿولِ هطاتجووووي قوبهل تؿولٍ عووَهي هوطز اظ

قسُ ،ضفتِ ضفتِ فعبليت ّبیي کِ هبّيوت خٌؿويتي هطزاًوِ -اعوون اظ

قلووووطٍ تَليسنقْطهٍ تبثعوويت ذهَنوي ظى اظ یوك ثبظتَليسنذبًوِه-

فعبليت ّبي هثجت یب هٌ ي -زاضًس زض ایي فًب افعایف یبفتوِ ٍ فًوبي

هي ثبقس.آًچِ زضثحث حَظُ ّوبي هدوعا نعوَهي/ذهَنويهثِ عٌوَاى

عوَهي اٍليِ ثِ یوك فًوبي خٌؿويتي قوسُ ()Be Sexed Space

ًكتِ اؾبؾي قبثل تعول اؾت ًتيدِ ٍپيبهس حبنل اظآى هي ثبقسکِ ثوِ

تجسیل هي قَز .اکٌَى ؾَال هْوي ایدبز هي قَز :ایوي کوِ فووطآیٌس

ًگطقي ذبل هٌدط هوي گطززٍثوط اؾوبؼ آى حًوَض ظًوبى زض فًوبي

خٌؿيتي قسى فًب چگًَِ ثِ ٍقَ هي پيًَسز

عوَهي ثبض هعٌبیي هٌ ي هي یبثس.ن5ه
ًوًَِ ّبیي اظ فًبّبي خٌؿيتي قسُ ضا زضهعوبضي ؾٌتي ایوطاى
ًيعهي تَاى یبفت .هبًٌس فًبي حطهؿطاّبکِ فًبي خٌؿيتي قسُ ظًبًِ
ثَزًس .یب فًبّبیي کِ ثوِ نوَضت ثوبلكي زضَوطفيي تبالضیبقوبُ ًكويي

رٍش ّبي جٌسيتی ضذى فــضب
اگط فطآیٌس َطاحي ٍ ذل فًب ضا ثِ ؾِ هطحلوِ ثطًبهوِ ضیوعي ٍ
ؾيبؾتگصاضي کالى خبهعَِ ،طاحي ٍ ثكبضگيطي فًوب()Occupation

َطاحي هي قسًس ٍهحلي ثطاي اؾتقطاض ظًبى خْوت توبقوبي هطاؾووي

تقؿين ًوبیين ٍقَ ّط یك اظ هطاحل ضا زض هحَض ظهبى هيتَاى ثهوَضت

ثَزکِ زضتبالض اخطا هي قس هبًٌسآًچِ زضذبًوِ ثطٍخوطزي ّوبي کبقوبى

ظیط ًوبیف زاز.

ٍذبًِ قسکي تجطیع ٍخَز زاضز .ایي اهطثيبًگطتَخِ هعوبضؾٌتي ثِ لوعٍم
ت كيك فًبیي ثطاؾبؼ فطٌّگ حبکن ثطخبهعِ ٍَطاحي هتٌبؾت ثب آى
هي ثبقس.
ت كيك فًبیي ثيي خٌؽ ّب ،یعٌوي خٌؿوي کوطزى فًوب ،گوبُ اهوطي
هٌُقي اؾت ثِ ذهَل زضخَاهعي کوِ ت كيوك ثويي ظًوبى ٍ هوطزاى
زضاکثط قئًَبت ضعبیوت هوي قوَز.حتي خٌؿويتي قوسى فًبثطاؾوبؼ
فطٌّگ حبکن ثطخَاهع اهطي زٍض اظشّي ًيؿوت .ثوطاي هثوبل فعوبليتي
ًظيط تدوع زض قَُْ ذبًِ ٍکكيسى قليوبى زضفطٌّوگ هوطزم ثعًوي اظ
ًقبٌ ایطاى هبًٌستجطیع فعبليتي کوبهال هطزاًوِ هحؿوَة هوي قوَز لوصا
فًبي قَُْ ذبًِ ّب زض ؾُح قْط تجطیع یك فًوبي خٌؿويتي هطزاًوِ
ثَزُ ٍ ظًبى ّطگع زض آى ّب حًَض ًساضًوس .زضحوبلي کوِ هوكوي اؾوت
ّويي فًب زض یك هحيٍ زیگط ثوِ عٌوَاى یوك فًوبي عووَهي قبثول
اؾت بزُ ثطاي ّط زٍ خٌؽ ثبقس .لصا خٌؿيتي قسى یك فًب ظهبًي ثوِ
عٌَاى هككل هُطح هي قَز کِ ثٌب ثسالیلي یكوي اظزٍخٌؽنظى/هوطزه
هدجَضثِ تط

یك فًبي عوَهي قسُ ٍاظح ثْوطُ ثوطزاضي اظآى فًوب

هحطٍم هي قًَسزض حبلي کِ اهكوبى ثْوطُ هٌوسي هُلوَة اظ فًوبّبي
قْطي ٍعوَهي اظحقووَق اٍليِ قْطًٍووسي هحؿَة هي قَز.
ثووِ ثيووبى ؾووبزُ تووط زض خبهعووِ ؾووٌتي ثركووي اظ اؾووت بزُ کٌٌووسگبى
فًبنظًبىه ثِ نَضت هحسٍز ٍتعطی قسُ زض فًوبّبي عووَهي حًوَض
هي یبفتٌس اهب ثب تجسیل خبهعِ ؾٌتي ثِ هسضى حًَضظًبى زضعطنِ ّبي
اختوبعي پط ضًگتطقوسُ اؾوت .اهوب فًوبّبي عووَهي هتٌبؾوت ثوب ایوي
افعایف حًَض َطاحي ًوي قًَس.ایي اهط ثب تَخوِ ثوِ تحقيقوبت اًدوبم
یبفتِ ٍهكبّسُ تدطثيبت ضٍظاًِ ظًسگي  -زض فًوبّبي عووَهي -ثوطاي
توبم ظًبى قبثل لوؽ هي ثبقس.

1- Separated spheres
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رٍيكزدي تحليلی بِ ًيبسّبي رٍاًی ٍ رفتبري سًبى...

ضكل -1هذل ارتببط سهبًی هزاحل هختلف فزآيٌذ بب اقتببط اس هذل اسالهی 1384،نهٌجعً :گبضًسُه
ثسیي تطتيت ثطًبهوِ ضیوعي ثوِ هٌوبثع حوبز قوسُ زض گصقوتِ،

قسُ ٍ َي چْبض ثطًبهِ پٌح ؾبلِ زض حبل اخوطا اؾوت اقوبضُ ًووَز .ثوب

ثكبضگيطي ٍ اؾت بزُ اظ فًب هتعل ثِ هحهَل اضایِ قسُ زض آیٌسُ ثوَزُ

تَخِ ثِ ایي کِ پػٍّف حبيطزض ؾبل  1387اًدبم قسُ اؾوت ،قوبًَى

ٍ هطحلِ َطاحي ثِ ظهبى حوبل تعلو ذَاّوس زاقوت کوِ ّوپَقوبًي

ثطًبهِ چْبضم تَؾعِ ،ثِ عٌَاى ؾيبؾتگصاضي ٍثطًبهِ ضیعي کالى خبهعِ

گصقتِ ٍ آیٌسُ اؾت .ثسیي هعٌي کِ َطاحي فًب چيوعي اؾوت کوِ اظ

هوٌظَضًظط هي ثبقس.

گصقتِ قطٍ قسُ ٍ تب آیٌسُ ازاهِ زاضز.

هُبلعِ قبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾعِ ثوب زقوت زضذهوَل هَيوَ

ثب پصیطـ ایي هُلت کِ فًوب ثطاؾوبؼ ًوَ فعبليوت ّوبیي کوِ زض آى

خٌؿيت هكرم هي کٌستَخِ کوبفي ثوِ هوَاضزي ًظيطضفوع تجعويى

اًدبم هي گيطز خٌؿيتي هي قَز ٍ ایي فعبليت ّوب هٌووووتح اظ ًقوف

خٌؿيتي ،ایدبز فطنت ّوبي ثطاثوط ثوطاي ظًوبى ٍهوطزاى ،توالـ ثوطاي

ّبي خٌؿيتي ّط یك اظ زٍ خٌؽ ظى ٍ هطز هي ثبقوس ّوچٌويي ایوي

افعایف هكبضکت ظًبى زض تَؾعِ ،افعایف ثبٍضّوب ًؿوجت ثوِ قبیؿوتگي

هْن کِ ًقف ّبي خٌؿيتي ثطاؾبؼ فطٌّگ حبکن ثوط خبهعوِ تعيويي

ظًبى ٍ...هجصٍل قسُ اؾت.

هي قًَس .ثب فطو ثؿتط فطٌّگي ثبثت ،هيتَاى ثيبى ًوَز کِ فًووب ثوِ
یكي اظ ؾوِ َطی ظیط هي تَاًس خٌؿيتي قَز:
 اظ َطی ؾيبؾت گصاضي ٍ ثطًبهِ ضیعي کالى خبهعِ ثطاؾبؼ کبضّبي عوسي یب غيط عوسي زض َي فطآیٌس َطاحي ٍ -ثطاؾبؼ ًحَُ اقغبل ٍ ثكبضگيطي فًب ثعس اظ ذل آى.

فــــزآيٌذ عــزاحی

1

ثطاؾبؼ الگَي اضایِ قسُ یكي اظ عَاهل هَثط زضخٌؿيتي قوسى
فًب هتعل ثِ فطآیٌسَطاحي فًب هي ثبقوس .زض ایوي ضاؾوتب ثوِ الگوَي
2

فطآیٌس َطاحي اضایِ قسُ تَؾٍ ثطایبى الؾبى ثِ عٌَاى الگَیي کِ ثوِ
تجووييي خبیگبُ ّطیوك اظ عووووَاهل هوَثط زض هؿوئلِ َوووطاحي هوي

سيبست گذاري ٍ بزًبهِ ريشي ّبي کالى جبهعِ

پطزاظز اؾتٌبز هي قَز .ثطاؾبؼ الگَي الؾبى هَلسّبي هؿئلِ َطاحوي

زضّطخبهعِ ثوب تَخوِ ثوِ ایوسلَلَغي ثطگطفتوِ اظخْوبى ثيٌوي ٍ

ثِ چْبضگطٍُ قبًَى گصاضاى ،کبضفطهبیوبىَ ،طاحوبى ٍاؾوت بزُ کٌٌوسگبى

ّوچٌيي ثبتَخوِ ثوِ هقتًويبت ٍ زض ضاؾوتبي ّوسایت خبهعوِ ثؿوَي

تقؿين هي قًَس .زض تقؿين ثٌسي الؾوبى َطاحوبى یكوي اظ هَلوسّبي

اّساا غبیي هتهَض ثوطاي آى ،ثطًبهوِ ضیوعي ٍ ؾيبؾوت گوصاضي ّوبیي

هؿئلِ َطاحي هي ثبقٌس .اظ َطاحبى ًيع هبًٌس ٌّطهٌوساى اًتظوبض هوي

زضؾوُح کالى اًدبم هي قَز کِ ؾبیطفعبليت ّبٍثطًبهِ ضیعیْب اظخولوِ

ضٍز کِ فقٍ ثِ حل هؿئلِ ًپطزاظًس ثلكِ ًكبت ٍ عالی ثبٌَي ذوَز ضا

ؾيبؾتگصاضي ثطاي ایدبز فوووًبّبي خٌؿيتي ضاتحت توبثيط قوطاض هوي

ًيع زض فطآیٌس کبض ٍاضز کٌٌس .هحهَل فطآیٌس َطاحي ًتيدِ کبض َوطاح

زّس .ثِ ایي هعٌي کِ اثتوسا لوعٍم ایدوبز فًوبّبي خٌؿوتي قوسُ زض

یب هعوبض هي ثبقس .اٍ ثبیس ثِ ؾ بضـ کبضفطهب ٍ تَخِ ثوِ ذَاؾوتِ ّوب ٍ

ثطًبهِ ضیعیْبي کالى هُطح هي قَز ٍ زض ازاهِ ؾوبیط هوَاضزي کوِ زض

ًيبظّبي اٍ ،ضعبیت حس هدبظ اضيبي عالی ٌّطي ذوَیف کوِ توبثعي اظ

تَليس فًب ًقف زاضز  -اظ خولِ توسٍیي يوووَاثٍ ٍ هعيبضّوب -هتوبثط اظ

هبّيت هؿئلِ َطاحي ٍ اضتجبٌ َطاح ثب کبضفطهب هوي ثبقوس ٍّوچٌويي

ایي هحَض اؾبؾي قووكل هي گيطًس.
خْت اضایِ هثبلي اظ ؾيبؾتگصاضي ٍ ثطًبهِ ضیعي کالى خبهعِ هي توَاى
ثووِ ثطًبهووِ ضیووعي کووِ خْووت تَؾووعِ اقتهووبزي ،اختوووبعي ٍفطٌّگووي
خوَْضي اؾالهي ایطاى تحت عٌَاى ؾٌس چكن اًساظ ثيؿت ؾبلِ اًدوبم

1 Design Process
2 Bryan Lawson
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ضعبیت قَاًيي ٍ يَاثٍ اضایِ قسُ اظ ؾَي قبًَى گوصاض ثوِ اهوط َطاحوي

فًب زض قكل  2خوع ثٌوسي ٍ اضایوِ هوي قوَز ٍ زض ازاهوِ ثوِ آظهوَى

ثپطزاظز.ن6ه

فطييِ هي پطزاظین.

ثب فطو ایي کِ خٌؿيتي قسى یك فًب زض ؾيبؾتگصاضي کوالى
ٍ ثِ تجعيت اظ آى زض قَاًيي ٍيع قسُ تَؾٍ قبًَى گصاض هُوطح ًكوسُ
ثبقسَ ،طاحبى زض هَقعيت ذَز ثِ یكي اظ زٍ ضٍـ ظیوط هوي تَاًٌوس زض
ایدبز فًبي خٌؿيتي هَثط ثبقٌس:
-1ثطاؾبؼ آهَذتِ ّبي ذَز اظ تئَضي ٍ َطاحي هعوبضي ٍ
-2ثطاؾبؼ قكبا هَخَز ثيي َطاحنهعوبضه ٍ اؾت بزُ کٌٌسُ فًب.
هبّيووت خٌؿيوووتي قسُ تئووَضي هعوووبضي یكوي اظ هَيوَ
ّبي هَضز ثحث زض ضاثُِ خٌجف ثطاثطي َلجي ظًبى ٍهعووووبضي اؾوت
کِ زیبًب آگوووطؾت 1ثب ضٍیووكطزي اًتووقبزي ثِ ایي هَيوَ پطزاذتوِ
ٍاؾتوووسالل هي کٌس کِ تئووَضي هعوووبضي ثب حوصا کوطزى یوب ثْتوط
اؾت ثگَیين ثب ؾطکَة کطزى ظى ٍ خؿوون اٍ اظ هعوووبضي ،خٌؿويتي
قووسُ اؾووت ٍاثجووبت هووي کٌووس کووِ ؾيؿووتن هعوووبضي غووطة اظ ظهووبى
ٍیتطٍیَؼ اظ یك چٌيي هٌُقي ثطذَضزاض اؾتن7ه.
ٍاهب زض هَضز ضٍـ زٍمَ ،طاح نهعووبضه زؾتطؾوي هؿوتقين ثوِ
کؿبًي کِ ثطاي آًْب َطاحي هي کٌس ًساضز .ثوِ خْوت قوكبا هَخوَز
ثيي آى زٍ کِ ظایؿلً 2يع ثِ آى اقبضُ ًوَزُ اؾوتن8ه زؾتطؾوي ثوِ
اؾت بزُ کٌٌسُ ٍاقعي َطح -فًب -ثطاي اؾتٌتبج ًيبظّب ٍ ذَاؾتِ ّوبي
اٍ فطاّن ًكسُ ٍ َطاحي ثسٍى حًَض ثْطُ ثطزاض فًب اًدبم هي قوَز زض
ًتيدِ فًب قبزض ثِ پبؾرگَیي هٌبؾت ثوِ ًيبظّوبي اؾوت بزُ کٌٌوسگبى
ًجَزُ ٍ هحسٍزیت ّب ٍ ًبؾبظگبضي ّبي هَخَز ثبعث افت کوبضایي فًوب
هي قَز .ثب ایي ٍن هعوبض نَوطاحه زضفطآیٌوس خٌؿويتي قوسى فًوب
یكي اظ تبثيطگصاضتطیي عَاهل ذَاّوس ثوَز .حوبل ایوي ؾوَال ثوِ شّوي
هيطؾس آیب تط

فًب تَؾٍ ثركي اظ اؾت بزُ کٌٌسگبى فًب هوي تَاًوس

ثِ زليل عسم هُلَثيت ٍ افت کبضآیي فًبي َطاحي قسُ تَؾٍ هعووبض
ثبقس
فــزضيِ پضٍّــص
ثِ ایي تطتيت زض ضاؾتبي پبؾد ثِ ؾوَال فوَق فطيويِ پوػٍّف
هجٌي ثط ایي کِ" کن تَخْي ثِ ًيبظّبي ضٍاًي ٍ ضفتبضي هتبثط اظت بٍت
خٌؿيت ٍ ًقوف ّوبي خٌؿويتي زض َطاحوي فًوبّبي عووَهي افوت
کبضآیي ٍ هُلَثيت فًب ضا ثوِ ّووطاُ زاقوتِ ٍ هَخوت توط

اخجوبضي

ثركي اظ اؾت بزُ کٌٌسگبى فًب هي قَز" قكل هي گيوطز ثوِ َوَضي
کِ ایي ضًٍس زضًْبیت هٌدط ثِ خٌؿيتي قسى فًب هي گطزز.
ثِ خْت اّويت هطحلِ فطآیٌس َطاحي ٍ هدوبل هحوسٍز هقبلوِ،
خبیگبُ ّطیك اظهَلسّبي هؿئلِ َطاحي ثطاؾبؼ الگَي فطآیٌس َطاحي
الؾبى ٍّوچٌيي ًحَُ تبثيطگصاضي ّطیوك زضفطآیٌوس خٌؿويتي قوسى
1-Diana Agrest
2 Zeisel
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ضكل -2جذٍ ل ارتببعی بيي فزآيٌذ عزاحی فضب ٍ هَلذّبي هسئلِ جٌسيتی ضذى ٍ ًحَُ تبثيز ّزيك اس عَاهل
نهٌجعً :گبضًسُه
هتذٍلَصي پضٍّص (آسهَى فزضيِ)
ثوِ

کي يت هٌبؾجي ثطذَضزاض ًيؿت اگطچِ اظ ًظطکويت ٍ هبّيت اقوكبلي

ثطاي آظهَى فطييِ اظثويي فًوبّبي عووَهي ،فًوبي پوبض

عٌَاى ًوًَِ هَضز هُبلعِ ٍ اظ ثيي اؾت بزُ کٌٌسگبى فًب گطٍُ ظًبى ثوِ

ًساقتِ ثبقس ن10ه ً .ظط ثِ ایي کِ هُبلعبت خبهع ٍهكتَثي زضذهَل

عٌَاى خبهعِ ّسا اًتربة قسًس.قجل اظ پوطزاذتي ثوِ آظهوَى فطيويِ

ًيبظّبي ضٍاًي ٍ ضفتبضي ظًبى زض فًوبّبي عووَهي ٍ پوبض

ّوب ٍخوَز

الظم اؾت زضذهَل کوبضایي فًوب ثوِ هُوبلجي کوِ اؾوبؼ آظهوَى ضا

ًساقت ن11ه اؾترطاج عَاهل هوَثط زض هُلَثيوت ٍ ًبهُلَثيوت فًوب-
1

تككيل زازُ اقبضُ قَز .هيعاى کبضایي فًوب یكوي اظ هعيبضّوبي کي وي

فًبي پبض  -اظ ذَز گطٍُ ّسا ثِ ضٍـ پيوبیكي يطٍضت یبفوت توب

ؾٌدف فًب اؾت ثِ ایي تطتيت کِ اًؿوبى پبؾود ًيبظّوبي ذوَز ضا زض

هعيبضّبیي ثطاي آظهَى فطيويِ زض ًوًَوِ هوَضز هُبلعوِ -پوبض

فدوط

فًب خؿتدَ هي کٌس ٍثطاي ّط ًيبظ ذبل ،شّي اًؿوبى تَقوع فًوبیي

تجطیع -ثسؾت آیس .ثسیي هٌظَض پطؾكٌبهِ هٌبؾت تْيِ ٍ ثِ گوطزآٍضي

ذبني ضا هي َلجس کِ ثتَاًس ثْتوطیي ثؿوتط ضا ثوطاي اضيوب ًيبظّوبي اٍ

اَالعبت ثهَضت هيساًي ٍ اًدبم ههبحجِ ثب ثوبًَاى ثوبالي  12ؾوبل زض

فطاّن کٌسً .حوَُ پبؾود گوطفتي اظ فًوب ٍ هيوعاى ضيوبیت قورم اظ
هحيٍ زض ضفتبض ٍ ٍاکٌف اٍ ًؿجت ثِ هحيٍ ثطٍظ هي ًوبیس زض حقيقت
ضاثُِ ًعزیك ٍ هتقبثل ثيي فًب ٍ ضفتبض ٍخَز زاضز.ن9ه ّوط قورم ثوِ
هحى حًَض زض یك فًوب ثِ ثطضؾي ٍ اضظیوبثي هوووحيٍ هوي پوطزاظز.

هحل پبض

ّبي ًوًَِ اقسام گطزیس.
2

ایي ثرف اظ تحقووي اظ ًظط ظهبًي ثطضؾي هقُعووي ٍ اظ ًظوط
4

3

ٍؾعت ثطضؾي پٌْبًگط اؾت .ثوِ هٌظوَض تعيويي ضٍایوي ؾوؤال ّوبي
5

پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ تحليول ضٍایوووي هحتوووَایي ٍ ثوِ هٌظوَض تعيويي
6

ظهبًي کِ هحيٍ قطایٍ هٌبؾت تطي ضا فطاّن هي کٌوس ٍ قورم هوي

پبیبیووي ؾَال ّب اظ تكٌيك يطیت آلوو بي کطًٍووجبخ اؾوت بزُ قوسُ

تَاًس ثب ظحوت کوتطي ثِ ّسا ذَز ثطؾس احؿبؼ گيطایي ٍ هُلَثيت

اؾت زض ثطضؾي ثِ زليل گؿتطزگي ٍ ًبقوٌبذتِ ثوَزى خبهعوِ آهوبضي

کطزُ ٍ توبیل زاضز هست ََالًي تطي زض آى

هَضز هُبلعِ اظ ًوًَِ گيطي ظهوبًي اؾوت بزُ قوسُ اؾوت ٍ ؾوپؽ ثوط

هحيٍ تَق ًوبیس.

اؾبؼ ضٍـ ًوًَِ گيطي َجقوِ اي ،تعوسازي اظ پوبض

ّوب زض هقيوبؼ

زؾتيبثي ٍ اؾت بزُ اظ هحيُي هُلَة ٍ ثب کي يت تَقعي اؾوت
کِ ّط فطز اظ فًب زاضز .هُلَثيت فًب اظ ًظط ثيٌٌسُ ناؾوت بزُ کٌٌوسُه
اضتجبٌ هؿتقيوي ثب ثطآٍضزُ قسى تَقعبت اٍ زاضز.اگوط فًوبیي قوبزض ثوِ
پبؾرگَیي هٌبؾت ثطاي ًيبظّبي ذبل اؾت بزُ کٌٌسگبى ٍ یوب ثركوي
اظ آًبى ًجبقس فًبي کبضآهسي هحؿَة ًوي قَز ثِ ایوي هعٌوي کوِ اظ

1-Survey
2-Cross Sectional
3-Extensive
4-Validity
5-Content Analysis
6-Reliability
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ّوؿبیِ ،هحلًِ ،بحيِ ،هٌُقِ ٍ قْط اظ ًقبٌ هرتل قْط تجطیعنخسٍل
1ه اًتربة گطزیسًس ن12ه.
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ثطاؾبؼ تحليل زازُ ّب عَاهل هوَثط زض هُلَثيوت ٍ ًبهُلَثيوت
فًب ٍّوچٌيي هيعاى تبثيط آى ّب تعيويي قوسُ ٍ ثطاؾوبؼ آى زیوبگطام
ّبي ظیطاؾترطاج گطزیسًس کِ ثيبًگط ؾْن ّطیوك اظ عَاهول زض ًتيدوِ

جذٍل -1هطخصبت پبرک ّبي اًتخببی بِ عٌَاى جبهعِ

کلي هي ثبقس .نقكل3هٍنقكل4ه

آهبرينهٌجع ً:گبضًسُه
هسبحت

هقيبط

ًبم پبرک

رديف

(هتزهزبع)

پبرک

1

پبض

اؾوس آثبزي

3800

ّوؿبیگي

2

پبض

قُوووووطاى

5500

ّوؿبیگي

3

پبض

قبلن هوووقبم

9800

هووووحلِ

4

پبض

پبؾوووساضاى

9470

هووووحلِ

5

پبض

آذووووووقيِ

20700

ًبحوووويِ

6

پبض

قووووووقبی

40000

ًبحوووويِ

7

پبض

ثبغوووووويكِ

53000

هٌوووُقِ

8

پبض

فدطنگلؿتبىه

50000

هٌوووُقِ

9

پبض

الل گلووووي

6100000

قْووووط

خـالصِ يبفتِ ّبي پــضٍّص

ضكل-3ديبگزام سْن تبثيزّزيك اس عَاهل در هغلَبيت فضبنهٌجع ًگبضًسُه
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ضكل -4ديبگزام سْن تبثيز ّزيك اس عَاهل در ًبهغلَبيت فضبنهٌجع ًگبضًسُه
ًتبیح حبنل اظ تدعیِ ٍ تحليل زازُ ّب ،قبذم ّبیي اضایِ ًوَز

سْن هذاخلِ ّزيك اس حَسُ ّبي تخصصی

کِ ثِ عٌَاى عَاهل هَثط زض هُلَثيت ٍ ًبهُلَثيوت فًوب َجقوِ ثٌوسي

زض ازاهِ ؾْن هساذلِ ّطیك اظ حَظُ ّوبي ترههوي زض توبهيي

قسًسٍ ؾٌدف کبضآیي فًبي َطاحي قسُ ضا هوكي ؾبذتٌس ّوچٌيي

هُلَثيت فًب ٍ ّوچٌيي ضفوع ًبهُلَثيوت فًوب تعيويي گطزیسًوس کوِ

ضعبیت قبذم ّبي هصکَض زض َطاحي فًبي پبض

افوعایف کي يوت ٍ

ًتبیح حبنل ثب زیبگطام ّبي ظیط اضایِ هي قَز.نقكل5ه،نقكل6ه

هُلَثيت فًب ضا اظ ًظط خبهعِ ّسا زض پي ذَاّس زاقت.

ضكل  -5ديبگزام سْن هذاخلِ حَسُ ّبي تخصصی در تبهيي هغلَبيت فضبنهٌجعً:گبضًسُه
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ضكل -6ديبگزام سْن هذاخلِ حَسُ ّبي تخصصی در رفع ًبهغلَبيت فضبنهٌجعً:گبضًسُه
ثِ خْت تحق ؾيبؾتگصاضي ٍ ثطًبهِ ضیوعي ٍ ّوؿوَ ثوَزى ثوب

جوع بٌذي ٍ ًتيجِ گيزي
ّوبى ََض کِ هالحظِ قس ثركي اظ یبفتِ ّبي پوػٍّف ثيوبًگط

يَاثٍ ٍ قَاًيي خبهع ًگط ،الظم اؾوت کبضفطهبیوبى زض ثطًبهوِ ضیعیْوبي

اذتهبل ثيكتطیي ؾْن هساذلِ  -زض تبهيي هُلَثيت ٍ ّوچٌيي ضفوع

ذَز هلعم ثِ ضعبیت يَاثٍ اؾبؾي گطزًس ٍ ؾالی ذَز ضا زض هوَاضزي

ًبهُلَثيت فًوبي پبض  -ثِ حووَظُ هعوووبضي هوي ثبقوس ٍ ایوي اهوط

کِ ثِ اّساا کلي َطح لُوِ ًعز اضایِ ًوبیٌس .ثطاي هثبل احسا پوبض

تبیيسي اؾت ثط اّويت ًقف هعووبض ٍلوي ّووبى َوَض کوِ زض الگوَي

ثووبًَاى ًوًَووِ اي اظ ضفتووبض ؾووليقِ اي ٍ اقووساهي اظ ًبحيووِ کبضفطهووب-

فطآیٌسَطاحي الؾبى ًيع ثِ آى اقبضُ قسُ ًقف کبضفطهوب ،قوبًَى گوصاض

قْطزاضي ّب -اؾت کِ ثب ّسا اضایِ ضاُ حول ثوطاي هكوكالت هَخوَز

ٍاؾت بزُ کٌٌسُ فًب ًيع ثِ لحبِ تبثيطي کوِ ثوط هبحهول کوبض هعووبض
زاضًس اظ اّويت ثطذَضزاضًس .ثطاي هثبل هعوبض زض اهط َطاحي ثوب يوَاثٍ

زضپبض

ّب اًدبم گطفتِ اؾت.

1

ثركي زیگط اظ یبفتِ ّبي تحقي عجبضتٌس اظ تبهيي حؽ تؿولٍ
2

ثوب ًگوطـ

ٍ قَاًيٌي کِ تَؾٍ قبًَى گصاض ٍيع هي قوَز ثوِ عٌوَاى هحوسٍزیت

فًبیي ٍ ؾَْلت زؾتطؾي کِ لعٍم تبکيس ثط احسا پوبض

ّبي ثيطًٍي اًعُبا ًبپصیط زضگيط ثَزُ ٍ هلوعم ثوِ ضعبیوت آى ّوب هوي

هحلِ هحَض ضا هُطح هي ًوبیٌس .ثِ ایي هعٌي کِ کبضفطهبیبى پبض

ثبقس .ایي قَاًيي هتبثط اظ ؾيبؾتگصاضي ٍ ثطًبهِ ضیوعي کوالى خبهعوِ ٍ

کِ عوَهب ؾيؿوتن ّوبي زٍلتينقوْطزاضي ّوبه -هوي ثبقوٌس ثبیوس زض

ّب-

زض ضاؾتبي آًْب هي ثبقس حبل اگط هَيوَ خٌؿويت ٍ لوعٍم تَخوِ ثوِ

احسا پبض

ضفتبضّووب ٍ ًيبظّووبي خٌؿوويتي هت ووبٍت اؾووت بزُ کٌٌووسگبى فًووبّبي

اظ آى خبیي کوِ ضؾوبلت ایوي پوػٍّف ثيوبى لوعٍم تَخوِ ثوِ اؾوت بزُ

هعوبضي ٍ قْطي زض ؾيبؾتگصاضي کالى خبهعوِ لحوبِ قوَز پيوطٍ آى

کٌٌسگبى فًب ،ذَاؾتِ ّبٍ ًيبظّوبي ضفتوبضي ٍ ضٍاًوي هتوبثط اظ ت وبٍت

قبًَى گصاض ٍيع يَاثٍ ٍ قَاًيي َطاحي هتٌبؾت ضا زض زؾتَض کبضذَز

ّبي خٌؿيتي آًبىنظًبى /هطزاىه ثِ عٌَاى عوبهلي هوَثط ثوط کي يوت ٍ

قطاض زازُ ٍ ًتيدِ کبض تبثيط هثجت زض َطاحي هعووبض ثوب ّوسا هٌبؾوت

کبضآیي فًب هي ثبقس اضتقبي آگبّي اؾت بزُ کٌٌسگبى اظ ذَاؾوتِ ّوب ٍ

ؾبظي ٍکبضآیي فًب ثطاي اؾت بزُ کٌٌوسگبى-ظًوبى یوب هوطزاى -ذَاّوس
زاقت.
زض حبل حبيط خبیگبُ پطزاذتي ثِ ایي هَيوَ زضکكوَض ایوطاى-
هحل اًدبم تحقي  -هبزُ  30قبًَى ثطًبهوِ چْوبضم تَؾوعِ اقتهوبزي،
اخووووتوبعي ،فطٌّگووي هجحووث هطثووٌَ ثووِ ثْجووَز هح ويٍ ظًووسگي زض
قوووْطّب ٍخَز زاضز ثِ ایي هعٌي کِ ثَخَز هبزُ اي تحت عوووٌَاى "
هٌبؾت ؾبظي فًبّبي قْطي ٍ اهبکي عوَهي ثطاي ظًبى " هجتٌوي ثوط
عسم ایدبز حَظُ ّبي هدعا ،احؿبؼ ًيبظ هي قوَز .ثوِ تجوع آى قوبًَى
گصاض هلعم ثِ تسٍیي ٍ اثالغ يَاثٍ َطاحي زض ضاؾوتبي هٌبؾوت ؾوبظي
فًبّبي عوَهي ،اهبکي ٍؾبذتوبى ّبي عووَهي ٍ زٍلتوي ثوطاي ظًوبى
ذَاّسثَز.

ّبً ،گطـ هحلِ هحَض ضا زض اٍلَیت قطاض زٌّس.

ً -1تبیح حبنل اظ تحقي اًدبم یبفتِ زض پػٍّكي هدعا تَؾٍ ًگبضًسُ
زضذهَل پبض ّبي ثبًَاى تجطیع هكرم ًوَزُ کِ ایي ًَ پبض ّب عليطغن
هَفقيت زض ضفع پبضُ اي اظ ًب هُلَثيت ّب ،ضاُ حل کبضآهسي ثطاي هككالت
هَخَز هحؿَة ًوي قًَس.
 -2هَيَ ؾَْلت زؾتطؾي اظ یك ظاٍیِ زیگط زضاضتجبٌ ثب خبهعِ ّسا
نظًبىه ٍ زض اضتجبٌ ثب قيَُ ظًسگي ٍالگَي فعبليت آًبى هُطح هي قَز .الگَي
ظًسگي ظًبى تطکيت پيچيسُ اي اظ هكبغل ازاضي ،هؿئَليت ّبي ذبًِ زاضي ٍ
ّوچٌيي ًگِ زاضي اظ ثچِ ّب هي ثبقسً .تبیح حبنل اظ تحقيقي هدعا کِ
تَؾٍ ًگبضًسُ اًدبم یبفتِ اؾت زض ذهَل تَظیع فطاٍاًي ثطاؾبؼ هحل
ؾكًَتً ،كبى هي زّس ظًبى هتوبیل ثِ حًَض زض پبض ّبیي ّؿتٌس کِ
يطیت زؾتطؾي فيعیكي ثبالیي ثطاي آى ّب ٍخَز زاضز.نضخَ قَز ثِ:کبظوي،
هْطٍـن1378ه  ،ضٍیكطزي تحليلي ثِ ًقف خٌؿيت زض ثْجَز کي يت فًب،
ضؾبلِ زکتطي ثِ ضاٌّوبیي زکتط غالهطيب اؾالهيٍ ،احس علَم تحقيقبت تْطاىه
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رٍيكزدي تحليلی بِ ًيبسّبي رٍاًی ٍ رفتبري سًبى...
ًيبظّبي ذَز ٍ فطٌّگ ؾبظي ثْوطُ ثوطزاضي اظ فًوب ثوِ ّووبى هيوعاى

.6

الؾووبى ،ثطایبى،ن1384ه« َطاحبى چگًَِ هوي اًسیكوٌس ،اثْوبم

زاقتي اضتجبٌ هؿتقين هعوبض ثب اؾت بزُ کٌٌوسُ فًوب اّويوت زاضز .زض

ظزایي اظ فطآیٌس َطاحي" ،تطخوِ حويس ًووسیوي ،هطکع چبح ٍ

یك خوع ثٌسي کلي لعٍم حًَض اؾت بزُ کٌٌسُ ثب تووبم ذهَنويبتف

اًتكبضات زاًكگبُ قْيس ثْكتي

اعن اظ ذهَنيبت فطٌّگي ،اقتهوبزي ،خٌؿويتي ٍ ...اظ هطحلوِ ثطًبهوِ
ضیعي ٍ ؾيبؾت گصاضي ٍ ّوچٌويي حًوَض ثطًبهوِ ضیوع ٍ ؾيبؾوتگصاض
کووالى خبهعووِ  -اظ َطیوو عَاهوول هطثََووِ ثووِ خْووت اَووال اظ
ثبظذَضزّبٍتغييطات ایدبزقسُ ثط اثط گصقت ظهوووبى -زض حيووبت آتوي
فًب احؿبؼ هي قَز.
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