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 چكيدُ

ً   ٌدف از انجام این تحقیق، بررسی  ایارارآ وزیىز     سیاز  ٌىییم ز ی      وپیرور  آر نٍاآیهی
ا ییً زع ایان، زیدیران و زعاونیان     . وزىزان آر ابعاآ سیاسی  ی غررایییای  و آیهی  اسیم      آانش

نفیر، غازعیً وزیار  ایین زطالعیً را       25149تٍران بً تعداآ  شٍرزدارس زتىسطً عاآ  آولت  
ً  نفر تعییین شید.    378آٌهد. حجم ناىنً براساس یرزىل اىاران،  تشکیل ز  گییر ،   بیرا  ناىنی

ً   بً گیر  ناىنًزهطقً  زهطقً غرراییای  تقسیم شدي و آر ٌر 5شٍر تٍران بً  ا   صیىر  وىشی
وور  گرآیید. ابیسار پیشوٌش عتیار       پرسشهازً تىزیع و غاع 400صىر  گریم. بدین ترتیب 

گىییً آارآ ایً غاعیاو آو بعید سیاسی  ی        16اسم از آو پرسشهازً زحقق ساوتً اً ایین ابیسار   
ی  آٌهد. پس از اطایهان از روایی  و پاییا   غرراییای  و آیه  ٌىیم ز   را زىرآ سهجش قرار ز 

، سیاات   86/0زهاسب ابسار بً رو  روای  زحتىای  و نیس زحاستً ولفا  ارونتیا  بیً زییسان    
ً    Tٌیا  وزیار     تحقیق بیا اسیتفاآي از وززیىن    ا  بیا اسیتفاآي از    ، تح ییل عیاز   و تح ییل شیتک

و سىپر آیسییشن تح ییل شیدند. وززیىن تح ییل عیاز   و بارٌیا  عیاز            SPSSایسارٌا   نرم
ً   ایارارآ بیات  وزیىز     آٌهیدي  شیان نزحاستً شدي،  سیاز  ٌىییم ز ی      وپیرور  آر نٍاآیهی

آو  وزىزان آر ابعاآ زىرآ زطالعً بىآ. نتایج آو زالفً آر بعد سیاس  ی غررایییای  و نییس    آانش
نظیام  »و « سیرززین »انید از:   زالفً آر بعد آیه  ٌىیم ز   را زعری  ارآند اً بً ترتیب عتیار  

 آر بعد آیه .« ریتار»و « باورٌا» راییای  و نیسآر بعد سیاس  ی غر« حاام
 

وپرور ، زقطع زتىسیطً، تٍیران، ابعیاآ سیاسی  ی       ٌىیم ز  ، وزىز  :ّا ٍاشُ كليد
 .غرراییای  آیه 

                                                           
ی زّو  شوى  زض  ٍپوطٍض   آهوَظ  اضتمای ًمش  هٌػَض تِاضائِ هسلی ». ایي همالِ تطگطفتِ اظ ضسالِ زوتطی تا ؾٌَاى 1

 .استایطاى ، زض زاًشگاُ آظاز اسالهی ٍاحس ؾلَم ٍ تحمیمات تْطاى 98شْطیَض  «آهَظاى زاًشَّیت هلی 
 ایطاى، زوتطی هسیطیت آهَظشی، زاًشگاُ آظاز اسالهی ٍاحس ؾلَم ٍ تحمیمات تْطاى آهَذتِ زاًش *

 ی هسؤٍل ،ًَیسٌسُزوتطی هسیطیت آهَظشی، زاًشیاض زاًشگاُ آظاز اسالهی ٍاحس ؾلَم ٍ تحمیمات تْطاى، ایطاى **

 هسیطیت آهَظشی، زاًشیاض زاًشگاُ آظاز اسالهی ٍاحس ؾلَم ٍ تحمیمات تْطاى، ایطاى زوتطی ***
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 ٍ طرح هسألِ ِقدهه
سواظ اسوت. یىوی اظ     توطیي ًْازّوای َّیوت    ٍپطٍض  یىی اظ اساسوی  تطزیس آهَظ  تی

هسوؤٍلیت هوسًی، احتوطام ٍ ؾاللوِ توِ        ایزاز حسٍپطٍض   ّای اساسی آهَظ  ّسف
آهوَظاى ٍ   شایسوتِ تووِ آى زض هوویاى زاًوش      ٍطي( ٍ ذوسهتگعاضی   )حةّ ذَیش  وشَض

 یطَضول تِضٍحیِ زفاؼ اظ هَرَزیت تاضیری وشَض   ًوایٌسگاى ًس  رسیس است. تمَیت
ذواضری ٍ    ٍ ذان ٍ...( زض ٌّگاهِ توْسیس ٍ ّزوَم  آب زفاؼ اظ ارعای آى )فطٌّگ،  یا

هلوی )وشوَض( زض ؾططوِ      تِ پیشطفت ٍ تطلی گوطٍُ   ؾاللِ  ؾطق هلی ٍ حس  ًیع تمَیت
شوَز   ًػوام تووؿلین ٍ تطتیوت هحسوَب هوی       الوللی، اظ ٍغایف اسواسی ّای تیي ضلواتت

 .(5: 1389ثایی وَپایی ٍ ّوىاضاى، )ؾ
ّوای رْواًی ٍ    فطٌّوگ  ٍلفِ یتٍ ّزَم  شسى یرْاًاهطٍظُ تا تطٍظ هسائلی اظ لثی  

ّا، تَرِ تِ حفوع َّیوت هلوی ٍ     ًیع ووطًگ شسى پطشتاب هطظّای فطٌّگی تیي هلت
اظپیش اّویت ٍ حساسیت پیسا وطزُ اسوت. تحمیوك    ّا، تیش حطین فطٌّگی ذاص هلت
تا تثییي اتؿاز هرتلف َّیت  وٌس تا گطفتِ ٍ تال  هی ای شى  حاضط ّن تا چٌیي زغسغِ

 زّی ایي اتؿاز ضا تسْی  ٍ تمَیت وٌس. ٍپطٍض  زض شى  ضوطز آهَظ آهَظاى، وا هلی زاًش
 

 ادبيات ٍ چارچَب هفَْهی
ٍ   ؾٌاطوط  ، ًسوثت توِ ؾَاهو     ّای هخثوت  ّا ٍ ًگط  ای اظ گطایش َّیت هلی هزوَؾِ

ؾٌَاى یه ٍاحوس سیاسوی    تِ ترش ٍ یىپاضچِ وٌٌسُ زض سطح یه وشَض الگَّای َّیت
ؾٌَاى هووفَْهی هطووة ٍ چووٌس ضوٌوی زض      َّیت هلی تِاست. تطاسواس ایوي تؿطیف، 
تطضسوی ٍ   سطح شٌّیوت ٍ ضفتواض یىایوه شوْطًٍساى لاتو        ًػط گطفتِ شسُ است وِ زض

  َّیوت   ًػطاى زض هوَضز پایووِ تشوىی  یوه    تا تطضسی زیسگاُ طاحة ٍرَ است. رست
« فیتؿلوك ؾواط  »ٍ « احساس تؿْوس »ؾوسُ ٍ هشتطن، یؿٌی  زٍ ؾٌظطتَاى تط  روؿی، هی

توطیي َّیوت روؿوی ٍ یوا      وِ َّیت هلی ضا رواهؽ  تأویس ًوَز. تسیي تطتیة زضطَضتی
احووساس    ًوَؾی   َّیوت هلوی  »: تؿطیف آى چٌیي ذَاّوس شوس   ای تساًین، َّیت راهؿِ

توؿْس ٍ تؿلك ؾاطفی ًسثت تِ ارتواؼ ؾام )هلی( است وِ هَروة ٍحوست ٍ اًسوزام    
 .(4: 1389فط،  )ضظاظی« زّس راهؿِ است ٍ ترشی اظ َّیت فطز ضا تشىی  هی

ًرسوت   :ّای ساظًسُ َّیت هلی تایس توِ چٌوس ًىتوِ تَروِ زاشوت      هؤلفِ زض هَضز
تلىوِ   ووطز  طوحثت  هلی  ّوَیت ِهوؤلف  ؾٌَاى تٌْا تَاى تٌْا اظ یه هؤلفِ تِ وِ، ًوی ایي

تطویة ٍ تلفیك زض هیاى هل    ایي ٍ تَزُ گًَاگَى ّای هؤلفِ اظ تلفیمی ایي هفَْم حاط 
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ٍ   تىخط  اظ لحاظ فطٌّگی زاضای یطَضول ّا تِ اظآًزاوِ هلت هتفاٍت است. زٍم، هرتلف،
 . هتفاٍت تاشوس  تَاًس واهوالً ّای َّیت هلی زض رَاهؽ هرتلف هوی ّوستٌس، هوؤلفِ  تٌَؼ
 ِوِ زض راهؿو  زضحالی ّای َّیت هلی است، هخال زیي زض یه راهؿِ یىی اظ هؤلفِ  تطای
ِ  ووِ،  سَم ایوي  شَز. هلی هحسَب ًوی  َّیت  یّا هؤلفِ  رعء زیگط ّوای ّوَیتی    هؤلفو

 .(149: 1391)آلاپَض،  شَز هی  زگطگَى  تاضیری  ّای هورتلف پایساض ًیست ٍ زض زٍضُ
اّویت ًمش تأحیطگصاض َّیت زض سطَح هرتلف حیات فطزی ٍ ارتوواؾی ٍ ایزواز   

توطیي ؾاهو  زض لوَام     هْون توَاى   ّای هرتلف راهؿِ ضا هوی  تؿْس ٍ ٍاتستگی هیاى گطٍُ
ی ضاهي تما ٍ توساٍم   هٌعلِ ترشیسى تِ پیًَسّای ارتواؾی ٍ زضًْایت ّوثستگی هلی تِ

ؾٌَاى ًْازی شواذض   ًػام آهَظشی تِ .(22: 2015، 1)وطیعیرَاهؽ تشطی تِ شواض آٍضز 
تطیي ؾَاه  زض اًتمال، تسط ٍ اؾتالی فطٌّگ زض تؿویك ٍ تىَیي َّیوت   ٍ یىی اظ هْن

ِ   لاتو  حفع اًسزام فطٌّگی ٍ ّوثستگی هلوی زاضای اّویوت    هلی ٍ اسوت  ی ا هالحػو
 تایوس  ٍ زاضزتط ؾْوسُ   اساسی ًمش هلی َّیت تحمك زضًػام آهَظشی  .(6: 1391هػفط، )

ِ  هطتوَ   ّای هؤلفِ ًوَزى فطاّن تطای ضا توْیسات الظم  توا  آٍضز پسیوس  هلوی  َّیوت  تو
ِ  حطووت  ٍ یذَاّ آضهاى زض وِ زّس ضا پطٍض  افطازی َ  تو َ  هلوت  توا  آى، یسو  ٍ ّوسو
ِ  هطتوَ   َّیوت  ٍ فطٌّوگ  تِ هطتَ ّای  ٍیژگی ٍ تَزُ ّوگام . تاشوٌس  زاضا ضا آًواى  تو

 (46: 1394)ضّثطی ٍ ّوىاضاى، 
 لِأتوِ هسو   یروس  تَرِ زضتاضُ فطاٍاًی تأویس ایطاى، اسالهی اذیط، روَْضی زِّ زض
 ٍپطٍض  آهَظ  الگَی تَزى ًاواضآهس ٍ تَزى ٍاضزاتی تٌاسة، ؾسم ٍ ٍپطٍض  آهَظ 
ضٌّوَزّوای هموام هؿػون     لصا است؛ وطزُ ٍپطٍض  آهَظ  ًػام زض تحَل ایزاز ٍ فؿلی

 ٍپوطٍض  تطاسواس   آهوَظ   ًػوام  زض تٌیوازیي  تحوَل  یوه  ایزاز تطای ضا ظهیٌِ ضّثطی،
 راهؿِ اسوالهی  التضائات ٍ هؿٌَی سیاسی، التظازی، ارتواؾی، َّیتی، ًْازی، العاهات
 .(46: 1394)ضّثطی ٍ ّوىاضاى،  است ًوَزُ فطاّن ایطاى

شسُ، ایوي هطالؿوِ زض ازاهوِ هطالؿوِ پیشویي ووِ اتؿواز         تِ اّویت ًىات یاز تا تَرِ
ی لوطاض زاز، توِ   تطضسو  هوَضز آهوَظاى ضا   فطٌّگی، ارتواؾی ٍ تاضیری َّیت هلی زاًوش 

 .آهَظاى پطزاذتِ است رغطافیایی ٍ زیٌی َّیت هلی زاًش و ٍاواٍی اتؿاز سیاسی
زض ّویي ضاستا تطای زستیاتی تِ اّساف تحمیك، توا هطالؿوِ ازتیوات ٍ هثواًی ًػوطی      

     ِ  و  سیاسوی »ّوای تؿوس    ّوا ٍ شواذض   هَرَز پیطاهوَى َّیوت هلوی، فْطسوتی اظ هؤلفو

                                                           
1. Kriesie 
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گطزآٍضی شسُ است وِ زض لالوة چواضچَب هفْوَهی ظیوط اضائوِ      « زیٌی»ٍ « رغطافیایی
 گطزز: هی

 تحمیك: چارچَب هفَْهي 1ی  ؽوارُجسٍل 
 هطرح كٌٌدُ شاخص ردیف هؤلفِ بعد

عي
عیا

 ـ 
یي

فیا
غزا

ج
 

یي
سه

عز
 

1 

هیزاث عزسهیٌي 

هؾتزن ٍ احغاط 

 تؼلك تِ آى

 زضایػل ،1395ی ٍ ترتیاری گَزرس ،1389 ػثسالْي

 فز یرساس ،1390ی ذغزٍ ،1385ی آتاز لطف ،1385

 ،1394 ، لاًَى اعاعي، رضایي ٍ ّوىاراى1389

، 1393 یي ٍ ازریغيهزتضا ،1390 ٍ پَیٌسُ ثافیلال

، لزتاًي ٍ 1388 ، هٌصَری ٍ فزیسًٍي1393 چلثي

، 1391 ، هیزهحوسی ٍ عارٍذاًي1392 ّوىاراى

 ،1387 يلاعو ،1386 اىییثایؽىػوزاى ٍ  صالحي

ٍ  جاتز ،1387 ، ذسایار ٍ فتحي1385 یيزضایػل

ٍ  لِیفض ،2016 ، تززیَایَا ٍ ّوىاراى2015ّوىاراى 

 .2010 ٍَایآهث ،2012 ّوىاراى

2 

ؽٌاذت ٍ هحتزم 

ؽوززى هَلؼیت 

جغزافیایي وؾَر ٍ 

 آى ّای ٍیضگي

 یذغزٍ ،2014تارًز  تحَل عٌس ،1389 عزٍی ذَاجِ

ٍ ّوىاراى  شیزٍر ،2016الن عَى ٍ  سیَیز ،1390

وَُ ، 2014ّارزر ، 1390ّوىاراى ي ٍ تیآ ،2012

2010. 

3 
زفاع اس هیْي ٍ 

 تواهیت ارضي آى

 ،1389 عزٍی  ذَاجِ ،1389 فز یرساس ،1390 یذغزٍ

ی ٍ زهحوسیه ،1390ّوىاراى ي ٍ تیآ ذویٌي، اهام

 یيرضا، 2012ٍ ّوىاراى  شیزٍر ،1391 عارٍذاًي

 .1390 زٍیّ ،1389ػارف ، 1388

ون
حا

ام 
ًظ

 

4 

پذیزػ، احتزام ٍ 

 افترار تِ ًظام اعالهي

 ایزاًي حاونـ 

  ،1390 ٍ پَیٌسُ ثافیلال ،1381 ًیا اًساس حافظ عٌس چؾن

 ، صلیغلي1392 هلىي ٍ هجیسی هیً ی ػالي آ.ج،ؽَرا

ی ٍ َّز ،2014 ّارزر ،2016 سعَىیَیز ،2013

 .1390 زٍیّ، 1390 یذغزٍ، 2007 ذطیة

5 

ٍحست، ّوگزایي ٍ 

یىپارچگي هلي تحت 

 لَای حاوویت هؾتزن

 ،1380 يرٍاعاًاًساس عٌس تحَل آ.ج،  عٌس چؾن

 ،1390 یذغزٍ، 2010 وَُ ،1380 یراًٍسیؽ

 .2013 زیلَت ،2016الن ٍ  سعَىیَیز ،1391ی همصَز
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6 
ٍفازاری ٍ تؼْس تِ 

 هلت ٍ وؾَر

 ،2014تارًز  ،1390 ٍ پَیٌسُ ثافیلال ،1389 ػثسالْي

ی ٍ هٌصَر ،1393 يچلث ،1393 یي ٍ ازریغيهزتضا

ّارزر ، 1392 ، لزتاًي ٍ ّوىاراى1388 فزیسًٍي

 یذغزٍ، 2010وَُ ، 2012ّوىاراى ، فضیلِ ٍ 2014

یي وَپایي ٍ ػثا ،1386 یزیسّ ،1388 یيرضا ،1390

 .1389ي ٍ ّوىاراى ًاظو ،1389ّوىاراى 

7 

افترار ٍ هثاّات تِ 

ًام وؾَر زر 

 الوللي ّای تیي ػزصِ

 یزیسّ ،2014تارًز  ،2015 التیَیهًَت ،1381ًیا  حافظ

آلاپَر ، 2011ٍ فزٍزر  يیرا ،1387ي وزه ،1386

، 2010 ٍَایآهث ،2007ی ٍ ذطیة َّز ،1391

، 1390 یذغزٍ، 2010وَُ ، 2016الن زیَیسعَى ٍ 

ی ٍ زهحوسیه ،1389ّوىاراى ػثایي وَپایي ٍ 

 .1389ي ٍ ّوىاراى ًاظو ،1391 يعارٍذاً

8 

ّوىاری ٍ ّوزاّي تا 

ًْازّای عیاعي 

وؾَر زر هَالغ 

 حغاط

ي ٍ لزتاً ،1393 يچلث ،1392 يتَعل ،1387 اتَالحغٌي

 يلاعو، 1390 یذغزٍ، 1388 یيرضا، 1392ّوىاراى 

 ،1388، احوسی 2012، آعیَتاًیتي 1386 یزیسّ، 1387

 ،1383، اعویت 1382، ًاهسار طالؾاًي 1389ػارف 

ی ٍ ذطیة َّز ،1386ػوزاى ٍ ؽىیثاییاى  يصالح

 .2007تاوز ٍ  آٍعت ،2007

9 
ؽٌاذت ٍ پاعساؽت 

 الشاهات اهٌیت هلي

 ،2012 يتیآوَتاً ی،ا ذاهٌِاهلل  تآ.ج. آیؽَرای ػالي 

، 1388 یيرضا، 2007تاوز ٍ  آٍعت ،1386 یزیسّ

، ًاظوي ٍ 2010وَُ  ،2016الن زیَیسعَى ٍ 

 .1390 زٍیّ، 1389ّوىاراى 

10 

پاعساؽت پَل ٍ 

ی هلي زر ّاِ یعزها

 جْت پیؾزفت وؾَر

هلىي ٍ هجیسی  هیً ،1381ًیا  حافظ ،1388 یيرضا

، 1386 یزیسّ، 2016الن ٍ  سعَىیَیز ،1392

 .1389ّوىاراى یي وَپایي ٍ ػثا ،1390 یذغزٍ

ٌي
زی

ّا 
ٍر

تا
 

11 
التشام لَلي ٍ ػولي 

 تِ اصَل ٍ فزٍع زیي

ٍ  پاؽا ،1389ػارف  ،1392ّوىاراى اتَالماعوي ٍ 

 یغفَر، 1386 یزیسّ ،1388 یيرضا ،1391ّوىاراى 

 .1390 زٍیّ، 1388
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12 

احتزام لَلي ٍ ػولي 

تِ پیؾَایاى ٍ تشرگاى 

 زیٌي

 ،1390 يلاعوی ٍ شزیا ،1392ّوىاراى اتَالماعوي ٍ 

 ،1390 زٍیّ ،1388 یغفَر ،1391ّوىاراى ٍ  پاؽا

 یيرضا، 1389ػارف  ،1389ّوىاراى یي وَپایي ٍ ػثا

1388. 

13 
 ّای ارسػالتشام تِ 

 اعالهي ترؼ ٍحست

 یا اهلل ذاهٌِ تیآ ،1389ّوىاراى وَپایي ٍ  ػثایي

ي ٍ اتَالماعو ،1388 یغفَر ،1396ی هزؽس ،1395

، پاؽا ٍ 1390 يلاعوی ٍ شزیا ،1392ّوىاراى 

 .1389، ًاظوي ٍ ّوىاراى 1391ّوىاراى 

ار
رفت

 

 تؼظین ؽؼائز اعالهي 14

 ،1392ّوىاراى ، اتَالماعوي ٍ 1388 یغفَر

 يلاعوی ٍ شزیا ،1389ّوىاراى وَپایي ٍ  یيػثا

 یيرضا، 1389ػارف ، 1391ّوىاراى ٍ  پاؽا ،1390

 .1390 زٍیّ، 1389السم  ، ػلیشاز1386ُ یزیسّ، 1388

15 
هساری اعالهي  ٍالیت

 زر لَل ٍ ػول

ػارف  ،1392ّوىاراى ي ٍ اتَالماعو لاًَى اعاعي،

 یيرضا، 1391ّوىاراى ٍ  پاؽا ،1388 یغفَر ،1389

 .1389ي ٍ ّوىاراى ًاظو ،1386 یزیسّ، 1388

 اعالهي رػایت اذالق 16

 ،1395 یا اهلل ذاهٌِ تیآ اعاعي، لاًَى ،1389ػارف 

ي ٍ اتَالماعو ،1389، ًاظوي ٍ ّوىاراى 1388 یغفَر

، پاؽا ٍ 1390 يلاعو، ایشزی ٍ 1392ّوىاراى 

 .1386 یزیسّ، 1391ّوىاراى 

 
 هباًی ًظری ٍ سَابق تجربی هطالعِ

ارتوواؾی، َّیوت    ّای ًػام تواهی زض َّیت سطَح تطیي هشطٍؼ ٍ اظ فطاگیطتطیي یىی
ِ  هلیوت  وشوَض  وو  ضٍیىطز هلت زض. گیطز هی شى  هلیت هفَْم هلی است وِ پیطاهَى  تو

ِ  وِ است ارتواؾی هلت،. سیاسی حَظُ تِ زٍلت ٍ شَز هی زازُ اسٌاز فطٌّگی حَظُ  تو
ِ . اسوت  شوسُ  ٍاحوس  ّوَیتی  زاضای سوطظهیٌی  ٍ تاضیری ظتاًی، اشتطاوات سثة  ًػوط  تو
ِ  اسوت  هشوتطن  سیاسوی  ّای تطًاهِ ٍ تاضید تا فطٌّگی، رواؾتی ، هلت 1واستلع  زض وو
 .(23: 1385)لٌثطی، شَز  هی ساذتِ هطزم روؿی ذاططُ ٍ شّي

ِ  اسوت  اوتساتی َّیت آذطیي تمطیثاً اٍلیِ، ّای َّیت تطذالف هلی َّیت  فوطز،  وو
                                                           
1 Castels 
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آهوَظ  ٍ  وٌس. اگط  هسضسِ ٍ ضساًِ وسة هی ذاًَازُ، ططیك اظ پصیطی فطایٌس راهؿِ طی
ِ  ووطزى  زضًٍوی  ٍ پصیطی افوطاز راهؿوِ توساًین، اًتموال     پطٍض  ضا رطیاى راهؿِ  ذاللاًو

 تویي،  ایي زض. شَز هی هحسَب آى ٍغایف تطیي هْن اظ یىی راهؿِ ًوازّای ٍ ّا اضظ 
 هطووع  زض تایوس  اسوت،  ضًٍس تَسؿِ وشَض ٍ ٍحست اًسزام، تا پیًَس زض وِ هلی َّیت
 ٍ آهوَظ   اّساف رعٍ تایس هلی َّیت تمَیت هْن، ایي حظَل تطای. گیطز لطاض تَرِ

 َّیت گیطی شى  زض هسضسِ فؿالًمش  تسیاضی تزطتی زضهطالؿات. گیطز لطاض پطٍض 

ِ  هؿتمسًس طاحثٌػطاى ضاستا، ایي است. زض شسُ هشاّسُ هلی  زض پوطٍض   ٍ آهوَظ   وو
ِ  زض ٍ آگاّاًِ شىلی تِ آشىاض زضسی تطًاهِ ِ  زض ٍ شوٌاذتی   حیطو  پٌْواى  زضسوی  تطًاهو
 تحىوین  ٍ هلوی  َّیت ّای اضظ  وطزى زضًٍی ٍ اًتمال زًثال تِ تایس ؾاطفی، طَضت تِ

 ٍ آهوَظ   تٌیوازیي  تحوَل  سوٌس  زض افطاز تِ آى تاشس. هَضَؼ َّیت هلی التعام ٍ تؿْس
 ٍ ارتواؾی ّای اضظ  اظ یىی ؾٌَاى تِ ّا اضظ  تیاًیِ 20 تٌس زض( 1390) اى ایط پطٍض 

ِ  لوطاض  ًػوط  هوس  پطٍض  ٍ اّساف آهَظ  اظ یىی ؾٌَاى تِ والى اّساف ترش زض  گطفتو
 .(155: 1393)رؿفطی ٍ ّوىاضاى، است 

اّویت تاالی هَضَؼ َّیت هلی، پژٍّشگطاى تسیاضی ضا تِ هطالؿوِ زض ایوي ظهیٌوِ    
 هٌس وطزُ است. ؾاللِ

ساظی  گصاضی ارتواؾی ٍ َّیت سیاست»(، تحمیمی تا ؾٌَاى 1393وطیوی ٍ طَسی )
ِ و   تِ اًزام ضساًسًس. ایي تحمیك تَطیفی« یهل ِ  ی تحلیلی، تا هطالؿو ای ٍ ضٍ   وتاتراًو

گوصاضی ارتوواؾی توا     تحلی  هحتَای ویفی توِ اًزوام ضسویس. ًتوایذ ًشواى زاز سیاسوت      
ؾسالت ارتواؾی زض رْاى ٍالؿوی ٍ تمَیوت    ًگطی ٍ فطاگیطی ذَز، هَرة پیسایش ؾام

آفطیٌش ّوثستگی ٍ سطهایِ ارتواؾی ٍ ًیو  توِ   حس تؿلك شْطًٍساى تِ های روؿی ٍ 
سواظی   شَز وِ ّوگی اظ سواظٍواضّا ٍ العاهوات َّیوت    استَاضی ٍ آضاهش ارتواؾی هی

 آیٌس. شواض هی هلی تِ
ّای َّیوت فطٌّگوی ٍ    همایسِ هسل»( ضوي تحمیمی تا ؾٌَاى 2011) 1ضایي ٍ فطٍتط

ت هلی ضا هتشى  اظ ؾَاه  ظیط وِ زض زاًشگاُ لیٌىلي اًزام شس، هسل َّی« هلی ظالًسًَ
ِ  اضظ »، «ّای هلی ٍضظ »، «ٌّطّای هلی»، «تاضید هلی»زاًستِ است:  ّوای   ّا ٍ اًسیشو

الوللوی   ّای تویي  رٌثِ»، «زاًش ٍ فٌاٍضی»، «ًوازّا ٍ ؾٌاطط هْن هیطاث فطٌّگی»، «هلی
 «.سثه ظًسگی»ٍ « هحیط»، «رغطافیا ٍ تعضگی وشَض»، «فطٌّگ

                                                           
1. Rinne & Fairweather 
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زّوی   ًموش آهوَظ  زض شوى    » توا ؾٌوَاى  ای  ( زض هطالؿ2014ٍِ ّوىاضاى ) 1فضیلِ
ًفط اظ زاًشزَیاى وثاًگساى هوالعی   376تا راهؿِ آهاضی هتشى  اظ « َّیت هلی رَاًاى

 ّای ظًوسگی رَاًواى   زّی َّیت، ویفیت ظًسگی ٍ هْاضت ًشاى زازًس وِ آهَظ  زض شى 
 وٌٌس. الَام هرتلف تحج هیًمش هؤحطی زاضز. هحممیي زض ازاهِ پیطاهَى تأحیط آهَظ  تط 

ّای هحاسوثاتی   ساظًسگی اظ ططیك تؿاضع: هسل»( زض تحمیمی تا ؾٌَاى 2015) 2پالی
توط   گًَِ يیاوِ زض زاًشگاُ والیفطًیا اًزام شس ؾَاه  هؤحط زض َّیت هلی ضا « َّیت هلی

حثوات ٍ تؿوازل   »، «هیوعاى تَاًوایی هوالی   »، «ضایوذ  ّوای  اضظ »، «ّوا  گطٍُ»شوطزُ است: 
 «.تزْیعات زفاؾی»، «راهؿِ

ی َّیتی هرتلف ًَرَاًاى ٍ رَاًواى ضا  ّا تحطاىزض وشَض ها ّن تحت شطایطی وِ 
ی زض ظهیٌوِ َّیوت هلوی    ا ژُیٍ طَض تٍِپطٍض   وٌس، ضطٍضت زاضز وِ آهَظ  تْسیس هی

شگط سؿی زض یافتي پاسد تِ ایوي پطسوش   ضیعی ٍ السام وٌس. تط ّویي اساس پژٍّ تطًاهِ
 «آهَظاى چِ هیعاى است؟ هلی زاًش ساظی َّیت ٍپطٍض  زض ًْازیٌِ واضوطز آهَظ »زاضزوِ 

 
 تعریف هفاّين

 جغرافيایی َّیت هلیـ  حَزُ سياسی
رغطافیایی َّیت هلی هزوَؾِ زضن افطاز یوه   و تؿطیف ًػطی: هٌػَض اظ حَظُ سیاسی

هلت اظ اشتطاوات ظًسگی ارتواؾی ذَز است وِ زض زضٍى هطظّای سیاسوی رغطافیوایی   
 .(5: 1390)لالیثاف،  طزیگ یهی شى  ا ژُیٍ

رغطافیایی َّیت هلوی، زٍ  و  زض ایي پژٍّش هٌػَض اظ حَظُ سیاسی تعریف عولياتی:
 1 ی شاذض( است وِ سؤاالت شواضُ 7حاون )تا  شاذض( ٍ ًػام 3هؤلفِ سطظهیي )تا 

 .اًس زازُپطسشٌاهِ ضا تِ ذَز اذتظاص  10تا 
 

 حَزُ دیٌی َّیت هلی
توطیي   َّیت زیٌی احساس تؿلك تِ زیوي ٍ راهؿوِ زیٌوی اسوت ووِ هْون       تعریف ًظری:

ی تِ ظًسگی، ٍحست اؾتموازی ٍ هؿٌوا   زّ رْتی تٌیازی، ّا پطسشزستاٍضز آى پاسد تِ 
ترشیسى تِ رْاى است. هفَْم یازشسُ تیاًگط ایي ٍالؿیت است وِ ّیچ فطز یا گطٍّوی  

ظاز ٍ  )هطشوسی تط زیگطاى تطتطی ًساضز رع وساًی وِ تمَای الْی تیشوتطی زاشوتِ تاشوٌس    
 .(1392تِ ًم  اظ ایواى ٍ ضٍحاًی،  64: 1396احوسلَ، 

                                                           
1. Fazilah        2. Palley 
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پژٍّش هٌػَض اظ حَظُ زیٌی َّیت هلی، زٍ هؤلفِ تاٍضّا )تا زض ایي  تعریف عولياتی:
پطسشٌاهِ ضا توِ   16تا  11 ی شاذض( است وِ سؤاالت شواضُ 3شاذض( ٍ ضفتاض )تا  3

 .اًس زازُذَز اذتظاص 
 

 سؤاالت تحقيق
ٍپوطٍض  زض   وواضوطز آهوَظ   »ووِ   سؤال اطلی تحمیك ؾثاضت است اظ ایي تسیي تطتیة

رغطافیایی ٍ زیٌوی چوِ هیوعاى     و آهَظاى زض اتؿاز سیاسی زاًش ساظی َّیت هلی ًْازیٌِ
 :گصضز یهی فطؾی ظیط ّا پطسشهسیط ضسیسى تِ پاسد ایي سؤال، اظ  «است؟

آهوَظاى زض   ساظی َّیوت هلوی زاًوش    ٍپطٍض  زض ًْازیٌِ ّای واضوطز آهَظ  هؤلفِ -1
 ؟اًس ماوسرغطافیایی ٍ زیٌی و  اتؿاز سیاسی

 شًَس؟ ی هیتٌس تیاٍلَّا چگًَِ  ایي هؤلفِ -2
 

 رٍش تحقيق
ایي هطالؿِ یه تحمیك واضتطزی است ٍ تِ لحاظ ضٍ ، زض گطٍُ تَطیفی پیوایشی لطاض 

گیطز. راهؿِ آهاضی هطالؿِ شاه  تواهی هؿلواى، هسیطاى ٍ هؿاًٍاى هوساضس هتَسوطِ    هی
ِ تطاسواس فطهوَل   ًفوط اسوت. حزون ًوًَو     25149تْطاى توِ تؿوساز    شْطؾازی زٍلتی 

ای طَضت گطفت. توطای ایوي    طَضت ذَشِ گیطی تِ ًفط تؿییي شس. ًوًَِ 378وَوطاى، 
هٌطمِ شوال، رٌَب، شطق، غوطب ٍ هطووع تمسوین شوسُ ٍ اظ ّوط       5واض، و  تْطاى تِ 
ِ    هٌطمِ، هساضس تِ گیوطی زضٍى هوساضس ًیوع     طَضت تظازفی اًترواب گطزیسًوس. ًوًَو

پطسشوٌاهِ تَظیوؽ ٍ    400ام شوس. توسیي تطتیوة    طوَضت تظوازفی زض زسوتطس اًزو     تِ
اتعاض ایي پژٍّش ؾثاضت است اظ یه پطسشٌاهِ هحموك سواذتِ ووِ     آٍضی گطزیس. روؽ

گَیِ  16هثتٌی تط چاضچَب ًػطی هسترطد اظ هثاًی ًػطی تسٍیي شسُ است. ایي اتعاض 
لوطاض  سوٌزش   رغطافیایی ٍ زیٌی َّیوت هلوی ضا هوَضز    و زاضز وِ روؿاً زٍ تؿس سیاسی

هوَضز اضظیواتی لوطاض گطفتوِ اسوت.      « ضٍایی هحتَایی»زٌّس. ضٍایی ایي اتعاض تِ ضٍ   هی
ًفوط اظ اسواتیس هوسیطیت آهَظشوی      5تطای تضویي ضٍایی هحتوَایی، پطسشوٌاهِ اظ ًػوط    

گصشتِ ٍ طثك ًػطات آًاى، تغییطاتی زض آى اؾوال گطزیس. ایوي تغییوطات وووه ووطز توا      
ِ   ٍ زلیكتط  ّای پطسشٌاهِ، ضٍشي گَیِ ّوای هوَضزًػط ضا    تط شسُ ٍ تِ ًحَ تْتوطی هؤلفو
اها زض هَضز پایوایی اتوعاض هطالؿوِ، اظ هحاسوثِ ضوطیة آلفوای       ؛ سٌزش لطاض زٌّس هَضز

ِ   30وطًٍثاخ استفازُ شس. ایي هحاسثِ ضٍی  ای طوَضت گطفوت ووِ زض     ؾوسز پطسشوٌاه
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ّا گوعاض    ش یافتِآٍضی شسًس. ًتایذ ایي تطضسی ًیع زض تر ارطای اٍلیِ، تَظیؽ ٍ روؽ
 .ذَاّس شس

 
 ّا یافتِ
 ّای تَصيفی یافتِ

 دٌّدگاى سي پاسخ
زٌّسگاى تِ پطسشوٌاهِ   زضطس اظ پاسد 26 ،زّس یهًشاى  2 ی شواضُ وِ رسٍل طَض ّواى
 سال سي زاضًس. 45سال ٍ هاتمی تاالی  45زضطس تا  23سال،  30ظیط 

 
 زٌّسگاى عي پاعد غیتَس :2ی  ؽوارُجسٍل 

 درصد فراٍاًی گرٍُ
 26 98 عال 30تا 0
 23 86 عال 45تا  31

 51 194 عال 45تاالی 
 100 378 جوغ

 

 
 زٌّسگاى : تَسیغ عي پاعد1ی  ؽوارًُوَزار 

 
 دٌّدگاى جٌسيت پاسخ

 ٍ هاتمی هطز ّستٌس. زضطس پاسرگَیاى ظى 46زّس، هی ًشاى 3ی  شواضُوِ رسٍل  طَض ّواى
 

 زٌّسگاى پاعد : تَسیغ جٌغیت3ی  ؽوارُجسٍل 
 درصد فراٍاًی گرٍُ

 44 172 سى
 56 216 هزز
 100 378 جوغ

 

26% 

23% 
51% 

 سن پاسخ دهندگان

 سال 30تا  

 سال 45تا  31

 سال 45باالی 
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 زٌّسگاى : تَسیغ جٌغیت پاعد2ی  ؽوارًُوَزار 

 
 دٌّدگاى سطح تحصيالت پاسخ

زٌّسگاى،  زضطس پاسد 13هسضن تحظیلی  زّس، ًشاى هی 4ی  شواضُطَضوِ رسٍل  ّواى
 زوتطی ٍ تاالتط است.زضطس  23لیساًس ٍ  زضطس فَق 63ظیط لیساًس، 

 
 زٌّسگاى : عطح تحصیالت پاعد4ی  ؽوارُجسٍل 

 درصد فراٍاًی گرٍُ

 14 51 تا لیغاًظ

 63 239 غاًظیل فَق

 23 88 زوتزی ٍ تاالتز

 100 378 جوغ

44% 56% 

 جنسیت پاسخ دهندگان

 زن

 مرد
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 زٌّسگاى : تحصیالت پاعد3ی  ؽوارًُوَزار 

 
 ّای استٌباطی یافتِ

 پایایی ابسار هطالعِ
پایایی پطسشٌاهِ اطلی، اظ هحاسثِ ضطیة آلفای وطًٍثاخ استفازُ شسُ تطای تؿییي هیعاى 

 زّس. ًتایذ ایي تطضسی ضا ًشاى هی 5 ی شواضُ است. رسٍل
 

 : ًتایج هحاعثِ آلفای وزًٍثاخ پزعؾٌاه5ِی  ؽوارُجسٍل 
 هقدار آلفا شوارُ گَیِ هقدار آلفا شوارُ گَیِ

 82/0 10گَیِ  88/0 1گَیِ 

 73/0 11گَیِ  7/0 2گَیِ 

 83/0 12گَیِ  86/0 3گَیِ 

 7/0 13گَیِ  84/0 4گَیِ 

 71/0 14گَیِ  8/0 5گَیِ 

 84/0 15گَیِ  83/0 6گَیِ 

 84/0 16گَیِ  85/0 7گَیِ 

 86/0 ول پزعؾٌاهِ 89/0 8گَیِ 

 86/0 9گَیِ 
   

زّوس، هیوعاى آلفوای وطًٍثواخ توطای وو         ًشاى هوی  5ی  شواضُطَض وِ رسٍل  ّواى
تَاى گفت وِ پایوایی پطسشوٌاهِ زض حوس     است تٌاتطایي هی آهسُ  زست تِ 86/0پطسشٌاهِ 

 هطلَتی اضظیاتی شسُ است.
آهوَظاى زض   ساظی َّیت هلی زاًوش  ٍپطٍض  زض ًْازیٌِ واضوطز آهَظ  سؤال اصلی:

 است؟ رغطافیایی ٍ زیٌی تِ چِ هیعاىو  اتؿاز سیاسی

14% 

63% 

23% 

 تحصیالت پاسخ دهندگان

 تا لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری و باالتر
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سؤالی زض طیف لیىطت ططاحی شسُ ٍ زض  16ای  پطسشٌاهِ ایي سؤال، تطای پاسد تِ
ِ   ٍپطٍض  زض شوى   آى، هیعاى اّویت ٍ واضوطز آهَظ  ّوای   ّوا ٍ شواذض   زّوی هؤلفو

رغطافیوایی ٍ زیٌوی اظ افوطاز ًوًَوِ هوَضز       وو  آهَظاى زض اتؿاز سیاسوی  َّیت هلی زاًش
ًسورِ   400پطسشٌاهِ واه ، تؿساز  378پطسش لطاض زازُ شس. تطای اطویٌاى اظ تاظگشت 

 اضائِ شسُ است. 6ی  شواضُزض رسٍل  ّا زازُتیي افطاز ًوًَِ تَظیؽ گطزیس. ًتایذ تحلی  
 

ّا ٍ  زّي هؤلفِ ؽىل ٍپزٍرػ زر ی واروزز آهَسػّا زازُ: ًتایج تحلیل 6ی  ؽوارُجسٍل 
 جغزافیایي ٍ زیٌي ـ آهَساى زر اتؼاز عیاعي ّای َّیت هلي زاًؼ ؽاذص

 داری هعٌی tهقدارُ  بار عاهلی ٍاریاًس هياًگيي ّا( شاخص )گَیِ لفِؤه بعد

ي
اع

عی
- 

یي
فیا

غزا
ج

 

یي
سه

عز
 

هیزاث عزسهیٌي هؾتزن ٍ احغاط 
 تؼلك تِ آى

 زرصس 99 322036/7 730747/0 7/0 53/3

ؽٌاذت ٍ هحتزم ؽوززى هَلؼیت 
 ّای آى جغزافیایي وؾَر ٍ ٍیضگي

 زرصس 99 92361/13 852732/0 7/0 4/3

 زرصس 99 598506/4 678582/0 8/0 05/4 زفاع اس هیْي ٍ تواهیت ارضي آى

ون
حا

ام 
ًظ

 

پذیزػ، احتزام ٍ افترار تِ ًظام 
 ایزاًي حاونـ  اعالهي

 زرصس 99 511494/7 657551/0 5/0 13/3

ٍحست، ّوگزایي ٍ یىپارچگي هلي 
 تحت لَای حاوویت هؾتزن

 زرصس 99 36704/11 734503/0 8/0 02/4

 زرصس 99 69143/11 709372/0 7/0 57/3 ٍفازاری ٍ تؼْس تِ هلت ٍ وؾَر

افترارٍ هثاّات تِ ًام وؾَر زر 
 الوللي ّای تیي ػزصِ

 زرصس 99 705312/5 706878/0 7/0 94/3

ّوىاری ٍ ّوزاّي تا ًْازّای عیاعي 
 وؾَر زر هَالغ حغاط

 زرصس 99 315841/7 725763/0 7/0 8/3

ؽٌاذت ٍ پاعساؽت الشاهات اهٌیت 
 هلي

 زرصس 99 17084/7 694834/0 7/0 82/3

ّای هلي زر  پاعساؽت پَل ٍ عزهایِ
 جْت پیؾزفت وؾَر

 زرصس 99 72886/18 825634/0 8/0 7/3

ٌي
زی

ّا 
ٍر

تا
 

التشام لَلي ٍ ػولي تِ اصَل ٍ فزٍع 
 زیي

 زرصس 99 89642/8 771806/0 7/0 97/3

احتزام لَلي ٍ ػولي تِ پیؾَایاى ٍ 
 تشرگاى زیٌي

 زرصس 99 57289/6 682585/0 7/0 95/3

ّای ٍحست ترؼ  التشام تِ ارسػ
 اعالهي

 زرصس 99 250071/8 779615/0 8/0 93/3
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 زرصس 99 410528/4 690906/0 7/0 18/4 تؼظین ؽؼائز اعالهي

 زرصس 99 98944/12 875166/0 7/0 16/4 هساری اعالهي زر لَل ٍ ػول ٍالیت

 زرصس 99 215299/9 780395/0 8/0 9/3 رػایت اذالق اعالهي
 

زض  ّوا  توطای ولیوِ شواذض    Tزّس ضطایة  ًشاى هی 6 ی شواضُ طَضوِ رسٍل ّواى
ِ  چٌیي  ّناًس.  آهسُتِ زست  56/2 اظ ؾسز زضطس، تیش 99ی زاض یهؿٌسطح  توِ   توا تَرو

ِ  تاض ؾواهل تیشتطیي  شسُ  هحاسثِتاضّای ؾاهلی   هحتوطم  ٍ شوٌاذت »ّوای   ی توطای هؤلفو
 ٍ لَل زض اسالهی هساضی ٍالیت» ٍ« آىّای  ٍیژگی ٍ وشَض رغطافیایی هَلؿیت شوطزى
 هحاسثِ شسُ است.« ؾو 

تا اتؿواز هطتَطوِ    هؤلفِی ٍ شست ضاتطِ تیي زاض یهؿٌهطحلِ تؿسی پژٍّش، تطضسی 
  ِ ّوای هوطتثط توا     است؛ تسیي هٌػَض تا استفازُ اظ ضٍ  تزوؿی، اهتیاظ ّط یوه اظ گَیو

هحاسثِ شسُ ٍ ایي هیاًگیي، ًوطُ ّوط یوه اظ اتؿواز پوژٍّش ضا      آًْاٍ هیاًگیي  ّا هؤلفِ
 وٌس. هشرض هی

 
 اتؼاز پضٍّؼ تاّا  هؤلفِ یزار يهؼٌ عطح ٍ ػاهلي تار ًتایج: 7ی  ؽوارُجسٍل 

 tهقدار آهارُ  هقدار بار عاهلی هياًگيي هؤلفِ بعد
سطح 

 داری هعٌی

 جغزافیایي ـعیاعي 
 زرصس 99 123912/8 84606/0 6578/3 عزسهیي

 زرصس 99 81777/14 856282/0 7115/3 حاون ًظام

 زیٌي
 زرصس 99 6698/30 894111/0 9468/3 تاٍرّا

 زرصس 99 7877/32 894866/0 0806/4 رفتار
 

توواهی   Tتَاى گفت ووِ توا تَروِ توِ ًتوایذ آظهوَى        هی 7ی  شواضُتطاساس رسٍل 
ی زاضًس ٍ تا تَرِ زاض یهؿٌزضطس ضاتطِ  99ی پژٍّش تا اتؿاز هطتَطِ زض سطح ّا هؤلفِ

ِ تَاى ًتیزِ گطفت وِ توواهی   تط اتؿاز، هی ّا هؤلفِتاض ؾاهلی  تِ ًتایذ آظهَى توا   ّوا  هؤلفو
 ّوثستگی تاالیی زاضًس. هطتَطِ اتؿاز

، آًْوا ی ّط تؿوس ٍ تؿیویي هیواًگیي ًووطات     ّا هؤلفِی ّا ًوطُزض گام تؿس، تا تزویؽ 
ی زاض یهؿٌو سوطح   tًوطات رسیس تطای ّط تؿس تؿییي گطزیس ووِ توا اسوتفازُ اظ آظهوَى     

 یّو ز شوى   زض ٍپوطٍض   آهوَظ   ضٍاتط ایي اتؿاز تا هتغیط ٍاتستِ پژٍّش یؿٌوی ًموش  
 8ی  شوواضُ هتَسطِ هَضز آظهوَى لوطاض گطفوت. روسٍل      همطؽ آهَظاى زاًش هلی َّیت

 زّس. ًتایذ ایي آظهَى ضا ًشاى هی
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 ٍاتغتِ هتغیز تز اتؼاز زیتأث t آسهَى ًتایج: 8ی  ؽوارُجسٍل 

 بعد
هياًگيي 

 ٍاقعی
اًحراف 

 هعيار

هياًگيي 
خطای 
 استاًدارد

هياًگيي 
هَرد 
 اًتظار

 tًورُ 
سطح 

 داری هعٌی
اختالف 
 هياًگيي

درصد فاصلِ  59
 اطويٌاى از تفاٍت

 باالتریي تریي پایيي

 ـ عیاعي
 جغزافیایي

0138/4 42173/0 02015/0 3 31/50 0 01379/0 9742/0 0534/0 

 7775/0 7088/0 74311/0 0 522/42 3 01748/0 36574/0 7431/3 زیٌي
 

ٍ  3زّس. ایوي آظهوَى توا هیواًگیي فطضوی       ًشاى هی 8 ی شواضُ طَضوِ رسٍل ّواى
 وو  ووِ تؿوس سیاسوی    اسوت  ایوي  اظ حواوی  t آظهَى ٍ ًتایذ شسُ ارطا 437زضرِ آظازی 
( اظ 0137/1ٍ تا اذتالف هیاًگیي ٍالؿوی )  (310/50) ای ًوًَِ ته t همساض رغطافیایی تا

ِ  توه  t همساض هیاًگیي فطضی ٍ تؿس زیٌی تا ٍ توا اذوتالف هیواًگیي     (522/42) ای ًوًَو
تَاى ًتیزِ گطفت وِ اتؿواز   هی ضٍ يیا اظ است. ( اظ هیاًگیي فطضی تاالتط7431/0ٍالؿی )
 هلوی  َّیوت  یزّ شى  زض ٍپطٍض  آهَظ  یٌیآفط ًمشرغطافیایی ٍ زیٌی زض  و سیاسی
 هتَسطِ تأحیطگصاضًس. همطؽ آهَظاى زاًش
 

عاسی َّیت هلي  ٍپزٍرػ زر ًْازیٌِ ّای واروزز آهَسػ هؤلفِ سؤال فرعی اٍل:
 ؟اًس ماوسجغزافیایي ٍ زیٌي  ـ آهَساى زر اتؼاز عیاعي زاًؼ

 شاذض 25اظ  سؤال، هثاًی ًػطی زض زستطس هطالؿِ شسُ ٍ فْطستی تِ ایي پاسد هٌػَض تِ
ی ّا یتاظذَاً شس. استرطاد رغطافیایی ٍ زیٌیو  آهَظاى زض اتؿاز سیاسی زاًش هلی َّیت

ی هَروَز ٍ  ّوا  یّوپَشواً ی هؿٌایی ٍ ّا لطاتتهتؿسز ایي فْطست، تِ تشریض ٍ ضفؽ 
شاذض تِ زست آهس وِ هثتٌی تط ازتیات هَروَز،   16هٌزط شس. زضًتیزِ  آًْاضفؽ  تاًیًْا

 است. شسُ اضائِ 9رسٍل ی حاطلِ، زضتٌس نیتمسی شسًس. تٌس طثمِظیط چْاض هؤلفِ ٍ زٍ تؿس 
 

 ّای تثثیت ؽسُ ّا ٍ ؽاذص : اتؼاز، هؤلف9ِی  ؽوارُجسٍل 
 شاخص ردیف هؤلفِ بعد

عي
عیا

 ـ 
یي

فیا
غزا

ج
 

یي
سه

عز
 

 هیزاث عزسهیٌي هؾتزن ٍ احغاط تؼلك تِ آى 1

 ّای آى ؽٌاذت ٍ هحتزم ؽوززى هَلؼیت جغزافیایي وؾَر ٍ ٍیضگي 2

 زفاع اس هیْي ٍ تواهیت ارضي آى 3

ام
ًظ

 
ون

حا
 

 احتزام ٍ افترار تِ ًظام اعالهي ـ ایزاًي حاونپذیزػ،  4

 ٍحست، ّوگزایي ٍ یىپارچگي هلي تحت لَای حاوویت هؾتزن 5
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 ٍفازاری ٍ تؼْس تِ هلت ٍ وؾَر 6

 الوللي ّای تیي افترار ٍ هثاّات تِ ًام وؾَر زر ػزصِ 7

 ّوىاری ٍ ّوزاّي تا ًْازّای عیاعي وؾَر زر هَالغ حغاط 8

 ؽٌاذت ٍ پاعساؽت الشاهات اهٌیت هلي 9

 ّای هلي زر جْت پیؾزفت وؾَر پاعساؽت پَل ٍ عزهایِ 10

ٌي
زی

 

ّا
ٍر

تا
 

 التشام لَلي ٍ ػولي تِ اصَل ٍ فزٍع زیي 11

 احتزام لَلي ٍ ػولي تِ پیؾَایاى ٍ تشرگاى زیٌي 12

 ترؼ اعالهي ّای ٍحست التشام تِ ارسػ 13

ار
رفت

 

 اعالهي تؼظین ؽؼائز 14

 هساری اعالهي زر لَل ٍ ػول ٍالیت 15

 اعالهي رػایت اذالق 16
 

    ِ ای توسٍیي شوسُ ٍ توطای     تطای حظَل اطویٌاى اظ زضسوتی ایوي روسٍل، پطسشوٌاه
 توَزى  زضتواضُ هٌاسوة   آًْوا ًػطاى ٍ ذثطگاى اضسوال گطزیوس توا آضاء     تؿسازی اظ طاحة

 16توسیي تطتیوة    آٍضی گوطزز.  احتووالی رووؽ   ّا شٌْازیپٍ ًیع  یتٌس همَلٍِ  ّا شاذض
 یُ  شوواض  ًْایی تِ تأییس ضسیس. روسٍل  طَضت تِ ٍ زٍ تؿس هؤلفِچْاض  شی  زض شاذض

 زّس: ّای هرتلف طثك ًػط ذثطگاى ضا ًشاى هی هیاًگیي ٍ اًحطاف هؿیاض گَیِ 10
 

 ّا طثك ًظز ذثزگاى : هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار گَی10ِ ی ؽوارُ جسٍل
 اًحراف هعيار هياًگيي گَیِ اًحراف هعيار هياًگيي گَیِ

1 53/3 727/0 9 82/3 672/0 

2 13/3 492/0 10 7/3 757/0 

3 05/4 767/0 11 97/3 672/0 

4 4/3 665/0 12 95/3 739/0 

5 02/4 765/0 13 93/3 783/0 

6 57/3 73/0 14 18/4 714/0 

7 94/3 725/0 15 16/4 685/0 

8 8/3 697/0 16 9/3 84/0 
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ّا اظًػط ذثطگاى هیواًگیٌی   گَیای ایي ًىتِ است وِ تواهی گَیِ 10ی  شواضُرسٍل 
چٌویي زض   ٍ اظ اّویت تاالیی تطذَضزاضًس. ّن اًس وطزُتاالتط اظ هیاًگیي فطضی سِ وسة 

ّا ٍ ًیع اتؿاز  پطسشٌاهِ هصوَض اظ ذثطگاى زضتاضُ هیعاى هٌاسة تَزى هؤلفِ تطای شاذض
هخثت توَز. توسیي    ّا پاسدی تلی ٍ ذیط پطسیسُ شسُ تَز وِ تواهی ّا پاسدّا تا  تطای هؤلفِ

 ّای هسترطد اظ ازتیات، تا تأییس ذثطگاى تِ تخثیت ضسیسًس. ّا ٍ شاذض تطتیة اتؿاز، هؤلفِ
 

 ؽًَس؟ ی هيتٌس تیاٍلَّا چگًَِ  ایي هؤلفِ فرعی دٍم: سؤال
زض ایوي تروش توا     ای پاسد زازُ شوسُ اسوت.   شثىِایي سؤال تا استفازُ اظ ضٍ  تحلی  

رغطافیایی ٍ و  سَپط زیسیژى اتؿاز سیاسی افعاض ًطمای ٍ تا  استفازُ اظ ضٍ  تحلی  شثىِ
 11ی  شوواضُ ووِ ًتوایذ زض روسٍل     اًوس  شسُی تٌس تیاٍلَآهَظاى  زیٌی َّیت هلی زاًش
 لات  هشاّسُ است.

 
 هؼیارّای اصليی تٌس تیاٍلَ: ًتایج 11ی  ؽوارُجسٍل 

 058/0 ًزخ ًاعاسگاری

 ٍسى ًزهال ؽسُ

 69/0 جغزافیایي ـ عیاعي ػَاهل

 51/0 زیٌي ػَاهل
 

ٍ  69رغطافیایی توا ٍظى   و  هؿیاض ؾَاه  سیاسی زّس وِ ًشاى هی 11 ی شواضُ رسٍل
ِ  .اًوس  گطفتِلطاض  ی اٍل تا زٍمّا تیاٍلَزض  51/0ؾَاه  زیٌی تا ٍظى  هؿیاض توا   ؾوالٍُ  تو
سواظگاض   ّوا  زازُ وِتَاى ًتیزِ گطفت  ، هی1/0تِ ووتط تَزى ضطیة ًاساظگاضی اظ  تَرِ
 .اًس تَزُ
 

 (ّا شاخصی كلی بٌد تیاٍلَ)ی سراسری ّا ٍزىتعييي 
ی سطاسطی یا ّا ٍظىزض گام ًْایی، تا زض ًػط گطفتي ضٍاتط تیي هؿیاضّای اطلی تحمیك، 

رغطافیوایی ٍ زیٌوی    وو  تِ اتؿاز سیاسی ّای هطتَ  ی شاذضتٌس تیاٍلَ گطیز  ؾثاضت تِ
ِ سَپط زیسیژى هحاسثِ شس وِ  افعاض ًطمآهَظاى تا استفازُ اظ  َّیت هلی زاًش  طوَضت  تو
 رسٍل ظیط است.

 
  



 1400، 2   سال بیسم و آوم، شااري

 44 

 ّا ؽاذصی عزاعزی ّا ٍسى: 12ی  ؽوارُ جسٍل
 هياًگيي شاخص ردیف

 079/0 هساری اعالهي زر لَل ٍ ػول ٍالیت 1

 078/0 وؾَرٍفازاری ٍ تؼْس تِ هلت ٍ  2

 076/0 ّای ٍحست ترؼ اعالهي التشام تِ ارسػ 3

 071/0 ؽٌاذت ٍ پاعساؽت الشاهات اهٌیت هلي 4

 07/0 التشام لَلي ٍ ػولي تِ اصَل ٍ فزٍع زیي 5

 069/0 ّوىاری ٍ ّوزاّي تا ًْازّای عیاعي وؾَر زر هَالغ حغاط 6

 068/0 ّای آى ٍیضگيؽٌاذت ٍ هحتزم ؽوززى هَلؼیت جغزافیایي وؾَر ٍ  7

 059/0 تؼظین ؽؼائز اعالهي 8

 056/0 زفاع اس هیْي ٍ تواهیت ارضي آى 9

 054/0 ایزاًي حاونـ  پذیزػ، احتزام ٍ افترار تِ ًظام اعالهي 10

 051/0 احتزام لَلي ٍ ػولي تِ پیؾَایاى ٍ تشرگاى زیٌي 11

 047/0 هؾتزنٍحست، ّوگزایي ٍ یىپارچگي هلي تحت لَای حاوویت  12

 046/0 ّای هلي زر جْت پیؾزفت وؾَر پاعساؽت پَل ٍ عزهایِ 13

 045/0 هیزاث عزسهیٌي هؾتزن ٍ احغاط تؼلك تِ آى 14

 045/0 الوللي ّای تیي ٍ هثاّات تِ ًام وؾَر زر ػزصِ افترار 15

 043/0 رػایت اذالق اعالهي 16
 

، «هساضی اسالهی زض لَل ٍ ؾوو   ٍالیت»سِ شاذض  12ی  شواضُتِ رسٍل  تا تَرِ
، «تروش اسوالهی   ی ٍحوست ّوا  اضظ التوعام توِ   »ٍ « ٍفازاضی ٍ تؿْس تِ هلت ٍ وشَض»

 .اًس آٍضزُی تاال ضا تِ زست ّا ٍظى

 
 یريگ جِيًتبحث ٍ 

و   سواظی اتؿواز سیاسوی    ٍپطٍض  زض ًْازیٌِ ایي تحمیك تا ّسف، تطضسی واضوطز آهَظ 
آهَظاى اًزوام شوس. سوؤال اطولی ؾثواضت اسوت اظ        رغطافیایی ٍ زیٌی َّیت هلی زاًش

ِ  وِ واضوطز آهَظ  ایي آهوَظاى زض اتؿواز    سواظی َّیوت هلوی زاًوش     ٍپطٍض  زض ًْازیٌو
پطسشٌاهِ زض ضاتطِ تا سوؤال    یٍتحلِ یتزعرغطافیایی ٍ زیٌی چِ هیعاى است؟  و  سیاسی

ایوي   ٍپوطٍض  ووِ زض   آهَظ  اىیهتظساطلی تحمیك گَیای ایي هطلة است وِ اظًػط 
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رغطافیوایی ٍ  و    ساظی اتؿاز سیاسوی  ٍپطٍض  زض ًْازیٌِ ، آهَظ اًس وطزُهطالؿِ شطوت 
ووواضوطز  T ضووطایة آهووَظاى ووواضوطز توواالیی زاضز. تطضسووی زیٌووی َّیووت هلووی زاًووش

ِ  آهَظ  رغطافیوایی ٍ زیٌوی َّیوت هلوی      وو  سواظی اتؿواز سیاسوی    ٍپطٍض  زض ًْازیٌو
 99 سطح زض ٍ تَزُ 56/2 تاالی ّا شاذض وِ ضطایة تواهی زّس هی ًشاى آهَظاى زاًش
چٌیي زضًتیزِ آظهَى تحلی  ؾاهلی هشرض شس وِ تیشوتطیي   ّن .ّستٌس زاض یهؿٌ زضطس

شووٌاذت ٍ هحتووطم شوووطزى هَلؿیووت رغطافیووایی وشووَض ٍ  »ی اظ آى هؤلفووِ توواض ؾوواهل
 توا هیوعاى    «هساضی اسالهی زض لَل ٍ ؾو  ٍالیت» ٍ 852732/0ى تِ هیعا «ی آىّا یژگیٍ

شٌاذت ٍ هحتطم شوطزى هَلؿیوت رغطافیوایی وشوَض ٍ     ایي یافتِ وِ است. 835166/0
ایي  ٍ آشٌاست. لثَل لات ًمش ظیازی زض َّیت هلی ایطاًیاى زاضز، تسیاض  ی آىّا یژگیٍ

هلت تاضّا ٍ تاضّا زض طَل تاضید سطاسط افتراض ذَز ًشاى زازُ اسوت ووِ توِ وشوَض ٍ     
ی ٌیآفط حواسِی ٍ فشاً راى ِ آى افتراض وطزُ است.هَطي ذَز ؾشك ٍضظیسُ ٍ ّویشِ ت

ّوط ٍروة اظ ایوي     پاسساشتزض ضاُ حفع هَلؿیت رغطافیایی سطظهیي ذَز ٍ  ّا یطاًیا
ایی است وِ هؤیس ایي ٍالؿیت است. اظ سوَی زیگوط تواال توَزى      سطظهیي سطفطاظ، ًوًَِ

ٍ آشٌاسوت. یىوی    ی واهالً هأًَسا زِیًتهساضی اسالهی زض لَل ٍ ؾو  ًیع  ًمش ٍالیت
وِ هلت ایطاى ضا تِ تحوو  هشوىالت ٍ پایوساضی ٍ اسوتماهت زض شوطایط      ّایی  اظ اًگیعُ

هرتلف تاضیری تطغیة وطزُ است، ّویي ًیطٍی ؾػین است. هَاضز هططح شسُ زض ایوي  
، ًواغوی ٍ  2014ّواضزض  ، 1390ّوىواضاى  ، آیتوی ٍ   1390 یذسطٍزض هطالؿات  ّا یافتِ

ًیع هَضز تأویوس   1391ّوىاضاى ٍ پاشا ٍ  1392ّوىاضاى اسوی ٍ ، اتَالم1389ّوىاضاى 
 زّس. ّورَاًی ًشاى هی آًْاٍ اظ ایي ًػط تا  اًس گطفتِلطاض 

   ِ ّوای وواضوطز    ّوا ٍ شواذض   سؤال فطؾی اٍل ایي تحمیك وِ توطای شٌاسوایی هؤلفو
ی رغطافیوای  و آهَظاى زض اتؿاز سیاسی ساظی َّیت هلی زاًش ٍپطٍض  زض ًْازیٌِ آهَظ 

ّوای   ّوا ٍ شواذض   ازتیات ًػطی هَرَز ٍ تْیِ فْطستی اظ هؤلفِ ٍ زیٌی تَز، تا هطالؿِ
ایي هَضَؼ، ٍاواٍی شس. فْطست حاط  شسُ زض چٌس هطحلوِ تواظتیٌی ٍ پواالیش، توِ     

ٍ زض اذتیاض ذثطگاى ایي حَظُ لطاض گطفت. ذثطگواى،   شسُ  یططاحشى  یه پطسشٌاهِ 
ّا ضا تا اتؿاز ٍ تا ذَز هَضَؼ تطضسی وطزُ ٍ ًػط ذوَز   ّا ٍ شاذض هیعاى اضتثا  هؤلفِ
ِ   ضا زض ایي ظهیٌِ ّوا   اؾالم وطزًس. ًتایذ ایي ًػطسٌزی تسیي طَضت تَز وِ توواهی گَیو
تیة هَضز تأییس ذثطگواى لوطاض   هیاًگیي فطضی ضا وسة وطزًس ٍ تسیي تط هیاًگیٌی تاالی

زٍ  رغطافیایی ٍ و  گطفتٌس. تسیي تطتیة ًتایذ سؤال اٍل فطؾی، سِ هؤلفِ زض تؿس سیاسی
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ًػوام  »ٍ « سوطظهیي »اًس اظ:  هؤلفِ زض تؿس زیٌی ضا تِ ًوایش گصاشتٌس وِ تِ تطتیة ؾثاضت
 زض تؿس زیٌی.« ضفتاض»ٍ « تاٍضّا»ٍ  رغطافیایی و زض تؿس سیاسی« حاون

ّووا ٍ  ی هؤلفووِتٌووس تیوواٍلَفطؾووی زٍم تحمیووك زض ًػووط زاشووت چگووًَگی  سووؤال
ضا تطضسوی وٌوس. اسوتفازُ اظ     هطالؿِ هَضزآهَظاى زض اتؿاز  ّای َّیت هلی زاًش شاذض

رغطافیوایی ٍ زیٌوی    وو  آى، تؿس سیاسوی  ی ای تطضسی شس ٍ زض ًتیزِ ضٍ  تحلی  شثىِ
 ی شسًس.تٌس تیاٍلَ

، زض هطالؿووات شووسُ  حاطوو ّووای  ٍ شوواذضّووا  ّووای ایووي تحمیووك ٍ هؤلفووِ یافتووِ
، 2015، هًَتیَیالووت  1393 ، هطتضووایی ٍ ازضیسووی2010وووَُ پژٍّشووگطاًی ّونووَى 

،  1392، ًیه هلىی ٍ هزیوسی  1392ّوىاضاى ، لطتاًی ٍ 1391 یساضٍذاًهیطهحوسی ٍ 
وِ ایي اهط حواوی اظ   اًس گطفتِ، ًیع هَضز تأویس لطاض  1390 یلاسوایعزی ٍ  ٍ 1390 طٍیّ

 .ّاست پژٍّشّورَاًی تیي ایي 
ٍیوژُ،   حوال  يیزضؾو ؾٌَاى هفَْهی ٍسویؽ ٍ   وِ َّیت هلی تِ شَز یهزض پایاى تأویس 

تطذاستِ اظ تفىط ٍ هٌش روؿی یه هلت است ٍ حاٍی ؾٌاطوط هْون ٍ تووایع ترشوی     
ِ   است وِ هلت ها ضا اظ سایط هل  تویع هی وَشوش   زّس. تِ زلی  ّویي اّویت اسوت وو

وطزى ّطچِ تیشوتط آى، توا تموای فطٌّوگ ٍ آزاب ؾووَهی       تط یاذتظاطتطای تمَیت ٍ 
ی حواون توط هٌاسوثات    فطٌّگو  یتایطاًیاى ضاتطِ زاشتِ ٍ زض واضظاض چٌس فطٌّگی ٍ تؿضاً 

ؾٌَاى سوالحی توطای حفوع هطظّوای ؾمیوستی ٍ اضظشوی هلوت         تسٍى هطظ ایي ؾظط، تِ
اظپیش اّویت پیسا ووطزُ   اسالهی ها، تیش و  اًی. اهطٍظُ حفع َّیت ایطشَز یههحسَب 
ٍپطٍض  تایس تطای ایي هْن تسویذ   آهَظ  اظرولٍِ ًیطٍّا زض راهؿِ  ّا ساظهاىٍ توام 

ذللی توِ َّیوت    يیتط وَچهشًَس تا ضوي حفع تؿاه  ٍ اضتثا  ساظًسُ تا سایط هل ، 
یشِ تواضید توِ ایوي    ٍاضز ًشسُ ٍ ّوگی تا ّو هاى یاساله و ی ایطاًیّوتا یتاضظشوٌس ٍ 

 ، هثاّات وٌین. یتس یتَّیت فطٍظاى ٍ 
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 هٌابع
 ( ؛ 1391آلاپَض، اسالم)«فطٌّگی هوطتثط توا َّیوت هلوی رَاًواى ًػواهی )هطالؿوِ         و تطضسی ؾَاه  ارتواؾی

 .143-162، طض 50،   13 ، سفصلٌاهِ هطالؼات هلي، «هَضزی شْطن شْیس هحالتی تْطاى(
 (؛ 1390ًیا، هْسی؛ ذاهساى، احن؛ ذلیفِ، هزتثی ) آیتی، هحسي؛ لمواى« ِ ّوای َّیوت هلوی زض     شٌاسایی هؤلفو

 .32-56، طض 40 ، 10 ، سهجلِ ًَآٍری ّای آهَسؽي، «ی زضسی تطاساس ًػطیِ زازُ تٌیازّا تطًاهِ
 ،هلوی   و   تأحیط اسوتفازُ اظ شوثىِ اطالؾوات رْواًی توط َّیوت زیٌوی       »(؛ 1390ی )وثط ایعزی، هْشیس؛ لاسوی

 .114-121، طض 38  ، 15 ، سهجلِ وتاب هاُ ػلَم اجتواػي، «آهَظاى زاًش
 ( ؛ 1390ذسطٍی، ؾلیطضا)«ُفصلٌاهِ ، «اظ َّیت هلی تا َّیت سیاسی وت  ٍ تاظساظی َّی و  (اهام ذویٌی)ض

 .3-30طض  ،46،   12 ، سهطالؼات هلي
 َّیت هلی زض ایطاى )تا تأویس تط ضاتطوِ هیواى َّیوت هلوی ٍ      یشٌاذت راهؿِ الگَی»(؛ 1389) افسط فط، ضظاظی

 .101-134 ، طض5  ، 11 س ،هطالؼات هليفصلٌاهِ ، («اتؿاز آى
  ،َّیت هلی زض سٌس تحوَل تٌیوازیي روْوَضی    »(؛ 1394) هحوسرَازسیسضّثطی، هْسی؛ تلثاسی، هیخن؛ لطتی

 .45-66، طض 1 ،  16 ، سفصلٌاهِ هطالؼات هلي، «اسالهی ایطاى
   توا َّیوت هلوی     ّوا  اضظ ضاتطوِ ًػوام   »(؛ 1389پوَض، فطیثوا )   ؾثایی وَپایی، هحوَز؛ احمط، لسسوی؛ ضهضواى

فصـلٌاهِ  ، («1389 - 1388آهَظاى پسوط ٍ زذتوط همطوؽ هتَسوطِ تْوطاى       آهَظاى )هطالؿِ هَضزی زاًش زاًش
 .3-26 طض، 44  ، 11 ، سهطالؼات هلي

 ( ؛ 1390لالیثاف، هحوستالط؛ پَیٌسُ، هحوسّازی)«  ای َّیوت هلوی، هطالؿوِ هوَضزی     تثییي رغطافیوایی تٌیازّو
 .3-24، طض 1،   12 ، سفصلٌاهِ هطالؼات هلي، «ایطاى

 هؤلفِ»(، 1396ظاز، ؾلی، احوسلَ، واٍٍس، ) هطشسی     ِ اهلل  تّوای آیو   ّای َّیوت اسوالهی ٍ ایطاًوی زض اًسیشو
 63-76، طض 12  ، 18س ، فصلٌاهِ هطالؼات هلي، «ای ذاهٌِ

 ( ،ِ1391هػفط، ًسیث ،)« آهوَظاى  زاًوش  هلی َّیت تط هؤحط ؾَاه  ِ  زٍضُ پوطٍض   ٍ آهوَظ   هوَضزی  )هطالؿو
 4-11، طض 7  ، 3 س، اجتواػي ػلَم آهَسػ هجلِ رؽس، «تْطاى( 7 هٌطمِ هتَسطِ

 ( ؛ 1391همظَزی، هزتثی)تْطاى: اًتشواضات تووسى ایطاًوی    َّیت ٍ ّوثغتگي هلي زر ًظام آهَسؽي ایزاى ،
 سسِ هطالؿات هلی(.ؤ)ٍاتستِ تِ ه

 ( ؛ 1391هیطهحوسی، زاٍز؛ ساضٍذاًی، تالط)«    فضای هزاظی ٍ تحَالت َّیت هلی زض ایوطاى هطالؿوِ هوَضزی
 .3-30، طض 52  ، 13 ، سهجلِ هطالؼات هلي، «شْط تْطاى

 َّیوت زیٌوی ٍ اسوالهی     ظتواى  یفاضسو ی ا هواَّاضُ ی ّوا  شثىِ»(؛ 1392هلىی، هحوس؛ هزیسی، حسي ) ًیه ٍ
 .145-168، طض 2،   14 ، سفصلٌاهِ هطالؼات هلي، «رَاًاى
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