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چکیدٌ

زر دضٞٚؼ حبمز ث ٝثزرعي ّٛأُ اػشٕبّي ٔزسجو ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي
ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز زر عبَ  1391دززاذش ٝؽس ٜاعز .زر ايٗ دضٞٚؼ اس 900
٘فز ػبْٔ ٝآٔبري ٘ 280فز ثّٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اعشفبز ٜاس فزٔ َٛوٛوزاٖ ا٘شربة ؽس ٚ ٜاس رٚػ سحميك
ديٕبيؾي  ٚاثشار دزعؾٙبٔ ٝاعشفبز ٜؽس ٜاعز .زر چبرچٛة َ٘زي دضٞٚؼ اس َ٘زيٞٝبي وبروززٌزايي،
ٕٞغبٖٕٞغزي٘ ،بٕٞغبٖ ٕٞغزيَ٘ ،زي ٝؽجىَ٘ ٚ ٝزئ ٝجبزِ ٝاعشفبز ٜؽس ٜاعز .ثز اعبط يبفشٞٝبي
دضٞٚؼ ثيٗ ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزن ،زذبِز زيٍزاٖ زر س٘سٌي سٚعٞب ،اذشالف ىجمبسي سٚعٞب،
اذشالف ّمبيس سٚعٞب ،اذشالف زرٔيشاٖ زيٙساري سٚعٞب ،اذشالف عٙي سٚعٞب ثبٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي
راثيْٙٔ ٝيزاري ٚػٛز زارزٔ .يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثزحغت ٔيشاٖ زرآٔس ذب٘ٛاز ٚ ٜعيح سحقيالر
 ُٛ٘ ٚؽغُ سٚعٞب سفبٚر ْٔٙيزاري ٚػٛز ٘سارزٔ .يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي زاراي اّشيبز
ثيؼ اس سٚعٞبي غيزْٔشبز ٔيثبؽس .ثزاي آسٔ ٖٛفزميٞٝب اس آسٖٔٞٛبي آٔبري ٕٞجغشٍي ديزع ،ٖٛآ٘بِيش
ٚاريب٘ظ يىيزف t-test ٚ ٝاعشفبز ٜؽس ٜاعز.
ياشگان کليذي :اذشالف ىجمبسي ،اذشالف ّمبيس٘ ،بعبسٌبري س٘بؽٛيي٘ ،بوبٔي سٚعٞب زر س٘سٌي ٔؾشزن.

 .1عضً َيبت علمي داوشگبٌ آزاد اسالمي ياحد تبريس؛ گريٌ علًم اجتمبعي ،تبريس -ايران.
 .2استبديبر گريٌ علًم اجتمبعي ،داوشگبٌ پيبم وًر -صىديق پستي  19395-3697تُران -ايران.
 .3داوشآمًختٍ کبرشىبسي ارشد جبمعٍشىبسي داوشگبٌ آزاد اسالمي ياحد تبريس -ايران (وًيسىدٌ مسئًل).
E-mail: tagipoorf@yahoo.com
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مقدمٍ

ذب٘ٛاز ٜيىي اس ٟٔٓسزيٗ ٟ٘بزٞبي اػشٕبّي اعز و ٝاعبط  ٚدبي ٝحيبر اػشٕبّي ٔحغٛة ٔيؽٛز ٚ
زر سْبزَ رٚا٘يّ ،بىفي  ٚاػشٕبّي افزاز ٔٛطز اعز  ٚوبّ٘ ٖٛاللٔ ٚ ٝحجز ٕٞ ٚسِي اعز .زر ثيٗ
ٟ٘بزٞب ،عبسٔبٖٞب  ٚسبعيغبر اػشٕبّي ،ذب٘ٛاز٘ ٜمؼ  ٚإٞيشي ذبؿ  ٚثغشايي زارز .زر ايٗ ثبة آِٗ
صيزار ٔيٌٛيس« :زر ثيٗ سٕبٔي ٔزاعٓ ،آزاة  ٚحٛازص اعبعي حيبسي ا٘غب٘ي ،اسزٚاع اس إٞيشي اعبعي
ثزذٛرزار اعز ٓٞ ،اس َ٘زٌب ٜفزز ٓٞ ،اس زيسٌب ٜسيغشي  ٓٞ ٚاس َٔٙز اػشٕبّيٞ ،يچ ٟ٘بزي ٘يغز وٝ
ٕٞب٘ٙس آٖ ،ػٟب٘ي  ٚاس َ٘ز غبيز طبثز  ٚدبيسار ثبؽس .اس ايٗ رٞ ٚيچ ٟ٘بزي ٕٞب٘ٙس آٖ سحز سبطيز
زٌزٌ٘ٛيٞبي اػشٕبّي لزار ٕ٘يٌيزز»(عبرٚذب٘ي.)11 :1385 ،
آٖچ ٝزر اسزٚاع ٔ ٟٓاعز عبسٌبري س٘بؽٛيي  ٚرمبيز اس اسزٚاع ٔيثبؽس ثٙب ث ٝسْزيفي وٚ ٝيّيبْ ِٛ
اس عبسٌبري زر دي٘ٛس س٘بؽٛيي ٔيزٞس ،السٔ ٝايٗ دي٘ٛس ٚػٛز ز ٚا٘غبٖ ّاللٕٙس ثزاي ٔؾبروز زر سٕبٔي
ّزفٞ ٝبي س٘سٌي  ٚثزآٚرزٖ ا٘شَبراسي اعز وٞ ٝزيه اس آٖ ز ٚدظ اس اسزٚاع اس يىسيٍز زار٘س .اس آٖػب
و ٝرٚاثو ذب٘ٛازٌي  ٚذٛيؾب٘ٚسي ػشئي اس ٚػٛز ٞز فزز را سؾىيُ ٔيزٙٞس ،س٘سٌي ذب٘ٛازٌي ّٕالً وّيٝ
ا٘ٛاُ سؼزثّ ٝبىفي را زر ثز ٔيٌيزز .أب ايٗ رٚاثو ٕٔىٗ اعز ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساس ّٕٛٔ ٜاس سٙؼٞبيي ثبؽس
و ٝافزاز را زعشرٛػ ٘بأيسي ٔيعبس٘س  ٚيب آٖٞب را عزؽبر اس احغبط ّٕيك اميزاة ٌٙ ٚبٔ ٜيوٙٙس.
رٚي ٝسبريه س٘سٌي ذب٘ٛازٌي ثغيبر ٌغشزز ٜاعز  ٚثب سقٛيزٞبي ذٛػثيٙب٘ ٝحبوي اس ٕٞبٍٙٞي وٝ
ثيٚلف ٝزر فيّٓٞبي سؼبرسي سّٛيشي ٚ ٖٛزرػبٞبي زيٍز زر رعب٘ٞٝبي ػْٕي ٔؾبٞسٔ ٜيوٙيٓ زر سٙبلل
اعز .رٚي٘ ٝبذٛؽبيٙس ذب٘ٛاز ٜزاراي ػٙجٞٝبي ٔشْسزي اعز ،اسػّٕ ٝعشيشٞب  ٚزؽٕٙيٞبيي و ٝث ٝػسايي
 ٚىالق ٔيا٘ؼبٔس(ٌيس٘ش.)446-447 :1382 ،
٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي  ٚث ٝسجِ آٖ ىالق را اس ٟٔٓسزيٗ دسيسٜٞبي حيبر ا٘غب٘ي سّمي ٔيوٙٙس٘ .رغز
يه دسيس ٜرٚا٘ي اعز ،سيزا ثز زٚعشبٖ ٘ ٚشزيىبٖ آ٘بٖ اطزٔيٟ٘س .ز ْٚآٖو ٝدسيسٜاي الشقبزي اعز ،چٝ
ثٌ ٝغغز ذب٘ٛاز ٜثّٛٙ ٝاٖ يه ٚاحس الشقبزي ٔي ا٘ؼبٔس .ع ْٛآٖو ٝىالق دسيسٜاي اعز ٔٛطّز ثز
سٕبٔي ػٛا٘ت ػْٕيز زر يه ػبْٔ ،ٝسيزا اس ىزفي ثز وّٕيز ػْٕيز اطز ٔي ٟ٘س ،چ ٖٛسٟٙب ٚاحس ٔؾزُٚ
 ٚاعبعي سِٛيس ٔظُ يْٙي ذب٘ٛاز ٜاس ٔ ٓٞيدبؽس .اس ىزف زيٍز ثز ويفيز ػْٕيز اطز زارز چٛٔ ٖٛػت
ٔيؽٛز فزس٘سا٘ي ٔحز ْٚاس ْٕ٘زٞبي ذب٘ٛاز ،ٜسحٛيُ ػبٌْٔ ٝزز٘س ،و ٝث ٝاحشٕبَ سيبز فبلس ؽزايو السْ
زر را ٜاحزاس ؽٟز٘ٚسي يه ػبْٔٝا٘س ثسيٗ عبٖ ٔي سٛاٖ ٌفز ػبْٔ ٝاي و ٝزر آٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي
 ٚىالق اس حسّي ٔشْبرف سؼبٚس وٙسٞ ،زٌش اس عالٔز ثزذٛرزار ٘رٛاٞس ثٛز٘ .بعبسٌبري س٘بؽٛيي  ٚىالق
اس آٖ زعشٔ ٝغبئُ اػشٕبّي اعز وّٕ ٝسسبً ث٘ ٝبثغبٔب٘يٞبي اػشٕبّي  ٚفزٍٙٞي ٔزثٛه ٔيؽٛز ٞز چٙس
و ٝزر اوظز ػٛأِ ىالق رٚؽي دذيزفش ٝؽسٟ٘ ٚ ٜبزي ٝٙؽسٜاي ثزاي دبيبٖ زازٖ ث ٝاسزٚاع اعز ِٚي
زاراي ّٛارك  ٚسجْبسي اعز و ٝاس زيز ثبس آٖ را يه ٔغئّ ٝاػشٕبّي ٔيزح وزز ٜاعز(ّجساِٟي:1380 ،
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عٛساٖ ٚيششٔٗ ٚفزا٘ه اعىبرديشي (٘ )1975يشْٔشمس٘س و ٝزرذب٘ٛازٜٞبي اسٌ ٓٞغيرش ٝسبطيز ثشٞىبري
ثز رٚي زذشزاٖ  ٚدغزاٖ ٔشفبٚر اعز  ٚايٗ سبطيز رٚي زذشزاٖ ثيؾشز اعز).(Bynum, 1996: 236
ؽٙبعبيي ّٛأُ اػشٕبّي ٔزسجو ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثزاي سسٚيٗ  ٚاػزاي ثز٘بٔٞٝبي
اػشٕبّي زر ػٟز عبِٓعبسي ٔحيو  ٚالسأبر ّٕٔٛط ّ ٚيٙي اِشأي ثَ٘ ٝز ٔيرعس.
ٔؾٍيٗ ؽٟز و ٝثيؾشز ػْٕيز آٖ رٚعشبيي اعز  ٚذٛز ؽٟز ٘يش ٔظُ رٚعشبٞبيؼ يه ؽٟز عٙشي ثب
ّمبيس  ٚاّشمبزار ٔذٞجي  ٚزيٙي اعز  ٚذب٘ٛازٜٞب سب حسٚزي ٕٞسيٍز را ٔيؽٙبعٙس  ٚاسٌٕٙبٔي ؽٟزٞبي
ثشري زر آٖ ذجزي ٘يغز أب آٔبر ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي (ٔزاػْيٗ ث ٝزازٌب ٜذب٘ٛاز 900 )ٜزرذٛاعز زر
يه عبَ ٘غجز ث ٝاسزٚاعٞبي ٕٞبٖ عبَ (ٛٔ 2492رز)  ٚػْٕيز ايٗ ؽٟز (٘ 151156فز)  ٚزر ٔمبيغٝ
ثب ؽٟزٞبي زيٍز اعشبٖ ارزثيُ زر عيح ثباليي اعز ٔ ٚيىّجس و ٝدضٞٚؼٞبي ّّٕي ٔشْسزي زر
حٛسٜٞبي ّّٕي ٔرشّف زر ٔٛرز ّٛأُ آٖ ا٘ؼبْ ؽٛز.
زر ايٗ دضٞٚؼ ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ّٛ ٚأُ اػشٕبّي ٔزسجو ثب آٖ زر ثيٗ سٚعٞبي ٔزاػْٝ
وٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز زر عبَ ٛٔ 1391رز ثزرعي لزار ٌزفش ٝاعز.
زر ٔجب٘ي َ٘زي سحميك حبمز ثب اعشفبز ٜاس َ٘زيٞٝبي وبروززٌزاييَ٘ ،زيٕٞ ٝغبٖ ٕٞغزيَ٘ ،زيٝ
٘بٕٞغبٖ ٕٞغزيَ٘ ،زي ٝؽجىَ٘ ٚ ٝزئ ٝجبزِ ٝث ٝىزح ٔغبِ ٝسحميك دززاذش ٚ ٝثب اعشفبز ٜاس ايٗ
َ٘زيٞٝب ،چبرچٛة َ٘زي سحميك ىزح ٌززيس ٜاعز.
وظريٍ کارکردگرايي :ايٗ َ٘زي ٝسٛػٔ ٝب را ث ٝچٍٍ٘ٛي ؽىُ ٌيزي رفشبرٞبي فززي ثٚ ٝعيّٝ
عبذشبرٞب ٔشٕزوش ٔيوٙس .ذب٘ٛاز ٜاس زيسٌب ٜوبروززٌزايي ٌزٞٚي اعز و ٝزر آٖ افزاز ثب ػٙغيزٞب ٚ
عٙيٗ ٔشفبٚسي ثٔ ٝسر ىٛال٘ي ثب ٓٞزر ارسجبه ٘شزيه لزار زار٘س .زر ذب٘ٛازٚ ٜػٛز ّاليك ٔشفبٚر عجت
ثزٚس سنبزٞبي آؽىبر  ٚدٟٙبٖ ٔيؽٛز  ٚايٗ سنبزٞب ٚ ٚيضٌيٞب  ٚوبروززٞبي ٔٙبعت ذب٘ٛازٌي را اس ثيٗ
ٔي ثزز .رفِ ايٗ سنبزٞب ثب اعشفبز ٜاس لسرر زر ٔٛارزي اس را ٜزرذٛاعز ىالق أىبٖدذيز ٔيٌززز
(اّشاسي.)70 :1380 ،
اس َ٘ز فبحت َ٘زاٖ ٔىشت وبروززٌزايي ،ذب٘ٛازٟ٘ ٜبزي اعز و ٝثمبي آٖ ٚاثغش ٝثٍٚ ٝبيف ٚ
وبروززٞبيي اعز و ٝثز ّٟس ٜزارز .ثز اعبط ايٗ زيسٌبٟٓٔ ٜسزيٗ ٍٚيف ٚ ٝوبروزز ذب٘ٛاز ،ٜاػشٕبّي
وززٖ اِٚي ٝافزاز  ٚآٔبز ٜوززٖ آ٘بٖ ثزاي دذيزػ لٛاّس س٘سٌي اػشٕبّي اعز .وبروززٌزايبٖ ،آعيتٞبي
اػشٕبّي ٔٚؾىالر ذب٘ٛاز ٚ ٜاسٌ ٓٞغيرشٍي آ٘بٖ را زرارسجبه ثب زيٍز ٟ٘بزٞبي اػشٕبّي سجييٗ ٔيوٙٙس
 ٚثزايٗ ّميسٜا٘س و ٝسغييزار زر الشقبزٔ ،ذٞتَ٘ ،بْ آٔٛسؽي  ٚزر لٛا٘يٗ  ٚثز٘بٔٞٝبي حىٔٛشي ٕٝٞ
ٔيسٛا٘ٙس ذب٘ٛاز ٜرا ثب آعيتٞبيي ر ٚث ٝر ٚوٙٙس(ثٟبري  ٚزيٍزي.)56-58 :1386 ،
وظريٍ َمسان َمسري :افزاز ٔبيّٙس ٕٞغزي ثزٌشيٙٙس و ٝثيؾشز ٕٞغبٖؽبٖ ثبؽس سب ٘بٕٞغبٖؽبٖ.
ايٗ َ٘زي ٝاعشحىبْ ذب٘ٛاز ٜرا ٘بؽي اس ٚػٛز ٚيضٌيٞبي ٕٞغبٖ ٔيبٖ سٖ  ٚؽٞٛز ٔيزا٘سٕٞ .غب٘ي
ٔيبٖ ز ٚفزز ٝ٘ ،سٟٙب آٖٞب را ث ٝعٛي يىسيٍز ػذة ٔيوٙس ثّى ٝدي٘ٛس ٚ ٚفّز آٖٞب را اعشٛار ٔيعبسز.
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ثّ ٝميسٞ ٜيُ ،افزاز ٔبيّٙس ٕٞغزي ثزٌشيٙٙس و ٝثيؾشز ٕٞغبٖؽبٖ ثبؽس سب ٘بٕٞغبٖؽبٖ  ٚچٙبٖچ ٝايٗ
لبّس ٜث ٝزاليّي رّبيز ٍ٘ززز احشٕبالً سٚػيٗ زچبر ٘بعبسٌبري  ٚزر ٟ٘بيز ػسايي ٔيؽ٘ٛس .ثّ ٝميسٜ
ثزٌظ ٚ ٚاِيٗ زرثزرعيٞبي ٔزثٛه ث ٝا٘شربة ٕٞغز ،دٙغ ّبُٔ ثّٛٙ ٝاٖ ّٛأّي و ٝافٛالً سْييٗوٙٙسٜ
ٞغشٙس ٔيزح اعزٕٞ .1 :ؼٛاري  .2سقٛري اس ٕٞغز آرٔب٘ي (ايس ٜآَ)  .3سقٛيزي اس ٚاِسيٗ  ٚس٘بؽٛيي
آٖ ٕٞ .4غبٖ ٕٞغزي يب ٌزايؼ ثٌ ٝشيٙؼ وغي و ٍٖٕٛٞ ٝثبؽس(عبرٚذب٘ي.)43-44 :1385 ،
وظريٍ واَمسان َمسريّ :بُٔ زيٍزي و ٝزر را ٜثغو ىالق ٘ ٚبعبسٌبري سبطيزي ؽٍزف ث ٝػبي
ٔيٌذارز٘ ،بٕٞغب٘ي زٕٞ ٚغز اعز ،سب آٖػب و ٝزر ثيٗ آ٘بٖ «ٌفشٍٛيي والٖ» دسيس ٔيآيسّ ،بزاسي
ذبؿ زار٘س  ٚحشي ػٟبٖثيٙي آ٘بٖ ثب يىسيٍز ٔشٕبيش اعز .اٌز  ٓٞزر آغبس «ِْبة ّبىفي» ايٗ سجبيٗ را
ثذٛؽب٘س ،احشٕبالً ث ٝسٚزي ؽىبفٞب رخ ٔيٕ٘بيٙس  ٚثيٍبٍ٘ي ز ٚا٘غبٖ را ٔٛػت ٔيؽ٘ٛس .ثَ٘ ٝز اوزٔٗ،
سٔب٘ي وٕٞ ٝغبٖ ٕٞغزي ػبي ذٛز را ث٘ ٝبٕٞغبٖ ٕٞغزي ٔيزٞس ٕٞغزٌشيٙي ػٛر يب ٔشٙبعت
فٛرر ٕ٘يدذيزز ،ز ٚا٘غبٖ ثب ز ٚفزٔ ًٙٞشفبٚر ثب يىسيٍز لزار ٔي ٌيز٘س .چ ٖٛعبسػ فىزي ٘سار٘س
ّٛاىف آ٘بٖ ٘يش ر ٚث ٝعززي ٔيٌذارز  ٚرٚاثييو ٝثزدبي ٝسْبُٔ ديٛعش ٝؽىُ يبفش ٝثٛز ،ػبي ث ٝرٚاثيي
ثز دبي ٝسْبُٔ ٌغغشٔ ٝيزٞس.
وظريٍ شبکٍ :يىي اس چٟزٜٞبي َٔ٘ ٟٓزي ٝؽجى ،ٝاِيشاثز ثبر ،زرػ ٝسفىيه ٘مؼٞبي سٖ ٚؽٞٛز
را ثب ٔيشاٖ سزاوٓ ؽجىٝاي ٕٞجغشٔ ٝيزا٘س و ٝسٚػيٗ ثيز ٖٚاس ذب٘ ٝثزاي ذٛز حفٌ ٔيوٙٙسٞ .ز چٝ
ارسجبه ايؾبٖ ثب ؽجىٞٝبي ذٛيؾب٘ٚسي ،زٚعشبٖ ٕٞ ٚغبيٍبٖ ٘شزيهسز ٞ ٚزچ ٝايٗ ؽجىٞٝب ٔشزاوٓسز
ثبؽٙس ،راثي ٝسٖ  ٚؽٞٛز ثّٛٙ ٝاٖ سٚع س٘بؽٛيي سفىيه ؽسٜسز ثٛز ٚ ٜثيؾشز سبثِ عّغّٔ ٝزاست اعز.
ّىظ لني٘ ٝيش ٔقساق زارزٞ ،ز چ ٝؽجىٞٝب وٓ سزاوٓسز ثبؽٙس٘ ،مؼٞبي ٔززا٘ ٚ ٝس٘ب٘ ٝوٕشز ٘ؾبٍ٘ز
ػسايي  ٚسفىيه ٞغشٙس .ثبر ايٗ ٘ىش ٝرا زرلبِت فؾبرٞبي فزٍٙٞي سجييٗ ٔيوٙس(عٍبِٗ.)254 :1380 ،
اس زيٍز ّٛأّي ؤ ٝيسٛا٘س راثي ٝسٖ  ٚؽٞٛز را سحز سأطيز لزار زٞس ،زذبِز الٛاْ ٘ ٚشزيىبٖ اعز.
زر ػبْٔٔ ٝب ثٍ ٝبٞز ذب٘ٛازٜٞب ػسا اس يىسيٍز س٘سٌي ٔيوٙٙس زر حبِي و ٝزر ٚالِ رفز  ٚآٔس ٔيبٖ آٖٞب
ثٚ ٝفٛر ا٘ؼبْ ٔيؽٛز  ٚثزىجك ا٘سيؾ ٝحبوٓ ٘بؽي اس َ٘بْ عٙشي و ٝثشريسزٞب را فبحت حك زر زذبِز
 ٕٝٞأٛر ٔيزا٘ٙس ،زر ايٗ زيس  ٚثبسزيسٞب ٕٛٞار ٜاٍٟبرَ٘زٞب ،ا٘شمبزٞب  ٚديؾٟٙبزٞبي فزاٚا٘ي ث ٝعٛي
سٚعٞبي ػٛاٖ عزاسيزٔيؽٛز  ٚس٘سٌي آٖٞب را زچبر سالىٓ ٔيوٙس .ىجك ٕٞيٗ ثبٚرٞب سٚعٞبي ػٛاٖ زر
ثزاثزٔؾىالر زعز ث ٝزأٗ ٚاعيٌٝزي ثشريسزٞب ٔيؽ٘ٛس .يْٙي ث ٝػبي آٖو ٝعْي وٙٙس ٔؾىُ ذٛز
را ثب سفىز ذٛز يب ثب ٔؾٛرر ّبِٕبٖ ايٗ ّّٓ چٔ ٖٛؾبٚراٖ حُ وٙٙس ،ثالفبفّ ٝث٘ ٝشز الٛاْ  ٚثشريسزٞب
ؽىبيز ٔيزٙٞس  ٚاس آٖٞب ا٘شَبر ٔسز  ٚيبري ٔيػٛيٙس و ٝايٗ ٔٛػت وؾيس ٜؽسٖ افزاز سيبزي ثٔ ٝيبٖ
راثي ٝذقٛفي سٖ  ٚؽٞٛز ؽس ٚ ٜث ٝايٗ حزيٓ ثياحشزأي ٔيؽٛز  ٚحظ ٕٞجغشٍي را زر ٔيبٖ سٚعٞب
اس ثيٗ ٔيثزز(حغيٙي.)140 :1386 ،
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وظريٍ مبادلٍ :ىجك َ٘زئ ٝجبزِٙٔٛٞ ٝش ،زر رٚاثو ٔيبٖ افزاز ٞز فززي ٔيوٛؽس عٛز ذٛز را ثٝ
حساوظز ٞ ٚشيٞٝٙبيؼ را ث ٝحسالُ ثزعب٘س زر ٘شيؼ ٝسٟٙب سٔب٘ي راثئ ٝيبٖ افزاز دبثزػب ٔئب٘س و ٝزر يه
راثيٞ ٝشي ٚ ٝٙعٛزي ثزاي افزاز زر عيح ٔشْبِي ثبؽس(ريششر.)431 :1384 ،
َ٘زئ ٝجبزِ ٝاػشٕبّي ،ثزوٙؼٞبي ٔيبٖ سٖ  ٚؽٞٛز اس٘ميَ٘ ٝز عٛز ٞ ٚشئ ٝٙيٍ٘ززٌّ .ش ٔيٌٛيس:
ا٘غبٖٞب سٟٙب سٔب٘ي ٚارز يه راثئ ٝيؽ٘ٛس  ٚزر آٖ ثبلي ٔئب٘ٙسو ٝعٛز يب دبزاػ (دّ ،َٛؾك ،أٙيز،
سؾٛيكّ ،شر ٘فظ) زر آٖ راثي ٝزريبفز وٙٙس و ٝثيؼ اس ٞشيٞٝٙبيؼ ثبؽسٔ .يبثك ثب َ٘زئ ٝجبزِٝ
اػشٕبّي ٚلشي يىي اس سٚػيٗ عٛزي را زر راثي ٝس٘بؽٛيي ا٘شَبر زارز زريبفز ٕ٘يوٙس  ٚث ٝراحشي ٘يش اس
آٖ چؾٕذٛؽي ٕ٘يوٙس ،زرذٛاعز ىالق ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜػت ث ٓٞ ٝسزٖ ٔجبزِ ٝسٖ  ٚؽٞٛزي ٔيؽٛز.
فزضيههاي تحقيق

 .1ثيٗ ٔيشاٖ ٘بوبٔي سٚعٞب زر س٘سٌي ٔؾشزن ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي آ٘بٖ راثيٚ ٝػٛز زارز.
 .2ثيٗ ٔيشاٖ زذبِز زيٍزاٖ زر س٘سٌي سٚعٞب ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي آ٘بٖ راثيٚ ٝػٛز زارز.
 .3ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ىجمبسي سٚعٞب ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي آ٘بٖ راثيٚ ٝػٛز زارز.
 .4ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ّمبيس سٚعٞب ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي آ٘بٖ راثيٚ ٝػٛز زارز.
 .5ثيٗ ٔيشاٖ زيٗزاري سٚعٞب ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي آ٘بٖ راثيٚ ٝػٛز زارز.
 .6ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف عٙي سٚعٞب ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي آ٘بٖ راثيٚ ٝػٛز زارز.
ٔ .7يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي سٚعٞب ثز حغت عيح زرآٔس ذب٘ٛاز ٜآٖٞب ٔشفبٚر اعز.
ٔ .8يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي سٚعٞب ثز حغت عيح سحقيالر آٖٞب ٔشفبٚر اعز.
ٔ .9يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي سٚعٞب ثز حغت ٚمْيز اّشيبز آٖٞب ٔشفبٚر اعز.
ٔ.10يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي سٚعٞب ثز حغت ٘ ُٛؽغُ آٖٞب ٔشفبٚر اعز.
تعريف متغيرَا:

 سْزيف ٔفٟٔٛي ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي٘ :بعبسٌبري ثْٙٔ ٝي ّسْ ٔٛافمز٘ ،بٕٞبٍٙٞي٘ ،بٔٛس٘ٚي،ّسْ ِيبلز ٘ ٚبذزعٙسي اعز(ْٔيٗ٘ .)4580:1381 ،بعبسٌبري س٘بؽٛيي ٚمْيشي اعز و ٝزر آٖ
سٖ  ٚؽٞٛز زر ثيؾشز ٔٛالِ احغبط ثسثرشي ٘ ٚبرمبيشي اس ٕٞسيٍز زار٘س(عيٗ ٞب ٔ ٚبروزٚػه
ث٘ ٝمُ اس دٛرِيفاِٟي ٚ )13 :1389 ،ثْٙٔ ٝي ٘بٕٞبٍٙٞي زر أٛر س٘سٌي ٘ ٚبذزعٙسي اس ثبٓٞ
ثٛزٖ ّ ٚسْ سٛافك زر س٘بؽٛييّ ،سْ عبسػ زر س٘سٌي س٘بؽٛيي و٘ ٝبرمبيشي اس س٘بؽٛيي  ٚثي
طجبسي س٘بؽٛيي ٘يش اىالق ٔيؽٛز.
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سْزيف ّّٕيبسي ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيئ :يشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثب ّسْ زرن وززٖ يىسيٍزّ ،سْ
ٔغئِٛيزّ ،سْ سقٕيٌٓيزيٞبي زرعز٘ ،برمبيشي اس ٚمِ الشقبزي ذب٘ٛاز ،ٜوؾٕىؼٞبي ذب٘ٛازٌي،
ّسْ سٛافك فىزي  ٚاذشالف ّميسسي ٔؾرـ ؽس ٜاعز٘ .بعبسٌبري ث ٝفٛرر يه ىيف ٔيثبؽس و ٝزر
ا َّٚىيف عبسٌبري  ٚىالق ثّٛٙ ٝاٖ يىي اس ؽبذـٞبي ٘بعبسٌبري زر ا٘شٟبي ىيف لزار زارز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزنّ :سْ سحمك ا٘شَبرارّ ،سْ سْبزَ ثيٗ ذٛاعشٞٝبٔيثبؽسٞ .زوساْ اس سٖ ٚؽٞٛز ثب سقٛرار ذبفي زرثبر ٜس٘سٌي س٘بؽٛيي الساْ ث ٝاسزٚاع ٔيوٙٙس
 ٚس٘سٌي را ثب ا٘شَبرار ٔؾرقي زر ٔٛرز ايٗوٕٞ ٝغزؽبٖ چٍ ٝ٘ٛثب ا ٚرفشبر ذٛاٞس وزز آغبس
ٔيٕ٘بيٙس اٌز ايٗ ا٘شَبرار ثزآٚرز٘ ٜؾٛز ٘بوبْ  ٚدؾيٕبٖ ذٛاٙٞس ؽس(اسوٕت.)260 :1369 ،
سْزيف ّّٕيبسي ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزن٘ :بوبٔي سٚعٞب ثب ؽبذـٞبي سٛػّ ٚ ٝالل ٝثٝ
يىسيٍز ،احشزاْ ٚاِسيٗ ،سٛػ ٝثّ ٝالل ٚ ٝعّيم ،ٝرٚاثو ػٙغي ،سٛػ ٝثٍٚ ٝبيف فزس٘سزاري ،سٛػ ٝثٝ
سفزيح ،ا٘ساسٌٜيزي ؽس ٜاعز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي زذبِز زيٍزاٖ زرس٘سٌي س٘بؽٛيي :زذبِز يْٙي ُّٕ يب فزايٙس ٚارزؽسٖ يب ؽزوززاؽشٗ زر وبري اعز(فسرئ .)1236 :1388 ،يشاٖ سبطيزٌذاري اؽربؿ ٔرشّف ٔظُ ٚاِسيٗ،
ثزازر ،ذٛاٞز ،زٚعز زر س٘سٌي سٖ  ٚؽٞٛز ،ث٘ ٝحٛي و ٝزر ر٘ٚس طبثز  ٚعبِٓ س٘سٌي سٚػيٗ را
زچبر اذشالَ  ٚثحزاٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜاحشٕبَ اذشالف يب ػسايي آٖٞب را افشايؼ ٔيزٞس.
سْزيف ّّٕيبسي زذبِز زيٍزاٖ زرس٘سٌي س٘بؽٛيئ :يشاٖ زذبِز اّنبي ذب٘ٛازٕٞ ٜغز ٚذٛيؾب٘ٚساٖ،
زر سٔي ٝٙوبرٞبي ذقٛفي ،رفز  ٚآٔس ذب٘ٛازٌي  ٚذزيسٞب ٔؾرـ ؽس ٜاعز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي اذشالف ىجمبسي سٚعٞب :افيالح ىجم ٝث ٝسفبٚرٞبي اػشٕبّي -الشقبزي زر ٔيبٌٖزٞٚي اؽبر ٜزارز و ٝثبّض ايؼبز اذشالف زر ديؾزفز ٔبزي  ٚلسرر آٖٞب ٔيٌززز(ٌيس٘ش،
.)784 :1382
سْزيف ّّٕيبسي اذشالف ىجمبسي سٚعٞب :اذشالف ىجمبسي سٚعٞب ثزحغت سفبٚر سٚعٞب زر زرآٔس ٚ
زارايي ،عيح سحقيالر  ٚؽغُ آٖٞب ٔؾرـ ؽس ٜاعز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي اذشالف ّمبيس سٚػيٗ :اس  ٓٞزٚر ؽسٖ ّمبيس ،فزق  ٚاذشالف زائٕي زاؽشٗ زرّمبيس(ْٔيٗ.)762 :1381 ،
سْزيف ّّٕيبسي اذشالف ّمبيس سٚعٞب :اذشالف ّمبيس سٚعٞب زر اثْبز رفشبري ،الشقبزي ّ ٚبىفي-
سزثيشي ،اس ػّٕٛٔ ٝارز چٍٍ٘ٛي ذزع وززٖ زرآٔسّ ٚ ،ميس ٜآٖٞب زر ٔٛرز سفزيحّ ،مبيس آٖٞب زر ٔٛرز
ٔذٞت ،ؽي ٜٛدٛؽؼ  ٚسزثيز فزس٘س  ٚرفشٗ ثٔ ٝيٕٟب٘ي ٔٛرز عٙؼؼ لزار ٌزفش ٝاعز.
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 سْزيف ٔفٟٔٛي ٔيشاٖ زرآٔس :زرآٔس ،عٛز ،زذُ ،ثٟز ٜو ٝاس وغت  ٚسؼبرر  ٚيب ّٔهزاري  ٚيبسراّز ث ٝزعز آيس(ْٔيٗ.)102 :1381 ،
سْزيف ّّٕيبسي ٔيشاٖ زرآٔسٔ :يشاٖ زرآٔس ذب٘ٛاز ٜثب احشغبة زرآٔس ٔبٞيب٘ ٝسٚعٞب عٙؼيس ٜؽس ٜاعز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي زيٗزاري :زاؽشٗ اٞشٕبْ زيٙي ث٘ ٝحٛي وٍ٘ ٝزػٌ ،زايؼ  ٚوٙؼٞبي فزز رأشبطّز ٔيعبسز(ٞيُ فبراة1977 ،؛ ث٘ ٝمُ اس سيٕٛرِٛئي.)71 :1389 ،
زيٗزاري يْٙي اّشمبز ث ٝثبٚرزاؽزٞب (ّمبيس) ،ؽْبئزٙٔ ،بعهّ ،جبزار  ٚإّبَ ٔذٞجي  -اذالليبر اس
٘ ُٛزٚعشي٘ ،يىي . ... ٚ
سْزيف ّّٕيبسي زيٗزاري :سْزيف ّّٕيبسي ّجبرر اس ٕ٘بس ذٛا٘سٖ  ٚاّشمبز ث ٝرٚس ْٔبز  ٚؽزوز زر
ٔزاعٓٞبي ٔذٞجي ُّٕ ث ٝاحىبْ زيٙي  ٚرّبيز حالَ  ٚحزاْ ْٔزفي ثزاي ا٘ساسٌٜيزي زيٗزاري ثٛزٜ
اعز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي اذشالف عٙي :عٗ يىي اس ٚيضٌيٞبي افّي عبذز  ٚسزويت ػْٕيز اعز  ٚآٖسْساز عبَٞب ٔ ٚبٜٞب  ٚرٚسٞبيي اعز و ٝاس ّٕز (رٚس سِٛس) يه فزز ٔيٌذرز(سمٛي.)43 :1383 ،
يْٙي سفبٚسي و ٝثيٗ سبريد سِٛس سٚػيٗ ٚػٛز زارز ٚحبفُ ايٗ سفبٚر اذشالف عّٙي سٚػيٗ اعز،
 ٚث ٝسبريد ؽٕغي ٔسّ َ٘ز اعز.
سْزيف ّّٕيبسي اذشالف عٙي :ثب ٔؾرـ ؽسٖ عٗ سٚعٞب اذشالف آٖ ث ٝزعز ٔيآيس.
 سْزيف ٔفٟٔٛي عيح سحقيالرّ :جبرر اعز اس ٔيشاٖ وغت ّّٓ  ٚزا٘ؼ اس ىزيك آٔٛسػٞبيرعٕي وٙٔ ٝؼز ثٔ ٝسرن رعٕي  ٚلب٘٘ٛي ٔيؽٛز(وٛئٗ.)200 :1382 ،
سْزيف ّّٕيبسي عيح سحقيالرٔ :ميِ سحقيّي سٚعٞب زر ىيف ثيعٛاز ،اثشسايي ،رإٙٞبيي ،زيذّٓ،
فٛق زيذِّٓ ،يغب٘ظ ،فٛقِيغب٘ظ  ٚزوشزي ٔؾرـ ؽس ٜاعز.
 سْزيف ٔفٟٔٛي اّشيبز :اّشيبز يْٙي ّبزر وززٖ ،ذٌ ٛزفشٗ اعز(ْٔيَٗٛٙٔ ٚ .)102 :1381 ،ر اساّشيبز ذٌ ٛزفشٗ ّ ٚبزر وززٖ ثٛٔ ٝاز اّشيبزآٚر اعز.
سْزيف ّّٕيبسي اّشيبزَٛٙٔ :ر اس اّشيبز ٔقزف رٚسا٘ٛٔ ٝاز اّشيبزآٚر اعز و ٝثبّض ّبزر فزز ؽس ٜثبؽس.
 سْزيف ٔفٟٔٛي ؽغُ :ؽغُ ّجبرر اعز اس ٞز ٘ ُّٕ ُٛفىزي يب ثس٘ي ؤ ٝيبثك لٛا٘يٗوؾٛر ّ ٚزف ػبْٔ ٝغيزٔؼبس ٘جبؽس ثزاي وغت زرآٔس ٘مسي يب غيز٘مسي ،فٛرر ٌيزز ٚ
٘شيؼ ٝآٖ سِٛيس وبال يب ذسٔبر ثبؽس(عفيزي.)101 :1377 ،
سْزيف ّّٕيبسي ؽغَُٛٙٔ :ر اس ٘ ُٛؽغُ وبرٔٙس ،ثبساري ،وبرٌز ،وؾبٚرس ،آساز ٔس َ٘ز ثٛز ٜاعز.
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ابسار ي ريش

رٚػ دضٞٚؼ حبمز ديٕبيؾي ثٛز ٚ ٜاس ِحبً سٔب٘ي اس ٘ٔ ُٛميْي اعز .اس َ٘ز ٞسف دضٞٚؾي
وبرثززي  ٚاس َ٘ز ٚعْز دٟٙبٍ٘ز ،اس َ٘ز زأ ٝٙيه ٔيبِْ ٝذزز اعزٌ .ززآٚري زازٜٞب ثب دزعؾٙبٔٝ
ٔحمك عبذش ٝا٘ؼبْ ٌزفش ٝاعز.
ػبْٔ ٝآٔبري سحميك ،ؽبُٔ وّي ٝسٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز زرعبَ 1391
اعز و ٝزرذٛاعز ىالقٟٔ ،زي٘ ٚ ٝفم ٝزاز ٜثٛز٘س .سْساز ايٗ سٚعٞب زر ثبس ٜسٔب٘ي ٔذوٛر ،ؽبُٔ 900
سٚع ثٛز .ثب اعشفبز ٜاس فزٔ َٛسْييٗ حؼٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٛوزاٖ ثب ذيبي  ٚ 0/05زلز ثزآٚرز  d;0/05حؼٓ
ٕ٘٘ 280 ٝ٘ٛفز ثزآٚرز ؽس .ثب اعشفبز ٜاس رٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛيزي ٔجشٙي ثز سٔبٖ اس ٔيبٖ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙسٜ
ث ٝزازٌب ٜذب٘ٛاز ٜزرفقُ سبثغشبٖ عبَ  91ث ٝفٛرر سقبزفي عبز٘ 280 ٜفز ا٘شربة ٌززيس ٚ ٜدزعؾٙبٔٝ
سحميك ث ٝآ٘بٖ ارائ ٝؽس ٜاعز.
سحّيُ زازٜٞب ثب اعشفبز ٜاس ٘زْ افشار ٘ spssغر 17 ٝا٘ؼبْ ٌزفش ٝاعز .ثزاي سْييٗ راثئ ٝشغيزٞبي
ٔالن  ٚديؼ ثيٗ اس ٕٞجغشٍي  rديزعٔ ٚ ،ٖٛمبيغ ٝسفبٚر ٔيبٍ٘يٗٞب اس آسٔ ٚ t ٖٛآ٘بِيش ٚاريب٘ظ
يىيزف ٝاعشفبز ٜؽس ٜاعز.
اّشجبر عٛاَٞبي ٔزثٛه ث ٝعبسٜٞب ٔ ٚشغيزٞب اس ىزيك رٚػ سْييٗ اّشجبر فٛري ثب ٌززآٚري َ٘زار
اعبسيس  ٚفبحتَ٘زاٖ ػبْٔٝؽٙبعي  ٚدبيبيي ٚعيّ ٝا٘ساسٌٜيزي اس ىزيك مزيت آِفبي وز٘ٚجبخ عٙؼيسٜ
ؽس ٜاعز.
يافتٍَا

ٔشٛعو ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز ثزاثز
ٔ 3/64±0/67حبعجٌ ٝززيس ٜزر ٔؼٕٔ ُٛيسٛاٖ ٌفز ؤ ٝيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي
ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز زر حس ثبالسز اس ٔشٛعو اعز.
جديل شمارٌ ( :)1تًزيع پراکىدگي میسان واسازگاري زواشًيي زيجَا

چارک اٍل

4

2/89

5

چارک دٍم

وبسبزگبري زوبشًيي

282

3/82

2/57

تغييرات

3/33

3/62

چارک سَم

متغير

تعداد

ميبوگيه

اوحراف استبودارد

ضريب

حداقل

حداکثر

اوحراف چبرکَب

4
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 ثيٗ ٔيشاٖ ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزن ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.مزيت ٕٞجغشٍي ثيٗ ٔيشاٖ ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزن ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ٕ٘ٝ٘ٛ
آٔبري  0/445اعز  ٚعيح ْٔٙيزاري آسٔ ٖٛثزاثز  0/000اعز و ٝثب اىٕيٙبٖ ٔ %95يسٛاٖ فزك ففز
يْٙي ّسْ ٚػٛز ٕٞجغشٍي را رز وزز .يْٙي ثيٗ ٔيشاٖ ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزن ثب ٔيشاٖ
٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.
جديل شمارٌ ( :)2وتايج آزمًن َمبستگي پیرسًن میسان واکامي زيجَا از زودگي مشترک با میسان واسازگاري زواشًيي
متغير

تعداد

َمبستگي پيرسًن

سطح معىيداري

وبکبمي زيجَب ي وبسبزگبري زوبشًيي

282

2/445

2/222

 ثيٗ ٔيشاٖ زذبِز زيٍزاٖ زر س٘سٌي سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.مزيت ٕٞجغشٍي ثيٗ ٔيشاٖ زذبِز زيٍزاٖ زر س٘سٌي سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ٕ٘ٝ٘ٛ
آٔبري  0/886اعز  ٚعيح ْٔٙيزاري آسٔ ٖٛثزاثز  0/000اعز .يْٙي ثيٗ ٔيشاٖ زذبِز زيٍزاٖ زر
س٘سٌي سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.
جديل شمارٌ ( :)3وتايج آزمًن َمبستگي پیرسًن میسان دخالت ديگران در زودگي زيجَا با میسان واسازگاري زواشًيي
متغير

تعداد

َمبستگي پيرسًن

سطح معىيداري

دخبلت ديگران ي وبسبزگبري زوبشًيي

282

2/886

2/222

 ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ىجمبسي سٚعٞب ثب يىسيٍز ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.مزيت ٕٞجغشٍي ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ىجمبسي سٚعٞب ثب يىسيٍز ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ٕ٘ٝ٘ٛ
آٔبري  0/275اعز  ٚعيح ْٔٙيزاري آسٔ ٖٛثزاثز  0/000اعز .يْٙي ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ىجمبسي سٚعٞب
ثب يىسيٍز ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثئ ٝظجز  ٚمْيف ٚػٛز زارز.
جديل شمارٌ ( :)4وتايج آزمًن َمبستگي پیرسًن میسان اختالف طبقاتي زيجَا با میسان واسازگاري زواشًيي
متغير

تعداد

َمبستگي پيرسًن

سطح معىيداري

اختالف طبقبتي ي وبسبزگبري زوبشًيي

282

2/275

2/222

 ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ّمبيس سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.مزيت ٕٞجغشٍي ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ّمبيس سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبري
 0/277اعز  ٚعيح ْٔٙيزاري آسٔ ٖٛثزاثز  0/000اعز .يْٙي ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ّمبيس سٚعٞب ثب ٔيشاٖ
٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.
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جديل شمارٌ ( :)5وتايج آزمًن َمبستگي پیرسًن میسان اختالف عقايد زيجَا با میسان واسازگاري زواشًيي
متغير

تعداد

َمبستگي پيرسًن

سطح معىيداري

اختالف عقبيد ي وبسبزگبري زوبشًيي

282

2/277

2/222

 ثيٗ ٔيشاٖ زيٗزاري سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.مزيت ٕٞجغشٍي ثيٗ ٔيشاٖ زيٗزاري سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبري -0/787
اعز  ٚعيح ْٔٙيزاري آسٔ ٖٛثزاثز  0/000اعز .يْٙي ثيٗ ٔيشاٖ زيٗزاري سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري
س٘بؽٛيي راثئْ ٝىٛط  ٚلٛي ٚػٛز زارز.
جديل شمارٌ ( :)6وتايج آزمًن َمبستگي پیرسًن میسان ديهداري زيجَا با میسان واسازگاري زواشًيي
متغير

تعداد

َمبستگي پيرسًن

سطح معىيداري

ديىداري زيجَب ي وبسبزگبري زوبشًيي

282

-2/787

2/222

 ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف عٙي سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.مزيت ٕٞجغشٍي ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف عٙي سٚعٞب ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبري
ٔ 0/340يثبؽس  ٚعيح ْٔٙيزاري آسٔ ٖٛثزاثز  0/000اعز .يْٙي ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف عٙي سٚعٞب ثب
ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٚ ٝػٛز زارز.
جديل شمارٌ ( :)7وتايج آزمًن َمبستگي پیرسًن میسان اختالف سىي زيجَا با میسان واسازگاري زواشًيي
متغير

تعداد

َمبستگي پيرسًن

سطح معىيداري

اختالف سىي ي وبسبزگبري زوبشًيي

282

2/342

2/222

 ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت عيح زرآٔس سٚعٞب ٔشفبٚر اعز.ٔشٛعو ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي ثب زرآٔس سيز ٞ 500شار سٔٛبٖ ثزاثز ،3/63 ±0/64
ثيٗ ٞ 500شار سٔٛبٖ سب  1000000ثزاثز  ،3/64±0/66ثيٗ  1000000سب  1500000سٔٛبٖ ثزاثز
 ، 3/67 ±0/78ثيٗ  1500000سب  2000000سٔٛبٖ ثزاثز  ٚ 3/73 ±0/85ثيؼ اس  2000000سٔٛبٖ ثزاثز
 3/49 ±0/40ثٛز ٜاعز و ٝىجك آسٔ ٖٛسحّيُ ٚاريب٘ظ يىيزفٔ ٝمسار  F;0/162ثب عيح ْٔٙيزاري
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ٔ P;0/957حبعجٌ ٝززيس و ٝثب سٛػ ٝث ٝعيح ْٔٙيزاري ،سفبٚر ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ
سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز ْٔٙيزار ٕ٘يثبؽس.
جديل شمارٌ ( :)8میسان واسازگاري زواشًيي بر اساس میسان درآمد زيجَا
ميسان درآمد

تعداد

ميبوگيه

اوحراف استبودارد

حداقل

حداکثر

مقدارF

زير  522هسار تَهاى

79

3963

296499

2

5

2/262

بيي 522هسارتَهاى2222222-

253

3964

296687

2

5

بيي 295222222 -2

32

3967

297822

2

5

سطح
معىيداري

بيي2222222 -295

22

3973

298596

2

5

بيش از 2222222

7

3949

294252

2978

3989

کل

282

3964

296753

2

5

0/957

 ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت عيح سحقيالر سٚعٞب ٔشفبٚر اعزٔشٛعو ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي ثي عٛاز ثزاثز  ،3/71±0/68اثشسايي ثزاثز
 ،3/58±0/65رإٙٞبيي ثزاثز  ،3/64±0/66زيذّٓ ثزاثز  ،3/62±0/73فٛق زيذّٓ ثزاثز ،3/67±0/59
ِيغب٘ظ ثزاثز  ،3/68±0/72فٛق ِيغب٘ظ  ٚثبالسز ثزاثز  3/53±0/76ثٛز ٜاعز .و ٝىجك آسٔ ٖٛسحّيُ
ٚاريب٘ظ يىيزفٔ ٝمسار  F;0 /154ثب عيح ْٔٙيزاري ٔ P;0/988حبعجٌ ٝززيسٔ ،يشاٖ ٘بعبسٌبري
س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز ثز اعبط عيح سحقيالر آ٘بٖ
ْٔٙيزار ٕ٘يثبؽس.
جديل شمارٌ ( :)9میسان واسازگاري زواشًيي بر اساس مدرک تحصیلي زيجَا
سطح تحصيالت

تعداد

ميبوگيه

اوحراف استبودارد

حداقل

حداکثر

بيسَاد

27

3/72

2/6883

2

5

ابتدايي

24

3/58

2/6524

2

5

راهٌوايي

53

3/64

2/6627

2

5

ديپلن

6

3/62

2/7395

2

5

فَق ديپلن

69

3/67

2/5989

2

5

ليسا ًس

42

3/68

2/7297

2

5

فَقليسا ًس ٍباالتر

22

3/53

2/7662

2

5

کل

282

3/64

2/6753

2

5

مقدارF

سطح
معىيداري

2/254

0/988
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 ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري سٚعٞب ثز حغت ٚمْيز اّشيبز آٖٞب ٔشفبٚر اعز.ثزاي آسٔ ٖٛايٗ فزمي ٝاس  t-testاعشفبز ٜؽس ٜاعز ٔشٛعو ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ
سٚعٞبيي و ٝاّشيبز زاؽشٙس ثزاثز  ٚ 3/92±0/4878سٚعٞبيي و ٝاّشيبز ٘ساؽشٙس ثزاثز  3/35±0/6612ثٝ
زعز آٔس ٜاعز ؤ ٝمسار  tثزاثز  t;5/70ثب عيح ْٔٙيزاري ٔ P;0/047يثبؽس .ثٙبثزايٗ ٔيسٛاٖ ٌفز
ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبيي و ٝاّشيبز زاؽشٙس ثيؾشز اس سٚعٞبيي ثٛز و ٝاّشيبز ٘ساؽشٙس.
جديل شمارٌ ( :)11مقايسٍ میسان واسازگاري زواشًيي بر اساس يضعیت اعتیاد زيجَا
ميبوگيه

اوحراف استبودارد

t

درجٍ آزادي

سطح معىيداري

اعتياد

52

3/92

2/4878

5/72

278

0/047

عدم اعتياد

232

3/35

2/6622

تعداد

 ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري سٚػيٗ ثز حغت ٘ ُٛؽغُ آٖٞب ٔشفبٚر اعز.ٔشٛعو ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زرثيٗ وبرٔٙساٖ ثزاثز ،3/66±0/6562ثبساري ثزاثز ،3/60±0/7077
وبرٌز ثزاثز  ،3/63±0/7644وؾبٚرس ثزاثز  ،3/72±4754ذب٘ٝزار ثزاثز  ٚ 3/64±0/7181عبيز ثزاثز
 3/60±0/6795ثٛز ٜاعز و ٝىجك آسٔٚ ٖٛاريب٘ظ يىيزفٔ ٝمسار  F;0/177ثب عيح ْٔٙيزاري
ٔ P;0/971حبعجٌ ٝززيس ،يْٙي ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت ٘ ُٛؽغُ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙسٜ
ث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٔ ٜؾٍيٗؽٟز ٔشفبٚر ٘جٛز.
جديل شمارٌ ( :)11میسان واسازگاري زواشًيي بر اساس وًع شغل زيجَا
وًع شغل

تعداد

ميبوگيه

اوحراف معيبر

حداقل

حداکثر

کارهٌد

53

396625

296562

2

5

بازاري

55

396222

297277

2

5

کارگر

42

396349

297644

2

5

کشاٍرز

42

397252

294754

2989

5

خاًه دار

75

396425

297282

2

5

ساير

25

396274

296795

2

5

کل

282

396464

296753

2

5

مقدارF

سظح
معىيداري

2/277

0/971
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بحث ي وتايج

٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ّْٔ ٕٝٞ َٛسٍٙٙبٞبي س٘سٌي اعز ّٛ ٚأُ اػشٕبّي  ٚرٚا٘ي زر آٖ زذيُ اعز
٘شبيغ سحّيُٞب ٘ؾبٖ زاز ثيٗ ٘بوبٔي سٚعٞب اس س٘سٌي ٔؾشزن ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيٝ
ْٔٙي زاري ٚػٛز زارز .ثز اعبط َ٘زئ ٝجبزِ ٝاػشٕبّي ّسْ ثزاثزي ٞشي ٚ ٝٙدبزاػ ثزاي سٚػيٗ ٘بثزاثزي
زر ٔجبزِ( ٝس٘بؽٛيي) را ثٕٞ ٝزا ٜزارز  ٚزر ٟ٘بيز ٔٙؼز ثٌ ٝغغز رٚاثو ٔشمبثُ سٚػيٗ ٔيٌززز .ايٗ
يبفش ٝثب ٘شبيغ سحميك ٟٔسيرب٘ي  ٚعزٚػٟب٘ي ٕٞغٔ ٛيثبؽس.
زر راثي ٝثب ٔيشاٖ زذبِز زيٍزاٖ زر س٘سٌي سٚػيٗ ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ٘شبيغ آسٔ ٖٛديزعٖٛ
٘ؾبٖ زاز ثيٗ ٔيشاٖ زذبِز زيٍزاٖ زر س٘سٌي سٚػيٗ ٔ ٚيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثئ ٝظجز  ٚلٛي
ثزلزار اعزٔ .يبثك ثب َ٘زي ٝؽجى ٝاػشٕبّي زر ٘شيؼّ ٝسْ سٛا٘بيي رٚيبرٚيي سٚعٞب ثب ٔؾىالر رٚسٔزٚ ٜ
ثحزاٖٞبي س٘سٌي  ٚرػ ُٛآٖٞب ثٚ ٝاعيٌٝزي ثشريسزٞب  ٚزذبِز آٖٞب ثبّض سؾسّيس ٘بعبسٌبري سٚعٞب
ٔيؽٛز .زر سحميك حٕيس ٘ؾبه زٚعز سحز ّٛٙاٖ ّٛأُ ٔٛطز ثز ثزٚس ىالقٟٓٔ ،سزيٗ ُّّ سمبمبي
ىالق زذبِز ذب٘ٛازٜٞب ثٛز و٘ ٝشبيغ آٖ ثب يبفشٞٝبي ايٗ دضٞٚؼ ٕٞغ ٛاعز.
زر راثي ٝثب اذشالف ىجمبسي سٚعٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛديزع٘ ٖٛؾبٖ زاز ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ىجمبسي سٚعٞب ثب
يىسيٍز ثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثئ ٝظجز ِٚي مْيف ثزلزار اعز .ثز اعبط َ٘زي٘ ٝبٕٞغبٖ
ٕٞغزي ٞز لسر فبفّ ٝاػشٕبّي ،ىجمبسيّ ،ميسسي ،ػغزافيبيي ،فزٍٙٞي  ٚؽغّي  ٚحشي سثب٘ي  ٚزيٙي
سٚػيٗ ثيؾشز ثبؽس ثيؾشز زر ْٔزك سٟسيس ٘بعبسٌبري لزار ٔي ٌيز٘س .زر سحميمي وٞ ٝبيسرٔٗ ٚ
ٕٞىبرا٘ؼ ا٘ؼبْ زاز ٜا٘س ثب ّٛٙاٖ ٚاثغشٍي الشقبزي ٌ ٚغغز س٘بؽٛيي ،عّ ٝبُٔ زعشٕشز ،سحقيالر
 ٚدبيٍب ٜؽغّي  ٚسفبٚر سٚػيٗ زر زاؽشٗ ايٗٞب را زر ٌغغز س٘بؽٛيي ٔٛطز ٔيزا٘ٙس ،و ٝثب يبفشٞٝبي ايٗ
دضٞٚؼ ٕٞب ًٙٞاعز.
زر راثي ٝثب اذشالف ّمبيس سٚع ٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛديزع٘ ٖٛؾبٖ زاز ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف ّمبيس ٘ٚبعبسٌبري
س٘بؽٛيي راثيْٙٔ ٝيزاري ٚػٛز زارز .زر سحميمي و ٝرفيْيافُ ثب ّٛٙاٖ ّٛأُ اػشٕبّي -فززي ٔزسجو
ثب ٔيشاٖ عبسٌبري س٘بؽٛيي ا٘ؼبْ زاز ٜاعز زر ايٗ سحميك ثيٗ ٕٞغب٘ي ّميسسي ثب عبسٌبري س٘بؽٛيي
راثيْٙٔ ٝيزاري ٚػٛز زاؽش ٝاعز و ٝثب يبفشٞٝبي ايٗ دضٞٚؼ ٕٞب ًٙٞاعز.
زر راثي ٝثب زيٗزاري سٚعٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛديزع٘ ٖٛؾبٖ زاز ثيٗ ٔيشاٖ زيٗزاري سٚعٞب ثب ٔيشاٖ
٘بعبسٌبري راثئْ ٝىٛط ْٔٙيزاري ٚػٛز زارز .زر سحميمي و ٝزر عبَ  1918سٛعو وٙي ٚ ًٙويُ
(ٔ ٚ )Keening and Kaleبس ٚ )Matron( ٖٛدبِٛر  ٚدٙسِشٓٞ ٚ )Parlor and Pendleton( ٖٛچٙيٗ سحميك زيٍزي زر
عبَ  1991ا٘ؼبْ ؽس ٘ ٚشيؼ ٝايٗ ثٛز ؤ ٝذٞت زاراي يه ارسجبه ٔظجز ثب احغبط رمبيز  ٚعبسٌبري
زر س٘سٌي اعز٘ .شبيغ سحميك ٔذوٛر زر راعشبي يبفشٞٝبي دضٞٚؼ حبمز اعز.
زر راثي ٝثب اذشالف عٙي سٚعٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛديزع٘ ٖٛؾبٖ زاز ثيٗ ٔيشاٖ اذشالف عّٙي سٚعٞب ثب
ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي راثيْٙٔ ٝيزاري ٚػٛز زارز .آِٗ صيزار ٔي٘ٛيغس ثيؾشز اٚلبر افزازي ثبٓٞ
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دي٘ٛس س٘بؽٛيي ٔي ثٙس٘س و ٝاس ِحبً عّٙي ث٘ ٓٞ ٝشزيه ثبؽٙس .فبفّٚ ٝعيِ عّٙي و ٝؽىبف ٘غّي ٓٞ
سْجيز ٔيؽٛز ث ٝاعشٛاري  ٚدبيساري وب٘ ٖٛذب٘ٛازٌي وٕىي ٘رٛاٞس وززّٔ .شفز ( )1381دضٞٚؾي ثب
ّٛٙاٖ ثزرعي ّٛأُ ٔٛطز ثٌ ٝزايؼ ث ٝىالق زر ؽٟزعشبٖ زاراة ا٘ؼبْ زاز٘ .شبيغ ايٗ سحميك ٘ؾبٖ زاز
و ،ٝاذشالف عٙي سٚػيٗ ،ثب ٔيشاٖ ٌزايؼ ث ٝىالق راثيْٙٔ ٝبزار ٔغشميٕي زار٘س.
زر راثي ٝثب سفبٚر ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت ٔيشاٖ زرآٔس سٚعٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛآ٘بِيش ٚاريب٘ظ
يىيزف٘ ٝؾبٖ زاز ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت زرآٔس زر ثيٗ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌبٜ
ذب٘ٛازٔ ٜشفبٚر ٘جٛز .رػت ّّيشازٜٔؼزز ( )1391زر دبيبٖ٘بٔ ٝذٛز ثب ّٛٙاٖ ٔيبِْ ٝػبْٔٝؽٙبذشي ٔيشاٖ
ىالق ّبىفي ث ٝايٗ ٘شيؼ ٝرعيس ٜؤ ٝيشاٖ ىالق ّبىفي ثزحغت ٔيشاٖ زرآٔس ذب٘ٛازٔ ٜشفبٚر ٘جٛزٜ
اعز و ٝثب يبفشٞٝبي دضٞٚؼ حبمز ٕٞغ ٛاعز.
زر راثي ٝثب ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت عيح سحقيالر آٖٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛآ٘بِيش ٚاريب٘ظ
يىيزف٘ ٝؾبٖ زاز سفبٚر ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٜ
ٔؾٍيٗؽٟز ثز اعبط عيح سحقيالر آ٘بٖ ْٔٙيزار ٘جٛز .رفيْيافُ ( ،)1389زر سحميمي سحز ّٛٙاٖ
ّٛأُ اػشٕبّي– فززي ٔزسجو ثب ٔيشاٖ عبسٌبري س٘بؽٛيي ا٘ؼبْ زاز ٜزر ايٗ دضٞٚؼ ثيٗ ٔيشاٖ
عبسٌبري س٘بؽٛيي ثزحغت عيح سحقيالر سٚعٞب سفبٚر ْٔٙيزاري ٚػٛز٘سارز و ٝثب يبفشٞٝبي دضٞٚؼ
حبمز ٕٞب ًٙٞاعز.
زر راثي ٝثب سفبٚر ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت ٚمْيز اّشيبز سٚعٞب ٘شبيغ آسٔ٘ t ٖٛؾبٖ زاز
ؤ ٝيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي زر ثيٗ سٚعٞبيي و ٝاّشيبز زاؽشٙس ثيؾشز اس سٚعٞبيي ثٛز و ٝاّشيبز
٘ساؽشٙس .اس زيسٌب ٜوبروززٌزايي ٔقزف ٔٛاز اّشيبزآٚر ٚاوٙؾي اعز ث٘ ٝجٛز ٕٞجغشٍي ازران ؽس ٜثيٗ
فزز  ٚػبْٔ٘ ٚ ٝيش مْف ٚفبق زرثبر ٜآٖچ ٝو ٝلبثُ لج َٛاعز .اّشيبز سٛعو زاٚىّجبٖ اسزٚاع يىي اس
ّٛأُ ٔ ٟٓؽىغزٞبي س٘سٌي اعز .حغيٗ ٔسزي ( )1386زر دبيبٖ٘بٔ ٝذٛز سحز ّٛٙاٖ ثزرعي ُّّ
سمبمبي ىالق سٚػيٗ زيسٌب ٜالشقبزي– اػشٕبّي زر ؽٟزعشبٖ اران زر ارسجبه ثب سٚػيٙي و ٝث ٝزازٌبٜ
ذب٘ٛازٔ ٜزاػْٔ ٝيٕ٘بيٙس  ٚزرذٛاعز ىالق ارائٔ ٝيزٙٞس و٘ ٝشيؼ ٝايٗ دضٞٚؼ ٘ؾبٖ ٔيزٞس ،يىي اس
ّٕسٜسزيٗ زاليُ سمبمبي ىالق زر ايٗ سحميك ،اّشيبز يىي اس سٚػيٗ ثٛز ٜاعز و ٝثب يبفشٞٝبي دضٞٚؼ
حبمز ٕٞغ ٛاعز.
زر راثي ٝثبسفبٚر ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثزحغت ٘ ُٛؽغُ سٚعٞب ٘شبيغ آسٔ ٖٛآ٘بِيش ٚاريب٘ظ
يىيزف٘ ٝؾبٖ زاز ٔيشاٖ ٘بعبسٌبري س٘بؽٛيي ثز حغت ٘ ُٛؽغُ سٚعٞبي ٔزاػْ ٝوٙٙس ٜث ٝزازٌب ٜذب٘ٛازٜ
ٔؾٍيٗؽٟز ٔشفبٚر ٘جٛز .حىٕز ؽزٔيٗ ( ،)1390سحميمي و ٝزر ٔٛرز ّٛأُ الشقبزي– اػشٕبّي ٔٛطز
ثز ؽسر زرذٛاعز ىالق ا٘ؼبْ زاز ٜاعز زرايٗ دضٞٚؼ ث ٝايٗ ٘شيؼ ٝرعيس ٜاعزو ٝؽسر زرذٛاعز
ىالق ثزحغت ٚمْيز اؽشغبَ ٔشفبٚر ٘يغز و ٝثب يبفشٞٝبي دضٞٚؼ حبمز ٕٞب ًٙٞاعز.
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پیشىُادَا

 سٖ  ٚؽٞٛز لجُ اس ا٘شربة ٕٞسيٍز  ٚزر حيٗ س٘سٌي ث٘ ٝيبسٞب ّٛ ٚاىف يىسيٍز سٛػ ٝزاؽشٝثبؽٙس  ٚاس آٖ اىالُ زاؽش ٝثبؽٙس.
 ذب٘ٛاز ٜدسري زذشز  ٚدغز  ٚذٛيؾب٘ٚساٖ آٖٞب اس زذبِز زر س٘سٌي سٚعٞب دزٞيش وٙٙس. لجُ اس اسزٚاع ،زذشزٞب  ٚدغزٞب ثب ٚاعي ٝذب٘ٛاز ٜفزفز ؽٙبذز ّمبيس ٕٞسيٍز را زاؽش ٝثبؽٙس ٚاس اسزٚاع ٔقّحشي  ٚثس ٖٚؽٙبذز يىسيٍز دزٞيش وٙٙس.
 اسزٚاع زذشز  ٚدغزي و ٝفبفّ ٝىجمبسي ٘سار٘س  ٚيب فبفّ ٝىجمبسي آٖٞب وٕشز اعز اسزٚاع ذٛثياعز.
 سٚػيٗ ٔٛلِ ا٘شربة ٕٞغز ثبيس سٛػ ٝزاؽش ٝثبؽٙس و ٝفززي را و ٝثزاي ٕٞغزي ا٘شربة ٔيوٙٙساس ِحبً عٙي ثب  ٓٞفبفّ ٝسيبز ٘ساؽش ٝثبؽٙس.
 سٚػيٗ لجُ اس ا٘شربة يىسيٍز اس اّشمبزار ٔذٞجي ٔ ٚيشاٖ زيٗزاري يىسيٍز آٌبٞي زاؽش ٝثبؽٙسو ٝعيح اّشمبزار زيٙي آٖٞب اذشالف سيبزي ثب ٘ ٓٞساؽش ٝثبؽس.
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اس وٕخ ،ا .)1369( .رياوشىاسي اجتماعي کاربردي .سزػٕ :ٝفزٞبز ٔبٞز .ا٘شؾبرار آعشبٖ لسط رمٛي.
اّشاسي ،ػ .)1380( .تحليل ساختاري جىسيت ،وگرش بر تحليل جىسي در ايرانٌ .ززآٚري  ٚسَٙيٓ٘ :غزيٗ ػشئي .سٟزاٖ:
زا٘ؾٍب ٜؽٟيس ثٟؾشي.
ثٟبري ،ط؛  ٚزيٍزي .)1386( .آسيبشىاسي خاوًادٌ .سٟزاٖ٘ :ساي آريب٘ب .چبح ا.َٚ
دٛرِيفاِّٟي .)1389 ( .ٖ ،بررسي رابطٍ مُارتَاي اجتماعي با سازگاري زواشًيي زوان شاغل تبريس .دبيبٖ٘بٔٝ
وبرؽٙبعي ارؽس ػبْٔٝؽٙبعي ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔي ٚاحسسجزيش.
سمٛي .)1383( .ٖ ،مباوي جمعيتشىاسي .سجزيش :ا٘شؾبرار زا٘يبَ.
سيٕٛرِٛئي ،ه .)1389( .بررسي عًامل مًثر بر رضايت زواشًيي در بيه زوان شُر آررشُر .دبيبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعي ارؽس
ػبْٔٝؽٙبعي ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔي ٚاحس سجزيش.
حغيٙي ،ح .)1386( .جامعٍشىاسي وظام گسيختگي خاوًادٌ ي طالق .سٟزاٖ٘ :ؾز عّٕبٖ.
ريششر ،ع .)1384( .وظريٍَاي جامعٍشىاسي در ديران معاصر .سزػٕٔ :ٝحغٗ طالطي .سٟزاٖ :ا٘شؾبرار ّّٕي.
عبرٚذب٘ي ،ة .)1385( .مقذمٍاي بر جامعٍشىاسي خاوًادٌ .سٟزاٖ :ا٘شؾبرار عزٚػ .چبح ٞؾشٓ.
عٍبِٗ ،)1380( .ْ ،جامعٍشىاسي تاريخي خاوًادٌ .سزػٕ :ٝحٕيس اِيبعي .سٟزاٖ٘ :ؾز ٔزوش .چبح ز.ْٚ
عفيشي ،خ .)1377( .جامعٍشىاسي اشتغال زوان .سٟزاٖٛٔ :عغ ٝفزٍٙٞي ا٘شؾبرار سجيبٖ.
فسري .)1388( .ٓ ،فرَىگوامٍ فارسي ياشگان ي اعالم فرَىگ معاصر .ػّس ز ،ّْٚسسٚيٗ ٚاحس دضٞٚؼ.
ّجساِٟي .)1386( .ْ ،اوجمه جامعٍشىاسي ايران ،مجمًعٍ مقاالت آسيبَاي اجتماعي ايران .سٟزاٖ٘ :ؾز آٌ .ٝچبح ز.ْٚ
وٛئٗ ،ة .)1382( .درآمذي بر جامعٍشىاسي .سزػٕٔ :ٝحغٗ طالطي .سٟزاٖ٘ :ؾز سٛسيب .چبح چٟبرز.ٓٞ
ٌيس٘ش ،آ .)1382( .جامعٍشىاسي .سزػٕٛٙٔ :ٝچٟز فجٛري .سٟزاٖ٘ :ؾز ٘ي .چبح ز.ٓٞ
ْٔيٗ .)1381( .ْ ،فرَىگ فارسي معيه .سٟزاٖ :ا٘شؾبرار وجيز.
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