
 

 

 

 

 دينداري و احساس امنيت

 آموزان دختر شهر تهران( )مطالعه موردي دانش

 *دكتر فريثا ضايگاى
  2/4/91 :بضيد زضيبفزس                       

  20/1/92 :سبضيد دصيطـ                                      

 

 چکيذُ
احؿبؼ اهٌيز  همبلِ ًشيؼِ سحميمي زض ذهَل هيعاى زيٌساضي ٍايي 
ديف زاًكگبّي قْط سْطاى اؾز. زض ايي وبض  آهَظاى زذشط همُٕ هشَؾُِ ٍ زاًف

ي سلفيمي زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز يه فطييِ ّب سئَضيگيطي اظ  ثب ثْطُ ويٖل
ثب دطؾكٌبهِ هحمك  ،وِ ثِ ضٍـ ديوبيكيقس انلي ٍ چْبض ظيطفطييِ سسٍيي 

گيطي  آهَظاى وِ ثِ ضٍـ ًوًَِ ًفط اظ زاًف400ثب ػبهِٗ آهبضي ٍ ؾبذشِ 
 اي اًشربة قسُ ثَزًس هَضز آظهَى لطاض گطفز.  اي چٌسهطحلِ ذَقِ

آهَظاى  ًشبيغ ثسؾز آهسُ ًكبى زاز وِ ثيي زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف
زذشط ضاثُِ هٌٗبزاض ٍ هٗىَؼ ٍػَز زاضز؛ يٌٗي ّط چِ هيعاى زيٌساضي 

ط اؾز. ّط وسام اظ اثٗبز زيٌساضي آهَظاى ثيكشط، احؿبؼ اهٌيز آًبى ووش زاًف

                                                 
 زاًكگبُ ٖلَم اًشٓبهي قٌبؾي  ػبهِٗ زاًكيبض *
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)هٌبؾىي، سؼطثي، اٖشمبزي ٍ ديبهسي( ًيع ثب احؿبؼ اهٌيز ضاثُِ هٗىَؼ ٍ 
 هٌٗبزاض زاقشٌس. ثَُض ولي سوبم فطييبر ثهَضر هٗىَؼ سأييس گطزيسًس.

آهَظاى زذشط، زيٌساضي، ثٗس  احؿبؼ اهٌيز، زاًف :ّاي كليذي ٍاشُ

، ثٗس اٖشمبزي زيٌساضي ٍ ثٗس ديبهسي هٌبؾىي زيٌساضي، ثٗس سؼطثي زيٌساضي

 زيٌساضي

 

   هسألِطرح 

سطيي ًيبظّبي ثكطي اؾز وِ ثسٍى ٍػَز آى اهىبى ثطآٍضزُ  اهٌيز يىي اظ يطٍضي

ثبقس؛ اگط افطاز اهٌيز ًساقشِ ثبقٌس ٍ هبل، ػبى ٍ آثطٍي  قسى ؾبيط ًيبظّب همسٍض ًوي

ي وٌٌس ٍ حشي ثطآٍضزى ًيبظّبي سَاًٌس زض آؾبيف ٍ ضفبُ ظًسگ آًْب زض ذُط ثبقس، ًوي

قَز. زض ّويي ظهيٌِ اهبم  هيضٍثطٍ هكىل ثب فيعيَلَغيىي ٍ ازاهِ حيبر آًْب ّن 

سب ظهبًي وِ  ؛ثبقس اهٌيز ٍ ؾالهشي فطهبيٌس: زٍ ًٗوز اؾز وِ هرفي هي نبزق)ٔ( هي

زّس،  زاًس ٍ ظهبًي وِ آًْب ضا اظ زؾز هي اًؿبى ايي زٍ ًٗوز ضا زاضز لسضـ ضا ًوي

ّبي ثعضگي زاقشِ ٍ ثِ آًْب سَػِ ًساقشِ اؾز )قيد  قَز وِ چِ ًٗوز هشَػِ هي

اهٌيز ضا ثِ هٌٗبي اَويٌبى، ٖسم ذَف، زض اهبى ثَزى  هيهؤشى ػب .(34: 1388 ،نسٍق

ي شٌّي( سب ايوٌي ّب هَلٗيزوٌس؛ يٌٗي اظ احؿبؼ اهٌيز )حبالر ٍ  ٍ ًْطاؾيسى ثيبى هي

ٌي ٍ ثطًٍي( زض ايي ٍاغُ ًْفشِ اؾز )هؤشى ػبهي، ي ٖيّب هَلٗيزٍ اَويٌبى ذبضػي )

1384 :19.) 

ٍ دليؿي  هياي اهٌيز اًشٓب ثؿب زض ػبهِٗ هْوشط اظ اهٌيز احؿبؼ اهٌيز اؾز. چِ

ثبقس، ٍلي افطاز احؿبؼ اهٌيز ًىٌٌس، ٍ ّويي اهط هَػت هرشل قسى   ٍػَز زاقشِ

ي ثيكشط ثطٍظ ا ٍيػُالكبض احؿبؼ ًباهٌي زض ثطذي افطاز يب  قَز. ظًسگي َجيٗي افطاز 

زذشطاًي وِ ثِ ؾي ثلَ٘ ٍ آگبّي  ثَيػُاي اظ آى زذشطاى ػبهِٗ ّؿشٌس،  وٌس؛ ًوًَِ هي

 هٗوَالًوٌس. زض ػبهِٗ هب  ضؾيسُ ٍ ذُطار ثيكشطي اظ ثٗس حيظيشي آًْب ضا سْسيس هي
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بيي وٌٌس ٍ اظ سَاً زذشطاى زض همبثل هكىالر ثيكشط اظ دؿطاى احؿبؼ ٖؼع ٍ ًبسَاًي هي

 هَضزاًس وِ ّويكِ ثبيس  اي سطثيز قسُ زفبٖي ووشطي ثطذَضزاض ّؿشٌس ٍ ثِ گًَِ

وِ زذشطاى اظ ًٓط ضٍحي حؿبؼ ٍ زض  هطالجز ٍ حوبيز هطزاى ثبقٌس. ًىشِ زيگط ايي

ّبي ذَز  نَضر احؿبؼ ًباهٌي آى ضا ثِ ؾطٖز ثِ زٍؾشبى، ذبًَازُ ٍ ّوىالؾي

قًَس. ثٌبثطايي ٍػَز احؿبؼ اهٌيز  ػبهِٗ هيهٌشمل ٍ ثبٖض افعايف احؿبؼ ًباهٌي زض 

ثطاي زذشطاًي وِ دطٍضـ ًؿل آيٌسُ ضا ثطْٖسُ زاقشِ ٍ هبزضاى فطزاي ػبهِٗ ّؿشٌس ٍ 

ؾبظاى وكَضهبى ذَاٌّس قس، اظ اّويز ظيبزي ثطذَضزاض اؾز؛  زاض سطثيز آيٌسُ ْٖسُ

 ز. ثٌبثطايي ثبيس زض افعايف احؿبؼ اهٌيز زذشطاى سالـ ثيكشطي نَضر گيط

ّسف ايي همبلِ  اهبگصاضًس، سأطيطاگط چِ َٖاهل ظيبزي زض ايؼبز احؿبؼ اهٌيز 

ّبي  ضؾس ثطاؾبؼ آهَظُ ثطضؾي ضاثُِ زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز اؾز؛ ظيطا ثِ ًٓط هي

زيي اؾالم ٍ قطايٍ ػبهِٗ اؾالهي، اٖشمبزار هصّجي ٍ هيعاى زيٌساضي افطاز ًمف ثؿيبض 

اقشِ ثبقس. اًؿبى زيٌساض ضفشبضـ ضا ثب ضفشبضّبيي وِ زض احؿبؼ اهٌيز آًبى ز  ويهْ

ثِ زٍ قىل ثطٍى زاز هبًٌس: ٖول  هٗوَالًزّس. ضفشبض زيٌي  هٗطف زيٌي اؾز، سُجيك هي

ثِ هٌبؾه فطزي هبًٌس: ًوبظ، ضٍظُ، حغ، حؼبة، دَقف زض همبثل ًبهحطم، دطّيع اظ 

 وٌس. ثِ ذسا ثطٍظ هيگٌبُ ٍ... ٍ زضٍى زاز هبًٌس: يميي، سَول، آضاهف ٍ ايوبى 

 ثيكشط آًْب زض  زذشطاى هَػت آگبّي ثَيػُ زيٌي ٍ ضقس آى زض ػَاًبى  ّبي  آهَظُ

قَز.  ّبي اػشوبٖي هي ي ديكگيطي اظ ذُطار ٍ آؾيتّب ضٍـّب ٍ  همبثل ًبٌّؼبضي

ًْبيز ثبٖض افعايف احؿبؼ  ثركيسُ ٍ زض  ويظًسگي ؾبلزذشطاى ضفشبضّبي زيٌي ثِ 

فطهبيٌس: هفبضلز اظ  قَز؛ چٌبى وِ حًطر ٖلي)ٔ( زض ايي ظهيٌِ هي اهٌيز زض آًبى هي

(. ّوچٌيي 86: 1337زيي ثبٖض ػسايي اظ اهٌيز ٍ آضاهف اؾز )غطضالحىن، 

فطهبيٌس: زيي حبفّ ٍ ًگْجبى اًؿبى اظ  اهيطالوؤهٌيي ٖلي)ٔ( زض ػبي زيگط هي

از زيٌساضسط ثبقٌس، ضؾس وِ ّطچِ افط ّبؾز )ّوبى(. ثطاؾبؼ آًچِ آهس، ثِ ًٓط هي ثسي

وٌٌس  ثبيس احؿبؼ اهٌيز ثيكشطي زاقشِ ثبقٌس، ٍلي اظ آًؼب وِ افطاز زض ػبهِٗ ظًسگي هي

زض ايؼبز احؿبؼ اهٌيز   ويٌَٖاى َٖاهل ثيطًٍي ًمف هْ ٍ قطايٍ ٍ َٖاهل اػشوبٖي ثِ
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س، ٍ ًيع سبوٌَى سحميمي وِ ثِ ثطضؾي ايي هَئَ زض ثيي زذشطاى دطزاذشِ ثبقس، ًزاض

ضر ًگطفشِ اؾز، ايي همبلِ ثِ ثطضؾي ايي هَئَ دطزاذشِ ٍ ثِ زًجبل دبؾرگَيي نَ

اي تيي هيساى ديٌذاري ٍ احساض اهٌيت ٍجَد  چِ راتطِي ؾؤال هْن اؾز وِ: ايِ ث

كساًي كِ از هيساى ديٌذاري تاالتري ترخَردارًذ، احساض اهٌيت تيطتري  دارد؟ آيا

 دارًذ؟

 

 اّذاف تحقيق

ٌؼف ضاثُِ ثيي هيعاى زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز ؾّسف انلي سحميك 

 .آهَظاى زذشط اؾز زاًف

آهَظاى زذشط،  : ؾٌؼف هيعاى احؿبؼ اهٌيز زاًفاي چَى ٍ اّساف فطٖي

ؾٌؼف هيعاى زيٌساضي آًبى ٍ ؾٌؼف ضاثُِ ثيي ّطيه اظ اثٗبز هٌبؾىي، اٖشمبزي، 

 وٌس. هي آهَظاى ضا زًجبل سؼطثي ٍ ديبهسي زيٌساضي ثب احؿبؼ اهٌيز زاًف

 

 پيطيٌِ تحقيق

يه ًوًَِ اظ سحميك نَضر گطفشِ زض ظهيٌِ احؿبؼ اهٌيز وِ ثب هَئَ  -

اؾز وِ  "ضاثُِ ثيي هشغيطّبي اػشوبٖي ٍ احؿبؼ اهٌيز"هَضز ًٓط ًعزيه ثَزُ 

ثب ّسف ثطضؾي هشغيطّبيي چَى ػٌؿيز، ػطم، دطزاذز ٍ  (1388)سَؾٍ ثْطام ثيبر 

... ثب احؿبؼ اهٌيز قْطًٍساى سْطاًي نَضر گطفز. ّب، سأهيي ضفبُ اػشوبٖي ٍ ضؾبًِ

ايي سحميك ثب قيَُ ديوبيكي ٍ ضٍـ گطزآٍضي اَالٖبر اظ َطيك دطؾكٌبهِ ٍ ثب ػبهِٗ 

كِ  ؾبل قْط سْطاى اًؼبم قس. ًشبيغ ًكبى زاز 18ًفط اظ قْطًٍساى ثبالي  778آهبضي 
ؿبؼ ًباهٌي ضاثُِ ثيي هشغيط ؾُح سأهيي اػشوبٖي ٍ احؿبؼ ًباهٌي ٍ ثيي ػطم ٍ اح

ًحَي وِ ثب افعايف ثطٍظ ػطائن هيعاى احؿبؼ اهٌيز وبّف ٍ  هٌٗبزاضي ٍػَز زاضز ثِ
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اي ٍ  يبثس. ّوچٌيي ضاثُِ هٌٗبزاضي ثيي دطزاذز ضؾبًِ احؿبؼ ًباهٌي افعايف هي

 (.1388افعايف ًباهٌي ٍػَز زاضز )ثيبر، 

حميك زيگطي اؾز س "احؿبؼ ًبايوٌي قْطًٍساى سْطاًي ٍ َٖاهل هؤطط ثط آى" -

اًؼبم قسُ اؾز. ايي دػٍّف وِ ثب حؼن ًوًَِ  (1387)وِ سَؾٍ فطيسُ ذساهطازي 

گيطي  ؾبل ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِ 15-60ًفط اظ قْطًٍساى سْطاًي ثيي  1317

ًكبى زاز وِ ثيي ضيبيز اظ ٖولىطز ٍ ؾطٖز ٖول ًبػب ٍ  ِاي نَضر دصيطفش ذَقِ

ثيي هيعاى احؿبؼ وٌشطل قْطًٍساى ٍ ًباهٌي آًْب  احؿبؼ اهٌيز قْطًٍساى ٍ ًيع

 (.1387ٍػَز زاضز )ذساهطازي،  يّوجؿشگي هٌٗبزاض

ؾٌؼف هيعاى احؿبؼ اهٌيز زاًكؼَيبى ٍ َٖاهل "سحميك هَضز ثطضؾي زيگط  -

( 1380)اؾز وِ ثب سأويس ثط ديبهسّبي احؿبؼ ًباهٌي سَؾٍ ظيٌت دالؾي  "هؤطط ثط آى

ثب اؾشفبزُ اظ دطؾكٌبهِ اظ زاًكؼَيبى  ٍ ثهَضر ديوبيكياًؼبم قسُ اؾز. ايي دػٍّف 

ًفط نَضر گطفز. ًشبيغ سأييس وٌٌسُ ٍػَز  259ثب سٗساز  79-80زاًكگبُ سْطاى زض ؾبل 

احؿبؼ اهٌيز ثؿيبض ثبال ٍ لبثل اٖشوبز ًجَزى قبيٗبر ٍ احؿبؼ آظازي زض هيبى 

 (.1380زاًكؼَيبى ٍ ضاثُِ آى ثب احؿبؼ اهٌيز آًْب ثَز )دالؾي، 

 

  ًظري هثاًي

 2ٍ احساض اهٌيت 1اهٌيت

ّبي هكطٍٔ  ًؿجز ثِ حمَق ٍ آظازي وياهٌيز ثِ هٌٗبي آى اؾز وِ هطزم سطؼ ٍ ثي

ذَز ًساقشِ ثبقٌس؛ ٍ ثِ ّيچ ٍػِ حمَق آًْب ثِ هربَطُ ًيفشس ٍ ّيچ ٖبهلي حمَق 

 (.548: 1374هكطٍٔ آًْب ضا سْسيس ًىٌس )ظًؼبًي، 

                                                 
1. Security 

2. Sense of safety 
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هٌٗبي اَويٌبى، ٖسم ذَف، زض اهبى ثَزى ٍ ًْطاؾيسى اهٌيز ضا ثِ   هيهؤشى ػب

ي شٌّي( سب ايوٌي ٍ اَويٌبى ّب هَلٗيزوٌس؛ يٌٗي اظ احؿبؼ اهٌيز )حبالر ٍ  ثيبى هي

: 1384ي ٖيٌي ٍ ثطًٍي( زض ايي ٍاغُ ًْفشِ اؾز )هؤشى ػبهي، ّب هَلٗيزذبضػي )

199.) 

وٌس؛  ى ضا هُطح هيوبقبًي زض ضاثُِ ثب هفَْم اهٌيز، زٍ زيسگبُ ؾٌشي ٍ هسض

گًَِ وِ زض زيسگبُ ؾٌشي اهٌيز زض هٌٗبي ٖيٌي يٌٗي فمساى سْسيس ًؿجز ثِ  ثسيي

ي هعثَض ّب اضظـوِ  ي وؿت قسُ ٍ زض هٌٗبي شٌّي آى فمساى ّطاؼ اظ اييّب اضظـ

زض زيسگبُ هسضى اهٌيز ّن ايوٌي ًبقي اظ  . اهبهَضز حولِ لطاض گيطز، ثيبى قسُ اؾز

ثط قطايُي اؾز وِ اًؿبى ثِ لحبِ قغلي،   گيطز ٍ ّن هجشٌي ض ثط هيفمساى ذكًَز ضا ز

ذبًَازگي، سفىطي، ٖميسسي، ؾيبؾي ٍ فطٌّگي ٍ هبًٌس آى زض آؾَزگي )ضفبُ( ٍ آؾبيف 

 (.128: 1384ثبقس )وبقبًي، 

 

 اًَاع اهٌيت
ّبي اًؿبًي اؾز.  اهٌيز ٍ ػؿشؼَي آى اظ هْوشطيي ًيبظّب ٍ اًگيعُ اهٌيت فردي:

ؾز ٍ ثِ هٌٗي ههًَيز ّب اًؿبىفطزي اظ ًيبظّبي )ػبًي، هبلي، ضٍاًي ٍ حيظيشي( اهٌيز 

اظ ذُط ٍ سؼبٍظار گًَبگَى اػشوبٖي ّوچَى لشل، ػطح، سَليف، حجؽ، قىٌؼِ ٍ... 

اظ ًٓط دبضؾًَع ًٓبم اػشوبٖي ثَاؾُِ زاقشي اػعاي زاضاي وبضوطز،  .قَز قوطزُ هي

ٖجبضر زيگط ٍْيفِ ػبهِٗ  گطزز. ثِ يز ثطلطاض هيًيبظّبي افطاز ضا ثطآٍضزُ ؾبذشِ ٍ اهٌ

اؾز سب اهٌيز ضا ثطاي قْطًٍساًف فطاّن وٌس. ايي ًيبظ ّوطاُ ثب ًيبظ ثِ اضظقوٌسي، 

ًجَز آى آطبض ٍ ديبهسّبيي زض دي زاضز الجشِ ؾبظز؛  ظهٌيِ ضقس ثٌْؼبض فطز ضا فطاّن هي

 (.134)ّوبى: 
اي اؾز وِ  َزگي ذبَط ّوِ ػبًجِاهٌيز اػشوبٖي آضاهف ٍ آؾ اهٌيت اجتواػي:

اي ٍْيفِ زاضز ثطاي قْطًٍساًف فطاّن وٌس. هحمك ؾبذشي ايي ًَٔ اهٌيز ضا  ّط ػبهِٗ
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س. َٖاهلي چَى فطاّن ٌزاً ّبي گًَبگَى هي ّبي حبون ثط ػَاهٕ زض ًْبز ٍْيفِ ًٓبم

بي ّ ثَزى قطايٍ اثطاظ اٖشوبز ثِ ًْبزّبي اهٌيشي ٍ قيَُ همبثلِ وبض آهس ثب آؾيت

َٖاهلي ٍ قَز؛  گيطي احؿبؼ اهٌيز قْطًٍساى هي اػشوبٖي زض ػبهِٗ هَػت قىل

ّبي اػشوبٖي )آًَهي(، وبّف  ٌّؼبضي ّبي اػشوبٖي، ثي قئَ ػطاين، وؼطٍي هبًٌس

 زّس. الشساض دليؽ ٍ يٗف ٖولىطز آى، هيعاى اهٌيز قْطًٍساى ضا وبّف هي
اي قسُ  شِ ٍ زاضاي اثٗبز سبظُسسضيغ ثب سَؾِٗ ثيكشطي سحَل يبف ثِ هفَْم اهٌيز

وِ اهطٍظُ ثط اهٌيز هطزم سأويس ظيبزي گطزيسُ ٍ ثِ اهٌيز زض سَؾِٗ   اؾز؛ ثِ ََضي

  (.12ٍ13: 1388س )ثيبر، ًدطزاظ اًؿبًي هي

اهٌيز اظ زٍ ٌٖهط سْسيس ٍ فطنز ثطذَضزاض اؾز ٍ ثطلطاضي اهٌيز هٌٌَ ثِ  

ؾز )نسيك ؾطٍؾشبًي، ّب فطنز گيطي هٌبؾت اظ ي ًؿجي اظ سْسيسّب ٍ ثْطُيضّب

1378 :27 .) 

 

 هفَْم اهٌيت از ديذگاُ قرآى
فطاٍاًي سَليس  هبًٌسي سَؾِٗ ّب قبذمزض لطآى ّطگبُ ؾري اظ اهٌيز اؾز ثيسضًگ اظ 

وبالّب، گؿشطـ اضسجبَبر، ديكطفز ٖلَم ٍ فٌَى، هؿىي ٍ قْطؾبظي، آؾبيف ٍ ضفبُ، 

آيس. زض فطٌّگ لطآى هفَْم  هيبى هيذَف ٍ سطؼ ؾري ثِ  ٍ ي اظ غن ٍ اًسٍُيضّب

ّبي ظًسگي )هبزي ٍ هٌَٗي، فطزي ٍ اػشوبٖي، زاذلي ٍ  اهٌيز قبهل سوبم حَظُ

ي هفَْم زؾز يبفز وِ زض ايِ سَاى ث قَز. ظهبًي هي ذبضػي، ؾيبؾي ٍ الشهبزي( هي

ؾبيِ سمَا، سَول، احشطام ثِ حمَق زيگطاى، اػطاي لؿٍ ٍ ٖسالز، ثطاثطي ٍ ثطازضي، 

ٔ ٍ حوبيز اظ هٓلَم ٍ هحطٍم، ثطذَضز ثب هفؿس ٍ هؼطم، ضفٕ فمط ٍ سأهيي هٗكيز زفب

ّبي هكطٍٔ هطزم ٍ حبوويز هٗيبضّبي اًؿبًي ٍ الْي ثشَاى ثؿط  ٍ ضفبُ، حفّ آظازي

 (.5: 1385ثطز )ُٖبيي، 
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 احساض اهٌيت

بيِ آيس؛ ظيطا زض ؾ ّبي ثحك ػبهِٗ ثكطي ثحؿبة هي احؿبؼ اهٌيز اظ ًيبظّب ٍ ذَاؾشِ

قَز ٍ زض  ّب هحمك هي ّب ٍ ضقس ٍ ثبلٌسگي سوسى ، ذالليزّباهٌيز قىَفبيي اؾشٗساز

س. احؿبؼ اهٌيز ثؿشط ٍ لًبٍر افطاز ثَزُ ٍ زض ٌگطاي ّب ثِ ظٍال هي فمساى آى سوسى

قٌبذشي ثيبى قسُ اؾز. احؿبؼ اهٌيز حبلشي اؾز وِ آحبز  ثٗس ضٍاى قٌبذشي ٍ ػبهِٗ

ّبي هكطٍٔ ذَز ًساقشِ ٍ ثِ ّيچ ٍػِ  ِ حمَق ٍ آظازيًؿجز ث ويػبهِٗ ّطاؼ ٍ ثي

(. ًيبظ ثِ احؿبؼ اهٌيز )احؿبؼ 12: 1378حمَق آًبى ثِ هربَطُ ًيفشس )زالٍض، 

دؽ اظ  ثَيػُ هياؾز ٍ زض ؾلؿلِ هطاست ًيبظّبي آز  هيايوٌي( اظ ًيبظّبي اؾبؾي آز

ٌْب ثب ثطآٍضزُ قسى ايي گيطز. س ًيبظّبي فيعيَلَغيىي )ًيبظ ثِ آة ٍ َّا ٍ...( لطاض هي

سط )ًيبظ ثِ ذالليز، ذَزيبثي ٍ...( هؼبل َْْض  ًيبظ اؾز وِ ًيبظّبي ثبالسط ٍ هشٗبلي

ٖىؽ ثب ثِ ذُط افشبزى ايي ًيبظ )احؿبؼ اهٌيز( ٍ ٖسم سحمك آى، ضقس ٍ طيبثٌس؛ ٍ ث هي

 هيؿط ًرَاّس قس. ايي وِ چِ وٌين سب فطزسحَل قرهيز ٍ ًيل ثِ ووبل اًؿبًي ثطاي 

اػشوبٖي ٍ حىَهشي سَػِ  -زاضاي اهٌيز ضٍاًي ثبقٌس ثبيس ثِ زٍ ٖبهل فطزي ّب اًؿبى

 (.151: 1380وطز )ذَـ فط، 

 

 احساض اهٌيت از ديذگاُ گيذًس
هٌٗبي ٍؾيٕ آى اؾز. ايي  ّبي هْن احؿبؼ اهٌيز ثِ اظ نَضر اهٌيز ٍػَزي يىي

م سكريم َّيز ذَز ٍ قَز وِ ثيكشط آزهْب ثِ سساٍ انُالح ثِ اَويٌبًي اَالق هي

ًس. اهٌيز ٍػَزي ثب زاضّبي اػشوبٖي ٍ هبزي وٌف زض اَطاف ذَز  زٍام هحيٍ

اهب ايي اهٌيز ًِ  ،قٌبؾي ّؿشي زض ػْبى ؾطٍوبض زاضز دسيسُثب يب ثِ انُالح  "ّؿشي"

وِ احؿبؼ ًباهٌي ٍػَزي زض ظيطا اي ٖبَفي اؾز  يه دسيسُ قٌبذشي، ثلىِ دسيسُ

ّب ثيكشط زض ًشيؼِ حؿبؾيز قسيس  ايي احؿبؼ ًباهٌي ٍزلْطُ ًبذَزآگبُ ضيكِ زاضز.

 (. 111: 1388س )گيسًع، ٌآي ٖبَفي دسيس هي
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 پارسًَس ديذگاُ از اهٌيت احساض
ضٍ  ي اؾبؾي ثِ افطاز ضٍثِّب اضظـاي ثٌبم اًشمبل  ثِ اٖشمبز اٍ هب زض ػبهِٗ ثب هؿئلِ

وٌٌس ٍ زض ثمبي ًٓن ٍ  ٗييي هيّؿشٌس وِ ويفيز ٖول افطاز ضا س ّب اضظـّؿشين، ٍ ايي 

دصيطًس ٍ ثِ  ي آى ضا هيّب اضظـاهٌيز ؾْين ّؿشٌس؛ چطا وِ اًٖبي يه ػبهِٗ 

 (.53: 1373ًٌْس )سطًط،  ٌّؼبضّبي آى گطزى هي

ٍ افطاز ضا ثِ  ّؿشٌس ّب اضظـي هبًٌس هصّت وِ حبفّ يگَيس: ًْبزّب دبضؾًَط هي 

اي  يي ثسليل ٍػَز اقىبل ؾبظهبى يبفشِس؛ ّوچٌٌوٌ ٍفبزاضي ًؿجز ثِ آًْب سطغيت هي

ي اؾشمطاض يبفشِ ضا زض اًٖبي ّب اضظـّبي سٗلين ٍ سطثيز وِ  هبًٌس ذبًَازُ ٍ ًٓبم

؛ ػبهِٗ ثِ >ضٍ ثِ ؾَي طجبر زاضًس ّب اضظـزض ّط ػبهِٗ =س ٌوٌ ػسيس ػبهِٗ المب هي

فطاز زض ػبهِٗ ؾَي ًيل افطاز ثِ اّساف، ٍؾبيل هشٌبؾت سٗجيِ وطزُ ٍ ظهيٌِ ضفٕ ًيبظ ا

ثط ضفشبض  ،ٍ ٌّؼبضّبي هكشطن دصيطفشِ قسُ ّب اضظـگطزز؛ ٍ زض ايي فطآيٌس  فطاّن هي

ي يىذبضچگي ايِ قَز؛ ًشيؼ حبنل هي ٖوَهي افطاز حبوويز وطزُ ٍ يىذبضچگي ٍ ٍفبق 

 (.103: 1388ٍ ٍفبق احؿبؼ اهٌيز افطاز زض ػبهِٗ اؾز )ثيبر، 

 

 احساض اهٌيت از ديذگاُ قرآى 

سوبم آًچِ ضا وِ ثكط ثطاي  وِ)ل( اؾز  ى وطين ثعضگشطيي هٗؼعُ ديبهجط اوطملطآ

ثبقس.  سطيي ًؿرِ ثطاي آضاهف ضٍح ثَزُ ٍ هي ّسايز ًيبظ زاقشِ زض آى آهسُ ٍ وبهل

 قوبضز. ي هؤهٌبى ثطهيّب ٍيػگياحؿبؼ اهٌيز ضا اظ  9ذساًٍس زض ؾَضُ للن آيِ 

ى، سَول، شوط، اهيس، بايو :لطآى قبهل زيسگبُ اظ اهٌيز احؿبؼ ثِ ضؾيسى ّبي ضاُ

ًوبظ، اًؽ ثب لطآى، سمَي ٍ دطّيعوبضي، اؾشٗبشُ، نجط، ٖفز ٍ دبوساهٌي، سَثِ، احؿبى ٍ 

 ثبقس وِ زض آيبر هشٗسز شوط قسُ اؾز. ًيىَوبضي ٍ انالح هي
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زيٌساضي ٖجبضر اؾز اظ هيعاى ٖاللِ ٍ احشطام افطاز ثِ زيي. لفّ  1ديٌذاري:

ضٍز وِ هطزم يب گطٍّي اظ افطاز سوبم يب ثركي اظ سٗبلين ٍ  ثىبض هيزيٌساضي ظهبًي 

 زؾشَضار زيٌي )اٖن اظ ٖمبيس، اذالق، احىبم( ضا دصيطفشِ ثبقٌس.

زيٌساضي يب سسيي، الشعام فطز ثِ زيي هَضز لجَل ذَيف اؾز. ايي الشعام زض 

ًس )اهط اي اظ اٖشمبزار يب احؿبؾبر ٍ اٖوبل فطزي ٍ ػوٗي وِ حَل ذساٍ هؼوَِٖ

دصيطز. زيٌساضي ٍ زيي هساضي انل  ظًس ؾبهبى هي وبًي ثب اٍ زٍض هياي ِ لسؾي( ٍ ضاثُ

ػؿشؼَ وطز )ؾطاع ظازُ،   هيٍيَح زض هحهَالر ػبهِٗ اؾال  اؾز وِ ثبيس ثِ  هيهمَ

1383 :57-60.) 

هٌبؾه هصّجي  ايٌگلْبضر هٗشمس اؾز وِ زيٌساضي ضا ًجبيس هٗبزل اًؼبم ضفشبضّب ٍ

چَى ثط ايي اؾبؼ سهَيطي ًؿجشبً گوطاُ وٌٌسُ ٍ ذبم اظ زيٌساضي هطزم ثسؾز  زاًؿز،

ًٓط ٍي اٖشمبز ثِ ذساًٍس ٍ سْٗس هصّجي ثِ  (. ث210ِ: 1373ذَاّين آٍضز )ايٌگلْبضر، 

هٌٗبي هيعاى اّويز زيي ًعز افطاز ٍ دٌساقز فطز اظ زيٌساضي ذَز، قبذم ثؿيبض 

 (.207-218)ّوبى: ٗس زيٌساضي زض ظًسگي فطز اؾز حؿبؼ ثُ

ٗس ثطاي زيي ثَز. ثِ ًٓط ٍي زٍضوين لبئل ثِ ٍػَز زٍ ثُ: ديٌذاري اتؼاد

قًَس  ثٌسي هي َجمِ "ثبٍضّب ٍ هطاؾن هصّجي"ّبي زيٌي زض زٍ همَلة اؾبؾي  دسيسُ

 (.224: 1380)سَؾلي، 

ٗس زض ًٓط گطفشِ اؾز؛ ٍي اثٗبز زٍاؼ ثطاي ؾٌؼف هصّجي ثَزى چْبض ثُ

ي حًَض زض وليؿب، اٖشمبزار، سْٗس يب اّويز هصّت زض ّب ىاٌَٖ ثبضا  يبزقسُچْبضگبًة 

 (.300: 1376ظًسگي ٍ الْبم يب قَْز هصّجي سَنيف وطزُ اؾز )زٍاؼ، 

يي وِ زض ػعئيبر ّب سفبٍر ب ٍػَززض ّوِ ازيبى زًيب ث 2اؾشبضنثِ ًٓط گالن ٍ  

ّب  قَز. ايي ٖطنِ يّبي هكشطوي ٍػَز زاضز وِ زض زيٌساضي آى هشؼلي ه زاضًس، ٖطنِ

                                                 
1. Religiuysity 

  2. Glock & stark 
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ضا اثٗبز هطوعي زيٌساضي ثِ حؿبة آٍضز ٖجبضسٌس اظ: اثٗبز اٖشمبزي،  آًْبسَاى  وِ هي

 (.164: 1380ظازُ ٍ سَولي،  ديبهسي )ؾطاعٍ  هٌبؾىي، ٖبَفي

اگط ثرَاّين اثٗبز زيٌساضي هسل گالن ٍ اؾشبضن ضا ثط اؾالم  زيٌي: 1ٗس اٖشمبزارثُ

سَاى ثب ثبٍضّبي  قًَس ضا هي ّب وِ انَل زيي ذَاًسُ هي بٍضاي اظ ث هٌُجك وٌين، هؼوَِٖ

ٌَٖاى  زيٌي سُجيك زاز وِ ٖجبضسٌس اظ: اٖشمبز ثِ ذسا، ًجَر، حًطر هحوس)ل( ثِ

آذطيي ديبهجط ذسا، هٗؼعّبيف چَى لطآى ٍ ًيع اٖشمبز ثِ هٗبز ضٍظ ػعا، اٖشمبز ثِ 

زاضي زض هبُ ضهًبى ٍ...  ظُضٍ ّبي ضٍظاًِ، ًوبظ ضٖبيز ثًٗي اظ اٖوبل زيٌي هبًٌس:

 (.166: 1380)ؾطاع ظازُ ٍ سَولي، 

اي زض اضسجبٌ ثب  ايي ثٗس ثطاي ّط گًَِ سؼطثِ(: 2ٗس سؼطثِ زيٌي )َٖاَف زيٌيثُ

ي، ٍػس ٍ ؾطٍض، سطؼ، قَق يضٍز هبًٌس: احؿبؼ گٌبُ يب ضّب حيبر زيٌي ذَز ثىبض هي

(. ٖلز زيٌي سلمي قسى 268: 1383سوٌب، احؿبؼ اهشٌبى ٍ ؾيبؾي )اؾشبهخ ٍ زيگطاى، 

: 1373ايي سؼطثِ ؾبذشبض ٍيػُ ثبٍضّب ٍ اٖشمبزار فطز سؼطثِ وٌٌسُ اؾز )ًطالي، 

12ٍ11.) 
ايي ثٗس ثِ هٌٗبي آزاة ٍ ضؾَم فطهَلِ قسُ يب يب اٖوبل زيٌي :  3ثٗس هٌبؾه

 وِ ّط زيي اظ ويضفشبضّبي ًوًَِ اؾز وِ زض هيبى هٗشمساى ّط زيي يب ثِ ََض ولي هطاؾ

(. ثٗس هٌبؾه ًبْط 153: 1373)اًَضي،  سٌضا اًؼبم زّ آًْبديطٍاى ذَز اًشٓبض زاضز وِ 

ثبقس )ويَي ٍ وبهذٌَْز،  قَز، هي ثط اٖوبلي وِ زض چبضچَة ظًسگي زيٌي اًؼبم هي

1375 :116. ) 

ثٗس ديبهسي ًبْط ثط ضفشبض ضٍظهطُ ٍ غيطزيٌي اؾز وِ زض )اؾشٌشبػي(:  4ثٗس ديبهسي

زّس )اًَضي،  يبثس ٍ ثِ ظًسگي اٍ ضًگ ٍ ثَيي زيٌي هي ي فطز اؾشحىبم هيضفشبض غيطزيٌ

                                                 
1. Belifs  

2. Purposive 

3. Rituals 

4. Consequences 
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سؼطثِ، ٍ زاًف زيٌي زض ظًسگي  ٖول، (. ايي ثٗس قبهل ديبهسّبي ثبٍض،153: 1373

 (.165: 1380ضٍظهطُ فطز هٗشمس زض ضاثُِ اٍ ثب ؾبيطيي اؾز )ؾطاع ظازُ ٍ سَولي، 

ٌي اَالٖبر ٍ زاًف اؾبؾي زض ثٗس زاًف )فىطي( زي::1ثٗس زاًف )فىطي( زيٌي

ضا ثساًٌس  آًْبضٍز ديطٍاى،  هَضز انَل ٍ ٖمبيس زيٌي ٍ وشت همسؼ ضا وِ اًشٓبض هي

 (.164: 1380قَز )ؾطاع ظازُ ٍ سَولي،  قبهل هي

 

 تحقيق هيچارچَب هفَْ
ّيچ ًٓطيِ وبهلي زض اضسجبٌ ثب زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز هُطح  ايي وِ  ِثب سَػِ ث

ًٓط ًيبظهٌس اسربش يه زيسگبُ سطويجي ثطاي سجييي هَئَ ّؿشين. ثطاؾبؼ  ًكسُ، اظ ايي

ًٓطزٍضوين، زيي وليشي اظ اٖشمبزار ٍ هٌبؾه اؾز، ٍ اًؿبى هصّجي لسضسي زض ذَز 

وٌس وِ زض حبلز غيطهصّجي اظ آى ثطذَضزاض ًرَاّس ثَز. حيبر هصّجي ٍ  احؿبؼ هي

زض ًيطٍي هؿلٍ ثط ذَزـ هكبضوز  زّس وِ ًيطٍي ذبل آى ثِ اًؿبى ايي ثبٍض ضا هي

ي ايِ ثذَاًس.  ي وِ زض ٖيي حبل حوبيشف وطزُ، اٍ ضا ثِ ؾَي ذَز هييوٌس، ًيطٍ هي

ي ايِ سَاًٌس ثب هكىالر ظًسگي هَاػِ قًَس. ثب سَػِ ث ثْشط هي  سطسيت افطاز هصّجي

سط ّؿشٌس  آهَظاى زذشطي وِ هصّجي زيسگبُ ٍ ّوچٌيي ثطاؾبؼ ًٓط گيسًع، زاًف

ثِ هؿبئل ٍ هكىالر ػبهِٗ زاقشِ ٍ احؿبؼ ًگطاًي ظيبزسطي  ؾيز ثيكشطي ًؿجزحؿب

 وٌٌس. ثِ افطاز ووشط هصّجي هي ًؿجز

ثط اًًجبٌ ثرف،  يوٌبً ثب سَػِ ثِ چْبضوبضوطز ٖوسُ زيي اظ ًٓط زٍضوين هجٌي

آهَظاى زذشط ًيع ثسيي  اًؿؼبم ثرف، حيبر ثرف ٍ ذَقجرشي ثرف ثَزى آى، زاًف

ًٌس ثب وٌشطل ثط ًفؽ ٍ ذَيكشي زاضي ذَز ثِ ظًسگي اػشوبٖي دطزاذشِ ٍ سَا سطسيت هي

ثب قطوز زض هطاؾن هصّجي ٍ ديًَس ثب ػبهِٗ ثبٖض ثمب ٍ احيبي هيطاص اػشوبٖي گطٍُ ٍ 

 ّبي ثٗس قًَس. ثِ ًؿل ّب اضظـاًشمبل 

                                                 
1  - Religious knowledge 
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ٍ ؾذؽ زضًٍي قسى آى ثطاي اًٖبي ػبهِٗ  ّب اضظـدبضؾًَع ثِ ًمف اًشمبل 

ٍؾيلِ ثْشط ثشَاًٌس اًشٓبضار يىسيگط ضا ثطآٍضزُ ؾبظًس. زض ٍالٕ اگط  سب ثسييسأويس زاضز 

آهَظاى اهطي زضًٍي قَز ٍ ثب آى هأًَؼ گطزًس، ووشط  ي زيٌي اًشمبلي ثِ زاًفّب اضظـ

اهٌيز ثيكشطي ذَاٌّس زاقز.  ٍؾَي ذُطار گطايف ديسا وطزُ ٍ احؿبؼ ثِ ؾوز

ًٓط دبضؾًَع ثشَاًٌس هبًٌس ًْبز هصّت ًمف ّب ًيع ثب سَػِ ثِ  ّوچٌيي اگط ذبًَازُ

آهَظاى اظ ًٓط ٖبَفي  سطي زض سٗلين ٍ سطثيز زيٌي فطظًساًكبى ايفب وٌٌس، زاًف ٖويك

اظ  احؿبؼ آضاهف ثيكشطي زاقشِ ٍ ثِ اهَض سحهيلي ٍ اػشوبٖي ذَز ذَاٌّس دطزاذز.

هَضزًٓط هب ثشَاًٌس ثب لكط  ثَيػُ ّب اًؿبىّبي گًَبگًَي ثيبى قس، وِ اگط  زيسگبُ لطآى ضاُ

ايوبى ثِ ذساًٍس هشٗبل ٍ سَول ثِ اٍ زض هؿيط ظًسگي سالـ وٌٌس، ٍ زض هَالٕ يأؼ ٍ 

ًباهيسي، اهيس ثِ ذسا زاقشِ، ٍ ثب دٌبُ ثطزى ثِ اٍ زض ثطاثط هكىالر نجط ٍ دبيساضي ثىبض 

 ثجطًس، ذَاٌّس سَاًؿز ٖفبف ٍ دبوساهٌي ذَز ضا حفّ وٌٌس.

ٌَٖاى هشغيطّبي هؿشملي  ايي سحميك زيٌساضي ٍ اثٗبز آى ثِثطاؾبؼ آًچِ آهس زض 

گصاض سأطيطآهَظ  سَاًٌس زض احؿبؼ اهٌيز زذشطاى زاًف اًس وِ هي زض ًٓط گطفشِ قسُ

 گطزز: ثبقٌس، ثط ايي اؾبؼ فطييبر ظيط هُطح هي

  فرضيِ اصلي:

 آهَظاى زذشط ضاثُِ ٍػَز زاضز. ثيي هيعاى زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف

 ّاي فرػي: يِفرض

 آهَظاى زذشط ضاثُِ ٍػَز زاضز. ثيي هيعاى ثٗس اٖشمبزار زيٌي ٍاحؿبؼ اهٌيز زاًف

 آهَظاى زذشط ضاثُِ ٍػَز زاضز. ثيي هيعاى اًؼبم هٌبؾه زيٌي ٍاحؿبؼ اهٌيز زاًف

آهَظاى زذشط ضاثُِ ٍػَز  ثيي هيعاى سؼطثيبر زيٌي زضًٍي ٍاحؿبؼ اهٌيز زاًف

 زاضز.

 آهَظاى زذشط ضاثُِ ٍػَز زاضز. سي زيٌي ٍاحؿبؼ اهٌيز زاًفثيي هيعاى ثٗس ديبه
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 هذل تحقيق 

 
 

 تؼريف هفاّين

ًؿجز ثِ حمَق ٍ  ويحبلشي اؾز وِ آحبز ػبهِٗ ّطاؼ ٍ ثياحساض اهٌيت: 

ّبي هكطٍٔ ذَز ًساقشِ ٍ ثِ ّيچ ٍػِ حمَق آًْب ثِ هربَطُ ًيفشس. احؿبؼ  آظازي

ظ ايُطاة ٍ سطؼ زض ضاثُِ ثب ثطآٍضزُ قسى ًيبظّبي اٖشوبز، آضاهف ٍ ضّبيي ا ،اهٌيز

 (.15: 1388ذَز زض حبل ٍ آيٌسُ اؾز )ثيبر، 

گَيِ(،  6ثٗس ػبًي )ثب  احؿبؼ اهٌيز زض ايي دػٍّف زض ؾِ تؼريف ػولياتي:

ّب زض  گَيِ( زض ؾُح سطسيجي ؾٌؼيسُ قسُ اؾز )گَيِ 4گَيِ( ٍ حيظيشي )ثب  3هبلي )ثب 

 .آٍضزُ قسُ اؾز( 2ػسٍل 
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زيٌساضي ٖجبضر اؾز اظ هيعاى ٖاللِ ٍ احشطام افطاز ثِ زيي. زيٌساضي يب : ديٌذاري

يب  اي اظ اٖشمبزار سسيي، الشعام فطز ثِ زيي هَضز لجَل ذَيف اؾز وِ قبهل هؼوَِٖ

وبًي اي ِ وِ حَل ذساًٍس )اهط لسؾي( ٍ ضاثُاؾز احؿبؾبر ٍ اٖوبل فطزي ٍ ػوٗي 

 (.27ٍ26: 1380 دصيطز )ؾطاع ظازُ، اٍ ؾبهبى هي

زض ايي دػٍّف هيعاى زيٌساضي ثط اؾبؼ هسل گالن ٍ اؾشبضن زض چْبضثٗس 

ديبهسي، اٖشمبزي، هٌبؾىي ٍ سؼطثي سٗييي قسُ اؾز. سٗطيف ًٓطي ّطوسام اظ ايي اثٗبز 

 ٖجبضسٌس اظ:

ثٗس ديبهسي يب آطبض زيٌي ًبْط ثط اططار ثبٍضّب، اٖوبل، سؼبضة ٍ  :ثٗس ديبهسي

 (. 106: 1377ًسگي ضٍظهطُ ديطٍاى اؾز )ؾطاع ظازُ، زاًف زيٌي ثط ظ

ثٗس اٖشمبزي يب ثبٍضّبي زيٌي ٖجبضر اؾز اظ ثبٍضّبيي وِ اًشٓبض  ثٗس اٖشمبزي:

 (.106: 1377ضٍز ديطٍاى آى زيي ثِ آًْب اٖشمبز زاقشِ ثبقٌس )ؾطاع ظازُ،  هي

طوز گطايي اٖوبل زيٌي هكرهي چَى ٖجبزر ًوبظ، ق هٌبؾه گطايي: ثٗس هٌبؾه

ضٍز ديطٍاى ّط زيي آى ضا ثِ ػب  اؾز وِ اًشٓبض هي ّبي ذبل، ضٍظُ گطفشي ٍ... يييآ زض

 (.105ٍ106: 1377آٍضًس )ؾطاع ظازُ، 

ثٗس سؼطثي يب َٖاَف زيٌي ًبْطثِ َٖاَف، سهَضار ٍ  )ٖبَفي(: ثٗس سؼطثي

ب احؿبؾبر هطثٌَ ثِ زاقشي ضاثُِ ثب ػَّطي ضثَيي ّوچَى ذسا يب ٍالٗيشي ًوبيي ي

 (. 105: 1377الشساضي هشٗبلي اؾز )ؾطاع ظازُ، 

ّبي  ثب ؾؤاالر ٍ گَيِ يبزقسُّطوسام اظ چْبض ثٗس تؼريف ػولياتي ديٌذاري: 

 :ًسا ظيط زض ؾُح سطسيجي ؾٌؼيسُ قسُ
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 گَيِ ثٗس ضزيف

1 

ي
هس

ديب
 

 وٌيس؟ ثِ چِ هيعاى ظهبى ذطٍع اظ هٌعل آضايف هي -1

 وٌيس؟ ووه هي آًْب چمسض زض نَضر ًيبظ زيگطاى ثِ -2

 آيس وِ هؼجَض قَيس زضٍ٘ ثگَييس؟ چمسض ديف هي -3

 ظًبى ثبيس حشوبً حؼبة زاقشِ ثبقٌس. -4

 ٌَٖاى زٍؾز، زضؾز ًيؿز. اضسجبٌ ثب ػٌؽ هربلف ثِ -5

 حؼبثي ثب لبَٗيز ثطذَضز وطز. ثبيس ثب دسيسُ ثي -6

 قَز. ًيىي ثِ زيگطاى ثبٖض آضاهف فىطي ٍ ضٍحي هي هي -7

 زاضاي آضايف ثِ قسر ثطذَضز وٌس. آهَظاى هسضؾِ ثبيس ثب زاًف -8

2 

ي
مبز

اٖش
 

 سطيي افىبض ٍ َٖاَف هي آگبّي زاضز. ذساًٍس اظ زضًٍي -1

 سطيي زيي ذساؾز. اؾالم آذطيي ٍ وبهل -2

 ضٍظ ػعا )ثْكز ٍ زٍظخ( حميمز زاضز. -3

 ثٌسي ثِ اٖشمبزار زيٌي اؾز. سٌْب ضاُ ًؼبر ثكط دبي -4

 ضٍظُ گطفشي زض هبُ هجبضن ضهًبى ٍاػت اؾز. -5

 والى ذساًٍس ٍ ضاٌّوبي ؾٗبزر ثكط اؾز.لطآى  -6

 حًطر هحوس )ل( آذطيي ديبهجط ذساؾز. -7

 فطز زيٌساض ٍ هصّجي ثبيس ًوبظ ثرَاًس. -8

ه 3
بؾ

هٌ
 

يي
گطا

 

 ذَاًيس؟ سب چِ حس ًوبظّبي ٍاػت ضا هي -1

 ذَاًيس؟ سب چِ حس لطآى هي -2

 ضٍيس؟ ّطچٌس ٍلز يىجبض ثطاي ًوبظ ػوبٖز ثِ هؿؼس هحل هي -3

 شيس زض هبُ ضهًبى ضٍظُ ثگيطيس؟ثِ چِ هيعاى هميس ّؿ -4

 قَز؟ ثِ چِ هيعاى ًوبظّبي قوب لًب هي -5

 ثِ چِ هيعاى ثِ زٖب ٍ سَؾل هٗشمس ّؿشيس؟ -6

 ضٍيس؟ ّب ٍ اٖيبز هصّجي ثِ هؿبػس هي ثِ چِ هيعاى زض ػكي -7

 ضٍيس؟ ّبي هصّجي ثِ هؿبػس هي ثِ چِ هيعاى زض هطاؾن ٖعازاضي -8
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4 

ثي
ؼط

س
 

 احؿبؼ سطؼ اظ ذسا. -1

 ي هصّجي.ّب ىبض هىاحؿبؼ آضاهف ز -2

 احؿبؼ گٌبُ اظ اًؼبم ًسازى ثًٗي اظ ٍاػجبر زيٌي. -3

 احؿبؼ ًعزيىي ثِ ذسا. -4

 آضاهف ضٍاًي زض ٌّگبم ٖجبزر وطزى. -5

ثِ چِ هيعاى هٗشمسيس وِ زض قطايٍ ؾرز اگط اظ ذسا اؾشوساز ثُلجيس،  -6

 هكىالر قوب حل ذَاّس قس؟

 

  تحقيق رٍش
ر اػشوبٖي ػْز ؾٌؼف ًگطـ افطاز، ي سحميك هطؾَم زضهُبلٗبّب ضٍـاظ هؼؤَ 

زيٌساضي ثط  سأطيطسطيي ضٍـ ثَزُ وِ زض ايي سحميك ثطاي ثطضؾي  ضٍـ ديوبيكي هٌبؾت

 ًيع آٍضي اَالٖبر ٍ قيَُ ػوٕ ُقس آهَظاى زذشط اؾشفبزُ  احؿبؼ اهٌيز زض ثيي زاًف

 . ثبقس هيدطؾكٌبهِ هحمك ؾبذشِ 

 

  آهاري جاهؼِ

زذشط همُٕ هشَؾُِ ٍ ديف زاًكگبّي ؾبل  آهَظاى ػوٗيز سحميك قبهل زاًف

زض قْط اؾز وِ َجك آهبض هٌشكط قسُ اظ ؾَي ؾبظهبى آهَظـ ٍ  88 - 89سحهيلي 

 ثبقس. ًفط هي 154404آهَظاى  دطٍضـ قْطسْطاى ػوٗيز ايي زاًف

 

 ًوًَِ ٍ ترآٍرد حجن آى 

 ثطاي ثط آٍضز حؼن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى اؾشفبزُ قسُ اؾز.
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ًفط حؼن ًوًَِ قس وِ ثطاي اَويٌبى اظ سىويل  383وَوطاى َجك فطهَل 

 دطؾكٌبهِ، سىويل قس. 400ّب،  دطؾكٌبهِ

ي ًحَ ايِ اي اًشربة قسًس ث اي چٌس هطحلِ گيطي ذَقِ افطاز ًوًَِ ثط اؾبؼ ًوًَِ

وِ هٌبَك قْط سْطاى ثِ دٌغ لؿوز سمؿين قس ) قوبل، ػٌَة، قطق، غطة ٍ هطوع(. 

لؿوز ثهَضسي سهبزفي يه زثيطؾشبى زذشطاًِ ٍ يه ديف زض هطحلة ثٗس اظ ّط 

زاًكگبّي زذشطاًِ اًشربة گطزيس. زض هطحلِ ثٗسي اظ ّط هسضؾِ، اظ ّط دبيِ ٍ ّط ضقشِ 

آهَظاى ّط والؼ ثِ  يه والؼ زضؼ ثهَضر سهبزفي اًشربة قس. ؾذؽ اظ ثيي زاًف

ربة قسُ ٍ گيطي ؾيؿشوبسيه اًش آهَظاى ثهَضر ًوًَِ سٌبؾت حؼن ًوًَِ، زاًف

 ّب ضا سىويل وطزًس.  دطؾكٌبهِ

 

 رٍش تجسيِ ٍ تحليل اطالػات

دطزاظـ قسُ ٍ ثب هحبؾجة زضنس ٍ هيبًگيي اظ  Spssّب ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاض  زازُ

ّوجؿشگي  ،ّب آظهَىػساٍل يه ثٗسي ٍ ؾٌؼف ضاثُِ هشغيطّب ثب ػساٍل زٍ ثٗسي اظ 

 يِ ٍ سحليل لطاض گطفز. گبهب، ديطؾَى ٍ ضگطؾيَى اَالٖبر هَضز سؼع

 

 رٍايي ٍ پايايي اتسار تحقيق 
ثطاي ضٖبيز ضٍايي سحميك، هيعاى زيٌساضي ثب دطؾكٌبهِ گالن ٍ اؾشبضن وِ ثط اؾبؼ 

ؾبظي قسُ، هَضز ؾٌؼف لطاض گطفز. ّوچٌيي ثطاي  هيثَ هياٖشمبزار زيٌي اؾال

ضاٌّوب  بزاىي اؾشّبي هشٗسز اؾشفبزُ قس ٍ ًيع ًٓطار انالح ؾٌؼف ّط هفَْم اظ گَيِ

ٍ هكبٍض ٍ هؿئَليي ٍظاضر آهَظـ ٍ دطٍضـ ّن ثطاي دطؾكٌبهِ گطفشِ قس. زض يوي 

 اًؼبم قسُ ثَز ًيع ثْطُ گطفشِ قس. سط اظ ؾؤاالر سحميمبر هكبثِ وِ ديف

زّس  دصيطي اثعاض سحميك ضا هَضز هُبلِٗ لطاض هي ثطاي دبيبيي سحميك وِ ثحض سٗوين

فبي وطًٍجبخ ؾؤاالر هطثٌَ ثِ ّط هشغيط ؾٌؼيسُ قسُ وِ ثٗس اظ اًؼبم دطي سؿز، آل

 % قس.77آلفبي وطًٍجبخ ول دطؾكٌبهِ 
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 ّاي تحقيق يافتِ
ّب زض ؾِ ثرف سَنيف دبؾرگَيبى، سَنيف هشغيطّب ٍ آظهَى فطييبر اضائِ  يبفشِ

 قَز: هي

 تَزيغ فراٍاًي ٍ درصذ پاسخگَياى تر حسة پايِ تحصيلي -1جذٍل 

 زضنس سؼوٗي زضنس ٗسازس دبيِ سحهيلي ضزيف

 24 24 96 اٍل زثيطؾشبى 1

 2/48 2/24 97 زٍم زثيطؾشبى 2

 7/72 5/24 98 ؾَم زثيطؾشبى 3

 100 3/27 109 ديف زاًكگبّي 4

 ــــ 100 400 ول 5

  

% اظ 24، دبيِ سحهيلي 1سوبم دبؾرگَيبى زذشط ثَزًس وِ ثب سَػِ ثِ ًشبيغ ػسٍل 

% ؾَم زثيطؾشبى ٍ 5/24% زٍم زثيطؾشبى، 2/24ثيطؾشبى، آهَظاى هَضز ثطضؾي اٍل ز زاًف

 % ديف زاًكگبّي اؾز. 3/27

% 5/25ؾبل،  15% آًبى 24ؾبل،  14آهَظاى هَضز هُبلِٗ  % اظ زاًف14ؾي 

اًس. ّوچٌيي هيبًگيي ؾٌي  ؾبل زاقشِ 19سب  17% ّن 5/4ؾبل ٍ  16دبؾرگَيبى 

 ثَز.  09/16دبؾرگَيبى 

 

 تَصيف هتغيرّا

يز هشغيط ٍاثؿشِ سحميك ثَز وِ زض ول ثطاي ؾٌؼف آى اظ ؾِ قبذم احؿبؼ اهٌ

احؿبؼ اهٌيز ػبًي، احؿبؼ اهٌيز هبلي ٍ احؿبؼ اهٌيز حيظيشي اؾشفبزُ قس وِ زض 

 آهسُ اؾز: 2ػسٍل 
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 آهَزاى تَزيغ فراٍاًي ٍ درصذ هيساى احساض اهٌيت داًص -2جذٍل 

 ول ون هشَؾٍ ظيبز احؿبؼ اهٌيز ضزيف

 ػبًي 1
42 

5/10 

176 
0/44 

182 
5/45 

400 
100 

 هبلي 2
122 

5/30 

170 
5/42 

108 
0/27 

400 
100 

 حيظيشي 3
139 

8/34 

165 
2/41 

96 
0/24 

400 
100 

 ول 4
53 

2/13 

208 
0/52 

139 
8/34 

400 
100 

 
قَز ثيكشطيي ًباهٌي زض  ُ هيزيسزض همبيؿِ اثٗبز گًَبگَى احؿبؼ اهٌيز، چٌبًچِ 

س اظ آى ثيكشطيي ًباهٌي زض ثٗس هبلي ٍ ؾذؽ ثٗس حيظيشي %( ٍ ث5/45ٗثٗس ػبًي اؾز )
اؾز. ثِ سٗجيطي احؿبؼ ًباهٌي حيظيشي ًؿجز ثِ ؾبيط هَاضز ووشط اؾز. زض ول، 

 احؿبؼ اهٌيز ظيبز زاضًس(. %2/13آهَظاى زذشط ون اؾز ) احؿبؼ اهٌيز زاًف
 

 تررسي كلي ديٌذاري ٍ اتؼاد آى:

 آهَزاى ديٌذاري داًص تَزيغ فراٍاًي ٍ درصذ هيساى -3جذٍل 

 ول ون هشَؾٍ ظيبز زيٌساضي ضزيف

 ديبهسي 1
112 

0/28 

233 
2/58 

55 
8/13 

400 
100 

 اٖشمبزي 2
335 

8/83 

57 
2/14 

8 
0/2 

400 
100 

 هٌبؾىي 3
64 

0/16 

220 
0/55 

116 
0/29 

400 
100 

 سؼطثي 4
252 

0/63 

125 
2/31 

23 
8/5 

400 
100 

 ول 5
127 

8/31 

23 
5/57 

43 
8/10 

400 
100 
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ثيكشطيي  (%3/83)ثٗس اٖشمبزي ثب همساض ثؿيبض ظيبز  3ثط اؾبؼ ًشبيغ ػسٍل 

آهَظاى زاقشِ، اهب ثٗس هٌبؾىي وِ ٖول ثِ ٍْبيف ٍ سىبليف زيٌي  اّويز ضا ًعز زاًف

ي اهط ايِ آهَظاى ًساقشِ اؾز و %( اّويز ظيبزي ًعز زاًف16اؾز ثب ووشطيي همساض )

اًسضوبضاى اهَض زض وكَض ثبقس. ثِ ّط  ٍالى ٍ زؾزسَاًس ّكساض ػسي ثطاي هؿؤ هي

حبل، ثبيس سالـ ثيكشطي قَز وِ اٖشمبزار زيٌي زض ؾُح ٖولي زض افطاز ديبزُ قَز ٍ 

آهَظاًي وِ اٖشمبزار زيٌي ثباليي زاضًس ثبيس زض ٖول ّن  فمٍ زض حس ٖميسُ ًوبًس. زاًف

يبض يٗيف اؾز؛ ثٌبثطايي زؾشَضار زيي ضا اًؼبم زٌّس؛ ٍلي هشبؾفبًِ ثٗس هٌبؾىي ثؿ

آهَظاى  ّبيي ثىبض گطفشِ قَز سب ػصاثيز زيي ٍ لصر اًؼبم هٌبؾه ثطاي زاًف ثبيس قيَُ

 ٖول آيس. ثيكشط قسُ ٍ سكَيمبر هؿوشطي زض ايي ضاؾشب ثِ
 

 آزهَى فرضيات

آهَظاى زذشط  ثيي هيعاى زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف"ي ثَز وِ يا ِ اٍليي فرضي

يطيت گبهب )هرهَل زٍ   وِ ثطاي آظهَى ايي فطييِ اظ "ٍػَز زاضز يهٌٗبزاضضاثُِ 

اي( ٍ يطيت ّوجؿشگي ديطؾَى اؾشفبزُ قس. ّوچٌيي ثطاي ثطضؾي سَنيفي  هشغيط ضسجِ

 نَضر ظيط اؾشفبزُ گطزيس: ايي هشغيط اظ ػسٍل هشمبَٕ ثِ

 آهَزاى راتطِ تيي هيساى ديٌذاري ٍ احساض اهٌيت داًص -4جذٍل .

 ضزيف
 زيٌساضيهيعاى 

 احؿبؼ اهٌيز
 ول ظيبز هشَؾٍ ون

 8/34 3/9 5/33 7/45 ون 1

 0/52 1/58 3/54 7/45 هشَؾٍ 2

 2/13 6/32 2/12 6/8 ظيبز 3

 100 100 100 100 ول 4

Gamma= 364/0-                   Sig  000/0  ;  
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زيٌساضي   اهٌيز ٍ هيعاى  زّس ثيي احؿبؼ ًكبى هي 4 چٌبًچِ ًشبيغ ػسٍل

ٍػَز زاضز ٍ ايي ّوجؿشگي  -36/0آهَظاى دبؾرگَ ثِ ؾؤاالر، ّوجؿشگي هٌفي  زاًف

زّس وِ ّط چِ هيعاى زيٌساضي  ثبقس. ايي ًشيؼِ ًكبى هي % هٌٗبزاض هي95زض ؾُح 

آهَظاى ثيكشط ثَزُ، احؿبؼ اهٌيز آًبى وبّف يبفشِ اؾز؛ ٍ زض ٍالٕ احؿبؼ  زاًف

اظ ايي احؿبؼ ذُط ّن هشٗلك ثِ  وياًس. قبيس ثرف هْ ذُط ثيكشطي زض ػبهِٗ زاقشِ

 اثٗبزي ثَزُ وِ ثَؾيلِ آى زيٌساضي ايي افطاز ثِ ذُط افشبزُ اؾز.

ه اظ هشغيطّبي هَضز ثطضؾي ثب چٌسيي گَيِ ؾٌؼيسُ قسُ يوِ ّط  يياظ آًؼب

اي زض آهسُ ٍ اهىبى ؾٌؼف ضاثُِ اظ َطيك  ّب اٖساز ثهَضر فبنلِ ثَزًس، ثب ػوٕ گَيِ

% هٌٗبزاض 95زض ؾُح  -35/0ؾَى ّن فطاّن قس. ايي ّوجؿشگي ثب آظهَى ّوجؿشگي ديط

ّب ٍ ؾُح هٌٗبزاضي سأييس وٌٌسُ  اؾز. زض ول ّوجؿشگي يثَز وِ سأييس وٌٌسُ ًٓط ديكي

 ضاثُِ ٍ سأييس وٌٌسُ فطييِ ثَزًس.

ي هٌٗبزاضآهَظاى زذشط ضاثُِ  ثيي هيعاى اٖشمبزار زيٌي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف"

 وِ ػسٍل ظيط ًكبى زٌّسُ آى اؾز: ثٗسي ثَزفطييِ  "ٍػَز زاضز

 

 آهَظاى ضاثُِ ثيي اٖشمبزار زيٌي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف -5ػسٍل 

 ضزيف
 اٖشمبزار زيٌي

 احؿبؼ اهٌيز
 ول ظيبز هشَؾٍ ون

 8/34 0 1/21 9/37 ون 1

 0/52 0/50 9/64 9/49 هشَؾٍ 2

 2/13 0/50 0/14 2/12 ظيبز 3

 100 100 100 100 ول 4

Gamma= 362/0-                   Sig  000/0  ;  

 



  

 

 

 
 201  داري و احساس امنيت ...    دين 

زّس ثيي احؿبؼ اهٌيز ٍ هيعاى اٖشمبزار زيٌي  ًكبى هي 5چٌبًچِ ًشبيغ ػسٍل 

ٍػَز زاضز ٍ ايي ّوجؿشگي  -36/0آهَظاى دبؾرگَ ثِ ؾؤاالر، ّوجؿشگي هٌفي  زاًف

زيٌي زّس وِ ّط چِ هيعاى اٖشمبزار  ثبقس. ايي ًشيؼِ ًكبى هي % هٌٗبزاض هي95زض ؾُح 

احؿبؼ اهٌيز آًبى وبّف يبفشِ اؾز؛ ٍ زض ٍالٕ احؿبؼ  ،آهَظاى ثيكشط ثَزُ زاًف

ّب ٍ ؾُح هٌٗبزاضي سأييسوٌٌسُ ضاثُِ  اًس. زض ول ّوجؿشگي ذُط ثيكشطي زض ػبهِٗ زاقشِ

 ٍسأييس وٌٌسُ فطييِ ثَزًس.

ثيي هيعاى "ؾَهيي فطييِ وِ زض ايي سحميك هَضز ثطضؾي لطاض گطفز، ايي ثَز وِ 

وِ  "ي ٍػَز زاضزهٌٗبزاضآهَظاى زذشط ضاثُِ  اًؼبم هٌبؾه زيٌي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف

 يطيت گبهب اؾشفبزُ قس.  ثطاي آظهَى ايي فطييِ اظ

 

 آهَزاى راتطِ تيي اًجام هٌاسک ديٌي ٍ احساض اهٌيت داًص -6جذٍل 

 ضزيف
 هٌبؾه زيٌي

 احؿبؼ اهٌيز
 ول ظيبز هشَؾٍ ون

 8/34 3/23 7/37 3/45 ون 1

 0/52 7/51 6/53 9/46 هشَؾٍ 2

 2/13 0/25 6/8 8/7 ظيبز 3

 100 100 100 100 ول 4

Gamma= 325/0-                   Sig  000/0  ;  

 

ثيي احؿبؼ اهٌيز ٍ هيعاى اًؼبم هٌبؾه زيٌي وِ زّس  ًكبى هي 6ًشبيغ ػسٍل 

ي ّوجؿشگي ٍػَز زاضز ٍ اي -32/0آهَظاى دبؾرگَ ثِ ؾؤاالر، ّوجؿشگي هٌفي  زاًف

زّس وِ ّط چِ هيعاى اًؼبم هٌبؾه  ثبقس. ايي ًشيؼِ ًكبى هي % هٌٗبزاض هي95زض ؾُح 
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احؿبؼ اهٌيز آًبى وبّف يبفشِ اؾز؛ ٍ زض ٍالٕ  ،آهَظاى ثيكشط ثَزُ زيٌي زاًف

 اًس. احؿبؼ ذُط ثيكشطي زض ػبهِٗ زاقشِ

ثيي "وِ چْبضهيي فطييِ وِ زض ايي سحميك هَضز ثطضؾي لطاض گطفز، ايي ثَز 

ي ٍػَز هٌٗبزاضآهَظاى زذشط ضاثُِ  هيعاى سؼطثيبر زيٌي زضًٍي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف

 . "زاضز

 

 آهَزاى راتطِ تيي تجرتيات ديٌي درًٍي ٍ احساض اهٌيت داًص -7جذٍل 

 ضزيف
 سؼطثيبر زيٌي

 احؿبؼ اهٌيز
 ول ظيبز هشَؾٍ ون

 8/34 0/13 0/28 0/40 ون 1

 0/52 2/65 6/49 0/52 هشَؾٍ 2

 2/13 7/21 4/22 9/7 ظيبز 3

 100 100 100 100 ول 4

Gamma= 347/0-                    Sig 000/0 ;  

 

آهَظاى دبؾرگَ ثِ  ثيي احؿبؼ اهٌيز ٍ هيعاى سؼطثيبر زضًٍي زيٌي زاًف

% 95زضنس ٍػَز زاضز ٍ ايي ّوجؿشگي زض ؾُح  -35/0ؾؤاالر، ّوجؿشگي هٌفي 

زّس وِ ّط چِ هيعاى سؼطثيبر زضًٍي زيٌي  ًكبى هيثبقس. ايي ًشيؼِ  هٌٗبزاض هي

 آهَظاى ثيكشط ثَزُ، احؿبؼ اهٌيز آًبى وبّف يبفشِ اؾز.  زاًف

ثيي هيعاى "دٌؼويي فطييِ وِ زض ايي سحميك هَضز ثطضؾي لطاض گطفز، ايي ثَز وِ 

وِ  "ي ٍػَز زاضزهٌٗبزاضآهَظاى زذشط ضاثُِ  ثٗس ديبهسي زيٌي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف

 يطيت گبهب اؾشفبزُ قس.   ي آظهَى ايي فطييِ اظثطا

 



  

 

 

 
 203  داري و احساس امنيت ...    دين 

 آهَزاى راتطِ تيي يؼذ پياهذي ديٌذاري ٍ احساض اهٌيت داًص -8جذٍل 

 ضزيف
 ديبهسي زيٌساضي

 احؿبؼ اهٌيز
 ول ظيبز هشَؾٍ ون

 8/34 0/20 8/31 2/48 ون 1

 0/52 7/52 4/55 6/44 هشَؾٍ 2

 2/13 3/27 9/12 1/7 ظيبز 3

 100 100 100 100 ول 4

Gamma= 352/0-                    Sig 000/0 ;  

 

زّس ثيي احؿبؼ اهٌيز ٍ هيعاى ثٗس ديبهسي زيٌي  چٌبًچِ ًشبيغ ًكبى هي

ٍػَز زاضز ٍ ايي ّوجؿشگي  -35/0آهَظاى دبؾرگَ ثِ ؾؤاالر، ّوجؿشگي هٌفي  زاًف

َظاى ثيكشط آه ثبقس؛ يٌٗي ّطچِ هيعاى ثٗس ديبهسي زيٌي زاًف % هٌٗبزاض هي95زض ؾُح 

ّب ٍ ؾُح هٌٗبزاضي سأييس  ثَزُ، احؿبؼ اهٌيز آًبى وبّف يبفشِ اؾز. زض ول ّوجؿشگي

 وٌٌسُ ضاثُِ ٍ سأييس وٌٌسُ فطييِ ثَزًس.

 

 گيري جوغ تٌذي ٍ ًتيجِ
آهَظاى  زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز زاًف ثيي هيعاى دػٍّف ثب ّسف ثطضؾي ضاثُِايي 

اي ثيي ايي زٍ  ي ؾؤال انلي ثَز وِ چِ ضاثُِايِ نَضر گطفز ٍ ثسًجبل دبؾرگَيي ث

هشغيط يٌٗي ثيي هيعاى زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز ٍػَز زاضز؟ ثسيي لحبِ سحميك زض ثيي 

آهَظاى زذشط همُٕ هشَؾُِ ٍ ديف زاًكگبّي قْط سْطاى نَضر گطفز. ثطاي  زاًف

ح قس يه فطييِ انلي ٍ چْبض فطييِ فطٖي هُط  ويايي دػٍّف ثب ثطضؾي ًٓطيبر ٖل

اظ ػولِ زيسگبُ   ويوِ ّوگي ثِ نَضر هٗىَؼ سأييس قسًس. اگط چِ زض ًٓطيبر ٖل

گطزز ٍ احبزيض ٍ  ي آهسُ وِ زيٌساضي هَػت افعايف احؿبؼ اهٌيز هييوبضوطزگطا
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سحميك ضاثُِ ايي ضٍايبر ّن ثيبًگط ايي هَئَ ّؿشٌس؛ ٍلي ًشبيغ ثسؾز آهسُ اظ 

وٌٌس وِ ثيكشط زض  افطاز هصّجي فىط هييٌٗي  هٗىَؼ ثيي ايي زٍ هشغيط ضا ًكبى زاز؛

سَاى  ي هَئَ ًگطيؿشِ قَز، هيايِ هٗطو ذُط ّؿشٌس. اگط اظ زيسگبُ ػبهِٗ قٌبذشي ث

ٖلز ضاثُِ ٖىؽ ثيي زيٌساضي زذشطاى ٍ احؿبؼ اهٌيز آًبى ضا چٌيي سجييي وطز وِ 

ًٍس ٍ اؾشٗبًز زيٌساضي هوىي اؾز ثِ افطاز اٖشوبز ٍ اَويٌبى زضًٍي چَى سَول ثِ ذسا

گطي ٍ  اظ اٍ ضا زض ظهبى ذُط ثسّس ٍ ًيع ثِ اٍ ووه وٌس وِ ثب حفّ ذَز ٍ ٖسم ٖكَُ

احؿبؼ اهٌيز ٍاثؿشِ ثِ  اهبذَزًوبيي زض زذشطاى، اهٌيز ثيكشطي ثطاي آًبى ايؼبز وٌس، 

قطايٍ اػشوبٖي اؾز ٍ ثطاي ايؼبز آى ثبيس ؾبذشبضّبي اػشوبٖي هؿبٖس ٍػَز زاقشِ 

ي گًَبگَى اػشوبٖي ضٍاع زاقشِ ّب گطٍُي زيٌي ٍ ضٖبيز آًْب زض ثيي ّب اضظـثبقس، 

ثبقس؛ اهب زض قطايٍ فٗلي ػبهِٗ هب قطايٍ ؾبذشبضي ثِ لسض وبفي ثطاي ضٖبيز 

قَز ٍ  ثِ ػبهِٗ سعضيك هي ّب اضظـؿز ٍ ثَُض زائن يس يي زيٌي هؿبٖس ًّب اضظـ

وٌٌس؛ ثٌبثطايي ثِ  ي زيٌي ًويّب اضظـّن ذَز ضا هلعم ثِ ضٖبيز  ّب گطٍُثطذي الكبض ٍ 

زّس  ّبي ًبهَؾي، ظثبًي ٍ فيعيىي ثطاي زذشطاى ػَاى هؤهي ضخ هي ضاحشي هعاحوز

ايي افطاز هَهي ثسليل سَػِ ثِ انَل قطٖي ٍ ٖسم اضسجبٌ ثب ػٌؽ هربلف يب زضگيطي 

ٍ فيعيىي ػٌؽ  هيّبي وال لفٓي يب فيعيىي ثب آًبى، ًؿجز ثِ وؿبًي وِ هعاحوز

 ًوبيٌس. زٌّس، احؿبؼ ًباهٌي ٍ ذُط ثيكشطي هي هيضا يب دصيطفشِ يب ثِ آى دبؾد هربلف 

ّبي افطاز زيٌساض  ّوچٌيي زض سأييس ًٓطيِ زٍضوين ٍ گيسًع احؿبؼ ًباهٌي ٍ زلْطُ

گًَبگَى ثَيػُ   ثِ هؿبئل  قسيس آًْب ًؿجز  ًٓط هب زض ًشيؼِ حؿبؾيز لكط هَضز َيػُث

هٗىَؼ ثيي   گفز: ضاثُِ  سَاى ول هي زض .قَز يزيٌي ايؼبز ه  يّب اضظـضٖبيز 

هُبثك ثب ٍالٗيز ثيطًٍي ٍ  وبهالًآهَظاى زذشط  زيٌساضي ٍ احؿبؼ اهٌيز زض ثيي زاًف

 قطايٍ فٗلي ػبهِٗ اؾز.

ثب سَػِ ثِ ًٓط اًسيكوٌساًي چَى گالن ٍ اؾشبضن  ايي وًِشيؼِ زيگط سحميك 

ّبي زيٌي  ضفز وِ ّط چِ آهَظُ شٓبض هيثٗس ديبهسي ثط احؿبؼ آضاهف، اً سأطيطهجٌي ثط 

 اهبلكط هَضز ًٓط هب( ًيع ثيكشط ثبقس؛  ثَيػٍُ ديبهس آى ثطاي افطاز ) سأطيطسط ثبقس  ٖويك
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ّبي  زيٌساضي سأويس ظيبزي زاضًس اظ هربَطار ٍ ًباهٌي آهَظاًي وِ ثط ثٗس ديبهسي  زاًف

 ي ثطذَضزاضًس. اظ احؿبؼ اهٌيز ووشط ثيكشطي زاقشِ ٍ زض انل ػبهِٗ ًگطاًي

سط ثبقٌس، احؿبؼ  سَاى گفز وِ ّطچِ زذشطاى هصّجي زض ػوٕ ثٌسي ولي هي

زاضز. اظ يه  هيي ػبهِٗ اؾالّب اضظـاهٌيز آًْب ّن ووشط اؾز. ايي ًشيؼِ سٌبلى ثب 

وٌين؛ اظ  ّؿشين ٍ افطاز ضا ثِ زيٌساضي زَٖر هي هيَطف هب ذَاّبى اػطاي احىبم اؾال

هٌُجك ثب  وبهالًوٌٌس. الجشِ ًشبيغ سحميك  احؿبؼ ًباهٌي هي َطف زيگط افطاز زيٌساض

ي وِ ثب آًْب احؿبؼ اهٌيز ؾٌؼيسُ قسُ هظل يّب قبذمٍالٗيبر ٖيٌي ػبهِٗ اؾز ٍ 

اضسجبٌ ثب ػٌؽ هربلف يب آظاض ٍ اشيز ػٌؽ هربلف ثطاي افطاز زيٌساض هْن ّؿشٌس. ثْط 

ظيط ثطاي  ّبيايي ديكٌْبزحبل ًشبيغ سحميك ّكساضي ثطاي هؿئَليي اؾز؛ ٍ ثٌبثط

 گطزز:  انالح ٍيٕ هَػَز اضائِ هي

 

 اّپيطٌْاد

وطزى ػبهِٗ ٍ   هيًشبيغ سحميك ًكبى زاز هؿؤٍليي ػبهِٗ وِ سالـ زض اؾال -1

افعايف زيٌساضي ػَاًبى زاضًس، زض اًؼبم ٍْيفِ ٍ هؿؤٍليز ذَز هَفك ًجَزُ ٍ 

طايي ثبيس سالـ ثيكشطي ثطاي اهي وطزى اًس اهٌيز افطاز زيٌساض ضا سأهيي وٌٌس؛ ثٌبث ًشَاًؿشِ

ي زيٌي ثطاي ػَاًبى ٍ ثَيػُ وٌشطل ٍ ًٓبضر ثيكشط ّب اضظـهحيٍ اػشوبٖي، سطٍيغ 

ي زيٌي ذَز، ّب اضظـثطاي حفّ اهٌيز زذشطاى زاقشِ ثبقٌس سب آًْب ثشَاًٌس يوي حفّ 

 حًَض اػشوبٖي فٗبل ّن زاقشِ ثبقٌس.

هْن هؿؤٍليي ٍ زؾز اًسضوبضاى افعايف احؿبؼ زض ػبهِٗ يىي اظ ٍْبيف  -2

آهَظاى ثبال  ي احؿبؼ زض ثيي ػَاًبى ٍ زاًفاي  ِػبهِٗ اؾز. ًشبيغ سحميك ًكبى زاز و

ي اػشوبٖي آًبى ٍ سطثيز ًؿل آيٌسُ اطط هٌفي ّب فٗبليزسَاًس زض  ًيؿز ٍ ايي اهط هي

ِ اظ ًٓط زاقشِ ثبقس؛ ثٌبثطايي هؿئَليي اهط ثب سَػِ ثِ اثٗبز گًَبگَى احؿبؼ اهٌيز چ

زض هؿيطّبي   هيّبي اًشٓب اظ َطيك ثىبضگيطي زضؾز ًيطٍثبيس ػبًي، هبلي ٍ چِ حيظيشي 
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آهَظاى ٍ ثب نيبًز اظ آًْب سالـ ثيكشطي زض افعايف احؿبؼ اهٌيز ػَاًبى  سطزز زاًف

 زذشطاى زاقشِ ثبقٌس.  ثَيػُ

ػسيز ثيكشطي ثطاي اهٌيز ايي  هيهؿؤٍليي حطاؾز اظ اهٌيز ػبهِٗ اؾال -3

آهَظاى )زذشط( ثب سَػِ ثِ هالحٓبر اذاللي، ؾٌي، ػٌؿي ٍ حؿبؾيز  كط اظ زاًفل

 .آًْب ثٗول آٍضزُ سب آًْب ثب آضاهف ثيكشطي ثِ آهَظـ ٍ فطاگيطي ثذطزاظًس

ًشبيغ سحميك ثب ًشبيؼي وِ سبوٌَى اظ ضاثُِ احؿبؼ اهٌيز ٍ زيٌساضي ثسؾز  -4

وبّف  لقَز وِ ثِ ثطضؾي ٖل هي آهسُ هشفبٍر ثَز؛ ثٌبثطايي ثِ هحممبى ثٗسي ديكٌْبز

 آهَظ زيٌساض ثذطزاظًس. احؿبؼ اهٌيز زذشطاى زاًف

 

 هٌاتغ
ًاهِ كارضٌاسي  پاياى ،دػٍّكي ضاػٕ ثِ سمسيط گطايي(، 1373اًَضي، حويسضيب. ) -

 .َجبَجبئيزاًكگبُ ٖالهِ  ضٌاسي ارضذ جاهؼِ

ٍ زيگطاى.  هبله حؿيٌي :سطػوِ ،درتارٓ ديي(، 1383اؾشبهخ، الشَض ٍ زيگطاى. ) -

 سْطاى: ّطهؽ.

 :سطػوِ ،تحَل فرٌّگي در جاهؼِ پيطرفتِ صٌؼتي(، 1373ايٌگلْبضر، ضًٍبلس. ) -

 هطين ٍسط. سْطاى: وَيط.

 سْطاى: اهيطوجيط.  ،ضٌاسي احساض اهٌيت جاهؼِ(، 1388ثيبر، ثْطام. ) -

 اهٌيز زاًكؼَيبى ٍ َٖاهل  هيعاى احؿبؼ  ثطضؾي ؾٌؼف(، 1381دالؾي، ظيٌت. ) -

زاًكگبُ  پاياى ًاهِ كارضٌاسيثط آى ثب سبويس ثط ديبهسّبي احؿبؼ ًباهٌي،  هؤطط 

 ضٍزّي.  آظاز

)همبالسي زض ػبهِٗ  ديي ٍ ساختار اجتواػي(، 1381سبهؿَى، وٌز ٍ زيگطاى. ) -

 سطػوِ: ٖلي ثْطاهذَض ٍ حؿي هحسطي. سْطاى: وَيط. ،قٌبؾي زيي(

 اى: ؾري. سْط ،جاهؼِ ضٌاض ديٌي(، 1380ٖجبؼ. ) سَؾلي، غالم -
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سطػوِ: ٖجسالٗلي  ،ّاي جاهؼِ ضٌاسي ساخت ًظريِ(، 1373سطًط، ػبًبسبى. ) -

 لْؿبئي ظازُ. قيطاظ: ًَيس.

احؿبؼ ًبايوٌي قْطًٍساى سْطاًي ٍ َٖاهل هؤطط ثط (، 1378ذساهطازي، فطيسُ. ) -

 .پاياى ًاهِ كارضٌاسي ارضذآى، 

، اؾشبًساضي هازًذراىتررسي هيساى اهٌيت در استاى (، 1380فط، غالهطيب. ) ذَـ -

 هبظًسضاى. 

سطػوِ: َّقٌگ ًبيجي.  ،پيوايص در تحقيقات اجتواػي(، 1376زٍآؼ، زي اؼ. ) -

 سْطاى: ًي. 

 سْطاى: زاًكگبُ سْطاى.  ،اهٌيت(، 1374ظًؼبًي، ٖويس. ) -

ثطضؾي ٖوليبسي زيٌساضي زض (، 1380ؾطاع ظازُ، ؾيس حؿيي ٍ هٌْبظ، سَولي. ) -

 .21ٍ  20، ؾبل دٌؼن. قوبضُ پصٍّصًاهِ ّبي اػشوبٖي.  دػٍّف

ّاي ديٌي ٍ هذرًيتِ ٍ هثاحثي  چالص(، 1383ؾطاع ظازُ، ؾيسحؿيي. ) -

 سْطاى: َطح ًَ. ،ديٌذاري ٍ سکَالر ضذى ضٌاختي در جاهؼِ

سطػوِ: نبزق حؿي ظازُ. سْطاى: اضهغبى ََثي.  ،خصال(، 1388قيد نسٍق. ) -

 .اٍلچبح چْبضم، ػلس 

 ،حبقيِ ًكيٌي ٍ ديبهسّبي اهٌيشي آى(، 1378. )نسيك ؾطٍؾشبًي، ضحوز اهلل -

 .8، قوبضُ فصلٌاهِ ػلَم اًتظاهي

رٍزًاهِ  ،ّبي آى زض لطآى وطين اهٌيز ٍ حَظُ(، 1385ُٖبيي، هحوس آنف. ) -

 7/10/1385 كيْاى

ًمف ًْبزّبي آهَظقي زض ثطلطاضي حفّ اهٌيز هلي، (، 1384وبقبًي، هؼيس. ) -

 هٗبًٍز اػشوبٖي ًبػب.  ،ػيهجوَػِ هقاالت ّوايص اهٌيت اجتوا

 ،رٍش تحقيق در ػلَم اجتواػي(، 1375ويَي، ضيوَى ٍ وبهذٌَْز، هه ٍاى. ) -

 سطػوِ: ٖجسالحؿيي ًيه گْط. سْطاى: فطٌّگ هٗبنط.
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 سْطاى: هبظيبض.  ،فرٌّگ ػلَم اجتواػي(، 1376گَلس، ػَليَؼ ٍ ٍيليبم، وَلت. ) -

 ِ: هحؿي طالطي. چبح دٌؼن.سطػو ،پياهذّاي هذرًيت(، 1388گيسًع، آًشًَي. ) -

هطسجٍ   ثط هفَْم ًٓن ٍ اهٌيز ٍ َٖاهل  سأهلي(، 1384هؤشى ػبهي، هحوسّبزي. ) -

 . 1، قوبضُ فصلٌاهِ هطالؼات اهٌيت اجتواػيثب آى، 

ؾبل ؾَم، قوبضُ  ،فصلٌاهِ كياى ،هٌُك احيبي اًسيكِ زيٌي(، 1373ًطالي، احوس. ) -

17. 


