
 

 چكيده 

 کی.. خلق نیکٌ یّوِ حَاس تجشتِ ه قیاست ٍ ها آى سا اص طش یچٌذ حس یتجشب ّا یتجشتِ هعواس

تس هٌُضثط  یتفکش ٍ تعقل جِیحَاسِ اًساى ًت یِعولکشد  یّا سنیهطلَب ٍ شٌاختِ هکاً یهعواس یفضا

سسذ . ّذف  یتِ ثوش ه اسیتس یکٌذ کِ پس اص آصهَدى ّا یه یشٍیپ یٌیاست ٍ اص اصَل ٍ فٌَى هع قیٍ دق

ٍ تِ کاسگیشی  صیتشخ ،یشیگ ادی یتشا ییاتتذا ستنیس کیّا، تِ ٍجَد آٍسدى  سنیهکاً يیتا ا ییاص آشٌا

 شیٍ تأث طیهح عٌاصش ٍ شکل يیشٌاخت ساتطِ ت یطیهح یدس طشاح گش،یاست. تِ عثاست د ییّای فضا امیپ

 ضاىیه .است یخاص تیاّو یداسا طیاستفادُ کٌٌذُ اص هح یٍ ادساک یاحساس ،یآى تش سطَح هختلف سفتاس

 ساستا ٍ ّن کپاسچِی ضاىیحَاس پٌجگاًِ تش هخاطة، تِ ه قیاص طش طیاص هح یافتیاطالعات دس یشگزاسیتأث

اساس  يیداسد. تش ّو یاطالعات دس رّي هخاطة پس اص عثَس اص دٍ عاهل تفکش ٍ تجشتِ تستگ يیشذى ا

اص  .کاسآهذ تاشذ اسیحَاس پٌجگاًِ هخاطة تس قیاص طش افتیدس یدس جْت استقا تَاًذیه یهعواس یفشم تٌا

کِ تتَاى دس آى  ییفضا یکٌٌذ. طشاح یه شیّستٌذ کِ چشن سا دسگ یتصش یٌّشّا ،یتجسو یٌّشّا طشفی

ٍ  ییتٌا، دسک کاسا کیحس هکاى دس  جادیشَد. ا یحس هکاى ه جادیکٌذ تاعث ا شیتوام حس ّا سا دسگ

ى کشد شی. تا دسگضدیاًگ یسا تشه یٍ احساسات هتعذد ٍ هتفاٍت کٌذ یخاسج ه ییٌایفشم آى سا اص اًحصاس حس ت

 . کٌذ جادیا یفشاٍاً یتاهعٌ یّا ساکٌاى جلَُ اسیّش وِیدس رّي ً تَاًذ یتٌا ه ییّوِ احساسات، فشم ٍ کاسا

تاثیش گزاس تش  اصَلدس ایي ساستا دس پایاى ًاهِ حاضش تا تحلیل اطالعات تِ دست آهذُ اص هٌاتع کتاتخاًِ ای ،

تذٍیي شذُ ٍ سپس ایي هعیاسّای اٍلیِ تَسط هتخصصیي تذقیق ٍ تش اساس آًْا  هعواسی حَاس دس هَصُ

 ذهيیتک ًوًَِ ٍ فش t ّای پشسشٌاهِ تْیِ شذُ دس ًْایت دادُ ّای تذست آهذُ اص پشسشٌاهِ  تَسط آصهَى

اًی تحلیل شذُ است. دس اًتْا تا استفادُ اص یافتِ ّای تذست اص هطالعات ًظشی ٍ هیذ spssدس ًشم افضاس 

 حَاس آٍسدُ  شذُ است. یهعواس کشدیگیالى  تا سٍ یتجسو یهَصُ ٌّشّا ی،سٌّوَد ّایی تشای طشاح
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