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چكيده

َدف از اودام ایه تحقیق ،بررسی کاارکر مواًزو ي واريرو ر وُا یىاٍسااز ًَیام و ای
ي سای
اوش موًزان اسم .خاوعٍ موار وع مان ،ودیران ي وعايواان وادارم وسًساعٍ یاا
شُر تُران بٍ تعدا  25142وفر اسم .حدم ومًوٍ براسام فروًل کًکران 373 ،وفر تعییه شد.
برا ومًوٍگیر  ،شُر تُران بٍ  5وىعقٍ خغرافیایی تقسیم شادٌ ي ر َار وىعقاٍ ومًواٍگیار
بٍصًرت خًشٍا صًرت گرفم .بدیه ترتیب  400ورسشىاوٍ تًزیع ي خمعمير شاد .اباسار
وژيَش یبارت اسم از ي ورسشىاوٍ وحقق ساخسٍ کٍ وخسسیه ،برا تثبیم ابعا  ،وؤ فاٍَاا ي
شاخصَا تىظیم شدٌ ي  30وفر از خبرگان بٍ من واسا گفسىاد ي يوایه ،وبسىای بار بااربً
وظر وسسخرج از ا بیات تحقیق ي وظر خبرگان تديیه شدٌ اسم .ایه اباسار  31گًیاٍ ار کاٍ
خمعاً سٍ بعد فرَىگی ،تاریخی ي اخسمایی ًَیم و ی را واًر ساىدش اارار وای َاد .واا از
اطمیىان از ريایی ي وایایی وىاسب ابسار بٍ ريو ريایی وحسًایی ي ویس وحاسبٍ م فا کريوباا
بٍ ویسان  ،0/34سؤاالت تحقیق با اسسفا ٌ از مزوًن َا موار  ،Tتح یل یاو ی ي تح یل شبکٍ
ا با اسسفا ٌ از ورمافسارَا  SPSSي سًور یسیژن تح یال شادود .مزواًن تح یال یااو ی ي
بارَا یاو ی وحاسبٍ شدٌ ،وشاودَىدٌ کارکر باال موًزو ي واريرو ر وُا یىاٍسااز
ًَیم و ی اوش موًزان ر ابعا وًر وعا عٍ َسسىد .وسایح  2وؤ فٍ ر بعاد فرَىگای 2 ،وؤ فاٍ
ر بعد تاریخی ي  2وؤ فٍ ر بعد اخسمایی ًَیم و ی را وعرفی کر ود .کٍ بٍ ترتیب یبارتىاد از
«وما َا» ي «وگرو ي رفسار» ر بعد فرَىگی« ،ريود تاریخی» ي «مثار تاریخی» ر بعد تاریخی ي
ویس «اودیشٍ ي رفسار ودوی» ي «احساسات ودوی» ر بعاد اخسمااییَ .امبىایه باٍ ترتیاب ابعاا
«فرَىگی»« ،اخسمایی» ي «تاریخی» اي ًیم ارود.

كليد واژههاًَ :یم و ی ،موًزو ي وريرو ،وقعع وسًسعٍ ،تُران ،ایران.
 .3ایي هقالِ برگرفتِ از رسالِ دکتری با عٌَاى «ارائِ هدلی بِ هٌظَر ارتقای ًقص آهَزش ٍ پرٍرش در ضکل دّکی
َّیت هلی داًصآهَزاى» از داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد علَم ٍ تحقیقات تْراى است.
* داًصآهَختِ دکتری هدیریت آهَزضیٍ ،زارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
** دکتری هدیریت آهَزضی ،داًطیار داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد علَم ٍ تحقیقات تْراىًَ ،یسٌدُی هسؤٍل
*** دکتری هدیریت آهَزضی ،داًطیار داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد علَم ٍ تحقیقات تْراى

