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هطالعِ جاهعِ ؼٌاختي خؽًَت هياىفردي :آزهَى تجرتي ًظريِ ًظارت اجتواعي
هْرتاى پارظاهْر ،اؾتبزيبض گطٍُ ؾلَم اختوبؾي زاًكگبُ يعز
ظيد هحعي ظعيدي هدًي ،اؾتبزيبض گطٍُ ؾلَم اختوبؾي زاًكگبُ يعز

فائسُ ديَتٌد ،وبضقٌبؾي اضقس خبهؿِ قٌبؾي زاًكگبُ يعز
چكيدُ
ذكًَت ضفتبضي اؾت وِ ثب ّسف آؾيت ضؾبًسى ثِ زيگطي ؾط هيظًس ٍ ضفتبضّبيي ،اظ لجيل تحميط ٍ توَّيي،
تدبٍظ ،ضطة ٍ خطح ،ترطيت ٍ لتل ضا قبهل هيقَز .اهطٍظُ قىلّوبي هرتلوخ ذكوًَت ثوِ يوه هؿو ِ
اختوبؾي ضٍ ثِ ضقس ٍ ثركي اظ ضفتبض ؾبزي ضٍظهطُ تجسيل قسُ اؾوت .تحميموب

گًَوبگَى ًموف هت يطّوبي

اختوبؾي ضا زض ثطٍظ اًَاؼ ضفتبضّبي اًحطافي اظ خولِ ذكًَت ًكبى زازُاًس .ايي پيوبيف يه هطب ؿوِ تدطثوي
اظ ًػطيِ وٌتطل اختوبؾي اؾت تب ًمف ذبًَازُ ٍ زٍؾتبى ضا زض ذكًَت هيوبىفوطزي تجيويي وٌوس .زض ّوويي
ضاؾتب 385 ،زاًفآهَظ پؿط زثيطؾتبىّبي قْط يعز ثب ضٍـ ًوًَِگيطي ذَقِاي چٌس هطحلِاي اًتروبة قوسُ،
ثِ پطؾكٌبهِ ذَز گعاضقي پبؾد زازًسً .تبيح ًكبى زاز ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ ،زيٌساضي ٍا سيي ٍ وٌتوطل ٍا وسيي،
ّوجؿتگي هٌفي ٍ هؿٌيزاضي ثب ذكًَت هيبىفطزي زاًفآهَظاى پؿط زاقتِاًس ٍ زٍ هت يط تضبز ٍا سيي ٍ پيًَس
ثب زٍؾتبى هٌحطفّ ،وجؿتگي هثجت ٍ هؿٌيزاضي ثب ذكًَت هيبىفطزي زاقتِاًس.
ٍاشُّاي كليديً :ػطيِ ًػبض



ًَيؿٌسُ هؿؤٍل09134515116 :

اختوبؾي ،ذكًَت هيبىفطزي ،ذبًَازُ ،زٍؾتبى هٌحطف

Email: Faezah.faezahdivband@gmail.com
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هقدهِ

(ؾب ٌبهِ آهبضي ايطاى .)500-470 :1385 ،ايوي افوعايف

ذكًَت ضفتبضي اؾت وِ ثب ّسف آؾيت ضؾوبًسى ثوِ

زض پطًٍسُّبي هرتَهوِ ذكوًَت ،زض اؾوتبى يوعز ًيوع

زيگطي ؾوط هويظًوس ٍ زاهٌوِ آى اظ تحميوط ٍ توَّيي،

ٍخَز زاضز ٍ حتي ًؿجت افعايف آى زض همبيؿِ ثب ول

تدبٍظ ٍ ضطة ٍ خطح تب ترطيوت اهوَال ٍ زاضايوي ٍ

وكَض ًيع ثيكتط ثَزُ اؾت؛ ثِ رَضي وِ اظ حبظ ايوي

لتل گؿوتطزُ اؾوت (نوسيكؾطٍؾوتبًي.)113 :1387 ،

قبذم اظ ضتجِ  20زض ؾبل  1376ثِ ضتجِ  11زض ؾوبل

ذكًَت ضا هيتَاى ثِ اقىبل گًَبگَى تؿطيخ ووطز ٍ

 1380ضؾيسُ اؾتّ .ويٌيي ،اظ حبظ هيعاى ًعاؼ زؾتِ

ايي اهط اظ هبّيت چٌس ثؿسي ذكًَت ثط هيذيوعز ،ثوِ

خوؿي ووِ زض آى ؾوالٍُ ثوط ضوطة ٍ خوطح ،آؾويت

گًَِاي وِ ثب ت ويس ثط ثؿسي اظ اثؿبز هتٌَؼ آى ،تؿطيفي

ضؾبًي ٍ ترطيت ٍ احتووبل لتول ًيوع ٍخوَز زاضز ،زض

اظ آى ثِ زؾت هويآيوس .ثطذوي آى ضا ؾولوي

فبنلِ ؾبل  75تب  ،81اظ  13هَضز ثِ  40هوَضز ضؾويسُ

هيزاًٌس وِ ثب ضفتبضّبي هرهَنبً خؿووبًي يوب زؾوت

اؾت ٍ اظ ايي حبظ ،اؾتبى يعز ضتجوِ قكون ضا زض وول

ون ثيبًي ّووطاُ گوطزز (ؾوتَزُ .)205:1372 ،زض يوه

وكَض زاضز (نسيك ؾطٍؾتبًي.)114 :1387 ،

هتفبٍ

تمؿينثٌسي ولي اظ ذكًَت هيتَاى آىضا ثِ چْبض ًَؼ

زض ايي هيبى ،ثطضؾي ذكًَت زض هيبى ًَخَاًوبى اظ

فيعوووي (ًؿووجت ثووِ اًؿووبى اؾوون اظ زضٍى فووطزي ٍ

اّويت ٍيػُاي ثطذَضزاض اؾت ،ظيطا ًَخوَاًي آؾوتبًِ

هيبىفطزي ٍ ذكًَت ًؿجت ثوِ اقويب ٍ اهوَال اؾون اظ

ٍضٍز ثِ خبهؿِ ٍؾيؿتط اؾت ٍ قرهيت آزهي زض ايي

اهَال قرهي ٍ يب ؾوَهي) ،والهي ،تطويجوي (تطويجوي

ؾٌيي تحت ت ثيط ًْبزّب ٍ ؾَاهل اختوبؾي قسى قىل

اظ زٍ ًَؼ لجلوي) ٍ اختووبؾي (ؾوطپييي اظ هموطضا )

هيگيوطز (گيوسًع .)104-103 :1373 ،ثٌوبثط ايوي ،ايوي

تمؿين وطز (پَضچيتؾبظ.)35-34 :1382 ،

اهىبى ٍخَز زاضز وِ زض نَض

ؾسم قٌبذت ٍ وٌتطل

زض خبهؿِ اهطٍظ ذكًَت ثِ قىلّبي گًَبگَى آى

ضفتبضّووبي ذكووًَتآهيووع ًَخَاًووبى زض ايووي ؾووٌيي،

ثِ يه هؿضل اختوبؾي ضٍ ثِ ضقس ٍ ثِ ؾٌَاى ثركوي

ذكًَت اظ رطيك فطآيٌس خبهؿِپصيطي ،تثجيوت قوَز ٍ

اظ ضفتبض هؿوَ ي تجسيل قسُ اؾت .هب ّوط ضٍظُ قوبّس

ثِ نَض

ثركي اظ ٍيػگيّبي ضفتبضي آًْب زض خبهؿِ

ثطٍظ ذكوًَت زض اروطاف ذوَز زض اقوىبل هرتلفوي،

ازاهِ پيسا وٌس ٍ حتي ثوِ ذكوًَتّوبي قوسيستط ًيوع

چَى ًبؾوعاّبّ ،ول زازىّوب ،زازوكويسىّوب ٍ آؾويت

تجسيل قَزّ .ويٌبًىِ پػٍّف اٍ ئَؼ ًيع ًكوبى زاز،

ضؾووبًسى ثووِ اهووَال ٍ اهثووبل آى زض وَچووِ ٍ ذيبثووبى،

 60زضنووس اظ پؿووطاًي وووِ زض ؾووٌيي ًَخووَاًي زض

ظهييّبي ٍضظـ ٍ اهبوي ؾووَهي ٍ هوساضؼ ّؿوتين

زضگيطيّب قطوت وطزُ ثَزًس ،زض ؾٌيي  24ؾب گي ًيع

(هحؿٌيتجطيعي.)194: 1379 ،
آهبضّب ًيع ًكبى زٌّسُ افعايف ذكًَت زض خبهؿوِ

ثِ فؿب يتّبي ذكًَتآهيع ٍ خٌو

ٍ زؾوَا پطزاذتوِ

ثَزًس (  .)Olweus, 1993گؿتطـ ثطذي اظ ضفتبضّبي

اؾت؛ ثِ گًَِاي وِ زض فبنلِ ؾبلّبي  1365تب 1384

اًحطافي ،اظ خولِ ذكوًَت زض ثويي ًَخَاًوبى ثبؾو

لتل ؾوس  530زضنوس ٍ ضوطة ٍ خوطح  220زضنوس

قسُ اؾت تب وكخ ؾَاهل هؤثط ثط ايي ضفتبضّوب ووبًَى

افعايف زاقتِ اؾت .پطًٍوسُّوبي هرتَهوِ هطثوَه ثوِ

تَخِ اًسيكوٌساى ٍ خبهؿِقٌبؾبى لطاض گيطز.

ذكًَت ًيع ثب ضقسي  40زضنوسي اظ  544هوَضز زض

اظ خولِ ًػطيِ خبهؿوِقٌبؾوبًِاي ووِ ثوِ ثطضؾوي

ؾبل  ،1376ثِ  755هَضز زض ؾبل  1384ضؾويسُ اؾوت

اختووبؾي

ضفتبضّبي اًحطافي هيپطزاظزً ،ػطيِ ًػوبض

هطب ؿِ خبهؿِ قٌبذتي ذكًَت هيبى فطزي :آظهَى تدطثي ًػطيِ ًػبض
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اختوبؾي

اؾتّ .يطقي اظ خولِ نبحجٌػطاى ايي ضقتِ ،هَضوَؼ

زض ايطاىً ،يه اذتوط ( )1378ضووي پػٍّكوي ثوِ

پيًَووس اختوووبؾي ضا هطووطح هوويؾووبظز ٍ هؿتمووس اؾووت

ثطضؾي ت ثيط ؾَاهل التهبزي  -اختوبؾي ٍ فطٌّگي زض

ضفتبضّبي ودطٍاًِ ظهبًي اتفبق هيافتس وِ پيًَوس هيوبى

تجييي ضفتبض ذطاثىبضاًِ خَاًبى پطزاذتِ اؾت .ارالؾب

فطز ٍ خبهؿِ ضوؿيخ ثبقوس (هوتوبظ .)119 :1381 ،زض

ايي هطب ؿِ اظ رطيك پطؾكٌبهِ ذَزگعاضقي ٍ ثب قويَُ

هيبى ؾَاهلي وِ ايي پيًَوس ضا هيوبى ًَخوَاى ٍ خبهؿوِ

ًوًَِگيوطي تهوبزفي ذَقوِاي ،اظ يوه ًوًَوِ 527

ايدبز هيوٌٌس؛ زٍ ؾبهل ذبًَازُ ٍ گوطٍُ ّوؿوب ى اظ

ًفطي زذتطاى ٍ پؿطاى زثيطؾتبًي وِ زض ؾي  14توب 19

ًمف ٍ اّويت ٍيػُاي ثطذَضزاضًس.

ؾب گي لطاض زاقتِاًس ،ثِ زؾت آهسُ اؾتً .توبيح ايوي

ذبًَازُ ثِ ؾٌوَاى هْوتوطيي ؾبهول خبهؿوِپوصيطي،

تحميك ًكبى زازُ اؾت خَاًبًي وِ ثب زٍؾتبى ثعّىوبض

ًمف حؿبؾي ضا زض ايي زٍضُ ايفب هويوٌوس؛ ظيوطا ايوي

ذووَز هؿبقووط

زاضًووس ،هيووعاى هكووبضوت آىّووب زض

زٍضُ ظهووبى تؿووبضو قووسيس ًَخَاًووبى ثووب ٍا ووسيي ٍ

فؿب يتّبي ذطاثىبضاًِ (ذكوًَت التهوبزي) افوعايف

اؾتماللخَيي آًْبؾت (ووبپالى .)832 :1382،زض ايوي

ظيبزي زاقتِ اؾوتّ .ويٌوييً ،توبيح تحميوك اضتجوبه

زٍضُ اؾت وِ ًَخَاًبى ثِ ؾلت ثسثيٌي ثوِ ٍا وسيي اظ

هؿٌيزاضي ضا ثيي هت يط ز جؿتگي ذبًَازگي خَاًوبى ٍ

آًْب فبنلِ هيگيطًس ٍ ثِ گطٍُ ّوؿب ى هيپيًَسًوس ٍ

ضفتبض ذطاثىبضاًِ ًكبى زازُ اؾت.

ايي اهط هَخت اّويت يبفتي ايوي گوطٍُ ّوؿوب ى زض

فبضلًيب ( )1380ضوي پػٍّكي ثِ ثطضؾوي ًموف

قووىلزّووي ثووِ ضفتووبض هوويقووَز (ًدفووي.)17 :1385 ،

ذووبًَازُ ٍ ّوؿووب ى زض آؾوويت قٌبؾووي اختوووبؾي

ثٌبثطايي ،قيَُ ؾول ايي زٍ گطٍُ زض پيًَوس ٍ يوب ؾوسم

ًَخَاًبى زض وبًَى انوالح ٍ تطثيوت تْوطاى پطزاذتوِ

پيًَووس ثووب ٌّدبضّووبي خبهؿووِ ٍ زض ًتيدووِ ضفتبضّووبي

اؾت .ارالؾب

ايي پػٍّف اظ ً 77فوط اظ هوسزخَيبى

ًبثٌْدبضي چَى ذكوًَت هوؤثط اؾوت .ثوب تَخوِ ثوِ

وبًَى انالح ٍ تطثيت ثِ ضٍـ ًوًَِ گيوطي ّسفوٌوس

اّويت ايي هؿ ِ ،زض تحميك حبضط ثِ آظهوَى تدطثوي

اًتربة قسُ اؾتً .توبيح آى ًكوبى زاز ووِ ٍضوؿيت

اختوبؾي زض لب ت ًمف گطٍُ ّوؿوب ى

التهبزي ،وٌتطل ثيف اظ حس فطظًساى ،اضائِ آظازي ثيف

ٍ ذبًَازُ زض ايدبز پيًَس هيبى فوطز ٍ خبهؿوِ پطزاذتوِ

اظ حس ،فمساى ثبٍضّبي هوصّجي ٍ گوطٍُ ّوؿوب ى ،زض

قسُ اؾت.

ضفتبضّبي آؾيتظاي اختوبؾي ًَخَاًبى وبًَى انوالح

ًػطيِ ًػبض

ٍ تطثيت هؤثطًس.
هكووىبًي ( )1381ثووِ ثطضؾووي هيووساًي ثعّىووبضاى

پيؽيٌِ تحقيق
اًدبم قسُ زض ظهيٌِ ًموف ذوبًَازُ ٍ گوطٍُ

ًَخَاًي وِ ثِ خطم ثعّىبضي زض تْطاى زض ؾبل 1381

هطب ؿب

ّوؿووب ى زض ثووطٍظ ضفتبضّووبي اًحطافووي ،اظ خولووِ

ايي پوػٍّف

ضفتبضّبي ذكًَتآهيع ثِ زٍ زؾتِ هطب ؿب

زؾتگيط قسُاًس ،پطزاذتِ اؾت .ارالؾب

زاذلوي ٍ

اظ  15زذتط ٍ  90پؿط ظيوط  18ؾوبل ووِ زض آى ؾوبل

ذبضخي تمؿين هيقًَس وِ ا جتوِ ،اوثوط پوػٍّفّوبي

زؾتگيط قسُ ثَزًس ٍ ،ثب اؾوتفبزُ اظ ههوبحجِ ؾوبظهبى

هطتجط زض ذبضج اظ ايطاى اًدبم قوسُاًوس ووِ ثوِ روَض

يبفتِ ثِ زؾت آهسُ اؾت.زض ايي ذهَل ،چْبض هت يط

هرتهط شوط هيقًَس:

هطثَه ثِ اؾوبل ثعّىبضاًِ ٍ  81هت يط هؿوتمل ،قوبهل
ذهَنيب

فطزيٍ ،ضوؽ ظًوسگي ٍ هْوبخط ً ،ػوبم
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حوووبيتي ذووبًَازُ ،ثبٍضّووب ٍ ؾولىطزّووب ،اضتجووبه ثووب
ثعّىبضاى ٍ ؾطگطهيّوب ٍ گصضاًوسى اٍلوب

ثب ي خٌؿي ثَزُ اؾت .ارالؾب

ايي پػٍّف اظ 204

فطا وت،

ًَخَاى ٍ ٍا سيي آًْوب ثوِ زؾوت آهوسُ اؾوت .هوسل

اًساظُگيطي قسُاًسً .توبيح حبنول اظ اخوطاي تحليول

تَاًؿووت  52زضنووس اظ ٍاضيووبًؽ ضفتووبض هؿوو ِ زاض

ضگطؾيَى ًكبى زاز وِ تٌْب ؾِ ؾبهل ٍاثؿتگي ًَخَاى

ًَخَاًبى ضا تجييي وٌسً .تبيح هطثَه ثِ ذوبًَازُّوب زض

ثِ ذبًَازُ ،ثبٍضّب ٍ ًگطـّب (هوصّجي ٍ اذاللوي) ٍ

ايي تحميك ًكبى زازُ اؾت ٍا وسيٌي ووِ زاضاي ؾوط

اضتجبه ثب ثعّىوبضاى ًموف تؿيويي وٌٌوسُاي زض تؿيويي

ثب يي اظ تضبز ٍ زضگيطي ثَزًس ،ووتط زض هَضز هؿبيل

قس

هطثَه ثِ تطثيت فطظًساى ذَز زضگيط هويقوسًس ،ظيوطا

ثعّىبضي زاقتِاًس.
3

قطايط ذبًَازگي ،ؾط پبييي وٌتطل ضفتبض ًَخَاًبى ضا

زض ذبضج اظ ايطاى پيتطؾوَى ،1زثبضقوي ٍ 2ضاهؿوي

( )1990ثووِ ثطضؾووي ًمووف ذووبًَازُ ،ثرهووَل آثووبض

ثِ ّوطاُ زاقت .زض ًتيدِ ايي اهط ثب پيَؾوتي ًَخوَاى

هتمبثل ٍا سيي_ فطظًسي ثِ ؾٌَاى فبوتَض تؿيويي وٌٌوسُ

ثِ ّوؿوب ى هدوطم هوطتجط ثوَز .وٌتوطل پوبييي ضفتوبض

ضفتبضي پطزاذتِاًس .ايي تحميك ثوب

ًَخَاًووبى ٍ پيًَووس ثووب ّوؿووب ى ثعّىووبض لووَيتطيي

اؾتفبزُ اظ ضٍـ اؾٌبزي ،ثب تَخِ ثِ تالـّوبي اًدوبم

پيفثيٌي وٌٌسُّبي اًَاؼ ضفتبضّبي هؿ ِ زاض ًَخَاًبى

زض تَؾؿِ اذتال
قسُ زض هَضز اذتال

ضفتبضي ،ؾؿي هيوٌس ضًٍوسي

ثَزًس.

ضا وِ اظ ت ثيط ٍا سيي زض وَزوي قطٍؼ ٍ ثِ ضفتبضّوبي

ّيٍَ ٍ 7يطخي )2000( 8ضوي پػٍّكي ثِ اضظيبثي

ضس اختوبؾي زض ًَخَاًي هٌدط هيقَزً ،كوبى زّوس.

آثووووبض فبوتَضّووووبي قرهوووويت (ثووووطٍىگطايووووي،

زض هطحلِ اٍل وِ اثتساي وَزوي اؾت ،وٌتطل ٍ تطثيت

ضٍاىضًدَضذَيي ،ضٍاىپطيكيگطايي) ،وٌتطل ذوبًَازُ

ضووؿيخ ٍا ووسيي ثووط ّووسايت هؿووبيل ًَخَاًووبى اثووط

ذَزگعاضقوي

ٍ ّوٌكييّوبي هٌحوطف ثوط اًحطافوب

هيگصاضز .ايي اهط زض هطحلِ وَزوي هيبًِ ثوِ قىؿوت

ًَخَاًبى پؿط پطزاذتِاًس .ارالؾب

تحهيلي ٍ رطز تَؾط ّوؿب ى ثٌْدبض هٌدط قسُ ،زض

گطٍُ  13-18ؾب ِ( )n= 89ٍ n= 110ثِ زؾوت آهوسُ

ًْبيووت ،زض اٍاذووط وووَزوي ٍ يووب اٍايوول ًَخووَاًي ثووِ

اؾتً .تبيح هؿبز ِ ؾبذتبضي ًكبى زازُ اؾوت ووِ :زٍ

پيَؾوتگي ثووِ ّوؿووب ى هدووطم ٍ زض ًْبيووت اًحووطاف

ؾبهل قرهيت ٍ ّوٌكويي هٌحوطف ،آثوبض هؿوتمين ٍ
هؿٌبزاضي ثط اًحطافب

هياًدبهس.
5

6

9

ايي پػٍّف اظ زٍ

ذَزگعاضقي زاضًس.

10

زًيؽ ،4تطي ٍ زاًىوي ( )1999ضووي پػٍّكوي

هيطؼ ٍ فيلس ( )2002ضوي پػٍّكي ثِ ثطضؾي

ثِ آظهَى اثط ٍا سيي ٍ ّوؿب ى ثعّىبض ثوط ضفتبضّوبي

ضاثطووِ ثوويي خووطم ٍ ّوطاّووي ّوؿووب ى هٌحووطف

هؿ ِ زاض ًَخَاًبى پطزاذتوِاًوس .هٌػوَض اظ ضفتبضّوبي

پطزاذتِاًس .ارالؾب

هَضز ًيبظ ثطاي آظهَى ايي ضاثطوِ

هؿ ِزاض زض ايي پوػٍّف ،ضفتبضّوبي ضوس اختووبؾي،

اظ ثطضؾي خَاًبى هلي ( 11)NYSثِ زؾت آهسُ اؾوت.

ههطف هَاز هروسض ،قىؿوت زض تحهويل ٍ ضيؿوه

ًتبيح ًكبى زاز ثيي خطم ٍ ّوطاّي ّوؿب ى هٌحوطف

1
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اختوبؾي

ضاثطِ ٍخَز زاضز .ا جتِ ،ثبيس گفت ًتبيح ايوي پوػٍّف

پيًَس اختوبؾي زاًفآهوَظاى ٍخوَز ًساقوت .قوطوت

تٌْب ثطاي عـّب ٍ خطاين هطثَه ثِ ؾَء اؾوتفبزُ اظ

وٌٌسُّبي گطٍُّوبي لوَهي ضفتبضّوب ذكوي ثيكوتطي

هَاز هرسض نَض

ًؿجت ثِ گطٍُّبي يط لَهي ًكبى زازُ ثَزًس.

گطفتِ اؾت.

اؾويت ٍ 1فوبضيؽ )2002( 2ضووي پػٍّكوي ثوِ

زوٍَيه ٍ 5هيدوط )2004( 6ضووي پػٍّكوي ثوِ

ثطضؾووي ٍ تؿيوويي اثووط هووصّت ،هؿٌَيووت ٍ حضووَض

ثطضؾي ضاثطِ ثيي پيًَس ثب ذبًَازُ ٍ گطٍُّبي ّوؿبل

ًَخَاًووبى زض تكووىلّووبي اختوووبؾي ٍ هووصّجي ثووط

ثط ضفتبض ضس اختووبؾي ًَخَاًوبى چْوبض گوطٍُ لوَهي

ضفتبضّبي ضيؿهآهيع زض ظًسگي ًَخَاًبى پطزاذتِاًوس.

هطثَه ثوِ ايوي پوػٍّف اظ 603

ارالؾب

ظم ثطاي ايي پػٍّف اظ هطوع هطب ؿب

هلي

3

پطزاذتِاًس .ارالؾب

ًَخَاى ( 318زذتط ٍ  285پؿط) اظ چْبض گطٍُ لوَهي

خَاًبى ٍ هوصّت ) ، (NSYRثوِ زؾوت آهوسُ اؾوت.

(ّ %68لٌوووسي %11 ،هطاوكوووي %13 ،تطويوووِاي ٍ %8

ًتبيح آى ًكبى زازُ اؾت وِ حتي ثب وٌتوطل هت يطّوبي

ؾَضيِاي) ،زض هساضؼ ثِ زؾت آهسُ اؾتً .تبيح ًكبى

ٍا سيي ،اقت بل يوب

هؿٌويزاضي اظ

ًػاز ،ؾي ،خٌؽ ،هٌطمِ ،تحهيال

زاز گطٍُّبي هرتلخ لَهي ّيچ تفبٍ

ؾسم اقت بل ٍا سيي ،حضَض پسض يب لين هطز ،ضٍؾوتب يوب

ًػط هيعاى پيًَوس ثوب ذوبًَازُ ٍ ّوؿوب ى هٌحوطف ٍ

قْطًكيي ثوَزى ٍ تؿوساز ذوَاّطاى ٍ ثوطازضاىً ،موف

ّويٌيي ضفتبض ضس اختوبؾي ًساضًس؛ ّطچٌس ثيي هيوعاى

هصّت ٍ حضَض زض تكىلّبي هصّجي زض اًحطافوبتي،

ثؿتگي ٍ پيًَس ثب ذبًَازُ ٍ پيًَس ثب ّوؿب ى ثعّىوبض

چووَى ؾووَء اؾووتفبزُ اظ هووَاز ،ههووطف زاضٍ ،زظزي،

ٍ ضفتبض ضس اختوبؾي ضاثطِ هؿٌيزاضي ٍخَز زاضز.
اضي ويح ٍ 7فَقووي )2004( 8ضوووي پػٍّكووي ثووِ

هؿبيل هسضؾِ ٍ ذكًَت ٍ اهثبل آى هؿٌيزاض اؾت.
هكووبضي ا حؿوويٌي )2004( 4ضوووي پػٍّكووي ثووِ

ثطضؾي ايي ًىتِ پطزاذتٌوس ووِ ووسام ؾبهول ذكوًَت

ثطضؾي ضاثطِ ثيي پيًَس اختوبؾي ٍ پطذبقگطي زض ثيي

ذووبًَازُ ٍ ذكووًَت گووطٍُ ّوؿووب ى زض ذكووًَت

زاًفآهَظاى پؿط زثيطؾتبىّبي وَيت پطزاذتوِ اؾوت.

ًَخَاًبى هؤثطتطًس؟ ارالؾب

هَضز ًيبظ ايوي پوػٍّف

ّويٌييٍ ،ي ثِ ثطضؾي ضاثطِ ثويي ؾوبذتبض ذوبًَازُ،

اظ ًَ 5026خَاى پبيِّبي  9 ٍ 8ثِ زؾت آهسُ اؾوت.

ًَؼ ذبًَازُ ٍ ؾي زاًفآهوَظاى ثوط ثوطٍظ ضفتبضّوبي

زاًفآهَظاى پطؾكٌبهِ ذَزگعاضقي هطثَه ثوِ ٍلوبيؽ

ذكوي اظ پؿوطاى گوطٍُّووبي لوَهي ٍ يوط لووَهي زض

قف هبُ گصقتِ ضا تىويل وطزُ ثَزًسً .تبيح ًكبى زازُ

زثيطؾووتبىّووبي ؾوووَهي وَيووت پطزاذتووِ اؾووت600 .

اؾت وِ ذكًَت زٍؾتبى ٍ ذكًَت ذوبًَازُ ،ؾوط

زاًووفآهووَظ پؿووط زثيطؾووتبىّووبي وَيووت ،پطؾكووٌبهِ

ّوبًٌووسي اظ ّوجؿووتگي ضا ثووب ذكووًَت ًَخَاًووبى

پطذبقووگطي ضا وووِ قووبهل چْووبض ثرووف پطذبقووگطي

زاقتِاًس .ا جتِ ،ذكًَت زٍؾتبى ثوطاي ذكوًَتّوبي

خؿوي ،ظثبًي ،ذهَهت ٍ ذكن هويقوس ،پوط ووطزُ

اذيطتط ًَخَاى ثيفثيٌي وٌٌسُ ثْتطي ثَزُ اؾت.

ثَزًسً .تبيح ًكبى زازُ اؾت وِ ّيچ تفبٍ

هؿٌيزاضي

زض هيبًگيي ًوطُ ثيي چْوبض هكرهوِ ضفتوبض ذكوي ٍ
1

5

2

6
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3
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ّبثؽ 1زض ؾبل  ،2008ضوي پػٍّكي ثوِ ثطضؾوي

ًووَؼ اؾووٌبزي ثووَزُ ٍ يووب تٌْووب ث وِ ثطضؾووي ثطذووي اظ

اضتجبه ثيي ؾط اًحطاف گطٍُ ّوؿب ى ثط ضفتبضّوبي

هت يطّوبي هطثووَه ثووِ ذووبًَازُ هووَضز ًػووط زض ًػطيووِ

اًحطافي پطزاذتِ اؾت .زازُّبي هطثَه اظ  63زذتوط ٍ
 67پؿط ؾٌيي  18تب  16ؾبل ثِ زؾت آهوس .ارالؾوب

ًػبض

اختوبؾي پطزاذتِاًس.

ثِ ّويي هٌػَض ،پػٍّف حبضط ؾؿي ثوط ايوي زاضز

هَضز ًيبظ اظ پطؾكٌبهِ ذالنِ قسُ ؾٌد ًوبي هوبيطظ-

تب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پيوبيف ٍ ثوب زض ًػوط گوطفتي زٍ

ثطيگع ٍ ؾبيط ؾؤال ّبي هحمك ؾوبذتِ ،زضٍىگطايوي/

ؾبهوول خبهؿووِ پووصيطي؛ يؿٌووي زٍؾووتبى ٍ ذووبًَازُ ٍ

ثطٍىگطاييّ ،وؿب ى هٌحوطف ٍ قوطوت زض اًحوطاف

ّويٌيي ،ثب حبظ لطاض زازى اوثطيت هت يطّبي هطثوَه

ثِ زؾت آهسُ اؾتّ .وجؿوتگي زٍ هت يوطُ ًكوبى زازُ

ثِ ًػطيِ ًػبض

اختوبؾي ،ثِ ثطضؾوي ذكوًَت هيوبى

اؾت وِ ضاثطِ هؿٌويزاضي ثويي ّوؿوب ى هٌحوطف ٍ

فطزي زض چبضچَة ًػطيِ ًػبض

اختوبؾي ثپطزاظز.

قطوت زض اًحوطاف ٍخوَز زاضز .ضگطؾويَى چٌسگبًوِ
ًكبى زازُ اؾوت ووِ هت يطّوبي ثوطٍىگطايوي ،ؾوي ٍ

چارچَب ًظري(ًظريِ ًظارت اجتواعي)
اختووبؾي 2اضضوب ًكوسًي

ّوؿب ى هٌحطف ،پيفثيٌي وٌٌسُّبي لسضتوٌسي ثطاي

فطضيِ انلي ًػطيِ ًػوبض

ضفتبض اًحطافي ّؿتٌس .آًَاي زٍ ضاِّ ًكوبى زازُ اؾوت

ثَزى هبّيت اًؿبى اؾت .زيسگبُ ًػبض

زضحب ي وِ زيگط فبوتَضّب ثِ اًحطاف ووه هويوٌٌوس،

ايي ؾميسُ اؾت وِ افطاز انوَ ًزاضاي لبثليوت ثٌْدوبض

گطٍُ ّوؿب ى اثط ذبل ذَز ضا زاضز.

ثَزى يب ًبٌّدبض ثَزى ّؿتٌسً .ىتِ انلي آى اؾت ووِ

اختووبؾي ثوط

خبهؿِ چِ ضفتبضي ثب فطز زاقتِ ثبقوس .هَضوَؼ هوَضز
جوعتٌدي پصٍّػّا

ًػووط ايووي ًػطيووِ ،ايووي اؾووت وووِ چووطا ّوووِ هووطزم

زض هدوَؼ ،اوثطپػٍّفّبي شوط قسُ ،پوػٍّفّوبيي

ٌّدبضقىٌي ًويوٌٌسّ .يطقي ثط ايي اؾتمبز اؾوت ووِ

ّؿتٌس وِ تٌْب ثطذي اظ هت يطّبي هَضز ًػط زض ًػطيوِ

ودطفتبضي ظهبًي ٍالؽ هيقَز وِ پيًَوس هيوبى فوطز ٍ

اختوبؾي ضا ثطضؾي وطزُاًس .ايوي فبوتَضّوب زض

خبهؿِ ضؿيخ ثبقس يب گؿؿوتِ قوَزّ .يطقوي هؿتموس

هَضز ذبًَازُ ،ثيكتطزيٌساضي ٍا وسيي ،تضوبز ٍا وسيي،

اؾت وِ چْبض ؾٌهط انلي ثبؾ

پيًَس فوطز ٍ خبهؿوِ

ز جؿتگي ثِ ٍا سيي ٍ وٌتطل ٍا سيي ثَزًس ٍ ؾالٍُ ثوط

هيقوًَسٍ -1 :اثؿوتگي؛  -2تؿْوس؛  -3زضگيوطي؛ -4

ًػبض

آى ،زض هَضز گطٍُ زٍؾتبى ،هؿ ِ ًػبض

ثوط زٍؾوتبى

اؾتمبز (هوتبظ.)119 :1381 ،

هٌحطف هططح ثَزُ اؾت.
اوثطپػٍّفّبي ًبهجطزُ تَخِ ذوَز ضا ثوِ يىوي اظ
ايي ؾَاهل هؿطَف وطزُاًس ،ثِ گًَِاي ووِ يوب هؿو ِ
زٍؾتبى ٍ ًػبض

ثوط آًْوب ضا ثطضؾوي ووطزُ ٍ يوب ثوط

ٍ .1-3اتعتگي

3

اگط فطزي ثِ تووبيال
ًسّس ،زض آى نَض

ٍ اًتػوبضا

زيگوطاى اّويوت

پيًَس اٍ ثب خبهؿِ ضوؿيخ ثوَزُ،

هت يطّبي هطثَه ثِ ذبًَازُ ت ويس زاقتِاًوسّ .وط چٌوس

ذَز ضا آظاز هيثيٌس وِ هطتىت اًحطاف قوَز .زض ًػوط

وِ هؿسٍز پػٍّفّبيي ًيع ثَزُاًس ووِ ايوي زٍ ؾبهول

ّيطقي ،هجٌبي انلي زضًٍي وطزى ٌّدبضّبٍ ،اثؿوتگي

خبهؿِپصيطي ضا ثب ّن زض ًػط گطفتِاًس ووِ ا جتوِ يوب اظ

2

Meghan

5

Social Bond
3
Attachment

هطب ؿِ خبهؿِ قٌبذتي ذكًَت هيبى فطزي :آظهَى تدطثي ًػطيِ ًػبض

95

اختوبؾي

ثِ زيگطاى اؾت .ثٌبثطاييٍ ،اثؿتگي ثِ زيگطاى يىوي اظ

هيقَز .ثِ ّويي ؾلت ،ثيكتط خطمقٌبؾبى هؿتمسًس وِ

هت يطّبي هْون زض وٌتوطل ضفتوبض اؾوت (ّووبى.)120:

افعايف ؾبلّبي تحهيل ،اًدبم ذسهت ًػبم ٍغيفوِ ٍ

ٍاثؿتگي همساض ت ثيط ٍ احتطاهي اؾت وِ قرم ثطاي

فووطاّن ثووَزى تؿووْيال

وووبّف

افطازي ،چَى هؿلون ٍ ٍا وسيي لبيول اؾوت (اگيٌوٍَ 1

ودطفتبضي زض هيبى ًَخَاًبى هيگوطزز (ّوؽ:2001 ،6

پيتطؾَىً .)333 :1989 ،2مف ٍاثؿتگي ثِ گوطٍُّوبي

.)20

ٍضظقووي ،ثبؾوو

ّوؿبل تب حسي پيييسُ اؾتٍ .اثؿتگي لَي ثِ ضفيوك
7

هدطم ،احتوبل قوطوت زض ضفتوبض هدطهبًوِ ضا افوعايف

 .3-3اعتقاد

هيزّس ٍ اظ رطف زيگوطٍ ،اثؿوتگي ثوِ ضفيوك ّوٌوَا

ّيطقي هؿتمس اؾت هيعاى اؾتمبز افوطاز ثوِ ٌّدبضّوبي

ّوٌَايي خَاى قَز (وطاٍى ٍ 3هؿوي،4

اؾتّ .طچِ اؾتموبز

هيتَاًس ثبؾ

.)544-529 :1980

اختوبؾي ٍ ضؾبيت لَاًيي هتفبٍ

زض فطز ضؿيختوط ثبقوس ،ثيكوتط احتووبل زاضز ٌّدوبض
قىٌي وٌس .ثٌبثطايي ،اًحطاف ثِ ؾلت فمساى اؾتموبز ثوِ

 .2-3تعْد

5

اؾتجووبض ٌّدبضّووب ٍ لووَاًيي ٍالووؽ هوويقووَزّ .يطقووي

اظ ًػط ّيطقي تؿْس ًيع ثؿوس خبهؿوِقوٌبذتي هفْوَم

هيافعايس وِ هؿتموس ًيؿوت افوطاز ودوطٍ اظ اؾتموبزا

ذَز زض ضٍاىقٌبؾي اؾت؛ثِ ايي هؿٌي وِ هوب ٍلوت ٍ

اختوبؾي هؿوَل ثياروالؼ ّؿوتٌس ،اهوب هؿو ِ هيوعاى

اًووطغي ذووَز ضا زض ضاُ زؾووتيبثي ثووِ اّووسافي ،هبًٌووس

ٍ ضاثطِ آًْب ثب هؿٌي ايوي

تحهيل ،وبض ٍ قْط

ذَة زض هيبى زيگطاى ،نوطف

لَ

ٍ ضؿخ ايي اؾتمبزا

اؾوبل ًعز آًْبؾت.

هيوٌين .فطزي وِ ثِ فؿب يتّوبي هتؿوبضف زض ظًوسگي

هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ ثط هجٌبي ايوي ًػطيوِّ ،وط

ضٍظهطُ هتؿْس ثبقس ،ثِ هٌػَض حفوع هوَلؿيتي ووِ ثوب

چِ افطاز ووتط ٍاثؿتِ ،هتؿْوس ،زضگيوط ٍ هؿتمسثبقوٌس،

وَقف ثطاي ذَز ثِ زؾوت آٍضزُ اؾوت ،ودطفتوبضي

«پيًَووس» آًْووب ثووب خبهؿووِ ؾؿووتتووط اؾووت ٍ احتوووبل

ًويوٌس ٍ ذَز ضا ثِ ذطط ًوياًساظز .افطاز هتؿْوس ووِ

ودطفتبضي ثيكتط ذَاّس ثَز.

زاضاي هَلؿيت هؿتحىوي زض خبهؿِاًس ،تب حوس اهىوبى

ؾؤا ي وِ زض ايٌدب هططح هيقَز ،ايوي اؾوت ووِ

اظ ٌّدبض قىٌي زٍضي هيخَيٌس (هوتبظ.)121 :1381 ،

ايي پيًَس چگًَِ ثطلطاض هيقَز؟ ذوبًَازُ ٍ خبهؿوِ ٍ
اظ آى خولِ گطٍُ ّوؿب ى زٍ ؾبهل هْن زض ايدبز ايي
پيًَس ّؿتٌس.

 .2-3درگيري
ثيكوتط افوطاز زض روَل ظًوسگي ذوَز ظهوبى ٍ اًوطغي

ٍيلىيٌؿي ٍ ّيطقي زض هَضز فطٍپبقي ذوبًَازُ ٍ

هحسٍزي زاضًس .زضگيطي زض اهَض ظًسگي ضٍظهطُ ٍلت

پسيسُ رالق تحميك وطزُاًوس ٍ آى ضا هت يوط هْووي زض

هحوسٍز قوسى ضفتوبض

ثعّىبضي ًَخَاًبى هيزاًٌسً .بي هحمك زيگطي اؾوت

ظيبزي ًيوبظ زاضز ٍ ذوَز ثبؾو

وِ اضبفِ هيوٌس ذبًَازُ اظ رطيك چْوبض ؾبهول ثبؾو
1
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تمَيت پيًَس اختوبؾي هيگطززً .بي هؿتموس اؾوت ووِ
ذبًَازُ زاضاي ت ثيطا

ظيط اؾت:

 -ثيي هيعاى زيٌساضي ٍا سيي ٍ ذكوًَت زاًوفآهوَظ

 -1وٌتطل زضًٍي اظ رطيك خبهؿِپوصيطي ووَزن ٍ
ايدبز ٍخساى زض ٍي نَض

هيگيوطز؛ يؿٌوي زضًٍوي

وطزى ٌّدبضّب ،اضظـّب ٍ ًيع احؿبؼ قطم ٍ گٌبُ .زض
نَض

فرضيات تحقيق

ودطفتبضي؛ ايي اهط ثِ ؾلت ضاثطِ ًَخوَاى ثوب

ضاثطِ ٍخَز زاضز.
 ثيي هيعاى ز جؿتگي زاًفآهَظ ثِ ذبًَازُ ٍ ذكًَتزاًفآهَظ ضاثطِ ٍخَز زاضز.
 -ثيي هيوعاى وٌتوطل ٍا وسيي ثوط ضفتوبض زاًوفآهوَظ ٍ

پسض ٍ هوبزض ٍ تٌجيوِ ٍ ؾوطظًف اظ خبًوت آًْوب ٍالوؽ

ذكًَت زاًفآهَظ ضاثطِ ٍخَز زاضز.

هيگطزز.

 -ثيي هيعاى تضبز ثيي ٍا سيي ٍ ذكًَت زاًوفآهوَظ

ً -2ػبض
هطبثك ثب اًتػبضا

يط هؿتمين اظ رطيك ايدبز هيل ثِ ايٌىِ
ذبًَازُ ضفتبض وطزُ ،ثبؾو

ضًدوف

ٍ ًبضاحتي آًْب ًكَز .ايي اهط ثِ ٍاثؿتگي ؾبرفي فوطز

ضاثطِ ٍخَز زاضز.
 ثيي هيوعاى پيًَوس ثوب زٍؾوتبى هٌحوطف ٍ ذكوًَتزاًفآهَظ ضاثطِ ٍخَز زاضز.

ثب ذبًَازُ ثؿتگي زاضز .
ً -3ػووبض

هؿووتمين؛ يؿٌووي تٌجيووِ ٍ هحووسٍزيت

هؿتمين اظ خبًت ذبًَازُ .ثطاي هثبلً ،ػبض

رٍغ تحقيق

ثط هيوعاى

ضٍـ تحميك زض ايي پػٍّف ،پيوبيف ثَزُ اؾت .ايوي

ثط ظهبًي وِ ثيوطٍى

پػٍّف اظ ًَؼ همطؿي اؾت وِ ثب تىٌيوه پطؾكوٌبهِ

اظ هٌووعل هوويگصضاًٌووس ،اًترووبة زٍؾووتبى ٍ ًووَؼ

ذَز اخطا اًدبم قسٍ .احس تحليل زض ايي پػٍّف فوطز

ؾطگطهيّب.

(زاًفآهَظ) ٍ ؾط تحليل ذطز اؾت.

آظازي خَاًبى يب ًَخَاًبىً ،ػبض

ً -4مووف ذووبًَازُ زض اضضووبي ًيبظّووب ٍ تَاًووبيي

خبهؿووِ آهووبضي ايووي تحميووك ،زاًووفآهووَظاى پؿووط

ذووبًَازُ زض تو هيي ظًووسگي ٍ فووطاّن وووطزى اهىبًووب

زثيطؾتبىّبي قْط يعز ّؿوتٌس ووِ زض ؾوبل تحهويلي

هَفميت زض آيٌسُ ثطاي ًَخَاى .ثطذي اظ ذبًَازُّب زض

 87-88زض زثيطؾتبىّبي زٍ تي ٍ يط اًتفبؾي هكو َل

تحمك ايي اهط هَفكتط اظ ثميِ ّؿتٌس ٍ زض ًتيدِ ثيكوتط

ثِ تحهيل ثَزُاًس.

هيتَاًٌس ًَخَاى ٍ خَاى ضا ثب خبهؿِ ّوٌَا ؾبظًس ،زض

ً 385فط (وِ ثط اؾبؼ فطهَل تؿييي حدون ًوًَوِ

حب ي وِ ذبًَازُّبيي وِ چٌيي تَاًبييّبيي ضا ًساضًس،

وَوطاى اًتربة قسُ ثَزًس) اظ زاًفآهوَظاى ثوِ ضٍـ

ووتط هيتَاًٌس اظ ًَخَاًبى ذَز اًتػبض ّوٌَايي زاقوتِ

ًوًَِگيطي ذَقِاي چٌس هطحلِاي اًتربة قسًس؛ ثوِ

ثبقٌسً .بي اضبفِ هيوٌوس ووِ فطٍپبقوي ذوبًَازُ وون

ايي رطيك وِ زض هطحلِ اٍل ،اظ هيبى زًٍبحيِ آهوَظـ

اّويتتط اظ ذَقحب ي ٍ ذَقوجرتي ذوبًَازُ اؾوت؛

ٍ پطٍضـ قْطؾتبى يوعزً ،بحيوِ  1ثوِ روَض تهوبزفي

يؿٌي ذوبًَازُاي ووِ پوط اظ تكوٌح ٍ اذوتالف ثبقوس،

اًتربة قس .زض هطحلوِ زٍم ،اظ هيوبى هوساضؼ هتؿوسز

هيتَاًس ًمف هْوي زض ودطفتبضي ًَخَاى ثبظي وٌوس،

ًبحيِ  ،1تؿساز پٌح هسضؾِ ثِ نَض

تهبزفي اًتربة

اهب ًَخَاًي ووِ زض ذوبًَازُ روالق گطفتوِ ٍ ،وي آضام

قسًس .زض هطحلِ ؾَم ،اظ هيبى والؼّوبي هتؿوسز ّوط

ظًسگي وٌسٍ ،ضؿيت ثْتطي زاضز (هوتبظ-121 :1381 ،

هسضؾِ ،چْوبض ووالؼ ثوِ نوَض

تهوبزفي اًتروبة

.)124

قسًس .زض ًْبيت ،زاًفآهوَظاى ووالؼ تووبم قووبضي
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قسًس .اًتربة تؿساز هساضؼ ٍ والؼّب ثِ ايوي قويَُ

هحتَا (ثطاي هت يطّبي هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ) اؾتفبزُ قوسُ

ثووَزُ اؾووت وووِ تووب حووس اهىووبى ثتَاًووس پطاوٌووسگي

اؾت .ؾالٍُ ثوط آى ،اظ اؾتجوبض ؾوبظُ اظ رطيوك تحليول

زاًفآهَظاى ٍ هساضؼ ًبحيِ  1ضا تحت پَقف ذوَز

ؾبهل ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ چطذف ٍاضيووبوؽ ثوطاي

زاقتِ ثبقس.

گَيِّبي هطثَه ثِ هت يط ٍاثؿتِ (ذكًَت هيبىفطزي)
اؾووتفبزُ قووسُ اؾووت (خووسٍل قوووبضُ  .)1پبيووبيي

اتسار تحقيق (ظٌجِّا)

هميبؼّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي تحميوك ًيوع اظ رطيوك

اثعاض هَضز اؾتفبزُ زض پػٍّف حبضط ،پطؾكٌبهِ اؾوت

آ فبي وطًٍجبخ ثِ زؾت آهسُ اؾت (خسٍل قوبضُ .)2

وِ ثطاي ثطآٍضز اؾتجبض ؾؤالّبي پطؾكوٌبهِ ،اظ اؾتجوبض
جدٍل ؼوارُ  -1اتعاد خؽًَت هياى فردي ٍ هيساى درصد تثييي ؼدُ تَظط آًْا
تعداد گَيِّا

درصد ٍارياًط تثييي ؼدُ

عاهلّاي هؽترك
ذكًَت والهي

3

55/63

ذكًَت خؿوبًي هالين

10

30/55

ذكًَت خؿوبًي قسيس

4

13/82

ول

17

100

جدٍل ؼوارُ  -2هقدار ضرية آلفاي كرًٍثاخ هتغيرّاي هعتقل ٍ ٍاتعتِ
تعداد گَيِّا

آلفاي كرًٍثاخ

هقياض
تضبز ٍا سيي

6

%76

وٌتطل فطظًساى

5

%70

ز جؿتگي ثِ ٍا سيي

12

%86

زيٌساضي هبزض

6

%77

زيٌساضي پسض

6

%76

پيًَس ثب زٍؾتبى ثعّىبض

6

%86

ذكًَت ظثبًي

3

%79

ذكًَت خؿوبًي هالين

10

%93

ذكًَت خؿوبًي قسيس

4

%87
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هتغير ٍاتعتِ (خؽًَت هياىفردي)

هتغيرّاي هعتقل

ثطاي ؾٌدف ؾولي هت يوط ٍاثؿوتِ؛ يؿٌوي ذكوًَت اظ

هت يطّبي هؿتمل زض ايي تحميك ،پٌح هت يوط زيٌوساضي

هميبؼ تبوتيهّبي تضبز ( )ctsاؾتفبزُ قس .هميبؼ cts

ٍا سيي ،تَافك يب ؾسم تضوبز ٍا وسيي ،وٌتوطل ٍا وسيي،

ثوِ رووَض ضٍظ افوعٍى ثووِ ؾٌوَاى اثووعاضي زض تكووريم

ز جؿووتگي ثووِ ٍا ووسيي ٍ زٍؾووتبى هٌحووطفاًووس .ثووطاي

ثيوبضي زض ذبًَازُ زضهبًي اؾوتفبزُ هويقوَز .هموب

ؾٌدف تضبز ٍا سيي ،زٍ هؿطف هيعاى زضگيطي ٍا سيي

هتؿسزي زضثوبضُ آى ًَقوتِاًوس ووِ اؾتجوبض ٍ ضٍايوي ٍ

ٍ هيعاى اًتمبز ٍا سيي زض ًػط گطفتِ قسُ اؾت (چلجوي،

ضؾوبًسُاًوس

 .)40 :1381ثطاي ؾٌدف ز جؿتگي ثِ ٍا سيي ًيوع ؾوِ

1

ؾبذتبض ؾوبهلي ايوي هميوبؼ ضا ثوِ اثجوب
(ظاضؾي.)68-65 :1383 ،

هؿطف ؾاللِ ثِ ثب ّن ثَزى زض هيبى اؾضوبي ذوبًَازُ،

زض پػٍّف حبضط ،ذكوًَت ثوِ ؾوِ ثؿوس ذكوًَت

حوبيت اؾضبي ذبًَازُ اظ ّوسيگط ٍ پصيطفتي ثركوي

فػي يب والهي ( 2قبهل ؾِ گَيِ زض هَضز زقوٌبم ،زاز

اظ هؿؤٍ يتّبي ذوبًَازُ زض ًػوط گطفتوِ قوسُ اؾوت

3

(هَؼ ٍ هَؼ .)1975 ،5ثطاي ؾٌدف وٌتطل فطظًوساى

(قبهل زُ گَيوِ زض هوَضز ّول زازى ،تٌوِ ظزى ،ؾويلي

اظ ؾَي ٍا وسيي ًيوع هؿوطفّوبيي هطثوَه ثوِ وٌتوطل

ظزى ،هكت ظزى ،گس ظزى ،پطتوبة قويء ،فكوبض زازى

زٍؾتبى ،اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبي خوؿي ٍ ضفتبض زض ثيطٍى

گلَ ،زؾت ثِ يمِ قوسى ،زض زؾوَاي گطٍّوي قوطوت

اظ هٌعل زض ًػط گطفتوِ قوس (پطيٌوع ،6فَؾوتط ،7وٌوت،8

وطزى ٍ زض زضگيطي ٍ وتوه ووبضي قوطوت ووطزى) ٍ

اٍ ضيّ .)1979 ،9ويٌيي ثطاي ؾٌدف هت يط زيٌساضي

ذكًَت خؿوبًي قسيس( 4قبهل چْبض گَيِ زض هوَضز

زيٌساضي ٍا سيي ًيع هؿطفّبيي ،چَى اًدوبم هٌبؾوه،

تْسيس ثِ اؾتفبزُ اظ ظًديط ٍ چبلَ ٍ ٍؾبيلي هبًٌوس آى،

اؾتمبز زيٌي ٍ ارالؾب

زيٌوي ٍ ثوطاي ؾوٌدف هت يوط

اؾتفبزُ اظ چبلَ ٍ ظًديط زض زضگيوطي ،ووبضثطز ظٍض ٍ

زٍؾتبى هٌحطف ،گَيِّبيي ،چَى زضگيطي ثب هؿلوبى ٍ

تْسيس ثطاي اًدبم ووبضي ،ووبضثطز ظٍض ٍ تْسيوس ثوطاي

زاًفآهَظاى ،فطاض اظ هسضؾِ ٍ ههطف ؾيگبض (ظاضؾوي،

گطفتي چيعي اظ وؿي) تمؿين قسُ اؾت.

 )1386زض ًػط گطفتِ قسًس .ؾوپؽ ايوي هؿوطفّوب زض

پبؾرگَيبى ثبيس پؽ اظ هطب ؿِ ّط وسام اظ ايي گَيِّب،

لب ت گَيِّب ٍ ؾوؤالّوبيي ثوط ضٍي هميوبؼ يىوط

يىي اظ گعيٌِّبي ّطگع 2-1 ،ثبض 5-3 ،ثبض 10-6 ،ثوبض

تٌػين قسًس وِ ايي گَيِّب قبهل هَاضز ووبهالً هَافوك،

ٍ ثيف اظ  10ثبض ضا ثطاي قف هبُ گصقتِ ذَز ؾالهت

هَافك ،تبحسٍزي ،هرب خ ٍ وبهالً هرب خ هيقوسًس ٍ

پبؾورگَ ثوطاي ّوط ثؿوس،

ضطيت ّوؿبًي زضًٍي آًْب ثب ثوَزّ .ويٌويي ،رجوك

هيعاى ذكًَت ٍي زض آى ثؿس ضا ًكبى هيزّوس .هيوعاى

ًػط وبضقٌبؾبى خبهؿِقٌبؾي ٍ ضٍاىقٌبؾي اظ اؾتجوبض

ذكًَت ول اظ رطيك خوؽ اثؿبز گًَبگَى ذكًَت ثوِ

نَضي ًيع ثطذَضزاض ثَز.

ٍ فطيبز ٍ هؿرطُ وطزى) ،ذكوًَت خؿووبًي هاليون

ثعًٌس .حبنل خوؽ اهتيبظا

زؾت هيآيس.

1

1

Conflict tactics scale
Verbal violence
3
Minor physical violence
4
Sever physical violence
2

Moos
Prinz
7
Foster
8
Foster
9
O'leary
6
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تَنيخ هت يطّبي هؿتمل تحميك زض خسٍل قوبضُ

يافتِّاي تحقيق
زض ايي پػٍّف  24/2زضنوس اظ پبؾورگَيبى اظ ضقوتِ

ً 3كبى زازُ اؾت وِ ثيكتطيي هيعاى هَافمت ثب گَيِّب

اًؿووبًي23 /1 ،زضنووس تدطثووي28/8 ،زضنووس اظ ضقووتِ

زض هَضز هت يوط زيٌوساضي ٍا وسيي ثوب  ٍ 3/97ووتوطيي

ضيبضي ٍ  23/9زضنس اظ زاًوفآهوَظاى زٍضُ ؾووَهي

هيعاى آى هطثَه ثِ زٍؾتبى هٌحطف ثب  2/35ثَزُ اؾت.

ثَزًس 82/6 .زضنس هتَ س قْط يعز9/9 ،زضنوس هتَ وس

ثيكتطيي هيوعاى اًحوطاف هؿيوبض ثوطاي هت يوط زٍؾوتبى

قْطؾتبىّب ٍ ضٍؾتبّبي ارطاف يوعز ٍ  7/5زضنوس اظ

هٌحووطف ثووب  ٍ 0/92ووتووطيي هيووعاى آى ثووطاي هت يووط

ؾبيط اؾتبىّب ثَزُاًس 73/5 .زضنس اظ هساضؼ زٍ توي ٍ

زيٌساضي ٍا سيي ثب  0/52ثَزُ اؾت.

 26/5زضنس اظ هساضؼ يط اًتفبؾي ثَزُاًس 46 .زضنس

خسٍل قوبضُ ً 4يوع هيوبًگيي ٍ اًحوطاف هؿيوبض ضا

اظ رجمووِ پووبييي 47/3 ،زضنووساظ رجمووِ هتَؾووط ٍ 6/8

ثطاي اثؿبز گًَبگَى ذكًَت هيبى فطزي ًكبى هيزّس.

زضنساظ رجمِ ثب ثَزُاًس.
جدٍل ؼوارُ  -3هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هتغيرّاي هعتقل تحقيق
هت يط

تؿساز

هيبًگيي

اًحطاف هؿيبض

وٌتطل ٍا سيي

385

3/65

0/76

تضبز ٍا سيي

385

2/26

0/83

ز جؿتگي ثِ ٍا سيي

385

3/8

0/73

زيٌساضي ٍا سيي

385

3/97

0/52

زٍؾتبى هٌحطف

385

2/35

0/92

جدٍل ؼوارُ  -4هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هتغيرّاي ٍاتعتِ تحقيق
هتغير

تعداد

هياًگيي

اًحراف هعيار

ذكًَت والهي

385

6/35

2/7

ذكًَت خؿوبًي هالين

385

10/48

3/7

ذكًَت خؿوبًي قسيس

385

1/8

9/7

ًتبيح آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى زض ثطضؾي ضاثطوِ ثويي

قسُ اؾت .توبم فطضيِّبي ايي تحميوك ثوب تَخوِ ثوِ

هت يطّبي هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ زض خسٍل قوبضُ  5گعاضـ

ؾط هؿٌيزاضي ت ييس قسُاًس.
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ضاثطِ ثيي هيعاى زيٌساضي ٍا سيي ثب ذكًَت هيبىفطزي

اؾت؛ يؿٌي ثوب افوعايف هيوعاى وٌتوطل ٍا وسيي ،هيوعاى

ٍ اثؿبز آى هؿٌيزاض اؾت .ايي ضاثطِ هٌفي اؾت؛ يؿٌوي

ذكًَت هيبىفطزي زاًفآهَظ وبّف يبفتِ اؾت.

ثب افعايف هيعاى زيٌساضي ٍا سيي ،ذكًَت هيوبىفوطزي

ضاثطووِ ثوويي تضووبز ٍا ووسيي ٍ ذكووًَت هيووبىفووطزي

زاًفآهَظ وبّف يبفتِ اؾت.

زاًفآهَظ ٍ اثؿبز آى هؿٌيزاض اؾت .ايي ضاثطوِ هثجوت

ضاثطِ ثيي ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ ٍ ذكًَت هيوبىفوطزي

اؾت؛ يؿٌي ثوب افوعايف هيوعاى تضوبز ٍا وسيي ،هيوعاى

زاًفآهَظ ٍ اثؿبز آى هؿٌيزاض اؾت .ايي ضاثطوِ هٌفوي

ذكًَت هيبىفطزي زاًفآهَظ افعايف يبفتِ اؾت.

اؾت؛ يؿٌي ثب افوعايف هيوعاى ز جؿوتگي ثوِ ذوبًَازُ،

ضاثطووِ ثوويي پيًَووس ثووب زٍؾووتبى هٌحووطف ٍ ذكووًَت

هيعاى ذكًَت هيوبىفوطزي زاًوفآهوَظ ووبّف يبفتوِ

هيبىفطزي زاًفآهَظ ٍ اثؿوبز آى هؿٌويزاض اؾوت .ايوي

اؾت.

ضاثطِ هثجت اؾت؛ يؿٌي ثب افوعايف پيًَوس ثوب زٍؾوتبى

ضاثطووِ ثوويي وٌتووطل ٍا ووسيي ٍ ذكووًَت هيووبىفووطزي

هٌحطف ،هيعاى ذكًَت هيبىفطزي زاًفآهَظ افوعايف

زاًفآهَظ ٍ اثؿبز آى هؿٌيزاض اؾت .ايي ضاثطوِ هٌفوي

يبفتِ اؾت.
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جدٍل ؼوارُ ً -5تايج حاصل از آزهَى فرضيِّا(ّوثعتگي پيرظَى)
فرضيِ
ضاثطِ زيٌساضي ٍا سيي ثب ذكًَت

ضاثطِ ثيي ز جؿتگي ذبًَازُ ثب ذكًَت

ضاثطِ ثيي وٌتطل ٍا سيي ثب ذكًَت

ضاثطِ ثيي تضبز ثيي ٍا سيي ثب ذكًَت

ضاثطِ ثيي پيًَس ثب زٍؾتبى هٌحطف ثب
ذكًَت

اتعاد خؽًَت
والهي
خؿوبًي
هالين
خؿوبًي
قسيس
ذكًَت ول
والهي
خؿوبًي
هالين
خؿوبًي
قسيس
ذكًَت ول
والهي
خؿوبًي
هالين
خؿوبًي
قسيس
ذكًَت ول
والهي
خؿوبًي
هالين
خؿوبًي
قسيس
ذكًَت ول
والهي
خؿوبًي
هالين
خؿوبًي
قسيس
ذكًَت ول

***P</001

R
0/000*** -0/19
0/001*** -0/15
هعٌي داري

-0/17

**0/003

0/000*** -0/19
0/000*** -0/33
0/000*** -0/33
0/000*** -0/31
0/000*** -0/38
0/000*** -0/31
0/000*** -0/35
0/000*** -0/33
0/000*** -0/40
*0/018
0/12
0/001*** 0/17
0/15

**0/004

/18
0/33
0/44

***0/000
***0/000
***0/000

0/33

***0/000

0/46

***0/000

**p<0/01

*p<0/05

ايي هت يط ضا پويفثيٌوي

ًتبيح ضگطؾيَى گبم ثِ گبم زض خسٍل قووبضُ  ،6ثوطاي

ثبقٌس ٍ 18زضنس اظ ت ييطا

تحليل چٌس هت يطُ ًكبى زازُ اؾت ووِ اظ پوٌح هت يوط

وٌٌس.

ٍاضز قسُ زض هسل ضگطؾيًَي ،تٌْب ؾِ هت يط پيًَوس ثوب

ثطاي پيف ثيٌي ذكًَت خؿوبًي هالين ،اظ پٌح هت يوط

زٍؾتبى هٌحطف ،ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ ٍ وٌتطل ٍا وسيي

ٍاضز قسُ زض هسل ضگطؾيًَي ،تٌْب ؾِ هت يط پيًَوس ثوب

زض هسل ثبلي هبًسًس وِ تَاًؿتٌس ثوِ تطتيوت ،ثيكوتطيي

زٍؾتبى هٌحطف ،وٌتطل ٍا سيي ٍ ز جؿتگي ثِ ذوبًَازُ

ؾْن هؿٌيزاض ضا زض پيفثيٌي ذكوًَت والهوي زاقوتِ

زض هسل ثبلي هبًسًس وِ تَاًؿتٌس ثوِ تطتيوت ثيكوتطيي
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ؾْن هؿٌيزاض ضا زض پيف ثيٌي ذكًَت والهوي زاقوتِ
ايي هت يوط ضا پويفثيٌوي

ثبقٌس ٍ 26زضنس اظ ت ييطا

وٌٌس.
زض ًْبيتً ،تبيح ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ثطاي پويف ثيٌوي

وٌٌس.

ذكًَت ول ًكبى هيزّس اظ پٌح هت يوط ٍاضز قوسُ زض

ثطاي پيفثيٌي ذكًَت خؿوبًي قسيس ،اظ پوٌح هت يوط

هووسل ضگطؾوويًَي تٌْووب ؾووِ هت يووط پيًَووس ثووب زٍؾووتبى

ٍاضز قسُ زض هسل ضگطؾيًَي ،تٌْب ؾِ هت يط پيًَوس ثوب

هٌحطف ،وٌتطل ٍا سيي ٍ ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ زض هوسل

زٍؾتبى هٌحطف ،وٌتطل ٍا سيي ٍ ز جؿتگي ثِ ذوبًَازُ

ثبلي هبًسًس ووِ تَاًؿوتٌس ثوِ تطتيوت ،ثيكوتطيي ؾوْن

زض هسل ثبلي هبًسًس وِ تَاًؿتٌس ثوِ تطتيوت ثيكوتطيي

هؿٌيزاض ضا زض پيفثيٌي ذكًَت والهي زاقتِ ثبقٌس ٍ

ؾْن هؿٌي زاض ضا زض پيفثيٌي ذكًَت والهوي زاقوتِ
ثبقٌس ٍ 19زضنس اظ ت ييطا

ايي هت يط ضا پيفثيٌي وٌٌس.

 30زضنساظ ت ييطا

ايي هت يوط ضا پويفثيٌوي

جدٍل ؼوارُ ً -6تايج رگرظيَى گام تِ گام تراي پيػ تيٌي خؽًَت هياىفردي ٍ اتعاد گًَاگَى آى
هتغير ٍاتعتِ

هتغير هعتقل

B

T

هعٌيداري

ذكًَت والهي

زٍؾتبى هٌحطف

0/229

4/6

***0/000

ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ

-0/190

-3/5

**0/001

وٌتطل ٍا سيي

-0/137

-2/5

*0/013

=Adj/R2= 0/18R2

f0/17 ,

0/000 *** ,

p=27/799= ٍ381 ( 3 ),

ذكًَت خؿوبًي

زٍؾتبى هٌحطف

0/34

7/24

***0/000

هالين

وٌتطل ٍا سيي

-0/18

-3/44

**0/001

ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ

-0/13

-2/5

*0/013

=Adj/R2= 0/26R2

f0/25 ,

p=43/54= ٍ381 ( 3 ),

0/000 *** ,

ذكًَت خؿوبًي

زٍؾتبى هٌحطف

0/23

4/67

***0/000

قسيس

وٌتطل ٍا سيي

-0/18

-3/3

**0/001

ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ

-0/15

-2/83

**0/005

=Adj/R2= 0/19R2

ذكًَت ول

=R2

f0/18 ,

p=28/89= ٍ381 ( 3 ),

0/000 *** ,

زٍؾتبى هٌحطف

0/35

7/58

***0/000

وٌتطل ٍا سيي

-0/20

-3/91

**0/000

ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ

-0/17

-3/42

**0/001

Adj/R2= 0/302

f0/297 ,

p=55/01= ٍ381 ( 3 ),
***P</001

**p< 0/01

0/000 *** ,
*p<0/05
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تحليل هعير
زض ًوَزاض( )2( ٍ )1تحليل هؿيط ذكًَت هيبىفطزي لجل ٍ پؽ اظ حصف هؿيطّب ثِ ًوبيف گصاقتِ قسُ اؾت:
وٌتطل ٍا سيي
-0/20

-0/19
0/05

ذكًَت هيبى فطزي

0/35

تضبز ٍا سيي
0/16

زٍؾتبى

0/15

هٌحطف

-

0/18
0/03

ز جؿتگي ثِ
ذبًَازُ

- 0/ 1

زيٌساضي ٍا سيي

ًوَدار ؼوارُ  -1هدل تحليل رگرظيَى خؽًَت هياىفردي

وٌتطل ٍا سيي

0/20

0/19

ذكًَت هيبى فطزي

0/35

-

0/16

تضاد ٍالديي

زٍؾتبى
هٌحطف

0/15
0/18
-

-

ز جؿتگي ثِ
ذبًَازُ

ًوَدار ؼوارُ -2تحليل هعير هدل اصالح ؼدُ خؽًَت هياىفردي
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جدٍل ؼوارُ  -7اثر هعتقين ٍ غيرهعتقين هتغيرّاي هدل تحليلي تر رٍي خؽًَت هياىفردي
اثرهعتقين

اثر غيرهعتقين

اثر كل

هتغير
زٍؾتبى هٌحطف

0/35

-

0/35

ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ

-0/18

-0/05

-0/23

تضبز ٍا سيي

-

0/06

0/06

وٌتطل ٍا سيي

-0/20

-0/07

-0/27

-

-

-

زيٌساضي ٍا سيي

خووسٍل قوووبضُ ً 7وبيووبًگط آى اؾووت وووِ هْوتووطيي
پيفثيٌي وٌٌسُّبي ت ييطا

هيعاى ذكًَت هيبى فطزي

ّويي هجٌب ،پٌح فطضيِ هططح قس وِ ًتبيح آى ثِ قوطح
ظيط اؾت:

ثِ تطتيوت زٍؾوتبى هٌحوطف ( ،)0/35وٌتوطل ٍا وسيي

فطضوويِ اٍل تحميووك هجٌووي ثووط ضاثطووِ ثوويي هيووعاى

( ،)-0/27ز جؿووتگي ثووِ ذووبًَازُ ( ٍ )-0/23تضووبز

زيٌساضي ٍا سيي ٍ ذكًَت زاًفآهَظ ًيع ت ييوس هوي-

ٍا سيي ( )-0/06ثَزُاًس ٍ هت يط زيٌساضي ٍا وسيي اثوط

قَز ،ظيطا هطبثك ثب ًتبيح آظهوَى ّوجؿوتگي پيطؾوَى،

هؿٌيزاضي ضا چِ ثِ نَض

هؿتمين ٍ چِ ثِ نوَض

ّوجؿووتگي هٌفووي ٍ هؿٌوويزاضي ثوويي هيووعاى زيٌووساضي

يطهؿوووتمين ًساقوووتِ اؾوووت .زض ًووووَزاض قووووبضُ 2

ٍا سيي ًَخَاًبى ثب هيعاى ذكوًَت ذوَز آًْوب ٍخوَز

هت يطّبيي وِ اثطقبى ثوط ضٍي هت يوط ٍاثؿوتِ -اؾون اظ

زاضز .ثِ ؾجبض

زيگطٍ ،ا وسيٌي ووِ زيٌوساضي ثوب تطي

ذكًَت هيبىفطزي ٍ يوب زٍؾوتبى هٌحوطف -هؿٌويزاض

زاقتٌس؛ زاضاي فطظًوساًي ثوب ضفتبضّوبي ذكوًَتآهيوع

ًجَزُ اؾت ،اظ هسل حصف قسُاًس.

ووتطي ثَزًوس .ايوي ّوجؿوتگي ثوطاي اثؿوبز هرتلوخ
ذكًَت ٍ ّويٌيي ذكًَت ول ٍخَز زاضز.
ًتبيح ايي فطضيِ ثب يبفتِّبي فبضوليًيوب (ٍ )1380

ًتيجِگيري ٍ پيؽٌْادّا
تجيووييّووب ٍ ًػطيووب

هتؿووسز ٍ هتفووبٍتي زض تَضووي

هكووىبًي (ّ )1381وووبٌّگي زاضز .آًْووب ًيووع ضوووي

ضفتبضّوووبي اًحطافوووي ٍ اظ آى خولوووِ ضفتبضّوووبي

پػٍّف ذَز ثِ ايي ًىتِ ضؾيسُاًس وِ ًَخَاًوبًي ووِ

اختووبؾي

ٍا سيي زيٌساضتطي زاضًس ،ووتط ثوِ ضفتبضّوبي اًحطافوي

اؾوت .ايوي ًػطيوِ ثوِ ووبّف

زؾت هيظًٌسّ .ويٌيي ،ثب يبفتِّبي اؾويت ٍ زيگطاى

ضفتبضّبي اًحطافي اظ رطيك پيًَوس ثوب خبهؿوِ ٍ ًموف

( ٍ )2002گيت ٍ ولوي ( )2006ووِ ضووي پوػٍّف

گطٍُّبي خبهؿِپصيطوٌٌسُ زض ايدبز ايوي پيًَوس اقوبضُ

ذَز ثِ ًمف زيي زض وٌتطل زضًٍي ٍ وبّف ضفتبضّبي

زاضز.

اًحطافي اقبضُ وطزُاًس ًيع ّوبٌّگي زاضز.

ذكًَتآهيع هططح قسُاًسً .ػطيوِ ًػوبض
يىي اظ ايوي ًػطيوب

ايي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ هجبًي ًػطي ايوي ًػطيوِ،

فطضوويِ زٍم تحميووك هجٌووي ثووط ضاثطووِ ثوويي هيووعاى

ثِ ثطضؾي ًمف زٍ گطٍُ ذبًَازُ ٍ ّوؿب ى زض ايدوبز

ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ ٍ ذكًَت زاًفآهوَظ ًيوع ت ييوس

پيًَس ٍ ووبّف زض ضفتبضّوبي ذكوًَتآهيوع زاضز .ثوط

هيقَز ،ظيطا هطبثك ثب ًتبيح آظهَى ّوجؿتگي پيطؾوَى

هطب ؿِ خبهؿِ قٌبذتي ذكًَت هيبى فطزي :آظهَى تدطثي ًػطيِ ًػبض

ّوجؿوتگي هٌفوي ٍ هؿٌويزاضي ثويي هيوعاى ز جؿووتگي
ًَخَاى ثِ ذبًَازُ ثب هيعاى ذكًَت ٍي ٍخَز زاضز ٍ
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ًتبيح ايوي فطضويِ ثوب يبفتوِّوبي هؿوطٍض ؾولوبًي
( ٍ )1381زًيؽ ٍ تطي (ّ )1999وبٌّگي زاضز.

ثوووب افوووعايف هيوووعاى ز جؿوووتگي ،هيوووعاى ضفتبضّوووبي

فطضيِ پٌدن تحميك هجٌي ثوط ضاثطوِ ثويي پيًَوس ثوب

ذكًَتآهيع وبّف هييبثس .ايي ّوجؿتگي ثطاي اثؿوبز

زٍؾووتبى هٌحووطف ٍ ذكووًَت زاًووفآهووَظ ًيووع ت ييووس

هرتلخ ذكًَت ٍ ّويٌيي ذكًَت ول ٍخَز زاضز.

هيقَز ،ظيطا هطبثك ثب ًتبيح آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى،

ًتبيح ايي فطضويِ ثوب يبفتوِّوبي ًيوه اذتوط (،)1378

ّوجؿوتگي هثجوت ٍ هؿٌويزاضي ثويي هيوعاى پيًَوس ثووب

هحؿوٌي تجطيوعي ( ،)1379هكوىبًي ( ،)1381هؿووطٍض

زٍؾتبى هٌحطف ٍ هيعاى ذكًَت زاًوفآهوَظ ٍخوَز

(ّ ،)1381يوَى ٍ زيگوطاى

زاضز ٍ ثب افعايف زٍؾتبى هٌحطف ،ضفتبضّبي ذكًَت-

( ،)1996گلساؾووتيي ٍ زيگووطاى ( ،)2000وٍَيووت ٍ

آهيع ًَخَاًبى ًيع افعايف هييبثس .ايي ّوجؿتگي ثوطاي

زيگطاى (َ ٍ )2004پع ٍ زيگوطاى (ّ )2007ووبٌّگي

اثؿبز هرتلخ ذكًَت ٍ ّويٌيي ذكًَت ول ٍخوَز

زاضز.

زاضز.

قلوبًي ( ،)1381ؾوربٍ

فطضيِ ؾَم تحميك هجٌي ثط ضاثطِ ثيي هيعاى وٌتوطل

ًتبيح ايي فطضيِ ثوب تحميموب

ًيوهاذتوط (،)1378

ضفتبض فطز تَؾط ٍا سيي ٍ ذكًَت زاًفآهَظاى ت ييوس

هحؿٌيتجطيعي ( ،)1379فبضليًيوب ( ،)1380هكوىبًي

هيقَز ،ظيطا آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى ًكبى هويزّوس

( ،)1380پَضچيتؾبظ ( ،)1382زًيؽ ٍ تطي (،)1999

وِ ّوجؿتگي هٌفوي ٍ هؿٌويزاضي ثويي هيوعاى وٌتوطل

ّيووَى ٍ ٍيووطخي ( ،)2000هيووطؼ ٍ فيلووس (،)2002

ضفتبضي وِ ًَخَاًبى اظ ٍا سيي ذوَز زيوسُ ثَزًوس ،ثوب

وٍَيت ٍ زيگطاى (ّ ٍ )2004بثؽ (ّ )2008وبٌّگي

هيعاى ذكًَت آًْب ٍخَز زاضز .ايي ّوجؿوتگي ثوطاي

زاضز.

اثؿبز هرتلخ ذكًَت ٍ ّويٌيي ذكًَت ول ٍخوَز
زاضز.

ثٌبثطاييّ ،وبى رَض وِ ًتبيح ايي تحميك ًكبى هوي-
زّس ،ذبًَازُ ٍ گطٍُ ّوؿب ى ٍ زٍؾتي ،ثط ذكوًَت

ًتبيح ايي فطضيِ ثب يبفتوِّوبي فبضوليًيوب (،)1380

ًَخَاًبى اثطگصاض ّؿتٌس ٍ ًتبيح تحميك ًكوبى زاز ووِ

پيتطؾووَى ( ،)1990زًوويؽ ٍ تووطي ( ،)1999هبتؿووَثب

چٌبًيِ قطايط ايي گطٍُّب ثِ گًَِاي ثبقس وِ افطاز ضا

( ٍ )2002گيت ٍ ولي (ً )2006يع ّوبٌّگي زاضز.

ّوؿَ ثب ٌّدبضّب ٍ اضظـّبي خبهؿِ وٌٌس ،ضفتبضّوبي

فطضيِ چْبضم تحميك هجٌي ثط ضاثطِ ثيي هيعاى تضبز
ثيي ٍا سيي ٍ ذكًَت زاًفآهَظاى ًيع ت ييس هيقوَز،

ذكًَتآهيع ،ثِ ؾٌَاى ًَؾي اظ ضفتبض ًبثٌْدبض زض آًْوب
وبّف ذَاّس يبفت.

ظيووطا هطووبثك ثووب ًتووبيح آظهووَى ّوجؿووتگي پيتطؾووَى،

ثِ هٌػَض پيفثيٌي ؾْن هت يطّبي تحميك زض تجيويي

ّوجؿتگي هثجت ٍ هؿٌيزاضي ثيي هيعاى تضبز ٍا وسيي

ٍاضيووبًؽ ذكووًَت ٍ اثؿووبز گًَووبگَى آى ،اظ ضٍـ

ًَخَاًبى ثب هيعاى ذكًَت آًْب ٍخَز زاضز .ثِ ؾجوبض

ضگطؾيَى گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قس.

زيگطّ ،ط چِ تضوبز ٍا وسيي ثيكوتط قوَز ،ضفتبضّوبي

ًتووبيح ضگطؾوويَى گووبم ثووِ گووبم ثووطاي پوويف ثيٌووي

ذكًَتآهيع ًيع ثيكتط هيقَز .ايوي ّوجؿوتگي ثوطاي

ذكًَت والهي ًكبى هيزّوس ووِ اظ پوٌح هت يوط ٍاضز

اثؿبز هرتلخ ذكًَت ٍ ّويٌيي ذكًَت ول ٍخوَز

قسُ زض هسل ضگطؾيًَي تٌْب ؾِ هت يط پيًَس ثب زٍؾتبى

زاضز.

هٌحطف ،ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ ٍ وٌتطل ٍا سيي زض هوسل

خبهؿِ قٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ ؾَم ،قوبضُ پيبپي ( ،)46قوبضُ زٍم  ،تبثؿتبى 1391
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ثبلي هبًسًس ووِ تَاًؿوتٌس ثوِ تطتيوت ،ثيكوتطيي ؾوْن

زٍؾووتبى هٌحووطف زض هووسل ثووب ثيكووتطيي ت و ثيط ثووبلي

هؿٌيزاض ضا زض پيف ثيٌي ذكًَت والهي زاقتِ ثبقوٌس

هبًسُاًس.

ٍ 18زضنس اظ ت ييطا

ايي هت يط ضا پيفثيٌي وٌٌس.

ايي اهط هيتَاًس ثِ ايي ؾلوت ثبقوس ووِ ًَخوَاًي،

ًتبيح ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ثطاي پيفثيٌي ذكًَت

زٍضُ وؿت اؾتمالل ٍ خسايي اظ ٍا سيي اؾت .زض ايي

خؿوبًي هالين ًكبى هيزّوس ووِ اظ پوٌح هت يوط ٍاضز

زٍضُ تووب حووس ظيووبزي اظ ًمووف ٍ اّويووت ذووبًَازُ زض

قسُ زض هوسل ضگطؾويًَي ،تٌْوب ؾوِ هت يوط پيًَوس ثوب

خبهؿِپصيطي ٍ قىلزّي ثِ ضفتبض فطظًوساى ووبّف ٍ

زٍؾتبى هٌحطف ،وٌتطل ٍا سيي ٍ ز جؿتگي ثِ ذوبًَازُ

ثط اّويت ؾبيط ؾَاهل خبهؿِپصيطي ،افوعٍزُ هويقوَز

زض هسل ثبلي هبًسًس وِ تَاًؿتٌس ثوِ تطتيوت ثيكوتطيي

وِ زض هيبى ايي ؾَاهلً ،مف گطٍُ ّوؿب ى اظ اّويت

ؾْن هؿٌيزاض ضا زض پيفثيٌي ذكوًَت والهوي زاقوتِ

ثب تطي ثطذَضزاض اؾت ٍ ايوي ضاثطوِ توب حوس ظيوبزي

ايي هت يط ضا پويف ثيٌوي

خبي ضاثطوِ ثوب ٍا وسيي ضا هويگيوطز (ووبپالى:1381 ،

ثبقٌس ٍ  26زضنساظ ت ييطا

 .)833ثٌبثطاييّ ،وجؿتگي هيعاى ذكًَت ًَخَاًبى ثوب

وٌٌس.
ًتبيح ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ثطاي پيفثيٌي ذكًَت

اًحطاف زٍؾتبًكبى ثب تط اؾت.

خؿوبًي ًكبى هيزّس وِ اظ پٌح هت يوط ٍاضز قوسُ زض

زض هدوَؼ ثبيس گفت ،ذبًَازُ ثوِ ؾٌوَاى يىوي اظ

هسل ضگطؾويًَي ،تٌْوب ؾوِ هت يوط پيًَوس ثوب زٍؾوتبى

هْوتطثي ًْبزّبي خبهؿوِپوصيطي اؾوت ووِ حتوي زض

هٌحطف ،وٌتطل ٍا سيي ٍ ز جؿتگي ثِ ذبًَازُ زض هوسل

زٍضاى ًَخَاًي ًيع اّويت ذَز ضا ايفب هيوٌوس .ا جتوِ،

ثبلي هبًسًس ووِ تَاًؿوتٌس ثوِ تطتيوت ثيكوتطيي ؾوْن

ؾوبظي

هؿٌيزاض ضا زض پيفثيٌي ذكًَت والهي زاقتِ ثبقٌس ٍ
19زضنس اظ ت ييطا

ايي هت يط ضا پيفثيٌي وٌٌس.

قبيس اظ اّويت هؿتمين ذبًَازُّوب زض فطٌّو
وبؾتِ قَز ،اهب ًمف ذَز ضا ثِ نَض

يطهؿوتمين ٍ

اظ رطيك اثطگصاضي ثط ضٍي ؾبيط ًْبزّبي خبهؿِپصيطي

زض ًْبيووتً ،تووبيح ضگطؾوويَى گووبم ثووِ گووبم ثووطاي

ٍ اظ آى خولِ زٍؾتبى ايفوب ذَاّوس ًووَز .ثوِ ّوويي

پيفثيٌي ذكًَت ول ًكبى هويزّوس اظ  5هت يوط ٍاضز

هٌػَض ،پيكٌْبز هيقَز تب ذبًَازُّوب ثوِ خوبي ت ويوس

قسُ زض هوسل ضگطؾويًَي ،تٌْوب ؾوِ هت يوط پيًَوس ثوب

ثيف اظ حس ثط فطٌّ

ؾبظي ٍ تؿييي ثبيس ٍ ًجبيسّب اظ

زٍؾتبى هٌحطف ،وٌتطل ٍا سيي ٍ ز جؿتگي ثِ ذوبًَازُ

خبًت ذَز ،تَخِ ٍيػُاي ثوِ ًموف ؾوبيط ًْبزّوبي

زض هسل ثبلي هبًسًس وِ تَاًؿتٌس ثوِ تطتيوت ثيكوتطيي

خبهؿِپصيطي زاقتِ ،آثبض ًبهطلَة آًْب ضا وبّف زٌّس.

ؾْن هؿٌيزاض ضا زض پيف ثيٌي ذكًَت والهوي زاقوتِ

اظ شوط ايي ًىتِ ًجبيس بفل ثوَز ووِ زٍؾوتبى يىوي اظ

ايوي هت يوط ضا

گطٍُّبي هْن خبهؿِپصيطي ّؿتٌس.ؾالٍُ ثط زٍؾوتبى،

ثبقٌس ٍ ثب همساض 30 ،زضنس اظ ت ييوطا
پيفثيٌي وٌٌس.

ظم اؾت اظ رطيك تحميمب

ايي ًىتِ ضا ثطضؾوي ووطز

اهب آًيِ زض ًتبيح ايي تحميك حوبيع اّويوت اؾوت،

وِ آيب ؾبيط ًْبزّب ٍ ؾَاهل خبهؿوِپوصيطي ًيوع ًفكوي

ّوجؿتگي ثب تط ؾَاهل هطثَه ثِ زٍؾتبى زض همبيؿِ ثب

فطاتط اظ ذوبًَازُ زض خْوتزّوي فطٌّگوي خَاًوبى ٍ

ؾَاهل هطثَه ثِ ذبًَازُ اؾت .زض هيبى هت يطّبي ثبلي

ًَخبًبى ايفب ذَاٌّس ًوَزّ .ويٌويي ،زض تؿووين زّوي

هبًسُ ٍ هؤثط زض تحليل ضگطؾيَى ًيع ّوَاضُ ايي هت يط

ًتبيح ايي تحميك ،ايي ًىتِ ضا ثبيس هس ًػط لطاض زاز ووِ
ارالؾب

هطثَه ثِ تضبز ٍا وسيي ٍ زيٌوساضي آًْوب ثوِ

هطب ؿِ خبهؿِ قٌبذتي ذكًَت هيبى فطزي :آظهَى تدطثي ًػطيِ ًػبض

نَض

يطهؿتمين ٍ اظ رطيك فطظًساى ثِ زؾت آهوسُ

اؾوت ٍ اگوط ايوي ارالؾووب

ثوِ نوَض

هؿووتمين اظ

ٍا سيي ثِ زؾت هيآهسً ،تبيح اؾتجبض ثيكتطي زاقتٌس.
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 -9گيووسًع ،آًتووًَي .)1371( .خبهؿووِقٌبؾووي (تطخوووِ
هٌَچْط نجَضي) ،تْطاىً :كط ًي.
 -10هحؿٌي تجطيعي ،ؾليطضب« .)1379( .هجوبًي ًػوطي
ٍ تدطثي ًٍسا يؿن :هطٍضي ثط يبفتِّبي يوه تحميوك»
ًبهِ ؾلَم اختوبؾي ،ـ.223-197 ،16

هٌاتع
 -1پَضچيووت ؾوبظ ،هطضوويِ .)1382( .همبيؿووِ ؾَاهوول

 -11هكىبًي ،هحوسضضوب ٍ ظّوطا ا ؿوبزا

هؤثط زض پطذبقگطي زاًف آهَظاى زذتوط ٍ پؿوط زٍضُ

(« .)1381ؾووٌدف توو ثيط ؾَاهوول زضًٍووي ٍ ثيطًٍووي

ضاٌّوبيي قْط يعز ًبحيِ  ،2پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس

ذبًَازُ ثط ثعّىبضي ًَخَاًبى (آظهوَى تدطثوي ًػطيوِ

هسيطيت آهَظقي ،زاًكگبُ تطثيت هسضؼ.

تطويجي وٌتطل اختوبؾي ٍ پيًَس افتطالي)» ،هدلِ خبهؿِ
قٌبؾي ايطاى ،ـ .25-3 ،2

 -2چلجي ،هؿؿَز" .)1381( .آثبض ًػن ٍ تضبز ذبًَازُ

هكوىبًي

ثط ذكًَت ؾليِ وَزوبى" ،هدلِ خبهؿِ قٌبؾي ايوطاى،

 -12هوتووووووبظ ،فطيووووووسُ .)1381( .اًحطافووووووب

ـ .54-26 ،2

اختوبؾي‹ًػطيِّب ٍ زيسگبُّب› ،تْطاى :قطوت ؾوْبهي

 -3ظاضؾي ،اهيي .)1383( .ؾَاهول هوؤثط ثوط ذكوًَت

اًتكبض.

زاًف آهَظاى زثيطؾتبىّبي پؿطاًِ قوْط تْوطاى ،پبيوبى

ً -13دفووي ،هحوووَز ٍ حؿووي احووسي ٍ ؾلووي ز ٍض.

ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس خبهؿوِ قٌبؾوي ،زاًكوگبُ قوْيس

( .)1385ثطضؾي ضاثطِ وبضايي ذوبًَازُ ٍ زيٌوساضي ثوب

ثْكتي.

ثحطاى َّيت ،زٍ هبٌّبهِ ؾلووي -پػٍّكوي زاًكوگبُ
قبّس ،ـ .26-17 .16

 -4ؾب ٌبهِ آهبضي وكَض زضؾوبل  ،1385تْوطاى :هطووع
آهبض ايطاى ،زفتط اًتكبضا

ً-14يه اذتط ،ؾلي .)1378( .ثطضؾي ؾَاهل التهوبزي

ٍ ارالؼ ضؾبًي.

 -5ؾتَزُّ ،سايت اهلل .)1378( .ضٍاىقٌبؾي اختوبؾي،
تْطاى :اًتكبضا

اختوبؾي هؤثط ثط ذطاثىوبضي ثوِ ؾٌوَاى ًوَؾي ضفتوبض
ثعّىبضاًِ زض ثيي زاًف آهَظاى زثيطؾوتبىّوبي قويطاظ،

آٍاي ًَض.

 -6نووووسيك ؾطٍؾووووتبًي ،ضحوووووت اهلل.)1386( .

پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقوس خبهؿوِ قٌبؾوي ،زاًكوگبُ

آؾوويتقٌبؾووي اختوووبؾي (خبهؿووِقٌبؾووي اًحطافووب

قيطاظ.

اختوبؾي) ،تْطاى :ؾوت.
 -7فبضليًيب ،فطظاًًِ .)1380( .مف ذبًَازُ ٍ هسضؾوِ
زض آؾيتظايوي اختووبؾي ًَخَاًوبى ووبًَى انوالح ٍ
تطثيووت قووْط تْووطاى ،پبيووبى ًبهووِ وبضقٌبؾووي اضقووس
ضاٌّوبيي ٍ هكوبٍضُ ،زاًكوىسُ ضٍاىقٌبؾوي ٍ ؾلوَم
تطثيتي.

 -8وووبپالى ،پووبٍل .اؼ .)1381( .ضٍاىقٌبؾووي ضقووس
(تطخوِ هْطزاز فيطٍظثرت) ،تْطاى :ذوسهب
ضؾب.
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