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 چکيذه
ةاقغ. ةؼای کكّر ىی از ان ظارجُای ىكحؼك ُّیث ایؼاٌیىّنفَ کكف صاوؼ، ىٌانَْ ُغف

ا زـحسّی ىٍاةِ ىؼوری ؿیـحياجیک ةِؼه گؼفحَ و ةرؿیغن ةَ ایً ىِو از روش ىٌانَْ 

کكّر اٌسام قغه  از را کَ پیؼاىّن ُّیث ایؼاٌیان ظارج جضنیهی ٌاىَپایان و پؼوژه 9 ىؼجتي،

 ٍّامؼ از یک ُؼ ٌعـث، ،در ایً راؿحا ةّد؛ ةؼای جضهیم ىضحّای کیفی ظّد ةؼگؽیغیو.

 آٌِا دروٌی ُيـازی و ارجتاط وقغ ُای یاد قغه، اؿحعؼاج ىّرد جّزَ پژوُف ةٍیادیً

ُا ةا یکغیگؼ پؼداظحیو. ی ایً پژوُفُاؼفث. در گام ةْغ ةَ ىلایـَ یافحَىّرد ةؼرؿی كؼار گ

و  اؿث ةـیاری ُایوْف و ُاچانف دارای ایؼاٌیان ظارج کكّر، ُّیث کَصامم ایً ةّد 

از  .ؿازدىی جؼآقفحَ را آٌِا دیگؼ ىحفاوت ُایُّیث و ُا،قعنیث ُا،فؼٍُگ ةا آقٍایی

در ُو آىیعحگی ُّیث  از ایؼاٌیانجّان ةَ ایً ىّارد اقاره ٌيّد کَ ُا ىیزيهَ ایً آقفحگی

آٌِا  .در ةؼكؼاری جْادل ىٌٍلی ةیً اةْاد ىحفاوت ُّیث ظّد وْف دارٌغو ةؼٌغ رٌر ىی

 ُـحٍغ.و دچار ٌّّی جؼدیغ و قک دائيی  ٌغاُای اظالكی ىحٍاكهاز ویژگی ایآىیعحَ
، ُّیث ایؼاٌی، ایؼاٌیان ظارج از کكّر ىٌانَْ ىؼوری ؿیـحياجیک، :واژگان کليذي

قیؽوفؼٌگی فؼٍُگی، ظهلیات دوگاٌَ ایؼاٌی
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 مقذمه 
ىا کَ "کَ  پؼؿف ایً ًؼح ةا ةكؼ. اؿث ةّده اٌـان فکؼی ُایدغغغَ از یکی ُيّاره ظّد، و کیـحیِ چیـحی درةاره پؼؿف

 اُيیث #.2016اؿث $کّجَ،  ةؼآىغه دیگؼان از ظّد ُّیث جيایؽ وزّه و ُاجّاٌایی ُا،کاؿحی اىحیازات، ُا،ویژگی ةازقٍاظحً پی در "ُـحیو؟

 ةَ اؿث، چٍغفؼٍُگی و جيغٌی یک زِان ،#1380ُيچّن قایگان $ پژوُكگؼان از ةؼظی جْتیؼ ةَ کَ اىؼوز زِان در "ُّیث" ىّوّع

 ُایرقحَ پژوُكگؼان و اٌغیكيٍغان از ةـیاری جّزَ واؿث  ٌيّده جتغیم روز ُایپؼؿف از یکی ةَ را ُّیث ىـئهَ کَ رفحَ ةاال كغری

 .اؿث درآورده ایرقحَ ةیً ایىلّنَ مّرت ةَ را آن ةؼرؿی ٌحیسَ در و داقحَ ىٌّْف ظّد ةَ را ىعحهف

و  ىا ىیان ىؼزةّده و  یا قتاُث و جفاوت ىـححؼ  "آٌِایی"و  "ىا"دو ةْغ  ،اٌغٌُؼان اقاره کؼدهکَ ماصبدر ىفِّم ُّیث چٍان

، ُای ىاةَ ّتارت دیگؼ، ُّیث یک ؿکَ دو رویَ اؿث کَ یک روی آن قتاُث #.1384$زاُغ،  گؼددىی روقً "نىاُّیث" جّؿي ،دیگؼان

ُایی اؿث کَ ةا دیگؼان و یا در واكِ ةا مفات قعنیحی دیگؼان اصـاس ةَ گؼوُی اؿث کَ ةغان جْهق داریو و روی دیگؼ آن جفاوت ٌـتث

ٌاُيـان كؼار  ُایةازقٍاؿی ُّیث افؼاد زىاٌی ىیـؼ ظّاُغ ةّد کَ آٌان را در ةؼاةؼ گؼوه ،ةؼاؿاس چٍیً ؿاظحاری .#2016$کّجَ،  کٍیوىی

گؼدد. گیؼد، ٍّامؼ ىيحاز ُّیحف آقکارجؼ ىیىحفاوت از اوؿث كؼار ىیزىاٌی کَ فؼد در یک ىّازَِ ّیٍی ةا فؼٍُگی کَ ةؼ ایً ىتٍا،  دُیو.

 جؼ ظّاُغ قغ.جؼ ةاقغ، ىؼزُای ُّیحی ٌیؽ ٌيایانانتحَ ُؼ چَ ایً جفاوت زغی

ظارج ةؼرؿی ادةیات ُّیحی ایؼاٌیان ی زغی ةؼظّرد دارٌغ، "آٌِا"ةا یک ایؼاٌیان ظارج از کكّر ةا جّزَ ةَ ىٌانب ةاال، از آٌسایی کَ 

ٌگاُی ازيانی ةَ ادةیات ایً صّزه ٌكان انّمف ىِ ةاقغ.ُای ىيحاز ُّیث ایؼاٌی ىییکی از ىـیؼُای ىٍاؿب ةؼای قٍاظث ویژگی ،از کكّر

 ظّد و ىٍُؼ ظاص دریچَ از ىضللی ُؼو  گؼفحَ مّرت ظارزی و داظهی ىضللان جّؿي ُاپژوُف و ىٌانْات از ىحٍّّی ًیف دُغ کَىی

 اؿث.  کؼده ٌگاه ىّوّع ةَ

ىسيَّّ ادةیات  ،ةؼاؿاس روش فؼاجضهیمایو جا کّقیغه ىسيَّّ ادةیات فؼاُو قغه در ایً زىیٍَ، در ایً پژوُفةا جّزَ ةَ 

 ُا پاؿط گّییو:و ةَ ایً پؼؿف ىٍغ كؼار داده پژوُكی ىؼجتي ةا ُّیث ایؼاٌیان ظارج از کكّر را ىّرد ةؼرؿی ٌُام

 چیـث؟  غیؼ فؼٍُگ ةا ىّازَِ در ایؼاٌی ُّیث ىكاةَ و ىكحؼك ُایاؿحؼاجژی و ٍّامؼ قغه، اٌسام جضلیلات ةَ جّزَ ةا -1

-ىی چَ کكّرُا ایً ىحفاوت ُای زىیٍَ و ةـحؼُا ةَ ةا جّزَ در ىیان ایؼاٌیان، غیؼ فؼٍُگ ةا ىّازَِ ُایاؿحؼاجژی جفاوت -2

 ةاقغ؟

 در کَ ایؼاٌی فؼد آیا داٌـث؟ یکپارچَ ىّزّدیث یک از زؽئی را دوةی ؿاکً ایؼاٌی و اٌگهـحان ؿاکً ایؼاٌی جّان ىی آیا  -3

 دارٌغ؟  ىكحؼك ُّیحی ٍّامؼ ،کٍغ ىی زٌغگی اروپایی کكّر یک در کَ دیگؼی ایؼاٌی ةا ،کٍغ ىی زٌغگی کؼه کكّر

 

 تعریف هویت
قٍاظحی، ُای زاىَْاؿث کَ ةا رُیافثىفِّىی رازآنّد و پیچیغه اؿث. جْاریف ةـیار زیاد و گٌّاگٌّی از آن در اظحیار « ُّیث»

ةَ ىفِّم ظهق و ظّی ىهث ُّیث در ایً پژوُف آٌچَ ىغ ٌُؼ ىا ةّده اؿث،  اٌغ.ُای ىعحهفی ارائَ قغهقٍاظحی، ؿیاؿی و ةا ٌگؼشروان

جّان او را ِا ىیو ًؼز رفحار او کَ ةا جّزَ ةا آٌ ُای ویژه یک قعلُّیث یٍْی ىٍفاز ٌیيَ دوم كؼن کٌٍّی رواج گؼفحَ اؿث. اؿث کَ 

دُغ کَ از آن اصـاس واةـحگی فؼد ةَ كّم یا گؼوه ةَ وزّد ىحْهق ةَ یک گؼوه داٌـث. ىسيَّّ ُّیث افؼاد، ُّیث گؼوُی را جكکیم ىی

جّان ةازقٍاظث. در ایً ٌّقحار ىٍُّر از ىی ،ّدقگؼ ىیآیغ. ةَ ةیاٌی دیگؼ، ُّیث و روصیَ ُؼ ىهث را از رفحارُایی کَ از ىؼدىان آن زهّهىی

زٌغ و ةَ ٍّّان ؿسیَّ و مفث روصیات ىهم، قٍاظث ظهلیات و رفحارُای ةَ ٌـتث یکـاٌی اؿث کَ از ةیكحؼ ىؼدم یک كّم یا ىهث ؿؼ ىی

 #.15: 1390 ،کٍغ $فالصیُای رفحاری آٌان ٌيّد پیغا ىیقّد و در ویژگیةارز یک ىهث َاُؼ ىی

 

 ب روش و راهبرد پژوهشی تحقيقانتخا
ةاقغ، راُتؼد پژوُكی ىٍاؿب ىا کكّر ىی از ةا جّزَ ةَ ُغف ایً جضلیق کَ ةازظّاٌی ادةیات ىّزّد پیؼاىّن ُّیث ایؼاٌیان ظارج

ٌُؼان و کَ ةؼظی از ماصبچٍان ةایغ اقاره ٌيّد کَ در ظنّص ایً روشىٌانَْ ىؼوری ؿیـحياجیک ةّد.  ،فؼاجضهیم و ةَ ًّر اظل

ُاٌحؼ و $ ةّد قغه گؼفحار قٍاظحی زغیروش ةضؼان یک در 70 دَُ ىیاٌَ در رفحاری و ازحياّی اٌغ، ّهّمىّرظیً جاریط ّهو اقاره ٌيّده

 ُاپژوُف از اٌتُّی پیكؼفحَ، کكّرُای در ةّد جا قغه ؿتب رفحاری و ازحياّی قٍاظحی در ّهّمُای ظاص روشویژگی#. 2004اقيیؾ، 

 و ىحٍاكه ٌحایر ةَ پؼداظحٍغ،ىی یکـاٌی ُایفؼویَ ةؼرؿی ةَ ُاپژوُف ایً َکآن رغواز ؿّیی دیگؼ، ّهی. گؼدٌغ اٌتاقحَ ُو روی ةؼ

 و ىكعل ٌحیسَ کَآن ةغون ُو، روی ةؼ ُاپژوُف از کُّی قغن اٌتاقحَ از ةّد ّتارت ىػکّر ةضؼان ،واكِ در. یافحٍغىی دؿث ٌاُياٍُگ

 ةضؼان ةَ ایً پاؿعی 70اواظؼ دَُ  در فؼاجضهیم جّؿَْ #.16: 1392 ،ىِؼی و اٌحُاری$ آیغ ةیؼون ُاپژوُف ایً درون از اجکایی كاةم
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: ٌّقث فؼاجضهیم جْؼیف در او. ةؼد کار ةَ را ای ٍّّان فؼاجضهیمىلانَ در 1976 ؿال اونیً کـی ةّد کَ در 1گالس ةّد. قٍاظحیروش

گالس، $ «ُایافحَ ادغام و کؼدن یکی ُغف ةا ىٍفؼد ىٌانْات ٌحایر از ةؽرگی ىسيَّّ آىاری جضهیم... ُاؿثجضهیم جضهیم فؼاجضهیم»

 ةٍغی کؼده و آن را گـحؼش دادٌغ.را ةَ اقکال ىحٍّّی جْؼیف و ؿٍط پؾ از گالس داٌكيٍغان و پژوُكگؼان دیگؼی فؼاجضهیم #.1976

ُا در كانب ای از پژوُفُای جّدهُا و یافحَآن، پژوُكگؼ ةا دتث ویژگیةَ جْتیؼ دالور، در روش فؼاجضهیم، ةَ ىٍْی کالؿیک 

ُای ىعحهف اٌغازی اؿث کَ در آن روشکٍغ. در واكِ فؼاجضهیم چكوُای كغرجيٍغ آىاری ىیىفاُیو کيی، آٌِا را آىاده اؿحفاده از روش

جّان گفث، فؼاجضهیم رویکؼد و یا زْتَ اةؽاری #. ةٍاةؼایً ىی37: 1389 ،قّد $كاوی ًتاًتایی، ودادُیؼگیؼی و آىاری ةَ کار ةؼده ىیاٌغازه

َ و اٌفؼادی كاةم ای اؿث کَ از ىٌانْات زغاگاٌاؿث ةؼای جؼکیب کيی اًالّات صامم از چٍغ پژوُف و در ٌحیسَ، در پی کكف رواةي جازه

 صم داٌغ کَ ةؼایىی دار ٌُام فٍّن از ای ىسيَّّرا  مغیق ؿؼوؿحاٌی ٌیؽ فؼاجضهیم#. در ُيیً راؿحا، 1377 کً،صنّل ٌیـث $قکؼ

 ةَ را گٌّاگّن ُای ةؼرؿی ٌحایر روش ایً ،گّیغاو ىی. قّدةَ کار ةؼده ىی ىعحهف ُای پژوُف از آىغه دؿث ةَ ُای یافحَ ُای جٍاكه

 ةؼ فؼاجضهیم آٌچَ. کٍغ ىی جؼکیب را قغه اٌسام ُای پژوُف ،آىاری ُای روش از اؿحفاده ةا دیگؼ ّتارت ةَ یا کٍغ ىی جتغیم ىكحؼك ىلیاس

 آن ُای یافحَ ؿازییکپارچَ و جؼکیب ىٍُّر ةَ پؼاکٍغه و ىٍفؼد ىٌانْات از پژوُف، ُای یافحَ آوریزيِ از اؿث ّتارت دارد جکیَ آن

 .#68: 1379 ،ؿؼوؿحاٌی مغیق$ کارةؼدی و ّهيی اؿحفاده زِث

ٌاپػیؼ فؼاجضهیم اؿث، اىا ةـیاری از قّد کَ جضهیم آىاری، ةعف زغاییٌُؼ گؼفحَ ىیًّر در ةا جّزَ ةَ جْاریف ارائَ قغه، ایً

قّد. از ُای کیفی را ٌیؽ قاىم ىیاز ٌّع کيی و آىاری ٌیـث و پژوُف ىضللیً ىْحلغٌغ، ىٌانْات جؼکیتی و رویکؼدُای فؼاجضهیم مؼفاً

. فؼاجضهیم ةَ 2. فؼاجضهیم ةَ ىذاةَ ٌّّی جضهیم آىاری 1جضهیم وزّد دارد: جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ةَ ًّر ّيغه دو ٌگاه ةَ فؼاایً ةضخ ىی

ُا را دؿحَ از جْاةیؼ، ىٌانَْ ىؼوری ؿیـحياجیک پیكیٍَؼیً جْاةیؼ فؼاجضهیم اؿث. ةٍا ةؼاؿاس ایً جُا، کَ از كّیىذاةَ ةازٌگؼی پیكیٍَ

 جتییً ةؼای جّمیفی ُایروایث از آىاری ُایجضهیم از اؿحفاده زای ةَ ىؼور ةازٌگؼی و یا کیفی فؼاجضهیم درداٌٍغ. ُيان فؼاجضهیم کیفی ىی

 ةَ قیّه فؼاجضهیم پژوُف ُاییافحَ جضهیم و جسؽیَ ةا ىٌاةق ٌُؼ پیؼوان ایً راُتؼد پژوُكی، .قّدىی اؿحفاده ىٌانَْ ُؼ ٌحایر جّمیف و

 آورد. دؿث ةَ زاىَْ از جؼیدكیق جّان ةؼآوردىی کیفی،

جْییً ٌـتث ةیً فؼاجضهیم و ىؼور ؿیـحياجیک اؿث کَ ةا ٌّّی اةِام، ةالجکهیفی و ّغم كٌْیث  ،دیگؼی کَ ةایغ اقاره کؼدٌکحَ 

 ةازٌگؼی ىحؼادف و فؼاجضهیم ىّازَ اؿث، چؼا کَ ازياع كاةم جّزِی ةؼ ؿؼ جْییً صّزه ىكعل ةؼای ایً دو ىفِّم ىّزّد ٌیـث. گاُی

فؼاجضهیم را در چارچّب یک ةازٌگؼی  ،داٌٍغ. ةؼظیٌيی یکی ُو ةا را روش دو ایً ةـیار، جٌاةق رغو ُی ّهیگا و قٌّغىی گؼفحَ در ٌُؼ ُو

 گٍساٌٍغ. ىٌانَْ ىؼوری ؿیـحياجیک را در دایؼه فؼاجضهیم ىی ،دٍُغ و ةؼظی دیگؼؿیـحياجیک كؼار ىی

رؿغ کَ در ىاُیث و کارکؼد جْاةیؼ ىحفاوت، ةَ ٌُؼ ىیةٍغی و وزّد ٌُؼان در ًتلَرغو اظحالف ٌُؼ ماصبدر ُؼ صال، ّهی

جؼیً و  ىِو زيهَ ُؼ دو از ؿیـحياجیک، ىؼور و ةازٌگؼی و ُو فؼاجضهیم و ةازٌگؼی پیكیٍَ پژوُكی جّافق وزّد دارد. ُو فؼاجضهیم

 جفـیؼ جهعیل، ادغام، جؼکیب $ؿٍحؽ# و ُای ؿٍحی اىکانةَ قکم ىحيایؽی از روش کَ ُـحٍغ ّهيی ُای یا روش روزآىغجؼیً رویکؼدُا و

ُای ىٌانْاجی در ةـیاری از صّزه را ُای ىفِّىیُا و ىغلکیفی و صحی ةـي و گـحؼش ٌُؼیَ و کيی ُای پژوُف ٌحایر و ُا، قّاُغ داده

ىِو اؿث ایً اؿث کَ، پژوُكگؼ #. ةٍاةؼایً، آٌچَ کَ 9: 1389 ،کٍٍغ $كاوی ًتاًتایی، ودادُیؼ ىی از زيهَ ّهّم ازحياّی و رفحاری فؼاُو

کٍغ ةا چَ اؿحؼاجژی از رویکؼد فؼاجضهیم، در پی پاؿط ةَ چَ ٌّّی از ؿّاالت پژوُكی اؿث. در واكِ، ىّوِ پژوُكگؼ اؿث کَ جْییً ىی

 چَ جهلی یا جْتیؼی از فؼاجضهیم داقحَ ةاقغ و از کغام روش ةَ ًّر ظاص اؿحفاده کٍغ.

ىؼوری ؿیـحياجیک را ةؼای جضلیق ظّد ىٍاؿب دیغیو. ٌعـث ایً کَ، در دؿحؼؿی ةَ ىٍاةِ ةا در پژوُف صاوؼ ةَ دالیهی روش 

ُای ىؼجتي ةا ىّوّع ُّیث رو ةّدیو $ةْغ از زـحسّ در ىٍاةِ ىعحهف و قٍاؿایی و گؼدآوری جْغادی چٍغ از پژوُفةَىضغودیث رو

ُا را از ٌُؼ ُغف و ىّوّع، جؼیًجؼیً و ىٍاؿبّيیق آٌِا پؼداظحَ و ىؼجتي گیؼی ُغفيٍغ، ةَ ىٌانَْةَ روش ٌيٌَّ ،ایؼاٌیان ظارج از کكّر

ُای آىاری ؿازگاری ٌغاقث. ىا ةَ دٌتال درك کؼدیو ةا پؼدازشگؽیٍف کؼدیو#. ّالوه ةؼ ایً ىٌهب، ُغفی کَ در ایً جضلیق دٌتال ىی

ةٍغی از اًالّات اؿحعؼاج قغه ةَ ةا یک مّرت ایً ىِو مؼفاً ظارج از کكّر ةّده وُای ایؼاٌیان ُای ىّكْیثُا و جفاوتّيیق قتاُث

 آیغ.دؿث ٌيی

 جّاٌیو ةَ ایً اُغاف ةؼؿیو:جّؿي ةازٌگؼی یا ىؼور ؿیـحياجیک در پیكیٍَ پژوُكی ىا ىی ،کٍغگٌَّ کَ ٌیّىً اقاره ىیُيان

 آن ىلتّنیث جذتیث و جنغیق و ٌُؼ ىّرد داٌف ةغٌَ ةا اٌؾ و كؼاةث ٌّّی . ةازظّاٌی1

 آٌِا ةا فْهی پژوُكی ُایًؼح ارجتاط# کیفیث$ چگٌّگی و پیكیً ُایپژوُف ىـیؼ دادن . ٌكان2

 اؿث قغه قٍاظحَ ىٌانْاجی صّزه یک در کَ آٌچَ جهعیل و جهفیق .3

                                                           
1 Glass 
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 #.446: 2000 ،ٌیّىً$ زغیغ ُایاٌغیكَ ةؼاٌگیعحً و دیگؼان از آىّظحً و یادگیؼی. 4

ةازٌگؼی یا ىؼور ؿیـحياجیک ُيان کاری اؿث کَ اکذؼ  قغه، ىيکً اؿث ایً پؼؿف ةَ ىیان آیغ کَةا جّزَ ةَ ٌکات یاد 

ةازٌگؼی  ،کٍغ# اقاره ىی2009$ 2گٌَّ کَ ةؼجمدٍُغ، اىا ُيانپژوُكگؼان ّهّم ازحياّی ةَ ٍُگام ىؼور پیكیٍَ جضلیق ظّد اٌسام ىی

قغ، کيحؼ دچار ُا كتم از فؼاجضهیم در ّهّم ازحياّی اٌسام ىیکَ از ؿال لىْيّ یحیپیكیٍَ ةَ قیّه روا ورىؼ ةا ىلایـَ در ؿیـحياجیک

قان ىٍغ ةَ جضلیق در ىـائم ىّرد ّالكَؿّگیؼی اؿث و جّاٌایی ةـیاری در جهفیق ىٍاؿب ىٌانْات ىعحهف دارد و ةَ پژوُكگؼان ّالكَ

ُای پیكیً دؿث یاةٍغ یازقان ةحّاٌٍغ ةَ ٌحایر کهی و ىـحٍغ پژوُفکٍغ جا ةؼای ةازیاةی و ىٌانَْ اٌّاع ىغارك پژوُكی ىّرد ٌکيک ىی

 #.2009ةؼجم، $

 

 جامعه هذف و انتخاب موارد

پؾ از ىكعل کؼدن ىّوّع یا صیٌَ پژوُكی، ٌّةث ةَ قٍاؿایی، گؼدآوری و جهعیل ؿیـحياجیک ىٌانْات پژوُكی ةؼای اٌسام 

 قغه اٌسام ُای پژوُكیًؼح و ٌّع پژوُف ىا $ةازٌگؼی ؿیـحياجیک#، کهیَ ىٌانْاترؿغ. ةا جّزَ ةَ فؼاجضهیم و ةازٌگؼی ىّرد ٌُؼ ىی

اٌغ، زاىَْ ُغف ىا ٌاىَ، پؼوژه جضلیلاجی و... گؽارش قغهکكّر کَ ةَ قکم کحاب، ىلانَ، پایان از ظارج ایؼاٌیان ُّیث فؼٍُگی پیؼاىّن

 اٌغ.اٌغ، ىغ ٌُؼ ىا ٌیؽ ةّدهُا مّرت گؼفحَر آنُای زىاٌی و ىکاٌی کَ پژوُف ىكاةَ دىضـّب قغه و جياىی پٍَِ

-ُا و پایگاهؿایث از اؿحفاده و ایٍحؼٌث دٌیای در زـحسّ و دیسیحال ُایُا، کحاةعاٌَ داٌكگاه و ىعحهف ُایکحاةعاٌَ کحب ةَ ىؼازَْ

ُای ىعحهفی ةَ ىـئهَ ُّیث ایؼاٌی پؼداظحَ و دیغگاه دادٌغ کَ از زٍتَ كؼار ىا اظحیار در را ارزقيٍغ ةـیاری ىٍاةِ ،جضلیلاجی ىْحتؼ ُای

پؼوژه جضلیلاجی و ىٌانَْ پژوُكی کَ پیؼاىّن ىّوّع ُّیث فؼٍُگی ایؼاٌیان ظارج از  27ای ازيانی، صغود ةّدٌغ. پؾ از زـحسّ و ىٌانَْ

در دؿحؼس، قٍاؿایی و  3گیؼی ُغفيٍغٌَُای اًالّاجی، ةَ روش ٌيّاز ًؼیق ایً کاٌال ،در ٌلاط ىعحهف دٌیا اٌسام قغه اؿث ،کكّر

ىٍاةِ و ٌیؽ درزَ اُيیث و  ایً ةَ داقحً دؿحؼؿی ىالك گؼفحً ٌُؼ در ُا و ةاةا ةؼرؿی ىحً و ىّوّع پژوُف گؼدآوری گؼدیغ. پؾ از آن،

ّیث فؼٍُگی ایؼاٌیان را از ُای صػف قغه، ُجْغادی از آٌِا از ىسيَّّ فؼاجضهیم ظارج قغٌغ. ةؼظی از ایً پژوُف ُا،کیفیث ایً پژوُف

ٌگاُی جاریعی ةؼرؿی کؼده و ةؼظی دیگؼ زٍتَ ٍُؼی و ادةیاجی ُّیث ایؼاٌی را ىّرد جّزَ كؼار داده ةّدٌغ. جْغاد كاةم جّزِی از ایً 

ُای ا در دایؼه پژوُفآورده ةّدٌغ کَ از ُيان اةحغ ،ُا، ةَ قٍاؿایی ٍّامؼ ُّیث ىهی ایؼاٌیان پؼداظحَ و ایً ٍّامؼ را ةَ مّرت کهیپژوُف

ّيیق و ةازٌگؼی كؼار  ىٌانَْ اٌحعاب و جک ةَ جک ىّرد ىلانَ و پؼوژه جضلیلاجی ٌاىَ،پایان 9 جْغاد قغٌغ. درٌِایث،ىّرد ٌُؼ ىا گٍساٌغه ٌيی

در زغول زیؼ ىسيَّّ ىٍاةِ  .صحی ىٍاةِ و ىآظػ ىحّن ةازیاةی قغه ٌیؽ ةَ اصحيال وزّد ىٍاةِ ىؼجتي دیگؼی ةؼرؿی قغٌغ گؼفحٍغ.

 اٌغ.گؼدآوری قغه، ىْؼفی قغه
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 تکنيک پردازش اطالعات
جضهیم رؿغ. ةْغ از قٍاؿایی، گؼدآوری و جهعیل ؿیـحياجیک ىٌانْات پژوُكی، ٌّةث ةَ جضهیم و واکاوی زاىَْ ىّرد پژوُف ىی

ُا و فٍّن ةـیاری وزّد ُای ىعحهف ةَ ىٍُّر جْییً ىاُیث آن کم. ةؼای اٌسام یک جضهیم ىّفق روشیٍْی قکـحً یک کم ةَ كـيث

ای ةؼای دارد. یکی از فٍّن جضهیهی ىٍاؿب و کارآىغ در جضلیلات کیفی، جضهیم ىضحّای کیفی اؿث. ایً روش جضهیهی، ةَ ًّر گـحؼده

پػیؼی اؿث کَ ةَ جضهیم قّد و از زيهَ اةؽارُای اٌٌْافُای کیفی اؿحفاده ىیُای کیفی و کالىی ىّزّد در دادهقٍاظث و گؽارش انگّ

ُای پؼاکٍغه و ىحٍّع را ةَ پؼدازد و ةا ةَ کارگیؼی فٍّن ىعحهف، دادهُای روزاٌَ و اؿٍاد ىیُا، یادداقثىٍغ ىحّن صامم از ىناصتٌَُام

 کٍغ.تغیم ىیُایی غٍی و جفنیهی جداده

 ةا و قّدىی جلـیو جضهیهی واصغُای ةَ گام ةَ گام و ىٍغكاّغه ایقیّه ةَ ىحً کیفی، ىضحّای جضهیم ةٍا ةَ جْؼیف ٌسال صؼیؼی، در

 و ةازظّرد ُایصهلَ ًؼیق از و یاةٍغىی جکّیً ویژه ٌُؼی ُایزٍتَ ةؼاؿاس ُاىلّنَ پژوُف، ىـئهَ ُيان یا امهی ؿّال کؼدن دٌتال

 #.264: 1385 صؼیؼی،$ قّدىی جىيیً جضهیم ُایقیّه و ٌُؼیَ ةا راةٌَ در ىلّنَ جٌاةق الزم، ُایةازٌگؼی

یاةغ. در ُا اداىَ ىیُا آغاز قغه و جا آظؼیً نضَُ گؼدآوری دادهکار جضهیم ىا در ایً پژوُف از ُيان اةحغا ةا گؼدآوری اونیً داده

ُایی کَ ةازجاةاٌٍغه قٌّغ. ؿپؾ، ىفاُیو و ىلّنَجهعیل و جّمیف ىی ،ُاآوری قغه از ىحً پژوُفُای زيِایً قیّه جضهیم، اةحغا داده

قٌّغ. ةَ ًّر کهی، در ُای اؿاؿی پژوُف درةؼدارٌغ، ةَ مّرت ُغفيٍغ اٌحعاب ىیاٌغ و ٌکحَ ىِيی را درةاره پؼؿفُای پژوُفپؼؿف

و ؿّاالت جضلیق و جسؼةَ ىضلق درةاره ىّوّع  گیؼیُای ىضلق، زِثارف، ارزشُای ىّزّد در ىحً، قّْر ىحْقٍاظث و اٌحعاب ىلّنَ

قّد. ُغف و غایث پژوُف، دؿث یافحً ةَ ُای جكعیل داده قغه، پؼداظحَ ىیگػارٌغ. در ٌِایث، ةَ زـحسّی رواةي ىیان ىلّنَجادیؼ ىی

 پػیؼ رویکؼد کیفی اؿث.ٌافگیؼی از ىاُیث اٌْژرفای ادراکی و جفـیؼی ىحّن ىّرد جضهیم، ةا ةِؼه

-گیؼی مضیش، دادهجؼیً اةؽار ىا در ایً قیّه جضهیم، اؿحٍتاط اؿث ةغیً ىٍْی کَ ةا اؿحفاده از اؿحغالل ةؼای رؿیغن ةَ ٌحیسَىِو

 پؼدازیو.ُای گؼدآوری قغه ةا ُو ىیُای پژوُكی را ةا دكث ىّرد ةؼرؿی كؼار داده و ةَ ىلایـَ داده

 

 اعتبار و روایی
ُا و در ًؼاصی، ازؼا و گؽارش از دغغغَ 5و روایی 4ُای کیفی و جؼکیتی، پایاییّهّم ازحياّی و رفحاری ةَ ویژه در پژوُف در

قٌّغ. در واكِ، پایایی و روایی، دو ىْیار اؿاؿی در جاىیً و جىيیً کیفیث ىٌانْات پژوُكی از ُای ّيغه پژوُكگؼان ىضـّب ىیچانف

گیؼی ىفاُیو و مفات ىّرد ىٌانَْ ؼاجضهیهی ُـحٍغ. ةَ ًّر کهی، پایایی ةَ ىٍْی درؿحی و ىٍاؿب ةّدن اٌغازهزيهَ ىٌانْات جؼکیتی و ف

 ةاقغ.اؿث و روایی ىؼةّط ةَ دكث، دتات، جّافق و ؿازگاری دروٌی ٌحایر ةَ دؿث آىغه ىی

. ةَ ٍُگام ازؼای یک 1قّد: یی ىٌؼح ىیدو ؿّال اؿاؿی در ظنّص روا ىْيّالً ،در ىٌانْات ىؼوری و فؼاجضهیهی ،ةَ ًّر ظاص

ای ُای واصغ را ةَ قکم ىكاةَ یا یک ؿّیَىـحلم و ةغون ارزش داوری، ىّكْیث ىٌانْات و پژوُف ،فؼاجضهیم جا چَ اٌغازه یک فؼاجضهیهگؼ

پژوُف فؼاجضهیهی، گؼدآوری ىٌانْات . ةَ ٍُگام اٌسام یک 2پػیؼی ٌحایر كىاوت یا ارزقیاةی# کٍغ $ةازیافثجْییً کؼده و یا ارزقیاةی ىی

یٍْی آدار گؼدآوری قغه جا چَ صغ زاىِ و  ،پژوُكی ةؼای اُغاف ةازٌگؼی و جؼکیب، ةَ چَ ىیؽان از زاىْیث یا جياىیث کافی ةؼظّردار اؿث

دٍُغگان، داوران، ػاران، رجتٌَُؼان، کغگةَ ةیاٌی دیگؼ، روایی ةَ ىٍْای جّافق، ىیؽان ازياع یا جّافق آراء ماصب رؿغ.ةـٍغه ةَ ٌُؼ ىی

غ $كاوی ًتاًتایی، ودادُیؼ، دُگیؼی ٌكان ىیارزقیاةان و ؿایؼ افؼاد ذی مالح را در ظنّص کیفیث یک واکاوی، ًؼح و یا فؼایٍغ اٌغازه

1389.# 

                                                           
4 Validity 
5 Reliability 

7 
ىّردی صال َِّر از قؼق ةَ غؼب؛ ىٌانَْ  ازحياّات در

 ازحياع ایؼاٌیان در ؿیغٌی
 2009 رؿانَ دکحؼی ىْنّىَ غالىكاُی

8 
ُّیث و جغییؼات فؼٍُگی؛ ىٌانَْ ىّردی زّاٌان ایؼاٌی در 

 اؿحؼانیا
 2003 ىلانَ صـیً ادیتی

9 
ُا و ةؼظّرد  زٌان و ىؼدان ىِازؼ ایؼاٌی ٌـتث ةَ ادغام دیغگاه

 ةا زاىَْ ؿّئغ
 2001 ىلانَ فؼقحَ اصيغی نّیً
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ٍُيّدُای گؼوُی از ةؼای کـب اّحتار و روایی، ىا در ایً پژوُف، ةَ ىحعننیً و کارقٍاؿان ىٌهِ ىؼازَْ کؼده و از ٌُؼات و ر

ُای ىعحهف ىّوّع جضلیق ةؼظّردارٌغ، در ةاب جفـیؼُای اٌسام قغه از آٌان ٌُؼؿٍسی ظتؼگان کَ از داٌف کافی درةاره اةْاد و زٍتَ

 ُای قعنی ظّد اجکا ٌکؼده ةاقیو.ٌيّدیو، جا جٍِا ةَ ةؼداقث

مضیضی از ىؼاصم اٌسام ةازٌگؼی ظّد ارائَ کؼده و گام ةَ گام  در راؿحای کـب پایایی الزم ٌیؽ، جالش ٌيّدیو جا ىـیؼٌيایی کاىم و

 روقً ةاقغ. زؽئیات کار ظّد را ةازگّ کٍیو جا ىـیؼ اٌسام جضلیق ةؼای ؿایؼ ىضللیً ٌیؽ کاىالً ،و ةا دكث

 

 هویت ایرانيان خارج کشوربازنمایی 
ةاقغ. ىٌاةق اؿحهؽاىات ایً راُتؼد ؿیـحياجیک ىیگٌَّ کَ اقاره گؼدیغ، راُتؼد پژوُكی ایً جضلیق، ىٌانَْ ىؼوری ُيان

جّاٌـحٍغ ٌکاجی را در ارجتاط ةا ُّیث ایؼاٌیان ظارج  کكّر در اظحیار ىا كؼار دٍُغ، قٍاؿایی و جؼیً ىٍاةْی را کَ ىیپژوُكی، در اةحغا ىِو

، ٌيّد جا ةَ ؿّاالت جضلیقا کيک ىیؼ آٌِا، ةَ ىىحٍی ةّدٌغ کَ جيؼکؽ ة 9گؼدآوری ٌيّدیو. اقاره کؼدیو کَ صامم زـحسّی ىا در ٌِایث 

 ؿث کَ ةَ جؼجیب ارائَ ظّاُغ قغ. ا ُاىٍغ یک یک ایً ىحًچَ در اداىَ ىالصَُ ظّاُیغ ٌيّد، ىؼور ٌُامجؼی ةغُیو. آنپاؿط قفاف

ِ كاةم دؿحؼس ىا ىؼةّط ةَ زاىَْ داٌیو کَ صسو كاةم جّزِی از ىٍاةکَ وارد ةؼرؿی ىحّن ةكّیو، الزم ةَ ذکؼ ىی انتحَ پیف از آن

کٍٍغ. ُای ةـیاری در آٌسا زٌغگی ىیکَ ایؼاٌی اؿث ىِازؼپػیؼی ُایؿؼزىیً زيهَ از رؿغ کَ آىؼیکاچٍیً ةَ ٌُؼ ىی آىؼیکا ةّدٌغ. َاُؼاً

 ارجتاط كّىی ُای گؼوه دیگؼ ةا و قٌّغیکی ىی آىؼیکا زاىَْ امهی ىـیؼ در زاىَْ آىؼیکایی دیغه، ةا را ظّد چگٌَّ ایً ىِازؼان کَایً

ةاقغ. از ایً رو، ىضللان ةـیاری کَ اکذؼ آٌِا ةؼای ظّد ىِازؼان اُيیث دارد و ُو ةؼای زاىَْ ىیؽةان قایان جّزَ ىی کٍٍغ، ُو ىی ةؼكؼار

ُای ىحٍّع کیفی ةَ ةؼرؿی ایً ای ایؼاٌی دارٌغ، ةا ىـائم ىؼةّط ةَ ُّیث ایؼاٌی و دوگاٌگی آن دؿث و پٍسَ ٌؼم کؼده و ةا روشظّد ریكَ

ُای ىا ٌیؽ ىكعل اؿث، جضلیلات اٌسام قغه، صّل ىضّر ُّیث ازحياّی و ًّر کَ در جْغاد پژوُفُيان ،اٌغ. ةٍاةؼایًىـائم پؼداظحَ

از جْغاد ةیكحؼی  فؼٍُگی ایؼاٌیان $قایغ ةَ ؿتب ُيیً وزّد زيْیث ىِازؼان ایؼاٌی# در ایاالت ىعحهف آىؼیکا ٌـتث ةَ جضلیلات اروپایی

 ةؼظّردار ُـحٍغ.

 

 بررسی متون مورد مطالعه
ةّد. ىضيغ چایچیان یکی از ٌعـحیً  "پػیؼی و جٌتیق ٌـم اول ىِازؼان ایؼاٌی ةا زاىَْ آىؼیکافؼٍُگ"ىضّر اونیً ىٌانَْ ىا، 

، جالش ٌيّده ةّد جا 1997، در ؿال 6آیّواُای ىّقکافاٌَ و ّيیق ةؼ روی ایؼاٌیان ىٌٍلَ پژوُكگؼاٌی ةّد کَ ةا اٌسام پیيایف و ىناصتَ

ؿال ةَ ةاال، از  18ىیؽان یکپارچگی ایً دؿحَ از ىِازؼان را ةا فؼٍُگ زاىَْ ىیؽةان دریاةغ. زاىَْ ُغف وی، ٌـم اول ىِازؼان ایؼاٌی 

قِؼ  ىایهی از آیّوا $یک 30کَ در یک قْاع  ؿال ةّدٌغ 40زن، ةا ىیاٌگیً ؿٍی  15ىؼد و  25ُای ؿٍی و ازحياّی، قاىم جيام گؼوه

درمغ# و از جضنیالت ةاالیی  7/89داٌكگاُی در ةعف زٍّةی آیّوا# اكاىث داقحٍغ. ُيچٍیً اکذؼ افؼاد زاىَْ ُغف او ىـهيان ةّده $

 جّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد:ةؼظّردار ةّدٌغ از ىِيحؼیً دؿحاوردُای پژوُكی وی ىی

ُای ىذتث فؼٍُگ آىؼیکایی، ةعكی از ؿیـحو و ٌُام رغو یادگیؼی زٍتَؼدٌغ کَ ّهیک# ةـیاری از ایؼاٌیان، اصـاس ىی1

ُای فؼٍُگی وًً ظّد ةَ قغت دنتـحَ اٌغ و ُيچٍان از ىـیؼ امهی زاىَْ آىؼیکا زغا ُـحٍغ. اکذؼ پاؿعگّیان ةَ ارزشآىؼیکایی ٌكغه

صـاس غؼور و افحعار ىی کؼدٌغ و یلیً داقحٍغ کَ فؼزٌغاٌكان را ةؼاؿاس ُای ظّد اةّده، ٌـتث ةَ جاریط و فؼٍُگ ایؼاٌی و ازغاد و اؿٌّره

 ظّد ایً در صانی ةّده اؿث کَ. کٍٍغ ُا ةؽرگةا جّزَ ةَ ایً ارزش را آٌِا داقحٍغ جنيیو یا و دٍُغُای فؼٍُگ ایؼاٌی پؼورش ىیارزش

ُيچٍیً ایؼاٌیان ىِازؼ ٌـتث ةَ  .ٌیـث ّيهی چٍغكّىی و چٍغفؼٍُگی زاىَْ یک در ةّدن امیم ایؼاٌی کَ ةّدٌغ واكف اىؼ ایً ةَ ٌیؽ آٌِا

اٌغ. آٌِا ةا وزّد اكاىث ًّالٌی ىغت در آىؼیکا، ٌـتث ةَ کـب ُای ىلیو آىؼیکا، کيحؼ ةَ دٌتال گؼفحً جاةْیث آىؼیکایی ةّدهؿایؼ ىهیث

اٌغ. ایؼاٌیان ةَ ویژه زٌان، ةؼ ای قِؼوٌغ آىؼیکایی، ىلاوىث کؼدهىٍغ قغن از ىؽایُای ةِؼهجاةْیث آىؼیکایی جؼدیغ داقحَ و در ىلاةم وؿّؿَ

 اٌغ.  ةا ایً صالؿؼ دو راُی ُيیكگی زٌغگی در آىؼیکا و ةازگكث ةَ ایؼان ىاٌغه

ةا وزّد  ُا را ىكاُغه کؼده ةّد. اکذؼ پغرُا و ىادرُای ٌـم اول ىِازؼان،ُا ةا غیؼایؼاٌیىیؽان ةاالیی از ازدواج ایؼاٌی # چایچیان،2

ةؼوز جْنب و زغیث در صفٍ ُّیث ایؼاٌی، ةَ ظهّص ٌژادی و كّىی اّحلادی ٌغاقحَ و ةا ازدواج ةؼون ىؼزی و ةؼون كّىی فؼزٌغاٌكان 

 کَىكکهی ٌغاقحٍغ. زانب ایً

 ىػُتی جكؼیفات کاىالً پػیؼای و ةاقٍغ آىؼیکایی زٌغگی ؿتک نضاظ از داقحٍغ در پژوُف چایچیان، جيایم آیّوا ؿاکً # ایؼاٌیان3

صغود  .ةّد ٌكغه دروٌی آٌِا جاریعی و ىػُتی ىفاُیو و ازحياع قؼایي در آداب و رؿّم ایً از کغام ُیچ ایٍکَ ةا ةّدٌغ، ؿکّالر آىؼیکایی و

                                                           
6 Iowa 
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ایً  ةا دادٌغ.ُا و جٌْیالت ىػُتی و غیؼ ىػُتی آىؼیکایی ىذم ُانّویً، کؼیـيؾ، و قکؼگؽاری را اٌسام ىیٌیيی از ایً ایؼاٌیان، زكً

 وزّد

آىؼیکا  در زٌغگی قؼایي ةا کاىالً کَایً ةا و کؼدٌغىی اىحٍاع و جْییً ُّیث قٌّغ، قٍاظحَ آىؼیکایی ٍّّان یک ةَ ایً کَ از# 4

 زدٌغ.ىی ظّد ةَ پؼؿثىیًِ ةؼچـب ؿازگار قغه ةّدٌغ،

ُا وزّد داقث، ُا و آىؼیکاییجّزِی کَ ةیً ایؼاٌیكاةمُای فؼٍُگی ُای پاؿعگّیان، ةا وزّد جىاد و ٌاؿازگاریةؼاؿاس گؽارش# 5

پػیؼی فؼٍُگی ةؼای ةیكحؼ ایؼاٌیان، ةَ ًّر ّيغه جسؼةَ ىذتحی از یادگیؼی ةّده و ةَ ٍّّان ىٍتِ قّك فؼٍُگی، پؼیكاٌی و ىؼاصم جٌتیق

 ٌحایر پژوُف چایچیان ٌكان ىی داد کَ قغ. در ّیً صالجىاد صـاب ٌيی

 قٌّغ. کٍٍغ، دچار اصـاس جٍِایی ةیكحؼی ىیَ ةیكحؼ در ایاالت ىحضغه زٌغگی ىی# ایؼاٌیان ُؼچ6

اش دؿث ی ىّرد ةؼرؿیای از رفحارُا و جيایالت ىحٍاكه در ٌـم اول ىِازؼان آىؼیکایقّد چایچیان ةَ ىسيَّّچٍاٌکَ ىالصَُ ىی

ُای اظالكی و مفات گؼوُی را ةَ جّان ایً ویژگیكتیم کَ، آیا ىیدر ایٍسا ؿّاالت ىِيی ةؼای ىا پیف آىغٌغ. ؿّاالجی از ایً یافحَ ةّد. 

پػیؼی و ؿازگاری ةا زاىَْ ىیؽةان، ىكاةَ ٌيٌَّ ىّرد ُای ىِازؼ ٌیؽ در فؼٍُگؿایؼ ایؼاٌیان ىلیو آىؼیکا ٌیؽ جْيیو داد؟ آیا ؿایؼ گؼوه

-ىا ةؼای ایٍکَ ةحّاٌیو ةَ ایً پؼؿف گؼا ُـحٍغ؟ىاٌی قکاك و درونُا در ؿایؼ ٌلاط دٌیا ٌیؽ ىؼدکٍٍغ؟ آیا ایؼاٌیىٌانَْ چایچیان ّيم ىی

جؼی ةؼ جؼی ةغُیو و رفحارُای ىكحؼك ایؼاٌیان را دریاةیو، ةَ زـحسّی ظّد اداىَ داده و ةَ پژوُف دیگؼی کَ ىٌانَْ زاىُِا پاؿط دكیق

 روی ایؼاٌیان ایاالت ىعحهف اٌسام داده ةّد، رؿیغیو.

، ّهی اکتؼ ىِغی ةؼ روی ٌـم دوم ىِازؼان ایؼاٌی یٍْی ٌـم زّان ایؼاٌیان ىلیو آىؼیکا، کار کؼده 1997ر در ُيان ؿال، یٍْی د

ایً  ةیً در فؼٍُگی و كّىی ُّیث ىفِّم ةؼرؿی ةَ «ُّیث كّىی در ىیان ٌـم دوم ایؼاٌیان در ایاالت ىحضغه»پژوُكی ةا ٍّّان  درةّد و 

 183 ، قاىماوٌيٌَّ ىّرد ىٌانَْ  پؼداظحَ ةّد. ىحضغه ایاالت از ىِازؼت ٌـم كتم ةؼ آٌان درُا و جتْات ٌاقی زّاٌان و کٍکاش آؿیب

 درمغ 20، "#7/59$ةّدٌغ  اش ىـهيانىٌانَْ جضث افؼاد اکذؼیث. ةّدٌغ 6/17ةا ىیاٌگیً ؿٍی  درمغ# زن 4/54$ 218 و ىؼد# درمغ $6/45

؛ ةَ آٌِا دؿث یافثٌُؼؿٍسی جؼیً ٌحایسی کَ او پؾ از ةؼرؿی ایً ىِو. ٌغارٌغ اّحلادی ىػُب و دیً ةَ کؼده ةّدٌغ کَ ذکؼ ٌيٌَّ ٌیؽ از

 ّتارت ةّدٌغ از:

 گٌَُّیچایً درصانی ةّد کَ  ،دادٌغىی ٌكان ظّد ُای ایؼاٌیی و ارزشفؼٍُگ ىیؼاث صفٍ ةَ ّيیلی ىیمّالكَ و ایؼاٌیان # 1

ٌّزّاٌان و زّاٌان ایؼاٌی ىلیو آىؼیکا َ ؿتک زٌغگی آىؼیکایی ّالكَ داقحٍغ. ة و دادٌغٌيیةؼوز  ىیؽةان زاىَْ ةا قغن یکیدر ةؼاةؼ  ىلاوىحی

 کٍٍغ. زٌغگی ىحّؿي ًتلَ ؿفیغپّؿث ُایآىؼیکایی ةا قِؼی ىضیٌی در و ُاآىؼیکایی ىیان در ىایم ةّدٌغُيچّن وانغیً ظّد، 

آىؼیکایی  کَ فؼزٌغاٌكان کاىالًو از ایً کؼدٌغاةؼاز ٌگؼاٌی ىیىـئهَ ُّیث فؼزٌغان ظّد در ةاب اکذؼ وانغیً ایؼاٌی در آىؼیکا # 2

ُای ایؼاٌی اًالع چٍغاٌی ٌغاقحَ و در ىیان ظاٌّاده و زاىَْ از جاریط، فؼٍُگ و ؿٍث فؼزٌغان آٌِاقٌّغ واُيَ داقحٍغ. اىا در واكْیث، 

ةؼای اصیای ُّیث  ایؼاٌی ىِازؼان رغو ایٍکَ ایًّهیةَ ّتارت دیگؼ،  .كؼار ٌگؼفحَ ةّدٌغگٌَّ صيایث فؼٍُگی درؿحی ىّرد ُیچ ،آىؼیکایی

 ایؼاٌی ُّیث جؼویر کؼدٌغ کَ درگيان ىی ،غدادٌىی فؼزٌغان ظّدةَ  ىضغودیاًالّات ؼدٌغ و کایؼاٌی ُیچ جالش زغی و ارزقيٍغی ٌيی

 .ةّدای آرىاٌی ةاكی ىاٌغه ىـئهَ صفٍ ُّیث جٍِا دغغغَ اىا در صلیلث، .اٌغةّده ىّفق فؼزٌغاٌكان ىیان در

ٌی جنّر غهٌی داقحٍغ. ةؼای زّاٌان و ُای فؼزٌغاٌكان در صفٍ ُّیث ایؼاٌـتث ةَ جيایالت و جّاٌایی ایؼاٌیةـیاری از وانغیً # 3

کؼدٌغ، فکؼ کؼدن، ٌگاه کؼدن، ؿعً گفحً َ ىیُای ىحفاوجی کَ ٌـتث ةَ زّاٌان آىؼیکایی جسؼة، ةا وزّد فكارُا و اوٌؼابٌّزّاٌان ایؼاٌی

کؼدٌغ. ایً زّاٌان، در ظارج از ىٍؽل زغی و اؿاؿی ةّد کَ از وانغیً ظّد پٍِان ىی یک اىؼ کاىالً ُاو ّيم کؼدن ُياٌٍغ دیگؼ آىؼیکایی

  غ.دادٌوانغیً ظّد ىی غ و یا گؽارش ٌادرؿث ةَگفحٍِا ةَ وانغیً ظّد ٌيیدادٌغ کَ چیؽی رازِ ةَ آٌاٌسام ىیکارُایی 

 اوافَ ُاییچانف و ىكکالت وانغیٍكان، ىتغا زاىَْ فؼٍُگ ىاُیث دنیم ةَ ُّیث، گیؼیقکم ىؼاصم در ایؼاٌی، زّاٌان ةؼای# 4

ىیغان ٌتؼد ِا جتغیم ةَ یی رفحار کٍٍغ یا ایؼاٌی. ذًُ آٌداٌـحٍغ کَ ةایغ آىؼیکاٌيیٌغ و ؿؼدرگيی قغه ةّد دچار اصـاس آٌِاگؼدیغه ةّد. 

 ةا ایً صال کؼدٌغ.ُای ىحىادی از ُّیث ىتارزه ىیةایـث ةا زٍتَىی ةؼای جْییً ُّیث قغه ةّد و

$ةیف از ٌیيی از پاؿعگّیان# و در رده دوم ةَ ٍّّان  آىؼیکایی_ایؼاٌی# زّاٌان ایؼاٌی ةیكحؼ جيایم داقحٍغ کَ ظّد را ةَ ٍّّان 5

-كحؼ ةّد و در قؼایٌی ةّدٌغ کَ ىیکؼدٌغ کَ جيؼکؽ زيْیث ایؼاٌیان ةیدر ىٍاًلی زٌغگی ىی افؼاداکذؼیث ایً  ایؼاٌی جْییً ُّیث کٍٍغ.

و یا  جاةْیث آىؼیکایی ٌغاقحٍغ ، اکذؼیث آٌِاُيچٍیً .ةیكحؼ از زةان فارؿی اؿحفاده کٍٍغظّد، جّاٌـحٍغ در ىضیي ظاٌَ و در ىیان دوؿحان 

 .کا ىٌيئً ٌتّدٌغاز ووْیث آیٍغه ظّد در ىّرد اكاىث در آىؼی

 ؿّمِ  ُا ةَ ىّاردی اقاره کؼده ةّدٌغ کَ صغود یکمفات ىحيایؽکٍٍغه ایؼاٌیان از آىؼیکایی# ایؼاٌیان در پاؿط ةَ ؿّال ىؼةّط ةَ 6

فی، قاىم ّاً ،ُا از ُيَ ةیكحؼ جکؼار قغه ةّدٌغپؼؿث ىحْنب و دورو. کهياجی کَ در پاؿطىاٌٍغ پؼ ؿؼومغا، ىیًِ ،ةّدٌغ آٌِا ىٍفی

 ةَ اُيیث ظاٌّاده در ىیان ایؼاٌیان اقاره کؼده ةّدٌغ.گّیان ٌّاز ةّدٌغ و ةیف از یک ؿّم پاؿطيانقکاك، ىّدب و ىِ
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ىكاُغه جکؼار رفحار ىحٍاكه ایؼاٌیان در ىّرد ّغم ىلاوىث در ؿازگاری و جٌتیق ةا زاىَْ آىؼیکا، ّالكَ قغیغ ةَ جاریط و فؼٍُگ 

ٌـم اول ىِازؼان ایؼاٌی ةؼای اٌحلال ٍّامؼ ُّیث ایؼاٌی ةَ ٌـم دوم و ٌیؽ ةـیاری دیگؼ از ٌحایر ىكحؼك  ایؼاٌی، ّغم اؿحؼاجژی ىكعل

جؼ ؿاظث. در اداىَ کار ظّد ةَ پژوُف ٌیهّ ىـحّفی رؿیغیو کَ ةَ کٍکاش ایً دو پژوُف، زـحسّی در ایً صّزه را ةؼای ىا زغی

ا در ىیان اكّام ىحفاوت ایؼاٌی پؼداظحَ ةّد. ایً پژوُف از آن رو کَ کهیَ اكّام ایؼاٌی اّو ووْیث ىِازؼان ایؼاٌی و ؿؼگكحگی آٌان در آىؼیک

 اش زای داده ةّد، ةـیار قایان جّزَ ةّد.از کؼد، جؼك، ارىٍی، ىـهيان و غیؼه را در ٌيٌَّ ىّرد ىٌانَْ

، اٌسام 2003در ؿال  "آىؼیکایی_ؿؼگكحگی ُّیث ایؼاٌیىا کَ ُـحیو؟؛ "ای را ةا ٍّّان ٌاىٌَیهّ ىـحّفی از داٌكگاه قیکاگّ، پایان

 ؿعً ىحضغه ایاالت در ایؼاٌیان ىِازؼاٌف، از جسؼةَ آىؼیکا و ىغٌی زاىَْ ةیً راةٌَ ةؼ جيؼکؽ داده ةّد. ىـحّفی در ایً پژوُف، ويً

ؿْی داقث ةَ ىیؽان اٌـسام ىِازؼان  او پؼداظحَ ةّد. آىؼیکایی_و فؼٍُگ ظاص ایؼاٌی ایؼاٌی ُّیث گیؼی جضهیم و جفـیؼ قکم ةَ و گفحَ

یؼاٌی از زيهَ کؼدُا، قاىم اكّام ىحفاوت ا زاىَْ ُغف ىـحّفی در ایً ادؼ، ایؼاٌیان ىلیو زٍّب کانیفؼٌیا در ایاالت ىحضغه پی ةتؼد. ایؼاٌی

ُای ىحفاوت ایؼاٌی، یک ةّد کَ آیا گؼوه ً ؿّالؼاٌیان، ةَ دٌتال پاؿط ایاو ةا ىٌانَْ ةؼ روی ایً گؼوه از ای. ةّدٌغ و غیؼه ُاؼكُا، جارىً

 ُياٍُگیایؼاٌیان در آىؼیکا فاكغ ٌُو و داد کَ ُای پژوُف وی ٌكان ىییافحَ اٌغ؟ا در ایاالت ىحضغه قکم دادهُّیث ىكحؼك و زيْی ر

ُا ایؼاٌیکَ ی ایؼاٌیان اؿث و آن ایًایً اىؼ ٌاقی از یک رفحار ویژه کَ سو ةّدٌغ. ىـحّفی اقاره کؼده ةّدالزم ةؼای ایساد یک ازحياع ىٍـ

ُا از ّغم اّحياد ىحلاةم و فلغان جِْغ ایؼاٌی .گیؼٌغةَ راصحی ٌادیغه ىی ،ِا ایؼاٌی دیگؼی را ُؼ زا کَ ةتیٍٍغ. آٌکٍٍغاز یکغیگؼ فؼار ىی

 یغ و ّغم اًيیٍان ةَ دیگؼان اؿث. حی از جؼدةؼٌغ و ةَ ًّر کهی، صانث ذٍُی ىِازؼان، صانازحياّی رٌر ىی

راؿحا ةا جضلیق چایچیان و ىِغی ةّد. وی ٌیؽ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه ةّد کَ ایؼاٌیان جالش ُو ُای زاٌتی جضلیق ىـحّفی ٌیؽیافحَ

 ةَ ٍّّان ؿؼزىیً صلیلی قان راؿؼزىیً ازغادیٌيایٍغ؛ در ّیً صال زیادی ةؼای ُيؽیـحی ةا ىُاُؼ فکؼی و ؿتک زٌغگی آىؼیکایی ىی

در  . آٌِاةازگؼدٌغ ان ىٍاؿب ةاقغ ةایغ ظّد یا ٌـم آیٍغه آٌِا ةَ وًًقٍاظحٍغ و ىْحلغ ةّدٌغ کَ در ٌِایث زىاٌی کَ قؼایي ةؼایكظّد ىی

و در آرزوی ةازگكث ةَ وًً ةّدٌغ. اىا ٌکحَ صائؽ اُيیحی کَ وزّد  ًّل دوران ىِازؼت، ىیم و اقحیاق فؼاواٌی ةَ ؿؼزىیً ظّد ٌكان داده

 ةَ ةازگكث ةَ ىایم آٌِا ُيَ ّيالً کؼدٌغ،ىی ظّد وًً ةَ ٌـتث ّالكَ قغیغی اةؼاز ىِازؼان اکذؼیث ایً کَایً وزّد داقث ایً ةّد کَ ةا

 .ٌتّدٌغ ایؼان

-ویژگی ظاًؼ ّّاىم دیگؼی ٌُیؼلیلات چایچیان، ىِغی و ىـحّفی ةَ زا، پؼؿكی ةؼای ىا ىٌؼح قغ. آیا ُيـّیی ٌحایر جضدر ایً

ُای ایؼاٌی در ایً کكّر ٌیـث؟ ةَ زـحسّی ظّد اداىَ دادیو جا ةَ یا جادیؼ ُّیث ةعف رؿاٌَ و ُای ظاص ىِازؼیً ایؼاٌی ىلیو آىؼیکا

 جضلیق صيیغ ٌلیـی رؿیغیو.

ةا جيؼکؽ  ،«ُای ُّیث و ىّؿیلی جتْیغی ایؼاٌیؿیاؿث»ای ةا ٍّّان ىلانَ، در 1997، در ؿال 7صيیغ ٌفیـی، اؿحاد داٌكگاه رایؾ

ُا ، ةَ جادیؼ رؿا1979ٌَ-1978آٌسهؾ، ةْغ از اٌلالب ُای جهّیؽیٌّی ایؼاٌی در نؾةؼ ویغئُّای ىّؿیلی جّنیغ آىؼیکا و پعف قغه از قتکَ

ةَ ایً ٌحیسَ گیؼی از ُّیث ایؼاٌی ؿٍسیغه ةّد. او در اٌحلال ىفِّم فؼاؿازی ىیان ىِازؼان ایؼاٌی پؼداظحَ و ّيهکؼد آٌِا را ةؼ فؼٍُگ

، ؿازیةَ ٍّّان ّّاىم امهی یکـان ،اٌغآٌسهؾ جّنیغ قغهٌیان و ویغئُّای ىّؿیلی کَ در نؾُای جهّیؽیٌّی ایؼاکَ ةؼٌاىَ رؿیغه ةّد

اٌغ. ةَ ّلیغه کؼدهُای غانتی را ةَ ىِازؼان جهلیً ارزشکم داده و ان ظارج از کكّر را قُای فؼٍُگی و ُّیحی اکذؼیث ایؼاٌیآگاُی و جسؼةَ

ؼای ىِازؼان ایؼاٌی و ٍّامؼ فؼٍُگی ظامی را ة ٌکؼدهزاىْی از ُّیث ایؼاٌی را ٌلم  ُای ارجتاًی، روایثُا و قتکَایً رؿاٌَوی، 

و غه اكهیث كّىی در زاىَْ ىیؽةان قٍاظحَ ق ظّاُغ ةَ ٍّّانیفؼٍُگی کَ ٌيجّان از آن ةَ ٍّّان فؼٍُگ جتْیغ یاد کؼد. اٌغ کَ ىیةؼؿاظحَ

 ٌيایغ.یث وزّد یک ُّیث زيْی را رد اُيکّقغ جا ىی

گیؼی ُّیث كّىی ایؼاٌی در آىؼیکا جيؼکؽ کؼده ىضـً ىتاقؼ از دیگؼ پژوُكگؼاٌی ةّد کَ ةؼ ىـئهَ قکمّالوه ةؼ صيیغ ٌفیـی، 

و ةا انِام از داغ ٌٍگ  «گیؼی ُّیث كّىی در ىیان ىِازؼان ایؼاٌی در ایاالت ىحضغهفؼٍُگی و قکمآؿیب »ةا ٍّّان  ایةّد. او در ىلانَ

گیؼی ُّیث كّىی ، و ىتضخ ؿیاؿث و رؿاٌَ، در قکم1979گیؼی در ؿال ارویً گافيً، ةَ ةؼرؿی جادیؼ اٌلالب ایؼان و ةضؼان گؼوگان

ؿال کار  2ىٌانَْ اول او،  ُای ایً ىلانَ را از دو ىٌانَْ زغاگاٌَ ةَ دؿث آورده ةّد.داده ىتاقؼ ىیان ىِازؼان ایؼاٌی در آىؼیکا پؼداظحَ ةّد.

آغاز  2003ٌاىَ دکحؼایف ةّد. ىٌانَْ دوم، کَ در ؿال ر داالس، ةَ ٍّّان ةعكی از پایانةؼ زاىَْ ایؼان د 1995جا  1993ىیغاٌی، از ؿال 

او  ٌـم اول و دوم ایؼاٌیان از ُّؿحّن، داالس و آؿحیً ةّد. ىسيَّّ ٌفؼ از 50ةا  از یک ىكاُغه ىكارکحی و ىناصتَ قعنیقغه ةّد، 

نْات ىتاقؼ ٌكاٌگؼ ایً ىٌهب ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ىٌا. ةّد ٌُؼؿٍسی از یک ٌيٌَّ غیؼ جنادفی از ىـهياٌان ایؼاٌی در جگؽاس 487قاىم 

 :کَ ةّد

                                                           
7 Rice University 
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و کاُف ٌفؼت  ةّدٌغ ىؼیکا ةَ ٍّّان جؼوریـث ظّردهةؼای ىغیؼیث اٌگی کَ در آ ،ةَ ظنّص ٌـم دوم ،ةـیاری از ایؼاٌیان 1#

ؿازی آن ةَ غ ایؼاٌی، جغییؼ َاُؼ ظّد و قتیَُای وغ اؿالىی و و. از زيهَ ؿاظث ةؼٌاىَةّدٌغ ُایی را اٌحعاب ٌيّدهاؿحؼاجژی ،ُاآىؼیکایی

ُای ىعنّص ةؼای جغییؼ چِؼه ظّد ُای پالؿحیک و آرایفحی از زؼاصیص یؼاٌیاناُا از ًؼیق اؿحفاده از نٍؽُای رٌگی و غیؼه. آىؼیکایی

 ُای ىتاقؼةؼ اؿاس یافحَ ُای اكحنادی ةیكحؼی دؿث یاةٍغ. ةَ ّالوه،جؼ قغه و ةَ ىّفلیثجا زػب آٌِا در زاىَْ ىیؽةان آؿان اٌغةِؼه ةؼده

اٌغ و یا زٌان، یا ٌام ظّد را جغییؼ داده آٌسهؾ ىعنّماً، ةـیاری از ایؼاٌیان در نؾدٍُغةا وزّد ایٍکَ ایؼاٌیان ةَ ٌغرت ٌام ظّد را جغییؼ ىی

 اٌغ.ٌاىی غیؼ رؿيی آىؼیکایی ةؼای ظّد اٌحعاب ٌيّده

: دل ددر»ٍّّان از آىؼیکا، ةا  ، پایان ٌاىَ دکحؼی اىیؼ قافِپژوُكی کَ پیؼاىّن ووْیث ایؼاٌیان ىلیو آىؼیکا اٌسام قغه ةّدآظؼیً 

ةَ ىكکالت ایؼاٌیان ؿانيٍغ در آىؼیکا  ادؼی کَةّد.  «آىؼیکا ىحضغه ایاالت در ؿانعّرده ایؼاٌی ىِازؼان دروٌی اصـاؿات آقکارؿازی

یک  درد دل ُؼ روزهٌگاراٌَ ًی یک جضلیق كّمجيؼکؽ کؼده و  آٌسهؾنؾ در ؿانيٍغ ایؼاٌیان از زياّحی زیـحَ جسؼةَ روی پؼداظحَ ةّد. او

 5ٌفؼ $ 10ایؼاٌیان، او از ىیان ایً  را جفـیؼ کؼده ةّد.یک ىؼکؽ ىؼاكتث روزاٌَ در کانیفؼٌیا در جؼ ُای ىـًآىؼیکایی-ازحياع کّچک از ایؼاٌی

 ِ ایً ةّد کَجؼیً ٌحایر کار اىیؼ قافىِو .ه ةّدده و ىّرد ىكاُغه و ىناصتَ كؼار داىؼد# را اٌحعاب ٌيّد 5زن و 

کیفیث زٌغگی آٌِا  جْاىالت آٌِا در کكّر ىیؽةان ىضغود قغه و. ةّدٌغ ىٍؽوی ازحياّی در آىؼیکا ٌُؼ از ؿانيٍغ ایؼاٌی ىِازؼان# 1

و  اةِام از صانحی در و ٌغدةؼىی ؿؼ ةَ دٌیای ىحفاوت دو در آٌِاقغ. افـؼدگی و ٌا اىیغی دیغه ىی . در آٌِا ةَ ووّحکاُف یافحَ ةّد

 از ةعكی و جٍِا! صؼکث ةی اىا اٌغ، زٌغه کَ ةّدٌغ  قغه درظحاٌی ُيچّن آٌِا ىِازؼان، ایً از یکی جْتیؼ ةٍا ةَ. غکؼدٌ ىی گيگكحگی زٌغگی

 ىٍُؼه ةؽرگحؼ ُـحٍغ. یک

آٌِا در ایؼان در  ُای زٌغگیُای ىانی و ؿایؼ زِثو اصـاس غؼور و افحعار ٌـتث ةَ ىّفلیثگػقحَ ٌّّی روایث از زٌغگی # 2

   ةعف ةّد.ُایف ةؼای آٌِا نػتُا و ؿعحیقغ و ىؼور ظاًؼات گػقحَ ةا وزّد قکـثاکذؼ آٌِا دیغه ىی

و ٌيادُای فؼٍُگی  ، جاریطةَ فؼٍُگ غ. ّالكَکؼدٌةّدٌغ و ةغان افحعار ىیآٌِا ةَ قغت ةَ گػقحَ و زٌغگی ظّد در ایؼان دنتـحَ # 3

وًٍان ظّد را در دادٌغ. ةا ایً صال ةـیاری از رفحارُای ُوّالكَ ٌكان ىی غؼبو کيحؼ ةَ فؼٍُگ  كغرجيٍغ ةّدهایؼاٌی در آٌِا ةـیار 

 کؼدٌغ.ُا ؿؼزٌف ىیىلایـَ ةا غؼةی

جّان ایً آیا ىی ةا ایً پؼؿف ىّازَ قغیو کَ ن ُّیث ایؼاٌیان در ایاالت ىحضغهپؾ از ىؼوری ةؼ ىٌانْات اٌسام قغه پیؼاىّ

 ات را ةَ ایؼاٌیان ؿایؼ ٌلاط دٌیا ُو جْيیو داد؟ آیا ایؼاٌی ىلیو آىؼیکا ةا ایؼاٌی ىلیو کكّری اروپایی ُو افکار و رفحار ىكاةِی دراقحؼاک

ُای ىضغودی کَ ةَ ؿَ پژوُف از کكّرُای ؿّئغ و اؿحؼانیا را از ىیان پژوُف ىلاةم غیؼ دارد؟ ةَ زـحسّی ظّد اداىَ دادیو و ٌِایحاً

 یو، ةؼگؽیغیو.دؿث آورد

ازحياّات در صال َِّر از قؼق » ٍّّان ٌاىَ دکحؼای ظّد ةا، در پایان2009ىْنّىَ غالىكاُی از داٌكگاه فٍاوری ؿیغٌی، در ؿال 

كّىی  ُای جضيیم قغه ةَ ایً گؼوهُا و ىضؼوىیثةا جيؼکؽ ةؼ ىِازؼان ایؼاٌی و جتْیه« ةَ غؼب؛ ىٌانَْ ىّردی ازحياع ایؼاٌیان در ؿیغٌی

ًیف ىحٍّّی از ایؼاٌیان ةا  یوزّاىِ غؼةی و قؼكی پؼداظحَ ةّد. زاىَْ ُغف  ُای فؽایٍغه ىیانکّچک، ةَ جضهیم و ةؼرؿی ادؼات قکاف

ؿال ةّدٌغ کَ ؿٌش جضنیهی و درآىغُای ىحفاوجی داقحٍغ. او ةا اؿحفاده از اةؽار کیفی ُيچّن  80جا  18ُای ؿٍی ىكاغم گٌّاگّن، از گؼوه

-ىغرس زاىَْصـیً ادیتی،  اًالّات ىّرد ٌیازش پؼداظحَ ةّد.آوری ٌفؼ# ةَ زيِ 300ُای کیفی $در ىسيّع ةا تَ و پؼؿكٍاىَىناص

پژوُكی را ةا ٌیؽ دیگؼ ىضللی ةّد کَ ةؼ روی ُّیث ایؼاٌیان کار کؼده ةّد. او قٍاؿی داٌكکغه ّهّم ازحياّی در داٌكگاه فٍاوری اؿحؼانیا، 

ؿازی ةؼ ُغف جسؽیَ و جضهیم آدار زِاٌی، ةا 2003در ؿال « ایؼاٌی در اؿحؼانیاُّیث و جغییؼات فؼٍُگی؛ ىٌانَْ ىّردی زّاٌان »ٍّّان 

در اؿحؼانیا  ایؼاٌی در فؼایٍغ جكکیم و صفٍ ُّیث ایؼاٌیُای زّاٌان اٌحُارات و ٌگؼاٌی ارائَ یک ٌيای کهی از ووْیث، ایؼاٌیان در اؿحؼانیا و

ؿانَ# جيؼکؽ قغه ةّد. ةَ زّاٌان  25جا  14ٌفؼه $ 10جا  8گؼوه ةیً  10ةّد. در ایً ىٌانَْ ّالوه ةؼ چٍغ ىناصتَ ّيیق فؼدی، ةؼ اٌسام داده 

 ایٍغ.ُای ىعحهف زٌغگی و ظنّمیات ُّیحی ظّد در اؿحؼانیا ةیان ٌيىّرد ىٌانَْ فؼمث داده قغه ةّد جا ّلایغ ظّد را درةاره زٍتَ

اصـاس ّغم  :راؿحا و ىكحؼك ةا ایؼاٌیان ىلیو آىؼیکا ةّد. از زيهَىّارد ُو در اکذؼدر ةاب ُّیث ایؼاٌیان ُای اؿحؼانیا ٌحایر پژوُف

غؼور و افحعار ٌـتث اصـاس ، ةا ُّیث ظاٌّاده پیٌّغ ىضکو ُّیث زّاٌان ،اس ؿؼدرگيی در وزّد ظّداصـ، زاىَْ ىیؽةانپػیؼش از زاٌب 

-اٌؽوای ازحياّی و دوری زـحً از ؿایؼ ُوؿازی ُّیث دیٍی و ىػُتی، پٍِانرغو ىیم ةازگكث ةَ وًً، جاریط و ىهیث ایؼاٌی، ّهیةَ 

 ةَ قٍاظحَ قغن ةَ ٍّّان یک ایؼاٌی.جيایم  در کٍارؿتک زٌغگی اؿحؼانیایی  پػیؼش، و وًٍان

ایساد ایؼاٌیان ىلیو اؿحؼانیا در  زيهَ ایٍکَ از .اقثدو اؿحؼانیا وزّد ىلیو آىؼیکا در ىیان ایؼاٌیان  زؽئیُای جفاوتةا ایً صال 

 ُادر ایً فْانیثىٍُو و ىضغود ٌاجؼ ةّدٌغ اىا ةاز اّىای ازحياع ایؼاٌی ةَ مّرت از ؿاکٍیً آىؼیکا ىّفق ُای ازحياّی درون گؼوُیقتکَ

 .ةّدٌغ د گؼوُی ىٍـسو از ایؼاٌیان ٌكغهىّفق ةَ ایساان ایؼاٌی ٌیؽ و درٌحیسَ ایً دؿحَ از ىِازؼ  ،کؼدٌغُای گؼوُی قؼکث ىیو اٌسيً
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ةا وزّد ىكکالجی جؼ ةّدٌغ. ُای فاىیهی و درون كّىی ىحيایمةؼظالف ایؼاٌیان ىلیو آىؼیکا، ایً دؿحَ از ایؼاٌیان ةَ ازدواج ُيچٍیً

جّاٌغ ىّزتات ٌِا ىْحلغ ةّدٌغ گؼفحً جاةْیث ىیزیادی داقحٍغ. آکَ ةؼای آٌان وزّد داقث، ةَ گؼفحً جاةْیث و قِؼوٌغی اؿحؼانیا ّالكَ 

 را داقحٍغ. كنغ ةازگكث ةَ ایؼانگفث کَ  جّانٌيی اىا صلیلحاًجؼ ةا ایؼان را ةؼایكان فؼاُو کٍغ. و آىغ راصثارجتاط و رفث 

ؼان ُّیث و ةض»، ةا ٍّّان 2001در ؿال  ةّد کَ اؿحاد داٌكگاه اپـاال فؼقحَ اصيغی نّیًآظؼیً پژوُف ىّرد ةؼرؿی، جضلیق 

از آٌسا کَ ىكکم ةضؼان ُّیث،  .قغه ةّداٌسام  «ُا و ةؼظّرد ىعحهف زٌان و ىؼدان ىِازؼ ایؼاٌی ٌـتث ةَ ادغام ةا زاىَْ ؿّئغادغام: دیغگاه

، ةاالجؼیً ىیؽان را ؿال 55جا  30ةیً در ىیان افؼاد  رواٌی ُایةضؼان پؼظاقگؼی و افـؼدگی، ،ُای ظاٌّادگی ٌؼخ ةاالی ًالق و کكيکف

 .اٌحعاب ٌيّده ةّدایً گؼوه ؿٍی، ىیان ُغف ظّد را از  ، ىضلق، گؼوهداقث

 در ًالق ىیؽان ةّد، گؼفحَ اٌسام ىحفاوت کكّر 9 از ُاییزوج ةؼ روی ةؼرؿی اٌسام قغه جّؿي اداره آىار ؿّئغ کَ درةَ گفحَ نّیً، 

ةَ ًالق  ایؼاٌیان ُایازدواج از درمغ 2/5 یٍْی ازدواج ایؼاٌی، 20از ُؼ  داقث. كؼار دوم رجتَ ، در1991 ؿال ًی ؿّئغ، در ایؼاٌیان ىیان

 .درمغ ةّده اؿث 2/1ُا، در ُيان ؿال ىیؽان کم ًالق ؿّئغیىٍسؼ قغه ةّد، درصانی کَ 

ؼده و از جؼ از ىؼدان ایؼاٌی ّيم کةِحؼ و ىّفقان و پػیؼش فؼٍُگ آن ةَ ًّر کهی زٌان ایؼاٌی در ؿازگاری و جٌتیق ةا زاىَْ ىیؽة

ی ةِتّد و در ٌحیسَ یکی از دالیم ّيغه ایً اىؼ، ووْیث قغهی ىِازؼان ایؼاٌی در ؿّئغ ٍّّان قغه ةّد. .اٌٌْاف ةیكحؼ ةؼظّردار ةّدٌغ

در  داقحٍغ.دان ةؼای غهتَ ةؼ ةضؼان ُّیحی ارجلای ىّكْیث ازحياّی زٌان ایؼاٌی، آٌِا اىکان ةیكحؼی از ىؼ پیكؼفث ووْیث قغهی و ىحْاكتاً

یافحَ  افؽایف زغیغ زاىَْ ةا قغن ىٌٍتق و ؿازگاری ةَ جيایهكان و داده ٌكان ظّد از ىیؽةان زاىَْ ةَ ٌـتث جؼیىذتث ةؼظّردٌحیسَ، 

 .ةّدٌغجؼ جؼ و ىحْنبؼؿعثجؼ از كتم ؿاٌی در پػیؼش قؼایي ىّكْیث پاییًىؼدان ىِازؼ ایؼ. اىا ةّد

ي زٌغگی زٌان ىسؼد غؼةی ظّقتیٍی و ٌـتث ةَ قؼای ةّد ذٍُیث زٌان ایؼاٌی ٌـتث ةَ زاىَْ ؿّئغ غیؼ واكْی و آرىاٌیُيچٍیً 

زٌان  درةاره ووْیث واكْی زٌان ؿّئغی $ىعنّماًایؼاٌیان از ّغم آگاُی  اكْیث زاىَْ ىیؽةان ُيعّاٌی ٌغاقث وکَ ةا و داقحٍغ آىیؽیاغؼاق

ةَ ًّر  جكّیق کؼده ةّد. ؿتک غؼةیةَ ظّاُاٌَ ُيیً اىؼ جؼس آٌِا را از ًالق از ةیً ةؼده و آٌِا را ةَ رفحار آزادی .دةٌّاقی قغه ىسؼد# 

ی ةؼ ةؼاةؼی زٍـی وزّد داقث و ُيیً رن ىتحٍدر ىیان ىِازؼان ایؼاٌی جيایم قغیغی ةَ ؿتک زٌغگی غؼةی و ؿاظحار ظاٌّاده ىغکهی، 

 ِّغه ةَ ظاٌّاده زن جّؿي ٌلف ایً ىّارد از ةـیاری کؼده و در جغییؼ آور امهیٌان ٍّّان ةَ ظاٌّاده در ایؼاٌی ىؼد ٌلف اىؼ ىّزب قغه ةّد

کؼدٌغ جا ةَ ُؼ كیيحی جالش ةـیاری ىیةّده کَ  جؼیً ةعف زٌغگیىِو ىؼدان ایؼاٌیاده ةؼای اکذؼ ظاٌُّيچٍان ةا ایً وزّد . قّد گؼفحَ

 آن را صفٍ کٍٍغ.
 

 اشتراکیمقوله هاي محوري  

ُای ىِيحؼیً ىلّنَ 2دیو. زغول قياره ٌيّ اقحؼاکی ُای ىضّریپؾ از کغگػاری ةاز ىحّن ىّرد ىٌانَْ، اكغام ةَ اؿحعؼاج  ىلّنَ

غؼب، ىّفق دُغ ایؼاٌیان  ُؼچٍغ در اٌٌتاق َاُؼی ةا ىضیي گٌَّ کَ زغول ٌكان ىیدُغ. ُيانىضّری ةؼآىغه از کغگػاری ىا را ٌكان ىی

دٍُغ. گّیی کَ در ةؼزظی گؼفحارٌغ کَ راه اری از ظّد ةؼوز ىی، ارزقِا و رفحارُای ٌاؿازگةاقٍغ اىا در پؾ ایً ُياٍُگی و ؿازگاریىی

 .یاةٍغرُایی از آن ٌيی

 

 يي محوري برآمذه از مطالعه مرورها: مقوله2جذول شماره

 جّویضات ٍّّان ردیف

 ىّفلیث جضنیهی و اكحنادی 1

 ىا، داٌكسّیان داٌٍغ.ُای ایؼاٌی ةعف ُّیيی از ىّفلیث را در گؼو جضنیم ىیظاٌّاده

 جّزِی كاةم ٌـتحاً ّغه صحی و ُـحٍغ ىحّؿي صغ از ةاالجؼ ّيّىاً فؼٌگـحان ىغارس در

اکذؼیث ایؼاٌیان ةَ ؿتب ُّش و . آیٍغىی صـاب ةَ ىيحاز داٌكسّیان زيهَ از آٌِا از

 ظارج ىّفق ُـحٍغ.ذکاوجی کَ دارٌغ، از نضاظ اكحنادی و جضنیهی در 

 دوؿحیگؼایی و ظاٌّادهظاٌّاده 2
رغو قؼایي ىضیٌی ّهی زٌغگی کٍٍغ وجّاٌٍغ ةَ دور از ظاٌّاده ظّد ایؼاٌی ٌيی وانغیً

 ُـحٍغدر کٍار فؼزٌغان ظّد راوی  ٌاىٍاؿب و ٌاؿازگار ةا روصیَ آٌان، از زٌغگی کؼدن

 گیؼیؿؼدرگيی و جؼدیغ در جنيیو 3

ُای فؼٍُگی کكّر ىضم اكاىث ظّد  و وفاداری ایؼاٌیان در کكاکف پیّؿحً ةَ اٌگاره

کی قٌّغ یداٌٍغ کَ ةایغ ةا زاىَْ ىیؽةان ُای فؼٍُگی وًً ظّد ُـحٍغ و ٌيیةَ اٌگاره

 دٍُغُا جياىاً جً ٌيیاز ایً راه یکُیچ ةَ  ةَ ىیًِ ةازگؼدٌغ. آٌِا در ّيم یا

 و اٌؽواًهتی درون گؼایی 4
دٍُغ وَایف ظّد ، جؼزیش ىیقغهیُای جضنیهی و رغو ىّفلیثّهی ایؼاٌیاناکذؼیث 

 ُای ازحياّی اٌسام دٍُغُا و اٌسيًرا در جٍِایی و ةَ دور از قتکَ
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5 

-قک و جؼس ٌِادیٍَ قغه و ةی

ةَ آیٍغه و ةَ اّحيادی ةَ دیگؼان، 

 ؿیـحو ازحياّی

اّحياد ُـحٍغ و دیغی قکاکاٌَ دارٌغ. آٌِا ؼاٌی ىْيّالً ٌـتث ةَ ةیگاٌگان ةیىِازؼان ای

ىیم ُـحٍغ و دیگؼان ةـیار ةیٌـتث ةَ دادن ُؼگٌَّ اًالّاجی از زٌغگی ظّد ةَ 

 دارٌغ از افكاؿازی ظّدقان ةؼای دیگؼانجؼؿی  کٍٍغ و ُيیكَىیىضحاًاٌَ ّيم 

6 
ٌادیغه گؼفحً ُّیث دیٍی ةَ مّرت 

 آگاُاٌَ

ُای دیٍی و آداب ىػُتی، اُيیث اظالكی و ٌيادیً ظّد ةؼای ةـیاری از ایؼاٌیان ارزش

ُای ایؼاٌی ةَ ٍّّان راٍُيای ّيهی کارةؼد اٌغ و دیً دیگؼ ةؼای ظاٌّادهرا از دؿث داده

پؼداظحَ و ُّیث دیٍی را از ٌغارد. آٌِا جٍِا ةَ ةعف فؼٍُگ فارؿی پیف از اؿالم 

 اٌغّیث فؼٍُگی ظّد ىحيایؽ ؿاظحَُ

7 

وْف فؼٍُگی کار زيْی و فْانیث 

 و ىكحؼك گؼوُی

 ٌُو ازحياّیفلغان 

ُـحٍغ و از ّغم  ىٍـسو ایؼاٌیان فاكغ ٌُو و ُياٍُگی الزم ةؼای ایساد یک گؼوه

ُا را ٌادیغه گؼفحَ و ایؼاٌیةؼٌغ. آٌِا ؿایؼ اّحياد ىحلاةم و فلغان جِْغ ازحياّی رٌر ىی

 کٍٍغ ظّد را از ؿایؼ ایؼاٌیان ىحيایؽ ٌكان دٍُغؿْی ىی

 

 وًً گؼیؽیُو 8

ةَ واؿٌَ وزّد اظالق و جؼةیث و ٌّّی ظّدظّاُی و یا ظّدةؼجؼةیٍی کَ در ایؼاٌیان 

ٌّّان ظّد، ةَ زؽ در ىّارد وؼوری وزّد دارد، جيایم زیادی ةَ ةؼكؼاری ارجتاط ةا ُو

 ٌغارٌغ.

9 
ىیًِ پؼؿحی ىحْنتاٌَ و دنتـحگی ةَ 

 فؼٍُگ و جاریط ایؼاٌی

ُا و آداب کٍٍغ و در ذات ظّد ةَ ؿٍثایؼاٌیان ٌـتث ةَ جاریط ظّد اصـاس غؼور ىی

پٍغارٌغ گٌَّ ىیدیؼیٍكان دنتـحگی دارٌغ. اکذؼیث ایؼاٌیان در ؿؼاؿؼ ٌلاط زِان، ایً

 ز نضاظ جاریط، جيغن و فؼٍُگ ٌیـثةا ایؼان اکَ ُیچ کكّری در زِان، كاةم ىلایـَ 

 

 هاي محوري افتراقیمقوله
پؼداظحیو کَ در ُای ظهلی و رفحاری ىحفاوت آٌِا ةٍغی اقحؼاکات اؿحعؼاج قغه از ُّیث ایؼاٌیان ظارج کكّر، ةَ ىلّنَزيِپؾ از 

 آورده قغه اؿث. 3زغول قياره 

 

 برآمذه از مطالعه مروريهاي محوري افتراقی : مقوله3جذول شماره

 جّویضات ٍّّان

 اُيیث ةَ ظاٌّاده و اٌـسام اّىا

در ىٍاًلی ىذم اؿحؼانیا کَ زيْیث ایؼاٌیان ىِازؼ کيحؼ و 

، زّاٌان ایؼاٌی اُيیث ةیكحؼی ةَ اُغاف و ىحيؼکؽجؼ ةّده اؿث

گیؼی افؼاد ىضـّب ظاٌّاده داده و ةَ ًّر کهی ظاٌّاده ىؼکؽ جنيیو

 قّدىی

ؿّئغ ایً اُيیث و جِْغ ةیكحؼ در ىؼدان دیغه قغه و زٌان  در کكّر

 جؼ ةّدٌغةَ فؼدگؼایی غؼةی ىحيایم

 جيایم ةَ پیٌّغُای درون كّىی و ةؼون كّىی

کَ جيایم ةَ ازدواج ةا  ةؼّکؾ ؿاکٍیً ایاالت آىؼیکا و کكّر ؿّئغ

ُای درون كّىی و ٌژادی َ ازدواجُا ة، اؿحؼانیاییظارزیان دارٌغ

 ُـحٍغ ىحيایم

 گؼفحً جاةْیث کكّر ىیؽةان
ایؼاٌیان ؿاکً اؿحؼانیا در ىلایـَ ةا ىِازؼان ىلیو آىؼیکا ةیكحؼ 

 ُـحٍغىحيایم ةَ گؼفحً جاةْیث کكّر ىیؽةان 

 وًٍانةؼكؼاری ارجتاط ةا ُو

جؼ و ٌیؽ در ٌّزّاٌاٌی وًً گؼیؽی ىْيّالً در افؼاد ىـًرویکؼد ُو

کـب ارجتاًات و کَ در ةغو ورود ةَ زاىَْ ىیؽةان ٌیاز قغیغی ةَ 

 قّددارٌغ، کيحؼ دیغه ىی آگاُی و اًالّات
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 نتيجه گيري
ُّیث ایؼاٌیان  ةغیً ىٍْی کَ ،اؿث قیؽوفؼٌی فؼٍُگیىا ُيان  ایُـحَجّان گفث کَ ىلّنَ ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ دؿث آىغه ىی

کٍٍغ و از ؿّیی از یک ؿّ، ةؼ ظاص ةّدن ظّد و فؼٍُگ ایؼاٌی جکیَ ىیآٌِا  اؿث.ُای اظالكی ىحٍاكه از ویژگی ایآىیعحَ کكّرظارج 

داٌٍغ و در ىّرد ىیؼاث ایؼاٌی ٌُیؼ ىیکكّر ظّد را از نضاظ جاریعی، غٍی و ةی ظارج ُا قتیَ قٌّغ. ایؼاٌیانکٍٍغ ةَ غؼةیدیگؼ، جالش ىی

دٍُغ و صحی یک چٍان کَ ةایغ ةَ ُّیث و فؼٍُگ ایؼاٌی، ةَ ًّر صلیلی اُيیث ٌيیکٍٍغ. ةا ایً صال ظّد آٌِا ٌیؽ آنىی ظّد افحعار

غؼب را ةَ ٌّّی  َ قغت جيایم ةَ ٌّ قغن دارٌغ وُایی ُـحٍغ کَ ةاز زيهَ ىهث آٌِا جْؼیف کاىم و پّیا از فؼٍُگ و ُّیث ایؼاٌی ٌغارٌغ.

ایً  کٍٍغ.اٌغ. اىا از ًؼفی، در ىلاةم قتیَ قغن ةَ دیگؼی، ةَ ىٍْای پػیؼش ىٌهق آداب و اظالق آٌان ىلاوىث ىیانگّی ظّد كؼار داده

ُای ّؼاق و ىنؼ و ؿّریَ پیف ٌؼفث. ایؼاٌی در جيغن ایؼاٌی ةْغ از پػیؼش اؿالم چٌّان جيغن کَ: زّاُؼ نْم ٌِؼو اؿثیافحَ یادآور زيهَ 

ؼدم ایؼان را ةَ ظّد قتیَ ؿازٌغ $نْم ى ُا ٌحّاٌـحٍغای ظّیف را صفٍ کؼد. ایؼاٌی ىـعؼ ّؼب قغ اىا ّؼبُکٍار پػیؼش اؿالم، ویژگی

وًٍان داظهی كؼاةث و ُيـّیی دارد. در ُّیث ایؼاٌیان ظارج کكّر ةا ُو قّد کَ َاُؼاًاز ایً زيهَ چٍیً اؿحٍتاط ىی#. 1392ٌِؼو، 

ایؼاٌی ةّدن یک اىؼ چٍغ ةْغی اؿث. ایؼاٌی در ووْیحی ةؼزظی گیؼ کؼده اؿث. او ٌيایغ کَ ىی # اقاره1389ُيیً راؿحا راىیً زِاٌتگهّ $

ىغرن. ٌَ ایً اؿث و  قیَْ اؿث، ٌَ ىا كتم اؿالىی و ٌَ کاىالً در ةؼكؼاری جْادل ىٌٍلی ةیً اةْاد ىحفاوت ُّیث ظّد وْف دارد. ٌَ کاىالً

 رد.اٌی اؿث کَ در ُيَ ىا وزّد داٌَ آن. ایً گفحي

-اٌغ، ُو پٍِاٌی قؼاب ىی. فیهـّفان ىا ُو ىـهيان ةّدهایوؼدهکَ در ًّل جاریط جسؼةَ کاؿث ایً ؿؼٌّقث جاریعی ىا ةّده گّیا  

غ. داٌكيٍغان ىا ُو دل در گؼو ٌکؼداٌغ، ُو در ةالد جؼك زٌغگی ىیٌّقحَاٌغ. قاّؼان ىا ُو فارؿی ىیاٌغیكیغهیى ُو یٌّاٌیو  اٌغظّرده

 .#1393$اٌغیكان،  و ُو دل در گؼو آةگّقث ىادرةؽرگدارٌغ  غؼةی زٌغگی

ٌیؽ ًّر کَ اریکـّن ُيانةؼٌغ و ّی در ُو آىیعحگی ُّیث رٌر ىیاز ٌّ ایؼاٌیانجّان گفث ، ىیایً ىٌانبةا جّزَ ةَ در ٌِایث،  

قّد ظّد را ارزیاةی کٍغ و ٌَ ماصب ارزقِایی ىی جّاٌغ ارزقِای گػقحَةؼد، ٌَ ىیىْحلغ اؿث، فؼدی کَ از درُو آىیعحگی ُّیث رٌر ىی

ىاٌغ و وزّدش ىيهّ از ارزقِای گٌّاگّن ُای ةـیاری ىیریؽی ٌيایغ. او ىیان چٍغ راُیآزاداٌَ ةؼای آیٍغه ظّد ًؼح کَ ةَ کيک آٌِا ةحّاٌغ

ث ىْیً صفٍ کٍغ $قایگان، ُای یک ُّیغودهای اؿث کَ دیگؼ كادر ٌیـث وزّد ظّد را در ىضقّد. ىّكْیث او ةَ گٌَّو گاه ىحٍاكه ىی

1380 :108#. 
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