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تيصن خًاجٍ وًري ،اؾسازياض گطٍُ خاهِٗ قٌاؾي زاًكگاُ قيطاظ



مريم السادات دل آير ،كاضقٌاؼ اضقس خاهِٗ قٌاؾي زاًكگاُ قيطاظ
چكيذٌ
اظ آًدا كِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط خيف اظ اظزٍاج هيزَاًس ًْاز ذاًَازُ ضا تا هراَطُ ضٍتِ ضٍ ؾاظز ،لصا ايي ضٍاتٍ
يكي اظ هؿايل هْن خَاهٕ هرسلف ،تِ ٍيػُ خاهِٗ اؾالهي كِ زؾسَضّاي هؤكسي تطاي ايي ًؤَ ضٍاتوٍ ٍيوٕ
قسُ اؾر .ايي زحقيق يوي تطضؾي هُالٗاذ اًدام قسُ زدطتي ٍ خيكيٌِ ًٓطي ضٍاتٍ زٍؾسي تِ تطضؾي ضاتُِ
زٍؾسي تا خٌؽ هرالف زض تيي  531زذسط ٍ خؿط خَاى زض قْط قيطاظ خطزاذسِ اؾورًٓ .طيوِ زحقيوق هلْون اظ
آضاي گيسًع زض ذهَل خْاًي قسى ٍ نويوير هيتاقس .ضٍـ زحقيق ايي هُالِٗ خيوايكوي ٍ توا اؾوسهازُ اظ
خطؾكٌاهِ هحقق ؾاذسِ تَزُ اؾرً .سايح تِ زؾر آهسُ زض ؾُح زحليلّاي زٍ هسغيطُ ًكاى زازُاًس كوِ هيوعاى
اؾسهازُ اظ فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي ٍ قيَُ ظًسگي ًَيي تط گطايف خَاًاى تِ زٍؾسي تا خٌؽ هروالف
زأثيط فطاٍاًي زاضًسّ .وچٌييً ،سايح حانل اظ زحليل چٌس هسغيطُ ًكاى زٌّسُ آى اؾر كِ فكاض زٍؾوساى ،هيوعاى
هصّثي تَزى (تِ ٌَٖاى ًَٖي ؾثك ظًسگي) ،اؾسهازُ اظ فٌاٍضي ّاي اَالٖازي ٍ اضزثواَي ًوَيي ٍ زض ًْايور،
فكاض ذاًَازُ زض هدؤَ ،زَاًؿسِاًس  36زضنس اظ زغييطاذ هسغيط ٍاتؿسِ ضا زثييي كٌٌس.
ياشٌ َاي كليذي :زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ،ؾثك ظًسگي ،فٌاٍضي ّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي ،ذاًَازُ ،زٍؾساى.
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مقذمٍ

ظًسگي اًٖاي خَاهٕ زيگط اَالٖاذ خيسا كطزُ ،اظ

ٖوَهاً اٖسقاز تط ايي اؾر كِ زَؾِٗ اقسهازي ،تؿياضي

ضفساض ٍ اًسيكِّاي آًْا ايسُّاي خسيس تگيطًس ٍ

اظ خَاهٕ ضا زض خازُ ًَگطايي 1قطاض زازُ اؾر .زض قطى

ظًسگي ذَز ضا تا آًْا هقايؿِ كٌٌسّ .ويي هؿألِ

تيؿسن ها قاّس اًقالب اَالٖازي ٍ تِ ّوطاُ آى،

هَخة قسُ اؾر كِ اًٖاي يك خاهِٗ زض هقاتل

فطٍخاقي فَانل ظهاًي ٍ هكاًي تَزين .تِ ّوطاُ زيگط

ذَز الگَّاي ضفساضي هسٗسزي هكاّسُ كٌٌس ٍ ايي

زحَالذ زض ٖطنِ اخسوأ ،ايي زگطگًَيّا ٍ ٖالٍُ

اهكاى تطاي آًْا فطاّن آهسُ زا اظ هياى آًْا ،يكي ٍ يا

تط آًْا ،اتسسا زض ككَضّاي نٌٗسي ضخ زاز ،اها تِ

زطكيثي اظ چٌس ًَٔ الگَي ضفساضي ضا كِ زض تطذي اظ

زسضيح تِ خَاهٕ زيگط گؿسطـ يافر .تؿياضي اظ

هَاضز هسٌاقى ًيع هيًوايٌس ،اًسراب كٌٌس .تِ تياى

هسهكطاى ،ايي هؿيط ٍ خَيايي زَؾِٗ ضا اظ زيسگاُّاي

خاهِٗ قٌاؾاًِ ،اهطٍظُ گطٍُّاي هرسلف هطزم

هرسلف تا انُالحاذ هسهاٍزي ياز كطزُاًس .تطاي هثال،

هيزَاًٌس قيَُ ظًسگي ذَز ضا زا حسٍزي آًچٌاى كِ

تل (خاهِٗ هاتٗس نٌٗسي) ،زضاكط (خاهِٗ هاتٗس

هيذَاٌّس اًسراب كٌٌس.

ؾطهايِزاضي) ،خيوؿي ٍ فسضؾسَى (هاتٗس ًَگطايي)،

اًسراب ؾثكّاي هرسلف ظًسگي آى چٌاًكِ افطاز

لف (هسضًيسِ زيگط) ،تك (ًَگطايي اًٗكاؾي 2يا

ٍ يا گطٍُّا هيذَاٌّس ،ؾثة قسُ اؾر زا خسيسُّايي

خاهِٗ خطذُط) ،گيسًع (هاٍضاي ًَگطايي) ،تاٍهي ٍ

كِ خيكسط هؿألِ اخسواٖي ًثَزُاًس ،اهطٍظُ زض تطذي اظ

تَزضياض (خاهِٗ ههطفي) ٍ زض ًْاير ،كاؾسلع (خاهِٗ

فطٌّگّا تِ هؿألِ اخسواٖي زثسيل قًَس .يكي اظ ايي

قثكِاي) ضا تطاي ايي زگطگًَيّا تِ كاض تطزُاًس .تا

خسيسُّا زٍؾسي زذسط ٍ خؿط خيف اظ اظزٍاج اؾر.

ٍخَز چٌيي زٌَٔ ههَْهي ،فطو هكسطک ّوِ ايي

زٍؾسي يكي اظ ًياظّاي هْن ظًسگي اًؿاى اظ زيطتاظ

اًسيكوٌساى ايي اؾر كِ خسيسُ خسيسي زض ؾُح

تَزُ ٍ ًقف هْوي زض ظًسگي هطزم ايها ًوَزُ اؾر.

اخسوأ ضخ زازُ كِ تؿياض اؾاؾي اؾر ٍ آى ،ايي

كليٌگط زض هُالِٗاي كِ زض ؾال  1977هيالزي اًدام

ٍاقٗير اؾر كِ زحَالذ زض حال خطياى زأثيطي

زازُ اؾر ،تياى هيكٌس كِ تؿياضي اظ افطاز هَضز

خْاًي زاضًس ٍ زاهٌِٖ ،وق ٍ ؾطٖر ًهَش آًْا

هُالِٗ ٍي ،زٍؾسي ضا هَخة هٌٗازاض قسى

تيؾاتقِ اؾر.

ظًسگيقاى زاًؿسِاًس ( .)Fehr, 1996: 4آضگيل ًيع زض

ايي زحَالذ ّوِ ٖطنِّاي ٖوَهي ٍ ذهَني

هُالِٗ ذَز زض ؾال  1987هيالزي تياى هيكٌس كِ

ظًسگي افطاز خاهِٗ ضا زحر زأثيط قطاض زازُ ٍ هَخة

افطاز هَضز هُالِٗاـ زٍؾساى ضا هٌثٕ قازي ظًسگي،

قسُ اؾر زا خسيسُّاي اخسواٖي خيكيي تِ اقكال

هؿسقل اظ اظزٍاج ٍ ذاًَازُ زاًؿسِاًس (.)ibid :4

خسيس ذَز ًوايي كٌٌسًَ .گطايي ٍ خْاًيقسى تا

اظ ؾَي زيگط ،ضٍاتٍ گطٍُ ّوؿاالى ًقف هْوي

ايداز فطنرّاي اضزثاَي ٍؾيٕ ]اظ َطيق ضؾاًِّاي

ضا زض ظًسگي خَاًاى ايها هيكٌس ٍ ككف َّيرّاي

هرسلف ،تِ ٍيػُ ضؾاًِّاي زيديسالي[ تيي فطٌّگّا،

اخسواٖيقاى ٍ ّوچٌيي خسايي اظ ذاًَازُ ٍ زحول

هَخة زٗاهالذ ٍؾيٗي اخسواٖي ٍ فطٌّگي تيي

فكاض ضا تطاي آًْا زؿْيل هيؾاظز .تؿياضي اظ هُالٗازي

خَاهٕ گًَاگَى تا فطٌّگّاي هسهاٍذ قسُاًس .ايي

كِ تط ضٍي خيًَسّاي گطٍُّاي ّوؿاالى اًدام قسُ،

اهط ؾثة قسُ اؾر زا هطزم خَاهٕ هرسلف اظ ًَٔ

زٍؾسي ضا هَضز آظهَى قطاض زازُاًس ،اها زٗساز هحسٍزي
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َٖاهل هؤثط تط زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض تيي خَاًاى قْط قيطاظ ..........

اظ ايي هُالٗاذ تِ تطضؾي زٍؾسي تا خٌؽ هرالف

ضؾاًِ ّاي خسيسّ ،وچَى ايٌسطًر ٍ هاَّاضُ تِ ََض

خطزاذسِاًس ( .)Pagano & Hirsch, 2006كَزاُ آًكِ،

هؿسقين ٍ غيطهؿسقين زثليغ ،اقاِٖ ٍ زقَير هيقَز.

زٍؾسي تِ ًَٖي اظ ضٍاتٍ تيي قرهي اَالق هيقَز

ايي ضؾاًِّا تيكسط اضظـّاي فطٌّگي خاهِٗ ذَز ضا

كِ قاهل ٌّداضّاي هْطتاًي ٍ هؿؤٍلير ّؿسٌس.

ضٍاج هيزٌّس ٍ هٗوَالً حؿاؾير ظيازي زض ذهَل

ّوچٌيي زٍؾساى ،هطزهي ّؿسٌس كِ زض خؿسدَي

حسٍز ٍ هطظّاي زٍؾسي ًساضًس .اقاِٖ ايي ضفساضّاي

ّوكاضي تا يكسيگط ٍ زض ًثَز فكاضّاي اخسواٖي قَي

اخسواٖي هيزَاًس تِ زگطگًَي اضظقي زض خاهِٗ ٍ

زض خؿسدَي ًعزيك قسى تِ يكسيگط ّؿسٌس

ضاتُِ خصيطفسِ قسُ تيي زٍ خٌؽ زض خاهِٗ ايطاى هٌدط

( ،)Hartup, 1975: 11اها زض ايي هياى ،يكي اظ

قَز ٍ ًٓام ذاًَازُ ٍ اظزٍاج ضا زْسيس كٌس.

هَئَّايي كِ زٍؾسي ضا هيزَاًس تِ هًٗلي

زض ايي زحقيق ،زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تِ ٌَٖاى

اخسواٖي زثسيل كٌس ،ضاتُِ زٍ خٌؽ هرالف تا

تركي اظ حياذ اخسواٖي خَاًاى تطضؾي قسُ اؾر.

يكسيگط ،ترهَل زض زٍضاى ًَخَاًي ٍ خَاًي اؾر.

زض ايي ضاتُِ تِ زأثيط خْاًي قسى فٌاٍضيّاي

زض ايي ًَٔ زٍؾسي ،زٍ ًهط اظ خٌؽ هسهاٍذ تِ

اَالٖازي ٍ اضزثاَي ٍ ؾثك ظًسگي خَاًاى تط ضٍاتٍ

زداضتي زؾر هيياتٌس كِ زض زٍؾسي تا ّودٌؿاى ذَز

زٍؾسياتاًِي آًْا زض قْط قيطاظ خطزاذسِ هيقَز .زض

زدطتِ ًويكٌٌس.

ّويي ضاؾساً ،سايدي كِ خَاًاى هٗسقس تَزُاًس زض ًسيدِ

خاهِٗ ايطاى ،خاهِٗاي خَاى اؾر كِ ّط ؾالِ

زٍؾسي تا آًْا ضٍتِ ضٍ قسُاًس ًيع هَضز زَخِ قطاض

زٗساز ظيازي اظ ًَخَاًاى تِ ؾي اظزٍاج هيضؾٌس ،اها

هيگيطز .تط ايي اؾاؼ ،ؾؤالّاي زحقيق حايط ايي

تِ زاليل هرسلف ،اظ خولِ ازاهِ زحهيالذ ،ترهَل

اؾر كِ اٍالً آيا تيي اؾسهازُ اظ فٌاٍضيّاي اَالٖازي

زض ؾُح زاًكگاّي ٍ هككالذ اقسهازي ،اظزٍاجِ

ٍ اضزثاَي ًَيي ٍ هيعاى زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ضاتُِ

گطٍّي اظ آًْا تِ زأذيط هيافسس ،اها ايي زأذيط هإً اظ

ٍخَز زاضز؟ زٍم ،آيا تيي ؾثك ظًسگي ٍ هيعاى زٍؾسي

آى ًويقَز كِ زوايالذ تِ خٌؽ هرالف ًيع تا آى

زذسط ٍ خؿط ضاتُِ ٍخَز زاضز؟ ؾَم ايٌكِ آيا زٍؾساى

فطٍكف كٌس .آًچِ اهطٍظُ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ضا زض

ٍ ذاًَازُّا زض زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ًقكي ايها

خاهِٗ ايطاى تِ هؿألِاي اخسواٖي زثسيل كطزُ اؾر،

هيكٌٌس؟

زٗاضو تيي ًگطـّاي هصّثي ٍ ؾٌسي اظ يك ؾَ ٍ
ًگطـّاي خسيس اظ ؾَي زيگط اؾرً .گطـ اٍلي،

مريري تر آثار ديگران

ذَاّاى هطظتٌسيّاي خٌؿيسي ٍ ضٖاير قَاٖس ٍ

هَحس ٍ زيگطاى زض هقالِاي تا ٌَٖاى "ًاّوگٌي

هقطضاذ هطزثٍ تا اضزثاَاذ خٌؿيسي اؾر ٍ هيكَقس

خٌؿيسيً ،گطـ افطاز ٍ اضزثاٌ زذسطاى ٍ خؿطاى زض

ضٍاتٍ زٍ خٌؽ ضا خيف اظ اظزٍاج هحسٍز كٌس ،اها

زاًكگاُ" ،تِ تطضؾي ًقف ًاّوگٌي خٌؿيسي زض

ًگطـ زٍهي كِ حانل زواؼ تا فطٌّگّاي زيگط

كالؼّاي زضؼ زض زاًكگاُ قيطاظ ٍ اثط آى تط زٍؾسي

ترهَل فطٌّگّاي غطتي ،غيط زيٌي ٍ هاًٌس

زذسط ٍ خؿط خطزاذسِاًسً .سايح زحقيق ًكاى زٌّسُ آى

آًْاؾر ،ايي حؿاؾيرّا ضاًكاى ًويزّس ٍ تِ ًَٖي

اؾر كِ ّط چِ ًاّوگًَي خٌؿيسي زض كالؼّاي

زكَيق ًيع هيكٌس .ايي ًَٔ ًگطـ هٗوَالً اظ َطيق

زضؼ تيكسط تاقس ،ايداز فطنر زواؼ تيكسط گكسِ ٍ
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زض ًسيدِ ،هيعاى زٍؾسي زٍ خٌؽ افعايف يافسِ اؾر.

"قكل گيطي ضٍاتوٍ نوويواًِ زض ازواق ّواي گهسوواى

اها ايي ًسيدِگيطي ضا تايس تا احسياٌ تيكسطي تطاي

ايٌسطًسي" تِ ايي ًسيدوِ ضؾويسُ اًوس كوِ ٖوسم حًوَض

زذسطّا زض ًٓط گطفر (هَحس ٍ زيگطاى .)1388 ،زض

فيعيكي كاضتطاى زض ازواق ّواي گهسوواى هوسي تٌيواى زض

هُالِٗاي زيگط كِ هَحس ٍ ٖثاؾي تط ضٍي زٍؾسي

ايٌسطًوور ًووِ زٌْووا هووإً زثووازل خيووامّوواي احؿاؾووي ٍ

زذسط ٍ خؿط اًدام زازُاًس ،هكاّسُ قسُ اؾر كِ

اخسواٖي تيي زٗاهلگطاى ًرَاّس قس ،تلكِ كاضتطاًي كِ

اضظـ ّاي زيٌيً ،گطـ زٍؾساى ٍ ذاًَازُ تط ضٍي

ؾاتقِ حًَض تيكسطي زض ايي ازاقّا زاضًوس ،توا كؿوة

ضٍاتٍ تيي زذسطّا ٍ خؿطّا خيف اظ اظزٍاج تيكسطيي

زَاًايي زض زثازل خيام زض قالة هسي ،ياز هويگيطًوس كوِ

اثط ضا زاقسِاًس ٍ زَاًؿسِاًس تيف اظ  60زضنس اظ

چگًَِ ًكاًِ غيط كالهي ٍ كالهي زض اضزثاَواذ ضٍ زض

زغييطاذ هسغيط ٍاتؿسِ ضا زثييي كٌٌس (هَحس ٍ ٖثاؾي،

ضٍ ضا تووا اؾووسهازُ اظ اهكاًوواذ هَخووَز زض ازوواقّوواي

.)1385

گهسووواى هووسي تٌيوواى تووِ نووَضذ هووسي زض آٍضزُ ،تووا

حداظي ٍ فطزاـ زض هقالِاي تاٌَٖاى "زهاٍذّاي

ضهعگووصاضي ٍ ضهووعگكووايي ايووي خيووامّووا تووِ زثووازل

خٌؿيسي زض ؾثكّاي َّير ،زْٗس َّير ٍ كيهير

ٍيػگي ّاي قرهيسي ٍ احؿاؾاذ ذَز تدطزاظًوس .توِ

زٍؾسي" ًكاى زازُاًس كِ زذسطاى زض اؾسهازُ اظ ؾثك

ايي زطزية ،كاضتطاى زض ّواى حالي كِ تا گصقر ظهاى

َّير اَالٖازي تط خؿطاى خيكي هيگيطًس ،ليكي

زَاًايي زثازل خيام زض قالة هسي ضا هيآهَظًس تِ ؾؿوة

زذسطاى ٍ خؿطاى زض اؾسهازُ اظ ؾثك َّير ٌّداضي ٍ

گوٌاهي زض ايي ازاق ّا تِ تاظي ًقوف ٍ ذوَز افكوايي

ؾثك َّير هغكَـ/اخسٌاتي ٍ زْٗس َّير زهاٍذ

خطزاذسوووِ ،تيووواى آًچوووِ زض زًيووواي ٍاقٗوووي اهكووواى

هٌٗازاضي ًكاى ًويزٌّس ٍ ّوچٌيي ،زض اضزثاٌ تا

توواظگَكطزًف ضا ًساضًووس ،ظهيٌووِ تطقووطاضي اضزثوواٌ زض

هؤلهِ ّاي كيهير زٍؾسي ،زذسطاى تِ نَضذ هٌٗازاضي

هحيٍ هداظي ضا تطاي قكل گيطي ضٍاتٍ نويواًِ آًْا

زض نويوير ،افكاي ذَز ٍ زقاتل زٍؾسي تط خؿطاى

آهازُ هيؾاظز (زّقاى ٍ ًيكثرف.)1385 ،

تطزطي زاضًس .زض هؤلهِّاي هداٍضذ ٍ ٍفازاضي ٍ

خَكاض زض هُالِٗاي تاٌَٖاى "هقايؿِ ًگطـ

اٖسواز ،زهاٍذ هٌٗازاضي تيي زٍ خٌؽ هكاّسُ ًكسُ

زاًكدَياى زاًككسُّاي ٖلَم اًؿاًي ٍ هٌْسؾي

اؾر (حداضي ٍ فطزاـ.)1385 ،

زاًكگاُ قيطاظ" ًكاى زازُ اؾر كِ زض هدؤَ خؿطاى

ٖاضفي ٍ ّوكاضاًف تِ تطضؾي ضاتُِ تيي

ًگطـ هثثرزطي تِ زٍؾسي ٍ ضاتُِ تا خٌؽ هرالف

"ؾثكّاي زلثؿسگي تا كيهير زٍؾسي" خطزاذسِ ٍ تِ

زاضًس زا زذسطاىّ .وچٌييً ،گطـ زاًكدَياى هٌْسؾي

ايي ًسيدِ ضؾيسُاًس كِ تيي ؾثك زلثؿسگي ايوي ٍ

تِ چٌيي ضٍاتُي هثثرزط اظ زاًكدَياى ٖلَم اًؿاًي

كيهير زٍؾسي ضاتُِ هثثر هٌٗازاضي ٍخَز زاضز ٍ تيي

اؾر (خَكاض .)1383 ،تطيح زض هُالِٗ ذَز تاٌَٖاى

ؾثك زلثؿسگي ًاايوي تا كيهير زٍؾسي ضاتُِ هٌهي

"چگًَِ ايٌسطًر هيزَاًس زٍؾسي ضا گؿسطـ زّس؟"

ٍخَز زاضز ٍ ّوچٌيي ،تيي ؾثك زلثؿسگي ايُطاتي-

ًكاى هيزّس كِ هقساض هكازثاذ ًَقسِ قسُ زض فًاي

زٍؾَگطا تا هؤلهِّاي زٍؾسي اضزثاٌ هٌهي تِ زؾر

هداظي ،تاٖث ٖويقزط قسى زٍؾسي ٍ زقيقزط قسى

آهسُ اؾر (ٖاضفي ٍ زيگطاى.)1383 ،

زضذَز ٍ قرهير زٍؾساى ايٌسطًسي هيگطزز .تِ ّويي

زّقوواى ٍ ًيكووثرف زض هقالووِ ي ذووَز توواٌَٖاى

زليل ،ايٌسطًر تاٖث زطٍيح زٍؾسيّاي قَيسط هيقَز
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َٖاهل هؤثط تط زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض تيي خَاًاى قْط قيطاظ ..........

( .)Bridge, 2008هچ ٍ زالوَز زض هقالِ ذَز تاٌَٖاى

زٍؾسي ّاي آًالييََ ،ل هسذ اضزثاٌ ٍ زوأثيط گوصاضي

"كيهير زٍؾسيّاي آًاليي ٍ افاليي" ًكاى زازُاًس كِ

ايي اضزثاٌ تط فٗاليور ّواي آفاليوي افوطاز هويخوطزاظز

ضيكِ زٍؾسيّا زض ايٌسطًر اظ ًعزيكي ٍ حواير

( .)Whitty, 2008زض هُالٗازي كِ فِط تِ زٌْايي ٍ يا توا

كوسطي تطذَضزاض اؾر ،ظيطا زٍؾساى آًاليي زض

ّوكاضاًف زض ؾالّاي تيي  1988زا  1994اًدوام زازُ

فٗاليرّاي هكسطک كوسط حًَض زاضًس ( & Mech

اؾر ،هكرم هيقَز كِ هطزم ٖازي تطاي ٖكقّايي

.)Talmud, 2006

اظ ًَٔ زٍؾسي ،اّوير ظيازي قايول قوسُاًوس ( Fehr,

ًسايح زحقيق ّاضزي ٍ تاظٍل تاٌَٖاى "خيوسا كوطزى

.)1996: 4

ٖكووق آًاليووي" ًكوواى هوويزّووس كووِ اهووطٍظُ ايٌسطًوور

ًسايح زحقيقاذ گَياي آى اؾر كِ هُالٗاذ اًسكي

خايگعيي ضاُّاي ؾٌسي تطاي زٍؾسي ٍ ضٍاتٍ ٖاقوقاًِ

زض ايي ظهيٌِ زض ايطاى نوَضذ گطفسوِ اؾور ٍ تيكوسط

قووسُ اؾوور ( .)Hardie & Buzwell, 2006يووي زض

هُالٗاذ خٌثِ زَنيهي ٍ ًگطـ ؾوٌدي زاضًوس ٍ توِ

هقالِاي زحر ٌَٖاى "زهاٍذ ؾثكّواي زلثؿوسگي زض

ََض ٖويق ايي ًؤَ ضاتُوِ ٍ ٖوَاهلي ضا كوِ هَخوة

ضٍاتٍ آًاليي" ًكاى هيزّس كوِ ايوي زهواٍذ زٌْوا زض

زغييوط ٍ زحووَالذ زض ايووي ضاتُووِ هوويقووًَس ،تطضؾووي

زٍؾسيّواي ضؾووي زيوسُ هويقوَز ٍ افوطاز خطيكواى

ًكطزُاًسّ .وچٌيي ،تيكسطزاًكدَياى ضا هُالِٗ كطزُ اًس

حَاؼ زض ؾُح خايييزط اظ افطاز هُووني زض ايوي ًؤَ

ٍ ايي زض حالي اؾر كوِ زاًكودَياى اگوط چوِ خوعٍ

ضاتُِ آًاليي تِ ََض ٍؾيٕ ٍ ٖويق حًَض زاضًس ( Ye,

گووطٍُّوواي خووَاى ّؿووسٌس ،اهووا ٖلووي االنووَل خووعٍ

 .)2007كووَضىٍل ٍ الًووسگطى زض هقالووِاي توواٌَٖاى

گطٍُّاي ًرثِ خاهِٗ ًيوع هحؿوَب هويقوًَس ٍ توِ

"ٖكق زض ايٌسطًر" تِ تطضؾي هقايؿِ گوعاضـ ضٍاتوٍ

لحاِ َّقوثْط ٍ قويَُ ظًوسگي زاًكوگاّي توا ؾوايط

ٖاققاًِ اظ اًٖاي ازاق گهسواى زض فًواي هدواظي زض

خَاًاًي كِ زض هحل ؾكًَسكاى زض قْط قيطاظ ّؿسٌس،

هقاتل اضزثاٌ چْطُ تِ چْطُ زض ضٍاتٍ ضٍظهطُ خطزاذسِ

هسهاٍزٌس.

ٍ تِ ايي ًسيدِ ضؾيسُاًس كِ زْٗس ٍ خسير زض فًواي
هداظي كوسط اظ فًاي ٍاقٗي اؾر ٍ زوايل توِ تواالزط

چارچًب وظري

ًكوواى زازى ٍيػگوويّوواي فيعيكووي ٍ ؾووي زض فًوواي

خػٍّكگطاى زض ذهَل ضٍاتوٍ تويي قرهوي افوطاز

هداظي تيكسط اظ فًواي ٍاقٗوي اؾور ( & Cornwell

هُالٗوواذ فطاٍاًووي ًوووَزُ ٍ زض زثيوويي ايووي ضٍاتووٍ

.)Lundgren, 2007

كَقيسُاًس؛ تطاي هثال ،ايٌكِ چطا تطذي تا تطذي زيگط

ٍيسي زض هقالِاي تاٌَٖاى "زدطتِ ،ضٍاتوٍ ٖاقوقاًِ،

اضزثاٌ زٍؾساًِ تط قطاض هيكٌٌس ٍ تِ تياى زيگوط ،فوطزي

ضٍاتٍ خٌؿي ٍ زٍؾسي زض ايٌسطًر" ًكاى هيزّس كوِ

ضا تطاي زٍؾسي تط هيگعيٌٌسٍ ،لي زيگوطي ضا اًسرواب

فًاي هداظي هحيٍ هٌحهط تِ فوطزي ضا توطاي افوطاز

ًوي كٌٌس؟ ّوچٌيي ،چوطا تطذوي اظ زٍؾوسي ّوا خايواى

تووِ هٌٓووَض يووازگيطي ٍ زدطتووِ زض هووَضز ضٍاتووٍ ٍ

هي ياتٌسٍ ،لي تطذي ًوِ زٌْوا خايواى ًووي ياتٌوس ،تلكوِ

زوووايالذ خٌؿووي زض اذسيوواض آًْووا قووطاض هوويزّووس ٍ

گؿسطزُ زط ٍ ٖويق زط هي قًَس؟ زاًكووٌساى ظيوازي زض

ّوچٌوويي ،تووِ تطضؾووي ذهَنووياذ افووطاز (قرهووي،

حووَظُّوواي هرسلووف ٖلووَم اًؿوواًي ،ترهووَل

فيعيكووي ٍ خووصاتير) هقووساض ظهوواى نووطد قووسُ زض

خاهِٗقٌاؾي ٍ ضٍاًكٌاؾي كَقيسُاًوس توِ ايوي گًَوِ

خاهِٗ قٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿر ٍ ؾَم ،قواضُ خياخي ( ،)46قواضُ زٍم ،زاتؿساى 1391
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خطؾفّا خاؾد زازُ ،تطاي زثييي آًْا ًٓطياذ هرسلوف

اًسٓاض زاضًس زض ضٍاتٍ توسيل قاتول زؾسطؾوي زضيافور

اظ هٌٓطّاي هسهواٍذ اضايوِ زازُ اًوس .زض ايٌدوا يووي

كٌٌس ،هقايؿِ هيكٌٌسَ .ثق ايي ًٓطيِ ،فطآيٌوس اضظيواتي

تطضؾي ًٓطياذ هرسلف ؾٗي ذَاّس قوس چواضچَب

ضياير ،قاهل هقايؿِّا تا ًسوايح زيگوط هوطزم كوِ زض

ًٓطي زحقيق اضايِ قَز.

ضاتُِّايكاى زضيافر هيكٌٌس ٍ ّوچٌيي ،هقايؿِّوايي

ًٓطيِّواي زقَيور :كواضتطز انوَل زقَيور توطاي

اؾر كِ ها تا ضٍاتٍ گصقسِ ،تِ زؾر آٍضزُاين .هوا توط

2

هثٌاي ايي هقايؿِّا حؿي اظ ؾُح خازاـّا ٍ ّعيٌِّا

اضايِ قسُ اؾرّ .ط زٍي ايي گطٍُّاي كاضي توط ايوي

ضا زَؾِٗ هي زّين كِ زض ضاتُِ هيياتين .اگط ايي ًسوايح

ٖقيسُاًس كِ ها خصب هطزهي هيقَين كِ تِ ها خوازاـ

زض ضاتُِ حايط توط اؾواؼ ايوي هٗيواض تاقوسًٓ ،طيوِ

هيزٌّسّ .وچٌيي ،ايي ًٓطيِخطزاظاى تِ انوَل قوطَي

خيفتيٌي هي كٌس كِ اظ ضاتُِ ضايي ذوَاّين توَز ،اهوا

كطزى كالؾيك اّوير هيزٌّوس ٍ تٗوالٍُ ،خويفتيٌوي

اگط ًسايح خوايييزوط اظ ؾوُح هقايؿوِ تاقوس ،هوا اظ آى

هي كٌٌس كِ ها هطزهي ضا زٍؾور زاضيون كوِ زقطيثواً توا

ًاضايي ذَاّين تَز (.)Fehr, 1996: 25

هُالِٗ خصاتير زَؾٍ تيطى ٍ كلَض ٍ 1لوَذ ٍ لوَذ

زدطتياذ ها اظ خازاـ ّاي زضيافر قسُ هطزثٍ ّؿوسٌس
(.)Fehr, 1996: 24

ًٓطيِ تطاتطي ّاذ فيلس :5فطو اؾاؾي ايي ًٓطيِ،
ايي اؾر كوِ هوا ؾوٗي هويكٌوين زوا ًسايدوواى ضا زض

ًٓطيِ هثازلِ اخسوواٖي ٍ تطاتوطي :ايوي ًٓطيوِ ًيوع

ضاتُِ اي كِ ٍاضز هي قوَين ،توِ حوساكثط تطؾواًين .هوا

هاًٌس ًٓطيِ زقَير تط ًقف خازاـّا زض خصب ،زأكيوس

ًسايدووواى ضا زض هقاتوول فطآيٌووسّوواي هقايؿووِ اضظيوواتي

هيكٌس ،اها آًْا زض خؿسدَي زثييي ضفساض زض ضٍاتوٍ زض

هيكٌوين .زض حوال زض ايوي ًكسوِ ًٓطيوِّوا گًَواگَى

حال خطياى ّؿسٌس زا آًكِ تط ضٍي خصب اٍليِ 3زوطكع

هي قًَسًٓ .طيِ خطزاظاى هثازلِ اخسواٖي هٗسقسًس كِ هوا

كٌٌسٖ .الٍُ تط ايي ،آًْا افعٍى تط ؾاظُ خازاـ ،زٗسازي

خازاـّا ٍ ّعيٌِّا ضا زض ضٍاتٍ فٗليهاى تا افطازي كوِ

ؾاظُ تطاي زَخيِ ضيواير ٍ زْٗوس زض ضٍاتوٍ هُوط

هٗسقسين كِ هويزَاًؿوسين زض ضٍاتوٍ توسيل توِ زؾور

هيكٌٌس .يكي اظ ايي ًٓطيوِّوا كوِ زوأثيط ٖووسُاي زض

آٍضين ،هقايؿِ هي كٌين ،اها ًٓطيِ تطاتطي هٗسقوس اؾور

ضٍاًكٌاؾي اخسوواٖي گصاقور ،توِ ًٓطيوِ ٍاتؿوسگي

كِ ها ًسايح ذوَز ضا توا ًسوايح قوطيك زض ضاتُوِ هواى،

هسقاتل زيثوَذ ٍ كلوي 4هطتوٌَ توَز .قًويِ اؾاؾوي

هقايؿِ هيكٌوين .ايوي زهواٍذ كليوسي تويي زٍ ًٓطيوِ

ًٓطيِ ّاي هثازلِ كِ قاهل ًٓطيِ ٍاتؿسگي هسقاتول ًيوع

اؾر .خيف تيٌي ًٓطيِّاي هثازلِ اخسواٖي ايوي اؾور

هيقَز ،ايي اؾر كِ اگط هيذوَاّين هوطزم اظ ضٍاتوٍ

كِ زا آًدا كِ خازاـّا ؾٌگييزط اظ ّعيٌِّا زض ضٍاتوٍ

ضايي گطزًس ،خازاـّوا تايوس ؾوٌگييزوط اظ ّعيٌوِّوا

تاقووٌس ،هووا ضيوواير ذووَاّين زاقوور .آى زؾووسِ اظ

تاقٌس .زيثَذ ٍ كلي تياى هي كٌٌس كِ قطكر كٌٌوسگاى

ًٓطيِخطزاظاى تطاتطي كِ هٗسقسًس اًهاد هَئَ انلي

زض يك ضاتًُِ ،سايح ضاتُِ حايط ضا تا ًسايدي كوِ آًْوا

زض ضٍاتٍ اؾر ،خيفتيٌي هيكٌٌس كِ ها فقوٍ ٌّگواهي

زض گصقسِ زدطتِ كطزُاًس ٍ ّوچٌيي ،تا ًسايدي كِ آًْا

اظ ضاتُووِ ضيوواير ذووَاّين زاقوور كووِ زضک كٌووين

1

Byrne & Clore.
Lott & lott.
3
Initial attraction.
4
Thibaut & Kelley.

ًسايدواى تا ًسايح قطيكواى قاتل هقايؿِ تاقٌس.

2

Hatfield.

5
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َٖاهل هؤثط تط زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض تيي خَاًاى قْط قيطاظ ..........

ًٓطيِ زَؾِٗاي :ايي ًٓطيِ تا زغييطاذ زض ضٍاتٍ زض

تووط ضاتُووِ زٍؾووسي زذسووط خؿووط خوويف اظ اظزٍاج

ََل ظهاى ؾطٍكاض زاضز ،لوصا ايوي ًٓطيوِ زوَاى آى ضا

ًويخطزاظًس .تطاي هثال ،تِ ؾؤالّايي اظ ايي زؾر كوِ

زاضز كِ تِ ؾؤالّايي اظ ايي زؾر خَاب زّس كِ آيوا

چگًَِ اضظـ ّاي اخسواٖي زگطگوَى قوسُ ٍ ضٍاتوٍ

زٗييي كٌٌسُ ّاي خصاتير يوا زٍؾور زاقوسي زض َوَل

زٍؾسي خيف اظ اظزٍاج تِ زثٕ آى زغييط هيكٌس ٍ يا اثوط

خطياى زٍؾسي زغييط هيكٌٌس يا ًوِ (.)Fehr, 1996: 34

َٖاهل كالى ؾاذساضي (هاًٌس ظيط ؾاذرّاي اضزثواَي

ًٓطيِ ّاي چٌوس هطحلوِاي زض اضزثواٌ توا ًٓطيوِّواي

ٍ اَالٖازي) ٍ يا ؾَُ هياًي (هاًٌس ذواًَازُ ،ؾوثك

زَؾِٗاي هُط قسُاًس .ايي ًٓطيِ ّا اتسسا تا هٗاققِ ٍ

ظًووسگي ٍ گووطٍُ زٍؾووساى) چگًَووِ تووط ضٍي آى اثووط

اًسراب ّوؿط ؾطٍكاض زاضًس.

هيگصضًس .يا زَخْي ًساضًس ٍ يا اظ آى تِ ََض ؾوُحي

تِ ََض ذالنًِٓ ،طيِ ّاي زقَير تط ايي هَيؤَ

هيگصظًسّ .وچٌيي ،آًْا زأثيط فطآيٌوس خْواًي قوسى ٍ

زأكيس هيٍضظًس كِ ها تا افطازي زٍؾر هيقَين كوِ اظ

هؤلهِ ّاي آى ضا تط ضفساض زٍؾسياتاًِ خَاًواى ،توِ ٍيوػُ

يك ؾَ آًْا تِ ها خازاـ هي زٌّس ٍ اظ ؾَي زيگط ،ها

اًسراب زٍؾسي اظ خوٌؽ هروالف هوَضز زَخوِ قوطاض

تِ آًْا خازاـ هي زّوين .اگوط چوِ ًٓطيوِّواي هثازلوِ

ًويزٌّس .زض خْاًي كِ تِ قسذ زحور زوأثيط َٖاهول

اخسواٖي ٍ تطاتطي تط اّوير خازاـّا زض ضٍاتوٍ تويي

خْاًي زض حوال زگطگوًَي اؾور ،زَخوِ ًساقوسي توِ

افطاز ،تَيػُ زٍؾسيّا زأكيس زاضًس ،اها تِ ايي اهط زَخوِ

فطآيٌس خْاًي قسى هي زَاًس زض فْن آى ،اظ خسيسُّواي

هيكٌٌس كِ زض يك ضاتُِ ،خازاـّوا ؾوُح ضيواير ضا

زض حال ٍقَٔ تكاّوس ٍ زثيويي ًاقهوي اظ خسيوسُّواي

زٗييي هيكٌٌسًٓ .طيِ ّواي هثازلوِ توط اّويور ههواّين

اخسواٖي ،اظ خولِ ضٍاتٍ زٍؾوسي تويي زذسوط ٍ خؿوط

زيگووطيّ ،وچووَى زؾسطؾوويخووصيطي ،تووسيلّووا ٍ

خيف اظ اظزٍاج تِ زؾر زّس.

ؾطهايِگصاضيّوا زض هحاؾوثِ ؾوُح زْٗوس ًيوع زأكيوس

خْاًي قسى فطايٌسي اؾور كوِ توط َّيور افوطاز،

هيكٌٌس .زض زثييي ضياير ٍ زْٗوس (خايوساضي)ًٓ ،طيوِ

ضٍاتٍ قرهي ٍ ظًسگي ذهَني آًْا زوأثيط گصاقوسِ

تطاتطي تط اّوير ازضاکّاي ؾوُح خوازاـّواي يوك

اؾوور (ذَاخووًِووَضي .)1385 ،زٍؾووسي ،نووويوير ٍ

قطيك ًؿثر تِ ذَز فطز ٍ اّوير آى زأكيس هيكٌوس.

ّوچٌيي ،ضٍاتٍ خٌؿي ،تركي اظ ضٍاتٍ قرهي افطاز

زض خاياىًٓ ،طيوِّواي زَؾوِٗاي زض خؿوسدَي زثيويي

تِ قواض هي ضًٍس .ايي ضٍاتٍ زض زٍضاى ؾٌسي تط اؾاؼ

گكَزى ضٍاتٍ تِ ٍؾيلِ زَالي هطاحل ّؿسٌس .تِ َوَض

اضظـ ّاي ذال آى زٍضاىّ ،وچَى اذالل ،قوطد

كلي ،ايي ًٓطيِ ّا تا هطحلِاي قطٍٔ هيكٌٌس كِ افوطاز

ٍ هاًٌس آًْا اؾسَاض توَزُ اؾور (گيوسًع-141 :1387 ،

قطكر كٌٌسُ زض ضاتُِ زٍؾسي تا يكسيگط تيگاًوِاًوس ٍ

 ،)142اها زض زٍضاى هاتٗس ؾوٌر زحور زوأثيط فطآيٌوس

زض ًْاير ،ضٍاتٍ نويوي هسقاتل ضا تٌيواى گصاقوسِ ،يوا

هسضًيسِ ٍ قكل هسأذط 1آى ]توِ تيواى گيوسًع (ّواًدوا:

ضٍاتٍ ضا حل ًكسُ ضّا هيكٌٌس.

 [ )18زحوور زووأثيط اضظـّوواي فطاؾووٌسيّ ،وچووَى

ًٓطيِّاي هَضز هُالِّٗ ،طيك تِ تركي اظ خسيوسُ

ٍفووازاضي ٍ زضؾووسي ّؿووسٌس (ّواًدووا .)142 :زض ايووي

زٍؾسي زَخِ كطزُاًس .الثسِّ ،ط يك اظ ايي ًٓطيِّوا ضا

ٍيٗير "ضاتُِ" تِ ٌَٖاى اتعاضي تطاي زَؾِٗ "ذَز"

هي زَاًٌس تطاي زثييي زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ًيع تِ ًحَي

زض ًٓط گطفسِ هيقَز ٍ اًسٓاض هيضٍز كِ ايي ضاتُِ توِ

تِ كاض آيٌس اها تِ ََض زقيق ،تِ تؿياضي اظ َٖاهل هوؤثط

1

Late modernity.
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ٌّگاهي كِ ايي ّسد تطاي هسذ ظهاًي زًثوال ًكوَز،

افطاز تِ خْاى خيطاهَى ذَزقواى ضا ؾوثة هوي قوًَس.

هٌحل گطزز .تِ ًٓط گيسًع ايي ضٍاتٍ ها تٗس ؾوٌسي يوا

كؿاًي كِ اظ ايي فٌاٍضيّا اؾسهازُ هي كٌٌوسّ ،ووَاضُ

ٖكق ًابٍٖ ،سُ آظازي ٍ قازكاهي اًؿاى ضا هي زّوس،

زض هٗطو اضظـّا ٍ ٌّداضّايي ّؿسٌس كِ غيط تَهي

اها زض ٖيي حال غيط قاتل خيفتيٌي اؾر ،ظيطا زْسيسي

ٍ ؾاذسِ ٍ خطزاذسِ فطٌّگّاي ؾايط خَاهوٕ ّؿوسٌس.

تطاي فائق آهسى اًؿاىّا تط ايُطابّاؾور ٍ آًْوا ضا

زض ايي هياى ،خَاًاى تيكسط اظ ؾايط گطٍُّا زحر زوأثيط

تِ زضگيط قسى زض ضفساضّاي اٖسيوازآهيع خثطاًوي ؾوَق

ّؿووسٌس ،ظيووطا زٍضُ خووَاًي زٍضُ ؾوواذسي َّيوور ٍ

هيزّس (.)Gross, 2002

تاظزَليس آى اؾر ٍ اظ آًدا كِ َّير خسيوسُاي ؾويال

يكي اظ خسيسُّاي هْن زض ذهَل فطآيٌس خْواًي

اؾر ٍ هسام زض حال زگطگًَي ،خَاًاى توطاي ؾواذسي

قسى كِ گيسًع تِ آى اقاضُ هيكٌس "زاًف ظهيٌِظزايي"

آى اظ هٌوواتٕ زض زؾسطؾكوواى اؾووسهازُ هووي كٌٌووس .ايووي

قسُ اؾر .ايي ًَٔ زاًف ،زاًف هحلي ضا كِ تط هثٌاي

فٌوواٍضيّووا تووا زض زؾووسطؼ قووطاض گصاقووسي اَالٖوواذ

ؾٌر ٖول هيكٌوس ،زحور زوأثيط قوطاض زازُ ،آى ضا توِ

هرسلووف ،اهكوواًي تووطاي خَاًوواى فووطاّن ؾوواظًس زووا

چالف هيگيطز .خْاًي قسى اظ ايوي زيوسگاُ ؾوٌر ضا

هؤلهِّاي ؾاظًسُ َّير ذَز ضا توا زضكٌواض ّون قوطاض

زًٗيف هي كٌس ٍ قاتلير هطزم ضا تطاي ظًسگي آظازاًوِ

گصاقسي آى ٌٖانط تاظؾاظي كٌٌس.

ٍ هؿسقل افعايف هيزّس ( .)ibid.اگط ضٍاتوٍ زذسوط ٍ

تِ تاٍض گيسًع ،ؾثكّاي ظًسگي ،اهكاًاذ هرسلهوي

خؿط ضا تِ ًَٖي تط هثٌاي زاًف ذوال ذوَزـ زلقوي

ّؿسٌس كِ افطاز تطاي زَليس ٍ تاظزَليس َّيور ذوَز اظ

كٌين ،ايي ضٍاتٍ زحر زوأثيط فطآيٌوس خْواًي قوسى اظ

آًْا اؾسهازُ هيكٌٌس .ؾثك ظًوسگي هدوَٖوِاي كون ٍ

چاضچَب ّاي ظهيٌِ اي ذَز ٍ اضظـّاي ظيطتٌايياـ

تيف خاهٕ اظ ٖولكطزّاؾر كوِ فوطز آًْوا ضا توِ كواض

ذاضج قسُ ٍ تط هثٌاي الگَّايي كِ هطزثٍ توا خَاهوٕ

هي گيطز چَى ًِ ،فقٍ ًياظّواي خواضي اٍ ضا توطآٍضزُ

زيگط اؾر ،خيًَس هيذوَضزٖ .لور ايوي اهوط اظ هٌٓوط

هيؾاظًس ،تلكِ ضٍايور ذانوي ضا ّون كوِ ٍي توطاي

هكواًي ٍ

َّير قرهي ذَز تط گعيسُ اؾر ،زض تطاتط زيگوطاى

ضٍاتٍ خيچيسُ هياى زضگيطيّواي هحلوي (قوطايٍ ّون

هسدؿن هويؾواظز (گيوسًعّ .)120 :1378 ،وچٌواىكوِ

حًووَضي) ٍ ّوكٌكووي اظ ضا زٍض (خيًَووسّاي هيوواى

چاًي ًيع هي گَيوس ،ؾوثك ظًوسگي ،قوكل اخسوواٖي

حًَض ٍ غيثر) تط هيگطزز (گيسًع.)77 :1377 ،

خسيسي اؾر كِ ًكاًِ ًرؿسيي َّير ّط فطز اؾور.

گيسًع تِ خسيسُّاي فانولِگيوطي ظهواًي

زض ايٌدا خَاًاى اظ الگَّايي اظ ضٍاتٍ تيي زذسوط ٍ

ٍي تووط ايووي توواٍض اؾوور كووِ ؾووثكّوواي ظًووسگي،

خؿط اؾسهازُ هي كٌٌس كِ هحهوَل هؤلهوِّواي خْواًي

حؿاؾيرّايي ّؿوسٌس كوِ زض اّويورّواي اذالقوي،

قسى اظ خولِ ؾثكّاي خسيوس ظًوسگي اؾور كوِ اظ

هٌَٗي ٍ يا ظيثاييقٌاذسي ًهوَش هويكٌٌوس ( Chaney,

َطيووق زووواؼّووا ٍ اضزثاَوواذ (تووَيػُ فٌوواٍضيّوواي

 .)1996: 11چوواًي هٗسقووس اؾوور كووِ تووطاي افووطاز ٍ

اَالٖازي ٍ اضزثاَي ًَيي) تا خَاهٕ زيگط كِ تط هثٌاي

گطٍُ ّايي كوِ زَؾوٍ ضاُّواي ؾوٌسيزوط ظًوسگي ،زض

اضظـ ّاي فطٌّگي هسهاٍذ ٍ گاُ هسٗاضيي تا خاهٗوِ

قووطايٍ خسيووس زچوواض تووي ثثووازي هوويقووًَس ،ؾوواذسي

ذَزقواى ّؿووسٌس ،كؿوة كووطزُاًووس .ايوي فٌوواٍضيّووا

ؾثكّاي ظًسگي هيزَاًس تِ ٌَٖاى اتعاض هْووي توطاي

زغييطاذ فطٌّگي ٍ تِ زثٕ آى زغييط زض َّير ٍ ًگطـ

هقاتلِ تا زغييطاذ اخسواٖي كاضتطز زاقسِ تاقس (.)ibid
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َٖاهل هؤثط تط زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض تيي خَاًاى قْط قيطاظ ..........

تِ تاٍض ٍي ،يكي اظ خياهسّاي ٍيٗير زدسز تطاي

ٍ خاهِٗ هغايط اؾر .اظ ؾَي زيگوطٍ ،ضٍز توِ فًواي

فطز زض ظًسگي ضٍظهطُ ايي اؾر كِ قيَُ ظًسگي تطاي

هداظي ًيع ذَز هيزَاًوس توِ زگطگوًَي َّيور آًْوا

فطز زض قطايٍ ها تٗس ؾٌر اّوير هي ياتس ٍ تطاي فطز

كوك كٌس ،ظيطا يكي اظ ٍيػگيّاي ايي فًا ،گوٌواهي

ٖاهل ،اهط اخسٌوابًاخوصيطي هويقوَز (گيوسًع:1377 ،

اؾر ( ٍ )Postmes & Spears, 2002زض يك فًواي

 .)119اگط چِ ّوواى َوَض كوِ زيوسگاُّواي زقَيور،

تيًام ٍ ًكاى اظ افطاز ّطگًَِ ضفسواضي هويزَاًوس ؾوط

تطاتطي ٍ زَؾِٗاي تط ًياظّا ،خازاـّا ٍ ّعيٌِّا زأكيس

تعًووسّ .وچٌووييٍ ،ضٍز تووِ ايووي فًوواّا هوويزَاًووس تووِ

هي كٌٌس ،خَاًاى اظ زٍ خٌؽ تِ يكسيگط گوطايف خيوسا

قكلگيطي َّير خْاًي كوك كٌس؛ تِ ايوي هٌٗوا كوِ

هي كٌٌس ،اها ايي تركي اظ ٍاقٗير اؾر .تروف زيگوط

افطازي كِ زض قثكِّاي هداظي ٍاضز هيقًَس ،احسوال

تؿووسطّاي اخسووواٖي ،هٌوواتٕ اَالٖووازي ٍ ؾووثكّوواي

تيكسطي ٍخَز زاضز كِ آًْا احؿاؼ ّن شاذ خٌساضي ٍ

ظًسگي هرسلهي اؾر كِ تط ايي گوطايفّوا ٍ ًحوَُ ٍ

َّير خْاًي زاقسِ تاقٌس (ًَضيؽ تِ ًقول اظ ّلوس ٍ

ًَٔ آًْوا زأثيطگوصاض توَزُ ٍ ّؿوسٌس .توط ايوي اؾواؼ،

هك گطٍ.)159 :1382 ،

خَاًاى اَالٖاذ هرسلف ضا اظ هٌاتٕ هرسلف ،اظ خولوِ

زض ايٌدا تايس تِ ًقكي كِ ذاًَازُ ٍ گطٍُ زٍؾوساى

فٌوواٍضيّوواي اَالٖووازي ٍ اضزثوواَي ًووَيي تووِ زؾوور

تِ ٌَٖاى َٖاهل خاهِٗخصيطي ايها هي كٌٌس ،زَخِ ًوَز.

هيآٍضًس .ايوي فٌواٍضيّوا اگوط چوِ هَخوة زكوكيل

زأييس يا ضز ضفساض خَاًاى اظ ؾَي زٍؾساى ٍ يا ذاًَازُ،

قووثكِّوواي هدوواظي ٍ زض ًْايوور ،ؾووطهايِ اخسووواٖي

هي زَاًس زض زقَير يا زًٗيف ضفساض هؤثط تاقوس ،ظيوطا

خَاًاى هي گطزز ( )Hiller & Franz, 2004كِ ذَز تِ

َّير ّط فطز زض گطٍُ قكل هوي گيوطز ٍ ذواًَازُ ٍ

آقٌايي ٍ زقَير ضٍاتٍ هي اًداهس ،اها اظ ؾَي زيگوط

ؾدؽ زٍؾساى تيكسطيي ضاتُِ ٖاَهي ضا تا فوطز زاضًوس.

اَالٖوواذ حانوول اظ آًْووا زض زضٍى اخسواٖوواذ آًْووا

تٌاتطايي ،ضفساض زٍؾرياتي ٍ ًگطـ تِ زٍؾسي زذسط ٍ

زؾسكاضي ٍ تاظزٌٓين هي قَز (ذَاخًَِضي.)1385 ،

خؿط ،حانل زٗاهل هياى چٌسيي ٖاهل هْن اؾر كِ زض

اظ ؾَي زيگط ،تايوس زَخوِ زاقور كوِ زٍلورّوا

ايي هياى هيزَاى تِ زؾسطؾي تِ فٌاٍضيّاي اَالٖوازي

چٌساى ًٓاضذ ٍ كٌسطلي تط خطياى اَالٖواذ اظ َطيوق

ٍ اضزثوواَي ،ؾووثك ظًووسگي ،فكوواض ذوواًَازُ ٍ فكوواض

ايي فٌاٍضيّا ًوي زَاًٌس اٖوال كٌٌس .زض هطحلِ تٗسي

گطٍّي اقاضُ كطزّ .وچٌيي ،تا زَخوِ توِ ّعيٌوِّواي

اَالٖاذ زؾسكاضي قسُ تا زَخِ تِ قطايٍ هحيُي توِ

هسهاٍزي كِ ايي زٍؾسي تطاي زذسطّا ٍ خؿطّا هيزَاًس

كاض تؿسِ هيقًَسّ .وچٌيي ،خَاًواى توطاي زٗطيوف ٍ

زاقسِ تاقس ٍ حؿاؾيسي كِ خاهِٗ هطزؾاالض توطاي ّوط

تاظ زٗطيف هسام َّير ذوَز اظ هٌواتٕ زض زؾسطؾكواى

يك اظ ايي زٍ خٌؽ ٖوالً ًكواى هويزّوس ،هويزوَاى

اؾسهازُ كطزُ ،اظ هياى آًْا زؾر تِ گوعيٌف هويظًٌوس.

اًسٓاض زاقر كِ تطذَضز ّط يك اظ ايوي زٍ خوٌؽ توِ

ايي گعيٌفّا هَخة هي قًَس زا ؾثك ّواي هرسلوف

ضاتُِ تا خٌؽ هرالف هسهاٍذ تاقس.

ظًسگي آًْا قكل تگيطز كِ گاّي تا اًسٓاضاذ ذواًَازُ
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مذل تجرتي
خٌؿير
اؾسهازُ اظ ايٌسطًر
اؾسهازُ اظ گهسواى ايٌسطًسي
اؾسهازُ اظ ًطم افعاضّاي ضاياًِاي
اؾسهازُ اظ هاَّاضُ
گطايف تِ زٍؾسي زذسط ٍ

اؾسهازُ اظ خياهك

خؿط
اؾسهازُ اظ ؾوي.زي،زيٍ.ي.زي ٍ ام
خي زطي خليط
ؾثك ظًسگي
فكاض زٍؾساى
فكاض ذاًَازُ

فرضيٍَاي تحقيق

 - 1ضاتُِ هٌٗي زاضي تويي خٌؿوير خاؾورگَياى ٍ
گطايف تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هياى خَاًواى
ٍخَز زاضز.
 - 2ضاتُِ هٌٗازاضي تيي اؾسهازُ اظ ايٌسطًر ٍ گطايف
تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هيواى خَاًواى ٍخوَز
زاضز.
 - 3ضاتُِ هٌٗا زاضي تيي اؾسهازُ اظ گهسواى ايٌسطًسي ٍ
گطايف تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هياى خَاًواى
ٍخَز زاضز.
 - 4ضاتُِ هٌٗا زاضي تويي اؾوسهازُ اظ ًوطم افعاضّواي
ضاياًِ اي ٍ گطايف تِ زٍؾوسي زذسوط ٍ خؿوط زض
هياى خَاًاى ٍخَز زاضز.

 - 5ضاتُِ هٌٗازاضي تيي اؾسهازُ اظ هاَّاضُ ٍ گطايف
تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هيواى خَاًواى ٍخوَز
زاضز.
 - 6ضاتُِ هٌٗا زاضي تيي اؾسهازُ اظ خياهك ٍ گوطايف
تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هيواى خَاًواى ٍخوَز
زاضز.
 - 7ضاتُووِ هٌٗووازاضي توويي اؾووسهازُ اظ زيٍ.ي.زي،
ؾي.زي ٍام.خي.زطي .خليوط گوطايف توِ زٍؾوسي
زذسط ٍ خؿط زض هياى خَاًاى ٍخَز زاضز.
 - 8ضاتُِ هٌٗا زاضي تيي ؾثكّاي ظًوسگي هوسضى ٍ
گطايف تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هياى خَاًواى
ٍخَز زاضز.
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َٖاهل هؤثط تط زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض تيي خَاًاى قْط قيطاظ ..........

 - 9ضاتُِ هٌٗا زاضي تيي فكاض زٍؾساى ٍ گوطايف توِ

زذسطاى زتيطؾساًي ٍ زاًكدَياى زاًكوگاُ قويطاظ اضايوِ

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هياى خَاًاى ٍخَز زاضز.

قووس .تووطاي هحاؾووثِ خايووايي گَيووِّوواي خطؾكووٌاهِ اظ

 - 11ضاتُِ هٌٗازاضي تيي فكاض ذواًَازُ ٍ گوطايف توِ

زكٌيووك آلهوواي كطًٍثوواخ اؾووسهازُ قووس .خايووايي َيووف

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض هياى خَاًاى ٍخَز زاضز.

گطايف تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تا  7گَيِ تطاتط توا 0/7
( )α ;0/7تَز .حَظُ ّواي هْووي كوِ فطآيٌوس خْواًي

ريش ضىاسي پصيَص

قووسى زض آًْووا ضٍي زازُاًووسٖ ،ثاضزٌووس اظ:حووَظُّوواي

ايي زحقيق تا ضٍـ زحقيق كوّوي توِ قويَُ خيوايكوي

اقسهازي ،ؾياؾي ،فطٌّگي ،فٌواٍضي ٍ اخسوواٖي ،اهوا

اًدام خصيطفسِ اؾر كِ قيَُ هٌاؾثي تطاي زحقيقوازي اظ

ّوچٌاًكِ گيوسًع تواٍض زاضز ،فطٌّوگ زض زحور اتٗواز

ايي زؾر هحؿَب هويقوَز ،ظيوطا خاهٗوِ آهواضي ٍ

خْاًي قسى قطاض زاضز ٍ اظ ضؾاًِّاي ذَز ًوويزَاًوس

حدن ًوًَِ هَضز تطضؾي گؿسطزُ تَزُ اؾور .زض ايوي

هٌهك قوَز ،تٌواتطايي ،حوَظُ ّواي هوَضز هُالٗوِ توِ

زحقيق ،زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تِ ٌَٖاى هسغيط ٍاتؿوسِ زض

حَظُ ّاي فطٌّگي ٍ فٌاٍضي (زؾسطؾي تِ فٌاٍضيّاي

ًٓط گطفسِ قسُ اؾر .چاضچَب ًوًَوِ گيوطي زحقيوق

اَالٖازي ٍ اضزثاَي) هحسٍز هي قَز .زض زحقيق ،زٌْوا

هحسٍزُ ههَّب قْط قيطاظ توَز .قويَُ ًوًَوِ گيوطي

زأثيط ؾثك ظًسگي ٍ فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثواَي،

زهازفي چٌس هطحلوِاي توَز .زض قوْط قويطاظ ّكور

تِ ٖلر اّوير ظيازقاى زض هُالٗواذ خْواًي قوسى،

هٌُقِ ٍخَز زاضز كِ ّوِ آًْا اًسرواب قوسًس .اظ ّوط

تطضؾي قسُ اًس:

هٌُقِ چْاض حَظُ تِگًَِ زهازفي تطگعيسُ ٍ ؾدؽ زض

فٌوواٍضيّوواي اَالٖووازي ٍ اضزثوواَي (ّICTووا):

زضٍى ّط حوَظُ زٍ تلوَک اًسرواب قوس .تلوَکّواي

فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي قاهل آى فٌاٍضي ّايي

كَچكسط تِ ٌَٖاى يك ذَقوِ زض ًٓوط گطفسوِ قوسًس.

هيقَز كِ زَاًايي خوطزاذسي توِ اَالٖواذ ضا زاضًوس ٍ

ذاًَاضّاي زضٍى ذَقِ ّا تطضؾي قسًس ٍ زض نَضذ

اقكال گًَاگَى اضزثاَواذ ضا هيواى كٌكوگطاى زؿوْيل

ٍخَز يوك خوَاى  15زوا  29ؾوالِ زض ذواًَازُ توا اٍ

هيكٌٌس .زض ايٌدا هيوعاى اؾوسهازُ اظ ضاياًوِ ،ايٌسطًور ٍ

ههاحثِ قس .تطاي هحاؾوثِ حدون ًوًَوِ خوػٍّف اظ

هكوووسقاذ آىّ ،وچوووَى گهسوووواى ايٌسطًسووي ،خؿووور

ضٍـ ًوًَِگيطي ليي اؾسهازُ قس (Lin, 1978: 446-

الكسطًٍيكووي ،زلهووي ّوووطاُ ٍ هكووسقاذ آىّ ،وچووَى

ً .)447وًَِ گعيٌكي تا يوطية خايوايي  ،  3يوطية

 ٍ ،SMSزض ًْاير هاَّاضُ هَضز ؾٌدف قطاض گطفسٌس.

اَويٌاى  95زضنس ٍ ٍاضياًؽ خوٗير  50-50زضنوس

تووطاي ؾووٌدف ايووي هسغيووط زطكيثووي ،اظ قووواضي اظ

(فطو تاالزطيي حس ٍاضيواًؽ زض خوٗيور) تطاتوط توا

خطؾف ّايي كِ هيعاى ؾواٖرّواي اؾوسهازُ اظ آًْوا ضا

ً 600هط تَز ،اهوا توا ٍخوَز زوالـ فوطاٍاى زٌْوا 531

هيؾٌدس ،اؾسهازُ قس .زض ايٌدا هسغيط تِ زؾر آهسُ زض

خطؾكٌاهِ كاهل تطگكر ًوَز.

ؾُح فانلِاي تَز.

1

تووطاي زٗيوويي اٖسثوواض خطؾكووٌاهِ اظ اٖسثوواض نووَضي

ؾووثك ظًووسگي :فايوولي تووا تطضؾووي ًٓطيووِّوواي

اؾوسهازُ قووس .ايووي اؾوواؼ ،خطؾكووٌاهِ تووِ زٗووسازي اظ

گًَاگَى ؾثك ظًسگي ،قواذمّواي هسٌوَٖي ضا كوِ

نوواحةًٓووطاى ٍ ّوچٌوويي ،چٌووسيي زووي اظ خؿووطاى ٍ

تطاي اًساظُ گيطي ؾثك ظًسگي تِ كاض ضفسوِ اؾور ،توِ

1

قط ظيط َثقِتٌسي كطزُ اؾر )1 :ههوطد فطٌّگوي؛

Lin
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 )2فٗاليرّاي فطاغر؛  )3قواذمّواي خطاكٌوسُ كوِ

هيگيطز ( .)Hinde, 1979: 15زٍؾسي زض ًٓط اٍ ،قاهل

قاهل هسيطير توسى ،الگَّواي ههوطد ٍ هاًٌوس آًْوا

العام كوك تِ زٍؾور زض ظهواى ًيواظ اؾور ( Hinde,

هيقَز .اگط چِ گاّي ههطد فطٌّگي ذَز هيزَاًوس

ّ .)2007: 23اضزوواج زٍؾووسي ضا قوواهل ٌّداضّوواي

تركي اظ فٗالير اٍقاذ فطاغر تِ قواض آيوس ،اهوا ّوط

هْطتاًي ٍ هؿؤٍلير هي زاًس كِ زؾر كن زض زٗاهالذ

فٗاليوور فطاغسووي ههووطد فطٌّگووي ًيؿوور .ههووطد

تا تيگاًگاى تط خؿوسِ ًيؿور .زٍؾوساى زض خؿوسدَي

فطٌّگي ًيع ّويكِ زض اٍقاذ فطاغر اًدام ًوويقوَز.

ّوكاضي تا يكسيگطٍ زض ًثَز فكاضّاي اخسواٖي قوَي

تطذي اظ فٗاليور ّواي اٍقواذ فطاغور كوِ توِ هٌعلوِ

زض خي ًعزيك قسى ّؿسٌس (.)Hartup, 1975: 11

قاذم ؾثك ظًسگي اظ آًْا تِ قواض آهوسُ ٍ اظ آًْوا

ّايع تط ايي تاٍض اؾر كِ زٍؾسي ٖثواضذ اؾور اظ

اؾسهازُ قسُ اؾرٖ ،ثاضزٌس اظ :فٗاليورّواي ٍضظقوي،

ٍاتؿسگي هسقاتل اضازي تيي زٍ قرم زض َوَل ظهواى

ضفر ٍ آهس تا زٍؾساى ٍ هوسيطير توسى كوِ توِ اًوَأ

كووِ زض خْوور زؿووْيل اّووساد اخسووواٖيٖ -وواَهي

ٖازاذ لثاؼ خَقيسى ،آضايف هوَي ؾوط ٍ اؾوسهازُ اظ

هكاضكر كٌٌوسگاى توَزُ ،هوكوي اؾور قواهل اًوَأ

خيطايِ ّا ٍ ّوچٌيي ،قويَُ ّواي هوسيطير تْساقور ٍ

گًَوواگَى ٍ زضخوواذ يوواضي ،نووويوير ،اثطگووصاضي ٍ

ؾالهر توسى اقواضُ هوي كٌوس (فايولي-127 :1382 ،

ّوكاضي هسقاتل ضا زض تط تگيوطز (.)Hays, 1988: 395

 .)128زض ايي زحقيق ،توطاي ؾوٌدف اٍقواذ فطاغور

ضاٍليٌع زٍؾسي ضا خيًَسّاي اضازي ،قرهي ٍ ٖواَهي

اًدام فٗالير ّاي هصّثي ،تا زٍؾساى تَزى ،نطد غوصا

(هاًٌووس ٖكووق ،هْطتوواًي) ههْووَم ؾوواظي هوويكٌووس ٍ

زض فؿوور فَزّووا ٍ هاًٌووس آى ،خؿووسدَي لثوواؼّوواي

ٍيػگي ّاي آى ضا تطاتطي ٍ زضگيوطي هسقاتول هويزاًوس

خسيس زض لثاؼ فطٍقويّوا ،خطؾوِ ظزى تويّوسد زض

( .)Rawlins, 1992فووط زٍؾوسي ضا تووِ ٌٖووَاى ضٍاتووٍ

ذياتاىّا ٍ حًَض زض هْوواًيّواي زٍؾوساًِ ٍ توطاي

اضازي قرهي زطؾين هويكٌوس كوِ ًَٖواً نوويوير ٍ

هسيطير تسى ٍ ؾالهر آى ،اًدام ٍضظـ ّاي زٌاؾوة

ّوكاضي فطاّن هي كٌس كِ زض آى زٍ قوطيك ّووسيگط

اًسام ،اؾسهازُ اظ ٍؾايل ٍظى كن كوطزى ٍ آضايوف هوَ

ضا زٍؾر زاضًس ٍ زض خؿسدَي ياضي يكسيگط ّؿوسٌس

اؾسهازُ قسُ اؾرّ .وچٌويي ،اظ زيگوط قواذم ّواي

( .)Fehr, 1996: 7تطاي ؾوٌدف ًگوطـ خَاًواى توِ

ؾثك ظًوسگي حًوَض زض كساتراًوِ ّوا هكواضكر زض

زٍؾسي  10گَيِ َطاحي قس .خاؾدّا اظ كاهالً هروالهن

فٗاليرّاي زاٍَلثاًِ ّؿسٌس.

;  1زا كاهالً هَافقن ;  5هسغيط تَزُ اؾر .تا اؾسهازُ اظ

ًگووطـ ًؿووثر تووِ زٍؾووسيّ :يٌووس زض ؾووال 1979

زكٌيك آهاضي آلهاي كطًٍثاخ خايايي گَيوِّوا هحاؾوثِ

هيالزي ضٍاتٍ تيي قرهي ضا تِ ٌَٖاى هدوَٖوِاي اظ

قس ٍ تا زَخِ تِ يطية خايايي تِ زؾر آهسُ ،زٌْوا 8

زٗاهالذ تيي زٍ قرم كوِ يكوسيگط ضا هويقٌاؾوٌس،

گَيِ تواقي هاًوس (خوسٍل قوواضُ  .)1يوطية آلهواي

زٗطيف كوطزُ اؾور .اٍ ضٍاتوٍ ضا قواهل هؤلهوِّواي

گَيِّا تطاتط تا  0/72تَز.

ضفساضي ،قٌاذسي ٍ ٖاَهي هيتيٌسٍ .ي تا ههَْم ؾاظي
ضٍاتوٍ توِ ٌٖوَاى هدوَٖوِاي اظ زٗواهالذ ،توِ َوَض

يافسِّا

زلووَيحي زٍؾووسي ضا قوواهل زٍضُ َووَالًيزووطي اظ

زض ايي ترف ،زض اتسسا تِ تطضؾي يافسِّواي زحقيوق توا

تطذَضزّوواي هٌهووطز ٍ زٗوواهالذ تووا يكووسيگط زض ًٓووط

اؾسهازُ اظ آهاضُّاي زَنيهي هويخوطزاظين ٍ ؾودؽ توا
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كوك زكٌيكّاي آهاض اؾسٌثاَي توِ تطضؾوي فطيوياذ

زٍؾر قًَس ،اقكالي ًساضز" تا هيواًگيي  2/37اؾور.

زحقيق ذَاّين خطزاذر.

ّوچٌيي كوسوطيي هيواًگيي هسٗلوق توِ گَيوِ زٍم "زض

خسٍل قواضُ  1زَظيٕ فطاٍاًي ٍ زضنوسگَيِّواي

ضٍاتووٍ خوويف اظ اظزٍاج هٗوووَال خؿووطّا تيكووسط ؾووَز

هطتٌَ تِ ًگطـ خَاًاى توِ زٍؾوسي زذسوط ٍ خؿوط ضا

هيتطًس" تا هيواًگيي  1/69اؾورّ .وچٌاًكوِ هكواّسُ

ًكاى هيزّس .ايي َيف قاهل  7گَيوِ اؾور كوِ ّوط

هيقَز ،اگط چِ خَاًواى زٍؾوسي زذسوط ٍ خؿوط ضا توا

گَيووِ ًگووطـ خَاًوواى تووِ زٍؾووسي زذسووط ٍ خؿووط ضا

حهّ حسٍز قطٖي زا حوسٍزي خصيطفسٌوس ٍ يوا توطاي

هيؾٌدسّ .واى گًَِ كوِ زض خوسٍل زيوسُ هويقوَز،

قووٌاذر ضٍحيووِ ٍ قرهووير َووطد هقاتوول الظم

تيكسطيي هياًگيي هسٗلق تِ گَيِي چْاضم "تِ ًٓط هوي

زاًؿسِاًس ،اها زض كول ،تيكوسط خاؾورگَياى ًؿوثر توِ

اگط زذسط ٍ خؿط تا حهوّ حوسٍز قوطٖي توا يكوسيگط

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ًٓط هؿاٖس ًساقسِاًس.

جذيل ضمارٌ  -1وگرش جًاوان وسثت تٍ ديستي دختر ي پسر
گًيٍَاي وگرش ديستي دختر ي پسر

كم

تاحذيدي

زياد

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط هيزَاًس تِ ظًسگي ظًاقَيي آًْا نسهِ ٍاضز

44/1

30/1

25/7

مياوگيه اوحراف
مؼيار
1/82

0/82

كٌس.
زض ضٍاتٍ خيف اظ اظزٍاج هٗوَال خؿطّا تيكسط ؾَز هيتطًس.

55/2

21/1

23/8

1/69

0/83

هي زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ضا حسي اگط تا اًگيعُ اظزٍاج تاقس،

34/9

18/0

47/1

2/12

0/9

ًويخؿٌسم.
تِ ًٓط هي زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تطاي آگاّي ّطچِ تْسط اظ

25/3

27/7

47/0

2/22

0/82

قرهير َطد هقاتل الظم اؾر.
تِ ًٓط هي ،اگط زذسط ٍ خؿط تا حهّ حسٍز قطٖي تا يكسيگط

20/6

21/4

58/0

2/37

0/81

زٍؾر قًَس اقكالي ًساضز.
هٗاقطذ زذسط ٍ خؿط تا يكسيگط هككالذ ٖاَهيقاى ضا افعايف

48/3

24/1

27/6

1/79

0/85

هيزّس.
هٗاقطذ زذسط ٍخؿطّا تا يكسيگط ًياظّاي خٌؿي قاى ضا كاّف

54/3

19/8

25/9

1/72

0/85

هيزّس.
هٗاقطذ زذسط ٍ خؿط تا يكسيگط هيزَاًس اًگيعُ زالـ زض كاضّاي

27/5

28/0

44/5

2/17

0/83

ضٍظهطُقاى ضا زقَير كٌس.

اظ خاؾرگَياى زضتاضُ هَئَّايي كِ زض هَضز

قواضُ  .)2خاؾدّا اظ انالً ;  0زا تؿياض ظياز ; 5

آًْا تا يكسيگط نحثر هيكٌٌس ،خطؾيسُ قس (خسٍل

هسغيط تَز ،اها تطاي ؾَْلر زض ذَاًسى خسٍل
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هقَلِّاي تؿياض كن ٍ كن ٍ ّوچٌيي ظياز ٍ تؿياضظياز

اظزٍاج ٍ زككيل ذاًَازُ آًْا زأثيط تيٍاؾُِ تگصاضز.

تِ زٍ هقَلِ زقليل يافسٌسّ .هسُ هَئَ تِ خاؾرگَياى

هؿايل زحهيلي ّن زض ّويي ضاؾسا تَزُ كِ خؽ اظ

اضايِ قس .تا زَخِ تِ آهاضُّاي خسٍل ،تيكسطيي

قغل زٍهيي هؿألِ آًْاؾر .خؽ اظايي زٍ هقَلِ،

هياًگيي هسٗلق تِ " هؿايل قغلي حال ٍ آيٌسُ " تا

هؿايل فطٌّگي هُط قسُ كِ تِ قكل ًحَُ خَقف

هياًگيي  1/50تَزّ .وچٌيي كوسطيي هياًگيي هسٗلق تِ

ٍ َطظ تياى َطد هرالف ًوَز خيسا كطزُ اؾر.

گَيِ زٍم "هؿايل ؾياؾي ضٍظ خاهِٗ "تا هياًگيي0/98

تٌاتطايي ،هكرم هيقَز كِ هْوسطيي هؿايل

اقسهازي – فطٌّگي اؾر ٍ هؿايل ؾياؾي كوسطيي

تَزّ .وچٌاًكِ هكاّسُ هيقَز ،تيكسطيي زغسغِ

زغسغِ آًْا تَزُ اؾر.

خَاًاى هؿايل قغليقاى تَزُ كِ هيزَاًس تط ضٍي

جذيل ضمارٌ  -2مًرد مطالؼٍ جًاوان تًزيغ فراياوي پاسخگًيان تر حسة وًع مًضًعَاي گفتگً تا يكذيگر
وًع مًضًػات

اصالً

كم

تاحذيدي

زياد

مياوگيه اوحراف
مؼيار

هؿايل ضٍظ
هككالذ اقسهازي ذَززاى
ازتي (قٗط ،زاؾساى ٍ)....
هؿايل ذاًَازگي ذَززاى
هؿايل ٖاَهي (اتطاظ ٖكق ٍ ٖالقِ)
هؿايل خٌؿي
هؿايل زحهيلي ذَززاى يا َطد هقاتل
هؿايل اخسواٖي ضٍظ ،هثل فقط ٍ تعّكاضي زض خاهِٗ
هؿايل قغلي حال ٍآيٌسُ
هؿايل ؾياؾي ضٍظ خاهِٗ
هؿايل ٍضظقي ،هثل اذثاض ٍضظقي ٍ...
هؿايل ٍضظقي ذَززاى ،حًَض زض كالؼّاي ٍضظقي
ٍ....
تحث زضتاضُ اًسام ذَززاى يا َطد هقاتل
تحث زضتاضُ َطظ خَقف ذَززاى يا َطد هقاتل
تحث زضتاضُ ًحَُ نحثر كطزى ذَززاى يا َطد
هقاتل
تحث زضتاضُ آضايف ذَززاى يا َطد هقاتل

42/6
40/9
43/5
36/1
32/1
46/1
33/5
39/2
33/3

21/5
21/4
24/3
22/5
20/3
23/4
15/7
22/0
16/0

18/9
19/0
17/2
19/9
18/8
15/3
19/8
19/8
16/0

17/0
18/6
15/0
21/6
28/9
15/3
31/1
19/0
34/8

1/10
1/15
1/04
1/27
1/44
1/0
1/48
1/19
1/52

1/13
1/15
1/1
1/16
1/21
1/11
1/24
1/15
1/27

46/5
45/3
45/0

23/8
25/1
23/4

14/3
12/4
14/0

15/4
17/2
17/7

0/98
1/01
1/04

1/11
1/13
1/14

39/4
34/1
33/7

25/6
23/1
23/1

16/8
20/7
20/3

18/2
22/1
22/9

1/14
1/31
1/32

1/13
1/16
1/16

37/9

26/2

18/2

17/7

1/16

1/12

زاليل گطايف خَاًاى تِ زٍؾسي زذسط ٍ خؿوط ضا اظ

ًاتؿوواهاًيّوواي اخسووواٖي هَخووَز زض خاهٗووِ اؾوور.

خاؾرگَياى هَضز تطضؾي خَيوا قوسين .توا زَخوِ توِ

فكاضّايي كِ اظ َطد ذاًَازُ ٍ يا اخسوأ تط خَاًواى

آهاضُ ّاي خسٍل قواضُ 3هكاّسُ هي قَز كِ هْوسطيي

ٍاضز هي قَز ًيوع اظ اّويور ظيوازي تطذوَضزاض توَزُ

ٖاهل گؿسطـ زٍؾسيّاي زذسط ٍ خؿوط ًوعز خَاًواى

اؾور .تطذوي اظ خَاًواى ؾوررگيوطي تويف اظ حوس
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ٍالسيي ٍ يا تيزَخْي تيف اظ حسّ آًْا توِ فطظًوساى ضا

ؾُح فكط خَاًاى ٍ هاًٌس آًْا تَزُ كوِ هَخوة زغييوط

اظ َٖاهل هْن زاًؿسِاًس .تطذوي ًيوع ًثوَز ؾوطگطهي ٍ

زض َّير خَاًاى قسُ اؾر ٍ ها آى ضا زٍضگِاي قسى

زهووطيح زض خاهٗووِ ،هحووسٍزيرّوواي توويف اظ حووس زض

ًاهيسُايونّ .وچٌويي ،كوسوطيي زضنوس؛ يٌٗوي  12/9اظ

اخسوأ ٍ هاًٌس آًْا ضا شكوط كوطزُاًوس 19/7 .زضنوس اظ

خاؾرگَياى ،تط ايي تاٍض توَزُاًوس كوِ ًيواظ ظيؿوسي ٍ

خَاًاى هٗسقس تَزُاًس كوِ اظ زاليول هْون گوطايف توِ

اخسواٖي هَخة زوايل خَاًاى توِ زٍؾوسي توا خوٌؽ

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض تيي خَاًاى ،هاَّاضُ ،ايٌسطًور

هرالف هيقَز.

ٍ زْاخن فطٌّگي ،افعايف تيتٌسٍ تواضي ،تواظزط قوسى
جذيل ضمارٌ -3وظر جًاوان وسثت تٍ ػلل گرايص جًاوان تٍ ديست مخالف
ػلل مطرح ضذٌ تًسط جًاوان
ًياظ ظيؿسي ٍ اخسواٖي
ٖسم كٌسطل اخسواٖي ٍ ذاًَازگي
ًاتؿاهاًي اخسواٖي
فكاض َٖاهل ؾاذساضي اخسواٖي ٍ ذاًَازگي
زٍ ضگِاي قسى
خوٕ

فراياوي

درصذ

65
85
141
112
99
502

12/9
16/9
28/1
22/3
19/7
100/0

خسٍل قواضُ ً ،4سايح تطضؾي زهاٍذ هياًگيي

ؾُح هٌٗازاضي  ،Sig ;/000هٌٗازاض اؾر  ،لصا فطييِ

ًگطـ تِ زٍؾر هرالف تط حؿة خٌؿير آًْا ضا

فَق زض ؾُح اَويٌاى  99زضنس زأييس هيقَز.

ًكاى هيزّس .هياًگيي ًوطُّاي ًكاىزٌّسُ ايي هُلة

تٌاتطايي ،هكرم هيقَز كِ خؿطّا زض هقايؿِ تا

اؾر كِ ًگطـ خاؾرگَياى ًؿثر تِ زٍؾر هرالف

زذسطّا زوايل تيكسطي تِ زٍؾسي خيف اظ اظزٍاج

تط حؿة خٌؿير آًْا هسهاٍذ اؾرّ .واى ََض كِ

زاضًس .قايس اظ زاليل ايي اهط زغسغِّاي تيكسط زذسطاى

هكاّسُ هيقَز ،هياًگيي ًگطـ خؿطاى خاؾرگَ

ًؿثر تِ ًسايح زٍؾسي خيف اظ اظزٍاج ٍ ّعيٌِّايي

( )24/69تيف اظ زذسطاى خاؾرگَ ( )22/54تَزُ

(ّوچَى اًگ اخسواٖيَ ،طزقسگي اظ خاًة ذاًَازُ،

اؾر .تا زَخِ تِ ايٌكِ زهاٍذ هكاّسُ قسُ تيي

ٍ  )...اؾر كِ هيزَاًس اظ يك ضاتُِ ًاهَفق ًهيثكاى

هياًگييّاي زٍ گطٍُ تط اؾاؼ آظهَىٍ t;3 /55 ،t

گطزز.

جذيل ضمارٌ  -4تفايت مياوگيه وگرش وسثت تٍ ديست مخالف تر حسة جىسيت
Sig T
هقساض T
هياًگيي
زٗساز هَاضز
هسغيطّاي هؿسقل
24/69
264
خؿط
0/000
3/55
22/54
218
زذسط

اًساظُي اثط
0/16

ّوچٌاى كوِ اظ آهواضُ ّواي خوسٍل قوواضُ ً 5يوع

تا هسغيط زٍؾسي تا خٌؽ هرالف زاقسِ اؾر .افوطاز اظ

هكاّسُ هيقَز ،اؾسهازُ اظ هاَّاضُ تيكوسطيي ضاتُوِ ضا

َطيق هكاّسُ ضفساضّواي اخسوواٖي ٍ الگوَ گوطفسي اظ
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آًْا تيكسط زحر زأثيط قوطاض هويگيطًوس ٍ اظ ضفساضّواي

خٌؽ هرالف زَؾٍ خَاًاى خاؾرگَ اتطاظ قسُ اؾر.

هكاّسُ قوسُ زقليوس هويكٌٌوس ترهوَل ظهواًي كوِ

اؾسهازُ اظ ًطمافعاضّاي ضاياًوِاي ٍ اهكاًواذ آى هاًٌوس

ضفساضّا ٍ ًقفّاي ايها قسُ زض قثكِّاي هواَّاضُاي

ايٌسطًر ٍ گهسواى ايٌسطًسي كوِ ٍاضز قوسى خَاًواى توِ

يا زلَيعيًَي اظ ؾَي كؿاًي ايهوا قوَز كوِ ّوؿوي ٍ

قثكِّاي هداظي ضا ؾثة هيقًَس ًيع اثوط هْووي توط

ؾووال ذَزقوواى تووَزُ تاقووٌس (تاًووسٍضا-42 :1372 ،

گطايف خَاًاى زاقسِ اؾر .تِ ََض كلي ،فٌاٍضيّواي

62؛ّ .)Steel, 1999; Peterson et al., 1991وچٌويي،

اَالٖازي ٍ اضزثاَي خسيسي كِ تطضؾوي قوسُاًوس ،توا

زهاٍذ هياًگييّاي اؾسهازُ اظ فٌاٍضيّاي هرسلف ًيوع

هسغيط ٍاتؿسِ زاضاي ضاتُِ تَزُاًس ٍ كؿاًي كِ زض ََل

تياًگط آى اؾر كِ ّط چوِ تيكوسط اظ ايوي فٌواٍضيّوا

ّهسِ تيكسط اظ ايي فٌاٍضيّا اؾسهازُ كطزُاًوس ،گوطايف

اؾسهازُ قسُ اؾر ،گطايف هثثورزوطي توِ زٍؾوسي توا

هثثرزط تِ زٍؾسي تا خٌؽ هرالف اْْاض زاقسِاًس.

جذيل ضمارٌ  -5تفايت مياوگيه گرايص وسثت تٍ ديست مخالف تر حسة استفادٌ از اجساي فىايريَاي وًيه
متغيّر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
اؾووووووووووسهازُ اظ ّهسِ
ًطمافعاضّاي ضاياًِ تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
ايٌسطًر
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
هاَّاضُ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
اؾسهازُ اظ خياهك
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
گهسواى ايٌسطًسي
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
اؾسهازُ اظ
ّهسِ
زيٍ.ي.زي،
تيي  1زا  10ؾاٖر
ؾي.زي،
تيف اظ  10ؾاٖر
ام.خي.زطي.خل-يط

فراياوي

مياوگيه

173

21/73

اوحراف
مؼيار
5/96

223
84
260

24/63
25/40
22/39

6/94
6/56
5/93

171
46
239

25/02
26/33
22/47

7/59
5/84
7/08

186
52
243

24/16
27/60
22/58

6/12
5/16
7/26

181
50
397

22/71
25/82
23/21

5/98
5/16
6/29

60
8
163

26/4
27/5
22/02

8/77
3/74
5/98

225
86

22/08
26/21

7/1
5/51

Sig F

ضرية
اتا

مقذار

12/9

0/000

0/22

12/3

0/000

0/20

12/3

0/000

0/24

8/18

0/000

0/21

7/37

0/001

0/18

12/28

0/000

0/21

F
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هسغيطّاي خسٍل قوواضُ  6تطذوي اظ اتٗواز ؾوثك

كساتراًِ ّا حًَض زاقسِاًس ،زوايل تيكسطي زاقوسِاًوس،

ظًووسگي ضا تطضؾووي كووطزُ اؾوورّ .وچٌاًكووِ هكوواّسُ

اها تا افعايف حًَض زض كساتراًوِّوا زوايول آًْوا ًيوع

هيقَز ّط چِ خَاًاى زض فٗالير ّاي هصّثي قوطكر

تيكسط قسُ اؾر .قايس تِ ايي زليل كِ َٖاهل زيگوطي،

زاقسِ تاقٌس ،كوسط تِ زٍؾسي تا خٌؽ هرالف گوطايف

ّوچَى اضزثاٌ تا زٍؾساى زض كساتراًِ ٍ هاًٌس آى زوأثيط

ًكاى زازُاًس .هصّة تِ زليل آهَظُّوايي كوِ زض ذوَز

تيكسطي تط آًْوا گصاقوسِ اؾورّ .وويي اهوط زض هوَضز

زاضز ،خَاًاى ضا اظ زاقسي ضٍاتُي كِ هيزَاًس هَخوة

هكاضكر اخسواٖي ًيع هيزَاًوس نوسق كٌوس .افوعايف

تطٍظ ضفساضّاي ًاتٌْداض اخسواٖي گطزز ،خطّيع هيزّس.

زٗاهالذ اخسواٖي زض هحويٍّواي هرسلوف قوايس توِ

تط ٖكؽ آى ،كؿاًي ّؿسٌس كِ تيكسط زض فٗاليورّواي

آقٌايي تيكسط تيي زٍ خوٌؽ ٍ ؾوط آغواظ زٍؾوسي توا

تسى ؾاظي ٍ هسيطير تسى قطكر زاقوسِاًوس ٍ يوا توا

خٌؽ هرالف هياًداهس .يطاية ازواي خوساٍل ًكواى

زٍؾساى تَزُ ٍ زض هْواًيّا قطكر هويكوطزُاًوس ،توِ

هي زّس كِ نطد غصا زض فؿر فَزّا ،ضؾسَضاىّوا ٍ

ّويي ٖلر ،ايي فٗاليرّا تيكسط هطتٌَ تِ ؾثكّواي

ّ ...وچٌيي ،حًَض زض هْواًيّاي زٍؾوساًِ تيكوسط اظ

ظًووسگي هووسضى ّؿووسٌس .ايووي زؾووسِ اظ افووطاز ًگووطـ

ٌٖانط زيگط ؾاظًسُ ؾثك ظًسگي ،تطقطاضكٌٌوسُ ضاتُوِ

هثثر زطي اْْاض زاقسِ اًس .زضايي هياى ،كؿواًي ّؿوسٌس

تا زٍؾسي تا خٌؽ هرالف تَزُاًس .تٌواتطايي ،هويزوَاى

كِ زض كساتراًِّا حًَض هييافسِ ٍ يوا هكواضكرّواي

زهَض كطز كِ ايي هحيٍّا تؿسط هٌاؾثسطي تطاي يوافسي

اخسووواٖي تيكووسطي زاقووسِاًووس .كؿوواًي كووِ كوسووط زض

زٍؾر هرالف ٍ ّوچٌيي ،فكاض گطٍّي اؾر.
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جذيل ضمارٌ - 6آزمًن تفايت مياوگيه گرايص وسثت تٍ ديست مخالف تر حسة اجساي سازوذٌ سثک زوذگي
ضرية اتا
Sig F
مياوگيه اوحراف مقذار F
فراياوي
متغيّر
مؼيار
ٍضظـّاي
زٌاؾة اًسام
اًدام فٗاليرّاي
هصّثي

تا زٍؾساى
نطد غصا زض
فؿر فَزّا،
كافي قاج
خؿسدَي
لثاؼّاي خسيس
زض فطٍقگاُ ّاي
حًَض زض
كساتراًِّا
خطؾِ ظزى
تيّسد زض
ذياتاىّا
آضايف هَ

اؾسهازُ اظ ٍؾايل
ٍظى كن كطزى
حًَض زض هْواًي
زٍؾساًِ
هكاضكر زض
فٗالير ّاي
زاٍَلثاًِ

كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر
كوسط اظ  1ؾاٖر زض
ّهسِ
تيي  1زا  10ؾاٖر
تيف اظ  10ؾاٖر

301

23/15

7/17

152
26
274

24/54
25/35
25/0

5/62
6/31
6/84

187
18
130

21/96
22/22
22/24

5/99
6/78
5/96

257
93
318

24/10
24/85
22/80

7/17
6/03
6/83

138
15
332

25/33
27/93
23/23

6/31
3/28
6/26

131
15
348

24/68
27/20
24/46

7/71
4/28
6/46

117
11
398

21/44
23/36
23/11

6/89
7/20
6/25

69
8
376

27/01
24/38
23/46

8/22
6/61
6/89

88
14
79

24/20
28/14
22/19

5/84
4/80
5/57

298
100
363

23/67
24/95
22/98

7/14
5/99
6/92

95
16
385

26/29
24/94
23/98

5/19
5/45
6/7

78
10

21/59
27/7

6/31
4/74

3/02

0/05

0/09

13/341

0/000

0/19

4/99

0/007

0/13

10/21

0/000

0/20

4/34

0/014

0/10

9/22

0/000

0/17

10/44

0/000

0/17

3/6

0/028

0/13

3/78

0/023

0/06

9/89

0/000

0/2

6/15

0/002

0/13
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خسٍل قواضُ ً ،7سايح تطضؾي زهاٍذ هياًگيي

كِ زكَيق زٍؾساى اثط هثثسي تط ضفساضّاي خاؾرگَياى

ًگطـ تِ زٍؾر هرالف تط حؿة زكَيق زٍؾساى

زاقسِ اؾر؛ لصا فطييِ فَق زض ؾُح اَويٌاى 99

آًْا ضا ًكاى هيزّس .آهاضُّاي خسٍل ًكاى هيزّس

زضنس زأييس هيقَز .ايي ضاتُِ تط اؾاؼ آظهَى ازا

خاؾرگَياًي كِ تيكسط زحر فكاض گطٍّي ّؿسٌس،

تياًگط ضاتُِ ًؿثساً هسَؾٍ تيي هسغيط زكَيق زٍؾساى ٍ

زوايل تيكسطي تِ زاقسي زٍؾر اظ خٌؽ هرالف ًكاى

هسغيط ٍاتؿسِ تَزُ اؾر.

زازُاًس ( .)Sig ; 0/000 ،t; -6/01هكاّسُ هيقَز
جذيل ضمارٌ  -7تفايت مياوگيه گرايص وسثت تٍ ديست مخالف تر حسة تطًيق ديستان

زٗساز هَاضز

هياًگيي

هسغيطّاي هؿسقل
زكَيق ًويكٌٌس

183

21/36

زكَيق هيكٌٌس

293

25/31

هقساض T

ؾُح اَويٌاى

يطية ازا

-6/01

0/000

0/277

تِ هٌَٓض تطضؾي ضاتُِ تويي هسغيطّواي هوطزثٍ توا

هوويقووَز .هسغيووط ؾووَم حًووَض زض فؿوور فَزّووا،

خْاًي قسى تا ًگطـ تِ زٍؾسي تا خوٌؽ هروالف اظ

گطزقگاُّا ٍ خاؾاغّاؾر كِ ضاتُِ ايي هسغيوط ًيوع توا

آظهَى يطية ّوثؿسگي خيطؾَى اؾسهازُ قوسُ اؾور.

هسغيط ًگطـ تِ زٍؾسي تا خٌؽ هرالف ًيع تا يوطية

تط اؾاؼ ًسايح خوسٍل قوواضُ ّ ،8وثؿوسگي هٌٗوازاض

خيطؾووَى ٍ r ;0/21زض ؾووُح اَويٌوواى  %99زأييووس

ًؿثسا قَي ٍ هثثور ( )sig ;000 ،r ;0/34تويي هيوعاى

هيگوطزز .آذوطيي هسغيوط هكواضكر ّواي اخسوواٖي ٍ

اؾسهازُ اظ فٌاٍضي ّاي اَالٖوازي ٍ اضزثواَي هوسضى ٍ

فطٌّگي تا زَخِ تِ هقساض ٍ r ;-0/05ؾُح هٌٗازاضي

ًگطـ تِ زٍؾسي تا خٌؽ هرالف ٍخوَز زاضز .ضاتُوِ

زاضاي ضاتُِ هٌٗازاضي تا هسغيط ٍاتؿسِ ًثَز.

هسغيط تٗسي؛ يٌٗي زَخِ ٍ هسيطير تسى ًيع تا يوطية
خيطؾووَى ٍ r ;0/12زض ؾووُح اَويٌوواى  %95زأييووس
جذيل ضمارٌ  -8راتطٍ تيه متغيرَاي مرتثط تا جُاوي ضذن ي ديستي دختر ي پسر
هسغيط ٍاتؿسِ

ًگطـ تِ زٍؾسي تا خٌؽ هرالف

هسغيطّاي هؿسقل
اؾسهازُ اظ فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي هسضى

**

زَخِ ٍ هسيطير تسى

*0/120

حًَض زض فؿر فَزّا ،گطزقگاُّا ٍ خاؾاغّا

**0/219

هكاضكرّاي اخسواٖي ٍ فطٌّگي

-0/057

0/344

خاهِٗ قٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿر ٍ ؾَم ،قواضُ خياخي ( ،)46قواضُ زٍم ،زاتؿساى 1391

60

يكي اظ هؿايلي كِ هَضز زَخِ ايي زحقيق تَز ،ايي

هَضز ًٓط تا يطية خيطؾَى  r;0/04هثثر اؾور ،اهوا

هؿألِ تَز كِ كؿاًي كِ زضتاضُ هؿايل خٌؿي ٍ توسًي

هٌٗازاض ًيؿر .هسغيط ؾوَم حًوَض زض فؿور فَزّوا،

تا يكسيگط نحثر هيكٌٌس ،زحور زوأثيط چوِ ٖوَاهلي

گطزقگاُّا ٍ خاؾاغّاؾر كِ ضاتُِ ايي هسغيوط ًيوع توا

قطاض زاضًس .تط ايي اؾاؼ ،ايي گطٍُ ضا خوسا كوطزُ ،توِ

هسغيط ًگطـ تِ زٍؾسي تا خٌؽ هروالف ،توا يوطية

تطضؾي هَضزي آًْا خطزاذسين .تط اؾاؼ ًسوايح خوسٍل

خيطؾووَى  ٍ r;0/12ؾووُح اَويٌوواى  99زضنووس زأييووس

قووواضُّ ،9وثؿووسگي يووٗيهي ( )r;0/09توويي هيووعاى

هيگوطزز .آذوطيي هسغيوط هكواضكر ّواي اخسوواٖي ٍ

اؾسهازُ اظ فٌاٍضي ّاي اَالٖوازي ٍ اضزثواَي هوسضى ٍ

فطٌّگي تا زَخِ تِ هقساض  r;-0/06تا هسغيط گهگَّاي

گهسگَ زضتاضُ ايي هؿايل ٍخَز زاؾور؛ ّطچٌوس ايوي

تسًي ٍ خٌؿي ،ضاتُوِ هٌهوي ٍ هٗكوَؼ زاضز ٍ الثسوِ

ضاتُِ زض ؾُح  95زضنس اَويٌاى هٌٗازاض ٍ هثثر تَز.

هٌٗازاض ًثَز.

ضاتُِ هسغيط تٗسي؛ يٌٗي زَخِ ٍ هسيطير تسى تا هسغييط
جذيل ضمارٌ  -9راتطٍ تيه متغيرَاي مرتثط تا جُاوي ضذن ي گفتگً درتارٌ مسايل تذوي ي جىسي
متغير ياتستٍ

گهسگَ زض تاضُ هؿايل تسًي ٍ خٌؿي

متغيرَاي مستقل
اؾسهازُ اظ فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي هسضى
زَخِ تِ تسى ٍ هسيطير
حًَض زض فؿر فَزّا ،گطزقگاُّا ٍ خاؾاغّا
هكاضكرّاي اخسواٖي ٍ فطٌّگي

*0/094
0/049
**0/129
-0/069

تطاي زثييي ٍاضياًؽ هسغيط گطايف خَاًاى تِ

تِ زطزية زض هطحلِ اٍل زا چْاضم زاذل هٗازلِ تاقي

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط اظ زكٌيك ضگطؾيَى چٌس هسغيطُ

هاًسًس ٍ هسغيطّاي زيگط اظ هٗازلِ ذاضج قسًس .زضايي

اؾسهازُ قس (خسٍل قواضُ  .)10زض ايي هٗازلِ11،

هياى ،هسغيط فكاض ذاًَازگي كِ زض ضٍاتٍ زٍ هسغيطُ،

هسغيط تِ ٌَٖاى هسغيط هؿسقل ٍ ًگطـ خَاًاى تِ

زاضاي ضاتُِاي هٌٗازاض تا هسغيط ٍاتؿسِ ًثَز ،زض هٗازلِ

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تِ ٌَٖاى هسغيط ٍاتؿسِ زحليل

ضگطؾيًَي زاضاي ضاتُِ هٌٗازاض ٍ هٌهي قسُ اؾر .تا

قسًس ،كِ اظ هياى ايي  12هسغيط 4،هسغيط فكاض زٍؾساى،

زَخِ تِ هقساض  R2;0/35ايي هسغيطّا زض كل 35

ؾثك ظًسگي هصّثي ،اؾسهازُ اظ  ٍ ICTفكاض ذاًَازُ،

زضنس اظ زغييطاذ هسغيط ٍاتؿسِ ضا زثييي هيكٌٌس.
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جذيل ضمارٌ  -11متغيرَاي يارد ضذٌ در مؼادلٍ رگرسيًن تراي تثييه يارياوس وگرش جًاوان تٍ ديستي دختر ي پسر
مراحلللللل

متغير

R

2

R

مقذار

F

Sig F

Beta

T

Sig. T

يريد
اٍل
زٍم

50/386

0/000

0/319

6/112

0/000

فكاض زٍؾساى

0/404

0/163

45/410

0/000

-/304

-6/052

0/000

ؾوووثك ظًوووسگي

0/510

0/260

0/587

0/344

44/920

0/000

0/297

5/687

0/000

0/598

0/357

35/578

0/000

-0/115

-2/302

0/022

هصّثي

ؾَم

اؾسهازُ اظ

چْاضم

فكاض ذاًَازُ

ICT

تحث ي وتيجٍ گيري

گطايف زاضًس زوايل تيكسطي تِ زٍؾسي تا خٌؽ هراد

خػٍّف حايط تِ تطضؾي َٖاهل هطزثٍ تا ضٍاتٍ

اتطاظ زاقسِاًسٍ ،لي كؿاًي كِ تيكسط تِ ؾثكّاي

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ،تا زأكيس تط فطايٌس خْاًي قسى

هصّثي گطايف زاضًس ،زوايل كوسطي ًكاى زازُاًس.

خطزاذسِ اؾر .تطاي ايي هقهَز ،خاؾدّاي  531خَاى

هُالِٗ هَحس ٍ ٖثاؾي ًيع تياًگط ضاتُِ هٌهي تيي

تيي ؾٌيي  15زا  29ؾال زض قْط قيطاظ زض ؾال 1388

اضظـ ّاي زيٌي ٍ زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تَزُ اؾر

تطضؾي قس .تط اؾاؼ چاضچَب ًٓطي ٍ هُالٗاذ

(هَحس ٍ ٖثاؾي.)1385 ،

خيكيي  10فطييِ اؾسرطاج گطزيس .تطاي خوٕآٍضي

تا زَخِ تِ چاضچَب ًٓطي ،فًاّاي هدواظي كوِ

زازُّا اظ ضٍـ خيوايكي ٍ خطؾكٌاهِ هحقق ؾاذسِ

تركي اظ فطآيٌس خْاًي قسى تِ قواض هيضًٍس ،اهكواى

اؾسهازُ قسً .سايح تِ زؾر آهسُ اظ زدعيِ ٍ زحليل زٍ

اضزثاٌ تسٍى ًٓاضذ زيگطاى ضا تطاي خَاًاى فطاّن هي

هسغيطُ ًكاىزٌّسُ آى اؾر كِ ّطچِ هيعاى اؾسهازُ اظ

كٌٌس .تٌاتطاييً ،سيدِ تِ زؾر آهسُ آى اؾور كوِ ايوي

فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي ًَيي زَؾٍ خَاًاى

فٌاٍضيّا ،توِ ٍيوػُ زلهوي ّووطاُ ٍ ايٌسطًور قاتليور

تيكسط تاقس ،گطايف تيكسطي تِ زٍؾسي تا خٌؽ

اثطگصاضي تط فطآيٌس اخسوواٖي قوسى ٍ ضٍاتوٍ ًقكوي

هرالف زض تيي آًْاتِ ٍخَز ذَاّسآهس .زض هُالٗاذ

ًَخَاًاى ٍ خَاًواى ضا زاضًوس ( Brayant & Brayant,

ذاضخي تيكسط تط ضٍي زٍؾسي زض فًاّاي هداظي

.)2005; Weisskirch & Murphy, 2004

ترهَل ايٌسطًسي كاض قسُ اؾر ٍ ًكاى زازُاًس كِ

ّوچٌيي ،هُالِٗ حايط ًكاى زاز كِ فكاض زٍؾساى

فًاّاي هداظي ،تط ضٍي كيهير زٍؾسي ٍ ٖكق زأثيط

ضاتُِ هٌٗازاض ٍ هثثسي تا هسغيط ٍاتؿسِ زاقسِ اؾرٍ ،لي

زاقسِ اؾر (Bridge, 2008؛ Hardie & Buzwell,

فكاض ذاًَازُ ضاتُِ هٌهي زاقسِ اؾر .هُالِٗ خيكيي

 .)2006الثسِ ،هُالٗاذ زيگطي تياًگط يٗيف قسى

ًيع ايي ًسيدِ ضا زأييس هيكٌس (هَحس ٍ ٖثاؾي،

زٍؾسيّا ٍ ٖكقّا زض فًاي هداظي تَزُاًس ( Mech

ّ .)1385وچٌيي ،هُالٗاذ زيگطي ًيع تط زأثيط ايي زٍ

& Talmud, 2006؛.)Cornwell & Landgren, 2007

ٖاهل خاهِٗخصيطي تط ضفساضّاي اخسواٖي خَاًاى زأكيس

ّوچٌيي ،كؿاًي كِ تِ ؾثكّاي خسيس ظًسگي تيكسط

كطزُاًس ( .)Agnew 1991; Menaker,1994يكي اظ

خاهِٗ قٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿر ٍ ؾَم ،قواضُ خياخي ( ،)46قواضُ زٍم ،زاتؿساى 1391
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ًسايح زحقيق ،زال تط آى تَز كِ خؿطّا تيكسط اظ زذسطّا

خسٍل قواضُ  44 ،2زضنس گهسِاًس كِ زض

زوايل تِ زٍؾسي تا خٌؽ هرالف زاضًسّ .ويي الگَ زض

گهسگَّايكاى تا خٌؽ هرالف زض ذهَل هؿايل

زحقيقي كِ زَؾٍ خَكاض تط ضٍي زاًكدَياى تطذي اظ

خٌؿي ٍ يا تيف اظ  60زضنس زض تِ هَئَ اًسام ٍ

زاًككسُّاي زاًكگاُ اًدام قسُ تَز ًيع تِ زؾر آهس

قكل ْاّطي تا َطد هقاتل نحثر كطزُاًس .اظ ؾَي

(خَكاض.)1383 ،

زيگط ،تيف اظ  28زضنس اظ خَاًاى اظ ٖلل زٍؾسي

تِ ََض كليّ ،وچٌاًكِ هكاّسُ قس ،زض فطآيٌس

زذسط ٍ خؿط ضا ًاتؿاهاًي اخسواٖي زاًؿسِاًس .الثسِ ،ايي

خْاًي قسى تطذي اظ الگَّاي ضفساضي اظ َطيق

ًاتؿاهاًي هيزَاًس ذَز ضا زض زأذيط زض اظزٍاج ًيع

فٌاٍضيّاي اَالٖازي ٍ اضزثاَي ًَيي اظ فطٌّگي تِ

ًكاى زّس.

فطٌّگّاي زيگط گؿسطـ يافسِ اؾر .ايي اهط هَخة

تط ايي اؾاؼ ،تِ ًٓط هيضؾس كِ هؿؤٍالى هطزثٍ

قكل گطفسي ؾثكّاي خسيسي اظ ظًسگي قسُ اؾر.

تا خَاًاى تايس اظ ضاُّاي گًَاگَى تكَقٌس خَاًاى ضا

حانل ايي فطآيٌس تِ ٍخَز آهسى َّيرّاي خسيس زض

اظ ذُطّاي ايي زٍؾسيّا آگاُ ؾاذسِ ،هغايطذ آًْا ضا

هياى خَاًاى اؾر كِ گاّي تا اضظـّا ٍ ٌّداضّاي

تا اضظـ ّاي هلي ٍ اؾالهي حاكن تط خاهِٗ گَقعز

خصيطفسِ قسُ زض خاهِٗ ٍ ًٓام زيٌي حاكن زض خاهِٗ

ًوايٌسّ .وچٌيي ،الظم اؾر كِ ايي ًَٔ زٍؾسيّا تا

ّورَاًي ًساضًس .ايي فطايٌس هَخة قسُ اؾر زا

زازى آهَظـّاي نحيح ّساير قًَس زا زض تؿسط

قاّس ضفساضّاي گًَاگًَي زض خاهِٗ تاقين كِ زض

ؾالن ٍ هٌاؾثي قطاض گيطًس ،ظيطا اَالٔ اظ ٍيػگيّاي

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط ٍ زض اّساد ٍ ًگطـّاي ًؿثر

قرهيسي َطد هقاتل قثل اظ اظزٍاج الظم ٍ يطٍضي

تِ ايي زٍؾسيّا ذَز ضا ًكاى زّس.

اؾر .اظ ؾَي زيگط ،الظم اؾر خَاًاى اظ اضظـ ٍ

ضفساضّاي زٍؾسي زذسط ٍ خؿط زض چٌس زِّ اذيط

اّوير اظزٍاج ٍ زككيل ذاًَازُ -چِ زض ؾُح فطزي

زض ايطاى گؿسطـ يافسِ ٍ ّط چِ تِ ظهاى حال ًعزيك

ٍ چِ زض ؾُح اخسواٖي -آگاّي الظم ضا خيسا كٌٌس.

هيقَين ،آى ضا تيكسط احؿاؼ هيكٌين؛ تِ گًَِاي كِ

ّوچٌيي ،يطٍضي اؾر هؿؤٍالى تطاي ؾازُ كطزى

يكي اظ زغسغِّاي هؿؤٍالى ًٓام خوَْضي اؾالهي ضا

قطايٍ اظزٍاج ٍ هقسهاذ آى ،اقساهاذ الظم ضاّ -ن تِ

تِ ذَز اذسهال زازُ اؾر .تِ ًٓط هيضؾس كِ ايي

لحاِ قاًًَي ٍ ّن تِ لحاِ فطٌّگي -تِ ٖول آٍضًس ٍ

ضفساض اظ ظهيٌِ ٍ تؿسط فطٌّگي ذَز ذاضج قسُ ٍ تا

زض ايي ظهيٌِ فطٌّگؾاظي كٌٌس.

ٍضٍز تِ ظهيٌِ فطٌّگي ايطاى ؾٗي زض ّوٌكيٌي ٍ
ضقاتر تا ؾايط الگَّاي اضزثاَي تيي ظى ٍ هطز،

مىاتغ

ّوچَى اظزٍاج زاضز ،تِ گًَِاي كِ اگط چاضُاي تطاي

 -1تاًووسٍضا،آًٓ .)1372( .طيووِ يووازگيطي اخسووواٖي،

هًٗل زأذيط زض اظزٍاج زيسُ ًكَز ،هيزَاى قاّس

زطخوِ فطّاز هاّط ،قيطاظ :ضاّگكا.

ضفساضّاي هرسلهي اظ خاًة خَاًاى زض اضزثاٌ تا

 -2خَكاض ،ب" .)1383( .هقايؿِ ًگطـ زاًكدَياى

زٍؾسي زذسط ٍ خؿط تَز كِ ّن اكٌَى زض غطب قاّس

زاًككسُّاي ٖلَم اًؿاًي ٍ هٌْسؾي زاًكگاُ قيطاظ

آى ّؿسين .تايس زَخِ زاقسِ تاقين كِ تٌا تِ آهاضُّاي
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