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 چكيذُ

حس هکاًی گزدضگزاى داخلی در  ًوا هضوَىضبکِ تحلیل ایي هقالِ بِ دًبال ارائِ 
بستت ز هیتتزاه گزٌّگتتی ٍ تتتارییی ضتتْز ضتتیزاس اژتتش  در ایتتي  تت ٍّص اس        

در ایي   ٍّص دٌّدگاى   اژخًگاری اژ فادُ ضدُ اژش   ضٌاژی کیفی هزدم رٍش
ِ     ًفز اس گزدضگزاى داخلی بَدُ 52 اً یتا    گیتزی ّدگوٌتد   اًتد کتِ اس یزیتم ًوًَت
اژ فادُ ضدُ اژش   ًوا هضوَىتحلیل ضبکِ لیِ اس ّای اٍ بزای تحلیل دادُ اًد ُ دض

، «ضتکَگایی حستی  » ٌیتادیي بتتن    تٌ  کد اٍلیِ بِ  13ای تحلیل،  هزحلِ 6در گزایٌد 
هعوتاری  »ٍ « بَدى در هکتاى اهتي  »، «ضٌاژاًِ درک سیبایی»، «حس تعلم بِ هکاى»

 یکٍ « هحَر خایزُ هکاى» ٍ «هحَر خایزُ رٍاى»دٌّدُ  دٍ تن ژاسهاى ؛«ًَاس رٍح
تحلیتل ضتبکِ    تقلیتل یاگ ٌتد    «بتاسفگزیٌی ختایزات تتارییی ت گزٌّگتی     »گزاگیز تن 

در ایي تحقیم حاکی اس فى اژتش کتِ گزدضتگزاى در هیتزاه گزٌّگتی       ًوا هضوَى
تتَاى فى را   کٌٌتد کتِ هتی    ای اس احساس هکاًی را تجزبِ هتی  ضْز ضیزاس هجوَعِ

بِ خَبی ًوایاًگز ارتبتا  گتزد   داًسش کِ  «باسفگزیٌی خایزات تارییی ت گزٌّگی »
ُ  ایتي ارتبایتات بتِ ًتَعی تقَیتش      با هکاى، گذض ِ، دیگزاى ٍ ختَد اژتش    ی  کٌٌتد

 ّای گزدی، گزٌّگی، تارییی ٍ هلی اگزاد اژش  َّیش
 

ضتبکِ  ًگاری، تحلیتل   گزدضگزی هیزاه، حس هکاًی، َّیش هلی، هزدم :ّا ٍاژُ كليذ
  ًوا هضوَى
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 ِِ ٍ بياى هسألقذهه
خلٛفٌشدؿٍشیٔیهشاثتشیٗا٘ٛاعٌشدؿٍشی،ٌشدؿٍشیفشٍٞٙی،ثٝیىیاصٟٔٓ

ٔیشاثفشٍٞٙیحبفظٝرٕؼییهّٔتاػتوٝدسٔٙبطكٔختّه فشٍٞٙهیدساػت.
ٔیهشاث.(1380:102)آؿهٛسی،ٞبٚسٚیهذادٞبلبثهُثبصدیهذاػهتٞب،ٔىبٖلبِتپذیذٜ

ٛد.یىیاصا٘ٛاعٔیشاثفشٍٞٙهیؿفشٍٞٙیثٝدٚثخؾّٕٔٛعٚ٘بّٕٔٛعتمؼیٓٔی
ّٖٕٔٛع،ٔىبٖ هفشٍٞٙیاػت.دسایٗٔىب ٞب،پیٛ٘ذٔأ٘ٛػیثیٗا٘ؼهبٖ،ٞبیتبسیخی

)تبثبٖٚٞباصرٟبٖٞؼتٙذٞبتزشثٝثالفلُا٘ؼبٖؿٛد؛چشاوٝٔىبٖٔؼٙبٚٔىبٖثشلشاسٔی
ٖتٛا٘ذٔٙزشثٝاحیبءٚفٟٓٔىبٖٔی.ثٙبثشایٗ(1390:88ٕٞىبساٖ، ٞهبیٍٟ٘هذاسیٔىهب

یٞبیرذیذؿٛد.ثهذٖٚفٟهٓرهبٔؼیاصٔىهبٖوهٝدسثشٌیش٘هذٜٔٛرٛدٚخّكٔىبٖ
ٖتٛاٖػّتثٝٔـخلبتا٘ؼب٘یاػت،ٔـىُٔی ٞهبساخلٛفثهٛدٖثؼیهیاصٔىهب

ُچٙیٗیىیاصاكهّیٞٓ.(2008:45)ٞبثشدٕٚٞىبساٖ،تٛضیحداد تهشیٗػٛأهُتـهىی
ٝٞبیٔىبٖبػیاػتوٝدسیٔىبٖ،احؼیتزشثٝدٞٙذٜ ایفشٍٞٙیٚتبسیخیثٌٝٛ٘ه

ٖفشددسیبفتٔیٔٙحلشثٝ ٞهبیؿٛد.احؼبع،رضءرذا٘بپزیشا٘ؼبٖاػتوهٝدسٔىهب
ؿٛ٘ذ.احؼبػیوٝحبكُػٙبكهشیچٙذٌب٘هٝٞبیٔتفبٚت،تزشثٝٔیٔختّ ،ثٌٝٛ٘ٝ

چٙیٗؿهٛسٚٞیزهبٖ،تزشثیهبتٞب،ٚٞٓٞب،طٕغٕٞچٖٛكذاٞب،ػلشٞبٚثٛٞب،سً٘
پهیؾاصٞهشچیهض،،ٞبدسربٔؼٝٚفشًٞٙحیٛسٚػُٕا٘ؼبٖٚحیاػت.ٔؼٙٛیٚس

ٕٞبٖادسانفشٍٞٙیاػهت.دسٚالهغ،،د.ادسانحؼیؿٛشٔیثبادسانحؼیٕٔىٗٚٔیؼّ
فٟٕٙذٚٞٓدسٔٛسدخٛدٚرٟبٖػخٗٞٓرٟبٖسأی،ٞباصطشیكحغوشدٖا٘ؼبٖ
ىب٘یاػتوهٝٔلبِؼهٝآٖدسٔیهبٖتشیٗاثؼبداحؼبع،حغٔیىیاصاكّیٌٛیٙذ.ٔی

 رٞٙهی ادسان حغٔىهبٖ،هفشٍٞٙیلبثُتٛرٝاػت.تبسیخیٞبیٔىبٌٖشدؿٍشاٖٚدس

 ٔحیط ثب دسٚ٘ی دساستجبطی سا اٚ وٝ اػت ٔحیط اص اٚ آٌبٞب٘ٝ ثیؾ ٚ وٓ احؼبػبت ٚ فشد

 ٚ خهٛسدٜ پیٛ٘ذ یٔؼٙبییٔحیطصٔیٙٝ ثب فشد احؼبع ٚ فٟٓ وٝ طٛسی ثٝ دٞذ،ٔی لشاس
 خلٛكیبت ثب ثٝٔىب٘ی فیب یه تجذیُ ٔٛرت وٝ ػبّٔیاػت حغ ایٗ ؿٛد.ٔی یىپبسچٝ

وٝ ایٗ ثش ػالٜٚ ؿٛد.حغٔىبٖٔی خبف)ٌشدؿٍش( افشاد ثشای ٚیظٜ سفتبسی ٚ حؼی
ٌشدؿٍشاٖ ٘ظش فشٍٞٙیٔٛسدٔفبٞیٓ اص ؿٛد،ٔی ٔحیط یه دس ساحتی احؼبع ٔٛرت

 ثبػهج ٚ وٙهذحٕبیهتٔهی ٔىبٖٔـخق یه دس ربٔؼٝ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبػی سٚاثط ٚ

.(1385:57)فالحهت،ؿهٛدآٟ٘بٔی ثشایٞٛیتی٘ٛ ثٝ ٞبیٌزؿتٝٚدػتیبثیتزشثٝ یبدآٚسی
ههفشٍٞٙهیاػهت.ایهٗفشدداسد،ٔیشاثتبسیخیٞبییوٝحؼیٔٙحلشثٝیىیاصٔىبٖ

ٍ٘بسا٘ٝاػت.ٔشدْیاكّیایٗپظٚٞؾحغٔىب٘ی،چیؼتیٚچٍٍٛ٘یآٖ،دغذغٝ
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 هفاّين ًظري
ٔیشاثدسِغتثٝٔؼٙیچیضیاػتوٝثٝاسثسػیذٜٚٔفْٟٛا٘تمبَاصهيراث فرٌّگي:

.دسٔهبدٜیىهٓلهبٖ٘ٛاػبػهٙبٔٝ(1386)فشًِٞٙغبتٔؼیٗ،سػب٘ذٌزؿتٝثٝآیٙذٜسأی
بسٔیشاثفشٍٞٙی،ؿبُٔآح»چٙیٗآٔذٜاػت:1364ٔیشاثفشٍٞٙیوـٛسٔلٛةػبَ

ثبلیٕب٘ذٜاصٌزؿتٍبٖاػتوٝ٘ـبٍ٘شحشوتا٘ؼبٖدسطَٛتبسیخاػهتٚؿٙبػهبیی
وٙهذ.اصایهٗطشیهك،آٖصٔیٙٝؿٙبختٞٛیهتٚخهطحشوهتفشٍٞٙهیسأیؼهشٔهی

«.آیذٞبیػجشتثشایا٘ؼبٖفشاٞٓٔیصٔیٙٝ
ٖ ٚ حهغ یٚاطٜ دٚ تشویهت اص ٔىبٖ حغ اكلالححس هكاى: ُٔىهب ؿهذٜ تـهىی

اص یىهی ٘خؼهت ؛داسد اكهّی ٔؼٙهبی ػٝآوؼفٛسد ِغت فشًٞٙ دس حغ یٚاطٜ.اػت
رٞٙی تلٛیش دسنثٝ ؿٙبػیسٚاٖ دس وٝ ٔحجت ٚ ػبطفٝ احؼبع، دٌْٚب٘ٝ،پٙذحٛاع
 ثٝفشد دس ؿیء خٛد ثٝ ٘ؼجت ؿیء ٔؼٙبی ادسان اص ثؼذوٝ لیبٚتی ؼٙی.یؿٛدٔی ٌفتٝ
یه دسثبسٜ لیبٚت دس تٛا٘بیی ػْٛثبؿذ، ثذ یب رزاةخٛة، تٛا٘ذٔی وٝ آیذٔیٚرٛد
ْثٝ وٝ«یبثیرٟت حغ» اكلالح دس حغ ٔؼٙبی ٔخُا٘تضاػی،ٔٛضٛع تٛا٘هبیی ٔفٟهٛ
ٖ دس ٔؼیشتٛا٘بیی یب ٔؼیش وشدٖپیذادس فشد یه ٝ خهٛد دادٖ ٘ـهب ٖ ثه دس .اػهت ا٘ؼهب

یٚاطٜ أهب .اػهتا٘ؼبٖ یثٝٚػیّٝ ؿیء یه وّی یب تبْ ؿٙبختٔؼٙبی ثٝحغ ٟ٘بیت
 ٔىبٖوّی یتزشثٝ ٚ لیبٚت ٔحجت، ػبطفٝ، ٔفْٟٛثٝ ثیـتش ٔىبٖحغ اكلالح دس حغ

.(1391:24)ضشاثیبٖٚٔٙؼبْ،اػت افشاد دس تؼّك یب خبف حغایزبد دس آٖ تٛا٘بیییب


 ادبيات تحقيق
یحغتؼّكثٝٔىبٖساثلٝ»ایثبػٙٛاٖ(،دسٔلبِؼ1394ٝ)صادٜؿیشا٘یصادٜٚوشْٔؼیٗ

یحغتفؼیشیثٝثشسػیساثلٝهیثبسٚیىشدتبسیخ«دسثبفتتبسیخیاسدثیُٚٞٛیت
ٝثشآ٘ٙا٘ذٚتدسثبفتتبسیخیاسدثیُپشداختٝیتؼّكثٝٔىبٖٚٞٛ یذوٝٞٛیهتساثله

ثؼیبسٔؼتحىٕیثبثٙبٞبیتبسیخیٚلهذیٕیؿهٟشیداسد.ٞٛیهتؿهٟشیدساسدثیهُ
حجهتیضاٖحغتؼّكثٝٔىهبٖ،ثهٝخهبطشاتآئیٙیاػت.ایزبدٚٔیثشٌشفتٝاصٔشاػٕ
یؿٟشی،ٞٛیهتٚحهغٔىهبٖاصؿٟشٚ٘ذاٖثؼتٍیداسد.دسحٛصٜیؿذٜدسحبفظٝ

ٌیهشد.دسیؿیخكفیٚأْییٔؼزذربٔغثبصاس،ٔؼزذرٕؼٝ،ثبصاسٚٔزٕٛػٝاثٙیٝ
بْایاِٟٞبیٔحّٝیٔحالتایٗ٘مؾساثلٝاصٔؼبرذٚٚاؿذٌبٜكٛستیوٝدسحٛصٜ

ٝ تحّیُ ٚ ثشسػی»ثٝ،(1389ٚاسحیٕٚٞىبساٖ) ٌیشد.ٔی ٚؿهٟشی ٞٛیهت ٞهبیٔؤِفه
«ٌّجٟهبس( ؿٟش ٔٛسدی: رذیذ)ٔلبِؼٝ ؿٟشٞبی ٖبػبوٙٔىب٘ی تؼّك ٔیضاٖ ثب آٖیساثلٝ
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ٝتحّیّیهیتٛكیفثبسٚؿیختٝٚپشدا ثهٝثخهؾٞٛیهت ٞهبیثٝد٘جبَؿهٙبختٔؤِفه
ثیٗ یساثلٝ تحّیُ ػٛأُ، ایٗ اص ثشخٛسداسیِحبظ ثٝ ؿٟشرذیذ ٞش ٘ٛؿٟشٞب،ثشسػی

لهٛت ٚ ضؼ  ٔىب٘یؿٟشٚ٘ذاٖٚوـ ٘مبط تؼّك ٔیضاٖ ٚ ؿٟشی ٞٛیت فبوتٛسٞبی
ٖ وٝدٞذ٘ـبٖٔی تحمیكآٟ٘ب٘تبیذؿٟشٞبثٛدٜاػت. ٝ ٚرهٛد ٔیهضا ٞهبیٞٛیهتٔؤِفه

تخبسریدسٔیبٖٔلبِؼب دسكذٔتٛػطسٚثٝپبییٗاػت.3/91ٌّجٟبس، ؿٟش دس ؿٟشی
ٝ،(2013٘ظادٕٚٞىبساٖ)ٞبؿٓ تٛاٖثٝپظٚٞؾٔی ایثهبػٙهٛاٖاؿبسٜوشدوٝدسٔمبِه
،ثٝثشسػیٔؼٙبیحهغٔىهبٖ،«ای(ایٔمبیؼٝ)ٔلبِؼٝٚدِجؼتٍیٔىب٘یحغٔىب٘ی»

ٞٛیتٔىبٖ،ٔؼٙبیٔىبٖٚدِجؼهتٍیثهٝٔىهبٖدسٔلبِؼهبتٔؼٕهبسیٚؿٟشػهبصی
حغٔىب٘یٚدِجؼتٍیثٝٔىبٖٚچٍٍٛ٘یافضایؾیبوهبٞؾیا٘ذ.آٟ٘بساثلٝپشداختٝ

ا٘ذوٝافهضایؾدِجؼهتٍیثهٝٔىهبٖتمٛیهتآٖسأٛسدثشسػیلشاسدادٜٚ٘تیزٌٝشفتٝ
ٝتؼٟذثیـتشآٟ٘بثٝٔىبٖاػت.یحغٔىب٘یافشادٚٚاثؼتٍی،تؼّكٚدس٘تیزوٙٙذٜ

 
 تحقيق شٌاسي رٍش
.سٚیىهشدتفؼهیشیثهشاػهتؿٙبػیتحمیكحبضهشثشاػهبعسٚیىهشدتفؼهیشیسٚؽ

خاللیت،فؼبَثٛدٖ،ػبص٘ذٌی،ػیبِیتٚالؼیت،لبثّیتػبختٔؼٙبٚلبثّیتػهبخت
طٛسوّیثشا٘ؼبٖوٙـٍشفؼبَٔؼٙبػبصتٕشوضداسدا٘ؼبٖٚثٝیثٝٚػیّٝٚتغییشٔحیط

.دس٘تیزٝا٘ؼهب٘یوهٝفؼهبَٚ(2006:125ٛٔٗ،؛٘ی2007:45؛وشػَٛ،1،2001:119)پتٗ
تٛا٘هذػهبختبسٞبساؿهىُدادٜٚدسٚالهغوٙـٍشاػتٚتٛاٖػبختٔؼٙبساداسد،ٔی

ػبختبسٞبثذٖٚحیٛسوٙـٍشٔؼٙبییدسخٛد٘ذاس٘ذٚثٝػجهبستدیٍهشایهٗوٙـهٍش
ٚاػتوٝػبختبسٞبسأی الؼیهتػبصد.ٚالؼیتٔذاْدسحهبَتِٛیهذٚؿهذٖاػهتٚ
ایزهبدٚ،ؿِٕٛیٚرٛد٘ذاسد.ٞهذ اػهتفبدٜاصایهٗسٚیىهشدیىؼبٖ،فشاٌیشٚرٟبٖ

فٟٓص٘ذٌیارتٕبػیٚ٘یضوـ ایٗٔلّتاػتوٝافشادچٍٛ٘ٝدسؿهشایطیتٛػؼٝ
وٝآٟ٘بچٍٛ٘ٝص٘ذٌیخهٛدساٞؼتٙذفٟٓایٗٚثٝد٘جبَوٙٙذٔختّ ٔؼٙبساایزبدٔی

پظٚٞؾحبضهشثشاػهبعسٚیىهشد،.دسایٗٔؼیش(2،1993:79ثشيس)الٚوٙٙذتزشثٝٔی
االتؤٌٛییثٝػٌضیٙذ.دسایٗٔیبٖثشاػبعپبػخؿٙبػیویفیساثشٔیتفؼیشی،سٚؽ

ؿهٛد.پهبسادایٓغبِهتدسٍ٘بسیا٘تخبةٔهیؿٙبػیویفیٔشدْٚاٞذا تحمیك،سٚؽ
وؼتتلٛیشیوّیاصٍ٘بسیٔشدْپظٚٞؾپبسادایٓتفؼیشیاػت.،ٍ٘بسیتحمیكٔشدْ

ٝ ٞهبیسٚصٔهشٜٔٛضٛعٔٛسدٔلبِؼٝ،فشًٞٙیبٌشٜٚارتٕبػیثبتأویذثشٕ٘بیؾتزشثه
                                                           

1. Patton        2. Lowerberg 
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)فشا٘ىهُٚٚاِهٗ،افشاداصطشیكٔـبٞذٜٚٔلبحجٝثبآ٘بٖٚافهشادٔهشتجطدیٍهشاػهت
یػٕیكٚٔـهبٞذٜیٍ٘بسیؿبُٔٔلبحجٝٔشدْی.ٔلبِؼٝ(2010:33؛فتشٔٗ،1990:43
ٚٞهذ آٖاسائهٝ(1987:199)یهبوٛة،لؼیهتاػهتٛوٙٙذٌبٖدسیهٔؿشوتٔذاْٚ

)فشا٘ىُٚٚاِٗ،دٞید٘یبتٛػطافشاداػتتلٛیشیوّیاصچٍٍٛ٘یتٛكی ٚػبصٔبٖ
ٝثٝد٘جبَا٘زبْتحمیكٔشدْٔحمك.دسایٗپظٚٞؾ(1990:89 ثهٝٚتٛكهیفییٍ٘بسا٘ه
اصطشیهكاػهت.ٔیهشاثفشٍٞٙهیفٟهٓٚوـه حهغٔىهب٘یٌشدؿهٍشاٖدسد٘جهبَ
دسیهٔـتشنٞب،سفتبسٞب،ػمبیذٚصثبٍٖ٘بسی،ٔحمكثٝتٛكی ٚتفؼیشاسصؽٔشدْ

دسایهٗپهظٚٞؾ،.(1391:36ثهٝ٘مهُاصایٕهبٖ،1968)ٞبسیغ،پشداصدٌشٜٚفشٍٞٙیٔی
ٓدسرٟتفٟٓٔٙذٍ٘بسیتالؿی٘ظبْٔشدْ ٖحغٔىبٖٚٔؼٙهبیٔىهبٖٟٚٔه ،تهشاصآ
ٝتهبرضئیهبتدسپیآٖاػهتٍ٘بسیٔشدْضیحٚثبصٕ٘بییایٗحغاػت.تٛ یتزشثه

٘ـهبٖ،ٌیشدكٛستٔیٔیشاثفشٍٞٙیدسٔىب٘یثٝ٘بْحؼیٌشدؿٍشاٖداخّیساوٝ
ٞبیرٕؼیٚتبسیخیٞٛیتیٝحغٚٔؼٙبیٔىبٖٚچیضیوٝاصتاللیٔزٕٛػ.ذدٞ

.آیذدسیهٔحیطٔـخقثٝٚرٛدٔیٌشدؿٍشاٖ
٘ظیهشثهی ثبػهتب٘ی آحهبس لذٔت ِحبظ ٚاصداسدغٙی ِتبسیخییپیـیٙٝوٝ ؿیشاص ؿٟش
ٝاػهت. ؿهذٜ ٔلبِؼٝا٘تخبة ٔٛسد یربٔؼٝ ػٙٛاٖثٝاػت ٕٝ٘ٛ٘ه ایهٗیٔهٛسدٔلبِؼه

ٌٚیشیٕ٘ٛ٘ٝدسایٗپظٚٞؾاص.ٞؼتٙذپظٚٞؾٌشدؿٍشاٖفشٍٞٙیؿٟشؿیشاص ٘ظهشی
25ٝاػتفبدٜؿذٜاػت.دسایٗپظٚٞؾٞذفٕٙذ ٖ٘فهشثه لّؼهیٗیٔدٞٙهذٜپبػهخػٙهٛا
ثشاػبعٔؼیبسٞبییٕٞچٌٖٛشدؿهٍشداخّهیثهٛدٖ،ٌشدؿهٍشٔیهشاثثهٛدٖ،تحمیك

رٕـهیذٚٔؼهزذآسأٍهبٜحهبف ،تخهت.٘ذذؿحذاوخشتٙٛع)ػٗٚرٙغ(ا٘تخبة
ٓ٘لیشإِّهثشاػبعٔؼشٚ ثٛدٖاصٍ٘بٌٜشدؿٍشاٖ، چٙهیٗپشثبصدیهذتشیٗآٟ٘هبٚٞه

ػٙٛأٖیذأٖلبِؼٝپظٚٞؾحبضشدسفشٍٞٙیثٝهیتبسیخٞبیٔتفبٚتداؿتٗوبسثشی
ٔـهبٞذٜٞهبیپهظٚٞؾویفهیاصرّٕهٝدسایهٗتحمیهكاصتىٙیههذ.٘٘ظشٌشفتٝؿهذ

ٞبیدسایٗتحمیكاصتىٙیهاػتفبدٜؿذ.سػٕیٚغیشسػٕیػٕیك،ٔـبسوتی،ٔلبحجٝ
ذ.ٔحمهكاصٔٙهبثغؿهشایسػیذٖثٝلبثّیتاطٕیٙبٖٚاػتٕبدتحمیكاػهتفبدٜٔتفبٚتیث

ٞبیاِٚیٝ،ٞٓاصاٚثشایٌشدآٚسیدادٜ؛آٚسیاطالػبتاػتفبدٜوشدٔتفبٚتیثشایرٕغ
ٓ چٙهیٗاصاثضاسٔلبحجٝ،ٔـبٞذٜٔـبسوتیٚسفتٚآٔذٔىشسثهٝٔیهذاٖتحمیهكٚٞه

تٛا٘ؼتثٝفٟهٓثٟتهشٓ،ػىغٚكذاٞبییوٝٔیٔٙبثغدیذاسیٚؿٙیذاسیٕٞچٖٛفیّ
ثٙذی٘تیزٝتحمیكوٕهوٙذ،اػتفبدٜوشد.ایهٗسٚؽٞبٚكٛستٔحمكدستذٚیٗتٓ

پبیهبییدس.ؿهٛدٔٙجغاطالػهبت٘بٔیهذٜٔهیثٙذیٔخّجؿٙبػیویفیثبػٙٛاٖدسسٚؽ
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تحمیهكثهشایؿٛد.وٝدسایهٗؿٙبػیویفیثبػٙٛاٖاتىبپزیشیتحمیك٘بٔیذٜٔیسٚؽ
سػیذٖثٝاتىبپزیشیتحمیك،ثشایاطٕیٙبٖاصػذْاؿتجبٞبتآؿىبسٍٞٙبْپیهبدٜوهشدٖ

ؿذ.ٛسٔىشسٔتٖٛاِٚیٝثشسػیٔیطٞب،ثٝدادٜ
ٖؿجىٝتحّیُ»اصتىٙیهٞبدسایٗپظٚٞؾثشایتحّیُدادٜ اػهتفبد1ٜ«ٕ٘هبٔیهٕٛ

ؿهجىٝتحّیهُ.ٔؼشفیؿهذٜاػهت(2001)2اػتشِیًٙهوٝثٝٚػیّٝرٙیفشاتشایذؿذ،
ٚاػهتٞبیثشرؼتٝدسیهٔتٗ،دسػلٛحٔتفهبٚتثٝد٘جبَاػتخشادتٕٓ٘بٔیٕٖٛ
ٕٓ٘بٔیٕٖٛٞبیؿجىٝتحّیُ .ٞؼهتٙذٞهبثٝد٘جبَتؼٟیُػبختبسثٙذیٚتشػیٓایهٗته
ٞهبٞبیٔتٙیٚتشػیٓایٗتٓٞباصدادٜ،فشایٙذاػتخشادتٕٓ٘بٔیٕٖٛٞبیؿجىٝتحّیُ

اِه (:وُفشایٙذتحّیُثٝػٝٔشحّٝوالٖتمؼیٓؿذٜاػتاػت.ثباثضاسیثبصٕ٘بیب٘ٝ
ٝ،تمّیُیبتزضیٝٔتٗ ػهبصیاوتـهبفبت،وهٝثهٝطهٛسة(اوتـب ٔتٗٚد(یىپبسچه

ؿههجىٝتحّیههُ.ثههشایسػههیذٖثههٝؿههذٜاػههتآٚسد1ٜیخالكههٝدسرههذَٚؿههٕبسٜ
ثٙذیٚریُٞهشدػتٝٚ،اػتخشاد،ٌشدآٚسیؿذٜٞبی،وذٞبیاِٚیٝاصدادٜٕ٘بٔیٕٖٛ

.ایهٗاػهتدػتٝػٙٛا٘یِحبظؿذوٝایٗػٙٛاٖػلحاِٚیٝا٘تهضاعدسفشایٙهذتحّیهُ
وٝؿٛاٞذٔمذٔبتیػلحاَٚدسٔتٖٛسا٘ـهبٖٞؼتٙذٞبیثٙیبدیٗٞبیاِٚیٝ،تٓػٙٛاٖ
ػلٝٚآ٘یآٖ،٘یبصثهٝٚا.ثشایسػیذٖثٝیهتٓثٙیبدیٗٚثشایفٟٓٔؼٙبیثیدٞٙذٔی

ٓ ٝلشاسدادٖآٖتٓدسثؼتشدیٍشته آٟ٘هبثهبٞهٓیههتهٓیٞهبیثٙیهبدیٗاػهت.ٕٞه
وهٝؿهذ٘ذدٞٙهذٜػهبختٝٞبیػبصٔبٖدٞٙذ.دسٔشحّٝثؼذتٓدٞٙذٜسا٘ـبٖٔیػبصٔبٖ

ایٗتٓدسػلحٔیب٘ٝ،ا٘ذثٙذیؿذٜتشثبیىذیٍشدػتٝػبصیاكَٛا٘تضاػیثشایخالكٝ
ٞبیٔفٟٛٔیثهبٔحتهٛایٔـهبثٝٞبیثٙیبدیٗدسدػتٝدٞٙذٜتُٓاػت،وٝػبصٔبٖتحّی
دس3«اػتؼبساتاكهّی».تٓفشاٌیشدسٚالغؿذفشاٌیشثشػبخت.دسٔشحّٝثؼذتٓاػت

ٞبییٞؼهتٙذوهٝدسثهبالتشیٗٞبیفشاٌیش،تٓآٚس٘ذ؛تٓدسٔی«وُ»ػٙٛاٖیهٔتٗساثٝ
ٖػلحا٘تضاعٚتفؼیشلهشاس ٓدٞهیدادٜداس٘هذ.پهغاصػهبصٔب ٞهبیثٙیهبدیٗ،ٞهبدسته

ٓدٞٙهذٜٔب٘ٙذوٝ٘ـبٖایٚةٔشاحُدس٘مـٝیدٞٙذٜٚفشاٌیش،ٕٞٝػبصٔبٖ ٞهبییته
ثهٕٝ٘بٔیٕٖٛایؿجىٝتحّیُكٛستٞبٞؼتٙذثٝثشرؼتٝدسٞشػلحٚسٚاثطثیٗتٓ

.(2001:388اػتشِیًٙ،ه)اتشایذؿذ٘ذٕ٘بیؾٌزاؿتٝ


                                                           
1. Thematic Network Analysis   2. Attride-Stirling, J.  3. Principal Metaphor 
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 ًوا هضوَىضبکِ تحلیل : هشاحل تحلیل دس 1 جذٍل ضواسُ

تملیل یا ( 1
 تجضیِ هتي

 دادُ کذگزاسی: اٍلگام 
چْااسچَ   الف( تْیِ 

 کذگزاسی

تجضیااِ هااتي  ااا    ( 
استفادُ اص چْااسچَ   

 کذگزاسی

 ّا : ضٌاسایي تندٍم گام
ّا اص  الف( استخشاج تن

ّای کذگازاسی   لسوت
 ضذُ

 ّا  ( تصحیح تن

تحلیل :  شساخت سَم گام
 ًوا هضوَىّای  ضبکِ

 ّا تنالف( هشتب کشدى 
 ّای  ٌیادیي تن ( اًتخا  

 دٌّذُ ّای ساصهاى تنکشدى  هشتب ج(
 فشاگیش)ّای(  تند( استخشاج 

 ًوا هضوَىضبکِ ّا( تشسین تحلیل 
 ٍ  شسسي هجذد آىضبکِ ٍ(  اص یٌي 

 اکتطاف هتي( 2
 تَصیف ٍ اکتطاف: چْاسمگام 

 ًوا هضوَىّای  ضبکِ تحلیل
 ًوا هضوَىضبکِ تحلیل  ساصی پٌجن: خالصِگام 

ساصی  یکپاسچِ(3
 اکتطافات

 الگَّاتفسیش : ضطنگام 

 331: 2001اتشایذ ا استشلیٌگ، هٌبغ: 


 ّاي هطالعِ یافتِ

ٗپٙذوذاِٚیٝ،ػیٚیهیدسثشداس٘ذٜحغٔىب٘یٕ٘بٔیٕٖٛؿجىٝتحّیُ تٓثٙیهبدی
ههثبصآفشیٙیخهبطشاتفشٍٞٙهی»اػتوٝحَٛٔحٛستٓفشاٌیشدٞٙذٜتٓػبصٔبٖٚدٚ

.ا٘ذؿىٌُشفتٝ«تبسیخی


 حس هکاًي ًوا  شساخت تحلیل ضبکِ هضوَىفشایٌذ : 2جذٍل ضواسُ 
تن 

 فراگير

تن 
 دٌّذُ سازهاى

 كذ اٍليِ تن بٌيادیي
هفَْم 
 هرتبط

ٌگ
شّ

ت ف
طشا

خا
ي 

شیٌ
صآف

 ا
 ا 

ي

خي
اسی

ت
 

اى
سٍ

شُ 
اط

خ
 

َس
هح

 

یي
َفا

ضک
 

سي
ح

 

 حس دٍگاًِ ضادی ٍ غن دلٌطیي

ًي
کا

س ه
ح

 

 حس آساهص دس هکاى
 سکَت هتفکشاًِ

 حس تاصگي سٍحي
 تٌْایي اسصضوٌذ

  شٍص ّیجاى هطلَ 
 ضکَفایي ضَق ٌّشی ٍ اد ي

 حس سبکبالي
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 حظ سٍحي
 حس ًیاصهٌذی  ِ ػطك

 حس توایض
 تاسیخي ٍ فشٌّگي حس اصالت

اى
هک

 ِ
ك  

تؼل
س 

ح
 

 یادآٍسی خاطشات
 ػطك ٍ ػاللِ  ِ هکاى
 حس احتشام  ِ هکاى

 حس آضٌایي پیطیي  ا هکاى
 حس ٍا ستگي راتي  ِ هکاى

اى
هک

شُ 
اط

خ
 

َس
هح

 

دسن 

ضٌاساًِ اص  صیبایي

 هکاى فشٌّگي

 هَسیمي دس هکاى جزا یت ٍ دلٌطیٌي
 هطبَعػطشّای 

 ًَضیذًي سٌتي
 اهکاى لذم صدى آسام

ٍح
ی س

اس
ؼو

ه
 

َاص
ً

 

جاسی  َدى سٍح طبیؼت دس  ٌا )گل، گیاُ، 
 سبض  َدى هحیط(

 جشیاى سٍح صًذگي دس فضا
ّای  ػظوت، کاضي، )ًمص هؼواسی فشٌّگي

 ّای سًگي( سًگاسًگ، پٌجشُ
 پاکي ٍ تویضی
 سادگي  اضکَُ

 ّاسهًَي هتماسى فضا )ًظن(
 صیبایي  صشی

 َدى دس هکاى 

 اهي

 ػذم ّشاس
 ػذم ػجلِ

 دًج  َدى فضا


 «هحَر ـ خاطرُ رٍاى»دٌّذُ:  تن سازهاى
تشیٗاسوبٖص٘ذٌیثـشاػهت،ثهٝطهٛسیوهٝسٚا٘ییىیاصضشٚسیٚ٘یبصٞبیحؼی

ٗٞبیص٘ذٌیدسٌیشایٗ٘یبصٞباػهت.ِحظٝیٕٞٝ ٗیىهیاصثؼهتشٞبیتهأٔی وٙٙهذٜایه
٘یبصٞب،ػفشوشدٖاػت.یىیاصثؼتشٞبیٟٔٓاحیبٌشسٚاٖٚسٚحٌشدؿٍشاٖدسد٘یبی
پشتٙؾأشٚصیٔیشاثفشٍٞٙهیٚتهبسیخیاػهتوهٌٝشدؿهٍشاٖدسآٖاحؼبػهیسا

ٗوٙٙهذٚثهٝاؿهتشانٔهیتزشثٝٔهی ،دسد٘یهبیأهشٚصی،ٌزاس٘هذوهٝدسدیٍهشأهبو
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وٙٙذوٌٝهبٞیػت.دسایٗأبوٗ،ٌشدؿٍشاٖتٙٛػیاصاحؼبعساادسانٔیتشاوٕیبة
ایٗتٙٛع٘بػبصٌبسیدِٙـیٙیداسد،ٕٞچٖٛحغػٕیهكغٕهیدِچؼهت.ایهٗحهبالت

تٛاٖؿىٛفبییحؼی٘بٔیذ،دسایٗحبِت،ٌشدؿٍشثٝثٟتشیٗ٘هٛعٕٔىهٗحؼیسأی
تزشثیبتحؼهیٔتفهبٚتاص.ؿىٛفبییحؼیتبثؼیاصدػبصاحؼبعخٛدساؿىٛفبٔی

رّٕٝحغدٌٚب٘ٝؿبدیٚغٓ،حغآسأهؾٚػهىٛتیٔتفىشا٘هٝٔب٘ٙهذٞیپٙهٛتیضٔی
ثهٝوـه ٚفٟهٓخهٛدتٛا٘هذٞب،ٔیدسایٗٔىبٖثبخٛدخّٛتأىبٖتبسیخیاػت.
ٚاػهتٟٔیهبثشایخٛدؿٙبػیٚتؼهبِیؿخلهیتیفهشد،ثؼتشیفیبثیب٘زبٔذ.دسایٗ

ؿهٛ٘ذٔهیافشادثٝٔٗٚالؼیخٛد٘ضدیهؿىٛفبوٙذ.یافشادساطّجحغوٕبَتٛا٘ذٔی
ٖسأهیدسسفتبسٚاػٕبَخٛدثبصا٘ذیـهیوٙٙهذ.ایهٗفشایٙهذٔؼٙهبداستٛا٘ٙذٔیٚ تهٛا

خهٛدٌشدؿٍشدسایهٗٔىهبٖدسٚرهٛد دا٘ؼت.دٞٙذٌبٖپبػخثبصآفشیٙیٞٛیتفشدی
وٙذوٝچمذسٌشدؿٍشحغٔیوٙذ.حؼیٕٞچٖٛدسٞٓثبفتٍیثبٌزؿتٝساتزشثٝٔی

چٙیٗدسایهٗدا٘ذ.ٞٓثٝایٗفیب٘ضدیهاػتٚخٛدسالؼٕتیاصٔىبٖٔیؾسٚحیبت
تٛا٘ذثٝخٛثیلؼٕتیاصحبفظٝتبسیخیخهٛدسااحیهبءوٙهذ؛ثهٌٝزؿهتٝٔىبٖفشدٔی

ثشٌـتٝٚثٟتشیٗخبطشاتخٛدسایبدآٚسیوٙذ.حؼیوٝؿبیذآٖساثتٛاٖحغأتذاد
یخیدا٘ؼت،حؼیثٙیبدیٗدسٚرٛدثـشوٝدسفیهبٞبیتهبسیخیٚفشٍٞٙهی،ثهبتبس

طثهبباحؼبعتهذاْٚتهبسیخیٚاستجهایٗفشایٙذ،ؿٛد.ٞبص٘ذٜٔیدیذٖٕ٘بدٞبٚ٘ـب٘ٝ
ثبصآفشیٙیٞٛیتتبسیخیدسثؼهتشتٛاٖچٙیٗػفشرٞٙیثٝتبسیخسأیٌٚٞٓزؿتٍبٖ

ٓ ٔؼهب٘ی اص یىهی .دا٘ؼهتشاٖفشٍٞٙیٚػیؼتٓٔؼب٘یٔـتشنٌشدؿٍ دسٔهؤحش ٚ ٟٔه
ا٘ؼبٖثٝٔحیطپیشأٖٛخٛداػهت.ایهٗ خبطش تؼّكحغ،ٔحیط ٚ ٌشدؿٍش استجبطثب

ٚتؼٟهذاخاللهیاٚسادسدادٜدِجؼتٍیٌشدؿٍشساثٝٔحهیطافهضایؾ،احؼبعتؼّك
ارتٕبػی، تؼبٔالت ظبٞشی، ٞبیٚیظٌیرّٕٝ اص .ػٛأُثؼیبسیثشدٔمبثُٔىبٖثبالٔی

ارتٕبػی،أىبٖیبدآٚسیخهبطشاتفشٍٞٙی،ٕ٘بدٞبی ٞبیػٕٛٔی،ػٕجُ ثشخٛسدٞبی
احؼبع ایزبد دس ٌزؿتٝ،ػـكٚػاللٝثٝٔىبٖٚحغآؿٙبییپیـیٗثبٔىبٖ،ٍٕٞی

ٌٓشدؿٍشاٌٖشدؿٍشاٖ٘مؾداس٘ذ. تؼّك ٝٞهبٚػهٙتثبیهبدآٚسیسػه یٞهبیدیشیٙه
ثبصػبصیٕٚ٘بیؾٔشاػٓٔختّ تبسیخیچٙیٗ،ٞٓ؛تبسیخیدسفیبیٔیشاثفشٍٞٙی
یٕ٘بدٞبیفشٍٞٙهیٔـبٞذٜ؛ٞبیتبسیخیخب٘ٝاصرّٕٝ،ٚفشٍٞٙیدسثشخیاصأبوٗ

ٖٞبٚٔـبٞذٜٚاثضاسٚٚػبیُتبسیخیدسٔٛصٜ ٞهبیوٟهٗ،یآحهبسیدسساثلهٝثهبصثهب
احؼهبعتؼّهك،،وٙٙهذ.ایهٗیهبدآٚسیٚثبصػهبصیفشًٌٞٙزؿتٝخٛدساثبصػبصیٔی

ٚایهٗفشایٙهذثهٝثهبصآفشیٙیوهشدٜٔبِىیتٚافتخبسثٝفشًٞٙسادسٚرٛدافشادص٘ذٜ
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فشٍٞٙهی ٞٛیهت اص ٔٙظٛس. ؿٛدفشٍٞٙیافشادٔٙتٟیٔی«ٔٗویؼتٓ»ٞٛیتفشٍٞٙییب
یه چٝغیشسػٕی(دس ٚ سػٕی اصػیٛیت)چٝ ٔـتك وٝ اػت خٛیـتٗ اص دسایتیآٖ

ٚ ٞهبػهٙت ٞب،ٍ٘شؽ ٞب،اسصؽ ثبٚسٞب، پشٚسؽدا٘ؾ، ٚ ا٘تمبَ ٔجٙبی ثش ارتٕبػیٌشٜٚ
ٚٞهبَٕٚٞىهبساٖ،2007:352)دافٙهی،ثیٗاػیباػت ٔـتشوی ٔؼیٗ ص٘ذٌیٞبیؿیٜٛ
ثهٛدٖدسٔیهشاث.(1389:133،٘مُؿهذٜدسٔحٕهذپٛسٕٚٞىهبساٖ:2000؛ٔتیٛع،1996

وٙذ.ایهٗكیسأٙتمُٔیفشٍٞٙی،ثٝافشادحغتؼّكٚػیٛیتدسٌشٜٚفشٍٞٙیخب
ثٙبثشایٗ،دسفیبیٔیشاثتٛاٖرضئیاصٞٛیتفشٍٞٙیّٚٔیآ٘بٖدا٘ؼت.حغسأی

تهٛاٖثهبصآفشیٙیایهٗیاسوبٖٞٛیتفشٍٞٙیٔیٌٚٛدسثبسٜفشٍٞٙیثبٔـبٞذٌٜٚفت
تٛا٘ذخبطشاتیٔب٘ذٌبسوٝٔجتٙیثشایٗحبالتسٚحیٚسٚا٘یٔی.ٞٛیتسأذػیؿذ
ٝساثشرهبیٌزاس٘هذ.،سٚاٖا٘ؼبٖٞؼتٙذ یطهٛسوّی،ایهٗحبِهتساوهٝدسثشداس٘هذٜثه

ٔحٛستؼجیشوشدوهٝتٛاٖثٝخبطشٜسٚاٖؿىٛفبییحؼیٚحغتؼّكثٝٔىبٖاػتٔی
ؿهٛد.ایهٗخهبطشٜوبسوشدٞهبیٔخجتهیثهشایدسایٗأبوٗتزشثهٝٔهی،ثٝثٟتشیٗ٘حٛ

تٛا٘ذا٘ؼبٖساثهشایثبصٌـهتثهٝیٗحغٔیٌشدؿٍش،ربٔؼٝٚٔىبٖفشٍٞٙیداسد.ا
.تؼّكٌشدؿٍشساثٝٔىبٖافضایؾدٞذٚص٘ذٌیػبدیٚا٘زبْأٛسسٚصٔشٜآٔبدٜػبصد

چٙیٗ،ص٘ذٌیپشفـبسارتٕبػیاػت.ٞٓیوٙٙذٜایتؼٟیُیسٚأٖحٛسثٌٝٛ٘ٝخبطشٜ
ٔٙزهشٞهبدسایٗٔىبٖٞبیحبَخٛةِٚجخٙذثشسٚیِتا٘ؼبٖٔـبٞذٜایٗ٘ٛعخبطشٜ،

حغٔلّهٛةاستجهبطیؿٛد.ایٗفشایٙذثٝافشادثٝیىذیٍشٔییاحتشأْتمبثُثٝتزشثٝثٝ
ؿهٛدٚیاستجبطػهبطفیفٟٓدیٍشیٚتزشثٝتٛا٘ذثبػجؿٛد.ایٗحغٔیٔٙتٟیٔی

ٞهبیرٕؼهیٚدٌشخٛاٞب٘هٝاسصؽٞبیرٕؼیٚدٌشخٛاٞب٘هٝثیٙزبٔهذ.ثٝثشٚصاسصؽ
 ثٝثشػبختٍٕٞشاییّٔیثیٙزبٔذ.ٔذاسایفشٍٞٙیثیٗافشادساافضایؾدٞذٚتٛا٘ذٔی

اٚٔذْوٝثٝآسأؾثشػٓ،دٚسثبؿٓ،تٛیٔحیلیوٝػاللهٝداسْ٘هٝفمهط»:ٚحیذ
«.ٔیذٜدعٞؼتٓحغخیّیخٛثیثٟٓبایٙزب،ٕٞٝثٙبٞبیتبسیخی،ٚلتیتٛیایٗٔحیل

ٓوهٝاالٖتهٛیصٔهبٌٖٛؿٝٚایؼٓٚحغوٙداسْچـبٔٛثجٙذْ،یٝدٚػت:»ؿیٕب
«.ٌزؿتٝٞؼتٓ
ٞبیؿیشاصوٝوالًیهحهغٚحهبَخبكهیداسٖ.ٞهٓٔیـهٝحبفظیٝٚثبؽ»ػّی:

دٖثهٝٔییوٝیهاحؼبعخیّیآسأـٌفتثبػتب٘یٚدسٚالغتبسیخیٞؼتٗٞٓایٗ
ایٙزهبٔیـهیٙٝیههٕٞٝ.٘ٝفمطثشایٔبایشٚ٘یب،حتیوؼیوٝٔخالًاصاسٚپبٔیبٖ.ٚلتی

ٌٝ،ٔیٍٝٔٗتٛیؿیشاصصیبدٌـتٓثٝ٘ظشٔٗایٗخٛسٜ،آخشیٗچیضیوٝٔیچبییٔی
«.ثخؾثٛدٖٞبخیّیآسأؾٔىبٖ
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 «هحَر ـ خاطرُ هكاى»دٌّذُ:  تن سازهاى
تشیٗ٘یبصٞبیٌشدؿهٍشاٖدس٘یبصثٝٞبسٔٛ٘ی،٘ظٓٚأٙیتیىیاصاسوبٖٟٔٓٚاػبػی

اػههت.فیههبیٔیههشاثفشٍٞٙههیاصِحههبظوبِجههذی،ػههبختبسیٔمبكههذٌشدؿههٍشی
وٙهذ.دسایهٗٔىهبٖثهبطّجیرٞٗا٘ؼبٖسااسضبءٔهی٘ظٓ٘یبصثٝفشدداسدوٝٔٙحلشثٝ

ٓتشویتسً٘،ٔٛػیمی،ػلش،٘ـب٘ٝ چٙهیٗٞب،ػىٛتٔىبٖ،أىبٖلهذْصدٖآساْٚٞه
ؿهٛدٚؿٍشثشآٚسدٜٔهیؿٙبػبٌ٘ٝشدایٔلّٛة٘یبصٞبیصیجبییثٛدٖدسِحظٝثٌٝٛ٘ٝ

ٗدٞهذ.ثٝاٚحبِتیاصتؼبدَٚ٘ضدیىیسٚحیثٝفیهبسأهی ٝ ایه ثٟجهٛد أهشٔٙزهشثه
ٞهبد.دسایٗٔىبٖؿٛٔی ٌشدؿٍشاٖثبیىذیٍشٚثبٔىبٖ ٕٞذِی ٚ ٔـبسوت استجبطبت،

تهشیدسنیىهذیٍشثهٝطهٛسٔلّهٛةثهباؿتشاوبتفشٍٞٙی،سٚا٘یٚارتٕبػیافهشاد
ؿهٙٛ٘ذٚثهبٞبیٔختّه سأهیٞبٚصثبٖٞبكذاٞب،ٌٛیؾدسایٗٔىبٖؿٛد.افشادٔی

وٙٙذ.٘یهبصاستجهبطیا٘ؼهبٖوهٝفشًٞٙلٛٔیّٚٔیدیٍشافشادآؿٙبییثیـتشیپیذأی
ٝٔٙـأؿىُ ٞهبیفهشدیٟٚٔهبستیٌیشیارتٕبػبتاػتٚثٟتشیٗساٜثهشایتٛػهؼ

٘ذ.استجبطبتٔهؤحشٚٔهذاْٚٔٙزهشثهٝؿٛٞبپبػخدادٜٔیدسایٗٔىبٖ،ارتٕبػیاػت
تٛا٘ٙذثهٝدسنثٟتهشیاصؿٛدٚافشادثذیٗطشیكٔیفشدیٔیٌیشیٔذاسایٔیبٖؿىُ
ثهٝتٛا٘هذیفشٍٞٙیٔیثشػٙذ.ایٗٔذاسا،ٞبیٔتفبٚتٚٔتٙٛػیوٝٚرٛدداسدفشًٞٙ

وٝایٌٛ٘ٝثٝثیب٘زبٔذ؛فشٍٞٙیٚافضایؾاػتٕبدٔیبٖفشٍٞٙیٞبیثیٗوبٞؾلیبٚت
ایٗفشایٙذٔٙزشثٝٔذاسایفشٍٞٙیٚذ.٘ٔذاسا٘ٝتؼذیُؿٛٞبیلْٛسٚیىشدٞبٌٚشایؾ

ػهبدٌیثبؿهىٜٛٔىهبٖوهٝؿهٛد.ارتٕبػیٚدسپیآٖتمٛیتٞٛیتّٔیافهشادٔهی
ٌُؼؼترٞٙیا٘ؼبٖسااصاسوبٖٔذس٘یتٝ٘ٛیذٔی سٚحٌشایهیثهیدٞذٚاٚسااصتزٕه

ػبصد،ٔؼٕبسیفشٍٞٙیٔىبٖ،٘ٛسپشداصی،رشیبٖسٚحطجیؼهتٔیٞبیٔذسٖدٚسٔىبٖ
ُ ٘هٛاصٚٞهب،ٌیهبٜٚآة(ٕٞهٝایهٗػٙبكهشفیضیىهیثیهبٍ٘شٔؼٕهبسیسٚحدسثٙب)ٌه

سػهب٘ذ.احؼهبعثٙیبدیاػتوٌٝشدؿٍشاٖساثٝاٚدِزتثلشیٚسٚحیٔهیلشیحٝ
ٍتشیٗٚیظٌهیأٙیت،یىیاصاػبػی شاٖاصآٖیهبدٞهبیایهٗأهبوٗاػهتوهٌٝشدؿه

ثذٖٚاحؼبعٞشاػیوٝٞهشٙذتٛا٘ثشایٗثبٚس٘ذوٝٔیتحمیك،دٞٙذٌبٖپبػخوٙٙذ.ٔی
،دسایٗفیهبید٘هذؿٛ٘ذسٚٔیسٚثٝٞبیٔذسٖؿٟشیثبآٖٞبٚٔىبٖسٚصٜدسخیبثبٖ

ٞهب،افهشادحهغذ.دسایٗٔىبٍٖٙزسا٘ثٚفبسؽاصٞشٌٛ٘ٝػزّٝٚؿتبثیٚلتثٙـیٙٙذ
ٌشدؿهٍشاٖاػتٕهبدیضهٕٙیثهشسٚاثهطحهبوٓاػهتٚ.رشْوٕتشیداس٘هذتشعاص

ایهٗ،ٞبتشیثبیىذیٍشثشلشاسوٙٙذ.ایٗٚیظٌیتٛا٘ٙذثبفشاغتخبطشاستجبطٔلٕئٗٔی
ایٗٔزٕٛػٝحبالتحؼهیوهٝ.أبوٗساتجذیُثٝٔحیلیأٗثشایافشادػبختٝاػت
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یتهٛاٖخهبطشٜؿهٛدسأهیاِمهبءٔهیٌیشدٚاصٔىبٖثٝفهشدثشٔحٛسٔىبٖؿىُٔی
ؿٙبػهب٘ٝاصٔىهبٌٖشدؿهٍشاٖتهبثؼیاصدسنصیجهبیییٔحٛس٘بٔیذوٝایٗخبطشٜٔىبٖ

اٍ٘یهضیثهشاییخبطشٜ٘ٛاصٚثٛدٖدسٔىبٖأٗاػتوٝتزشثٝفشٍٞٙی،ٔؼٕبسیسٚح
ٟتهشیٗػهپشدٚثا٘ذاصساثٝخهبطشٔهیآٚسد.إٚٞیـٝایٗچـٌٓشدؿٍشثٝاسٔغبٖٔی

ؿٙبػب٘ٝٚیرذیذیاصدسنصیجبییدٞذٚثٝٔشحّٝیػفشاٚساؿىُٔیثخؾتزشثٝ
سػذ.فشٍٞٙیاصتبسیخخٛدٔیثشداؿت
لؼیهترغشافیهبیی.اصٕٞهِٝحهبظ،اصٛیلشاسٌیشی،ٔیػبخت،٘حٜٛ٘حٜٛ»صٞشا:

دداسٜ،تحتٞبیػلحی،ثبصدیذوٙٙذٌبٖ،استفبع،ٕٞٝایٟٙباػتب٘ذاسِحبظثبس٘ذٌی،آة
.«یهایذٜػبختٝؿذٜٚٞیچوذاْاتفبلییبحذػی٘جٛدٜ

ایٙزبٕٞٝچیٚرٛدداسٜ،ٕٞٝچیوبّٔهٝ،ػلهشٚثهٛیخهٛؽ،ٔٛػهیمی»سضب:
.«دٚػؾداسْػبِیٝ،ِجخٙذٔشدْ،ٕٞٝچیٔٙظٓٚٔشتجٝ،ایٙزبربییٝوٝٔٗٚالؼبً

ص٘ٝ،تٙبػجیوهٝتهٛایهٗفیهبٞبٞبٕٚٞٝچیضثبآدْحش ٔیٞب،وبؿیسً٘:»سٞب
«.ٚرٛدداسٜٞیچربییپیذإ٘یـٝ

ساػتؾایٙزبوٝٞؼتٓ،یٝٚالؼیتیٚرٛدداسٜ،اٚ٘ٓایٙٝوٝایٙزبأٙٝ،وٕتش:»٘ؼتشٖ
«یؿٟشوٕتشٜاریتٔیـی،ایٗأٙیتتٛربٞبیدیٍٝ 

  اصآفشیٌي خاطشات تاسیخي فشٌّگيًوا : تحلیل ضبکِ هضوَى1ضکل ضواسُ 

  
 بازآفریٌي خاطرات تاریخي فرٌّگي ًوا هضوَىتفسير تحليل شبكِ 

ؿٛدوٌٝزؿتٝٚحبَسادسظهش ػٙٛاٖپّیاستجبطیتّمیٔیٔیشاثفشٍٞٙیٔبدیثٝ
خٛدداسدٌٚشدؿٍشثٝرٟتاؿتشاوبتفشٍٞٙیخٛدثبایهٗظهش ٔىهب٘یاحؼهبع

وٙذ.حؼیوٝاصطشفیپبػهخٍٛیوٙذٚآٖٔىبٖساثٝطٛسوبُٔحغٔییٍبٍ٘یٔی

  اصآفشیٌي خاطشات فشٌّگي ا تاسیخي

 هحَسخاطشُ سٍاى

 هحَسهکاى خاطشُ

 هکاى  ِ تؼلك حس حسي ضکَفایي

ضٌاساًِ صیبایي دسن
 اص هکاى فشٌّگي

  َدى دس هکاى اهي

هؼواسی 
 ًَاصسٍح
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یٞبسٔٛ٘یفیبییٔٙحلهشثهٝدسثشداس٘ذٜ٘یبصٞبیسٚا٘یا٘ؼبٖاػتٚاصطش دیٍش،
یوٙذ.ایٗٔزٕٛػٝفشدیاػتٚفشدثٝثٟتشیٗحبِتٕٔىٗثبٔىبٖاستجبطثشلشاسٔی

ٖخهبطشٜ»ٚ«ٔحهٛسیسٚاٖخهبطشٜ»یحؼیساوٝدسثشداس٘ذٜ اػهتسا«ٔحهٛسیٔىهب
جبطفهشددا٘ؼتوٝثٝخٛثیٕ٘بیبٍ٘شاست«ثبصآفشیٙیخبطشاتتبسیخیفشٍٞٙی»تٛأٖی

تٛا٘ذٞٛیتفهشدیثبٔىبٖ،ٌزؿتٝٚخٛدٚدیٍشاٖاػت.استجبطٔؤحشفشدثبخٛدٔی
اٚساتمٛیتوٙذ،ٞٛیتیوٕٝ٘بیبٍ٘شفٟٓویؼتیاٚدسربٔؼهٝاػهت.اصطهش دیٍهش،

تٛاٖثٝاستجبطفشدثبٌزؿتٝخٛددسایٗأهبوٗاؿهبسٜوهشدوهٝثهٝ٘هٛػیٞٛیهتٔی
تٛا٘هذٞٛیهتبطبتٟ٘فتٝاػهت.استجهبطفهشدثهبدیٍهشاٖ،ٔهیتبسیخیفشددسایٗاستج

ٝفشٍٞٙیٚارتٕبػیافشادساپشسً٘ػبصدٚٞٓ ایچٙیٗتذاْٚایهٗاستجبطهبتثهٌٝٛ٘ه
ٔؤحشٔٙزشثٝٔذاسایفشٍٞٙیٚارتٕبػیٚدس٘تیزٝثشػبختٍٕٞشاییٚٞٛیتّٔهی

دسایهٗٔىهبٖ،ثهٝتشیٗٔحلٌَٛشدؿٍشیاػهت.ٌشدؿهٍشافشادؿٛد.خبطشٜػٕذٜ
ایاصخبطشات٘ٛػتبِظیهتبسیخیٚفشٍٞٙهیثٟتشیٗ٘حٕٛٔىٗ،ثٝثبصآفشیٙیخاللب٘ٝ

تهشیٗتٛاٖیىیاصػٕهذٜیخبطشاتسأیص٘ذوٝایٗثبصآفشیٙیخاللب٘ٝخٛددػتٔی
حبالتحؼیدسدٚساٖػفشٌٚشدؿٍشیدا٘ؼت.ایٗثبصآفشیٙیثبحجتِحظبتخبف

دٞٙذ.هفشٍٞٙیاٚساؿىُٔیٝػفشتبسیخیدسرٞٗفشدتزشث


 گيري ًتيجِ
ثهبصآفشیٙی»یاكّیایٗپظٚٞؾ،تٛكی احؼبعٔىب٘یٌشدؿهٍشاٖثهبػٙهٛاٖ٘تیزٝ

فشٍٞٙیتٓفشاٌیهشیهاػت.ثبصآفشیٙیخبطشاتتبسیخی«فشٍٞٙیهخبطشاتتبسیخی
ػبصد.ایٗپهظٚٞؾاػتوٝثؼتشفشٍٞٙیٌشدؿٍشاٖسادسساثلٝثبحغٔىب٘یٕ٘بیبٖٔی

تشیٗاثؼبدٞٛیتٔىهب٘یٌشدؿهٍشاٖػٙٛاٖیىیاصاػبػیثٝحغٔىب٘یٌشدؿٍشاٖثٝ
تٛا٘ذفشٍٞٙیپشداختٝاػت.ؿٙبختحغٔىب٘یٌشدؿٍشاٖدساثؼبدٔتفبٚتٔیدسٔیشاث

هدسػبختتزشثٝ دٞهذسٚا٘یٌشدؿٍشأٖؤحشٚالغؿٛد.ایٗپظٚٞؾ٘ـبٖٔهییٔىب٘ی
یثشٚصاستجبطهبتتٛا٘ذصٔیٙٝوٝثؼتشٔٛرٛددسٔیشاثفشٍٞٙیٚتبسیخیؿٟشؿیشاص،ٔی

فشدی،ارتٕبػی،فشٍٞٙیٚتبسیخیساثٝثٟتشیٗ٘حٕٛٔىٗفشاٞٓػهبصدٚتٛرهٝثهٝ
تٛا٘هذثهٝتمٛیهتٞٛیهتٔهیایٗاستجبطبتٚتمٛیتآٟ٘باصطشیكثؼتشػبصیٔٙبػت،

ٙذ.اصطش دیٍش،ثبتٛرٝثٝاستجبطبتٔلّٛةوفشدی،فشٍٞٙیٚتبسیخیافشادوٕه
ٚثؼتشٟٔیبیفشٍٞٙیٚارتٕبػیثشایافهشاددسثشلهشاسیتؼهبٔالتٕٞذال٘هٝٚثهشٚص

ٓفشدی،ٔیٞبیرٕؼیٚٔذاسایثیٗاسصؽ تهشیٗتٛأٖیشاثفشٍٞٙهیسایىهیاصٟٔه



 3131، 3ی  ژال ًَسدّن، ضوارُ

 34

بیٔٛرٛددسارتٕبعثشایتمٛیتٞٛیتٍٕٚٞشاییّٔیافشاددا٘ؼهت.ایهٗٞظشفیت
یاحؼبػیٔىب٘یافشادٚٞٛیتٍٕٚٞشاییّٔی،تحمیكثٝخٛثیاستجبطثیٗٔزٕٛػٝ

ػبصد.ٞٛیتفشٍٞٙی،ٞٛیتتبسیخیٚٞٛیتفشدیساثٝثٟتشیٗ٘حٕٛٔىٗآؿىبسٔی

 هٌابع

 (1380آؿٛسی،داسیٛؽ)تٟشاٖ:آٌبٜ.،هفَْم فشٌّگّا ٍ  تؼشیف؛
 (1391ایٕبٖ،ٔحٕذتمی)لٓ:پظٚٞـٍبٜحٛصٜٚدا٘ـٍبٜ.،ضٌاسي تحمیمات کیفي سٍش؛
 سٚیىهشد ٔىبٖ؛ ٚ ٞٛیت»؛(1390حؼٙؼّى)،پٛسٔٙذ؛ٔحٕذسضب،تبثبٖ،ٔحؼٗ؛پٛسرؼفش ٝ ،«پذیذاسؿٙبػهب٘

.79-90قك،10ؽ،6،عهجلِ َّیت ضْش
 ؛(1391ٔحٕذسضب)،ٔٙؼبْ؛ضشاثیبٖ،فش٘بص«ٖ هاٌّاهاِ  ،«ثشسػهیٔیهضاٖٚػٛأهُتأحیشٌهزاسثهشحهغٔىهب
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