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 30/4/1398: پذیزشتارید         1/11/1397تارید زریافت: 

 
 چكيذُ

   ٍ سواز  ًَیوم م وی     َذف از اودام ایه تحقیق، بررسی کارکرد آموًز  ي رورير  در وُادیىو
خامعٍ آمار  مع مان، مذیران ي معايووان موذارم مسًسوعٍ یواد  دي سوی      . آمًزان اسم داوش
وفر تعییه شذ.  373ًوٍ براسام فرمًل کًکران، موفر اسم. حدم و 25142تُران بٍ تعذاد  شُر

ٍ مىعقٍ خغرافیایی تقسیم شذٌ ي در َور مىعقوٍ    5گیر ، شُر تُران بٍ  برا  ومًوٍ گیور    ومًوو
آير  شوذ. ابوسار    ررسشىامٍ تًزیع ي خمع 400ا  صًرت گرفم. بذیه ترتیب  صًرت خًشٍ بٍ

ٍ ا رژيَش یبارت َوا ي   سم از دي ررسشىامٍ محقق ساخسٍ کٍ وخسسیه، برا  تثبیم ابعاد، مؤ فو
وفر از خبرگان بٍ آن راسخ گفسىوذ ي ديمویه، مبسىوی بور وواروً        30شذٌ ي  َا تىظیم شاخص

گًیوٍ دارد کوٍ    31وظر  مسسخرج از ادبیات تحقیق ي وظر خبرگان تذيیه شذٌ اسم. ایه ابوسار  
دَوذ. روا از    خمعاً سٍ بعذ فرَىگی، تاریخی ي اخسمایی ًَیم م ی را مًرد سوىدش رورار موی   

سب ابسار بٍ ري  ريایی محسًایی ي ویس محاسبٍ آ فا  کريوبوا   اطمیىان از ريایی ي رایایی مىا
، تح یل یام ی ي تح یل شبکٍ T، سؤاالت تحقیق با اسسفادٌ از آزمًن َا  آمار  34/0بٍ میسان 

ي سًرر دیسیژن تح یول شوذوذ. آزموًن تح یول یوام ی ي       SPSSافسارَا   ا  با اسسفادٌ از ورم
ٍ   ذٌبارَا  یام ی محاسبٍ شذٌ، وشاوذَى سواز      کارکرد باال  آمًز  ي رورير  در وُادیىو

مؤ فوٍ   2مؤ فٍ در بعذ فرَىگوی،   2آمًزان در ابعاد مًرد معا عٍ َسسىذ. وسایح  ًَیم م ی داوش
مؤ فٍ در بعذ اخسمایی ًَیم م ی را معرفی کردوذ. کٍ بٍ ترتیب یبارتىذ از:  2در بعذ تاریخی ي 

در بعذ تاریخی ي « آثار تاریخی»ي « ريوذ تاریخی»رَىگی، در بعذ ف« وگر  ي رفسار»ي « ومادَا»
وىویه بوٍ ترتیوب ابعواد      در بعوذ اخسموایی. َوم   « احساسات مذوی»ي « اوذیشٍ ي رفسار مذوی»ویس 
 اي ًیم داروذ.« تاریخی» ي« اخسمایی»، «فرَىگی»

 .ًَیم م ی، آمًز  ي ررير ، مقعع مسًسعٍ، تُران، ایران :ّا ٍاژُ كليذ
                                                           

 دّیی  اسائِ هذلی بِ هٌظَس استقای ًقؾ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ؿکل»ایي هقالِ بشگشفتِ اص سػالِ دکتشی با ػٌَاى  .1
 .اػتاص داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات تْشاى « هَصاىآ  َّیت هلی داًؾ

 آهَختِ دکتشی هذیشیت آهَصؿی، ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی داًؾ *

 ی هؼؤٍل تحقیقات تْشاى، ًَیؼٌذُآهَصؿی، داًـیاس داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍ  هذیشیت دکتشی **
 هذیشیت آهَصؿی، داًـیاس داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات تْشاى دکتشی ***
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 ِطرح هسألِ ٍ قذهه
ػیاػیی بیییي جَاهیغ    ٍ  اقتلادی گیشی استباطات اجتواػی، ؿکل ی جْاًی، دس دّکذُ

هذسى بِ جَاهغ  دًیایّا ٍ ٌّجاسّای  ػبب اًتقال اسصؽ تَػؼِ  حال  تَػؼِ یافتِ ٍ دس
 فشٌّگی بؼیاسی سا دس جَاهغ ػٌتی بِ دًبال داؿیتِ اػیت.    تغییشات  اهش  ّویي ٍػٌتی ؿذُ 
 ّای گیشی ؿذُ کِ افشاد دس تلوین  دس بؼیاسی اص هَاسد ػبب  ٍ ٌّجاسّا  ّا اسصؽ  ٍسٍد ایي

 .(34: 1392)حاجییاًی،   ؿیًَذ   «تٌاقض»  دچاس  ؿاى صًذگیتفکش ٍ  ی خَد دس هَسد ؿیَُ
َّیت ٍ ؿخلیت ػاکٌاى جَاهیغ   تحَالت ػشیغ اجتواػی ٍ فشٌّگی، ػباست دیگشبِ 
ِ ای کِ  گًَِ بِ؛ ثباتی کشدُ دچاس بی  سا  ػٌتی ی ػیٌتی اللیب بیِ دسػیتی      ؿْشًٍذ جاهؼی
ِ   ایي  دًبال کٌذ.  خَد  صًذگی  کیؼت ٍ بایذ چِ ّذفی سا دسداًذ  ًوی  دسحیالی اػیت کی

  داؿتٌذ  بَهی  ّای ٌّجاسّا ٍ ًگشؽ ّا، کـَسّای دس حال تَػؼِ تیا چٌذی پیؾ اسصؽ
 «بحشاى ّیَیتی »دچاس تٌاقض ٍ  دس بشخَسد با هظاّش فشٌّگی اجتواػی جَاهغ هذسى،ٍ 
ّیا   دس چٌییي ؿیشای ی دٍلیت   . (2: 1390)یضداًیی ٍ هشٍتیی،    اًیذ  لشبی آى ؿذُ  هؼٌای  بِ
ّای هلی ٍ بَهی خَد سا تقَییت کیشدُ ٍ بیِ     ّای هختلف، َّیت کَؿٌذ تا بِ سٍؽ هی

هلَى بذاسًیذ  « ّای چٌذگاًِ َّیت»یا « َّیتی بی»ّای جذیذ خَد سا اص  خلَف ًؼل
 پشداصین. دس ه الؼِ حاضش، بیـتش بِ ایي هَضَع هی. (30: 1392ػوشاًی ٍ ّوکاساى،  )كالحی

 
 ادبيات ٍ چارچَب هفَْهی

ِ  کیؼتی ٍ َّیت افشاد ٍ هلت  اص  پشػؾ دس طیَل    بـیش   ّیای فکیشی   ّا، اصجولِ دلذلی
ًؼبت بیِ ػیایش اًیَاع َّییت، دس تی ثیش      « َّیت هلی»تاسیخ بَدُ اػت. اّویت هفَْم 

ّیای جْیاى،    اػیت. بیشای تویام هلیت     صًذگی اجتواػی  هتفاٍت  ّای یاسِ آى بش حَصُبؼ
ؿیذى ٍ استباطیات، ٍ دس ؿیشای ی کیِ      جْاًی  َّیت هلی اّویت خاكی داسد. دس ػلش

اػیت،    ّای ػیاػت، اقتلاد ٍ فشٌّی  پشؿیتا    ای دس ػشكِ تحَالت جْاًی ٍ هٌ قِ
ِ   ای ٍییظُ  َّیت هلی اّویت  بیش  ت کیذ سٍح »ی  داسد. ایي هفَْم بشای یک هلت بِ هٌضلی

هلی ّن ػاهیل    خَاّذ بَد. َّیت« هشگ هلت»اػت کِ فقذاى آى، بِ هؼٌای « بشای بذى
هییـخصلِ ٍ    ٍجْیِ، «  ٍ ّین « سٍح جوؼیی دس ییک هلیت     گییشی  ؿکل»ٍ   «ّوبؼتگی»

ِ   ی َّیت هلیی  آى دس هیاى هلل دیگش اػت. ٍقتی بِ هؼ لِ« هیؼشصف ٌیین، دس  ک هیی   تَجی
ِ     ًظش افکٌذُ« هلت  ییک  ؿخلیت ٍاقؼی»حقیقت بِ    اص  ایین. ؿخلییت ٍ تـخصلیی کی

)سضیَی دیٌیاًی ٍ   ّا ٍ اهتیاصات هشدم یک ػیشصهیي حکاییت داسد    خلَكیات، ٍیظگی
 .(31: 1389ّوکاساى، 
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اجتویاػی، فشٌّگیی،     اص هجوَػِ خلَكیات ٍ هـخلات اػاػی  اػت  َّیت ػباست
ٍ سٍاییی بیش هاّییت ییا رات       سػایی  ٍ تیاسیخی ّوؼاى کِ بِ  ؼتیصیی  سٍاًی، فلؼفی،

دس یک   سا  بیا یکذیگش، داللت کٌذ ٍ آًاى  آى  گشٍُ، بِ هؼٌای یگاًگی یا ّواًٌذی اػضای
ّیا ٍ   هـخق ٍ قیابل قیبَل ٍ آگاّاًِ اص ػایش گشٍُ  طَس ٍ هکاًی هؼیّي بِ  صهاًی  ظشف

 .(52: 1390)سضایی ٍّوکاساى، اصد ػ  هیتوایض  افشاد هتؼلق بِ آًیْا
ّای  تواهی ًظام  دس  تشیي ػ ح َّیت هلی فشاگیشتشیي ٍ دس ػیي حال هـشٍع  َّیت

،  خَد  ّای پیشاهَى ی یک هلت بیِ پشػؾ گَیی آگاّاًِ اجتواػی ٍ دس ٍاقغ فشایٌذ پاػخ
ی  ػیاػی ُ ، جایگا ی توذًی ٍ دائوی، حَصُ  اكلی  گزؿتِ، کیفیت، صهاى، تؼلق، خاػتگاُ

)هَحیذ ٍ   تیاسیخی خیَد اػیت     َّییت   اقتلادی ی فشٌّگی ٍ اسصؽ ّیای بشگشفتیِ اص   
 .(62: 1391ّوکاساى، 
ی تؼشیف ٍ تقَیت َّیت هلی  تشدیذ یکی اص ًخؼتیي ًْادّایی کِ بایذ دس حَصُ بی

ایشاًی دػت بِ کاس ؿَد، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت؛ ًخؼتیي گیام دس جْیت اكیالح ییا     
آهَصاى ٍ بِ تبیغ آى ایشاًییاى،    دّی بِ َّیت هلی داًؾ ایي ًظام دس ؿکلاستقای کاسکشد 

ّایی دقییق بیشای    ّای هـخق ٍ ؿاخق تذٍیي هذلی هٌؼجن ٍ هؼتٌذ اػت کِ هؤلفِ
سیضاى آهَصؿی ٍ دسػیی قیشاس    هفَْم َّیت ایشاًی سا دس دػتشع ػیاػتگزاساى ٍ بشًاهِ
اًجیام آى هبیادست ٍسصییذُ    دّذ. ایي دسػت ّواى کاسی اػت کِ پظٍّؾ حاضیش بیِ   

ّیا ٍ   اػت. باه الؼِ ادبیات ٍ هباًی ًظشی هَجَد پیشاهَى َّیت هلی، فْشػتی اص هؤلفِ
 ؿَد: ّای ایي هَضَع گشدآٍسی ؿذُ اػت کِ دس قالب چاسچَ  هفَْهی اسائِ هی ؿاخق

 
 : چارچَب هفَْهي تحمیك1ی  ضوارُجسٍل 

 كٌٌذگاى هطرح شاخص

 سبه سًسگي
، 2012، آوَبلاًیتي  2014، آلتَگلاى،  2013، صلیسللي،  2011رایي ٍ فزٍزر، ، 2014هازٍتا 

، 2016، بززیَایلَا ٍ ّوىلاراى   2007، آٍست ٍ باوز 2013، بزسًٍسىي 2015هًَتیَیالت، 
 2014، ّارزر 2016، زیَیسسَى ٍ الن 1391، آلاپَر 2016ضَارتش ٍ ّوىاراى 

 لباس ٍ پَضص هلي
، 2012، فضیلِ ٍ ّوىلاراى،  1387، ذسایار ٍ فتحي، 2010، وَُ 2016ضَارتش ٍ ّوىاراى 

، ّلارزر  1389، ذَاجلِ ًلَری ٍ ّوىلاراى    2014، آلتَگاى، 2015صلیسلي ٍ بیسي بایَا، 
 2015، ازٍارزس ٍ ّوىاراى 2014

 سباى ٍ ذظ هطتزن
، همصلَزی،  1389، ذَاجِ سلزٍی،  1389فز،  ، رساسی1390، ذسزٍی، 1385آبازی،  لغف
، هحولسی،  1394، رضایي ٍ ّوىلاراى،  1390ل، لاًَى اساسي، ذسزٍی،، سٌس تح1391َ
 ، ضَرای ػالي آپ، لاًَى اساسي1390، لالیباف ٍ پَیٌسُ، 1394



 1323، 3   سال بیسسم، شمارٌ

 56 

ازبیات هؼاصز ٍ 
 هیزاث ازبي هطتزن

، اسغٌسی ٍ هحوسی 1394، ضَرای ػالي آپ، رضایي ٍ ّوىاراى، 1389، 1390ذسزٍی، 
، 2016زیَیسسلَى،   1387، ذسایار ٍ فتحلي،  1391، هیزهحوسی ٍ سارٍذاًي، 1395هْز، 

، آلتَگلاى،  2015، صلیسللي ٍ بیسلي بلایَا،    2012، فضیلِ ٍ ّوىلاراى،  2015هًَتیَیالت، 
 2013، صلیسلي، 2014

ّای  الوثل ضزب
 هلي

، هیزهحوسی ٍ سلارٍذاًي  2014، آلتَگاى، 1387، ذسایار ٍ فتحي، 1390آیتي ٍ ّوىاراى 
، 2016، ضَارتش ٍ ّوىلاراى  2013، بزسًٍسىي 2013لیسلي، ، ص1389، ػلیشازُ السم 1391
 2015جابز 

ٌّز ٍ تَلیسات 
 ٌّزی

، اسغٌلسی ٍ هحولسی هْلز،    1388ضَرای ػالي آ.پ.سٌس تحَل، هٌصلَری ٍ فزیلسًٍي،   
، فضللیلِ ٍ 2011، رایللي ٍ فللزٍزر، 2014، ّللارزر، 2016، بززیَایللَا ٍ ّوىللاراى 1395

، ضلَارتش ٍ  1395هْلز،   ، اسغٌسی ٍ هحوسی2015بایَا، ، صلیسلي ٍ بیسي 2012ّوىاراى، 
 2016ّوىاراى 

هفاذز ٍ ًربگاى 
ػلوي، فزٌّگي، 

 ٌّزی

، اسغٌلسی ٍ هحولسی   1388، هٌصَری ٍ فزیسًٍي، 1391، لازرسازُ، 1389سزٍی،  ذَاجِ
ػولزاى ٍ ضلىیباایاى،    ، صلالحي 1383، اسلویت،  1386، ضوطیزی ٍ ًَضلازی،  1395هْز، 
، 2013،هازٍتلا،  2013، صلیسللي،  1387، ذلسایار ٍ فتحلي،   1387لغفلي،  ، ػیسی ٍ 1386

 2015، صلیسلي ٍ بیسي بایَا، 2012فضیلِ ٍ ّوىاراى، 

ًوازساسی هلي ل 
 ایزاًي

، هیزهحولسی ٍ  1381ًیلا،   ، حلاف  2016، ضلَارتش ٍ ّوىلاراى   1394رّبزی ٍ ّوىاراى، 
 2015ابز ٍ ّوىاراى، ، ج1390، آیتي ٍ ّوىاراى 2013، هازٍتا، 1391سارٍذاًي 

هطاروت زر بسظ 
ٌّجارّا ٍ 

 ّای هلي ارسش

، بزسًٍسلىي ٍ  1391، للازرسازُ،  1394، رّبزی ٍ ّوىلاراى،  1390، ذسزٍی، 2010وَُ 
ِ  ت، آی1389آباز،  ، ػالي ػباس2015ّوىاراى   ، بزسًٍسلىي 1396ای، هزضلسی،   اهلل ذاهٌل
ِ 1390، آیتلي ٍ ّوىلاراى   2015، جلابز  2016، زیَیسسَى ٍ الن2013 ًلَری ٍ   ، ذَاجل

 1389ّوىاراى 

ذَزباٍری هلي ٍ 
 ٍعي پزستي

، اهلام  2015، بزسًٍسلىي ٍ ّوىلاراى   1390، آیتي ٍ ّوىلاراى  2016ضَارتش ٍ ّوىاراى 
ی ٍ ، هیزهحولس 1389، ػلیشازُ السم 1388، رضایي 2015، جابز 2013ذویٌي، بزسًٍسىي 

 1391سارٍذاًي 

افترار بِ توایشات 
 فزٌّگ هلي

، 2016، ضلَارتش ٍ ّوىلاراى   2015، جابز 2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 2013بزسًٍسىي 
 1391، هیزهحوسی ٍ سارٍذاًي 1390، آیتي ٍ ّوىاراى 1389ػلیشازُ السم 

الگَّای فىزی ٍ 
 رفتاری هلي

، آلتَگلاى،  2007، آٍسلت ٍ بلاوز   2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىلاراى  1390آیتي ٍ ّوىاراى 
، فلَلص ٍ  1390، اهیٌیاى2016، بززیَایَا ٍ ّوىاراى 2012، آوَباًیتي 2014، هازٍتا 2014

، جلابز  2012، فضیلِ ٍ ّوىاراى 2015، ازٍارزس ٍ ّوىاراى 2014، ّارزر 2010ّوىاراى 
 2015، وزیشی 2015
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آزاب ٍ رسَم، 
ّا، جطي ّا ٍ  آییي

 اػیاز هلي

، 1394رای ػالي آپ، سلٌس تحلَل، رضلایي ٍ ّوىلاراى،     َ، ض1394ٍ ّوىاراى، رّبزی 
، جؼفلزی ٍ  1385، هجتْلسسازُ،  1390، لالیباف ٍ پَیٌسُ، 1381ًیا،  ، حاف 1394هحوسی، 
رای ػالي آپ، َ، ض1394، هٌصَری ٍ رّبزی ٍ ّوىاراى، 1392، تَسلي، 1393ّوىاراى، 

 ای، اهلل ذاهٌِ تسٌس تحَل، آی

ٍ  ًَع ًگزش
بزذَرز با سایز 

 ّا ٍ ػمایس فزٌّگ

، 2016، بززیَایللَا ٍ ّىللاراى 2007، آٍسللت ٍ بللاوز 1389فللز،  ، رساسی2014آلتَگللاى، 
، زٍریلش ٍ ّوىلاراى   1390، آیتي ٍ ّوىلاراى  2014، هازٍتا 2015بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 

، 2010، وَُ 2015، وزیشی 2013، صلیسلي 2015، ازٍارزس ٍ ّوىاراى 2014، ّارزر 2012
 2013لَبیز 

ذاعزات ٍ 
رٍیسازّای تاریري 

 هطتزن

، ّلارزر  2014، هازٍتا 1395، لاًَى اساسي، گَزرسی ٍ برتیاری، 2010فَلص ٍ ّوىاراى 
، ازٍارزس 2012، زٍریش ٍ ّوىاراى 2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 1385، ػلیزضایي، 2014

، 2010، گزٍتلَاى  1390، آیتلي ٍ ّوىلاراى   2012، فضیلِ ٍ ّوىلاراى  2015ٍ ّوىاراى 
 1390، اهیٌیاى 2013، لَبیز 2010، وَُ 2015وزیشی 

 تارید توسى هلي
ِ  ت، ضلَرای ػلالي آ.پ. آیل   2016، زیَیسسَى ٍ الن 2015وزیشی  ای، اهیٌیلاى   اهلل ذاهٌل
، 2013، بزسًٍسىي 1383، اسویت، 2011، رایي ٍ ّوىاراى 2010، وَُ 2013، لَبیز 1390
 2014، هازٍتا 2015، جابز 2007، آٍست ٍ باوز 2012ّوىاراى  ، زٍریش 1391ٍهؤهٌي، 

ّا ٍ  اسغَرُ
ّای تارید  افساًِ

 هلي

، 1389، ذَاجلِ سلزٍی،   2013، لَبیز 2012، زٍریش ٍ ّوىاراى 2015، وزیشی 2010وَُ 
، 2007، ضلَرای ػلالي آ.پ.، آٍسلت ٍ بلاوز     2014، هازٍتلا  1394، فزٍتي، 2015جابز 

، رایلي ٍ ّوىلاراى   2013، صلیسلي 2016، زیَیسسَى ٍ الن 2015بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 
 1390، اهیٌیاى2011

 آثار تاریري هلي

، وزیلشی  1395، گَزرسی ٍ برتیلاری،  2014، ّارزر 2012، زٍریش ٍ ّوىاراى 2010وَُ 
، بزسًٍسلىي ٍ  1390، آیتي ٍ ّوىلاراى  2014، آلتَگاى، 2015، ازٍارزس ٍ ّوىاراى 2015

، 2010، گزٍتلَاى  2013، صلیسلي 2007، آٍست ٍ باوز 1385لیزضایي، ، ػ2015ّوىاراى 
 2011، رایي ٍ ّوىاراى 2013، لَبیز 2015جابز 

اػتماز بِ هصالح ٍ 
 آیٌسُ هطتزن هلي

، رایي ٍ 1389، ػارف 2007، آٍست ٍ باوز 2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 1389ػبسالْي، 
، 2012، آوَبللاًیتي 1385ػلیزضللایي، ، 1395، گللَزرسی ٍ برتیللاری، 2011ّوىللاراى 

 1390، ّیزٍ 1391، آلاپَر 2015، وزیشی 2016زیَیسسَى ٍ الن 

ذَاّي ٍ  ػسالت
 ػسالت گستزی

اًلساس، زیَیسسلَى ٍ الن    ، سٌس چطلن 1389، ػارف 1385، رجایي، 1389سزٍی،  ذَاجِ
 ٍ ، ًللایوي1385، هغْزًیللا 1389، ػلیللشازُ الللسم 2015، وزیللشی 1391، آلللاپَر 2016

 1389ّوىاراى 

 ٍجساى جوؼي
، آٍسلت ٍ بلاوز   2010، آهبیٍَا 2013، بزسًٍسىي 2014، آلتَگاى، 2011رایي ٍ ّوىاراى 

، گزٍتلَاى  2012، زٍریش ٍ ّوىاراى 2016، زیَیسسَى ٍ الن 2007، آٍست ٍ باوز 2007
 ،1390، ّیزٍ 2014، تارًز 1391، آلاپَر 2015، وزیشی 2010
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ساسگاری ٍ 
واػي تؼاهالت اجت
 ساسًسُ

، بزسًٍسىي ٍ 1394، رّبزی ٍ ّوىاراى، 2016، زیَیسسَى ٍ الن 1390آیتي ٍ ّوىاراى 
، ّلارزر  1391، آللاپَر  2013اًساس، بزسًٍسلىي   ، سٌس چطن2012، هَراص 2015ّوىاراى 
 2012، هَراص 2010، گزٍتَاى 2012، فضیلِ ٍ ّوىاراى 2015، ازٍارزس ٍ ّوىاراى 2014

 ًَآٍری ٍ بْساسی
 اجتواػي

، آٍسلت ٍ  2010، لاًَى اساسي، آهبیٍَا 1390، آیتي ٍ ّوىاراى 2012زٍریش ٍ ّوىاراى 
، 2010، گزٍتلَاى  2014، ّارزر 2012، هَراص 1391، آلاپَر 2013، بزسًٍسىي 2007باوز 

، ًلایوي ٍ  2013، للَبیز  1389، ػبایي وَپلایي ٍ ّوىلاراى   1388، رضایي 2015وزیشی 
 1389ّوىاراى 

فىزی،  اًؼغاف
اػتسال رفتاری ٍ 
 هٌغك اجتواػي

، آیتلي ٍ  2007، آٍسلت ٍ بلاوز   2007، آٍسلت ٍ بلاوز   2010، آهبیلٍَا  2014آلتَگاى، 
، 2010، فلَلص ٍ ّوىلاراى   1391، آللاپَر  2016، بززیَایَا ٍ ّوىلاراى  1390ّوىاراى 
 1389، ًایوي ٍ ّوىاراى 1389، ػبایي وَپایي ٍ ّوىاراى 2014ّارزر 

ي گزای پیطزفت
ػلوي ٍ 
 تىٌَلَصیه

، 1390آبلازی،   ، رسلَل ثلاًي  1393، لاًَى اساسي، جؼفلزی ٍ ّوىلاراى،   1385رجایي، 
ِ  ت، آی1396، غزسباى رٍسبْاًي، 1396ضاّباسپَر،  ، 1381ًیلا،   ، حلاف  1395ای،  اهلل ذاهٌل
، ضللَارتش ٍ 2012، آوَبللاًیتي 1390، ذسللزٍی 2011، رایللي ٍ فللزٍزر، 2013صلیسلللي، 
 1389ذَاجِ سزٍی  ،2016ّوىاراى 

اًسجام ٍ ٍفاق 
 اجتواػي

ِ 1396، غزسلباى رٍسبْلاًي،   1396، ضاّباسپَر، 1390آبازی،  رسَل ثاًي سلزٍی   ، ذَاجل
، 1388، رضلایي  1390، ایشزی ٍ لاسوي 2012، آوَباًیتي 1395ای،  اهلل ذاهٌِ ت، آی1389
 ،1389اللسم    ، ػلیلشازُ 1389، ػبلایي وَپلایي ٍ ّوىلاراى    1389، ػلارف  1386سّیزی 
 1390ّیزٍ 

هؼزفت، بصیزت ٍ 
پذیزی  هسؤٍلیت

 اجتواػي

، 1390آبلازی،   ، رسلَل ثلاًي  1391، پاضا ٍ ّوىلاراى  1389سزٍی  ، ذَاج1386ِسّیزی 
، 1395ای،  اهلل ذاهٌللِ ت، آیلل1396، غزسللباى رٍسبْللاًي، 1396، ضللاّباسپَر، 1390ّیللزٍ 

 1389، ػلیشازُ السم 1388رضایي ، 1390، ایشزی ٍ لاسوي 1392ابَالماسوي ٍ ّوىاراى 

رػایت لاًَى ٍ 
 همزرات اجتواػي

، 2013، لَبیز 2015، جابز 2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 1394، هحوسی، 1389فز،  رساسی
، 2013، بزسًٍسلىي  2012، آوَبلاًیتي  1387، ذسایار ٍ فتحلي،  2016ضَارتش ٍ ّوىاراى 

 ،2015، وزیللشی 2012ّوىللاراى  ، فضللیلِ 2015ٍ، ازٍارزس ٍ ّوىللاراى 1391آلللاپَر 
 1388رضایي 

ّوسلي ٍ ّوزاّي 
 با ًیاسهٌساى جاهؼِ

، ػلارف  2007، آٍسلت ٍ بلاوز   2012، آوَباًیتي 1390اًساس، آیتي ٍ ّوىاراى  سٌس چطن
 2010،وَُ 2010، گزٍتَاى 2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىاراى 1389

احساسات ٍ 
 ّیجاًات هلي

، 2013، صلیسللي،  1392، لزبلاًي ٍ ّوىلاراى،   2015، بزسًٍسىي ٍ ّوىلاراى  2014تارًز 
، زٍریش ٍ 2010، فَلص ٍ ّوىاراى 2016، بززیَایَا ٍ ّوىاراى 2010، آهبیٍَا 2010وَُ، 

 1389، ػارف 2015، هًَتیَیالت، 2010، وَُ 2013، صلیسلي 2012ّوىاراى 

ػاللِ بِ ّوَعٌاى 
 ٍ ػشت ٍ رفاُ آًْا

، آٍسلت ٍ بلاوز   2012اًساس، آوَبلاًیتي   ، سٌس چطن2016، زیَیسسَى ٍ الن 2013لَبیز 
، ػبلایي وَپلایي ٍ ّوىلاراى    2010، وَُ 2013، صلیسلي 2012، زٍریش ٍ ّوىاراى 2007
 1389، ػلیشازُ السم 1389
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 هباًی ًظری ٍ سَابق تجربی هطالعِ
  بشاًگییض دس هییاى   تیشیي هیَاسد چیالؾ    اص هْن یػٌَاى یک اهشٍصُ بِ ٍ َّیت هلی َیتّ

؛ بییِ طییَسی کییِ هَضییَع (2: 1390)یضداًییی ٍ هشٍتییی،   ؿییًَذ قلوییذاد هییی  اًذیـییوٌذاى
ّای اًجام ؿیذُ   دس هیاى پظٍّؾ ّای بؼیاسی دس ػ ح جْاى قشاس گشفتِ اػت. پظٍّؾ

خَسد کِ با اّیذاف تحقییق حاضیش، قشابیت      دس ایي حَصُ، ه الؼات جالبی بِ چـن هی
ِ 1393ٌیَاى هایال قیادسصادُ )   ػ قابل تَجْی داسًذ. بِ آهیَصؽ ٍ  »ای بیا ػٌیَاى    ( ه الؼی

آهیَصاى   ؾًی گضاسؽ کشدُ اػت. ایي ه الؼیِ دس هییاى دا  « پشٍسؽ ٍ َّیت دیٌی ٍ هلی
 دیٌیی  گیشی هق غ هتَػ ِ ؿْش باًِ كَست گشفتِ ٍ ًتایج آى ًـاى دادُ اػت کِ جْت

 فیَ   ّیای  فؼالییت  دس هـیاسکت  آهیَصی،  ّای داًؾ تـکل دس ػضَیت هؼلواى، هلی ٍ
 دیٌی ّای َّیت سؿذ تحلیل، ػٌَات تؼاهلی، هذسػِ، یادگیشی اٍلیای با تؼاهل بشًاهِ،
گییشی   کٌذ. دس هیاى هتغیشّای هؼتقل، هتغیش جْت بیٌی هی جْت هابت پیؾ دس سا هلی ٍ

دسكذ اص  60بیٌی بیـتشی داؿت. دسهجوَع  دیٌی ٍ هلی هؼلواى، اص ػایشیي قذست پیؾ
 آهَصاى با هتغیشّای یاد ؿذُ تبییي ؿذ. ّای دیٌی ٍ هلی داًؾ تتغییشات َّی

بشسػی ػَاهل هیشتب  بیا َّییت    »( دس تحقیقی با ػٌَاى 1393جؼفشی ٍ ّوکاساى )
آهَصاى هق غ هتَػ ِ ؿْش کیش  بیِ اًجیام سػییذ،      کِ دس هیاى داًؾ« آهَصاى هلی داًؾ

فشاهلی  ّای سػاًِ اص اػتفادًُـاى دادًذ کِ دیٌذاسی ٍ گشٍُ هشجغ بیـتشیي اثش هابت ٍ 
 داسًذ. هلی بش َّیت سا هٌفی اثش )ایٌتشًت ٍ هاَّاسُ( بیـتشیي
ًقیؾ آهیَصؽ دس   »پظٍّـی اًجام دادًذ کیِ ػٌیَاى آى    (2014فضیلِ ٍ ّوکاساى )

ًفیش اص داًـیجَیاى    376بَد. اییي تحقییق کیِ دس هییاى     « دّی َّیت هلی جَاًاى ؿکل
دّی َّیت، کیفیت  تلشیح کشد کِ آهَصؽ دس ؿکل کباًگؼاى هالضی كَست گشفتِ بَد

 ّای صًذگی جَاًاى ًقؾ هؤثشی داسد. صًذگی ٍ هْاست
سا بِ ثبت سػیاًیذُ اػیت.   « آهَصؽ ٍ َّیت هلی»پظٍّـی با ػٌَاى  (2014) هادٍتا

پییظٍّؾ ٍی کییِ دس آساد سٍهییاًی اًجییام گشفتییِ، حییاکی اص آى اػییت کییِ آهییَصؽ بییش 
ای ًضدیک ضیشٍست داسد   چٌیي دس آیٌذُ هؤثش اػت. ّنگیشی َّیت هلی فشاگیشاى  ؿکل

ّای هقتضی بیوِ کٌین ٍ آًْا سا بِ  دػتاٍسدّای َّیتی ٍ فشٌّگی اهشٍص خَد سا با سٍؽ
ّیای آهَصؿیی هشبیَه بیِ هٌیاطق       چٌییي ػیاػیتگزاسی   حذ کافی اػتحکام بخـین. ّن

 هختلف بایذ توشکضصدایی ؿًَذ تا کاسایی بیـتشی داؿتِ باؿٌذ.

ِ     دس جوَْسی اػالهی ایشاى ّن، ت کیذ فشاٍاًیی دسبیاسُ   ی  ی تَجیِ جیذّی بیِ هؼی ل
الگیَی آهیَصؽ ٍ   « ًاکاساهیذی »ٍ « ٍاسداتی بَدى»، «ػذم تٌاػب»آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ 
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اػوال ؿیذ. بیِ طیَسی کیِ     « ایجاد تحَل دس ًظام آهَصؽ ٍ پشٍسؽ»پشٍسؽ فؼلی، ٍ 
تحَل بٌیادیي دس ًظام آهَصؽ »جاد یک سٌّوَدّای هقام هؼظن سّبشی، صهیٌِ سا بشای ای

بشاػاع الضاهات ًْادی، ّیَیتی، اجتویاػی، اقتلیادی، ػیاػیی، هؼٌیَی ٍ      « ٍ پشٍسؽ
ی اػالهی ایشاى فشاّن کشد کِ خشٍجی آى، تذٍیي ػٌذ تحَل بٌییادیي   اقتضائات جاهؼِ

 :1394)سّبشی ٍ ّوکیاساى،  ًظام آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ؿَسای ػالی اًقال  فشٌّگی بَد 
اص « ایشاى 1404ػٌذ چـن اًذاص »ی َّیت هلی با ت کیذی خاف دس  . بِ ػالٍُ هؼ لِ(46

تقَیت َّیت هلیی جَاًیاى هتٌاػیب بیا     »ای بشخَسداس اػت. بِ طَسی کِ  اّویت ٍیظُ
ِ  »ّای هْن  ػٌَاى یکی اص افق بِ« ّای اًقال  اػالهی آسهاى  1404ی «ایشاى تَػیؼِ یافتی

 .ایشاى( 1404اًذاص  )ػٌذ چـنسُ قشاس گشفتِ اػت هؼشفی ؿذُ ٍ باسّا هَسد اؿا
ًظیش اص   ٍ پشٍسؽ کـَس، كیشف  ًظام آهَصؽ   بٌابش آًچِ گفتِ ؿذ، ؿایؼتِ اػت کِ

داؿیییتِ اػییت، « هٌْذػییی اجیییتواػی»ی  ػشكییِ  بییِ  ٍسٍد  دس  ت خیشّییایی کییِ تییاکٌَى
سا دس ًیل بیِ  تشی  دس قبال جاهؼِ بشػْذُ گشفتِ ٍ ًقؾ جذّی  بیـتشی  ٍ ػْن  هؼؤٍلیت
ِ   (6: 1389پَس،  )یَػفی ه لَ  ایفا کٌذ  جاهؼِ ی اكیلی   . بش ایي اػاع بیَد کیِ هؼی ل

تحقیق حاضش دس رّي پظٍّـگش ایجاد ؿذُ ٍ بِ دًبیال آى، پشػـیی بیا اییي هضیوَى      
آهَصاى چیِ   ػاصی َّیت هلی داًؾ کاسکشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ»ه شح ؿذ کِ 
سٍ اػت. الصم بِ رکش  ػؤال اكلی اػت کِ آلاصگش تحقیق پیؾایي ّواى «. هیضاى اػت؟

ّای َّیت هلی دس ابؼاد هختلف آى، ػِ بؼذ  ّا ٍ ؿاخق اػت کِ بِ دلیل کاشت هؤلفِ
 اًذ. فشٌّگی، تاسیخی ٍ اجتواػی َّیت هلی دس ایي پظٍّؾ هَسد بشسػی قشاس گشفتِ

 
 تعریف هفاّين

 حَزُ تاریخی َّیت هلی -
صُ تاسیخی َّیت هلی ًاظش بِ آى دػتِ اص ػَاهل تیاسیخی اػیت کیِ    حَ تعریف هفَْهی:

 .(28: 1390)اهیٌیاى، ػاصد. هال جٌ  ّا ٍ قْشهاًاى  افشاد هلت سا اص هلتی دیگش جذا هی
دس اییي ه الؼیِ هٌظیَس اص حیَصُ تیاسیخی َّییت هلیی هجوَػیِ          تعریف عوليااتی: 

ّای صیش اػت: خاطشات ٍ سٍیذادّای تیاسیخی هـیتش ، آثیاس تیاسیخی هلیی،       ؿاخق
 ّای تاسیخ هلی ٍ تاسیخ توذى هلی. ّا ٍ افؼاًِ اػ َسُ
 

 حَزُ فرٌّگی َّیت هلی -
ٍ باٍسّیا ٍ  ّیا   حَصُ فشٌّگی َّیت هلی ػباستؼیت اص هجوَػیِ اسصؽ   تعریف هفَْهی:
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افیشاد ٍ جَاهیغ    شّایی کِ ػبب ؿٌاختِ ؿذى ٍ هتوایض کشدى فشد ٍ جاهؼِ اص دیگ ػوبل
 .(205: 2010)گشٍت ٍاًت، ؿَد  هی

دس اییي ه الؼیِ، هٌظیَس اص حیَصُ فشٌّگیی َّییت هلیی هجوَػیِ          تعریف عولياًی:
ّای صیش اػت: ػبک صًگی، لباع ٍ پَؿؾ هلی، صباى ٍ خ  هـتش ، ادبییات   ؿاخق
ّای هلی، خَدباٍسی  اكش ٍ هیشاث ادبی هـتش ، هـاسکت دس بؼ  ٌّجاسّا ٍ اسصؽهؼ

یی ایشاًیی،    پشػیتی، افتخیاس بیِ تویایضات فشٌّی  هلیی، ًوادػیاصی هلیی         هلی ٍ ٍطیي 
ّای هلی، ٌّش ٍ تَلیذات ٌّشی، هفاخش ٍ ًخبگاى ػلوی، فشّگیی ٍ ٌّیشی،    الوال ضش 

الگَّیای فکیشی ٍ سفتیاسی هلیی ٍ ًیَع      ّا ٍ اػیاد هلی،  ّا، جـي آدا  ٍ سػَم، آییي
 ّا ٍ ػقایذ. ًگشؽ بِ ػایش فشٌّ 

 
 حَزُ اجتواعی َّیت هلی -

ّا بِ خلَكییات، هـخلیات ٍ تفکشاتیی اؿیاسُ      َّیت اجتواػی هلت تعریف هفَْهی:
ّیا ٍ   کٌذ کِ هجوَػِ افشاد آًْا سا اصطشیق اؿتشاکات اجتواػی ٍ ػضیَیت دس گیشٍُ   هی
 .(49: 2015)کشیضی، کٌٌذ  ّای اجتواػی آى جاهؼِ کؼب هی هقَلِ

هٌظَس اص حیَصُ اجتویاػی َّییت هلیی دس اییي ه الؼیِ، هجوَػیِ         تعریف عولياتی:
خیَاّی ٍ   ّای صیش اػیت: اػتقیاد بیِ هلیالح ٍ آیٌیذُ هـیتش  هلیی، ػیذالت         ؿاخق
گؼتشی، ٍجذاى جوؼیی، ػیاصگاسی ٍ تؼیاهالت اجتویاػی ػیاصًذُ، ًیَآٍسی ٍ        ػذالت

ٍ  بْؼاصی اجتواػی، اًؼ اف فکیشی، اػتیذال سفتیاسی ٍ هٌ یق اجتویاػی، تجیذدطلبی      
گشایی ػلوی ٍ تکٌَلَطیک ػَدجَیاًِ، اًؼیجام ٍ ٍفیا  اجتویاػی، هؼشفیت،      پیـشفت

پزیشی اجتواػی، سػایت قاًَى ٍ هقشسات اجتواػی، ّوذلی ٍ ّوشاّی  بلیشت ٍ هؼؤٍلیت
 با ًیاصهٌذاى جاهؼِ، احؼاػات ٍ ّیجاًات هلی ٍ ػالقِ بِ ّوَطٌاى ٍ ػضت ٍ سفاُ آًْا.

 
 سؤاالت تحقيق
ِ   »کِ  تحقیق ػباستؼت اص ایيػؤال اكلی  ػیاصی   کاسکشد آهیَصؽ ٍ پیشٍسؽ دس ًْادیٌی

هؼییش سػییذى بیِ پاػیخ اییي ػیؤال، اص        «آهَصاى چیِ هییضاى اػیت؟    َّیت هلی داًؾ
 گزسد: ّای فشػی صیش هی پشػؾ
آهیَصاى   ػاصی َّیت هلی داًیؾ  ّای کاسکشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ هؤلفِ -1

 کذاهٌذ؟
 ؿًَذ؟ بٌذی هی ِ اٍلَیتّا چگًَ ایي هؤلفِ -2
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 رٍش تحقيق
ایي ه الؼِ جضٍ تحقیقات کاسبشدی ٍ سٍؽ اًجام آى، تَكیفی پیوایـی اػیت. جاهؼیِ   
آهاسی هتـکل اػت اص کلیِ هؼلواى، هذیشاى ٍ هؼاًٍاى هذاسع هتَػی ِ ػیادی دٍلتیی    

ًفیش تؼیییي    378ًفش. حجن ًوًَِ بشاػاع فشهَل کیَکشاى،   25149تْشاى بِ تؼذاد  ؿْش
هٌ قِ  5ای كَست گشفت. بشای ایي کاس، کل تْشاى بِ  كَست خَؿِ گیشی بِ . ًوًَِؿذ

     ِ كیَست   ؿوال، جٌَ ، ؿش ، لش  ٍ هشکض تقؼین ؿیذُ ٍ اص ّیش هٌ قیِ، هیذاسع بی
ِ  تلادفی اًتخا  ؿذًذ. ًوًَِ كیَست تلیادفی دس دػیتشع     گیشی دسٍى هذاسع ًیض بی
آٍسی ؿیذ. ابیضاس اییي پیظٍّؾ      پشػـٌاهِ تَصییغ ٍ جویغ   400اًجام ؿذ. بذیي تشتیب 

ػباستؼت اص یک پشػـٌاهِ هحقق ػاختِ کِ هبتٌیی بیش چیاسچَ  ًظیشی هؼیتخش  اص      
 هباًی ًظشی تذٍیي ؿذُ اػت.

 
 ّا یافتِ
 ّای تَصيفی یافتِ

 دٌّذگاى سي پاسخ
 30دٌّذگاى بِ پشػـیٌاهِ صییش    دسكذ اص پاػخ 26دّذ،  ًـاى هی 2طَسکِ جذٍل  ّواى
 ػال ػي داسًذ. 45ػال ٍ هابقی باالی  45دسكذ تا  23ػال، 
 

 زٌّسگاى :تَسیغ سي پاسد2ی  ضوارُجسٍل 
 درصذ فراٍاًی گرٍُ

 26 98 سال 30تا 
 23 86 سال 45تا  31

 51 194 سال 45باالی 
 100 378 جوغ

 
 دٌّذگاى جٌست پاسخ

 دسكذ هشد ّؼتٌذ. 57دسكذ پاػخگَیاى صى، ٍ  46دّذ،  هی ًـاى 3طَسکِ جذٍل  ّواى
 

 زٌّسگاى : تَسیغ جٌسیت پاسد3ی  ضوارُجسٍل 
 درصذ فراٍاًی گرٍُ

 46 172 سى
 57 216 هزز
 100 378 جوغ



 ... ساز  ًَیم م ی کارکرد آمًز  ي ررير  در وُادیىٍ

 63 

 دٌّذگاى سطح تحصيالت پاسخ
دٌّیذگاى صییش     دسكذ پاػخ 13دّذ، هذس  تحلیلی  ًـاى هی 4طَسکِ جذٍل  ّواى
 دسكذ دکتشی ٍ باالتش اػت. 23دسكذ فَ  لیؼاًغ ٍ  63لیؼاًغ، 
 

 زٌّسگاى : سغح تحصیالت پاسد4ی  ضوارُجسٍل 
 درصذ فراٍاًی گرٍُ

 13 51 تا لیساًس

 63 239 لیساًس فَق

 23 88 زوتزی ٍ باالتز

 100 378 جوغ

 
 ّای استٌباطی یافتِ

آهلَساى   ساسی َّیت هلي زاًلص  واروزز آهَسش ٍ پزٍرش زر ًْازیٌِ سؤال اصلی:
 چِ هیشاى است؟

اػتفادُ ؿذ کِ پشػـٌاهِ اكیلی اییي    2بشای پاػخ بِ ػؤال اكلی، اص پشػـٌاهِ ؿواسُ 
آٍسی ؿذ. ایي پشػـٌاهِ کِ دس  پشػـٌاهِ تَصیغ ٍ جوغ 400تحقیق اػت. بذیي هٌظَس 

دّیی   طیف لیکشت تٌظین ؿذُ بَد، هیشاى اّویت ٍ کاسکشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ؿیکل 
داد. ًتایج حاكل اص تجضییِ   ًِ هَسد پشػؾ قشاس هیّا سا اص افشاد ًوَ ّا ٍ ؿاخق هؤلفِ

 اسائِ ؿذُ اػت: 5پشػـٌاهِ اػت، دس جذٍل  378ّا کِ ؿاهل  ٍ تحلیل ایي بخؾ اص دادُ
 

ّای  ّا ٍ ضاذص زّي هؤلفِ : ًتایج هزبَط بِ واروزز آهَسش ٍ پزٍرش زر ضىل5ی  ضوارُجسٍل 
 آهَساى َّیت هلي زاًص

 بارعاهلی tآهارُ  هياًگيي شاخص

 770823/0 73665/18 91/4 سبه سًسگي

 767775/0 59621/17 9/4 لباس ٍ پَضص هلي

 750409/0 92361/13 89/4 سباى ٍ ذظ هطتزن

 680927/0 59874/12 71/4 ازبیات هؼاصز ٍ هیزاث ازبي هطتزن

 682239/0 92361/13 11/4 پزستي ذَزباٍری هلي ٍ ٍعي

 711288/0 598506/4 54/4 افترار بِ توایشات فزٌّگ هلي

 725658/0 511494/7 95/3 ّای هلي الوثل ضزب
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 719014/0 36704/11 89/3 ٌّز ٍ تَلیسات ٌّزی

 627/0 69143/11 15/4 هفاذز ٍ ًربگاى ػلوي، فزٌّگي، ٌّزی

 653863/0 705312/5 87/3 الگَّای فىزی ٍ رفتاری هلي

 652801/0 315841/7 65/3 ّای هلي هطاروت زر بسظ ٌّجارّا ٍ ارسش

 605915/0 17084/7 99/3 ًوازساسی هلي ل ایزاًي

 745896/0 139439/7 71/4 ّا ٍ اػیاز هلي ا، جطي آزاب ٍ رسَم، آییٌِ

 670842/0 9689/13 63/3 ّا ٍ ػمایس ًَع ًگزش ٍ بزذَرز با سایز فزٌّگ

 779615/0 07094/22 95/4 ذاعزات ٍ رٍیسازّای تاریري هطتزن

 686075/0 251743/9 14/3 تاریري هليآثار 

 555362/0 410528/4 54/3 ّای تارید هلي ّا ٍ افساًِ اسغَرُ

 785959/0 98944/12 44/3 تارید توسى هلي

 770823/0 215299/9 98/3 اػتماز بِ هصالح ٍ آیٌسُ هطتزن هلي

 757674/0 261514/4 54/3 گستزی ذَاّي ٍ ػسالت ػسالت

 678582/0 582205/8 69/3 ٍجساى جوؼي

 657551/0 625543/6 98/3 ساسگاری ٍ تؼاهالت اجتواػي ساسًسُ

 734503/0 533423/6 12/3 ًَآٍری ٍ بْساسی اجتواػي

 709372/0 95544/9 65/3 اًؼغاف فىزی، اػتسال رفتاری ٍ هٌغك اجتواػي

 606878/0 634534/9 41/3 پیطزفت ػلوي ٍ تىٌَلَصیه

 725763/0 36985/15 85/4 اجتواػياًسجام ٍ ٍفاق 

 694834/0 940037/7 4 پذیزی اجتواػي هؼزفت، بصیزت ٍ هسؤٍلیت

 825634/0 393792/6 98/3 رػایت لاًَى ٍ همزرات اجتواػي

 771806/0 406627/6 46/3 ّوسلي ٍ ّوزاّي با ًیاسهٌساى جاهؼِ

 846891/0 98754/18 97/4 احساسات ٍ ّیجاًات هلي

 682585/0 06007/9 97/3 ّوَعٌاى ٍ ػشت ٍ رفاُ آًْاػاللِ بِ 
 

ِ    T ضشایب بشسػی 5بشاػاع جذٍل  ػیاصی   کاسکشد آهیَصؽ ٍ پیشٍسؽ دس ًْادیٌی
 دس ٍ بَدُ 56/2 باالی ّا ضشایب تواهی ؿاخق دّذ، هی ًـاى آهَصاى َّیت هلی داًؾ

چٌیي با تَجِ بِ باسّای ػاهلی هحاػیبِ ؿیذُ هیی     ّن. ّؼتٌذ داس هؼٌی دسكذ 99 ػ ح
بیا هییضاى   « احؼاػیات ٍ ّیجاًیات هلیی   »تَاى گفت کِ بیـتشیي باسػاهلی اص آى هؤلفِ 
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 اػت. 606878/0با هیضاى « پیـشفت ػلوی ٍ تکٌَلَطیک»ٍ کوتشیي اص آى  846891/0
 دّذ: یگاًِ تحقیق سا ًـاى ه سٍی ابؼاد ػِ Tًتایج آصهَى  6چٌیي جذٍل  ّن
 

 ابؼاز تحمیك ٍیر T: ًتایج آسهَى 6جسٍل 

 بعذ
هياًگيي 

 ٍاقعی
اًحراف 

 هعيار

هياًگيي 
خطای 

 استاًذارد

هياًگيي 
هَرد 
 اًتظار

 tًورُ 
سطح 

 داری هعٌی
اختالف 
 هياًگيي

درصذ فاصلِ  59
 اطويٌاى از تفاٍت

 باالتریي تریي پایيي

 329/1 229/1 279/1 0 31/50 3 01839/0 38481/0 279/4 فزٌّگي

 942/0 842/0 892/0 0 67/44 3 01702/0 35622/0 892/3 اجتواػي

 818/0 718/0 768/0 0 73/39 3 02015/0 42173/0 768/3 تاریري
 

کاسکشد آهَصؽ ٍ پیشٍسؽ بیشای بؼیذ     Tًـاى هی دّذ، ًوشُ  6طَسکِ جذٍل  ّواى
 اػت. 73/39ٍ بشای بؼذ تاسیخی  67/44، بشای بؼذ اجتواػی 31/50فشٌّگی 
 

ساسی َّیلت   هؤلفِ ّای واروزز آهَسش ٍ پزٍرش زر ًْازیٌِ سؤال فرعی اٍل:
 آهَساى زر ابؼاز فزٌّگي، تاریري ٍ اجتواػي وساهٌس؟ هلي زاًص

ِ  ؿٌاػیایی بشای پاػخ بِ ػؤال اٍل پیظٍّؾ ٍ    تـیکیل  ّیای  ؿیاخق  ٍ ّیا   هؤلفی

دس ابؼاد فشٌّگی، تاسیخی ٍ اجتواػی،  هق غ هتَػ ِ، آهَصاى هلی داًؾ ی َّیتُ  دٌّذ
ِ  هَضیَع  اییي  بیا  ّای هیشتب   حَصُ ًظشی هباًی ه الؼِ با دس دػیتشع،   ّیای  ٍ پیـییٌ

 اجتویاػی آهَصاى دس ابؼاد فشٌّگی، تاسیخی ٍ  داًؾ هلی َّیت ؿاخق 50اص  فْشػتی

 35ّای هؼٌیایی،   سفغ ّوپَؿاًی پاالیؾ، باصبیٌی ٍ هشحلِ، چٌذیي اص بؼذ ؿذ. اػتخشا 
 ًظشی هباًی بِ تَجِ با ّا ؿاخق ایي کِ ؿذ ؿٌاػائی هَضَع ایي بشای ًْایی ؿاخق

ّیا، جیذٍل    ّیا ٍ ؿیاخق   ؿذ بشای تابیت هؤلفِ بٌذی هَضَع بؼذ 3 ٍ هؤلفِ 5 دس ریل
 ٍ ؿیذ  اسػیال  حیَصُ  اییي  اص خبشگیاى  تؼذادی ای بِ ـٌاهِقالب پشػ دس ؿذُ اػتخشا 
 ٍ ابؼیاد  دس ّیا  ؿاخق بٌذی ؿاخق، ٍ هَضَع بَدى هٌاػب دسخلَف آًاى ًظشات
ِ  بٌیذی  آٍسی، جویغ  جویغ  صهیٌِ ایي دس آًْا پیـٌْادات چٌیي ّن ٍ ّا هؤلفِ  ٍ ٍ تجضیی
ًْیایی بیِ ت یییذ     كیَست  بِ بؼذ 3 ٍ هؤلفِ 5 ریل دس ؿاخق 31 ًْایت دس ؿذ. تحلیل

ِ    ت یییذ سػیذ. بذیي تشتیب  ّیای َّییت هلیی     ّیا ٍ ؿیاخق   ؿٌاػیایی ٍ تابییت هؤلفی
آهَصاى دس ابؼاد فشٌّگی، تاسیخی ٍ اجتواػی، با تکیِ بیش ادبییات هَضیَع ٍ ًظیش      داًؾ

 اػت: ؿذُ اسائِ 7جذٍل  دس خبشگاى كَست گشفت. کِ
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 ضسُّای تثبیت  ّا ٍ ضاذص : ابؼاز، هؤلف7ِی  ضوارُجسٍل 
 شاخص هؤلفِ بعذ

ري
اری
ت

 

 رًٍس تاریري
 ذاعزات ٍ رٍیسازّای تاریري هطتزن

 تارید توسى هلي

 آثار تاریري
 ّای تارید هلي ّا ٍ افساًُِ  اسغَر

 آثار تاریري هلي

ػي
وا
جت
ا

 

ًس
ا

ی
ًي
هس
ار 
رفت
 ٍ
 ِ
ط

 

 اػتماز بِ هصالح ٍ آیٌسُ هطتزن هلي
 گستزی ذَاّي ٍ ػسالت ػسالت

 جوؼي ٍجساى
 ساسگاری ٍ تؼاهالت اجتواػي ساسًسُ

 ًَآٍری ٍ بْساسی اجتواػي
 اًؼغاف فىزی، اػتسال رفتاری ٍ هٌغك اجتواػي

 پیطزفت ػلوي ٍ تىٌَلَصیه
 اًسجام ٍ ٍفاق اجتواػي

 پذیزی اجتواػي هؼزفت، بصیزت ٍ هسؤٍلیت
 رػایت لاًَى ٍ همزرات اجتواػي

احساسات 

 هسًي

 ّوسلي ٍ ّوزاّي با ًیاسهٌساى جاهؼِ
 احساسات ٍ ّیجاًات هلي

 ػاللِ بِ ّوَعٌاى ٍ ػشت ٍ رفاُ آًْا

گي
زٌّ
ف

 

زّا
وا
ً

 

 سبه سًسگي
 لباس ٍ پَضص هلي
 سباى ٍ ذظ هطتزن

 ازبیات هؼاصز ٍ هیزاث ازبي هطتزن
 ّای هلي الوثل ضزب

 ٌّز ٍ تَلیسات ٌّزی
 ػلوي، فزٌّگي، ٌّزیهفاذز ٍ ًربگاى 

 ایزاًي ل ًوازساسی هلي

ار
رفت
 ٍ
ش 
گز
ً

 

 ّای هلي هطاروت زر بسظ ٌّجارّا ٍ ارسش
 پزستي ذَزباٍری هلي ٍ ٍعي

 افترار بِ توایشات فزٌّگ هلي
 الگَّای فىزی ٍ رفتاری هلي

 ّا ٍ اػیاز هلي ّا، جطي آزاب ٍ رسَم، آییي
 ّا ٍ ػمایس فزٌّگ ًَع ًگزش ٍ بزذَرز با سایز
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هؤلفِ سًٍیذ   2دّذ، بؼذ تاسیخی داسای  ًـاى هی 7ی  طَس کِ دس جذٍل ؿواسُ ّواى
ّای اًذیـِ ٍ سفتاس هذًی ٍ احؼاػات  تاسیخی ٍ آثاس تاسیخی بؼذ اجتواػی ؿاهل هؤلفِ

 ؿَد. هذًی اػت، بؼذ فشٌّگی ؿام هؤلفِ ًوادّا ٍ ًگشؽ ٍ سفتاس هی
 دّذ: ّای هختلف طبق ًظش خبشگاى سا ًـاى هی هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس گَیِ 8جذٍل 

 
 ّا عبك ًظز ذبزگاى : هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار گَی8ِی  ضوارُجسٍل 

 ٍاریاًس هياًگيي گَیِ ٍاریاًس هياًگيي گَیِ

1 98/4 841/0 17 15/3 757/0 

2 89/4 659/0 18 11/3 815/0 

3 88/4 723/0 19 79/3 777/0 

4 89/4 865/0 20 85/3 764/0 

5 8/4 66/0 21 96/3 704/0 

6 81/4 76/0 22 18/4 753/0 

7 69/4 614/0 23 6/3 786/0 

8 85/4 852/0 24 51/3 772/0 

9 66/4 792/0 25 7/3 757/0 

10 12/4 711/0 26 7/3 816/0 

11 87/4 785/0 27 5/3 699/0 

12 82/4 74/0 28 1/3 767/0 

13 99/3 721/0 29 74/3 752/0 

14 86/3 833/0 30 3/3 815/0 

15 54/3 899/0 31 25/3 727/0 

16 4 756/0    
 

دّذ، تواهی گَیِ اص ًظش خبشگاى بِ لحاظ اّویت دس  ًـاى هی 8طَسکِ جذٍل  ّواى
داسًیذ ٍ اص اّوییت کیافی     3آهیَصاى، هییاًگیٌی بیاالی      ػاصی َّیت هلی داًیؾ  ًْادیٌِ

ّیای هؼیتخش  اص ادبییات، اص     ّا ٍ ؿاخق تَاى گفت کِ هؤلفِ بشخَسداسًذ. بٌابشایي هی
 ًظش خبشگاى ت ییذ ؿذُ ٍ بذیي تشتیب تابیت ؿذًذ.
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 ضًَس؟ بٌسی هي ّا چگًَِ اٍلَیت ایي هؤلفِ سَال فرعی دٍم:
ای پاػخ دادُ ؿذُ اػت. دس ایي بخؾ بیا   ایي ػؤال با اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل ؿبکِ

افضاس ػَپش دیؼیظى ابؼیاد فشٌّگیی، تیاسیخی ٍ     ای ٍ با ًشم اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل ؿبکِ
 9. ًتایج ایي هقایؼیِ دس جیذٍل   اًذ بٌذی ؿذُ لَیتٍآهَصاى ا اجتواػی َّیت هلی داًؾ

 قابل هـاّذُ اػت.
 بٌسی هؼیارّای اصلي : ًتایج اٍلَیت9ی  ضوارُجسٍل 

 051/0 ًزخ ًاساسگاری

 ٍسى ًزهال ضسُ

 474/0 فزٌّگي

 376/0 اجتواػي

 149/0 تاریري
 

دّذ، ابؼاد بِ تشتیب فشٌّگی، اجتویاػی ٍ   ًـاى هی 9ی  طَس کِ جذٍل ؿواسُ ّواى
 اًذ. بٌذی ؿذُ اٍلَیتتاسیخی 

 
 هحاسبِ ٍابستگی درًٍی هعيارّا

 ؿًَذ. دس ایي بخؾ هؼیاسّای ػ ح دٍم هذل تحقیق ًؼبت بِ یکذیگش هقایؼِ هی
 

 هقایسِ هعيارّا با تَجِ بِ بعذ فرٌّگی
دس ایي بخؾ هؼیاسّای اكلی تحقیق با تَجیِ بیِ هؼییاس ػَاهیل فشٌّگیی بیا یکیذیگش        

 هقایؼِ دس جذٍل صیش قابل هـاّذُ اػت.ؿًَذ. ًتایج ایي  هقایؼِ هی
 

 بٌسی هؼیارّا باتَجِ بِ بؼس فزٌّگي : ًتایج اٍلَیت10ی  ضوارُجسٍل 
 051/0 ًزخ ًاساسگاری

 ٍسى ًزهال ضسُ

 75/0 اجتواػي ػَاهل

 25/0 تاریري ػَاهل
 

، ٍ هؼیاس 75/0هـخق اػت کِ هؼیاس ػَاهل اجتواػی با ٍصى  10با تَجِ بِ جذٍل 
چٌیي با تَجِ  اًذ. ّن ّای اٍل تا دٍم قشاس گشفتِ لَیتٍدس ا 25/0تاسیخی با ٍصى ػَاهل 
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گییشی حاكیل    بِ دػت آهذُ اػت، ایي ًتیجِ 1/0کِ ضشیب ًاػاصگاسی کوتش اص  بِ ایي
 اًذ. ّا ػاصگاس بَدُ ؿَد کِ دادُ هی
 

 هقایسِ هعيارّا با تَجِ بِ بعذ اجتواعی
با تَجِ بیِ هؼییاس ػَاهیل اجتویاػی بیا یکیذیگش       دس ایي بخؾ هؼیاسّای اكلی تحقیق 

 ؿًَذ. ًتایج ایي هقایؼِ دس ؿکل صیش قابل هـاّذُ اػت. هقایؼِ هی
 

 بٌسی هؼیارّا با تَجِ بِ بؼس اجتواػي : ًتایج اٍلَیت11ی  ضوارُجسٍل 
 017/0 ًزخ ًاساسگاری

 ٍسى ًزهال ضسُ

 80/0 فزٌّگي ػَاهل

 20/0 تاریري ػَاهل
 

، هؼییاس ػَاهیل   80/0گی با ٍصى ٌهـخق اػت کِ ػاهل فشّ 11جذٍل با تَجِ بِ 
چٌییي باتَجیِ بیِ     اًیذ. ّین   ّای اٍل تا دٍم قشاس گشفتِ لَیتٍدس ا 20/0تاسیخی با ٍصى 

ِ    1/0کِ ضشیب ًاػاصگاسی کوتش اص  ایي گییشی حاكیل    بِ دػت آهذُ اػیت، اییي ًتیجی
 اًذ. ّا ػاصگاس بَدُ ؿَد کِ دادُ هی
 

 با تَجِ بِ بعذ تاریخی هقایسِ هعيارّا
دس ایي بخؾ هؼیاسّای اكلی تحقیق با تَجِ بِ هؼیاس ػَاهل تاسیخی با یکذیگش هقایؼِ 

 ؿًَذ. ًتایج ایي هقایؼِ دس ؿکل صیش قابل هـاّذُ اػت. هی
 

 بٌسی هؼیارّا باتَجِ بِ بؼس تاریري : ًتایج اٍلَیت12ی  ضوارُجسٍل 
 090/0 ًزخ ًاساسگاری

 ٍسى ًزهال ضسُ

 20/0 اجتواػي ػَاهل

 80/0 فزٌّگي ػَاهل
 

، هؼییاس  80/0هـخق اػت کِ هؼیاس ػَاهل فشٌّگی بیا ٍصى   12با تَجِ بِ جذٍل 
چٌیي باتَجِ  اًذ. ّن ّای اٍل تا دٍم قشاس گشفتِ لَیتٍدس ا 20/0ػَاهل اجتواػی با ٍصى 

گییشی حاكیل    ًتیجِبِ دػت آهذُ اػت، ایي  1/0کِ ضشیب ًاػاصگاسی کوتش اص  بِ ایي
 اًذ. ّا ػاصگاس بَدُ ؿَد کِ دادُ هی
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 ّا( بٌذی كلی شاخص ّای سراسری )اٍلَليت تعييي ٍزى
ّیای   ّیای ًْیایی ؿیاخق    با دس ًظش گشفتي سٍاب  بیي هؼیاسّای اكلی تحقیق، اٍلَیت
ّیای   آهَصاى یا ّواى ٍصى هشبَه بِ ابؼاد فشٌّگی، تاسیخی ٍ اجتواػی َّیت هلی داًؾ

 كَست صیش اػت: افضاس ػَپش دیؼیظى بِ با اػتفادُ اص ًشمػشاػشی 
 

 ّای تحمیك ّای سزاسزی ضاذص : ٍسى13ی  ضوارُجسٍل 
 هياًگيي شاخص هياًگيي شاخص

 18/0 ػاللِ بِ ّوَعٌاى ٍ ػشت ٍ رفاُ آًْا 086/0 احساسات ٍ ّیجاًات هلي

 012/0 ّای هلي الوثل ضزب 083/0 ذاعزات ٍ رٍیسازّای تاریري هطتزن

 011/0 ٌّز ٍ تَلیسات ٌّزی 082/0 سبه سًسگي

 01/0 الگَّای فىزی ٍ رفتاری هلي 08/0 لباس ٍ پَضص هلي

 008/0 ٍجساى جوؼي 07/0 سباى ٍ ذظ هطتزن

 007/0 ّای هلي هطاروت زر بسظ ٌّجارّا ٍ ارسش 07/0 اًسجام ٍ ٍفاق اجتواػي

 007/0 فىزی، اػتسال رفتاری ٍ هٌغك اجتواػي اًؼغاف 065/0 ازبیات هؼاصز ٍ هیزاث ازبي هطتزن

ّلا ٍ   ّلا، جطلي   آزاب ٍ رسَم، آییي

 اػیاز هلي
 005/0 ّا ٍ ػمایس ًَع ًگزش ٍ بزذَرز با سایز فزٌّگ 058/0

 005/0 آثار تاریري هلي 055/0 افترار بِ توایشات فزٌّگ هلي

 004/0 ّای تارید هلي ّا ٍ افساًِ اسغَرُ 052/0 هفاذز ٍ ًربگاى ػلوي، فزٌّگي، ٌّزی

 003/0 گستزی ذَاّي ٍ ػسالت ػسالت 048/0 پزستي ذَزباٍری هلي ٍ ٍعي

پلذیزی   هؼزفت، بصیزت ٍ هسلؤٍلیت 

 اجتواػي
 003/0 ّوسلي ٍ ّوزاّي با ًیاسهٌساى جاهؼِ 042/0

 002/0 تارید توسى هلي 041/0 ًوازساسی هلي ل ایزاًي

 001/0 پیطزفت ػلوي ٍ تىٌَلَصیه 032/0 اػتماز بِ هصالح ٍ آیٌسُ هطتزن هلي

 001/0 ًَآٍری ٍ بْساسی اجتواػي 02/0 ساسگاری ٍ تؼاهالت اجتواػي ساسًسُ

 019/0 رػایت لاًَى ٍ همزرات اجتواػي
   

ّیای احؼاػیات ٍ    هـخق اػیت کیِ بیِ تشتییب ؿیاخق      13با تَجِ بِ جذٍل 
ٍ  83/0هـیتش  بیا ٍصى   ، خاطشات ٍ سٍیذادّای تیاسیخی  086/0ّیجاًات هلی با ٍصى 
چٌییي ًیَآٍسی ٍ بْؼیاصی     ّین  ،بیـتشیي اٍلَیت سا داسًذ 082/0ػبک صًذگی با ٍصى 
 ، کوتشیي ٍصى سا بِ خَد اختلاف دادُ اػت.001/0اجتواػی با ٍصى 
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 گيری بحث ٍ ًتيجِ
ػاصی ابؼیاد فشٌّگیی،    ایي تحقیق با ّذفِ بشسػی کاسکشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ

آهَصاى اًجام ؿذ. ػیؤال اكیلی ػبیاست اػیت اص       اجتواػی َّیت هلی داًؾتاسیخی ٍ 
آهیَصاى چیِ هییضاى     ػاصی َّیت هلی داًؾ کِ کاسکشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ ایي

اػت؟ تجضیِ ٍ تحلیل پشػـٌاهِ دس ساب ِ با ػؤال اكلی تحقیق حاکی اص آى اػیت کیِ   
 هَصاى کاسکشد باالیی داسد. بشسػیآ ػاصی َّیت هلی داًؾ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ

 ًـیاى  آهیَصاى  ػاصی َّیت هلی داًیؾ  کاسکشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ T ضشایب
 داس هؼٌیی  دسكیذ  99 ػی ح  دس ٍ بَدُ 56/2 باالی ّا کِ ضشایب تواهی ؿاخق دّذ هی

چٌیي دس ًتیجِ آصهَى تحلیل ػاهلی هـخق ؿذ کِ بیـتشیي بیاس ػیاهلی اص    ّن .ّؼتٌذ
پیـیشفت  »ٍ کوتیشیي اص آى   846891/0با هییضاى  « احؼاػات ٍ ّیجاًات هلی»آى هؤلفِ 

اػت. باالبَدى کاسکشد احؼاػات ٍ ّیجاًات  606878/0با هیضاى « ػلوی ٍ تکٌَلَطیک
رّي ًیؼت؛ چشاکِ بیا ًگیاّی بیِ تیاسیخ      آهَصاى اهشی دٍس اص هلی دس َّیت هلی داًؾ
ّیای ایشاًییاى دس اػلیاس هختلیف، ًقیؾ احؼاػیات ٍ        گییشی  ایشاى ٍ سفتاسّا ٍ جْت

ّیجاًات هلی آًْا دس تؼییي ػشًَؿت خَد ٍ دس هتوایض کشدى َّییت هلیی ایشاًیی، بیِ     
کٌذ. دسٍاقغ احؼاػات ٍ ّیجاًات هلیی جیضٍ بیاسصی اص َّییت      سٍؿٌی خَدًوایی هی

ّای هختلف تیاسیخ بیِ خیَبی ًـیاى دادُ ؿیذُ       اًیاى اػت ٍ ّویي اهش دس بشِّهلی ایش
تَاًذ ایي  اػت. اها دلیل پاییي بَدى باسػاهلی ؿاخق پیـشفت ػلوی ٍ تکٌَلَطیک هی

اًیذ. اییي    دٌّذگاى، چٌیي ٍیظگی سا هختق َّیت ایشاًی اسصیابی ًکیشدُ  باؿذ کِ پاػخ
ّا ٍجَد داؿتِ ٍ  قشاس داسد، دس توام فشٌّ  ؿاخق کِ ریل هؤلفِ اًذیـِ ٍ سفتاس هذًی

 کٌذ. خلَف دس ػلش ها ایفا هی ّای هختلف، بِ ػاصی هلت ًقؾ هْوی دس َّیت
  ِ ّیای کیاسکشد    ّیا ٍ ؿیاخق   ػؤال فشػی اٍل ایي تحقیق کِ بِ دًبال کـیف هؤلفی

ٍجَ دس هباًی  آهَصاى بَد، با جؼت  ػاصی َّیت هلی داًؾ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ًْادیٌِ
ّای ایي هَضَع هَسد بشسػی قیشاس   ّا ٍ ؿاخق شی هَجَد ٍ تْیِ فْشػتی اص هؤلفًِظ

  ِ ِ   گشفت. ایي فْشػت پغ اص چٌذیي هشحلِ باصبیٌی ٍ پیاالیؾ، بی ای  كیَست پشػـیٌاه
ّا ٍ  تٌظین ؿذُ ٍ دس اختیاس خبشگاى ایي حَصُ قشاس گشفت. خبشگاى، هیضاى استباه هؤلفِ

ضَع بشسػی کشدُ ٍ ًظش خیَدسا دس اییي بیاسُ اػیالم     ّا سا با ابؼاد ٍ با خَد هَ ؿاخق
ّا هییاًگیٌی بیاالی هییاًگیي فشضیی سا کؼیب       کشدًذ. طبق ایي ًظشػٌجی، تواهی گَیِ

کشدًذ ٍ بذیي تشتیب هَسد ت ییذ خبشگاى قشاس گشفتٌذ. دس ایي هیاى، ؿاخق خاطشات ٍ 
یي یافتِ ًـیاًگش  سٍیذادّای تاسیخی هـتش  بیـتشیي ًوشُ سا بِ خَد اختلاف دادًذ. ا
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   ِ تیشیي   ػٌیَاى هْین   آى اػت کِ خبشگاى، خاطشات ٍ سٍیذادّای تیاسیخی هـیتش  سا بی
اًذ. ایي یافتِ تاحیذ صییادی بیا     آهَصاى ایشاًی اسصیابی کشدُ ؿاخق دس َّیت هلی داًؾ

ػیال   50ی ایشاًیاى ّوخَاًی داسد. تاسیخ ایشاى، بیِ خلیَف تیاسیخ     سٍحیات ٍ ػبقِ
ّای هَسد تَافیق   ّای خاف ایشاًیاى ٍ اسصؽ ّایی اػت کِ با ٍیظگیاخیش، پش اص سٍیذاد

ػیاص، تیاسیخ اییي هلیت سا سقین صدُ       آًاى گشُ خَسدُ اػت ٍ ّویي ػَاهل توایض َّیت
اًیذ، ػیْن    آفشیٌاى اكلی آى، ایشاًییاى بیَدُ   اػت. بٌابشایي، سٍیذادّای تاسیخی کِ ًقؾ

کٌذ. بیذیي تشتییب ًتیایج     ایفا هی ّای بؼذی آى ػاصی ایي هلت ٍ ًؼل صیادی دس َّیت
هؤلفیِ دس بؼیذ    2هؤلفِ دس بؼذ تاسیخی ٍ  2هؤلفِ دس بؼذ فشٌّگی،  2ػؤال اٍل فشػی، 

ًگیشؽ ٍ  »ٍ « ًوادّیا »اجتواػی َّیت هلی سا هؼشفی کشدًذ کِ بِ تشتییب ػباستٌیذ اص:   
اًذیـِ ٍ »دس بؼذ تاسیخی ٍ ًیض « آثاس تاسیخی»ٍ « سًٍذ تاسیخی»دس بؼذ فشٌّگی، « سفتاس

 دس بؼذ اجتواػی.« احؼاػات هذًی»ٍ « سفتاس هذًی
ّیای   ّیا ٍ ؿیاخق   بٌذی هؤلفِ ػؤال فشػی دٍم تحقیق کِ دس پی چگًَگی اٍلَیت

ای بشسػی ؿیذ ٍ دس ًتیجیِ آى،    آهَصاى بَد، با اػتفادُ اص تحلیل ؿبکِ َّیت هلی داًؾ
ی هـتش ، ػبک ّای احؼاػات ٍ ّیجاًات هلی، خاطشات ٍ سٍیذادّای تاسیخ ؿاخق

ّای اٍل تا چْیاسم سا بیِ خیَد اختلیاف      صًذگی ٍ لباع ٍ پَؿؾ هلی بِ تشتیب سدُ
 اٍلَیت داسًذ.« اجتواػی» ٍ« تاسیخی»، «فشٌّگی»چٌیي بِ تشتیب ابؼاد  دادًذ. ّن
(، دس 1393( ٍ جؼفیشی ٍ ّوکیاساى )  1393ایي تحقیق با ه الؼات قیادسصادُ )  ًتایج

هٌافغ هلیی  داسد ( دس سٍهاًی 2014( دس هالضی ٍ هادٍتا )2014ایشاى، فضیلِ ٍ ّوکاساى )
یک کـَس با َّیت هلی آًاى گشُ خَسدُ اػت. ایي هفَْم هشصپزیش ٍ جغشافیا هحَس کِ 
اهشٍصُ بؼیای اص هؼائل اقتلادی، اجتواػی ٍ فشٌّگی دس ػی ح دًییا سا تحیت ػیی شُ     

شایي پشداختي بِ آى هخلَكاً . بٌاباػتّا اص یکذیگش بَدُ  خَد گشفتِ، ػاهل توایض هلت
تش، یکی اص حؼاػتشیي هَضیَػات آهَصؿیی، تشبیتیی ٍ     اص ػٌیي ًَجَاًی ٍ حتی پاییي

ؿَد. بِ ّویي دلیل ضشٍست داسد آهیَصؽ   ّای آهَصؿی هحؼَ  هی حتی ػیاػی ًظام
 ِ ّیای ًیَ، بیا     ػیاصی ٍ تشبییت ًؼیل    سػیوی فشٌّی    ػٌیَاى هتیَلی   ٍ پشٍسؽ ایشاى بی

ّای سٍؿي ٍ کاساهذ، َّییت هلیی سا دس رّیي ٍ سفتیاس      اػتشاتظی سیضی كحیح ٍ بشًاهِ
ّا ؿکل دادُ ٍ تقَیت کٌذ. ایي هفَْم، اگیش بیِ دسػیتی هیذیشیت ؿیَد، یکیی اص        ًؼل
ّای یک هلت دس بشابش ّش ًیَع تْیاجن فشٌّگیی ٍ اقتلیادی ٍ حتیی       تشیي ػالح قَی

 .استقا بخـذسا ؿَد ٍ خَاّذ تَاًؼت ًام ٍ جایگاُ ایشاى ػضیض  اسضی قلوذاد هی
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 .143-162، كق 50، ؽ 13، ع هغالؼات هليفصلٌاهِ ؛ «هَسدی ؿْش  ؿْیذ هحالتی تْشاى(
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 .45-66، كق 1، ؽ 16ع ، فصلٌاهِ هغالؼات هلي، «اػالهی ایشاى
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