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چكيدٌ

َذف وًشتار حاضر بررسی رابطٍ ی بیه احساس تعلق ي حق بٍ شُر است.
چارچًب وظری مًرد استفادٌ ،وظریٍی حق بٍ شُر َىری لتًرر است .ري
پژيَش پیمایشی ي جامعٍ آماری شُريوذان  11سال بٍ بتایی شتُر یتدد در
سال  1331اس ،.کٍ تعذاد  363وفر با استتفادٌ ا ررمتًل کتًکران بتٍعىتًان
ومًوٍ بٍ ري ومًوٍگیری خًشٍای چىتذ مرحلتٍای اوتختاب شتذٌاوتذ ابتدار
مطالعٍ پرسشىامٍ ی مُحقّق ستاختٍ بتًدٌ کتٍ اعت تار آن ا ریتق وتًری ي
پایایی آن ا ریق محاس ٍ آلفای کريو اخ بٍ دس .آمذٌ اس .یارتٍَا وشتان
داد کٍ میدان احساس تعلق بٍ شُر ا حذ متًسط بایتر ي حق بٍ شُر ا حذ
متًسط پاییهتر میباشذ وتایج ایه مطالعٍ وشان میدَذ کٍ بیه حق بٍ شتُر،
احساس تعلق ي ابعاد آن دسترسی بٍ سرگرمی ،احساس امىی ،.حمت ي وقت
راح ،.سُم ریدیکی ي کىترل ي مالکی .رابطٍ مث  .ي معىتیداری يجتًد دارد
َمچىیه بیه واحیٍ َتای شتُری ،حتق بتٍ شتُر ي احستاس تعلتق ویتد رابطتٍ
معىیداری يجًد دارد وُایتاً با تًجٍ بٍ مذل رگرستیًوی ،دي متییتر جىستی.
( )0/11ي حق بٍ شُر( )0/31مجمًعاً  16دروذ ا ياریاوس احساس تعلتق را
ت ییه میکىىذ

كليد ياژٌَا :احساس تعلق ،حق بٍ شُر ،سُم ریدیکی ،شتًر وتذگی ،کىتترل ي
مالکی.
* داًؿیبز زؾتِ جبهؼِؾٌبغی ٍ ػهَ ّیأت ػلوی داًؿگبُ یصدًَ ،یػٌدُی هػئَل
** وبزؾٌبغیازؾد جبهؼِؾٌبغی داًؿگبُ یصد
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مقدمٍ ي تيان مسألٍ

آًچِ وِ اخیساً ثب تَجِ ثِ گػتسؼ ؾْسّب ٍ اّویت هًبلؼهِ ٍ ثسزغهی شًهدگی ؾهْسی ٍ
ؾیَُ حكخَاّی دز ؾْس ،هَزد تَجِ لساز گسفتِ ،ثحث حك ثِ شًدگی ؾْسی یب چٌبىوهِ
ٌّسی لَفَز هیگَید حك ثِ ؾْس اغت (جالئی ٍ دیٌداز غٌگجَیی)2 :1394 ،؛ حك ثِ ایي
وِ غبوٌبى ؾْس دز تكوینگیهسیّهبی هسثهَو ثهِ فههبّبی ؾهْسی دز ّهس غهًحی اش
تكوینگیسی وِ ّػتٌد ،دخیل ثبؾٌد (فٌػتس .)23 :2005 ،حك ثِ ؾْس ،یهه حهك ثؿهسی
اغت وِ ؾبهل تؼلك یبفتي ؾْس ثِ ؾْسًٍداى ٍ هؿبزوت آًهبى دز اههَز ؾهْسی اغهت.
لساز گسفتي ایي حك دز چبزچَة حمَق ثؿس ثِ جبی حمَق هدًی ثِ ایي هؼٌب اغت وِ
ّس اًػبًی قسفًظس اش جٌع ،غي ٍ ٍیطگیّبی اجتوهبػی ه فسٌّگهی ،تٌْهب ثهِ دلیهل
اًػبى ثَدى ؾبیػتِ ثْسُهٌدی اش ایي حك اغت( .زّجسی ٍ ؾبزع پهَز .)118 :1393 ،حهك
اغتفبدُ اش ؾْس احػبظ تؼلك زا ثِ ازهغبى هیآٍزد .تؼلهك یهه احػهبظ اغهت وهِ دز
فؼبلیتّبی زٍشهسُ ٍ اغتفبدُ اش هىبىّب غبختِ هیؾَد ٍ زؾهد ههیوٌهد (ؾهبزعپهَز ٍ
ّوىبزاى .)185 :1394 ،زؾد ایي تؼلك ٍاثػتِ ثِ فهبّبی هَجَد دز ؾْس اغت؛ چسا وهِ
فهبّبی ؾْسیػت وِ خَدِ ؾْس زا هیغبشد .تؼلك یبفتي ثِ ؾهْس ثهب حسوهت دز ؾهْس،
حهَز دز آى ،احػبظ آزاهؽ ٍ داؾتي فهبّبی هٌبغت ثهسای خهَد هوىهي ههیؾهَد
(زّجسی ٍ ؾبزعپَز.)118 :1393 ،
فهب یه هىبى اغت وِ دز آى وٌؽ اجتوبػی زخ هیدّد (دٍ غس تَ ،1984 ،ثهِ ًمهل
اش ؾبزعپَز ٍ ّوىبزاى .)1394 ،ثسای ًوًَهِ ،خیبثهبى یهه هىهبى جغسافیهبیی اغهت وهِ
ثسًبهِزیصاى ؾْسی يساحی وسدُ اًد ٍ زّگرزاى ّدفوٌهدی وهِ دز آى وهٌؽ اجتوهبػی
هیوٌٌد ،آى زا تجدیل ثِ یه فهب هیوٌٌد .توبم فؼبلیهتّهبی ثهدًی زٍشههسُ ثشؿهی اش
فسایٌد هحدٍد وسدى ٍ ثِ خَد اختكبـ دادى (احػبظ تؼلك وسدى) اغت؛ (ؾبزعپَز ٍ
ّوىبزاى .)185 :1394 ،ثِ ّویي جْت اغت وِ دزههییهبثین اّویهت شًهدگی ٍ فههبی
ؾْسی ٍ دز ًتیجِ غسچؿوِی هًسح وهسدى حهك ثهِ ؾهْسً ،بؾهی اش اّویهت شًهدگی
زٍشهسُ اغت (ايْبزی.)108 :1393 ،
اش ًظس ّبیدگس ّػتی اًػبى ثیچَى ٍ چسا ٍ ثِيَز اًىبزًبپریسی فهبیی ،هحیًی ٍ
هؼوبزاًِ اغت .دز ایي قَزت آیب هیتَاى اش حَشُ حع تؼلك ثِ هىبى ،هحیى هًلَة
اًػبى زا ثدٍى تَجِ ثِ اٍ ٍ ًیبشّبیؽ خلك وسد؟ پسداختي ثهِ ایهي هَنهَع ثهِ دلیهل
هبّیت ایي حَشُ ،اثؼبد خبقی اش اهىبى تحمك دلجػتگی ثِ هىهبى زا زٍؾهي ههیغهبشد.
حع تؼلك ثِ هىبى دز توبم يَل شًدگی اًػبى ثِ وساّت لبثل هؿبّدُ اغت .ایي حهع
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خَد زا ،دز دٍزاى وَدوی ثِقَزت احػبظ تؼلك ٍ هبلىیت ثِ اتبقٍ ،غهبیل ثهبشی ٍ
غبیس ػٌبقس وبلجدی خَد غٌیي ثبالتس ٍ دز هَازدی ًظیس ؾٌبغهبیی هحهدٍدُ ٍ للوهسٍ
شًدگی ،ؾٌبخت حسین ٍ ػٌبقس وبلجدی هحیى ،ثِقهَزتّهبی دیگهس ًؿهبى ههیدّهد
(آلتوي .)22 :1382 ،ػٌبقس وبلجدی اش يسیك ایجبد توبیص هحیًی ،ازتجبو دزٍى ٍ ثیهسٍى
دز فهبّب ٍ لبثلیت تأهیي ًیبشّبی اًػبى دز هىبى حع تؼلك زا ثِ ثبز هیآٍزًد .ثس ایي
اغبظ فسد هحیى زا ثِ ّوساُ ػٌبقس وبلجدی آى دز ؾىلدّی هؼٌبی تؼلك ثِ هىهبى ثهِ
خبيس هیغپبزد .ؾىل ،اًداشُ ،زًگ ،ثبفت ٍ همیبظ ثِػٌَاى ٍیطگیّبی فسمّ ،هس یهه
ًمؽ هَُثسی دز ؾىلگیسی حع تؼلك دازًدّ .نچٌیي ًَع غبهبىدّی ٍ چیدهبى اجصای
وبلجدی ًیص اش دیگس ػَاهل هؤثس ثس ایي احػبظ تؼلهك اغهت (جهَاى فسٍشًهدُ ٍ هًلجهی،
 .)25 :1390تحمیمبت هتؼددی دز ایي زاثًِ قَزت گسفتِ اش جولهِ زفیؼیهبى ٍ الًَهدی
پَز (« )1395هفَْمپسداشی اًدیؿِ ی حك ثِ ؾْس» ،خدایبزی هًلك ٍ ّوىبزاى ()1395
«ؾبخفّبی هًلَثیت فهبی ؾْسی ثس هیصاى تحمك حك ثِ ؾْس» ،زّجسی ٍ ؾبزعپهَز
(« )1393جٌػیت ٍ حك ثِ ؾْس» ،ثبلسی ثٌجهبزی ٍ زحیوهی (« )1391زاثًهِ احػهبظ
تؼلك اجتوبػی ؾْسًٍداى ثب هیصاى هؿبزوت اجتوبػی ،غیبغی ٍ فسٌّگی آًبى» ،هجهبزوی
ٍ قههالحی (« )1390ویفیههت خههدهبت ؾههْسی ،تؼْههدات ؾههْسًٍدی ٍ حههع تؼلههك
اجتوبػی»ٍ ،ثَلی ٍ هحمك هٌتظسی (« )1390هًبلؼِ ٍ ثسزغی ػَاهل اجتوبػی هؤثس ثهس
احػبظ تؼلك ؾْسًٍدی» ،فبثلَ ٍ تبیوبز (ً« )2018مم حك ثِ ؾْس ثسای شًبى هؼلهَل
دز جَاهغ زٍغتبیی»ٍ ،اچلی ٍ پیسفیتی (« )2017حك جٌػیتی ٍ حك ثهِ ؾهْس» ،یهَى ٍ
ًبدیوپبلی (« )2017ثبشًگسی َّیت ٍ حك ثِ ؾْس شًبى» ،ثجَزولًَهد ًٍهَیوي ()2012
«دزثبزُ پبزنّبی ػوَهی ٍ حهك ثهِ ؾهْس»  .ثهب ایهي حهبل هًبلؼهبتی وهِ ثهِقهَزت
اختكبقی ثِ زاثًِ ثیي احػبظ تؼلك ٍ حك ثِ ؾْس ثپسداشًد ثِقَزت هحهدٍد اًجهبم
ؾدُ اغت .ثٌبیسایي اقلیتسیي غؤال پطٍّؽ ثساثس اغت ثب:
سؤال اصلی پژيَص

-1آیب حك ثِ ؾْس ثب احػبظ تؼلك ثِ آى دز ؾْس یصد زاثًِ ٍجَد دازد؟
چارچًب وظری ي مفًُمی

ّبزٍی هفَْم حك ثِ ؾْس زا ایيگًَِ تَنیح هیدّد« :حهك ثهِ ؾهْس ثػهیبز فساتهس اش
آشادی فسدی ثسای دغتسغی ثِ هٌبثغ ؾْسی اغت ،ثلىِ حك ثِ تغییس ؾهْس ثهسای ایجهبد
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تغییس دز خَدهبى اغت .ایي حك پیؽ اش آىوِ فسدی ثبؾد اؾتساوی اغت؛ چسا وهِ ایهي
تغییسات ًیبشهٌد لدزتی جوؼی ثسای ثبش ؾىلدّهی ثهِ فسایٌهدّبی ؾهْسی اغهت .آشاد
غبختي ٍ ثبشغبشی ؾْس ٍ خَدهبى ثِ ًظس هي یىی اش ازشؾوٌدتسیي حمَق ثؿسی اغت
وِ ثػیبز هَزد ثیاػتٌبیی لساز گسفتِ اغت (ّبزٍیٌّ )24 :2008 ،سی لَفس ایي هفْهَم زا
ثسای اٍلیي ثبز دز غبل  1968هًسح وسد .حك ثِ ؾْس اثصاز الشم ثهسای ایجهبد تغییهسات
ؾْسی ٍ خلك ؾْسی اغت وِ توبهی غبوٌبًؽ ،ؾْسًٍد هحػَة هیؾهًَد (زفیؼیهبى ٍ
الًَدیپَز .)26 :1395 ،دز گفتبز لَفَز ،ؾْسًٍد ٍاضُای اغت وِ ثِ توهبم غهبوٌبى ؾهْس
ايالق هیؾَد ٍ حك توله فهب (احػبظ تؼلك) زا ثسای آًْب دز ًظس هیگیسد (زفیؼیهبى
ٍ الًَدیپَز .)29 :1395 ،لَفَز حك ثِ ؾْس زا «دزخَاغت ثسای دغتسغی تحَل یبفتِ ثِ
شًدگی ؾْسی» هیداًد (گبفوي ٍ لجبظ 1996 ،ثِ ًمل اش خدایبزی هًلك ٍ ّوىبزاى.)1395 ،
لَفَز ثحث تَلید اجتوبػی فهب زا هًسح هیوٌهد .اٍ هؼتمهد اغهت« :فههب ثهِقهَزت
اجتوبػی تَلید هیؾَد ،فهبیی وِ ایي چٌیي تَلید هیؾَد هیتَاًد ثس افىهبز ٍ اػوهبل
افساد تأثیس ثگرازد ،ػالٍُ ثس ایي هیتَاًد ٍغیلِای ثسای اػوبل وٌتهسل ،غهلًِ ٍ لهدزت
ّن ثبؾد (لَفَز 1991 ،ثِ ًمل اش والًتسی ٍ وػوبیی .)1396 ،اش ًظس لَفهَز تغییهس جبهؼهِ
ثدٍى تغییس فهبی هتٌبغت ثب آى ثیهؼٌبغت ٍ زٍاثى اجتوهبػی جدیهد ،فههبیی جدیهد
التهب هیوٌد (لَفَز.)59 :1991 ،
حك اغتفبدُ اش ؾْس احػبظ تؼلك زا ثِ ازهغبى هیآٍزد .تؼلك احػبغی اغت وهِ دز
فؼبلیتّبی زٍشهسُ ٍ اغتفبدُ اش هىبىّب غبختِ ؾدُ ٍ زؾد هیوٌد « .فههب یهه هىهبى
اغت وِ دز آى وٌؽ اجتوبػی زخ هیدّد» (دٍ غهس تهَ .)117 :1984 ،ثهب ًگهبّی ولهی،
هیتَاى حع تؼلك زا ثسآیٌد غِ ػبهل فسد ،دیگساى ٍ هحیى هؼسفی وسد .ثس ایهي اغهبظ
ػَاهل ؾىل دٌّدُی حع تؼلك ،دز دٍ دغتِ ػَاهل اًػبىؾٌبغی (تؼلهك اجتوهبػی) ٍ
ػَاهل وبلجدی هىبى (تؼلك وبلجدی) جبی هیگیسًد (حیهدزپٌبُ ٍ ایوهبًی .)2 :1395 ،شیهسا
ؾْسًؿیٌی هجوَػِای اش زٍاثى اجتوبػی اغت وِ هٌؼىعوٌٌدُی زٍاثهى هَجهَد دز
جبهؼِ ثِػٌَاى یه ول اغت (زفیؼیبى ٍ الًَدیپَز .)30 :1395 ،حك ثِ ؾْس وِ لَفهَز اش
آى یبد هیوٌد ،ثبػث ثِ ٍجَد آهدى زفتبزّبی جدید ؾْسی هیؾَد وِ ثس پبیهِی یهه
حك اجتوبػی ؾىل هیگیسد ،حمی وِ ثبػث ؾدُ اغت ثْسٍُزی ثِ جبی هبلىیت ؾىل
ثگیسد؛ چسا وِ ثِشػن لَفَز« اختكبـ دادى فهب ثِ ؾْسًٍداى ثس هجٌهبی حهك اغهتفبدُ
غبوٌبى ؾْس اش توبهی فهبّبی ؾْس ثِ هٌظَز ثسخَزدازی اش احتیبجبت شًدگی زٍشههسُ
اغت .حك هشتف داًػتي فهب ثِ ؾْسًٍداى ،هتسادف ثب ازجح داًػتي ازشؼ ثْهسٍُزی
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فهب ثس ازشؼ هجبدلِای آى اغت ،ثِ گًَِای وِ دغتسغهی حههَز ٍ اغهتفبدُی ثساثهس ٍ
هػتوس زا ثسای توبهی غبوٌبى ؾْس تهویي وٌهد (دٍهیؿهل :2003 ،ثهِ ًمهل اش هؼسٍفهی ٍ
ٍحیدی ثسجی .)1394 ،ایي تؼلك هىبًی ثِ ؾْس ثبػث افصایؽ حع هثجت فسد ثِ هحیى ٍ
تْؼد ًػجت ثِ هحل غىًَتؽ هیؾَد ،اش ایيزٍ هیتَاى گفت حك ثِ ؾْس ثب احػهبظ
تؼلك ّوساُ اغت.
فرضيات تحقيق

 -1ثیي حك ثِ ؾْس ٍ احػبظ تؼلك ثِ آى دز ؾْس یصد زاثًِ ٍجَد دازد.
 -2ثیي غي ،حك ثِ ؾْس ٍ احػبظتؼلك ثِ آى دز ثیي ؾْسًٍداى ؾْس یصد زاثًٍِجَددازد.
 -3ثیي تأّل ،حك ثِ ؾْس ٍ احػبظ تؼلك ثِ آى دز ثهیي ؾهْسًٍداى ؾهْس یهصد زاثًهِ
ٍجَد دازد.
 -4ثیي جٌػیت ،حك ثِ ؾْس ٍ احػبظ تؼلك ثِ آى دز ثیي ؾْسًٍداى ؾْس یهصد زاثًهِ
ٍجَد دازد.
 -5ثیي ًبحیِّبی ؾْسی ،حك ثِ ؾْس ٍ احػبظ تؼلك ثِ آى دز ثهیي ؾهْسًٍداى ؾهْس
یصد تفبٍت ٍجَد دازد.
 -6ثیي ثؼد خبًَاز ،حك ثِ ؾْس ٍ احػبظ تؼلك ثهِ آى دز ثهیي ؾهْسًٍداى ؾهْس یهصد
تفبٍت ٍجَد دازد.
مدل وظری پژيَص
متغیزَای سمیىٍای
خىسیت ـ سه ـ تأَل ـ واحیٍ ضُزی ـ تؼذ خاوًار
دستزسي تٍ سزگزمي
احساس امىیت
حق تٍ ضُز

احساس تؼلق

حمل ي وقل راحت
سُم فیشيني
مىتزل ي مالنیت
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ريش تحقيق

پطٍّؽ حبنس ثِ لحبٌ زٍؼ اجسا ،پیوبیؿی ٍ اش ًظس شهبى پطٍّؽ ،همًؼی ،ثِ لحهبٌ
هبّیت وبزثسدی ٍ ثِ لحبٌ ٍغؼت پٌْبًگس اغت .جبهؼِی آهبزی ؾْسًٍداى  18غبل ثِ
ثبالی ؾْس یصد ّػتٌد وِ ثساغبظ آهبز ًبهِ غبل ً 411051 ،1395فس ثَدُاًد .ثب اغتفبدُ
اش فسهَل وَوساى ًوًَِای  365فهسدی اش آًْهب ههَزد هًبلؼهِ لهساز گسفهت ٍ ثهب زٍؼ
ًوًَِگیسی غِ هسحلِای ثسزغی ؾد .ثِ ایي قَزت وهِ دز هسحلهِی اٍل  10هحلّهِ اش
هحالت ؾْس ثِ ؾیَُ تكبدفی اًتشبة ؾدًد ٍ دز هسحلِی ثؼد خبًَازّب داخل هحالت
ثِ ؾیَُ غیػتوبتیه اًتشبة ؾدًد ٍ دز هسحلِی غَم دز داخل خهبًَاز هٌتشهت ،یهه
ًفس اش افساد ثبالی  18غبل ثِ تكبدف پسغؿٌبهِ زا تىویل وهسدُ اغهت .اثهصاز پهطٍّؽ
پسغؿٌبهِ هحمك غبختِ ثَد وِ اػتجبز آى اش يسیك ،اػتجبز قَزی ٍ پبیهبیی آى اش يسیهك
آلفبی وسًٍجبخ (جدٍل ؾوبزُ  )1هَزد تأیید لساز گسفتِ اغت .ايالػبت ثِ دغهت آههدُ
ثب اغتفبدُ اش ًسمافصاز ً SPSSػشِ  ٍ 23ثب آشهَىّهبی  ،tپیسغهَى ٍ f ،زگسغهیَى چٌهد
هتغیسُ ،هَزد تحلیل لساز گسفتِاًد.
خذيل ضمارٌی  :1ومًوٍ ي ضزايپ پايايي متغیزَای پژيَص
ومًوٍ گًیٍ

متغير
حق تٍ ضُز
دستزسي

حق استفادٌ اس ضُز تیه َمٍی اقطار تٍ ينسان تًسيغ ضذٌ است ـ تٍ
وظز مه حق افزادی تا مًقؼیت اختماػي مه در ضُز پايمال ميضًد.

فضاَای سزگزمي ضُزی در تزخي مىاطق تدمغ تیطتزی داروـذ ـ

احساس تؼلق

ضًر سوذگي

تٍ سزگزمي تفزيحات ضُزی اس دستزس تزخي گزيٌَا خارج است.
احساس
امىیت

پاركَا ػمًماً فضاَای امىـي ویسـتىذ ـ در تیطـتز خیاتـانَـا ي
مًچٍَا احساس امىیت ميمىم.

حمل ي وقل مسافزتَای درين ضُزی در ضُز يـشد آسـان اسـت ـ مؼمـًًً
راحت

وميتًان ريی يسايل وقلیٍ ضُزی حساب مزد.

پایایی
0/75
0/68
0/70
0/60

در فضاَای ػمًمي ضُز تزای َز گزيَي خـايي در وظـز گزفتـٍ
سُم فیشيني

ضذٌ است ـ افزادی مثل مه تٍ راحتي اس فضاَای ػمـًمي ضـُز

0/65

استفادٌ وميمىىذ.
مىتزل ي مالنیت

ساخت ي ساس ومای ساختمانَای ضُز مىاسة است ـ مـزد مىتزلـي
تز ساخت ي ساسَا ي تصمیمات مزتثط تا فضاَای ضُزی وذاروذ.
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تعاریف مفًُمی ي عملياتی متغيرَا

حق تٍ ضهُر :لَفَز حك ثِ ؾْس زا «دزخَاغت ثسای دغتسغهی تحهَل یبفتهِ ثهِ شًهدگی
ؾْسی» هیداًد (گبفوي ٍ لیجبظ :1996 ،ثِ ًمل اش خدایبزی هًلهك ٍ ّوىهبزاى .)1396 ،ثهِ
گفتِی ٍی حك تَلید فهبی ؾْسی زا خَد غبوٌبى ؾْس ٍ ثب هؿهبزوت دز اههَزی وهِ
شًدگی زٍشهسُ آًْب زا ؾىل هیدّد ،زلن هی شًٌد (ایساًدخت ٍ دٍغتًَدی.)185 :1394 ،
تعریف عملياتی :حك ثِ ؾْس  5غؤال دازد .گَیِّبی ایهي هتغیهس دز یهه يیهج پهٌ
لػوتی (خیلیون ،ون ،هتَغى ،شیبد ،خیلیشیبد) ازشؼگرازی ؾدُ ،وِ اش  1تب  5ثِ آًْب
اهتیبش دادُ ؾدُ اغت.
احساس تعلق :احػبظ تؼلهك داؾهتي ثهِ گهسٍُ ،جبهؼهِ ٍ هىهبًی خهبـ اش جولهِ
احػبغبت نسٍزی دز شًدگی اجتوبػی اًػبىّبغهت .احػهبظ تؼلهك ٍ دلجػهتگی ثهِ
هىبى ،غًح ثبالتسی اش حع هىبى زا تؿىیل هیدّد وِ دز هَفمیت ّس فههبی هىهبًی
ثِ هٌظَز جرة ،ثْسُهٌدی ٍ تداٍم حهَز دز هىبى ًمؿی تؼییي وٌٌهدُ دازد .احػهبظ
تؼلك ٍ دلجػتگی ثِ هىبى ثس پبیِ ی حػی فساتس اش آگبّی اش اغتمساز دز یهه هىهبى ،ثهِ
پیًَد فسد ثب هىبى هٌجس هیؾَد؛ ثِ ًحَی وهِ اٍ خهَد زا جصئهی اش هىهبى ههیداًهد ٍ
ثساغبظ تجسثِّبیؽ اش ًؿبًِّب ،هؼبًی ٍ ػولىسدّبی هىبى ،هؼٌهی ٍ ؾشكهیتی ثهسای
هىبى دز ذّي خَد تسغین هی وٌهد .وهِ دز ًهصد اٍ هٌحكهسثِفهسد ٍ هتفهبٍت اش دیگهس
هىبىّبی هْن ٍ لبثل احتهسام اغهت (پسًٍهد ٍ تهَالیی46 :1376 ،؛ ثهِ ًمهل اش هؼسٍفهی ٍ
اًكبزی.)42 :1390 ،
تؼزيف ػملیاتي :احػبظ تؼلك ثِ غِ ثؼد غْن فیصیىی ( 2غؤال) ،وٌتسل ٍ هبلىیت
( 2غؤال) ٍ ؾَز شًدگی وِ خَد ثِ غِ ثؼد دغتسغی ثِ غسگسهی ( 3غؤال) ،احػهبظ
اهٌیت ( 4غؤال) ،حول ٍ ًمل زاحت ( 4غؤال) تمػین ؾدُ اغت .گَیِّبی ایي هتغّیهس
دز یه يیج  5لػوتی (خیلیون ،ون ،هتَغى ،شیبد ،ثػیبزشیبد) ازشؼگرازی ؾهدُ وهِ
اش  1تب  5ثِ آًْب اهتیبش دادُ ؾدُ اغت.
یافتٍَای تحقيق
الف) تًصيفی

 10/1دزقد پبغشگَیبى دز گسٍُ غٌی شیس  20غبل 33/2 ،دزقد دز گسٍُ غٌی  20تهب
 29غبل 28/8 ،دزقد دز گسٍُ غٌی  30تب  39غبل 15/3 ،دزقد دز گسٍُ غهٌی  40تهب
 49غبل ٍ  10/7دزقد ّن دز گسٍُ غٌی  50غبل ثِ ثبال لساز داؾتٌد ٍ  1/9دزقد ّهن
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غي خَد زا گصازؼ ًىسدُاًد .ووتسیي غي  18غبل ٍ ثیؿهتسیي  73غهبل اغهت50/7 .
دزقد اش پبغشگَیبى شى ٍ  49/3دزقد هسد ّػتٌد37/3 .دزقد اش پبغشگَیبى هجّسد ٍ
 62/7دزقد هتأّلّ .نچٌیي  0/5دزقهد تهه خهبًَاز 9/6 ،دزقهد دٍ خهبًَاز21/9 ،
دزقد غِ خبًَاز 32/1،دزقد چْبز خبًَاز 19/5 ،دزقد ّن پٌ خهبًَاز  14 ،دزقهد
ّن ؾؽ خبًَاز ٍ ثبالتس ٍ  2/5دزقد ّن تؼداد خبًَاز خَد زا گهصازؼ ًىهسدُاًهد .اش
ایي هیبى  40/8دزقد اش افهساد ثیىهبز ٍ  59/2دزقهد ّهن ؾهببل ثهَدُاًهد 6 .دزقهد
پبغشگَیبى غیىل ٍ پبییيتس 41/4 ،دزقد دیپلن 4/4 ،دزقد فهَقدیهپلن 33/4 ،دزقهد
لیػبًع 11/2 ،دزقد فَقلیػبًع ٍ ثبالتس ٍ  3/6دزقهد ّهن ثهِ ایهي غهؤال پبغهشی
ًدادُاًد 31 .دزقد پبغشگَیبى دز ًبحیِ  44/4 ،1دزقد ًبحیِ  15/1 ،2دزقهد ًبحیهِ
 4/7 ،3دزقد ًبحیِ  4شًدگی هیوٌٌد ٍ  4/7دزقد ّن ثِ ایي غؤال پبغشی ًهدادُاًهد.
دز لػوت دزآهد 36/7 ،دزقد ووتس اش  1هیلیَى ٍ ّ 500صاز تَهبى 28/2 ،دزقد ثیي 1
هیلیَى ٍ ّ 501صاز تَهبى تب 2هیلیَى ٍ ّ 500صاز تَههبى 14 ،دزقهد ثهیي  2هیلیهَى ٍ
ّ 501صاز تَهبى تب 3هیلیَىّ500صاز تَهبى 7/4 ،دزقد ثیي 3هیلیَى ٍ ّ 501صاز تَههبى
تب  4هیلیَى ٍّ 500صاز تَهبى 11/8 ،دزقد ثبالی  4هیلیهَى ٍ ّ 501هصاز تَههبى ٍ 1/9
دزقد ّن ثِ ایي غؤال پبغشی ًدادُاًد.
خذيل ضمارٌی  :2حذاقل ،حذامثز ،میاوگیه ي اوحزاف مؼیار متغیزَا ي اتؼاد
متغيرَا ي اتعاد

احساس تؼلق

حداقل

حداكثر

اوحراف معيار

مياوگيه

مياوگيه معيار

سُم فیشيني

2

10

1/86

5/55

6

مىتزل ي مالنیت

2

10

2/05

4/87

6

ضًر سوذگي

19

50

5/93

33/74

34/5

دستزسي تٍ سزگزمي

3

15

2/45

7/11

9

احساس امىیت

5

20

3/29

13/08

12/5

حمل ي وقل راحت

5

20

2/82

13/57

12/5

مل (احساس تؼلق)

23

64

7/27

44/13

43/5

حق تٍ ضُز

5

25

3/87

13/57

15

ثب تَجِ ثِ جدٍلِ فَق ،هیبًگیي ولِ احػبظ تؼلك ثساثس ثب  44/13اغت ٍ اش آى جب وِ
اش هیبًگیي هؼیبز 43/5ثبالتس اغتً ،ؿبى هیدّد وِ احػبظ تؼلك ؾْسًٍداى ؾْس یصد اش
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حد هتَغى ثِ يسش هؼٌیدازی ثبالتس اغت ٍ .هیبًگیي حك ثِ ؾْس ثساثس ثب  13/57اغهت،
ثب تَجِ ثِ ایيوِ اش هیبًگیي ًظسی 15دزقهد پهبییيتهس اغهت احػهبظ حهك ثهِ ؾهْس
ؾْسًٍداى ؾْس یصد اش هتَغى هیبًگیي پبییيتس اغتّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ اثؼبد احػهبظ
تؼلك فمى ،ثؼد احػبظ اهٌیت ثب هیهبًگیي  ٍ 13/08حوهل ٍ ًمهل زاحهت ثهب هیهبًگیي
 13/57اش حد هتَغى ثبالتس اغت ٍ هتغیسّبی غهْن فیصیىهی  ،55/5وٌتهسل ٍ هبلىیهت
 ،4/87ؾَز شًدگی ٍ 33/74دغتسغی ثِ غسگسهی 7/11اش حد هتَغى پبییيتس ّػتٌد.
ب) استىثاطی

خذيل ضمارٌی  :3آسمًن  tتل ومًوٍای تیه (تأَل ـ خىسیت) ي متغّیزَای پژيَص
متغير

تاَل

مياوگيه

احساس

مدزد

43/74

تؼلق

متأَل

44/36

حق تٍ

مدزد

13/63

ضُز

متأَل

13/53

ضًر

مدزد

33/08

سوذگي

متأَل

34/12

سُم

مدزد

5/62

فیشيني

متأَل

5/50

مىتزل ي

مدزد

055

مالنیت

متأَل

4/77

t

sig

/75

0/23

0/23

0/31

1/57

0/07

0/59

0/86

1/23

0/44

جىس

مياوگيه

سن

42/85

مزد

45/64

سن

13/63

مزد

13/51

سن

32/70

مزد

34/83

سن

5/39

مزد

5/72

سن

4/78

مزد

4/97

t

sig

3/38

0/41

0/29

0/44

3/40

0/48

1/68

0/79

/90

0/47

ًتبی حبقلِ اش جدٍل ؾوبزُ  3ثیبى هیوٌد وِ دز ّیچ ودام اش هتغیسّبی هَزد ًظس
زاثًِ هؼٌیداز ثب هیصاى تأّهل ٍ جٌػهیت ٍجهَد ًهدازد ()0/05≤sig؛ اش ّوهیي جْهت
زاثًِای ثیي تأّل ه جٌػیت ٍ هتغیسّبی پطٍّؽ(احػبظ تؼلك ،حك ثِ ؾْس) ٍجَدًدازد.
خذيل ضمارٌی  :4وتايح ضزاية َمثستگي تیه متغیزَای پژيَص
متغيرَا
حق تٍ ضُز
سُم فیشيني

َمثستگی

sig

احساس تؼلق

0/36

0/00

احساس تؼلق

0/57

0/00

حق تٍ ضُز

0/17

0/00
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مىتزل ي مالنیت
ضًر سوذگي
دستزسي تٍ سزگزمي
احساس امىیت
حمل ي وقل راحت
سه

تؼذ خاوًار

احساس تؼلق

0/44

0/00

حق تٍ ضُز

0/26

0/00

احساس تؼلق

0/89

0/00

حق تٍ ضُز

0/26

0/00

احساس تؼلق

0/63

0/00

حق تٍ ضُز

0/35

0/00

احساس تؼلق

0/68

0/00

حق تٍ ضُز

0/15

0/00

احساس تؼلق

0/52

0/00

حق تٍ ضُز

0/12

0/00

احساس تؼلق

0/07

0/14

حق تٍ ضُز

0/00

1/00

احساس تؼلق

-/12

0/02

حق تٍ ضُز

-/05

0/27

ًتبی حبقلِ اش نسیت ّوجػتگی پیسغَى دز جدٍل ً 4ؿبى هیدّد وِ ثیي حك ثِ
ؾْس ٍ احػبظ تؼلك ٍ اثؼبد آى (غهْن فیصیىهی  ،0/17وٌتهسل ٍ هبلىیهت  ،0/26ؾهَز
شًدگی  ،0/26دغتسغی ثِ غسگسهی  ،0/35احػبظ اهٌیت  ٍ 0/15حول ٍ ًمهل زاحهت
 )0/12دز توبهی هَازد ( )0/05≥0/00زاثًِی هثجت ،هػتمین ٍ هؼٌیدازی ٍجهَد دازد
 Yثِ ایي هؼٌی وِ ثب افصایؽ احػبظ حك ثِ ؾْس ؾْسًٍداى یصدی ،احػبظ تؼلك آًْهب
ثِ ؾْسؾبى افصایؽ پیدا هیوٌدّ .نچٌیي ثیي غي ٍ حك ثهِ ؾهْس ٍ احػهبظ تؼلهك ٍ
اثؼبد آى ّیچگًَِ زاثًِ هؼٌیدازی ٍجَد ًدازدًْ .بیتبً ثیي ثؼد خبًَاز ٍ احػهبظ تؼلهك
ثب نسیت ّوجػتگی  -0/12زاثًِ هٌفی ٍ هؼٌیدازی ٍجَد دازد ثِ ایي هؼٌب وِ ّس چهِ
تؼداد افساد یه خبًَادُ ثیؿتس هیؾَد احػبظ تؼلك آًبى ًػهجت ثهِ ؾهْسی وهِ دز آى
شًدگی هیوٌٌد ،وبّؽ پیدا هیوٌدّ .نچٌیي ثیي ثؼد خبًَاز ٍ حك ثِ ؾْس ثهب نهسیت
ّوجػتگی  -0/05زاثًِ هؼٌیدازی ٍجَد ًدازد.
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خذيل ضمارٌی  :5آسمًن  ANOVAتیه واحیٍ ضُزی ـ احساس تؼلق ي حق تٍ ضُز
واحيٍ ضُری ه احساس تعلق
محل
زودگی

مياوگيه

اوحراف
معيار

واحیٍ 2

42/47

7/44

واحیٍ 1

45/23

6/91

واحیٍ 3

45/28

6/24

واحیٍ 4

50/23

6/12

F

8/44

واحيٍ ضُری ه حق تٍ ضُر
sig

0/00

محل
زودگی

مياوگيه

اوحراف
معيار

واحیٍ 2

13/05

4/05

واحیٍ 1

13/79

3/75

واحیٍ 3

14/25

3/36

واحیٍ 4

15/47

4/12

F

3/01

sig

0/03

ًتبی حبقلِ اش آشهَى تحلیل ٍازیبًع یه يسفِ ،دز جدٍل فَق ًؿبى ههیدّهد وهِ
تفبٍت هؼٌیدازی ثیي ًبحیِ شًدگی ؾْسی ثِ تستیت ثب تَجِ ثِ هیبًگیيّهبی حبقهلِ،
ًبحیِ  2ثب هیبًگیي ً ،42/47بحیِ 1ثب هیبًگیي ً ،45/23بحیِ 3ثب هیبًگیيً ،45/28 ،بحیِ4
ثب هیبًگیي ٍ 50/23 ،احػبظ تؼلك ؾْسًٍداى ٍجهَد دازدًْ .بیتهبً ثهب تَجهِ ثهِ غهًح
هؼٌیدازی حبقلِ ( ،)0/05 ≥0/00ایي فسنیِ تأیید هیؾَدّ .نچٌیي ثیي ًبحیِ ؾْسی
ثب تَجِ ثِ هیبًگیيّبی حبقلِ ثِ تستیت ًبحیِ  1ثب هیبًگیي ً ،13/05بحیِ  2ثب هیبًگیي،
ً ،13/79بحیِ  3ثب هیبًگیي ً ٍ 14/25بحیِ  4ثب هیبًگیي  ٍ 15/47حك ثهِ ؾهْس تفهبٍت
هؼٌیدازی ٍجَد دازد ،وهِ ایهي فسنهیِ ًیهص ثهب تَجهِ ثهِ غهًح هؼٌهیدازی حبقهلِ
( )0/05≥0/00تأیید هیؾَد .تأیید ایي فسل ثیبى هیوٌد وِ افسادی وِ دز هٌبيك ثبالتس
ؾْسی لساز دازًد اش هیصاى حهك ثهِ ؾهْس ٍ احػهبظ تؼلهك ثیؿهتسی ًػهجت ثهِ افهساد
دیگسهٌبيك ؾْس ثسخَزدازًد.
دز اداهِ ثسای هؿشف ؾدى غْن تأثیس ّس یه اش هتغیسّبی هػتمل ثس هتغیس ٍاثػهتِ
اش تحلیل زگسغیَى ثِ زٍؼ گبم ثِ گبم اغتفبدُ ؾدُ اغتّ .وبىيَزوِ ًتبی حبقلِ اش
جدٍل ً 6ؿبى هیدّد ،حك ثِ ؾْس ثب ثتبی  ٍ 0/37غهًح هؼٌهیدازی  ،0/00ثیؿهتسیي
تأثیس زا ثس هتغّیس ٍاثػتِ گراؾتِ اغتّ .نچٌیي نسیت ّوجػتگی هتغیسّبی هػهتمل ثهب
هتغّیس احػبظ تؼلك ثساثس ثب  ٍ R=0/41نسیت تؼییي تؼدیل ؾدُ ثساثس ثب  0/16ثِ دغهت
آهدُ اغت ،وِ ًؿبى هیدّد  16دزقد اش ٍازیبًع هتغیس احػبظ تؼلك زا تجییي هیوٌد.
ّن چٌیي هدل زگسغیًَی تجییي ؾدُ يجك آشهَى تحلیل ٍازیبًع ،خًی ٍ هؼٌبداز اغت؛
شیسا همداز آشهَى  Fثسای تجییي هؼٌبدازی اثس هتغیسّبی هػتمل ثس احػبظ تؼلك ثساثس ثهب
 ٍ 52/01غًح هؼٌبدازی  0/00اغت.
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خذيل ضمارٌی  :6مذل رگزسیًوي گا تٍ گا تٍ ريش )(Stepwise
متغّير

ضرایة خام

ضرایة استاودارد )(Beta

t

sig

24/17

0/00
0/00
0/00

B

خطای معيار

مقذار ثاتت

33/36

1/38

-

حق تٍ ضُز

0/70

0/09

0/37

7/44

خىسیت

2/51

0/74

0/17

3/38

تحث ي وتيجٍگيری

هدت شیبدی اش يسح ًظسیِی حك ثِ ؾْس ًویگرزدٍ ،لهی ٌّهَش هًبلؼهبت گػهتسدُای
زاجغ ثِ ایي هتغیس ثِ غساًجبم ًسغیدُ اغت .حك ثِ ؾْس یىی اش هجبًی ًظهسی ٍ فىهسی
اغت وِ دز جبهؼِ جْبًی جدید ؾىل گسفتِ اغت .يلت حك ثِ ؾْس ثِ ایي دلیل اغت
وِ هب ثتَاًین دز شًدگی خَد دز فهبی ؾْسی تأثیس ثگرازین ،شًدگی وِ ّس زٍشُ ثهب آى
دغت ٍ پٌجِ ًسم هیوٌین .اش ایي جْت ،ػالٍُ ثس ایي وِ نسٍزتی ثسای جبهؼهِ جدیهد
اغت ،یه ًیبش اغبغی ًیص ثِ ؾوبز هیزٍد .دز ایي پطٍّؽ ثب اغهتفبدُ اش ًظسیهِ ٌّهسی
لَفَز ثِ ثسزغی زاثًِ حك ثِ ؾْس ثس احػبظ تؼلهك پهسداختینً .تهبی حبقهلِ اش ایهي
پطٍّؽ ثب ًتهبی زفیؼیهبى ٍ الًَهدیپهَز (ٍ ،)1395ثهَلی ٍ هحمهك هٌتظهسی (،)1390
خدایبزی هًلك ٍ ّوىبزاى ( ٍ )1395هجبزوی ٍ قالحی ( )1390هجٌهی ثهس زاثًهِ ثهیي
حك ثِ ؾْس ٍ احػبظ تؼلهكّ ،وػهَ ثهَد ٍ ثهب یهَى ٍ ًبدیوپهبلی(  ،)2017زّجهسی ٍ
ؾبزعپَز (ٍ ٍ )1393اچلی ٍ پیسفیتی ( )2017هجٌی ثس زاثًِی ثیي جٌػهیت ٍ حهك ثهِ
ؾْس ٍ ًیص ثب ثبلسی ثٌجبزی ٍ زحیوی ( )1391هجٌی ثس ایيوِ احػبظ تؼلك شًبى ثیؿهتس
اش هسداى اغتً ،بّوػَ ثَد .ثساغبظ یبفتِّبی پطٍّؽ هیبًگیي احػبظ تؼلهك دز ثهیي
ؾْسًٍداى ؾْس یصد اش هتَغى ثبالتس ٍ هؼٌیداز ثَد؛ ایي دزقَزتی اغهت وهِ هیهبًگیي
حك ثِ ؾْس اش حد هیبًگیي پبییيتس ثَد؛ ّنچٌیي دز ثحث اثؼبد احػهبظ تؼلهك ،غهْن
فیصیىی ،غبخت ٍ غبش هٌبغت ؾْسی ٍ ؾَز شًدگی ؾْسًٍداى ؾْس یصد اش حد هتَغى
پبییيتس ثَد؛ ایي دز حبلی اغت وِ هیبًگیي احػبظ اهٌیت ٍ حول ٍ ًمل زاحت اش حد
هتَغى ثبالتس ثَدّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی حبقلِ ،ثیي حك ثهِ ؾهْس ٍ احػهبظ
تؼلك زاثًِ هثجت ٍ هؼٌیدازی ٍجَد دازد؛ ثِ ایي هؼٌی وهِ ثهب افهصایؽ حهك ثهِ ؾهْس
ؾْسًٍداى یصدی ،تؼلك آًبى ثِ ؾْسؾبى ثبالتس هیزٍدّ ،نچٌیي دز زاثًِ ثهب هتغّیهسّهبی
شهیٌِای غيٍ ،نؼیت تأ ّل ٍ جٌػیت ثس احػهبظ تؼلهك ٍ حهك ثهِ ؾهْس ًیهص زاثًهِ
106

رابطٍ بیه حق بٍ شُر ي احساس تعلق در بیه شُريوذان

هؼٌیدازی هؿبّدُ ًؿد .یبفتِّبی حبقلِ اش هدل زگسغیًَی ،حك ثِ ؾْس ثب ثتبی 0/37
ثیؿتسیي تأثیس زا ثس احػبظ تؼلك هیگرازدّ .نچٌیي ثب تَجِ ثهِ یبفتهِّهبی حبقهلِ اش
فسنیِی زاثًِ ثیي ًبحیِ ؾهْسی ٍ احػهبظ تؼلهك ،زاثًهِ هؼٌهیدازی ثهیي دٍ هتغیهس

هؿبّدُ ؾدُ ،افسادی وِ دز ًبحیِ  4لساز دازًد هیبًگیي ثبالتسی ًػجت ثِ افسادی وهِ دز
ًَاحی  1 ٍ 2 ،3دازًد ّػتٌد ،دازًد .ایي ًتیجِ هب حكل ایي اغهت وهِ افهسادی وهِ اش
ٍنؼیت هبلی ثْتسی ثسخَزدازًد ،احػبظ تؼلك ثیؿتسی ثِ ؾهْس دازًهد .ایهي یبفتهِ زا
هیتَاى دز زاثًِ ثیي ًبحیِ ؾْسی ٍ حك ثِ ؾْس ًیص هؿبّدُ وسد ،افسادی وِ دز هٌبيك
ثبالی ؾْسی لساز دازًد ،احػبظ تؼلك ثیؿتسی ًػجت ثِ افهسادی وهِ دز ًهَاحی پهبییي
ؾْس ّػتٌد دازًدًْ .بیتبً ثب تَجِ ثِ ًتبی تحمیك ٍ یبفتِّبی حبقلِ پیؿٌْبد هیؾَد وِ:
 -1افصایؽ فؼبلیتّبی جوؼی افساد ثِ هٌظَز ایجبد حهع ّوجػهتگی ٍ یگهبًگی ٍ
گػتسؼ ؾجىِ زٍاثى ثیي فسدی ثِ جْت افصایؽ احػبظ تؼلك آًبى ثِ ؾهْسی وهِ دز
آى شًدگی هیوٌٌد ،هشكَقبً ثیي ًَاحی ثبال ٍ پبییي ؾْس هیتَاًد ثػیبز هؤثس ٍالغ ؾَد.
 -2ؾٌبخت ٍ ثسزغی هؼیبزّبی هَزد اغتفبدُ دیگس هٌبيك ؾْسی وِ ؾهْسًٍداى دز
آى احػبظ تؼلك ثبالیی ًػجت ثِ هًٌمِ شًدگیؿبى دازًهد ٍ ایجهبد فههبّبی هٌبغهت ٍ
اهي زفبّی ،تفسیحی ٍ غسگسهی دز ؾْس یصد.
ّ -3س چمدز غْن فیصیىی افساد اش ؾْس افصایؽ یبثد ،احػبظ تؼلك ّن افصایؽ پیدا
هیوٌد؛ ثِ ّویي دلیل الشم اغت فهبّبی ػوَهی ٍ تفسیحی ؾْس نوي افصایؽ ،ثهسای
اغتفبدُی ثْتس هًلَة ؾًَدّ .نچٌیي یىی اش همَالت هْن وٌتسل ٍ هبلىیت اغتّ .هس
چمدز غبخت ٍ غبش ؾْسی ٍ ًوبّبی خیبثبىّهب ثْتهس ثبؾهد ٍ ههسدم حهع وٌٌهد وهِ
ًْبدّبی هشتلج ثس ایي غبخت ٍ غبشّب ًظبزت دازًد ،احػبظ تؼلك ثبالتسی پیدا هیوٌٌد.
 -4غیبغتگرازیّب ٍ ثسًبهِزیصیّبی هػئَالى ثبید ثِ قَزتی ثبؾد وهِ اًگیهصُی
افساد زا ثسای ؾسوت دز هجبحث هسثَو ثِ ؾْس ٍ گفهتٍگهَ دز ازتجهبو ثهب حمهی وهِ
ؾْسًٍداى ثِ هحهل شًهدگی خهَد دازًهد ،افهصایؽ دّهد ٍ ایهي فمهى اش يسیهك ایجهبد
اًجويّبی گفتٍگَی ؾْسی هیبى هػئَالى ٍ هسدم اهىبىپریس اغت وِ ثِ هَجهت آى
احػبظ تؼلك اجتوبػی ؾْسًٍداى افصایؽ خَاّد یبفت.
 -5پیؿٌْبد هیؾَد ًْبدّبیی وِ هتَلی تأهیي ًیبشّبی هسثَو ثهِ اٍلهبت فسابهت ٍ
اغتفبدُ ثْتس ؾْسًٍداى اش هىبىّبی ػوَهی ّوچَى پبزنّب ٍ فهبّبی ػوَهی ّػتٌد،
ؾسایى زا ثسای اغتفبدُ ثْتس اش هىبىّبی هروَز فساّن وٌٌد.
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مىاتع




















آلتوي ،ازٍیي ()1382؛ محیط ي رفتار اختماػي ،خلًت ،فضای ضخصي ،قلمزي ي اسدحـا  ،تسجوهِ ػلهی
ًوبشیبى ،تْساى :اًتؿبزات داًؿگبُ ؾْید ثْؿتی.
ايْبزی ،ووبل ()1393؛ «زّبیی اش ؾْسثٌدی ،جػتبزی دزثبزُ حك ثِ ؾْس(ّبًسی لَفَز)» ،فصلىامٍ فزَىـ
رساوٍ ،ظ  ،3ؼ  ،11قف .101-110
ثبلسیثٌجبزی ،ػجدالسنب؛ زحیوی ،هبزیب ()1391؛ «ثسزغی زاثًِ هیصاى احػبظ تؼلهك اجتوهبػی ؾهْسًداى ثهب
هیصاى هؿبزوت اجتوبػی ،فسٌّگی ٍ غیبغی آًبى (ؾْسًٍداى هٌبيك  12 ٍ 3ؾْس تْساى)» ،فصلىامٍ مطالؼات
خامؼٍضىاختي ،ظ  ،2ؼ  ،5قف .143-170
جالئیً ،ػبء؛ دیٌدازغٌگجَیی ،حَزیِ ()1394؛ حك ثِ ؾْس حمی ثسای شیػتي ثْتس ٍ یه نسٍزت ،ايلـیه
مىفزاوس ساًوٍ پژيَصَای مؼماری ،ضُزساسی ي مذيزيت ،قف .1-12
جَاىفسٍشًدُ ،ػلی؛ هًلجی ،لبغهن ()1390؛ «هفْهَم حهع تؼلهك ثهِ هىهبى» ،مدلـٍ ًَيـت ضـُز ،ؼ ،8
قف .27-37
حیدزپٌبُ ،غَدُ؛ ایوبًیً ،بدیِ ()1395؛ احػبظ تؼلك ثِ هىبى (هفَْم ٍ ػَاهل ؾىلدٌّهدُی آى)َ ،مـايص
تیهالمللي مؼماری ي ضُزساسی ًَيتگزا ،قف .1-12
خدایبزیهًلك ،قدیمِ؛ ؾبزعپَز ،هحوَد؛ تَالییًَ ،یي ()1395؛ «ثسزغی تأثیس ؾبخفّبی هًلَثیت فهبی
ؾْسی ثس هیصاى تحمك حك ثِ ؾْس (هَزد هًبلؼِ ؾْس ثبثلػس)» ،فصلىامٍ پـژيَص خامؼـٍ ،ظ  ،10ؼ ،14
قف .66-90
زفیؼیبى ،هجتجی؛ الًَدیپَزً ،یٌب ()1395؛ «هفَْمپسداشی اًدیؿِ حك ثِ ؾْس ،دز جػتجَی ههدلی هفْهَهی»،
مدلٍ خامؼٍضىاسي ايزان ،دٍزُ  ،16ؼ  ،2قف .25-47
زّجسی ،الدى؛ ؾبزعپَز ،هحوَد ()1393؛ جٌػیت ٍ حك ثِ ؾْس :آشهَى ًظسیِ لَفَز ،مدلٍ خامؼـٍضىاسـي
ايزان ،دٍززُ  ،14ؼ  ،1قف .116-141
ؾبزعپَز ،هحوَد؛ زفؼتجبُ ،هسین؛ زّجسی ،الدى ()1394؛ «جبیگبُ ؾْسًٍداى تْساًهی دز ًسدثهبى آزًػهتبیي:
ثسزغی جٌػیتی ثؼد هؿبزوتی حك ثِ ؾْس» ،فصلىامٍ ػلمي پژيَطي رفاٌ اختماػي ،ظ  ،15ؼ ،57قهف
.179-205
والًتسی ،ػجدالحػیي؛ قدیمیوػوبیی ،هیٌَ ()1396؛ «اش هًبلجِ حك ثِ ؾْس تب ؾىلگیهسی اًمهالة ؾهْسی
(ؾْس تْساى ،غبل  ،»)1357فصلىامٍ مطالؼات خامؼٍضىاختي ضُزی ،ظ  ،7ؼ  ،23قف .53-78
هجبزوی ،هحوهد؛ قهالحی ،غهویِ ()1390؛ « ویفیهت خهدهبت ؾهْسی ،تؼْهدات ؾهْسًٍدی ٍ حهع تؼلهك
اجتوبػی» ،فصلىامٍ پژيَص رفاٌ اختماػي ،ظ  ،13ؼ  ،50قف .275-315
هؼسٍفی ،حػیي؛ ٍحیدیثسجی ،گلدیع ()1394؛ »فهب ٍ تحمكپهریسی حهك ؾهْسی :ؾٌبغهبیی هؤلفهِّهبی
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