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 دکتش سیذ عثذالْادی داًطپَس -دکتش اسواعیل ضیعِاساتید راهنما: 

 اسالهی –تا سٍیکشد ایشاًی  ّای فشسَدُ ضْشی تاصآفشیٌی تافت ّای هکاًی هؤثش تش استقاء پایذاسی اجتواعی دس تاصتعشیف ضاخصعنوان پایان نامه: 

 3535خشداد  42 -یکطٌثِتاریخ دفاع: 

 
 چکیده پایان نامه: 

ّای ضْشساصاًِ تشای تْثَد  حل ّا ٍ دس اسائِ ساُ گًَِ تافتدس تطخیص ایي« اجتواعی»ّای  تَجْی تِ الیِ ّای فشسَدُ دس کطَس ایشاى ٍ کن ٍسعت تافت

تَسعِ »ساصد. یکی اص اتعاد چاسچَب ًظشی  سا سٍضي هی« علَم اجتواعی»ٍ « ضْشساصی»ای دٍ داًص  هیاى سضتِ ّای ّا، لضٍم پشداختيِ تیطتش تِ حَصُآى

است کِ تا کٌَى کوتش «پایذاسی اجتواعی» -ّای ضْشی هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است ی عشح عٌَاى سٌذی فشادست تشای تْیِ کِ دس دٍ دِّ اخیش تِ -« پایذاس

تِ هٌظَس استفادُ دس ّش تستش فشٌّگی ٍ اجتواعی، ًیاصهٌذ عی فشآیٌذ « پایذاسی اجتواعی»کِ استفادُ اص چاسچَب ًظشی  ضوي آى تذاى پشداختِ ضذُ است.

 ساصی است.  هحلی

ّای  ٍیژگی ّای تاصآفشیٌی ضْشی سا تش اساس تِ هٌظَس استفادُ دس عشح« پایذاسی اجتواعی»ّای هکاًیِ  ایي سسالِ تِ دًثال آى است کِ هذلی اص ضاخص

ای، کذّای  ساصی ًوایذ. تِ ایي هٌظَس، پس اص اًجام هغالعات کتاتخاًِ ایشاًی، تاصتعشیف ٍ هحلی -اجتواعی ایشاى ٍ تِ کوک سٍیکشد اسالهی -فشٌّگی

« دلفی»پس تا استفادُ اص سٍش ، کذّای هکاًی هؤثش تش استقاء پایذاسی اجتواعی تعییي گشدیذ. س«تحلیل هحتَا«  پایذاسی اجتواعی استخشاج ٍ تِ کوک سٍش

ّا  گشی، اص ًظشات دُ تي اص اساتیذ داًطگاُ دس حَصُ هعواسی ٍ ضْشساصی تِ هٌظَس اصالح ٍ تغییش ضاخص ّای هصاحثِ ٍ پشسص دس دٍ هشحلِ تِ کوک ضیَُ

ّا تش استقاء پایذاسی اجتواعی  س اسصیاتی هیضاى تأثیش آىضاخص هستخشج اص ایي هشحلِ، تِ هٌظَ 43استفادُ ضذ. دس ًْایت،  ّا  آى  ٍ اٍلَیت  ٍ سپس تعییي ٍصى

ّای ًَساصی  ّای فشسَدُ، دس هیاى هشدم ساکي تافت هحلِ تختی تْشاى )تِ عٌَاى ًوًَِ هَسدی( ٍ ًیض دس هیاى کاسضٌاساى داسای تجشتِ دس عشح دس تافت

ضذ، ّا دیذُ هی دم ٍ کاسضٌاساى دس هیضاى هَافقت تا تأثیشگزاسی ّش یک اص ضاخصّایی هیاى ًظش هش ّای فشسَدُ، تِ پیوایص گزاضتِ ضذ. اگشچِ تفاٍت تافت

ّای تِ دست آهذُ تِ  چٌیي ضاخص ضاخص هَجَد سا تش استقاء پایذاسی اجتواعی، هؤثش تطخیص دادًذ. ّن 43ضاخص اص  42اها دس ًْایت ّش دٍ گشٍُ، 

ایي   گش سٍاتظ هیاى ، هذل ًطاى«تحلیل هسیش ٍ هذل هعادالت ساختاسی»ٍ تِ کوک سٍش  ، تحت پٌج عاهل هؤثش، ضٌاسایی ضذ«تحلیل عاهلی»کوک سٍش 

 عَاهل تذٍیي گشدیذ.  

اًذ.  تٌذی ضذُ دس پٌج عاهل دستِ« تحلیل عاهل»سسالِ حاضش، تیست ضاخص هکاًیِ هؤثش تش استقاء پایذاسی اجتواعی است کِ تِ کوک سٍش   تشیي یافتِ هْن

پزیشی، تٌَع فعالیتی، اختالط کاستشی، ٍجَد تسْیالت ٍ ّای دستشسی ، ضاخص«اهٌیت»ای اهٌیت، ایوٌی ٍ حشین تحت عاهل ّ تِ ایي تشتیة ضاخص

ّای حفظ َّیت، حس تعلق تِ هکاى، تصَیش سٍضي رٌّی ٍ حفظ  ، ضاخص«پزیشی فعالیت»ّای هحلی، تحت عاهل  ّا ٍ ٍجَد تاصاس ٍ تاصاسچِ صیشساخت

ّای حق اًتخاب تشای هشدم دس فضاّای ضْشی، ٍجَد ضشایظ عادالًِ تشای ، ضاخص«هٌذی َّیت»هحَسی، تحت عاهل هحلِ ّای تَهی/هحلی ٍ ٍیژگی

هشاتة فضایی ٍ تشاکن عثقاتی  ّای پیَستگی کالثذی، سلسلِ ٍ دس ًْایت، ضاخص« هذاسی هشدم»ّای هختلف اجتواعی ٍ هقیاس اًساًی تحت عاهل  گشٍُ

 ّای فشسَدُ ضْشی ضٌاسایی ضذًذ.  ّای هکاًی هؤثش تش استقاء پایذاسی اجتواعی دس تاصآفشیٌی تافت ، تِ عٌَاى ضاخص«کالثذی -اًسجام فضایی»تحت عاهل 

ٍ « پزیشی فعالیت»، «هذاسی هشدم»تِ عٌَاى عاهلی هستقل تش عَاهل « فضایی -اًسجام کالثذی»دّذ؛ عاهل  هذل حاصل اص ایي هجوَعِ عَاهل، ًطاى هی

« اهٌیت»تش « هذاسی هشدم»پزیشد، عاهل تأثیش هی« اهٌیت»ٍ « هذاسی هشدم»تِ عٌَاى عاهلی ٍاتستِ اص عَاهل « هٌذیَّیت»أثیشگزاس است، عاهل ت« اهٌیت»

ُ دس سسالِ آهذُ ّا دس هذل تذٍیي ضذ گزاسد. ضشایة ّش یک اص ایي اثشگزاسیتأثیش هی« اهٌیت»ٍ « هذاسی هشدم»تش « پزیشی فعالیت»اثشگزاس است ٍ ًیض عاهل 

 است. 

 

 ّای هکاًی، تاصآفشیٌی، تافت فشسَدُ پایذاسی اجتواعی، ضاخص واژگان کلیدی:



 
 


