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چکیدٌ

پژٞٚص حبؾط ثب ٞسف تؼییٗ ٘مص ػٛأُ ارتٕبػی زض ٌطایص ث ٝرطْ ظ٘بٖ ظ٘ساٖ ضٟط تجطیع زض سبَ
 1388پطزاذت ٝضسٔ .كبِؼ ٝحبؾط ثب ثٟطٌٜیطی اظ٘ظطیٞٝبی وٙتطَ ٞیطضیٟٔ ،بض ،ذٙخیسبظی زیٛیس ٔبتعا،
ٕٙٞطیٙی افتطالی سبتطِٙس ،آ٘ٔٛی پبضس٘ٛع ،ثیسبظٔب٘ی ارتٕبػی تسٚیٗ ضس ٜاست.
ضٚش پژٞٚص حبؾط ثٝغٛضت غیط آظٔبیطی  ٚاظ ٘ٛع ػّٕی – ٔمبیسٝای است .ربٔؼ ٝآٔبضی ضبُٔ
٘ 100فط ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ٔٛرٛز زض ظ٘ساٖ ضٟط تجطیع ٘ 100 ٚفط ظ٘بٖ ػبزی ضٟط تجطیع است .حزٓ ٕ٘50 ٝ٘ٛ
٘فط اظ ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ٔٛرٛز زض ظ٘ساٖ ضٟط تجطیع ٘ 50 ٚفط اظ ظ٘بٖ ػبزی ضٟط تجطیع  ٚضیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی،
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تػبزفی ٔیثبضس .اػتجبض پطسطٙبٔ ٝاظ قطیك اػتجبض ٔحتٛایی  ٚرٟت سٙزص پبیبیی پطسطٙبٔٝ
٘یع اظ تىٙیه آِفبی وط٘ٚجبخ استفبز ٜضسو ٝثطای ٔ ٕٝٞتغیطٞب ثبالی  0/7ث ٝزست آٔس  ٚپطسطٙبٔ ٝزاضای
اػتجبض  ٚپبیبیی لبثُ لجِٛی ٔیثبضس .ثطاسبس چبضچٛة ٘ظطی ٔٛضز استفبز٘ ٚ ٜتبیذ ث ٝزست آٔس ٜاظ آظٖٔٛ
ٔ t-testستمُ ثطای فطؾیٞٝبیی ثیٗ ٔیعاٖ تمیس ٔصٞجی٘ ،بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ٘ ،بثٟٙزبضی ضفتبضی
ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘سا٘ی  ٚػبزی تفبٚت ٔؼٙیزاض ٚرٛز زاضزِٚ .ی ثیٗ ٘ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘سا٘ی  ٚػبزی
تفبٚتی ٚرٛز ٘ساضز .زض ٚالغ ،اظ ثیٗ ػٛأُ ارتٕبػی تبحیطٌصاض زض ٌطایص ث ٝرطْ ظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع ،پبییٗ
ثٛزٖ تمیس ٔصٞجی  ٚثبال ثٛزٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ ٘ ٚبثٟٙزبضی ضفتبضی ذب٘ٛاز٘ ٜمص ث ٝسعایی
زاضت ٝا٘س.
ٍاصگاى کلیدی :رطْ ظ٘بٖ ،ػٛأُ ارتٕبػی ،ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ،ظ٘بٖ ػبزی.

 .1عضً َیبت علمی داوشگبٌ آساد اسالمی ياحد تبزیش ،گزيٌ علًم اجتمبعی ،تبزیش -ایزان.
 .2استبدیبر گزيٌ علًم اجتمبعی داوشگبٌ تبزیش.

 .3داوشجًی دکتزی جبمعٍشىبسی اقتصبدی ي تًسعٍ داوشگبٌ آساد اسالمی ياحد دَبقبن -ایزان (وًیسىدٌ مسئًل).

8

مطالعات جامعهشناسی ،سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 9881
مقدمٍ

ٔكبِؼ ٝػُّ  ٚػٛأُ ٚلٛع رطایٓ زض ربٔؼٕٛٞ ٝاض ٜاظ ٔطغّٞٝبی شٙٞی -ػّٕی پژٞٚطٍطاٖ آسیت-
ضٙبسی ارتٕبػی ثٛز ٜاست .ثب وطف اِٚی ٝایٗ ػٛأُ ،وٛضص زض قجمٝثٙسی آٖٞب زٔٚیٗ ٌبْ ربٔؼ-ٝ
ضٙبسبٖ ٔیثبضس .زض ایٗٔیبٖ پسیسٜی ٔٔ ٟٓكبِؼ ٝزض حٛظٜی آسیتضٙبسی رٙسیت ٔزطٔبٖ ظٖ ٕٞیطٝ
زض پطزٜای اظ ضاظ  ٚحطیٓ ػفتآِٛز ٟ٘فت ٝاست و ٝذٛز ثبػج ٘ٛػی ػسْ ضٙبذت  ٚزأٗ ظزٖ ث ٝپبضٜای اظ
وذ ا٘سیطیٞب  ٚتحّیُٞبی غطؼآِٛز ثطؾس رٙسیت ظٖ اظ لسیٓاالیبْ ثٛز ٜاست .یىی اظ ٔفبٞیٓ ٘عزیه
ث ٝا٘حطافٔ ،ف٘ ْٟٛبثٟٙزبضی است .فطز ٘بثٟٙزبض وسی است و ٝفبلس سبظٌبضی ثب سبذت وّی یه ٘ظبْ
ثبضس یب زضوبضآیی یه ٘ظبْ ٔؿط یب ا٘تظبض ٚتٛلغ ٔطزْ ٘بٕٞرٛا٘ی  ٚیب اظ آٖچ ٝؤ ٝؼٕٔ َٛتسا ،َٚقجیؼی
ضٕطزٔ ٜیضٛز ٔتٕبیع ثبضس .ضفتبض ٘بثٟٙزبض ،ا٘حطاف  ٚآسیت تّمی ٔیضٛز و ٝحبٚی ا٘حطافبت ٌستطزٜای
اظ ٔؼیبضٞبی ارتٕبػی ٔیثبضس اظ ٔٙظط ربٔؼٝضٙبسی ٔططٚػیت  ٚثٟٙزبض ثٛزٖ یه ضفتبض اظ ٘ٛع زیسٌبٚ ٜ
ا٘تظبض یه ربٔؼ ٝثب ٞطٌط ٜٚارتٕبػی ٘بضی ٔیضٛز  ٚزض غٛضتی ا٘حطاف تّمی ٔیضٛز وٙٞ ٝزبضٞبی
ٔىطض  ٚزض حسی ٌستطز٘ ٜبزیسٌ ٜطفت ٝضٛز(ٔحٕسیٞ .)22 :1383 ،ط ربٔؼ ٝثطای تحمك اٞساف ذٛیص
ٔالنٞب ٔٚؼیبضٞبیی ثطای تطریع ضفتبض ثٟٙزبض ٘ ٚبثٟٙزبض ا٘تربة ٚتؼییٗ ٔیوٙسو ٝثٚ ٝسیّ ٝآییٗٞبی
زیٙی  ٚاذاللی ،لٛا٘یٗ ربضی ،لٛاػس ٌطٞٚی  ٚسبظٔب٘ی ٔ ٚمطضات ذب٘ٛازٌی ٘ظبضت ٔیٌطزز .ایٗ ٔالن-
ٞب ٔ ٚؼیبضٞب و ٝاظ اضظشٞب ٘بضی ٔیض٘ٛسٔ ،جیٗ ٙٞزبضٞبی ربٔؼ ،ٝسبظٔبٌٖ ،طٜٞٚب  ٚذب٘ٛازٔ ٜیثبضٙس.
ٍٙٞبٔیو ٝفطز ثب ٙٞزبضٞبی ذب٘ٛازٌی یب ارتٕبػی ا٘كجبق ٘ساضت ٝثبضس  ٚیب ا٘كجبق ا ٚوبفی ث٘ ٝظط ٘طسس،
زضچٙیٗ ٚؾؼیتی ٔسبِٝزاض لّٕساز ٔیضٛز ٕٔ ٚىٗ است ٔطىّص ث ٝغٛضتٞبی وژسبظٌبضی٘ ،بسبظٌبضی،
ذكبوبضی  ٚثعٞىبضی رٌّٜٛط ضٛز(وطثبسی  ٚزیٍطی.)39-40 :1386 ،
زض ٔىتت اسالْ ػٛأُ ظیستی  ٚضٚا٘ی  ٚارتٕبػی ٘مص ػٕسٜای ث ٝػٛٙاٖ ضیط ٝرطایٓ زاض٘س و ٝثبیس
ثب زلت اضظیبثی وطزٞ ٚ ٜسایتٞبی تطریحی  ٚتطثیتی ذٛز ضا زض رٟت پیطٍیطی اظ رطایٓ  ٚذكبٞب اضائٝ
ٕ٘ٛز .زض آٔٛظٞ ٜبی زیٙی ٔ ٚىتت اسالْ پیطٍیطی اظ ٚلٛع رطْ  ٚاغالح  ٚزضٔبٖ ٔزطْ ثب استفبز ٜاظ
تساثیط پیطٍیطا٘ٚ ٝالساْٞبی تبٔیٙی  ٚتطثیتی اظ إٞیت فٛقاِؼبزٜای ثطذٛضزاض است .اوخط افطازی و ٝزاضای
ضفتبض ٘بثٟٙزبض ٞستٙس زضثسیبضی اظ ظٔیٞٝٙب ضفتبض قجیؼی ٔ ٚؼِٕٛی زاض٘س .ثب تٛر ٝث ٝایٗ أط ضفتبض ٘بثٟٙزبض
ضفتبضی است و ٝثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛرٟی اظ یه ٔؼیبض فطٍٙٞی یب ٙٞزبض ٌطٞٚی زٚض ضسٜثبضس .ثطذی
٘بثٟٙزبضیٞب ػجبضتٙس اظ :فطاض اظ ٔٙعَ ،غسٔ ٝظزٖ ث ٝاضربظ  ٚاضیبٛ٘ ،ع پٛضص ،اػتیبز ،زظزی ،ضاثكٝ
رٙسی ٘بٔططٚع(ٕٞبٖ .)39 :زض ربٔؼٝای و ٝاسبس آٖ ثط پبی ٝاػتمبزٞبی ٔصٞجی  ٚزیٙی ضیرت ٝضسٚ ٜ
ٚرٛز ٔطاوع لٕبض ،فحطب ،ػطؾٔ ٝططٚثبت اِىّی ِ ٚزبْ ٌسیرتٍی ٘فسب٘ی ٕٔٛٙع است ،ضیٛع ٔفسسٜ
آضىبض  ٚپٟٙبٖ افعایص لبثُ تٛر٘ ٝبثٟٙزبضی  ٚوزطفتبضی اظ آِٛزٌی ثٛٔ ٝاز ٔرسض زض ٔیبٖ ظ٘بٖ أطی
٘بٔیٕٔ ٚ ٖٛستّعْ تؼٕك  ٚچبض ٜا٘سیطی است(ضفیؼی.)3 :1383 ،
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ضفتبضٞبی ٚاِسیٗ  ٚاػؿبی ذب٘ٛاز ٜزض ٘ٛع ثطٚظ ٚاوٙصٞبی افطاز ٘یع ٔٛحط است .اغٛالً وّی ٝضفتبضٞبی
زٚضاٖ ٘ٛرٛا٘ی ،رٛا٘ی  ٚثبالتط ،چ ٝارتٕبػی ثبضس یب ؾس ارتٕبػی ،زض ٘تیز ٝتزبضة ٌصضت ٝثٚ ٝرٛز ٔی-
آیس  ٚثب تٛر ٝث ٝایٗ تزبضة است ؤ ٝیتٛاٖ ایٗ حبالت  ٚضفتبضٞب ضا تٛری ٝوطز٘ .بثٟٙزبضی زض افطاز ٞط
چٙس ٔیتٛا٘س ث ٝػٛأُ ثسیبض ،اظرّٕٔ ٝطىالت فطٍٙٞی ،ارتٕبػی ،التػبزی ٚ ... ٚاثست ٝثبضس ،أب زضٌبْ
٘رست ،ایٗ ذب٘ٛازٔٚ ٜرػٛغبً ٔبزض است و ٝوٛزن ضا ثٔ ٝسیطغحیح ٞسایت ٔیوٙسیب ثستط ٌٙب ٚ ٜرطْ
 ٚا٘حطاف ضا ثطای أٟ ٚیب ٔیسبظز .ا٘سبٖ ث ٝزِیُ ٚیژٌی ارتٕبػی ثٛزٖ ذٛز اظ ثس ٚتِٛس تحت تأحیط
افىبض ،ػمبیس  ٚضفتبض اقطافیبٖ لطاض ٔیٌیطز  ٚثؼسٞب ث ٝتمّیس اظ ایٗ ضفتبضٞب ٌ ٚفتبضٞب ،اٍِٞٛبیی ضا و ٝثٝ
٘حٛی زض اضتجبـ ثب اٞ ٚستٙس سطٔطك ضفتبضی ذٛز لطاض ٔیزٞس .ذٕیط ٔبیِٛٔ ٝفٞٝبی اغّی ضرػیت
ٔتؼبزَ  ٚپٛیب یب ٔتعِعَ  ٚآسیتپصیط افطاز زض وب٘ ٖٛذب٘ٛاز ٚ ٜزض سبی ٝتؼبُٔ ٔكّٛة ثب ٚاِسیٗ ،ثٚ ٝیژٜ
ٔبزض ،ضىُ ٔیٌیطز(٘مُ اظ سبیت آفتبة) .اظ آٖرب و ٝافعیص آسیتٞب ٘ ٚبثٟٙزبضیٞبی ارتٕبػی٘ ،بأٙی
 ... ٚضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضتٛٔ ٚ ٝرت سّت اقٕیٙبٖ ٔطزْ  ٚثطٚظ اذتالفبت زض ضٚاثف فطزی  ٚارتٕبػی ٔیضٛز
 ٚاظ قطفی ثب تٛر ٝث ٝایٗو ٝظ٘بٖ زض تطثیت  ٚسالٔت ربٔؼ٘ ٝمص ثسعایی زاض٘س  ٚأطٚظ ٜزأ ٝٙآسیتٞب
ٔ ٚؼؿالت ارتٕبػی ثیٗ ظ٘بٖ ٌستطش یبفتِ ،ٝصا ؾطٚضی است تب اثؼبز  ٚض٘ٚس آسیتٞبی ارتٕبػی ٔٛضز
ثطضسی لطاض ٌطفت ٚ ٝتساثیط  ٚتػٕیٓٞبی ٔٛحط  ٚػبرُ رٟت ضٙبسبیی ،پیطٍیطی ٔ ٚجبضظ ٜثب ایٗ ٔسئّٝ
اتربش ٌطزز(ٔحٕسی .)16 :1383 ،اظ زیس پبضس٘ٛع [ٟ٘ ،]1بزٞب  ٚسبظٔبٖٞبی ارتٕبػی ،ػٛأُ ارطایی ٚ
اثعاضٞبی ربٔؼٝپصیطی اٍِٞٛبی ضفتبضی  ٚزض٘ٚی سبذتٗ آٖٞب ٞستٙس .زضغٛضتی وٟ٘ ٝبزٞب  ٚسبظٔبٖٞبی
وبضٌعاض ربٔؼٝپصیطی ٘ظیط ذب٘ٛازٔ ،ٜسضسٚ ٚ ٝسبیُ اضتجبـرٕؼی وبضآیی الظْ ضا ٘ساضت ٝثبضٙس ،ربٔؼٝ
زچبض ثیسبظٔب٘ی ارتٕبػی ٌطزیس ٚ ٜپیبٔس آٖ ضیٛع ضفتبض ا٘حطافی زض ربٔؼ ٝاستٚ .ی ٔؼتمس است ،افطاز
ثب زض٘ٚی وطزٖ اٍِٞٛب زض فطآیٙس ربٔؼٝپصیطی  ٚایفبی ٘مصٞب زض چٟبضچٛة ٘ظبْٞبی فطٍٙٞی ضٚی
پیٛستبضی لطاض ٔیٌیط٘س و ٝزض یه قطف آٖ ضؾبیت  ٚالٙبع زض٘ٚی  ٚثطذٛضزاضی اظ حٕبیت  ٚپصیطش
ارتٕبػی ثطای افطاز است  ٚزض قطف زیٍط آٖ ٘بثسبٔب٘ی  ٚثیٙٞزبضی  ٚضفتبض ا٘حطافی است و ٝارجبض ٚ
اؾكطاة ارتٕبػی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز .پبضس٘ٛع وٙصٞبی ارتٕبػی ضا زض یه پیٛستبض زضرٝثٙسی ضس ٜاظ
ازغبْ وبُٔ تب آ٘ٔٛی تٛغیف ٕ٘ٛز ٚ ٜآ٘ٔٛی ضا حبغُ ٌسیرتٍی وبُٔ ٘ظٓ ٙٞزبضی ٔیزا٘س(احٕسی،
 .) 54 :1384پبضس٘ٛع ضٚاثف فطظ٘س ٚ ٚاِسیٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجؼی اظ قغیبٖ زٚض ٜرٛا٘ی شوط وطز ٚ ٜاظٟبض
ٔیزاضز و ٝرٛا٘بٖ ث ٝزِیُ ثؼؿی اظ ٌٛیٞٝبی پصیطفت ٝضس ٜفط ًٙٞذب٘ٛازٜٞبی قجمٔ ٝتٛسف ٔطتىت
ضفتبض ثعٞىبضا٘ٔ ٝیض٘ٛس .ثطای ٔخبَ زاضتٗ اتٔٛجیُ یه اضظش پصیطفت ٝضس ٜزض ٘عز ذب٘ٛازٜٞبی قجمٝ
ٔتٛسف ثٛز ٚ ٜزض ظ٘سٌی رٛا٘بٖ ثب ٔؼٙی است .ثؼؿی اظ رٛا٘بٖ ٕٔىٗ است و ٝث ٝضیٜٞٛبی غیطلبثُ
لجٔ َٛب٘ٙس زظزی تالش وٙٙس تب اتٔٛجیُ ث ٝزست آٚض٘س  ٚاحتٕبالً اظ اتٔٛجیُ ث ٝضیٜٞٛبی غیطلبثُ لجَٛ
ٔب٘ٙس ضا٘ٙسٌی ذكط٘بن استفبز ٜوٙٙس .ث ٝاػتمبز پبضس٘ٛع چٙیٗ ٔطىّی زض ٔیبٖ رٛا٘بٖ قجمٔ ٝتٛسف زض
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ربٔؼ ٝغٙؼتی ٘سجت ث ٝرٛا٘بٖ سبیط قجمبت ارتٕبػی ضیٛع ثیطتطی زاضز .پبضس٘ٛع ػُّ ضفتبض ا٘حطافی ضا
زض سبذت ٘ظبْ ارتٕبػی رستز ٛوطز ٚ ٜثط ٟ٘بزٞبی ارتٕبػی تبویس ٔیوٙس(احٕسی.)55 :1384 ،
قجك ٘ظطی ٝثطچستظ٘ی اسبس ٔ ٚجٙبی ا٘حطافبت ارتٕبػی تؼطیفی است و ٝربٔؼ ٝاظ ثطذی ضفتبضٞبی
ا٘سبٖ زاضز .ثىط [ ]2اظٟبض ٔیزاضز ػُٕ تعضیك ٞطٚئیٗ ث ٝقٛض شاتی ا٘حطاف ارتٕبػی ٘یست ظیطا اٌط
پطستبضی زض ثیٕبضستبٖ ث ٝزستٛض پعضه ایٗ ػُٕ ضا ا٘زبْ زٞس ػّٕی ثٙٞ ٝزبض تؼطیف ٔیضٛزٍٙٞ .بٔی
ایٗ ػُٕ ضفتبض ا٘حطافی زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز و ٝث ٝضیٜٛای و ٝاظ ٘ظط ٔطزْ ٔٙبست  ٚغحیح ٘یست
غٛضت ٌیطز .ثٙبثطایٗ غفت ا٘حطاف ارتٕبػی و ٝث ٝوطزاضی زازٔ ٜیضٛز ث ٝچٍٍ٘ٛی تؼطیف آٖ وطزاض
زض ش ٗٞافطاز ثستٍی زاضز(ٕٞبٖ .)100-101 :ایٗ ٘ظطی ٝث ٝسجتضٙبسی ا٘حطاف اِٚیٕ٘ ٝیپطزاظز ظیطا ایٗ
ا٘حطاف ضا اِٚیٗ ثبض فطزی ا٘زبْ زاز ٜوٕٛٙٞ ٝا ثب ٙٞزبضٞبی ارتٕبػی است .ثٙبثطایٗ ایٗ ضفتبض ث ٝتٟٙبیی
 ٚث ٝذٛزی ذٛز  ٚثسٚ ٖٚاوٙص ارتٕبػی  ٚثطچست ظزٖ فطز ضا ث ٝثعٞىبض ٔ ٚزطْ حطفٝای تجسیُ
ٕ٘یوٙس٘ .ظطی ٝثطچست ظ٘ی ث ٝػُّ ا٘حطاف زٔٚیٗ ٔیپطزاظز؛ ظیطا فطز پس اظ ثطچست ذٛضزٖ تغییط
ٛٞیت زاز ٚ ٜذػیػٞٝبی ٕٞبٖ ثطچست ضا ث ٝذٛز ٔیٌیطز .ثطای ٔخبَ فطزی و ٝث ٝػّت زظزی ظ٘سا٘ی
ضس ٜپس اظ ضٞبیی ث ٝػّت ثطچست زظز ٘ ٝتٟٙب ٕ٘یتٛا٘س ضغّی ثیبثس ثّى ٝچ ٖٛفطزی ٔٙحطف تؼطیف
ٔیضٛز  ٚثٔ ٝب٘ٙس یه ٔزطْ  ٚثعٞىبض ثب ٚی ضفتبض ٔیٕ٘بیٙس ٔ ٚمجِٛیت ارتٕبػی ذٛز ضا ٘یع ث ٝػٛٙاٖ
یه ضٟط٘ٚس ػبزی اظ زست ٔی زٞس زض وٙص ٔتمبثُ ارتٕبػی ثب ٔطزْ ث ٝتسضیذ تغییط ٛٞیت زازٛٞ ٚ ٜیت
یه ٔزطْ ضا وست ٔیوٙس(ٕٞبٖٔ .)103 :بتعا [ ]3زض ٘ظطی ٝذٙخیسبظی ثطایٗ ثبٚض است و ٝرٛا٘بٖ قجمٝ
پبییٗ ٘ ٝاظ فطٔ ًٙٞسّف ربٔؼ ٝتجؼیت ٔیوٙٙس  ٝ٘ ٚآٖ ضا ٔطزٚز ٔیضٕبض٘س .آ٘بٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝزض
ػبِٓ ٚالغ پیطبٔسٞبیی ثطای آ٘بٖ ثٚ ٝرٛز ٔیآیس وٛٔ ٝرت پبییٗ آٔسٖ ضئٖٛضبٖ ٔیضٛز .چٙیٗ ثبٚض ٚ
تف ٟٓاظ ػبِٓ ٚالغ سجت ٔیٌطزز تب تمیس اذاللی ث٘ ٝظٓ لب٘٘ٛی ضا ذٙخی سبذت ٚ ٝیه ٘ٛع سبذتٞبی
ظثب٘ی ضا ثیبٔٛظ٘س و ٝآٖ سبذتٞب آ٘بٖ ضا لبزض سبظز و ٝضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝضا تٛریٕ٘ ٝبیٙس(ٕٞبٖ.)78-79 :
ثط اسبس ٘ظطیٔ ٝبتعا فطایٙس اضتىبة ضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝتٛسف رٛا٘بٖ ث ٝضطح ظیط است:
 .1رٛا٘بٖ احسبس ٔیوٙٙس و ٝثطای پبیثٙس ثٛزٖ ث ٝلب٘ٔ ٚ ٖٛمطضات ٘بتٛاٖ ٞستٙس؛ ظیطا تؼٟساتضبٖ
ث ٝلب٘ ٖٛث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ ثبظزاض٘س ٜزض ٔمبثُ ضفتبضضبٖ تّمی ٔیضٛز.
 .2ف ٖٛٙذٙخیسبظی رٛا٘بٖ ضا لبزض ٔیسبظز ؤ ٝطتىت ضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝض٘ٛس ثس ٖٚایٗو ٝاحسبس
ٌٙب ٚ ٜتمػیط وٙٙس.
 .3یىی اظ ف ٖٛٙذٙخیسبظی ف ٟٓفطز اظ ذٛزش است ث ٝػٛٙاٖ ایٗو ٝا ٚزاضز ثٚ ٝسیّ ٝتمسیط ٚ
سط٘ٛضت  ٚرجط  ٚث ٝقٛض وّی ػٛأّی و ٝتحت وٙتطِص ٘یست ازاضٔ ٜیضٛز.
 .4حبِتی اظ رجطٌطایی  ٚاػتمبز ث ٝتمسیط  ٚسط٘ٛضت ٔٛرت ٔیٌطزز تب احسبس ٘ب أیسی زض فطز ثبال
ضٚز  ٚآضأص ذبقط ا ٚضا ذسضٝزاض ٕ٘بیس .زض ٘تیز ٝفطز احسبس ٔیوٙس و ٝحسالُ ث ٝقٛض ٔٛلت ثب یه
ضفتبض ثعٞىبضا٘ٔ ٝب٘ٙس ٔػطف ٔٛاز ٔرسض ،ترطیت أٛاَ ػٕٔٛی  ٚسطلت آضأص ذبقط ثیبثس.
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 . 5احسبس ٘بأیسی رٛا٘بٖ ضا زض حبِتی اظ سطذٛضزٌی  ٚضا٘س ٜضسٖ لطاض ٔیزٞس  ٚآ٘بٖ ضا ثطای اػٕبَ
ثعٞىبضا٘ ٝآٔبزٔ ٜیسبظز
 .6رٛا٘بٖ ثب ف ٖٛٙذٙخیسبظی ذٛز ضا ٔتمبػس ٔیسبظ٘س  ٚث ٝذٛز ایٗ قٛض اِمب ٔیوٙٙس و ٝاػٕبَ
ثعٞىبضا٘ٝای ؤ ٝطتىت ٔیض٘ٛس ٚالؼبً ضفتبض ثسی ٘یست  ٚتالش ٔیوٙٙس تب زیٍطاٖ ضا ٔتمبػس سبظ٘س وٝ
آٖچ ٝضا و ٝا٘زبْ زازٜا٘س ٚالؼبً ثس ٘جٛز ٚ ٜاػٕبَضبٖ غحیح  ٚلبثُ اػتٕبز است(ٕٞبٖ.)80:
ٔبتعا ٟٔٓتطیٗ اٍ٘یع ٜثعٞىبضاٖ ضا زضاضتىبة ضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝآٌبٞی وبشة ٔیزا٘س .زضحبِی وٛٔ ٝاضزی
٘یع ٚرٛز زاضز و ٝفطز ثب آٌبٞی غحیح ٔطتىت ضفتبض ثعٞىبضا٘ٔ ٝیضٛز(ٕٞبٖ.)80:
قجك ٘ظطیٟٔ ٝبض ضوّس [ٕٛٙٞ ،]4ایی فطز ثب ٌط ٚ ٜٚربٔؼ ٝأطی قجیؼی  ٚثط اسبس تٕبیُ زض٘ٚی اٚ
٘یست  ٚغطفبً اظ فطبض  ٚوٙتطَ ٌط ٜٚسطچطٕٔ ٝیٌیطز .ث ٝزیٍط سرٗ ،إٞ ٚطٍ٘ی فطز ثب ٌط ٜٚضا ثٝ
ٔؼٙبی (ٕٛٙٞایی) ٚی  ٚضفتبضی ٘بضی اظ زض٘ٚی ضسٖ ٙٞزبضٞب  ٚاضظشٞب زض إ٘ ٚیزا٘س؛ ٔ ٚسػی است
و ٝایٗ ضفتبض ٘ٛػی پبسد ث٘ ٝفٛش ٌطٕٛٞ ٚ ٜٚاض ٜاظ ٘ٛع اربثت (ٔتبثؼت) است؛ ٞ ٚطٌب ٜفطبض ٌطٚ ٜٚرٛز
٘ساضت ٝثبضس ،یب وٓ ثبضس ،فطز ػػیبٖ وطز ٚ ٜث ٝوزطٚی ضٚی ذٛاٞس آٚضز .زض ایٗ تجییٗ ضوّس ػٕستبً ثط
ایٗ ٘ىت ٝتبویس زاضزو ٝوزطٚی ضا ػٕستبً ٟٔبضٞبی ذبضری ضفتبض (یؼٙی فطبضٞبی ارتٕبػی) وٙتطَ ٔیوٙس.
ث طٕٞیٗ اسبس ؾٕٗ آٖ و ٝیىی اظ ػُّ ٚرٛز وزطٚی زض ربٔؼ ٝضا وبفی ٘جٛزٖ لسضت وٙتطَ وٙٙسٜٞبی
ذبضری ثطای ٔمبثّ ٝثب اٍ٘یعٜای اضتىبة ضفتبض وزطٚا٘ ٝلّٕساز ٔیوٙس ،ذبقط٘طبٖ ٔیوٙس و ٝاٌط ربٔؼٝای
اظ ٚیژٌیٞبی ظیط ثطذٛضزاض ثبضس ،لبزض ثٟٔ ٝبض رطْ  ٚوزطٚی ذٛاٞس ثٛز .1 :ایٗو ٝاظ یىپبضچٍی ٔٙبسجی
ثطذٛضزاض ثبضس٘ .2 .مصٞبی ارتٕبػی ٔ ٚحسٚزیتٞبی ارتٕبػی ضفتبض ضا ث ٝذٛثی تؼطیف  ٚتؼییٗ وٙس.
٘ .3ظبْ تطثیت ذب٘ٛاز ٚ ٜفطایٙس سطپطستی ٘ ٚظبضت آٖضا تطٛیك ٕ٘بیس .4 .ثطای تمٛیت زستبٚضزٞبی ٔخجت
افطاز ،پطتٛا٘ٞٝبیی ضا تساضن ثجیٙس .زضػیٗ حبَ ث٘ ٝظط ضوّس ،اٌط وٙتطَٞبی ذبضری زض ربٔؼ ٝؾؼیف یب
ٔفمٛز ضٛز ،وٙتطَ وزطٚی ٘بٌعیط ث ٝثبظزاض٘سٜٞبی زض٘ٚی (ٔٛا٘غ زاذّی وزطٚی )  ٚػٕستبً ٚرساٖ فطزی،
ٔٛٙـ ٔیٌطزز(سّیٕی  ٚزیٍطی .)394 :1386 ،زض ایٗ ذػٛظ زیسٌب ٜا ٚضا ٔیتٛاٖ زض ظٔط٘ ٜرستیٗ
وٛضصٞبیی ٔحسٛة زاضت و ٝث ٝثیبٖ چٍٍ٘ٛی احطٌصاضی ذٛز پٙساض ٜثطٌطایصٞبی وزطٚا٘ ٝپطزاذتٚ ٝ
ثطایٔخبَ ،یبزآٚض ضس ٜاست و ٝحتی رٛا٘بٖ ضضس یبفت ٝزض رطْظاتطیٗ ٔٙبقك لبزض ٞستٙس و ٝذٛز ضا اظ
اضتىبة وزطٚی زٚض ٍ٘ ٝزاض٘س  ٚایٗ تٛاٖ زض غٛضتی پسیس ٔیآیس و ٝآ٘بٖ ٘ٛػی "لٛت ٘فس"  ٚثطزاضت
ٔخجت  ٚلٛی اظ ذٛز زاضت ٝثبضٙس(ٕٞبٖ .)394-395 :ث٘ ٝظط اٚ ،ٚرٛز ایٗ ٟٔبض زض٘ٚی لٛی ضا ٔیتٛاٖ اظ
سٙزٞٝبی ظیط استٙجبـ وطز .1 :تٛاٖ تحُٕ ضىست ٘ ٚبوبٔی  .2اٍ٘یعش تٛسف اٞساف زضاظ ٔست
ٔ .3مبٚت زض ثطاثط آضفتٍی ذبقط  .4تٛاٖ تٛسُ ث ٝاضؾب وٙٙسٜٞبی ربیٍعیٗ(ٕٞبٖ .)395 :قجك ٘ظطیٝ
وٙتطَ ثطای وبستٗ اظ تٕبیُ ث ٝضفتبض ثعٞىبضا٘ٔ ٚ ٝزطٔب٘ ٝثبیس  ٕٝٞافطاز وٙتطَ ض٘ٛس .ایٗ ٘ظطی-ٓٞ ٝ
چٙیٗ ضفتبض ا٘حطافی ضا ػٕٔٛی  ٚرٟبٖ ضٕ َٛزا٘ست ٚ ٝآٖ ضا ٘تیز ٝوبضوطز ؾؼیف سبظ  ٚوبضوطز وٙتطَ
ارتٕبػی  ٚوٙتطَ ضرػی  ٚزض٘ٚی ٔیزا٘س .ثٙبثطایٗ ثعٞىبضی  ٚرطْ اظ یه سٔ ٛحػ َٛػٛأُ فطزی
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وٙتطَ ٘ظیط ذٛز پٙساضٙٔ ٜفی٘ ،بوبٔی ضٚاٖ پطیطی  ٚاػتٕبز ث٘ ٝفس پبییٗ است  ٚاظسٛی زیٍط ٘ظبْٞبی
وٙتطَ ٘بلع ارتٕبػی  ٚفمساٖ تمیس  ٚتؼٟس ٘سجت ثٟ٘ ٝبزٞبی ثٙیبزیٗ ارتٕبػی ٔب٘ٙس ذب٘ٛازٔ ٚ ٜسضسٝ
ث ٝضفتبض ا٘حطافی ٔٙتٟی ٔیضٛز .زض تجییٗ ا٘حطافٞبی ارتٕبػی ،ا٘سیطٕٙساٖ ٘ظطی ٝوٙتطَ ثط ػٛأُ
وٙتطَ ضرػی  ٚزض٘ٚی  ٚػٛأُ وٙتطَ ارتٕبػی تبویس ٕ٘ٛزٜا٘س .ث ٝقٛض وّی ٘جٛز وٙتطَٞبی ضرػی ٚ
ارتٕبػی ٔٛرت پیسایص ثعٞىبضی  ٚرطْ ٔیٌطزز .وٙتطَٞبی ارتٕبػی اظ وٙتطَٞبی ضسٕی ٘ظیط لٛا٘یٗ
 ٚوٙتطَٞبی غیط ضسٕی ٓٞچ ٖٛؾٕب٘تٞبی ارتٕبػی ٔٙتذ ٔیض٘ٛس .ثطذی اظ ٔمِٞٝٛبی وٙتطَ ثطای
تحّیُ ثعٞىبضی رٛا٘بٖ ث ٝضطح ظیط است .1 :وٙتطَ ٔستمیٓ وٚ ٝاِسیٗ آٖ ضا اظ قطیك تٙجی ٚ ٝتطٛیك
اػٕبَ ٔیوٙٙس .2 .وٙتطَ غیطٔستمیٓ و ٝثٚ ٝسیّ ٝآٖ رٛا٘بٖ اظ ضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝذٛززاضی ٔیوٙٙس .ظیطا
ایٗ ضفتبض ٕٔىٗ است ٔٛرت ٍ٘طا٘ی ٘ ٚب أیسی ثطای ٚاِسیٗ یب زیٍطا٘ی ثبضس و ٝثب آٖٞب ضٚاثف ٘عزیىی
زاض٘س .3 .وٙتطَ زض٘ٚی و ٝثٚ ٝسیّ ٝآٖ ،آٌبٞی اظ احسبس تمػیط ٌٙب ،ٜضطْ رٛاٖ ضا اظ زضٌیط ضسٖ زض
ضفتبض ثعٞىبضا٘ ٝثبظ ٔیزاضز(احٕسی.)86 :1384 ،
ٞیطضی [ ]5ثعٞىبضی ضا ثی إٞیتی  ٚثی اػتٙبیی ث ٝلیس  ٚثٙسٞبی ارتٕبػی ٔكطح وطز ٚ ٜایٗ لیٛز
ضا زض چٟبض ٔف ْٟٛوّی ذالغٔ ٝی وٙس:
ٚاثستٍی :حسبسیتی است و ٝضرع ٘سجت ث ٝػمبیس زیٍطاٖ زضثبض ٜذٛز ٘طبٖ ٔیزٞسٚ .اثستٍی زض
حمیمت ٘ٛػی لیس  ٚثٙس اذاللی است و ٝفطز ضا ّٔعْ ث ٝضػبیت ٔؼیبضٞبی ارتٕبػی ٔیوٙس ٔب٘ٙس ٚاثستٍی
فطظ٘ساٖ ثٚ ٝاِسیٗ ،الٛاْ ٘عزیه  ٚزٚستبٖ.
تؼٟسٔ :یعاٖ ٔربقطٜای استو ٝفطز زضترّف اظ ضفتبضٞبی لطاضزاز ارتٕبػی ٔیوٙس .ث ٝایٗ ٔؼٙب فطزی
و ٝذٛز ضا ث ٝلیٛز ارتٕبػی ٔتؼٟس ٔیزا٘س ،اظ لج َٛایٗ ٔربقطات پطٞیع ٔیوٙس؛ ٔب٘ٙس تؼٟس ث ٝپیطٚی اظ
زستٛضٞبی ٔصٞجی یب حفظ ضئ ٖٛذب٘ٛازٌی ّٔ ٚی.
زضٌیط ثٛزٖٔ :یعاٖ ٔطغ َٛثٛزٖ فطز ث ٝفؼبِیتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاست و ٝثبػج ٔیضٛز ثطای وبض ذالف
ٚلت ٘ساضت ٝثبضسٔ :ب٘ٙس زضٌیط ثٛزٖ زض وبضٚ ،ضظش  ٚزضس.
ثبٚضٞبٔ :یعاٖ اػتجبضی است و ٝفطز ثطای ٔؼیبضٞبی لطاضزازی ارتٕبػی لبیُ است  ٚثبػج ٔیضٛز زض
حبِی ؤ ٝیتٛا٘س قجك ٔیُ ذٛز اظ آٖٞب ترّف وٙس ،پبیثٙس ث ٝآٖٞب ثبلی ثٕب٘سٔ :ب٘ٙس ثبٚض ث٘ ٝیىٛوبضی،
ثبٚض ث ٝحسٗ ضٟطت زض ثیٗ ذب٘ٛازٕٞ ٚ ٜسبالٖ  ٚثبٚض ثٔ ٝحطٔبت.
ٞیطضی ٔؼتمس است و ٝافطاز ثعٞىبض لبزض ث ٝایزبز ٚاثستٍی ٔؼمٙٔ ٚ َٛكمی ثب سبیطیٗ ٘یستٙس .اظ ایٗ
ض ٚضٚاثف ثیٗ اػٕبَ ثعٞىبضا٘ ٚ ٝزاضتٗ زٚستبٖ ثعٞىبض ضاثكٝای ظبٞطی است(٘مُ اظ سبیت تجیبٖ).
قجك ٘ظطیٕٙٞ ٝطیٙی افتطالی سبزضِٙس [ ]6ا٘ٛاع اٍِٞٛبی زضستىبضی  ٚا٘حطاف ارتٕبػی زض ربٔؼٝ
ٚرٛز زاضز ،أب تٛظیغ آٖٞب  ٚاحتٕبَ ثطذٛضز افطاز ثب آٖٞب ث٘ ٝظبضت ارتٕبػی ثستٍی زاضز .ثطای ٔخبَ
ٍٙٞبٔی و ٝث ٝػّت ٟٔبرطت  ٚتحٛالت ضٟط٘طیٙی ،ربثٝربیی ٔىب٘ی  ٚارتٕبػی  ٚثیٍبٍ٘ی زض ربٔؼٝ
ضٟطی تٛسؼٔ ٝی یبثس ،احتٕبَ ثیطتطی ٚرٛز زاضزو ٝفطز ثب اٍِٞٛبی ا٘حطاف ارتٕبػی ثطذٛضز وٙس  ٚآٖٞب
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ضا ثیبٔٛظز  ٚث ٝوبض ثطز .حبَ و ٝایٗ احتٕبَ زض ارتٕبعٞبی وٛچه و ٝزض آٖٞب ٘ظبضت ارتٕبػی ضسیس
است وٕتط ٚرٛز زاضز .ث ٝاػتمبز سبزضِٙس فطایٙس یبزٌیطی و ٝضبُٔ اضتجبـ  ٚتؼبُٔ است ٔیتٛا٘س ٕٝٞ
ا٘ٛاع ثعٞىبضی  ٚرطْ ضا تجییٗ ٕ٘بیس(احٕسی.)95-96 :1384 ،
ٔكبثك ٘ظطی ٝپی٘ٛس افتطالی ٘عزیىبٖ ٕٞ ٚسبال٘ی و ٝثعٞىبض ثبضٙس ،تأحیط ظیبزی ثط تطىیُ  ٚتمٛیت
ٍ٘طش ثعٞىبضا٘ٔ ٝیٌصاضز ٚفطز ضا ثٝسٛی ثعٞىبضی سٛق ٔیزٙٞس٘ .ظطی ٝپی٘ٛسافتطالی ٔحتٛای ارتٕبػی
ثعٞىبضی ضا زض ٘ظط زاضز  ٚفطز ثعٞىبض ضا زض ربیٍب ٜارتٕبػی ا ٚاظ حیج ضاثكٝاش ثب ذب٘ٛازٔ ،ٜحّ ،ٝضفمب ٚ
ٔػبحجبٖ زض ٘ظط ٔیٌیطز( .)www.tebyan.netپیٛستٗ ث ٝثعٞىبضاٖ یب رسا ضسٖ اظ غیط ثعٞىبضاٖ (پی٘ٛس
افتطالی) ث ٝفطاٌیطی ٔكبِجی ٔیا٘زبٔسوٛٔ ٝافك ترّف اظلٛا٘یٗ استٔ .ىطض ٚلبِجی ثٛزٖ ٔكبِت تطٛیمی
زضثبض ٜثعٞىبضی  ٚلبٖ٘ٛضىٙی زضلیبس ثب فطا ٌطفتٞٝبی ؾسثعٞىبضی ٔٙزط ث ٝپصیطش ثعٞىبضی ٔیضٛز.
ٓٞچٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝضٚشٞبی ذٙخیسبظی فطز  ٚثی اػتٙب سبذتٗ ا٘ ٚسجت ث ٝلٛا٘یٗ  ٚاػتمبزٞبی
سٙتی رٛأغ و ٝثب ضٙیسٖ ٔكبِجی ثط ؾس لٛا٘یٗ ٔ ٚطبٞسٔ ٜىطض ثعٞىبضی ٕٞطا ٜاست ٘ ٚیع تحت تأحیط
تٛری ٝثعٞىبضاٖ زضثبض ٜثعٞىبضی لطاض ٌطفتٗ  ٚپصیطفتٗ ٔكبِجی چ« ٖٛوبضٞبیی ؤ ٝطزْ ثعٔ ٜیزا٘ٙس ،ثٝ
وسی آسیجی ٕ٘یضسب٘س» ٘« ٚیطٞٚبی ا٘تظبٔی ث ٕٝٞ ٝثسٌٕبٖا٘س» ضا ٜضا ثطای ثعٞىبضی وسب٘ی و ٝثب ایٗ
لجیُ ثعٞىبضاٖ پی٘ٛس ارتٕبػی ٔییبثٙس ،یؼٙی فطظ٘ساٖ ،الٛاْ  ٚزٚستبٖ آٖٞب یب وسب٘ی و ٝثب آٖٞب زض یه
سبذتٕبٖ یب یه ٔحّ ٝظ٘سٌی ٔی وٙٙس ،یب ثط احط وست  ٚوبض  ٚتحػیُ ثب آٖٞب تٕبس پیسا ٔیوٙٙسٕٛٞ ،اض
ٔیوٙس(ٕٞبٖ).
ضىطثیٍی ( )1385زضیبفت ثیٗ تبحیط ٔحیف ٔسضس ٚ ٝتابحیط زٚساتبٖ زض ٘بٙٞزابضی ضفتابضی زذتاطاٖ
ضاثك ٝلٛی ٚرٛز زاضز  ٚتبحیط زٚستبٖ زض ٘بٙٞزبضی ضفتبضی ثایص اظ ضساب٘ ٝاسات( www. Sociology of
 )Iran.comظٔب٘ی ( )1386زضیبفت ثیسٛازی٘ ،ابآٌابٞی ارتٕابػی ،ظ٘اسٌی ذاب٘ٛازٌی ٘بثسابٔبٖ  ٚاظ ٞآ
پبضیس ،ٜاظرّٕ ٝػٛأّی ٞستٙس وٞ ٝطیه اظ آٖٞب ٔتأحط اظ ػٛأُ زیٍط  ٚزض تؼبُٔ ثاب آٖٞاب اساتٞ .ای
یه اظ ایٗ ػٛأُ ث ٝتٟٙبیی ٔٛرت ثطٚظ وزطٚی  ٚاٍ٘یع ٜػُٕ ذالف ٕ٘ایٌاطزز ،أاب زض غاٛضتی واٝ
ٔزٕٛػ ٝای اظ ػٛأُ ٔسبػس ٚرٛز زاضت ٝثبضسٞ ،طیه اظ ػٛأُ ٔصوٛض ٔیتٛا٘س ٘مص تؼییٗ وٙٙاسٜای زض
ٌطایص فطز ث ٝوزطٚی ایفاب وٙاس(ٔ .(www.socialworker.mihanblog.comحٕاس٘جی ( )1376زضیبفات
٘بثسبٔب٘ی ذب٘ٛاز ،ٜػسْ ٘ظبضت  ٚوٙتاطَ ٚاِاسیٗٚ ،راٛز اذاتالف ٔ ٚطابرط ٚ ٜوخاطت اٚالز ٚ ٚؾاؼیت
التػبزی ،ارتٕبػی پبییٗ تبحیط ٕٟٔی زض ثطٚظ رطْ  ٚتؼسز رطْ  ٚسٗ ضطٚع راطْ زاضز(ٔحٕاسی:1383 ،
٘ .)66بظنتجبض ،ظاٞسی٘ ،بیجی ( )1385زضیبفتٙس و ٝتفبٚت ٔؼٙیزاضی ثیٗ اثؼبز زیٗزاضی ٔ ٚیعاٖ ثعٞىبضی
(سطلت) زض ثیٗ زٌ ٚط ٜٚرٛا٘بٖ ػبزی (غیط ثعٞىبض)  ٚظ٘سا٘ی (ثعٞىبض) زض سكح اقٕیٙبٖ  95زضغس ٚرٛز
زاضز .یبفتٞٝبی ٘ظطی پژٞٚص ٘طبٖ زاز وٌ ٝطچٔ ٝیتٛاٖ ضاثك ٝرساٌب٘ٔ ٚ ٝستمیٓ ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی
ٔستمُ (اثؼبز زیٗزاضی) ثب ٔتغیط ٚاثستٔ( ٝیعاٖ ثعٞىبضی) ضا ثاط اسابس ٘ظطیاٞٝابی زیاٗزاضی  ٚپی٘ٛاس
ارتٕبػی تجییٗ وطز ،أب ٘تبیذ حبغُ اظ تحّیُ چٙسٔتغیطی ،ثیبٍ٘ط آٖ است و ٝتٟٙب ،ثؼس پیبٔسی زیٗزاضی
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تبحیط ٔستمیٓ ثط ثعٞىبضی ز اضت ٚ ٝثیطاتطیٗ سا ٟٓضا زض تجیایٗ ٕٔب٘ؼات اظ ثعٞىابضی رٛا٘ابٖ ثا ٝذاٛز
اذتػبظ زاز ٜاست) .(www.sid.irزازاشظاز ٜفٟیٓ زضیبفت وٞ .1 :ٝطچ ٝػسْ پصیطش ٚاِسیٗ ٘ساجت ثاٝ
فطظ٘س ظیبزتط ثبضس  ٚیب ٔطالجت ٚحٕبیت ثی زِیُ فعٖٚتط  ٚیب ضفتبض ٚاِسیٗ ٘سجت ث ٝفطظ٘س ثب ٘بٕٞبٍٙٞی ٚ
ػسْ تسا ْٚضفتبضی ٕٞطا ٜثبضس  ٚیب ٔحیف ذب٘ٛازٌی ثب ٘بسبظٌبضی لطیٗ ثبضاس ٌاطایصٞابی پطذبضاٍطا٘ٝ
وٛزن ض ٚث ٝافعایص ٟ٘بز ٜاحتٕبَ وزط ٚضسٖ ا ٚفع٘ٚی ٔیٌیطزٌ .2 .صض اظ ٘ٛرٛا٘ی ث ٝثعضٌسبِی چٙبٖ-
چ ٝزضٔحیف ٘بٔٙبسجی غٛضت پصیطز احتٕبَ وزط ٚضسٖ فطز فع٘ٚی ٔیٌیطز .3 .احتٕبَ وزط ٚضسٖ ثطای
افطازی و ٝثٌ ٝط ٜٚارتٕبػی ذٛز یب ربٔؼ ٝوٕتط ٚاثستٞ ٝستٙس  ٚاضظشٞبی ارتٕبػی حبوٓ ثاط ربٔؼا ٝضا
وٕتط ٔیپصیط٘س ثیطتط است(ٔحٕسیٞ .4 .)67 :1383 ،طچ ٝوٙتاطَ ارتٕابػی ؾاؼیفتاط ثبضاس احتٕابَ
وزطٚی فع٘ٚی ٔیٌیطز .5 .اوخط وزطٚاٖ ارتٕبػی زاضای ذب٘ٛازٜٞبی پط ستیع یب ٌسست ٝثاٛزٜا٘اس .6 .زض
ذب٘ٛازٜٞبیی و ٝسبثم ٝوزطٚی ٚرٛز زاضز احتٕبَ وزطٚی اظ سٛی سبیط افطاز فعٖٚتط است .7 .زض ٌط-ٜٚ
ٞبیی و ٝػالیك ٔصٞجی ؾؼیفتطی زاض٘س احتٕبَ وزطٚی فعٖٚتط است .8 .زض ٔٛالغ ثحطا٘ی چ ٖٛر،ًٙ
ثحطاٖ التػبزی  ٚتٛضْ  ٚحٛازث قجیؼی  ٚارتٕبػی احتٕبَ وزطٚی افعایص ٔییبثس .9 .اػتیابز  ٚزسات
یبظیسٖ ث ٝفطٚش ٔٛاز ٔرسض زض ثیٗ وسب٘ی ؤ ٝطبغُ وبشة زاض٘س  ٚیب حطف ٝایطبٖ ث ٝاٍِٞٛبی ٌاصضاٖ
اٚلبت فطاغت ٔطثٛـ است ضبیغتط است(ٕٞبٖ.)68 :
مدل تحلیلی تحقیق

تقیذ مذهبی

عوامل اجتماعی

جزم

قتل
اعتیاد

نحوه کنتزل خانواده
فزار اس خانه
نابهنجاری رفتاری دوستان

سزقت

تخزیب اموال

نابهنجاری رفتاری خانواده

عمومی

رابطه نا مشزوع

شکل شمارٌ ( :)1مدل وُایی تحقیق

سوالهای تحقیق

 .1ضاثك ٝثیٗ تمیس ٔصٞجی  ٚرطْ ظ٘بٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟
 .2ضاثك ٝثیٗ ٘ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز ٚ ٜرطْ ظ٘بٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟
 .3ضاثك ٝثیٗ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ  ٚرطْ ظ٘بٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟
 .4ضاثك ٝثیٗ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٚ ٜرطْ ظ٘بٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟
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فزضیههای تحقیق

ٔ .1یعاٖ تمیس ٔصٞجی ظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع زض ٌطایص ث ٝرطْ آ٘بٖ ٘مص زاضز.
ٔ .2یعاٖ ٘ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع زض ٌطایص ث ٝرطْ آ٘بٖ ٘مص زاضز.
ٔ .3یعاٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ ظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع زض ٌطایص ث ٝرطْ آ٘بٖ ٘مص زاضز.
ٔ .4یعاٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع زض ٌطایص ث ٝرطْ آ٘بٖ ٘مص زاضز.
تعزیف مفاهیم

رطْ :رطْ ٘ ٚبثٟٙزبضی ٌب ٜزض ٔف ْٟٛوبٔالً ٔتطازف ثب وزطٚی ٚ ،ثٔ ٝف ْٟٛترّف اظ اضظشٞب ٚ
ٙٞزبضٞبی حبوٓ ثط ضٚاثف ارتٕبػی ث ٝوبض ٔیضٚز؛ ٌ ٚب ٜزض ٔف ْٟٛوّیتط ،ثٔ ٝؼٙبی اثؼبزٚ ،یژٌیٞب ٚ
حتی ضفتبضٞبی غیطٔتؼبضف  ٚغیطٔؼٕ .َٛثطای ٌٕ٘ ،ٝ٘ٛب ٜحتی تالش ضس ٜاست تب "ضفتبض وزطٚا٘ٛ٘ "ٝػی
"٘بثٟٙزبضی آٔبضی" یبزٚض افتبزٖ اظیه ٚؾؼیت ٔتؼبضف (ٙٞزبض) آٔبضی ٔحسٛة ٌطزز(سّیٕی  ٚزیٍطی،
 .)118 :1386رطْ زض ایٗ تحمیك اظ قطیك ٔؼطفٞبی ظیط سٙزیسٔ ٜیضٛز .1 :لتُ  .2اػتیبز  .3فطاض اظ
ذب٘ .4 ٝسطلت  .5ترطیت أٛاَ ػٕٔٛی .6ضاثك ٝرٙسی ٘بٔططٚع.
تمیس ٔصٞجی :زض ظثبٖ ػطثی ،اغكالحی و ٝثب وّٕ religion ٝثیطتطیٗ ٔكبثمت ضا زاضز زیاٗ اسات .اظ
آٖ رب و ٝوّٕ religion ٝاظ ضیط ٝالتیٙی  religareثٔ ٝؼٙی ٔتؼٟس ٔ ٚمیس سبذتٗ ٌطفتا ٝضاس ٜاسات ،زض
٘تیزٔ ٝؼٙی ؾٕٙی ایٗ وّٕ ٝآٖ است ؤ ٝب ضا ث ٝذسا٘ٚس ٔمیس ٔیسبظز .ثطذی زساتٛض ٘ٛیسابٖ ػاطة ٚ
ٔفسطاٖ لطآ٘ی ٌفتٝا٘س و ٝوّٕ ٝزیٗ اظ زیٗ ،ثٔ ٝؼٙی ثسٞی ٔطتك ضس ٜاست .ثٙبثطایٗ ،زیٗ ثٔ ٝؼٙبی ثبظ
پطزاذت زیٗ ٔب ث ٝذسا٘ٚس زض تٕبْ ٔست ػٕط است ظیطا ٔب ٘ ٝتٟٙب ثطای ثرطصٞبی ذبظ ثّىٟٓٔ ٝتط اظ
 ٕٝٞثطای غطف ٔٞٛجت حیبت ،ث ٝذسا٘ٚس ٔسیٞ ٖٛستیٓ(٘ػط٘ .)29 :1385 ،ح ٜٛسٙزص تمیاس ٔاصٞجی
زض ایٗ تحمیك ث ٝایٗ غٛضت است و ٝپبیثٙسی ذٛز فطز ٘سجت ثٚ ٝارجابت ٕ٘ابظ ،ضٚظ ٚ ٜثأ ٝساتحجبت
حؿٛض زض ٔزبِس زیٙی ،ظیبضت أبوٗ ٔتجطو٘ ٚ ٝصض ،سٙزیس ٜضٛز.
٘ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز :ٜزض  ٕٝٞرٛأغ  ٚحتی زض رٛأغ غیط ا٘سب٘ی ٌطٜٞٚاب اػؿاب ضا ثاطای اقبػات اظ
ٙٞزبضٞب تحت فطبض لطاض ٔیزٙٞس .پصیطش اظ سٛی ٌطٞٚی و ٝفطز ثاساٖ تؼّاك زاضز اظ ٘یبظٞابی ا٘ساب٘ی
است(سربٚتٌ .)3 :1383 ،طٜٞٚب ث ٝقٛضوّی ،اظ زٛ٘ ٚعا٘سٌ :اطٜٞٚابی ٘رساتیٗ ٌ ٚاطٜٞٚابی زٔٚایٗ.
ٌطٜٞٚبی ٘رستیٗ ،وٛچه  ٚضٚیبیی ،غٕیٕی  ٚغیطضسٕی ٞستٙسٔ ،خُ ذب٘ٛاز ٚ ٜرطٌ ٝزٚستبٖ .زضحبِی
وٌ ٝطٜٞٚبی زٔٚیٗ یب حب٘ٛیٌ ،طٜٞٚبی ثعضيتط ،غیطضرػی  ٚضسٕی ٞستٙس٘ ،ظیط اتحبزیٞٝبی غٙفی،
ا٘زٕٗٞبی حطفٝای  ٚضغّی .زض زاذُ ٌطٜٞٚبی ٘رستیٗ ،وٙتطَ اظ ٘ٛع غیطضسإی ،ذاٛز ثا ٝذاٛزی ٚ
ثس ٖٚثط٘بٔ ٝاست .اػؿبی ایٗ ٌطٜٞٚب ،ث ٝاػٕبَ ٞط ػؿٚ ٛاوٙص ٘طبٖ ٔیزٙٞسٚ .لتی ػؿاٛی زضغاسز
ترّف است ثب ٚاوٙص ٔٙفی ٌطٛٔ ٜٚارٔ ٝیضٛز ٚ ٚلتی ضفتبض ٔمجِٛی زاضزٛٔ ،ضز تبییس ٌط ٜٚلطاض ٔیٌیطز.
ثٞ ٝطحبَ ،ایٗ ٚاوٙصٞب ،اػؿب ضا ث ٝقٛض غیطضسٕی تحت فطبض لطاض زازّٔ ،ٜاعْ ثا ٝضػبیات ٙٞزبضٞابی
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ٔؼیٙی ٔیسبظ٘سٔ .ؼٕٛالً ،ثطای ٔطزْ ػبزیٔ ،مجِٛیت زض ٘ظط زیٍطأٖ ،رػٛغبً اػؿبی ٌاط٘ ٜٚرساتیٗ،
حبیع إٞیت است(ػاللٝثٙس .)113 :1384 ،ذب٘ٛاز ٜیىی اظ ٌطٜٞٚبیی است و ٝضفتابض فاطز ضا تاب حاسٚزی
ٔؼیٗ ٔیوٙس  ٚث ٝآٖ ضىُ ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ اٌط اػؿبی ذب٘ٛاز ٜزضست تطثیت ٘یبفت ٝثبضٙس ٕٔىٗ اسات
ٔٛرت ٌطایص ا ٚث ٝوزطٚی ض٘ٛس .اِجت ٝظٔب٘ی و ٝزض ٔٛضز ٙٞزبضٞبی یه ذب٘ٛاز ٜغحجت ٔیوٙیٓ ثبیاس
ث ٝقجم ٝارتٕبػیٌ ،ط ٜٚضغّی  ٚسبیط پبضٌ ٜطٜٞٚبیی و ٝذب٘ٛاز ،ٜرعئی اظ آٖٞب ضا تطىیُ ٔیزٞس تٛراٝ
وٙیٓ(ٔحٕسی٘ .)55 :1383 ،ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜزض ایٗ تحمیك ث ٝایٗ ضىُ سٙزیسٔ ٜیضٛز و ٝاٌط فطز
ٔزطز ثبضس وٙتطَ ذب٘ٛاز ٜپسضی  ٚاٌط ٔتب ُٞثبضس وٙتطَ ٕٞسط ٔس ٘ظط است .زض ٘ح ٜٛوٙتاطَ ذاب٘ٛازٜ
ثیطتط ضبذعٞبی ظیط ٔس ٘ظط است :سبػبت ٚضٚز  ٚذطٚد٘ ،ظبضت ثط زٚستبٖ٘ ،ظبضت ثط ضفاتٚآٔاسٞبی
ذب٘ٛازٌی.
٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ  ٚاػؿبی ذب٘ٛاز٘ :ٜبثٟٙزبضی ث ٝحبِتی اقالق ٔیضٛز و ٝاظ حس قجیؼی ٚ
ٔیبٍ٘یٗ ذبضد ثبضس  ٚث ٝغٛضت غیطقجیؼی رّ ٜٛوٙس .ػٕٔٛبً زض ضٚاٖضٙبسی ضفتبضٞبیی و ٝث ٝغٛضت غیط
قجیؼی ثٛز ٜیب ؾطیت ٛٞضی و ٝزاضای ػمت ٔب٘اسٌی ثبضاس ٘بثٟٙزابض ذٛا٘اسٔ ٜایضٛز(حسایٙی٘سات ٚ
زیٍطی .)354 :1375 ،ضفتبض ٘بثٟٙزبض ضفتبضی است و ٝثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛرٟی اظ یاه ٔؼیابض فطٍٙٞای یاب
ٙٞزبض ٌطٞٚی زٚض ضس ٜثبضس(وطثبسی  ٚزیٍطی .)39 :1386 ،یىی اظ ٔفبٞیٓ ٘عزیه ث ٝا٘حاطاف ٔفٟاْٛ
٘بثٟٙزبضی است .فطز ٘بثٟٙزبض وسی است و ٝفبلس سبظٌبضی ثب سبذت وّای یاه ٘ظابْ ثبضاس وا ٝیاب زض
وبضآیی یه ٘ظبْ ٔؿط یب ا٘تظبض  ٚتٛلغ ٔطزْ ٘بٕٞرٛا٘ی  ٚیب اظ آٖچ ٝؤ ٝؼٕٔ َٛتسا َٚقجیؼای ضإطزٜ
ٔیضٛز ٔتٕبیع ثبضس .ضفتبض ٘بثٟٙزبض ا٘حطاف آسیت تّمای ٔایضاٛز وا ٝحابٚی ا٘حطافابت ٌساتطزٜای اظ
ٔؼیبضٞبی ارتٕبػی ثبضس .اظ ٔٙظط ربٔؼٝضٙبسی ٔططٚػیت  ٚثٟٙزبض ثٛزٖ یه ضفتبض اظ٘ٛع زیسٌب ٚ ٜا٘تظبض
یه ربٔؼ ٝثب ٞط ٌط ٜٚارتٕبػی ٘بضی ٔیضٛز  ٚزض غٛضتی ا٘حطاف تّمی ٔیضٛز وٙٞ ٝزبضٞبی ٔىاطض ٚ
زض حسی ٌستطز٘ ٜبزیسٌ ٜطفت ٝضٛز(ٔحٕسی٘ .)22 :1383 ،بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ  ٚاػؿابی ذاب٘ٛازٜ
تٛسف ٔؼطفٞبی ظیط سٙزیسٔ ٜیضٛز .1 :لتُ  .2اػتیابز  .3فاطاض اظ ذب٘ا .4 ٝساطلت  .5ترطیات أاٛاَ
ػٕٔٛی  .6ضاثك ٝرٙسی ٘بٔططٚع  .7ثٍٍٞٛٔ ٚ ٛبی ِفظی یب زضٌیطیٞبی ثس٘ی  .8قالق.
ابزار و روش

ایٗ تحمیك اظ ٘ٛع تٛغیفی غیطآظٔبیطی ٔیثبضس .زضػیٗ حبَ تحمیك حبؾط اظ ٘ظط ضطایف پژٞٚص یه
ثطضسی ػّیٔ -مبیسٝایٓٞ ،چٙیٗ اظ ٘ظط ٞسف یه ثطضسی وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ٚسؼت پٟٙبٍ٘ط ،اظ ٘ظط
زأ ٝٙیه ٔكبِؼ ٝذطز  ٚاظ ٘ظط ظٔب٘ی یه ثطضسی ٔمكؼی است.
ربٔؼ ٝآٔبضی پژٞٚص حبؾط ضبُٔ وّی ٝظ٘بٖ ظ٘سا٘ی حبؾط زض ضٟط تجطیع زض سبَ  1388و ٝقجك آٔبض
ٌعاضش ضس ٜاظ سٛی ٔسئٛالٖ ظ٘ساٖ تجطیع تؼساز آ٘بٖ ٘ 100فط ٌعاضش ٞ ٚآچٙایٗ ظ٘ابٖ ػابزی ضاٟط
تجطیع ثٛز .ث ٝػّت ػسْ ٕٞىبضی ٔسئٛالٖ ظ٘ساٖ  ٚظ٘سا٘یبٖ زض پبسد ث ٝسٛاالت ثب غالحسیس استبز ضإٙٞب
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ٔ ٚطبٚض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ث ٝغٛضت تػبزفی ا٘تربة ضس ث ٝقاٛضی وا٘ 50 ،ٝفاط اظ ظ٘ابٖ ظ٘اسا٘ی ا٘ترابة ٚ
ٔتٙبست ثب سٗ  ٚقجم ٝارتٕبػی آٖ ٞب٘ 50 ،فط ٘یع اظ ثیٗ ظ٘بٖ ػبزی ضٟط تجطیع ا٘تربة ٛٔ ٚضز ٔمبیساٝ
لطاض ٌطفتٙس .ث ٝزِیُ ػّیٔ -مبیسٝای ثٛزٖ تحمیك ٔیثبیست تؼساز ٘فطات ظ٘بٖ ضٟطی ٘یاع ٔتٙبسات ثاب
ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ا٘تربة ٔیضس.
اثعاض ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیطٞب پطسطٙبٔٔ ٝحمك سبذت ٝزض ٔمیبس ٌ 5عیٝٙای قیف ِیىطت ٔیثبضس .ثٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝثب استفبز ٜاظ ضبذعٞبی ثطٌطفت ٝضس ٜاظ ٘ظطیٞٝبی تحمیك؛ ٌٛیٞٝبی ٞط ٔتغیط قطاحی ٚ
سٙزیس ٜضس.
اػتجبض سٛاَٞبی ٔطثٛـ ثٔ ٝتغیطٞب اظ قطیك ضٚش تؼییٗ اػتجبض ٔحتٛایی  ٚثب ٌطزآٚضی ٘ظطات اسبتیس
ٔزطة تؼییٗ ضس ٚ ٜزض ٟ٘بیت رٟت تىٕیُ زض اذتیبض ظ٘بٖ لطاض زاز ٜضس  ٚپبیبیی سٛاَٞبی پطسطٙبٔٝ
٘یع ثط اسبس تىٙیه آِفبی وط٘ٚجبخ ثط ضٚی ٘ 30فط اظ ظ٘بٖ ٔٛضز ٔكبِؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ) )pre-testارطا ٌطزیس.
ثطای تؼییٗ پبیبیی پطسطٙبٔ ٝتحمیك حبؾط اظآِفبی وط٘ٚجبخ استفبز ٜضسو ٝث ٝثطای تهته ٔتغیطٞب ثبالی
 0/7ث ٝزست آٔس.
زض پژٞٚص حبؾط ثطای ثطضسی ٔ ٚمبیسٔ ٝیابٍ٘یٗ ٌاطٜٞٚاب پاس اظ تسات ٘طٔابَ ثاٛزٖ اظ قطیاك
اسٕیط٘ف -وٌِٕٛٛطٚف؛ اظ آظٔٔ t-test ٖٛستمُ استفبز ٜضس ٜاست.
یافتهها

فطؾی ٝا َٚتحمیكٔ :یعاٖ تمیس ٔصٞجی ظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع زض ٌطایص ث٘ ٝبثٟٙزبضیٞبی ضفتبضی آ٘بٖ ٘مص زاضز.
جديل شمارٌ ( :)1شاخصَای تًصیفی ي وتایج آسمًن  tبزای مقایسٍ میاوگیه متغیز تقید مذَبی بز اساس گزيٌ
تعداد

میبوگیه

درجبت آسادی

وسبت t

سوبن عبدی

50

4/66

66/61

6/14

سوبن سوداوی

50

3/1

شبخصَبی متغیز

سطح
معىیداری

تقید مذَبی

0/000

رس َٚضٕبض )1( ٜثیبٍ٘ط ضبذعٞبی تٛغیفی ٘ ٚتبیذ آظٔٔ t ٖٛستمُ ثطای ٔمبیسٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔتغیط
تمیس ٔصٞجی زض زٌ ٚط ٜٚظ٘بٖ ػبزی  ٚظ٘سا٘ی ضٟط تجطیع است و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞبی
زٌ ٚط ٜٚزض سكح (ٔ )0/000ؼٙبزاض است .ثٙبثطایٗ ،فطؾی ٝتحمیك تأییس ٔیضٛز  ٚچٔ ٖٛیبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜتمیس
ٔصٞجی ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی پبییٗتط استٔ ،یتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت ؤ ٝیعاٖ تمیس ٔصٞجی زض ٌطایص ث ٝضفتبضٞبی
٘بثٟٙزبضا٘ ٝظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ٘مص زاضت ٝاست.
فطؾی ٝز ْٚتحمیكٔ :یعاٖ ٘ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘اساٖ تجطیاع زض ٌاطایص ثا٘ ٝبثٟٙزابضیٞابی
ضفتبضی آ٘بٖ ٘مص زاضز.
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جديل شمارٌ ( :)2شاخصَای تًصیفی ي وتایج آسمًن  tبزای مقایسٍ میاوگیه متغیز کىتزل خاوًادٌ بز اساس گزيٌ
تعداد

میبوگیه

درجبت آسادی

وسبت t

سوبن عبدی

50

4

66/41

1/26

سوبن سوداوی

50

3/6

شبخصَبی متغیز

سطح
معىیداری

کىتزل خبوًادٌ

0/16

رس َٚضٕبض )2( ٜثیبٍ٘ط ضبذعٞبی تٛغیفی ٘ ٚتبیذ آظٔٔ t ٖٛستمُ ثطای ٔمبیسٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔتغیط
وٙتطَ ذب٘ٛاز ٜزض زٌ ٚط ٜٚظ٘بٖ ػبزی  ٚظ٘سا٘ی ضٟط تجطیع است و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞبی
زٌ ٚط ٜٚزض سكح (ٔ )0/19ؼٙبزاض ٘یست  ٚوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜزض ثیٗ ظ٘بٖ ػبزی  ٚظ٘سا٘ی تفبٚت ٔؼٙبزاضی
٘ساضز؛ ثٙبثطایٗ ،فطؾی ٝتحمیك ضز ٔیضٛز ٔ ٚیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت ؤ ٝیعاٖ وٙتطَ ذب٘ٛاز ٜزض ٌطایص ثٝ
ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبضا٘ ٝظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ظ٘ساٖ تجطیع ٘مص ٘ساضت ٝاست.
فطؾی ٝس ْٛتحمیكٔ :یعاٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ ظ٘بٖ ظ٘ساٖ تجطیع زض ٌطایص ث٘ ٝبثٟٙزبضیٞبی
ضفتبضی آ٘بٖ ٘مص زاضز.
جديل شمارٌ ( :)3شاخصَای تًصیفی ي وتایج آسمًن  tبزای مقایسٍ میاوگیه متغیز وابُىجاری رفتاری ديستان بز اساس گزيٌ
تعداد

میبوگیه

درجبت آسادی

وسبت t

سوبن عبدی

50

1/16

61/2

5/6

سوبن سوداوی

50

2/66

شبخصَبی متغیز

سطح
معىیداری

وببُىجبری
رفتبری ديستبن

0/000

رس َٚضٕبض )3( ٜثیبٍ٘ط ضبذعٞبی تٛغیفی ٘ ٚتبیذ آظٔٔ t ٖٛستمُ ثطای ٔمبیسٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔتغیط
٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ زض زٌ ٚط ٜٚظ٘بٖ ػبزی  ٚظ٘سا٘ی ضٟط تجطیع است و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت
ٔیبٍ٘یٗٞبی زٌ ٚط ٜٚزضسكح (ٔ )0/000ؼٙبزاضاست .ثٙبثطایٗ ،فطؾی ٝتحمیك تأییس ٔیضٛز ٚچٔ ٖٛیبٍ٘یٗ
ٕ٘ط٘ ٜبثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ثیطتط استٔ ،یتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت ؤ ٝیعاٖ ٘بثٟٙزبضی
ضفتبضی زٚستبٖ زض ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبضا٘ ٝظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ٘مص زاضت ٝاست.
فطؾی ٝچٟبضْ تحمیكٔ :یعاٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذاب٘ٛاز ٜظ٘ابٖ ظ٘اساٖ تجطیاع زض ٌاطایص ثاٝ
٘بثٟٙزبضیٞبی ضفتبضی آ٘بٖ ٘مص زاضز.
جديل شمارٌ ( :)4شاخصَای تًصیفی ي وتایج آسمًن  tبزای مقایسٍ میاوگیه متغیز وابُىجاری رفتاری اعضای خاوًدٌ بز اساس گزيٌ

تعداد

میبوگیه

درجبت آسادی

وسبت t

وببُىجبری رفتبری

سوبن عبدی

50

1/24

65/63

5/4

اعضبی خبوًادٌ

سوبن سوداوی

50

2/54

شبخصَبی متغیز

سطح
معىیداری
0/000
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رس َٚضٕبض )4( ٜثیبٍ٘ط ضبذعٞبی تٛغیفی ٘ ٚتبیذ آظٔٔ t ٖٛستمُ ثطای ٔمبیسٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔتغیط
٘بثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٜزض زٌ ٚط ٜٚظ٘بٖ ػبزی  ٚظ٘سا٘ی ضٟط تجطیع است و٘ ٝطبٖ ٔیزٞس وٝ
تفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞبی زٌ ٚط ٜٚزض سكح (ٔ )0/000ؼٙبزاض است .ثٙبثطایٗ ،فطؾی ٝتحمیك تأییس ٔیضٛز ٚ
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ط٘ ٜبثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ثیطتط است .زض ٚالغ ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت
و٘ ٝبثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٜزض ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبضا٘ ٝظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ٘مص زاضت ٝاست.
بحث و نتیجهگیزی

زض تحمیك حبؾط ث ٝثطضسی ٘مص ػٛأُ ارتٕبػی زض ٌطایص ث٘ ٝبثٟٙزبضیٞبی ضفتبضی ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی
ضٟط تجطیع پطزاذت ٝضس٘ .تیز ٝتحمیك ثیبٍ٘ط ٚرٛز تفبٚت ثیٗ تمیس ٔصٞجی ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی  ٚػبزی ٔیثبضس.
زض ٚالغ پبییٗ ثٛزٖ تمیس ٔصٞجی زض ثیٗ ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی یىی اظ ػٛأُ تبحیطٌصاض زض ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبض آٖٞب
ٔیثبضس .قجك ٘ظط وٙتطَ ٟٔ ٚبض ثطذی اظ ٔمِٞٝٛبیی و ٝثطای تحّیُ ثعٞىبضی ث ٝوبض ٔیض٘ٚس ضبُٔ
وٙتطَ ٔستمیٓ ،وٙتطَ غیطٔستمیٓ ،وٙتطَ زض٘ٚی ٔیثبضسٞ .یطضی ٘یع ثعٞىبضی ضا ثی إٞیتی ث ٝلیس ٚ
ثٙسٞبی ارتٕبػی ٔكطح وطز ٚ ٜایٗ لیٛز ضا زض ٔ 4فٚ ْٟٛاثستٍی ،تؼٟس ،زضٌیط ثٛزٖ  ٚثبٚضٞب ٔیزا٘س
(٘ .)www.tebyan.netتبیذ تحمیك ٘بظنتجبض ،ظاٞسی ٘ ٚبیجی ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتٟٙب ثؼس پیبٔسی زیٗزاضی
تبحیط ٔستمیٓ ثط ثعٞىبضی زاضتٚ ٝثیطتطیٗ س ٟٓضا زضتجییٗ ٕٔب٘ؼت اظ ثعٞىبضی رٛا٘بٖ ث ٝذٛز اذتػبظ
زاز ٜاست( .(www.sid.irزازاشظاز ٜفٟیٓ ٘یع زضیبفت زض ٌطٜٞٚبیی و ٝػالیك ٔصٞجی ؾؼیفتطی زاض٘س
احتٕبَ وزطٚی ثیطتط است٘ .تیز ٝزیٍط ایٗ تحمیك ٘طبٖ زاز ثیٗ ٘ح ٜٛوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘سا٘ی ٚ
ػبزی تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚرٛز ٘ساضز .زض ٚالغ ٔیعاٖ وٙتطَ ذب٘ٛاز ٜزض ٌطایص ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی تجطیع ثٝ
ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبض ٘مطی ٘ساضت ٝاست(ٔحٕسی٘ .)68 :1383 ،تبیذ تحمیك ٔحٕس ٘جی ٘طبٖ ٔیزٞس وٝ
٘بثسبٔب٘ی ذب٘ٛاز ،ٜػسْ ٘ظبضت ٚوٙتطَ ٚاِسیٗ ٚرٛز اذتالف ٔ ٚطبرط ٚ ٜوخطت اٚالز ٚ ٚؾؼیت التػبزی
 ٚارتٕبػی پبییٗ زض ثطٚظ رطْ ،تؼسز رطْ  ٚسٗ ضطٚع رطْ ٔٛحط است(ٕٞبٖٓٞ .)66 :چٙیٗ زازاشظازٜ
فٟیٓ قی تحمیمی زضیبفت وٞ ٝطچ ٝوٙتطَ ارتٕبػی ؾؼیفتط ثبضس احتٕبَ وزطٚی فع٘ٚی ٔیٌیطز .زض
پژٞٚص حبؾط ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝاوخط ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی  ٚػبزی وٙتطَ ذب٘ٛازٜضبٖ زض حس ٔتٛسف ٔ ٚتٛسف
ث ٝپبییٗ ٔیثبضس .پس ٔیتٛاٖ ٌفت وٙتطَ ذب٘ٛاز ٜث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘س ٔب٘غ ٌطایص فطز ث٘ ٝبثٟٙزبضی
ضٛز ثّى٘ ٝح ٜٛربٔؼٝپصیطی فطز زض وٛزوی ،سكح تحػیالت  ٚسكح ضفبٞی ذب٘ٛاز ٜزض ایٗ أط ٔیتٛا٘ٙس
زذیُ ثبضٙس(ٕٞبٖ٘ .)68 :تیز ٝزیٍط پژٞٚص ٘یع ٘طبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ ظ٘بٖ
ظ٘سا٘ی  ٚػبزی تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز .زض ٚالغ ثبال ثٛزٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی زٚستبٖ ظ٘بٖ ظ٘سا٘ی
یىی اظ ػٛأُ تبحیطٌصاض زض ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبض آٖٞب ٔیثبضسٔ .بتعا وزطٚی ضا ٘ظیط ٞط ٌ ٝ٘ٛضفتبض زیٍط،
آٔٛذتٙی ٔیزا٘س ٔ ٚؼتمس است و ٝاظ قطیك وٙص ٚ ٚاوٙص ارتٕبػی آٔٛذتٔ ٝیضٛز(احٕسی:1384 ،
٘ .)80ظطی ٝپی٘ٛس افتطالی ثطایٗ ثبٚض استو٘ ٝعزیىبٖ ٕٞٚسبال٘ی و ٝثعٞىبض ثبضٙس ،تبحیط ظیبزی ثطتطىیُ
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 ٚتمٛیت ٍ٘طش ثعٞىبضا٘ٔ ٝیٌصاضز  ٚفطز ضا ث ٝسٛی ثعٞىبضی سٛق ٔیزٙٞس(٘ .)www.tebyan.netتبیذ
تحمیك ضىطثیٍی ٘طبٖ زاز و ٝتبحیط زٚستبٖ زض ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی ثیص اظ ضسب٘ ٝاست .ثیٗ تبحیط ٔحیف
ٔسضسٚ ٝتبحیط زٚستبٖ زض٘بٙٞزبضی ضفتبضیزذتطاٖ ضاثكٝلٛی ٚرٛززاضز).)www.Sociology of Iran.com
٘تیز ٝزیٍط پژٞٚص ٘طبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘سا٘ی  ٚػبزی تفبٚت
ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز .زض ٚالغ ثبال ثٛزٖ ٘بثٟٙزبضی ضفتبضی اػؿبی ذب٘ٛاز ٜظ٘بٖ ظ٘سا٘ی یىی اظ ػٛأُ
تبحیطٌصاض زض ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبض آٖٞب ٔیثبضسٔ .یس ٔؼتمس است و ٝزض ِحظ ٝتِٛس وٛزن فبلس ذٛز یب
ضرػیت ثٛز ٚ ٜثط احط وٙصٞبی ارتٕبػی یب لطاض ٌطفتٗ زض فطاٌطز فؼبِیتٞب  ٚتزطثٞٝبی ارتٕبػی ثساٖ
زست ٔی یبثس .پبضس٘ٛع ضٚاثف فطظ٘س ٚ ٚاِسیٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجؼی اظ قغیبٖ زٚض ٜرٛا٘ی شوط وطز ٚ ٜاظٟبض
ٔیزاضز و ٝرٛا٘بٖ ث ٝزِیُ ثؼؿی اظ ٌٛیٞٝبی پصیطفت ٝضس ٜفط ًٙٞذب٘ٛازٜٞبی قجمٔ ٝتٛسف ٔطتىت
ضفتبض ثعٞىبضا٘ٔ ٝیض٘ٛس(احٕسی.)55 :1384 ،
٘تبیذ تحمیك ٔحٕس ٘جی ٘طبٖ زاز وٚ ٝرٛز ذالف زض ذب٘ٛازٔ ٚ ٜحُ سى٘ٛت ذٛز اظ ػٛأُ ٔٛحط
زض ضفتبض سبیط افطاز ذب٘ٛاز ٜاست٘ .تبیذ تحمیك زازاشظاز ٜفٟیٓ ٘طبٖ زاز و ٝزض ذب٘ٛازٜٞبیی و ٝسبثمٝ
وزطٚی ٚرٛز زاضز احتٕبَ وزطٚی اظ سٛی سبیط افطاز فعٖٚتط است.
پیشنهادها

 زض٘ٚی وطزٖ اضظشٞب ٙٞ ٚزبضٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض یه ربٔؼ ٝتٛسف ذب٘ٛاز ،ٜذب٘ٛاز ٜثب اٞتٕبْ ثاٝاغ َٛزیٙی  ٚپبیثٙسی ث ٝاحىبْ ٔصٞجی ٔیتٛا٘ٙس ثب ضضس ثبٚضٞبی ٔصٞجی فطظ٘ساٖ ذٛز ،آ٘بٖ ضا زض ثطاثاط
آسیتٞب  ٚا٘حطافبت ارتٕبػی ٚاوسی ٝٙوٙٙس.
 آٔٛظش  ٚپطٚضش ثبیستی اظ اِٚیٗ ٔطاحُ تطثیت ،آٔبزٌی ثبِمٛ٘ ٜٛرٛا٘بٖ  ٚرٛا٘بٖ ضا ثطای ذاسٔبتارتٕبػی ثىبض ثٍیطز ٟٔ ٚبضتٞبی الظْ ضا ثطای لج َٛایٗ ٔسئِٛیتٞب فطا ٓٞسبظز.
 ٚاِسیٗ ثبیس تجیؼؽ زض ثیٗ فطظ٘ساٖ ضا اظ ٔحیف ذب٘ٛازٌی زٚض وٙٙس .احسبس قطز ضسٌی ٔٙزاط ثاٝاحسبس ثیاضظضی ،یبس٘ ،ب أیسی ،ضٚی آٚضزٖ ث٘ ٝبثٟٙزبضیٞبیی ٔخُ اػتیبز  ٚحتی ذٛز وطی ٔیٌطزز.
 ٚاِسیٗ ٘عزیهتطیٗ افطاز ث ٝفطظ٘ساٖ ذٛز ثٛز ٚ ٜچٙبٖچ ٝآِٛزٌی زاضت ٝثبضٙس ،فطظ٘ساٖ آٖٞب ثایصاظ ٞط وس زض ٔؼطؼ ذكط آِٛزٌی لطاض ذٛاٙٞس ٌطفت .ثؼس اظ ٚاِسیٗ ،ثعٞىبضی سبیط افطاز ذب٘ٛازٕٔ ٜىٗ
است زض ٚؾغ ذب٘ٛاز ٜاحطات ظیبزی زاضت ٝثبضس .اظ قطفی ػال ٜٚثط ضاثك٘ ٝسجی ثیٗ افطاز ذب٘ٛاز ٜػاسٜای
٘یع ٕٔىٗ است ثب ذب٘ٛاز ٜضاثك ٝسججی پیسا وطز ٚ ٜرع ٚاػؿبی ذب٘ٛاز ٜض٘ٛس .ثٙبثطایٗ زض غاٛضت ٚراٛز
اػٕبَ ذالف زض افطاز ذب٘ٛازٔ ٜب٘ٙس اػتیبز  ٚیب فطٚش ٔٛاز ٔرسض ثب رسا سبظی فطظ٘ساٖ اظ ٚاِسیٗ  ٚذب٘ٛازٜ
ٔحیف ظ٘سٌی ٔٙبسجی ثطای ٚی ٟٔیب ٌطزز.

بررسی نقش عوامل اجتماعی در گرایش به جرم زنان زندان شهر تبریس

19

پینوشتها
]1[ Parsons
]2[ Becker
]3[ Matza
]4[ Reckless
]5[ Hirschi
]6[ Saderland
]7[ Validity
]8[ Reliability

منابع
احٕسی ،ح .)1384( .جاهعِضٌاسی اًحزافات .تٟطاٖ :ا٘تطبضات سٕت .چبح ا.َٚ
حسیٙی٘ست ،ز ٚ .زیٍطی .)1375( .فزٌّگ ٍاصُّا ٍ تعزیفّا ٍ اطالعات تعلین ٍ تزبیت .تجطیع :ا٘تطبضات احطاض .چبح ا ،َٚظ
.602 ٚ 619
سربٚت ،د .)1383( .جاهعِضٌاسی اًحزافات .تٟطاٖ :زا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛض .چبح یبظز.ٓٞ
سّیٕی ،ع ٚ .زیٍطی .)1386( .هجوَعِ هطالعات کجزٍی ٍ کٌتزل اجتوااعی ججاهعاِضٌاسای کجازٍی  .لآ :ا٘تطابضات
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