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اسز سىٌيه ػوؽآٍضی اطالؾبر ،دطسطٌبهِ اسز ضٍش ًوًَِ گيطی سػيبزفي
طجمِ ثٌسی ضسُ ٍ حؼن ًوًَِ ً 511فط اسز زض ايي هطبلؿِ احسبس اهٌييز زض
چْبض ثؿس احسبس اهٌيز هبلي ،احسبس اهٌيز ػبًي ،احسيبس اهٌييز فىيطی ٍ
احسبس اهٌيز ػوؿي هَضز اًساظُگيطی لطاض گطفشِ ٍ ضاثطِ ّط يه اظ ايي اثؿيبز
ثِ طَض ػساگبًِ ثب هشغيط اؾشوبز سٌؼيسُ ضسُ اسز ثيط اسيبس ًشيبيغ زض ػبهؿيِ
هَضز ثطضسي زض سبل  ،0941هيبى اؾشوبز ٍ احسبس اهٌيز ضاثطِ هؿٌبزاضی ٍػَز
زاضز اظ آًؼب وِ ثؿس اؾشوبز سؿوين يبفشِ ًسجز ثِ سبيط اثؿبز اؾشوبز ثيب احسيبس
اهيٌز ضاثطِ آهبضی ليَی سيطی ضا ًطيبى زازُ اسيز زض ديطيٌْبزار سحمييك ًييع
ضاّىبضّبيي ػْز افعايص اؾشوبز اػشوبؾي زض ضاسشبی افيعايص احسيبس اهٌييز
اضائِ ضسُ اسز.
ٍاشُّاي كليذي 5احسبس اهٌيز ،اؾشوبز ثٌيبزيي ،اؾشوبز ثيي ضرػي،
اؾشوبز سؿوين يبفشِ ،اؾشوبز

تياى هسالِ
هسبلِای وِ زض ايي همبلِ ثِ آى اضبضُ هيضَز ايي اسز وِ احسبس اهٌيز يىي اظ ًشيبيغ
ٍ ديبهسّبی هْن سَسؿِ اػشوبؾي اسز ٍ فمساى اهٌيز ٍ احسبس اهٌيز زض ّيط ييه اظ
اثؿبز آى ،هسبلِای اػشوبؾي سلمي هيگطزز هيسَاى گفز وِ سَسؿِ اػشوبؾي ثيِ ؾٌيَاى
اهطی هؿطَف ثِ ثْجَز ٍضؿيز اػشوبؾي ظًسگي اًسبى ،ثب اهٌيز اػشوبؾي يب ّوبى ضفؽ
ذطط ٍ سْسيسار اظ ظًسگي اػشوبؾي هطسجط ٍ ّوجسشِ اسز ٍ زسيشيبثي ثيِ آى (سَسيؿِ
اػشوبؾي) ًيبظهٌس ثسشطّبی وليسی هبًٌس سبذشبضّبی اػشوبؾي هٌبست ٍ ٍػَز اؾشويبز،
هطبضوز ،آگبّي ٍ

وِ ثب هفَْم سطهبيِ اػشوبؾي ضيٌبذشِ هييضيًَس ،هييثبضيس ثيِ

ؾجبضر زيگط ضبذعّبی هؿطف سطهبيِ اػشوبؾي هبًٌيس اؾشويبز اػشويبؾي زض سَلييس ٍ
ثبظسَليس سَسؿِ اػشوبؾي ٍ هشؿبلت آى احسبس اهٌيز ًمص ثسعايي ضا ايفب هيًوبيٌس
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اهب ثبيس زض ًػط زاضز وِ ثِ هَاظار گسشطش اػشوبؾبر ٍ ديچيسُ سط ضيسى ضٍاثيط
ٍ سؿبهالر اػشوبؾي ،هَػَز ثططی ٍاضز ضٍاثط گًَبگًَي ضس وِ ؾطغِ ّبی ظًيسگي ضا
سحز ؾٌبٍيي اػشوبؾي ،الشػبزی  ،سيبسي ٍ فطٌّگي ٍ اظ ّن هشوبيع وطزًس ٍ اهٌييز
ضا سحز ضؿبؼ لطاض زازًس ثطط وِ ثطای سبهيي اهٌيز ٍ فطاض اظ ًباهٌي ،ػبهؿيِ ضا سطيىيل
زازُ ثَز ثِ ظٍزی زضيبفز وِ ايي ثبض اهٌيز اٍ ًِ سٌْب اظ سَی طجيؿز ٍ ؾَاهيل طجيؿيي
ثلىِ اظ سَی اًسبى ّب ٍ ؾَاهل گًَبگَى اػشوبؾي ،الشػبزی ،سيبسي ًيع سْسيس هيضَز
ثسيي سطسيت زغسغِ ّويطگي اٍ ثطای يبفشي اهٌيز زض همَلِ ای ػسيس ثب ؾٌَاى احسيبس
اهٌيز اػشوبؾي غَْض وطز اگط زض ػَاهؽ سٌشي ٍ ووشط سوبيع يبفشيِ ،اؾشويبز ثيِ ؾٌيَاى
ؾبهييل سييبطيط گييصاض زض ايؼييبز احسييبس اهٌيييز  ،هحييسٍز ثييِ ديًَييسّبی ذييبًَازگي ٍ
ذَيطبًٍسی هيضس ،زض ػَاهؽ سوبيع يبفشِ زيگط هحسٍز ثِ ايي ًْبزّب ًجَزُ ٍ اؾشويبزی
ؾبم ٍ سؿوين يبفشِ اسز زض ايي ػَاهؽ هَلؿيزّبی هربططُ آهيع ٍ زغسغِ سبظ ؾيٌيي ٍ
شٌّي افعايص يبفشِّ ،عيٌِ سؿبهالر اػشويبؾي افيعايص دييسا ويطزُ ٍ ايؼيبز اذيشالل زض
اؾشوبز اػشوبؾي ٍ ثطٍظ ثي سفبٍسي اػشوبؾي ٍ وبّص اًسؼبم اػشويبؾي ثيِ اذيشالل زض
احسبس اهٌيز ٍ ثطٍظ ضطايط ًگطاًي اًؼبهيسُ اسز
ايي هسئلِ ضا هيسَاى زض ًشبيغ ٍ يبفشِّبی سحميمبر اًؼبم ضسُ ضزيبثي وطز ثِ طَض
هظبل ثِ اسشٌبز يبفشِّبی ديوبيص اضظشّب ٍ ًگطشّبی ايطاًيبى ( )0937هييسيَاى گفيز
وِ  73/7زضغس اظ هطزم احسبس اهٌيز ػيبًي ووييزاضًيس ٍ ييب  95/7زضغيس اظ هيطزم
احسبس اهٌيز ثطای حفع هبل ٍ اهَال ذَز ضا زض سطح دبييي اضظيبثي وطزُاًسّ ،وچٌيي
 45/3زضغس اظ هطزم احسبس هيوٌٌس زض غَضر اظ زسز زازى ضغل ذَز احشوبل ووي
ثطای ثِ زسز آٍضزى ضغل هٌبست زيگطی زاضًس ،حسٍز  91زضغس اظ هيطزم ًييع اؾيالم
وطزُ اًس ًگطاى اظ زسز زازى وبض ذَز ّسشٌس ّوچٌيي ثط اسبس ًشبيغ ديوبيص اضظش ّب
ٍ ًگطش ّبی ضيْط اضان  99/4زضغيس اظ ضيْطًٍساى اضاويي احسيبس اهٌييز وويي زض
ذػَظ ايي وِ ثسٍى ًگطاًي فؿبليز الشػبزی ًوبيٌس زاضًس ّ ،وچٌييي 01/4زضغيس اظ
آًْب هؿشمسًس وِ آثطٍ ٍ حيظيز افطاز زض ػبهؿِ هحشطم ضوطزُ ًويضيَز ٍ ًْبيشيب حيسٍز
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 91زضغس اظ ضْطًٍساى اضاوي اؾالم وطزُ اًس وِ اظ احسبس آظازی ون ٍ يب ذيليي وويي
ثطای اًؼبم فؿبليز ّبی هسًي ذيَيص ثطذَضزاضًيس (اضظش ّيب ٍ ًگيطش ّيبی ايطاًييبى،
)094 50930
ّوچٌيي ثب ثطضسي ضفشبضّبی اػشوبؾي ٍ ّوچٌيي اضظش ّيب ٍ ًگيطش ّيبی افيطاز،
ضبّس افَل هيعاى سطهبيِّبی اػشويبؾي زض ثييي آًْيبّ ،وچيَى ويبّص هطيبضوزّيبی
اػشوبؾي ،اؾشوبز اػشوبؾي ٍ سيبسيي ،سغيييطار ثسييبض ظييبزی زض اضظش ّيبی هيصّجي،
ذبًَازگي ٍ ػٌسيشي ثَزُاين (اضظش ّب ٍ ًگيطش ّيبی ايطاًييبى)0931-7 ،؛ (يبضهحويس
سَسىي )0935 ،چٌبًچِ زض ًشبيغ ططح هطبلؿبر آهبيص اسشبى هطوعی سٌْب  92زضغس اظ
ول دبسرگَيبى اسشبى اظ اؾشوبز اػشوبؾي ثباليي ثطذَضزاض ّسشٌس ٍ  45/9زض غس اؾشوبز
اػشوبؾي هشَسطي زاضًس ٍ حسٍز  01زضغس اظ ول دبسرگَيبى ًيع ًسجز ثيِ زيگيطاى اظ
اؾشوبز اػشوبؾي ووي ثطذَضزاضًس ثِ ضىل ولي هيعاى اؾشوبز اػشوبؾي ثِ گطٍُ ّبی غيط
ذَزی ون هيثبضس ثِ طَضی وِ سٌْب  3/0زضغس اظ دبسرگَيبى اؾالم زاضيشِ اًيس ويِ ثيِ
ّوطْطی ّبی ذَز اؾشوبز زاضًس ٍ  45/3زضغس ثط ايي ًػط ثَزُ اًس وِ ثِ ّوطْطی ّيبی
ذَز اؾشوبز ًساضًس ٍ ايي هيعاى سمطيجب ثِ ضىل يىسيبى زض هييبى ضْطسيشبى ّيبی اسيشبى
هطوعی ٍػَز زاضشِ اسز (ثطضسي ٍضيؿيز فطٌّگيي ٍ اػشويبؾي اسيشبى ،اسيشبًساضی،
)0933
ثب ايي ٍػَز هيسَاى ايي ازؾب ضا زاضز وِ وبّص يب افيعايص اؾشويبز ثيب ويبّص ٍ
افعايص احسبس اهٌيز زض ػبهؿِ ضاثطِ زاضز ثٌبثطايي زض ازاهِ سيؿي هييضيَز ثيِ اييي
دطسصّب دبسد زاز وِ 5اثؿبز هْن اؾشوبز ّط يه ثِ طَض ػساگبًِ چِ ضاثطِای ثب احسبس
اهٌيز زاضًس؟ زض حبلز ولي چِ ضاثطِای ثيي اؾشوبز ٍ احسبس اهٌيز ٍػَز زاضز؟
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پيطيٌِ تحقيق
حوسا ًبزضی ( )0933ثطضسي ضاثطيِ احسيبس اهٌييز اػشويبؾي ٍ سيطهبيِ اػشويبؾي
(هطبلؿِ هَضزی ضْط اضزثيل)؛ ّسف ايي دژٍّص ،ثطضسيي ضاثطيِ ثييي احسيبس اهٌييز
اػشوبؾي ٍ سطهبيِ اػشوبؾي زض چْبض هؤلفِ اغلي (اؾشوبز اػشوبؾي ،ضٍاثيط اػشويبؾي،
هطبضوز اػشوبؾي ٍ اًسؼبم اػشوبؾي ) ثَزُ وِ ثيب اسيشفبزُ اظ ضٍش ديوبيطيي ٍ اثيعاض
دطسطٌبهِ ،ػوؽآٍضی زازُّبی سحميك زض سطح ضْط اضزثيل هطبثك ثب ضٍش ًوًَِگييطی
هطجك هشٌبست ٍ ًوًَِ آهبضی ً 740فط زض سبل  0933اًؼبم گطفشِ اسز ًشيبيغ سفسييطی
ثيبًگط ايي اسز وِ ّط چِ هيعاى سطهبيِ اػشوبؾي زض ػبهؿِ ثيطشط ثبضس ثِ ّوبى هييعاى
احسبس اهٌيز ًيع ثيطيشط ذَاّيس ثيَز زض سحلييل ًْيبيي ،ضيبذع اؾشويبز اػشويبؾي
ثييطشطيي ّوجسشگي ضا ثب احسبس اهٌيز اػشوبؾي ًطبى زازُ اسز اظ هييبى هطرػيبر
فطزی ،ػٌسيزٍ ،ضؿيز اضشغبلّ ،عيٌِّبی هبّيبًِ ذبًَاض ٍ هٌطميِ هحيل سيىًَز زض
هيعاى احسبس اهٌيز اطط گصاض ثَزُاًس زض ايي سحميك ثب اسشفبزُ اظ سئيَضیّيبی هَػيَز
ثسٍى لحبظ وطزى چبضچَة ًػطی ذبظ ثيي هشغيطّبی سحميك ضاثطِ ثطلطاض ضسُ اسيز
ٍ ًشبيغ سَغيفي ٍ اسشٌجبطي آٍضزُ ضسُ اسز
سؿيسُ گطٍسي ( )0934ثطضسي ضاثطِ اؾشوبز اػشوبؾي ٍ احسيبس اهٌييز (هطبلؿيِ
هَضزی زاًطؼَيبى زذشط زاًطگبُ ػيطفز)؛ زض ايي دژٍّص اهٌيز هؿبزل فميساى سْسييس
َّيز گطٍّي ،اضظضي ٍ اؾوبل غيطلبًًَي زض ًػيط گطفشيِ ضيسُ ٍ ضيبذعّيبی آى ضا
فمساى سْسيس َّيز ػوؿي ٍ ؾسم سْسيس اضظشّيبی هطيشطن ثطضيوطزُ اسيز ٍ اظ آى
ػبيي وِ ّوِ افطاز ػبهؿِ زض سبذز ٍ حفع اهٌيز ٍ احسبس اهٌييز هطيبضوز زاضًيس
دس احسبس اهٌيز ضا ثب هفَْم اؾشوبز هيطسجط زاًسيشِ اسيز چيبضچَة سئَضييه اييي
دژٍّص آضاء گيسًع زضثبضُ اؾشوبز هيثبضس ثط اسبس هيسل سحليليي اييي سحمييك اؾشويبز
اػشوبؾي زض سِ سطح ثٌيبزيي ،اؾشوبز ثيي ضرػي ٍ اؾشوبز سؿوين يبفشِ هيَضز سيٌؼص
لطاض گطفشِ ٍ ضاثطِ آى ثب احسبس اهٌيز ثطضسي ضسُ اسز ثط اسبس ايي ديژٍّص ثييي
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اؾشوبز ثيي ضرػي دبسرگَيبى ثب هيعاى اؾشوبز ضاثطِ ٍػَز زاضز ٍلي اؾشويبز ثٌييبزيي ٍ
اؾشوبز سؿوين يبفشِ ثط احسبس اهٌيز سبطيطی ًساضشِ اسز
سؼبز اٍػبللَ ،هحوس ػَاز ظاّيسی ( )0935ثطضسيي اؾشويبز اػشويبؾي ٍ ؾَاهيل
هَطط ثط آى زض ثيي سبوٌبى ضْط ظًؼبى؛ ايي همبلِ اظ هٌػط سَسيؿِ اػشويبؾي ٍ گسيشطش
هسضًيشِ ،اؾشوبز اػشوبؾي ضا هَضز ثطضسي لطاض زازُ اسز ٍ اؾشويبز اػشويبؾي ضا يىيي اظ
هْنسطيي ديص ضط ّبی ضٌبذز ػبهؿِ ػْز فطاّن سيبظی ضيطايط سَسيؿِ اػشويبؾي
هيزاًس اؾشويبز اػشويبؾي هشغييط ٍاثسيشِ سحمييك ٍ سيٌز گطاييي ،دبيگيبُ اػشويبؾي ٍ
سحػيالر ثِ ؾٌَاى هشغيط ٍاثسشِ ايي سحميك هيثبضٌسً ،شبيغ ايي سحميك ًطيبى هييزّيس
وِ ثيي سٌزگطايي ٍ اؾشوبز سؿوين يبفشِ ضاثطِ هؿٌبزاضی ٍػَز زاضز ،ثييي هشغييط دبيگيبُ
اػشوبؾي ٍ اؾشوبز سؿوين يبفشِ ضاثطِ ٍػيَز ًيساضز اهيب ثييي سحػييالر دبسيرگَيبى ٍ
اؾشوبز اػشوبؾي ضاثطِ هسشميوي ٍػَز زاضز.
هْسی اهيط وبفي ( )0925ثطضسي احسيبس اهٌييز ٍ ؾَاهيل هيَطط ثيط آى (هطبلؿيِ
هَضزی ضْط سْطاى)؛ ايي سحميك ثطضسي چگًَگي ٍضؿيز احسبس اهٌيز ٍ يب احسبس
ًباهٌي زض ضْطسْطاى هيدطزاظز سحميك حبضط اظ ًيَؼ سحلييل طبًَييِ اسيز ويِ سيالش
هيوٌس ثط اسبس زازُ ّبی هَػَز وِ ثِ هٌػَض زيگطی گطزآٍضی ضسُ اًس سحليل هشفبٍسي
ؾطضِ وٌس هشغيطّبی هَػَز زض هسل اظچٌس سئَضی ٍ زيسگبُ گطفشِ ضسُ اسز وِ هْين
سطيي آًْيب ؾجبضسٌيس اظً 5ػطييِ دٌؼيطُ ّيبی ضىسيشِ (وليٌي ً ،) 7110 ،ػطييِ سمَييز
سبذشبضی (ضٍس ٍ زيگيطاى ،) 7110 ،الگيَی سَسيؿِ ذطيي (سيًَيس 0930 ،؛ ظيويل،
ٍ 5 0927يطصً ٍ )0493 ،ػطيِ ًػن اػشوبؾي (چلجي)0924 ،

هثاًي ًظري
ًيىالس لَهبى زض وشبة لسضر ٍ اؾشوبز ،اؾشوبز ضا زض اضسجب ثب هريبططُ ٍ ذطيط ويطزى
زض ًػط گطفشِ ٍ اؾشمبز زاضز وِ ؾسم ديص ثيٌي دصيطی ضفشيبض اًسيبىّيب ّويَاضُ احشويبل
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ثطٍظ ديبهسّبی ديص ثيٌي ًطسُ ثطای زيگطاى ضا زض ذَز زاضز وِ زض ًشيؼِ فؿبليزّيب ييب
سػوينّبی آزم ديص هيآيس (گيسًع)001 50922 ،
لَهبى اؾشوبز ضا ثِ غَضر ضٍضي سط ثِ اًشػبضار ٍ چطن زاضزّبی ثطآٍضزُ ًطسُ
افطاز زض ظًسگي اػشوبؾي زض زًيبی هسضى اطالق هيوٌس ثِ ًػط ٍی اؾشوبز ايي اسز ويِ
ضوب هطوئي ّسشيس وِ چطن زاضزّبيشبى ثطآٍضزُ ذَاّس ضس هبًٌس ايي وِ سيبسشوساضاى
ذَاٌّس وَضيس سب اظ ػٌ

دطّيع وٌٌس ،اسَهجيلّب ًبگْبى اظ ذيبثبى هٌحطف ًطسُ ٍ ضيوب

ضا زض حبل دييبزُ ضٍی زض دييبزُ ضٍ ظييط ًرَاٌّيس گطفيز ضيوب ثيسٍى زاضيشي چطين
زاضزّبيي زض هَضز ضٍيسازّبی احشوبلي ًويسَاًيس ظًسگي وٌيس ٍ ثبيس اهىيبى ثيطآٍضزُ
ًطسى ايي چطن زاضزّب ضا ون ٍ ثيص ًسيسُ ثگيطيس ،ضيوب ًيِ سٌْيب ثيطای آى ويِ اييي
اهىبىّب ثسيبض ون ثيص هيآيٌس ،ثلىِ ثِ ايي زليل آىّب ضا ًبزيسُ هيگيطيس وِ ًوييزاًييس
چِ وبض زيگطی ضا ثبيس اًؼبم زّيس ثؿس زيگط اييي لضييِ ،ظًيسگي زض ييه حبليز ثيي
اطويٌبًي زائوي ٍ غطف ًػط ويطزى اظ چطين زاضيزّبسيز ،ثيسٍى آى ويِ چيعيجيطای
ػبيگعيٌي زاضشِ ثبضين (لَهبى ثِ ًمل اظ گيسًع)93 50922 ،
زض ًػطيبر وبضوطزگطايبى ًيع اضسجيب ثييي اؾشويبز ٍ احسيبس اهٌييز ضا هييسيَاى
هطبّسُ وطز؛ چَى وبضوطزگطايبى ؾاللوٌس ثِ حفع يىذبضچگي ًػيبم اػشويبؾي ّسيشٌس،
ثٌبثطايي ثِ ًػط آًْب چٌبى چِ اػعای ًػبم زض ضٍاثط ذَز ًبسبظگبض ثبضيٌسً ،ػيبم سؼعييِ
هيضَز ٍ اگط سشيع ثيي اػعا ثِ ؾٌَاى يىي اظ اضوبى ًػبم لطاض گييطز هَػيت ًيبثَزی ٍ
اضوحالل آى ذَاّس ضس اگط ٍفبق ًجبضس سشيع هيبى ًْبزّب ضيسر هيييبثيس ،ديس اگيط
اضظش ّبی هَػَز زض ًْبزّبی هشفبٍر يه ػبهؿِ هؼعا ٍ هشفيبٍر اظ يىيسيگط ثبضيٌس،
ايي سفبٍر اضظش ّب هٌؼط ثِ سشيع ًْبزّب ٍ ًْبيشب هٌؼط ثيِ سيشيع غيطلبثيل سحوليي ثييي
هطزهي وِ اؾضبی آى ًْبزّب ّسشٌس ،ذَاّس ضس اهب ٍفبق اضظضي زض هيبى ًْبزّب آًْيب ضا
زض ػْز يىسبًي سيط هيزّس يؿٌي اًشػبضار ًْبزّبی هشفبٍر اظ هطزم ثطای ؾويل ثيِ
سؿْساسطبى زض لجبل ػبهؿِ ثب يىسيگط سبظگبض اسز (سَسلي )912 5 0921 ،ثط اييي هجٌيب
زض وبضوطزگطايي اهٌيز ٍ احسبس اهٌيز ،ثبيسشي زض ويبضوطز اػيعای ًػيبم اػشويبؾي ٍ
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ّوبٌّگي ٍ اًسؼبم آًْب ثب ّوسيگط ٍ ثب ول ػبهؿِ سَليس ،حفط ٍ ثبظسَليس ضَز ،اظ اييي
ضٍ زض ايي زيسگبُ فطؼ ثط ايي اسز وِ ػبهؿِ ثِ ٍاسطِ ّوبٌّگي ؾٌبغيط ٍ اػيعايص
اضظش ّبی هطشطن سَليس وطزُ ٍ اظ ططييك ػبهؿيِ ديصيطی آًْيب ،اهٌييز الظم ضا وسيت
هيًوبيس (ثيبر)40 5 0934 ،

اعتواد ٍ احساس اهٌيت
ثط اسبس ًػطيبر گيسًع احسبس اؾشويبز ديصيطی اضيربظ ٍ چيعّيب ويِ ثيطای هفْيَم
اؾشوبز ثسيبض هْن اسز ،ثطای احسبس اهٌيز ٍػَزی ًييع ،اّوييز ثٌييبزيي زاضز ثيطای
ّويي اسز وِ ايي زٍ احسبس اظ ػْز ضٍاى ضٌبذشي ديًَس ًعزيىي ثب ّين زاضًيس ثيِ
اؾشمبز گيسًع ،اؾشوبز ًَؾي دسيسُ ؾبم ٍ حيبسي زض سَسيؿِ ضرػييز اسيز اؾشويبز ،زض
ػلَُ ّبی ؾوَهي ذَز ثِ طَض هسشمين هيطسجط ثيب زسيشيبثي ثيِ ًيَؾي احسيبس اهٌييز
ٍػَزی اسز ثسيي هؿٌب ،اؾشوبز ديلِ حفبغشي اسز وِ فطز زض ضٍيبضٍيي ثب ٍالؿيز ّبی
ضٍظاًِ ثساى احشيبع زاضز ديطبهسّبی ثبلمَُای وِ اگط فطز ٍالؿب ثساًْب سَػِ وٌس ،هوىيي
اسز فلغ وٌٌسُ اضازُ يب ًبثَز وٌٌسُ احسبسبر ثبضٌس ،ويِ ثيِ وويه اؾشويبز اظ گطزًٍيِ
ظًسگي ػبضی ذبضع هيضًَس گيسًع اسيشسالل هييوٌيس ويِ هريبططُ ٍ اؾشويبز زض ّين
ثبفشِ اًس ٍ اؾشوبز هؿوَال زض ذسهز سمليل يب سرفيف ذطط ّبيي ويبض هييوٌيس ويِ اًيَاؼ
ذبغي اظ فؿبليز ّبی ثططی ثب آى ّب ضٍثطٍ ّسشٌس ثِ ؾجبضر زيگط ،سوبيل ثِ اؾشويبز زض
اضسجب ثب هَلؿيزّبی ذبظ ،اضربظ يب ًػبمّب ٍ حشي زض سطح ٍسييؽسيطی ،هسيشميوب
ثب اهٌجز افطاز ٍ گطٍُّب هطسجط اسز (ثيبر)009 50934 ،
گيسًع ثب سمسين اؾشوبز ثِ زٍ ثرص اؾشوبز ثيي افطاز وبهال ضيٌبذشِ ضيسُ هجشٌيي ثيط
اضسجب چْطُ زاض ٍ اؾشوبز ثيي افطاز ًبضٌبس هجشٌي ثط اضسجب ثي چْطُ ،اؾشمبز زاضز وِ زض
زًيبی ػسيس زض ًَؼ زٍم اؾشوبز وِ هشالظم ثب " ػبهؿِ ذطط دصيط" اسز اهٌيز ٍػيَزی
هَضز ذسضِ ٍالؽ هيضَز ٍ آطبض ٍ سجؿبسي ضا ثطای ظًسگي ثِ ٍييژُ زض ؾطغيِ هيسيطيز
ظًسگي زضآيٌسُ ثِ ٍػَز هيآٍضز ويِ ًگطاًيي ٍ زغسغيِ ،احسيبس سٌْيبيي ٍ احسيبس
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آيٌسُای غيطضفبف ٍ اثْبم آلَز اظ ػولِ ايي سجؿبر هيثبضيٌس اهٌييز ٍػيَزی يىيي اظ
غَضر ّبی هْن احسبس اهٌيز اسز ٍ زض ٍالؽ ثيِ اطويٌيبًي ضاػيؽ اسيز ويِ ثيطيشط
آزمّب ثِ سساٍم سطريع َّيز ذيَز ٍ زٍام هحييطّيبی اػشويبؾي ٍ هيبزی ويٌص زض
اططاف ذَز زاضًس احسبس اؾشوبز دصيطی اضربظ ٍ چيعّيب ويِ ثيطای هفْيَم اؾشويبز
ثسيبض هْن اسز ،ثطای احسبس اهٌيز ٍػَزی ًيع اّويز ثٌيبزی زاضز ،ثطای ّويي اسز
وِ ايي زٍ احسبس اظ ػْز ضٍاى ضٌبذشي ديًَس ًعزيه سط ثب ّن زاضًس (گييسًع50922 ،
)001
ثط ايي هجٌب زض زًيبی ػسيس اؾشوبز ضا ّوچٌبى وِ سئَضی دطزاظاى سيطهبيِ اػشويبؾي
چَى دبسٌبم ،ولوي ٍ لَضی ثيبى وطزُ اًس ثبيسشي ؾٌػطی زض ًػط گطفز ويِ اظ ييه سيَ
ّعيٌِّبی هبزی ،ضٍاًي ،ؾبطفي ٍ اػشوبؾي سؿبهالر ثيي فطزی افطاز ضا وبّص هييزّيس
ٍ اظ سَی زيگط ًَؾي اطويٌبى ًسجز ثِ آيٌسُ ايؼبز هيوٌس ثط ايي اسبس ٍػَز اؾشوبز،
اهٌيز ٍػَزی ضا سمَيز وطزُ ٍ ثيِ زًجيبل آى احسيبس اهٌييز زض افيطاز افيعايص دييسا
هيوٌس (ثيبر)54 5 0934 ،

چارچَب ًظري
ّوبى طَض وِ زض لسوز ازثيبر ًػطی لحبظ ضسُ ٍ زض ديطيٌِ سؼطثي آٍضزُ ضسُ اسز،
اسشفبزُ اظ ًػطيِّبيي وِ حس ٍاسط ذطز -والى هيثبضٌس ثيطای ثطضسيي هفْيَم اؾشويبز
هٌبست سط ثِ ًػط هيضسس ،ثِ ّويي هٌػَض ثِ زليل اييي ويِ ًػطييبر گييسًع زاضای اييي
ٍيژگي ثَزُ ّوچٌيي اضسجبطي وِ گيسًع ثيي اؾشوبز ٍ احسبس ًيباهٌي ثطليطاض هييًوبييس
ثطای چبضچَة ًػطی ايي وبض هٌبست ثِ ًػط هيضسس ثٌبثطايي ضٍيىطز ًػطی حيبون ثيط
ايي سحميك ضٍيىطز گيسًع هييثبضيس زضضٍيىطز گييسًع ٍػيَُ ضٍاى ضيٌبذشي ٍ ػبهؿيِ
ضٌبذشي اؾشوبز ثِ غَضر سَاهبى هَضز ثطضسيي ليطاض هييگيطًيس ٍ ثٌيبثطايي اظ ّطگًَيِ
سمليلگطايي ػلَگيطی هيضَز گيسًع اؾشوبز ضا ثيِ ؾٌيَاى ثؿيسی اظ سيبذز اػشويبؾي
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هَضز ثطضسي لطاض هيزّس وِ ثيِ ضيىل وبهيل ٍ هٌحػيطی ًوييسَاًيس زض سيطح ضٍاى
ضٌبذشي يب زض سطح ًْبزی هطبلؿِ ضَز ،ثلىِ ثيطای زضن آىٍ ،يژگيي ضٍاى ضيٌبذشي ٍ
سطح ًْبزی ثبيس ثِ طَض ّوعهبى هَضز سَػِ لطاض گيطز ،ثيطای ّوييي اؾشويبز ضا زض سيِ
سطح اؾشوبز ثٌيبزيي ،اؾشوبز ثيي ضرػيي ٍ اؾشويبز سؿويين يبفشيِ هيَضز سيٌؼص ليطاض
هيزّس
زض ضٍيىطز گيسًع اضسجب ثيي ضيسه ٍ هربططُ ثب اؾشويبز ٍ ثيِ زًجيبل آى احسيبس
اهٌيز ثِ ذَثي ثيبى ضسُ اسز ثِ زليل ايي وِ هوىي اسز وٌصّبی ديص ثيٌيي ًطيسُ
زيگطاى ثطای هب ذططّبيي ثِ ّوطاُ زاضشِ ثبضٌس يب هحَل وطزى ثطذيي وبضّيب ثيِ افيطاز
زيگط هوىي اسز هفيس ٍالؽ ضَز يب اظ آى سَء اسشفبزُ ضَز ،ثطای ّوييي اسيز ويِ هيب
هيگَيين هَلؿيزّبيي وِ اؾشوبز ضا زض ثط هيگيطًس ،ثب ضيسه ّوطاُاًس ثٌبثطايي اگيط ثيِ
زاليل گًَبگَى ثي اؾشوبزی حبغل ضَز ايي ثيي اؾشويبزی سيجت هييضيَز ويِ "فيطز
ّطيبضی ذَز ضا زض ػْز هْبض ططف يب ططفّيبی همبثيل ثيِ ويبضگيطز احسيبس ثيي
اؾشوبزی ضرع ضا هلعم ثِ ضؾبيز احشيب  ،اليساهبر سيسافؿي ٍ زٍضی اظ ضيسيه ٍ ثيِ
ذطط اًساذشي ذَز هيًوبيس" (ظسَهىب )071 50935 ،ثِ ايي سطسيت افطاز احسيبس ذطيط
ًوَزُ ٍ هَلؿيزّبی ظًسگي ضٍظاًِ ذَز ضا ثب ضيسه ثيبال اضظييبثي هييوٌٌيس ٍ سيذس
احسبس ًباهٌي ٍ ؾسم اهٌيز هيًوبيٌس
گيسًع ضٍاثط اػشوبؾي زض زٍضاى هسضى ضا ثب هفَْم اظ ػبوٌسگي سَضيح هييزّيس ٍ
ضاثطِ ثيي سٌز ٍ هسضًيشِ ضا ثط اسبس ايي هفَْم سَضيح هييزّيس ٍی گيصض سيٌز اظ
هسضًيشِ ضا ؾجبضر اظ وٌسُ ضسى ضٍاثط اػشوبؾي اظ هحيطّبی هحلي ّوىٌص (سيٌشي) ٍ
سؼسيس سبذشبض ايي هحيطّب زض ضاسشبی دٌِّْبی ًبهحسٍز ظهبًي-هىبًي هيزاًس (گييسًع،
 )725 0922ثط هجٌبی ايي هفَْم زض زًيبی هسضى زٍ ًَؼ هىبًيسن "ًطبًِّبی ًوبزيي" ٍ
"ًػبمّبی سرػػي" وِ گيسًع ايي زٍ ضا "ًػيبمّيبی هؼيطز" هييًبهيس ،ايؼيبز ضيسُ
اسز ًطبًِّبی ًوبزيي ٍسبيل سجبزلي ّسشٌس وِ ثسٍى سَػيِ ثيِ ٍيژگييّيبی افيطاز ثيب
گطٍُّبيي وِ آىّب ضا زض ّط ثطِّ ذبظ ثِ وبض هيگيطًس ،هيسَاى آىّب ضا ثِ گطزش زض
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آٍضز هبًٌس ٍسبيل هططٍؾيز سيبسي ٍ دَل (ّوبى .)72 ،هٌػَض اظ ًػبمّيبی سرػػيي
ّن اًؼبم زازى وبض فٌي يب هْبضر سرػػي اسز وِ حَظُّبی ٍسييؿي اظ هحييطّيبی
هبزی ٍ اػشوبؾي ظًسگي وٌيًَي هيب ضا سيبظهبى هييزٌّيس ،هبًٌيس ٍوييالى ،دعضيىبى ٍ
هٌْسسبى (گيسًع)99 5 0922 ،
ثِ ًػط گيسًع ًػبمّبی هؼطز زض زًيبی هسضى ذطط ٍ هربططُ ضا ٍاضز ظًسگي اًسيبى
وطزُ ٍ ايي هفَْم چيعی اسز وِ فمط زض زًيبی هسضى دسيساض ضسُ اسز ٍ اييي هفْيَم
اظ ايي ٍالؿيز ضيطِ هي گيطز وِ ديبهيسّبی دييص ثيٌيي ًطيسُ هوىيي اسيز زض ًشيؼيِ
فؿبليزّب يب سػوينّبی آزمّب ديص ثيبيٌس ٍ ايي ديبهسّب ثيبًگط هؿبًي دٌْيبى طجيؿيز ييب
ًيزّبی ٍغف ًبدصيط ذسايبى ًيسشٌس زض حميمز هربططُ ػبی چيعی ضا گطفشيِ اسيز
وِ زض گصضشِ ثرز يب سطًَضز هياًگبضشين (ّوبى)93 ،
ظًسگي زض زًيبی هسضى ظًسگي زض هحيطي آوٌيسُ اظ ضيبًس ٍ ذططّيبی احشويبلي
اسز زض زًيبی لسين ٍ سٌشي ثحض سطًَضز ٍ سمسيط ،آيٌسُ ضلن ظزُ ضسُ ضا ثطای افطاز
سطسين وطزُ ثَز ٍ زض آى آيٌسُ ٍضؿيز افطاز اظ لجل هطرع ثَزٍ ،لي زض زًيبی ػسييس
وٌبض گصاضشي ًگطضي سمسيطگطايبًِ ثِ آيٌسُ ،هفَْم ذطط وطزى ثِ ٍاسطِ ايي وِ زضّب ثيِ
ضٍی آيٌسُ هسئلِ ظا ٍ اثْبم آٍض گطَزُ اسز ،ػبيگيبُ هطويعی دييسا ويطزُ ٍ احسيبس
اهٌيز افطاز ضا سحز سبطيط گصاضشِ اسز (گيسًع ثِ ًمل اظ ثييبر )014 5 0934 ،ثيِ ًػيط
گيسًع «اضططاة ّوجسشِ طجيؿي ّط ًَؼ ذطط اسز ايي احسيبس ،اظ اٍضيبؼ ٍاحيَال
هغطَش ٍ آضفشِ ٍ اظ ذططّبی ًبضي اظ آى سطچطوِ هيگيطز» (گيسًع)90 5 0934 ،
گيسًع سبويس زاضز وِ ّوِ افطاز ثط اسبس اهَض گًَبگَى ضٍظهطُ ،چبضچَة هؿيٌي ضا
ثطای سضويي اهٌيز ٍػَزی ذَز زسز ٍ دب هيوٌٌس هطزم ثط حست فطهيَل ؾيبطفي ٍ
ضفشبضی ذبغي وِ ثِ غَضر ػعيي اظ ضفشيبض ٍ اًسيطيِ ّيط ضٍظُ آًْيب زض هييآييس ،ثيب
ذططار گًَبگَى ٍ ثين ٍ ّطاسّبی هشػَض اظ آًْب ،زسز ٍ دٌؼِ ًطم هيوٌٌيس گييسًع
اضططاة ضا زض اضسجب ثب اهٌيز ذبطط هَضز ضٌبسبيي لطاض هيزّس ٍ ثط اييي اغيل سبوييس
زاضز وِ زض زًيبی ػسيس ضطايطي دسيس آهسُ اسز وِ اطويٌبى ثرص ًيسز ٍ ثيط ٍػيَز
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اهٌيز زاللز ًساضز ثٌبثطايي اؾشوبز وِ اظ ايوبى سطچطوِ هيگيطز ٍ ديًَس هيبى ايويبى ٍ
اطويٌبى اسز ،ضط سحمك اهٌيز ذَاّس ثَز ٍ زض غيط ايي غيَضر يؿٌيي اگيط اؾشويبز
ثٌيبزی دطٍضش ًيبثس ًشيؼِاش ّطاس ٍػَزی ٍ احسبس ؾسم اهٌييز اسيز (گييسًع ثيِ
ًمل اظ ثيبرّ )0015 0934 ،وچٌيي اظ ًػط گيسًع زض زًيبی ػسيس زٍ ًَؼ اؾشوبز ٍػيَز
زاضز 5يه ًَؼ لبثليز اؾشوبزی وِ زض ثيي افطازی وِ آضٌبيي وبهل ثب ّن زاضًيس غيَضر
هيگيطز وِ هجٌبی آى ضٌبذز زليك ٍ آضٌبيي طَالًي اسز ٍ افطاز غالحيز الظم ثيطای
لبثليز اؾشوبز ضا ثِ غَضر سؼطثيي ثيِ يىيسيگط اطجيبر ويطزُاًيسً ٍ ،يَؼ زٍم لبثلييز
اؾشوبزی اسز وِ زض ثيي افطازی غَضر هيگيطز وِ ًسجز ثِ ّين ثيِ غيَضر سؼطثيي
ضٌبذز وبهل ًساضًس ٍ ثِ اغطالح ًسجز ثِ ّن غطيجِاًس ٍلي افطاز سحز سبطيط ًػبمّبی
سرػػي ٍ وبضضٌبسيي هؼجَضًيس ثيِ زيگيطاى اؾشويبز وٌٌيس (گييسًع )013 50922 ،زض
حميمز گيسًع ثب اسشفبزُ اظ هفبّيوي ّوچَى سبذز ييبثي ظًيسگي اػشويبؾي زض لبليت
ًػبمّبی هؼطز ٍ اًشعاؾي ،هربططُ ٍ ضيسه ٍ اضيططاة ٍػيَزی ،هيسلي ثيطای سجيييي
احسبس اهٌيز زض اضسجب ثب اًَاؼ اؾشوبز اضائِ زازُ اسز ثٌبثطايي اظ ًگيبُ گييسًع اؾشويبز
ضط سحمك احسبس اهٌيز اسز ،احسبس اهٌيز سبثؿي اظ اؾشوبز هيثبضس اؾشوبز ضيىل
گطفشِ ثط اسبس ػبهؿِ ديصيطی ،ثيَيژُ اؾشويبز زض سيطح اؾشويبز ثٌييبزيي ويِ زض زٍضاى
وَزوي ٍ زض فطايٌس ػبهؿِ دصيطی ضىل هيگيطز ثط احسبس اهٌيز زض سطَح گًَيبگَى
سبطيط گصاض ثَزُ ٍ ثب آى ضاثطِ زاضز ثب افعايص اؾشوبز زض سطَح گًَبگَى احسبس اهٌييز
ًيع افعايص هييبثس
ثب سَػِ ثِ چبضچَة سحميك فطضيِّبی همبلِ ثِ غَضر ظيط هططح هيضَز5
 ثِ ًػط هيضسس وِ ثيي اؾشوبز ثٌييبزيي ٍ احسيبس اهٌييز زض ضيْطًٍساى اضاوييضاثطِ هؿٌبزاض ٍػَز زاضز
 ثِ ًػط هيضسس وِ ثيي اؾشوبز ذبظ ٍ احسبس اهٌيز زض ضْطًٍساى اضاوي ضاثطِهؿٌبزاض ٍػَز زاضز
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 ثِ ًػط هيضسس وِ ثيي اؾشوبز اػشوبؾي ٍ احسيبس اهٌييز زض ضيْطًٍساى اضاوييضاثطِ هؿٌبزاض ٍػَز زاضز
 ثِ ًػط هيضسس وِ ثييي اؾشويبز ٍ احسيبس اهٌييز زض ضيْطًٍساى اضاويي ضاثطيِهؿٌبزاض ٍػَز زاضز
ثطای ايي وِ ثشَاى ايي گعاضُ سئَضيه ضا ثب ٍالؿيز سطجيك زاز زض ازاهيِ همبليِ آى ضا
ثِ سٌؼِّبی لبثل هطبّسُ سجسيل وطزُاين ثط اسبس لبؾسُ ؾولييبسي سيبظی  ،ثيطای ّيط
يه اظ هفبّين هَضز اسشفبزُ زض سجييي سئَضيه هؿطف سبظی ضسُ اسز

رٍش ضٌاسي
زض سحميك حبضط اظ زٍ ضٍش هؿويَل زض سحميميبر ػبهؿيِ ضٌبسيي  ،ضٍش اسيٌبزی ٍ
ديوبيص اسشفبزُ ضسُ اسز اظ آًؼب وِ ايي سحميك زضغيسز ثطضسيي ٍضيؿيز اؾشويبز ٍ
احسييبس اهٌيييز زض ثيييي هييطزم ضييْط اضان هيييثبضييس ،هشغيطّييب زض سييطح فييطزی
(دبسرگَيبى) هَضز سٌؼص لطاض ذَاٌّس گطفيز ثٌيبثطايي ًشيبيغ ًييع زض سيطح فيطزی
سَغيف ٍ سحليل هي ضًَس دس ٍاحس هطبّسُ ٍ ٍاحس سحليل ،فطز اسز اثعاض هطيبّسُ
ًيع ،هػبحجِ ثب اسشفبزُ اظ دطسطٌبهِ سبذز يبفشِ اسز ػبهؿِ آهبضی ايي سحميك ضيبهل
سوبم افطاز ثبالی  04سبل سبوي زض ضْط اضان (اؾن اظ ظى ٍ هطز) هيثبضس وِ ضوبض آًْيب
ثط اسبس ًشبيغ اٍليِ زض سطضوبضی سبل  0941ثطاثيط ثيب ً 517157فيط هييثبضيس (سيٌس
سَسؿِ اضشغبل اسشبى ،)0941 ،اظ ايي سؿساز ً 774419فط هطز ٍ ً 771342فط ظى ّسشٌس

عولياتي سازي هفاّين
ثطای سٌؼص اؾشوبز آى ضا زض سِ ثؿس اؾشوبز ثٌيبزيي ،اؾشوبز ثيي ضرػي ٍ اؾشوبز سؿوين
يبفشِ زض ًػط گطفشِاين
هؿطف ؾولي اؾشوبز ثٌيبزيي ثِ ضطح ظيط اًساظُگيطی ضسُ اسز
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 -0سػَض هظجز ًسجز ثِ زيگطاى؛  -7اطويٌبى ثِ زًيبی هسضى؛  -9اؾشوبز ثِ ًفيس؛
 -5اهىبى ثطًبهِضيعی ثطای آيٌسُ
اؾشوبز ثيي ضرػي اطويٌبى ٍ اؾشوبز ثِ آضيٌبيبى زض ًػيط گطفشيِ ضيسُ اسيز ٍ اظ
ططيك هيعاى غسالز ،دبيجٌسی ثِ لَل ٍ لطاض ،گصضز ٍ فساوبضی ،زٍضٍييي ٍ سػيبّط زض
ثيي افطاز ذبًَازُ ،فبهيل ٍ زٍسشبى اًساظُگيطی ًوَزُاين
اؾشوبز سؿوين يبفشِ وِ زاضشي حسي غي ثِ غطيجِّيب ٍ افيطاز ًبضيٌبس اسيز ضا ثيِ
ٍسيلِ اؾشوبز ثِ افطاز غطيجِ ٍ اؾشوبز ثِ ًْبز ٍ ًػبمّبی سرػػي سٌؼيسُايين اظ ػويؽ
وطزى ًوطُ ًْبيي ّطيه اظ ايي ضبذعّب ،ضبذع ًْبيي اؾشوبز ثِ زسز آهسُ اسز
ثطای سٌؼص احسبس اهٌيز آى ضا زض چْبض ثؿس احسبس اهٌييز ػيبًي ،احسيبس
اهٌيز هبلي ،احسبس اهٌيز فىطی ٍ احسبس اهٌيز ػوؿي زض ًػط گطفشِاين
احساس اهٌيت جاًي سضويي ػسن ٍ ػبى افطاز زض همبثل ذططار ٍ آسييتّيبيي
وِ هبًؽ ازاهة حيبر آًبى هيضَز ،هيثبضس وِ ثِ ٍسيلِ سطس اظ ثاليبی طجيؿي ،سيطس اظ
هحيط ًبضٌبس ٍ سطس اظ هحيط اػشوبؾي هَضز سٌؼص لطاض گطفشِ اسز
احساس اهٌيت هالي سضويي زاضاييّب ٍ هٌبثؽ هبلي افطاز هيثبضيس ويِ ثيب سيطس اظ
زسز زازى ضغل ٍ هٌجؽ زضآهس ،سطس اظ زظزی اهَال ٍ سطس اظ سطهبيِ گصاضی الشػبزی
سٌؼيسُ ضسُ اسز
احساس اهٌيت فكري اييي ويِ افيطاز احسيبس وٌٌيس آظازاًيِ هييسَاًٌيس افىيبض ٍ
اًسيطِّبی ذَز ضا ثيبى وٌٌس وِ ثب آظازی ثيبى فطزی ٍ آظازی ثيبى ػوؿي سٌؼيسُ ضيسُ
اسز
احساس اهٌيت جوعيي ًييع ثيِ ٍسييلِ سيطس اظ ضيطوز زض سؼوؿيبر ،سيطس اظ
ثطگعاضی سؼوؿبر ،ثطدبيي هطاسن گطٍّي ٍ سطس اظ ثطگعاضی ػلسبر سيرٌطاًي هيَضز
سٌؼص لطاض گطفشِ اسز
اظ ػوؽ وطزى ًوطُ ًْبيي ّطيه اظ ايي اثؿبز ،ضبذع ًْيبيي احسيبس اهٌييز ثيِ
زسز آهسُ اسز
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حجن ًوًَِ
ثطای ًوًَِگيطی ايي سحميك ثب سَػِ ثِ ايي وِ هٌبطك ضيْط اضان ثيط اسيبس سمسييوبر
ػغطافيبيي ثِ گًَِای اسز وِ هٌبطك ديبييي ٍ ثيبالی ضيْط اظ ًػيط دبيگيبُ اػشويبؾي ٍ
الشػبزی سبوٌبى آًْب زض هؼبٍضر يىسيگط لطاض گطفشِاًس ثِ ؾجبضسي زض يه هٌطمِ ػيبی
زاضًس ،ثب سَػِ ثِ اّساف ططح ثطای ضسيسى ثِ ًشبيغ هطلَةسط ٍ ويبّص ذطيب ،سػيوين
گطفشِ ضس وِ هٌبطك ضا ثط اسبس هٌطمِ هطوع (ثبال) ،حبضيِ (دبييي) ،ضْطنّب (هشَسيط)
سمسين ثٌسی ًوَزُ ٍ ًوًَِگيطی ضا ثط اسبس ايي سمسين ثٌسی اًؼبم زّين ثط ايي اسبس
ضٍش ًوًَِ گيطی ايي سحميك ًوًَِ گيطی سػبزفي طجمِ ثٌسی ضسُ هيثبضس حؼن ًوًَِ
ايي سحميك ً 511وًَِ هيثبضس وِ ثط اسبس فطهَل ظيط ثِ زسز آهسُ اسز
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ً 5سجز هَضز ًػط (وِ ثطای ثِ زسز آٍضزى ًوًَِ هيب ويعيون ثطاثيط ثيب  1/4زض

ًػط گطفشِ ضسُ اسز)
 5 ذطبی ًسجي وِ ثطاثط  1/14زض ًػط گطفشِ ضسُ اسز
 5 nسؿساز افطاز ًوًَِ ثبالی  04سبل ضْط اضان
 5 Nسؿساز ول افطاز ثبالی  04سبل ضْط اضان (چْطُ ای)0931 ،

اعتثار ٍ پايايي
ثطای ػوؽآٍضی زازُّب اظ سىٌيه دطسطٌبهِ سبذز يبفشِ ٍ هحمك سبذز اسشفبزُ ضسُ
اسز ػْز وست اطويٌبى اظ اؾشجبض دطسطٌبهِ ًيع اظ اؾشجبض غَضی (اسشفبزُ اظ ًػط
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وبضضٌبسبى) اسشفبزُ ضس هيعاى دبيبيي اظ ططيك ضٍش آلفبی وطًٍجبخ هَضز سٌؼص لطاض
گطفز وِ زض ػسٍل  0آٍضزُ ضسُ اسز
جذٍل  -1ضرية رٍايي هقياسّا در پرسطٌاهِ ًْايي
پرسطٌاهِ ًْايي
هتغيرّا

اؾشوبز

تعذاد

ضرية

گَيِّا

رٍايي

5

1/40

ثٌيبزيي
اؾشوبز

07

1/39

ًْبزی

احسبس

گَيِّا

رٍايي

5

1/25

احسبس

9

1/4

اهٌيز هبلي
1

1/12

سؿوين يبفشِ
اؾشوبز

هتغيرّا

تعذاد

ضرية

اهٌيز ػبًي

ثيي ضرػي
اؾشوبز

پرسطٌاهِ ًْايي

احسبس

7

1/4

اهٌيز فىطی
01

1/4

احسبس

5

1/14

اهٌيز ػوؿي

يافتِّا
دس اظ اًساظُگيطی اؾشوبز زض سِ ثؿس اؾشوبز ثٌيبزيي ،اؾشوبز ثيي ضرػي ٍ اؾشوبز سؿوين
يبفشِ سَسط گَيِّبی هطثَطِ ً ،شبيغ ضبذعّبی آهبضی ّط يه اظ آًْب زض ػسٍل 7
آٍضزُ ضسُ اسز
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جذٍل ً -2تايج اتعاد هفَْم اعتواد
ضاخصّاي اعتواد

ضاخصّاي آهاري

تَزيع درصذ

اًحراف

كن

تيٌاتيي

زياد

هياًگيي

هيساى ضاخص اعتواد تٌياديي

77/74

43/01

17/2

40/15

03/74

هيساى ضاخص اعتواد تيي

75/71

3/45

41/94

15/1

04/94

هعيار

ضخصي
هيساى ضاخص اعتواد تعوين

74/19

01/92

50/10

42/9

03/49

يافتِ
هيساى ضاخص اعتواد

75/19

72/3

49/94

54/2

02/0

ثط اسبس ػسٍل  75/19 ،7زضغس اظ دبسرگَيبى اؾشوبز وويزاضًس ٍ  49/94زضغس
هيعاى اؾشوبزضبى ظيبز اسز ،ايي زض حبلي اسز وِ ضبذع اؾشوبز سؿوينيبفشِ ثِ ًسجز
سبيط ضبذعّبی اؾشوبز زض ثيي دبسرگَيبى هيعاى ووشطی ضا ثِ ذَز اذشػبظ زازُ
اسز
دس اظ اًساظُگيطی احسبس اهٌيز زض چْبض ثؿس اهٌيز ػبًي ،اهٌيز هبلي ،اهٌيز
فىطی ٍ اهٌيز ػوؿي سَسط گَيِّبی هطثَطِ ً ،شبيغ ضبذعّبی آهبضی ّط يه اظ
آًْب زض ػسٍل  9آٍضزُ ضسُ اسز
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جذٍل ً -3تايج اتعاد هفَْم احساس اهٌيت
ضاخصّاي آهاري

تَزيع درصذ
ضاخصّاي اهٌيت

كن

تيٌاتيي

زياد

هياًگيي

هيساى ضاخص اهٌيت جاًي

74/59

09/01

94/54

55/9

04/4

هيساى ضاخص اهٌيت هالي

99/14

04/1

53/03

54/9

71/7

هيساى ضاخص اهٌيت فكري

51/51

4/14

92/3

52/3

79/3

هيساى ضاخص اهٌيت جوعي

50/9

03/49

74/52

41/7

03/0

ضاخص اهٌيت

91/01

05/02

92/29

41/1

03/0

اًحرافهعيا
ر

ّوبى طَض وِ زض ػسٍل  9هطبّسُ هيوٌيس  91/01زضغس اظ دبسرگَيبى اؾالم
وطزُاًس وِ احسبس اهٌيز وويزاضًس ٍ  05/02زضغسضبى ًػط هشَسط ٍ ثيٌبثيٌي
زاضشِاًس ٍ  92/29زضغس اظ آًْب ًيع اؾالم وطزُاًس وِ اظ احسبس اهٌيز ثباليي
ثطذَضزاضًس
زض لسوز سحليل زازُّب ثب سَػِ ثِ فطضيِّبی همبلِ ثيي هشغيطّبی هَضز ًػط
آظهَى ّبی آهبضی هطثَطِ اًؼبم ضسُ ٍ هحبسجبر غَضر گطفشِ اسز ٍ ًشبيغ ثِ طَض
ػساگبًِ زض ظيط آٍضزُ ضسُ اسز
ثطای آظهَى فطضيِ اٍل همبلِ ،اظ آًؼب وِ هشغيطهسشمل (اؾشوبز ثٌيبزيي) ٍ
هشغيطٍاثسشِ (احسبس اهٌيز) زض سطح سٌؼص فبغلِای اًساظُگيطی ضسُاًس ٍ ًوَزاض
دطاوٌص آًْب يه ضاثطِ ذطي ثيي ايي زٍ هشغيط ضا ًطبى هيزّس ثطای ًطبى زازى ضاثطِ
ّوجسشگي ثيي آًْب اظ آظهَى ّوجسشگي ديطسَى اسشفبزُ ضسُ اسز
ًام هتغير

تعذاد

ّوثستگي پيرسَى

سطح هعٌيداري

تحليل جامعهشناختي احساس امنيت ...

اؾشوبز ثٌيبزيي

1 121

941

15

1 091

ثب سَػِ ثِ ًشبيغ ثِ زسز آهسُ اظ ػسٍل ثبال ،هيسَاى گفز وِ ثيي اؾشوبز ثٌيبزيي
ٍ احسبس اهٌيز ضاثطِ ٍػَز ًساضز
ثطای آظهَى فطضيِ زٍم همبلِ ،اظ آًؼب وِ هشغيطهسشمل (اؾشوبز ثيي ضرػي) ٍ
هشغيطٍاثسشِ (احسبس اهٌيز) زض سطح سٌؼص فبغلِای اًساظُگيطی ضسُاًس ٍ ًوَزاض
دطاوٌص آًْب يه ضاثطِ ذطي ثيي ايي زٍ هشغيط ضا ًطبى هيزّس ثطای ًطبى زازى ضاثطِ
ّوجسشگي ثيي آًْب اظ آظهَى ّوجسشگي ديطسَى اسشفبزُ ضسُ اسز
ًام هتغير

تعذاد

ّوثستگي پيرسَى

سطح هعٌيداري

اؾشوبز ضرػي

941

1 701

1 111

ثب سَػِ ثِ ًشبيغ ثِ زسز آهسُ اظ ػسٍل ثبال ،هيسَاى گفز وِ ثب اطويٌبى ٍ 1/44
سطح ذطبی وَچىشط اظ  1/10ثيي اؾشوبز ثيي ضرػي ٍ احسبس اهٌيز ضاثطِ ٍػَز
زاضز اظ ططفي همساض ايي ضاثطِ وِ ثطاثط  1/70اسز ،ثِ غَضر هسشمين (هظجز) ٍ زض
حس ضؿيف هيثبضس ثِ ؾجبضر زيگط ثب ثبال ضفشي اؾشوبز ثيي ضرػي ،هيعاى احسبس
اهٌيز ًيع ثِ ًسجز ضؿيفي ثبال ذَاّس ضفز
ثطای آظهَى فطضيِ سَم همبلِ ،اظ آًؼب وِ هشغيطهسشمل (اؾشوبز سؿوين يبفشِ) ٍ
هشغيطٍاثسشِ (احسبس اهٌيز) زض سطح سٌؼص فبغلِای اًساظُگيطی ضسُاًس ٍ ًوَزاض
دطاوٌص آًْب يه ضاثطِ ذطي ثيي ايي زٍ هشغيط ضا ًطبى هيزّس ثطای ًطبى زازى ضاثطِ
ّوجسشگي ثيي آًْب اظ آظهَى ّوجسشگي ديطسَى اسشفبزُ ضسُ اسز
ًام هتغير

تعذاد

ّوثستگي پيرسَى

سطح هعٌيداري

اؾشوبز ؾبم

941

1 931

1 111
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ثب سَػِ ثِ ًشبيغ ثِ زسز آهسُ اظ ػسٍل ثبال ،هيسَاى گفز وِ ثب اطويٌبى ٍ 1/44
سطح ذطبی وَچىشط اظ  1/10ثيي اؾشوبز سؿوين يبفشِ ٍ احسبس اهٌيز ضاثطِ ٍػَز
زاضز اظ ططفي همساض ايي ضاثطِ وِ ثطاثط  1/93اسز ،ثِ غَضر هسشمين (هظجز) ٍ زض
حس هشَسط هيثبضس ثِ ؾجبضر زيگط ثب ثبال ضفشي اؾشوبز ثيي ضرػي ،هيعاى احسبس
اهٌيز ًيع ثِ ًسجز هشَسطي ثبال ذَاّس ضفز
زض حبلز ولي اظ آًؼب وِ هشغيطهسشمل (اؾشوبز) ٍ هشغيطٍاثسشِ (احسبس اهٌيز) زض
سطح سٌؼص فبغلِای اًساظُگيطی ضسُاًس ٍ ًوَزاض دطاوٌص آًْب يه ضاثطِ ذطي ثيي
ايي زٍ هشغيط ضا ًطبى هيزّس ،ثطای ًطبى زازى ضاثطِ ّوجسشگي ثيي آًْب اظ آظهَى
ّوجسشگي ديطسَى اسشفبزُ ضسُ اسز
ًام هتغير

تعذاد

ّوثستگي پيرسَى

سطح هعٌيداري

اؾشوبز

941

1 993

1 111

ثب سَػِ ثِ ًشبيغ ثِ زسز آهسُ اظ ػسٍل ثبال ،هيشَاى گفز وِ ثب اطويٌبى ٍ 1/44
سطح ذطبی وَچىشط اظ  1/10ثيي اؾشوبز ٍ احسبس اهٌيز ضاثطِ ٍػَز زاضز اظ ططفي
همساض ايي ضاثطِ وِ ثطاثط  1/99اسز ،ثِ غَضر هسشمين (هظجز) ٍ زض حس هشَسط
هيثبضس ثِ ؾجبضر زيگط ثب ثبال ضفشي اؾشوبز  ،هيعاى احسبس اهٌيز ًيع ثِ ًسجز
هشَسطي ثبال ذَاّس ضفز

ًتيجِگيري
زض ايي همبلِ هشغيط احسبس اهٌيز ثِ ؾٌَاى هشغيط ٍاثسشِ هَضز ٍاوبٍی ٍ سجييي لطاض
گطفشِ ٍ اظ هشغيط اؾشوبز ،ثِ ؾٌَاى هشغيط هسشمل زض ايي سجييي ووه گطفشِاين ايي هشغيط
زض سِ ثؿس اؾشوبز ثٌيبزيي ،اؾشوبز ثيي ضرػي ٍ اؾشوبز سؿوين يبفشِ سٌؼيسُ ضسُ ٍ
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ّط يه اظ آًْب ثِ طَض ػساگبًِ ثب احسبس اهٌيز ثطضسي ضسُ اسز ًشبيغ

سَغيفي ايي ططح ًطبى هيزّس وِ ضْطًٍساى اضاوي اظ ًػط اؾشوبز ثٌيبزيي زض حبلز
ولي زض سطح ثباليي ّسشٌس ٍ ثيص اظ ًيوي اظ دبسرگَيبى ( 45/9زضغس) اؾالم وطزُاًس
وِ اؾشوبز ثٌيبزيي ثباليي زاضًس ّوچٌيي يبفشِّبی سحميك ًطبى هيزّس وِ ضْطًٍساى
اض اوي اظ ًػط اؾشوبز ثيي ضرػي ًيع زض ٍضؿيز هشَسط ٍ هشَسط ضٍ ثِ ثباليي ثِ سط
هيثطًس ٍ هي ضَز گفز وِ ايي ضْطًٍساى اظ ًػط ضبذع اؾشوبز ثيي ضرػي زض
ٍضؿيز ثسی ًيسشٌس ثِ طَضی وِاًساظُ هيبًگيي ايي ضبذع زض ثيي آًْب  14هيثبضس
ايي ًشيؼِ ثب اسشساللّبی ًػطی ًيع ّورَاًي زاضز؛ ثِ طَضی وِ زض ػبهؿِ زض حبل
گصاض ثب ٍػَز ٍضٍز هسضًيشِ زض ؾطغِّبی گًَبگَى ،ضفشبضّبی سٌشي ّوچٌبى زض ثيي
وٌطگطاى حبون هي ثبضس ثٌبثطايي اؾشوبز غويوبًِ زض ثيي اؾضبی آى حبون ثَزُ ٍ اؾشوبز
اظ ًَؼ ضرػي اسز ،ثِ ؾجبضسي زض ثيي وٌطگطاى آضٌب ثب يىسيگط اؾشوبز ٍػَز زاضز زض
حبلي وِ زض ػَاهؽ هسضى ٍ ديچيسُ اهطٍظی ثطای ثْجَز ٍ سسْيل ضٍاثط اػشوبؾي ًيبظ
ثِ اؾشوبز زض سطح ٍسيؽ سط ٍ غيط ضرػي سطی هيثبضس الظم ثِ شوط اسز وِ ايي
ًشيؼِ ثب ًشيؼِ ثِ زسز آهسُ زض سحميك سؼبز اٍػبللَ ،هحوس ػَاز ظاّسی (" )0935
ثطضسي اؾشوبز اػشوبؾي ٍ ؾَاهل هَطط ثط آى زض ثيي سبوٌبى ضْط ظًؼبى " وِ ثيي سٌز
گطايي ٍ اؾشوبز سؿوين يبفشِ ضاثطِ ٍػَز زاضز ّورَاًي زاضز
ايي زض حبلي اسز وِ اؾشوبز غيط ضرػي يب ّوبى اؾشوبز سؿوين يبفشِ زض ثيي
ضْطًٍساى اضاوي دبييي هيثبضس يؿٌي حسٍز  91زضغس اظ دبسرگَيبى اؾالم وطزُاًس وِ
ثِ افطاز غطيجِ اؾشوبز چٌساًي ًساضًس ٍ  74زضغس اظ آًْب زض حبلز ثيٌبثيي زض ايي
هؼوَؾِ لطاض زاضًس ٍ هيبًگيي ايي ًَؼ اؾشوبز  41هيثبضس وِ اظ هيبًگيي اؾشوبز ثيي
ضرػي ووشط اسز
ّوچٌيي يبفشِّبی سحميك ًطبى هيزّس وِ زض حبلز ولي اؾشوبز زض ثيي ضْطًٍساى
اضاوي اظ سطح ثباليي ثطذَضزاض هي ثبضس ثِ طَضی وِ ًوطُ هيبًگيي اؾشوبز زض ثيي
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ضْطًٍساى اضاوي  17اسز ٍ ايي ًوطار ًطبى هيزٌّس وِ ايي ضْطًٍساى اظ ًػط اؾشوبز
زض ٍضؿيز هطلَثي ثِ سط هيثطًس
اظ ًػط احسبس اهٌيز يبفشِّبی سحميك ًطبى هيزّس وِ زض حبلز ولي احسبس
اهٌيز زض ثيي اضاويّب زض حس هشَسط هيثبضس ثِ طَضی وِ حسٍز  55زضغس اظ آًْب
اؾالم وطزُاًس وِ احسبس اهٌيز هيوٌٌس ّوبى طَض وِ هطبّسُ هيًوبييس يبفشِّبی
سؼطثي ثب زاللزّبی ًػطی هَػَز ٍ سئَضیّبی هَضز اسشفبزُ زض چبضچَة ًػطی
ّورَاًي زاضًس
اظ حيض سحليل سئَضيه ،اؾشوبز ضط الظم سحمك اهٌيز ذَاّس ثَز ٍ زض غيط ايي
غَضر يؿٌي اگط اؾشوبز دطٍضش ًيبثس ًشيؼِ اش ّطاس ٍػَزی ٍ احسبس ؾسم اهٌيز
ذَاّس ثَز اظ ًػط گيسًع اؾشوبز اظ هْنسطيي ٍيژگيّبی هَضز ًيبظ زض ايؼبز اضسجب هيبى
اًسبىّبسز ٍ ثب سغييط ػَاهؽ سٌشي ٍ سجسيل ضسى آًْب ثِ ػَاهؽ هسضًي وِ زيگط ضٍاثط
چْطُ ثِ چْطُ ٍيژگي غبلت آى ًيسز ،ضىلگيطی اؾشوبز ًيع سغييط وطزُ اسز ظًسگي
زض زًيبی هسضى ظًسگي زض هحيطي آوٌسُ اظ ضبًس ٍ ذططّبی احشوبلي اسز زض زًيبی
لسين ٍ سٌشي ثحض سطًَضز ٍ سمسيط آيٌسُ ضلن ظزُ ضسُ ضا ثطای افطاز سطسين وطزُ ثَز
ٍ زض آى آيٌسُ ٍضؿيز افطاز اظ لجل هطرع ثَزٍ ،لي زض زًيبی ػسيس وٌبض گصاضشي
ًگطش سمسيطگطايبًِ ثِ آيٌسُ ،هفَْم ذطط وطزى ثِ ٍاسطِ ايي وِ زضّب ثِ ضٍی آيٌسُ
هسئلِ سبظ ٍ اثْبم آٍض گطَزُ اسز ،ػبيگبُ هطوعی ديسا وطزُ ٍ احسبس اهٌيز افطاز ضا
سحز سبطيط لطاض زازُ اسز هب ثط هجٌبی يبفشِّبی ايي دژٍّص ضاُ حلّبی وبضثطزی
ذبغي ضا ثِ هٌػَض سمَيز ٍ اضسمبء احسبس اهٌيز ،ديطٌْبز هيوٌين
ثِ اسشٌبز يبفشِّبی هَػَز حسٍز  51زضغس اظ ػبهؿِ هَضز ثطضسي احسبس اهٌيز
ًويوٌٌس ،زض ايي غَضر هي سَاى زاٍضی وطز وِ زض ّوِ هشغيطّبی ًبغط ثط اثؿبز
احسبس اهٌيز زضغسی اظ دبسرگَيبى اضظيبثي هٌفي زاضشِاًس ثٌبثطايي ثب الْبم اظ
يبفشِّبی دژٍّص حبضط هيسَاى زض ػْز سمَيز ٍ حفع احسبس اهٌيز سالش وطز
اوٌَى ايي سَال هططح اسز وِ ثطای افعايص احسبس اهٌيز چِ ثبيس وطز؟ اظ يبفشِّبی
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ًَضشبض حبضط ثبيس زض دبسد ثِ ايي سَال اسشفبزُ وطز ضاُ حل ؾولي هب آى اسز وِ ثبيس
ثِ زازُّب ی سؼطثي ّطيه اظ هشغيطّبی هَضز هطبلؿِ زض ايي دژٍّص ضػَؼ ٍ هطبّسار
دطاثلوبسيه ضا اسشرطاع وطز ٍ اظ آًْب ػْز حل هسبلِ اسشفبزُ وطز سالش زض ػْز
ايؼبز سغييطار هظجز زض هطبّسار ثحطاًي سَغيِ هيضَز ثٌبثطايي زض ازاهِ ثحض ثط
حست هشغيطّبی هَضز هطبلؿِ ،ثِ اضائِ ضاّىبضّبی ؾولي هيدطزاظين
اظ آًؼب وِ ضَاّس سؼطثي ثِ زسز آهسُ اضسجب لَی سط ثيي اؾشوبز سؿوين يبفشِ ضا
ًسجز ثِ زيگط اثؿبز اؾشوبز ثب هيعاى احسبس اهٌيز ًطبى هيزٌّس ضاُ حل ؾولي ثطای
اضسمبء احسبس اهٌيز اضائِ ضاّىبضّبيي ػْز افعايص اؾشوبز سؿوين يبفشِ هيثبضس
افعايص سطح اؾشوبز سؿوين يبفشِ 5ثطاسبس يبفشِّبی ايي دژٍّص ثب وٌشطل هشغيط
اؾشوبز سؿوين يبفشِ ،دبيِ احسبس اهٌيز هؿبزل  1/94اسز
ضاُ حلّبی افعايص ثطآٍضز اؾشوبز سؿوين يبفشِ ثِ ضطح ظيط لبثل سؿطيف اسز5
 ثبظًگطی زض هؼبضی اػشوبؾي وطزى اٍليِ يؿٌي ذبًَازُ ،هسضسِ ٍ زٍسشبى ٍ
ثَيژُ وشبةّبی زضسي وِ هؼطای ضسوياًشمبل هفبّين فطٌّگي ثِ وَزوبى اسز
 سمَيز ططظ سلميّب ،آزاة ٍ ضسَم ٍ ٌّؼبضّبی فطٌّگي ،اضظضي ٍ زيٌي وِ
اؾشوبز ضا سط لَحِ ؾول ٍ ضاٌّوبی ضفشبض للوساز هيوٌٌس هبًٌس 5غسالزٍ ،فبی ثِ ؾْس،
اؾشوبز ثِ ًفس ،اؾشوبز ثِ زيگطاى ٍ اهبًشساضی؛
 سطٍيغ هطاسن ٍ هٌبسه هلي ثِ هٌػَض سمَيز احسبس سؿلك ػوؿي؛
 سمَيز حس ايظبض ٍ اظ ذَز گصضشگي ،ذَزثبٍضی ٍ ؾاللِ هٌسی ثِ ػبهؿِ زض
فطظًساى سَسط اؾضبی ثعضگسبل ذبًَازُ ،هسضسِ ،زاًطگبُ ٍ سبيط ؾَاهل ػبهؿِ
دصيطی؛
 گسشطش ضٍح ًمس ٍ ًمس دصيطی زض ػْز ػلت هطبضوز هَطط ؾوَهي؛
 فطاّن وطزى سوْيساسي ثطای گسشطش ضجىِّبی اضسجبطي ٍ ثسُ ثسشبىّبی
ؾبطفي هيبى هطزم؛
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 سمَيز سطىلّب ٍ اًؼويّبی هحالر ضْطی ثِ هٌػَض ضىل گيطی سؿلك
ػوؿي ٍ احسبس ّوجسشگي هيبى هطزم؛
 ايؼبز هطاوع اغلي ٍ فطؾي زض سطح هحلِّب ٍ ثبظسبظی وبضوطزی ٍ ظيطثٌبيي
ايي هطاوع زض ضاسشبی سمَيز احسبس سؿلك ؾوَهيٍ افعايص اؾشوبز ػوؿي؛
 ايؼبز فضبّبی هٌبست ثطای سمَيز سؿبهالر اػشوبؾي زض لبلت ثطگعاضی
هطاسنّبی گًَبگَى

هٌاتع
 -اسشًَع ،ضاة ( ،)0924هتفكراى تسرگ جاهعِ ضٌاسي ،سْطاى 5اًشطبضار ػبهؿِ

 ديوبيص اضظشّب ٍ ًگطشّبی ايطاًيبى ( ،)0931دفتير رير ّياي هليي ٍزارفرٌّگ ٍ ارضاد اسالهي ،سْطاى 5سبظهبى چيبح ٍ اًشطيبضار ٍظاضر فطٌّي

ٍ

اضضبز اسالهي
 -ذَضفط ،غالهطضب ٍ زيگطاى ( ،)0934زاًطؼَ ،اؾشوبز اػشوبؾي ٍ احسبس اهٌييز

(هطبلؿِ هَضزی زاًطيؼَيبى زاًطيگبُ گلسيشبى) ،هقيات

ترتير ّويايص هليي

داًطجًَ ،ػن ٍ اهٌيز ،زفشطسحميمبر وبضثطزی فطهبًسّي اًشػبهياسيشبى هطويعی،
اضانً 5طط ًَيسٌسُ
 ظسَهىب ،ثيَسط ( ،)0935اعتواد يك ًظريِ جاهعِ ضٌاختي ،سطػوِ 5فبطوِ گالثيي،سجطيع 5اًشطبضار سشَزُ

 سبؾي ،ؾلي ( ،)0931رٍش تحقيق در علَم اجتواعي (تيا رّيافيت عقالًييتاًتقادي) ،سْطاى 5سبظهبى هطبلؿبر ٍ سسٍيي وشت ؾلَم اًسبًي (سوز)
 وسل ،فيليخ ( ،)0939چكييذُ آايار گييذًس ،سطػويِ 5حسيي چبٍضييبى ،سْيطاى5اًشطبضار لمٌَس
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 گطٍسي ،سؿيسُ ( ،)0932ثطضسي ضاثطِ اؾشوبز اػشوبؾي ٍ احسبس اهٌيز (هطبلؿيِهَضزی زاًطؼَيبى زاًطگبُ ػيطفز) ،فصلٌاهِ داًص اًتظاهي ،سبل ًْن ،ضيوبضُ
زٍم
 -گيسًع ،آًشًَي ( ،)0922پياهذّاي هذرًيت ،سطػوِ 5هحسي طالطي ،سْطاىً 5طط ًي

 گيسًع ،آًشًَي ( ،)0923تجذد ٍ تطخص  :جاهعِ ٍ َّييت ضخصيي در عصيرجذيذ ،سطػوًِ 5بغط هَفميبى ،سْطاىً 5طط ًي
 -يبض هحوس سَسىي ،هطين ( ،)0934زاًطؼَ ،اؾشوبز اػشويبؾي ٍ احسيبس اهٌييز

(هطبلؿِ هَضزی زاًطيؼَيبى زاًطيگبُ گلسيشبى) ،هقيات

ترتير ّويايص هليي

داًطجًَ ،ػن ٍ اهٌيز ،زفشطسحميمبر وبضثطزی فطهبًسّي اًشػبهياسيشبى هطويعی،
اضانً 5طط ًَيسٌسُ
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