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نقش واسطهگزی جهت گیزی مذهبی بزای سبکهای فزسندپزوری و
معنای سندگی در دانشآموسان پایهی سوم دورهی دبیزستان شهز شیزاس
ٔیٙب ذّیّیفط*  ،1سّغب٘ؼّی وبظٕی  ،2حدتاِ ٝخبٚیسی
تبضید زضیبفت1392 /10 /16 :

3

تبضید پصیطش1393 /03 /21 :

چکيذُ
ٞسف اظ ایٗ تحمیك ،تجییٗ ٘مص ٚاسغٌٝطی خٟتٌیطی ٔصٞجی زض ضاثغٝی ثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی
ٚاِسیٗ ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی زا٘صآٔٛظاٖ پبیٝی س ْٛزثیطستبٖ ضٟط ضیطاظ ثٛز .ثٙٔٝظٛض ا٘دبْ ایٗ
پژٞٚص٘ 271 ،فط اظ زا٘صآٔ ٛظاٖ سبَ س ْٛزثیطستبٖ ضٟط ضیطاظ ( 138زذتط 133 ٚپسط) ثٝ
ضیٜٛی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای چٙسٔطحّٝای ،ا٘تربة ضس٘س .خٟت خٕغآٚضی زازٜٞب اظ پطسطٙبٔٝی
سجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ زیب٘ب ثبٔطیٙس( ٔ ٚ )ْ1967ؼٙبزاض ثٛزٖ ظ٘سٌی(غبِحیٚ )1374 ،
پطسطٙبٔٝی خٟتٌیطی ٔصٞجی(اِجطظی ) 1382،استفبز ٜضس .ثٙٔٝظٛض تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞبی
ذبْ اظ ضیٜٛی آٔبضی تحّیُ ٔسیط استفبز ٜضس٘ .تبیح تح ّیُ ٘طبٖ زاز و ٝزض ٔدٕٛع  %41اظ
ٚاضیب٘س ٔؼٙبی ظ٘سٌی تٛسظ خٟت ٌیطی ٔصٞجی ٕٞب٘ٙسسبظی ضس ٚ ٜسجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ
لبثُ پیص ثیٙی است .ثٙبثطایٗ ٘تبیح ثٝزست آٔس٘ ٜطبٖ زاز و ٝخٟتٌیطی ٔصٞجی ٘مص
ٚاسغٌ ٝطی ٔؼٙبزاض ثطای سجه فطظ٘سپطٚضی ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی زا٘صآٔٛظاٖ پبیٝی س ْٛزثیطستبٖ
ثبظی ٔیوٙس.
ٍاصُّاي کليذي :خٟت ٌیطی ٔصٞجی ،سجه فطظ٘سپطٚضیٔ ،ؼٙبی ظ٘سٌی.

ٔ - 1طبٚض ٔطوع اذتالالت ضفتبضی  ٚػبعفی.
 - 2استبزیبض زا٘طىس ٜػّ ْٛتطثیتی  ٚضٚا٘طٙبسی .زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس ٔطٚزضت.
 - 3استبزیبض زا٘طىس ٜػّ ْٛتطثیتی  ٚضٚا٘طٙبسی .زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس ٔطٚزضت.
* ٘ٛیسٙسٜی ٔسئٔ َٛمبِmina-khalilifar@yahoo.com،ٝ
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هقذهِ
ثب تٛخ ٝث ٝسبذت فطٍٙٞی ٔب  ٚتغییط  ٚتحٛالت سطیغ اضظشٞب زض ثطذی اظ الطبض خبٔؼ ٝاظ خّٕٝ
٘سُ خٛاٖ ٛ٘ ٚخٛاٖ ،ضطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضسس ػٛأّی و ٝث ٝزاضتٗ خبٔؼٝای أیسٚاض ،سبِٓ  ٚپٛیب
وٕه ٔیوٙسٛٔ ،ضز ث طضسی لطاض ٌیطز .زض ٔمغؼی اظ ضضس و ٝفطز ٚاضز سٙیٗ ٘ٛخٛا٘ی ضس ٚ ٜاظ
تفىط ا٘تعاػی ثطذٛضزاض ٔیضٛز ،ثٝز٘جبَ وست ٛٞیت ذٛز ٔیضٚزٕٞ .چٙیٗ ٔیذٛاٞس ثسا٘س وٝ
ویست؟ اظ ودب آٔس ٜاست؟ ث ٝودب ٔیضٚز؟ ثطای چ ٝظ ٘سٌی ٔی وٙس؟ چ ٝثبٚضٞبیی ثبیس زاضت ٝثبضس
 ٚچطا؟ ٕٞ ٚیٗ عٛض ػال ٜٚثط ٌصضت ٝث ٝحبَ  ٚآیٙس٘ ٜیع تٛخٔ ٝی ٕ٘بیس  ٚث ٝز٘جبَ ضٙبذت ٔؼٙبی
ظ٘سٌی ذٛز زض حبَ  ٚآیٙس ٜاست .ایٗ ٌط ٜٚزض ایٗ ٔمغغ اظ ظ٘سٌی ٔمساض لبثُ تٛخٟی فطبض ضٚا٘ی
ضا ث ٝذبعط ٍ٘طا٘ی ثطای آیٙسٜی ضغّی  ٚذب٘ٛازٌیٔ ،تحُٕ ٔیض٘ٛس .ثٙبثطایٗ خٟت تٛا٘بیی ٔمبثّٝ
ثب ایٗ فطبضٞب ث ٝزاضتٗ ٔؼٙب زض ظ٘سٌی ٘یبظ زاض٘س.
ٔؼٙبی ظ٘سٌیٔ ،فٟٔٛی و ٝفطا٘ىُ  1آٖ ضا ٔغطح وطز ،ث ٝافطاز وٕه ٔیوٙس تب ظ٘سٌی ضا ٞسفٕٙس
زیس ٚ ٜض٘حٞب ٘ ٚبٔالیٕبت ظ٘سٌی ضا ثٝذبعط ٚخٛز ٔؼٙب تحُٕ وٙٙسٔ .ؼ ٙبی ظ٘سٌی ،خستدٛی
ٔؼٙبیی زض ظ٘سٌی است و ٝظیستٗ ضا تٛخی ٝوٙس .ایٗ ٔؼٙب ٔیتٛا٘س اظ عطیك ا٘دبْ وبضی اضظضٕٙس
یب ثب تدطث ٝوطزٖ اضظشٞبی ٚاال  ٚیب تحُٕ ض٘ح  ٚزضز زض ظ٘سٌی فطز ثٝزست آیس (فطا٘ىُ.) 1375،
ایٗ ٔف ْٟٛتٛسظ فطا٘ىُ زض ذالَ زٚضٜی اسبضتص زض اضزٌٚب ٜوبض اخجبضی آظٔبیص ضس  ٚآٖ تدبضة
زض وتبثی تحت ػٛٙاٖ «ا٘سبٖ زض خستدٛی ٔؼٙب» ث ٝچبح ضسیس .فطا٘ىُ ثطاسبس تدطثیبت ذٛز
زضیبفت تٟٙب وسب٘ی اظ ایٗ اضزٌٚب ٜخبٖ سبِٓ ث ٝزض ثطز٘س ؤ ٝؼٙبیی زض ظ٘سٌی ذٛز یبفتٙس(فطا٘ىُ،
 .)1977أب ٔؼٙبی ظ٘سٌی ذٛز ٔیتٛا٘س ٔحػ َٛػٛأُ زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٔتؼسزی
ثبضس(فطا٘ىُ.) 1375،
یىی اظ ػٛأُ ثسیبض ٔ ٚ ٟٓاثطٌصاض ثط ضفتبض  ٚضرػیت فطز ،ذب٘ٛاز ٜاستٔ .حیظ ذب٘ٛاز ٜاِٚیٗ  ٚثب
زٚاْتطیٗ ػبّٔی است و ٝزض ضضس ضرػیت افطاز تبثیط ٔیٌصاضز .ایٗ ٘ظبْ ثٝعٛض ٔستمیٓ یب غیط
ٔستمیٓ اظ عطیك ضٚشٞبی ٔرتّف ثط تطثیت وٛزوبٖ تبثیط ٔیٌصاضزٚ .اِسیٗ ثطای تطثیت
فطظ٘سا٘طبٖ اػتمبزاتٌ ،طایطبت ثیب٘بت غیطوالٔی  ٚضٚشٞبی ٔرتّفی زاض٘س ؤ ٝدٕٛػٝی ایٟٙب
سجه فطظ٘سپطٚضی ٚ 2اِسیٗ ضا تطىیُ ٔیزٞس .زض ٔٛضز سجه فطظ٘سپطٚضی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٘ظطیبت،
٘ظطیٝی ثبٔطیٙس  ) 1967 (3است .ثبٔطیٙس س ٝسجه فطظ٘ سپطٚضی ثب ذػٛغیبت  ٚآثبض ٔتفبٚت فطظ٘ساٖ

1.Franklle
2. Parenting styles
3. Diana Baumrind
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ضا شوط ٕ٘ٛز .فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی  1وٚ ٝاِسیٗ زضذٛاستٞبی ٔؼمِٛی ثطای پرتٍی زاض٘س  ٚایٗ
زضذٛاستٞب ضا ثب تؼییٗ ٔحسٚزیت ٞب  ٚاغطاض ثط ایٙى ٝثبیس اظ آٟ٘ب تجؼیت وٙس ،ث ٝاخطا ٔیٌصاض٘س.
فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ 2 ٝوٚ ٝاِسیٗ ٔتٛلغ ٞستٙس  ٚثطای پیطٚی وطزٖ اظ آٖ چٙبٖ اضظش ظیبزی لبئُ
ٞستٙس و ٝفطظ ٘سا٘طبٖ زٚست ٘ساض٘س پیطٚی وٙٙس .فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط  3وٚ ٝاِسیٗ ٟٔطٚضظ  ٚپصیطا
ثٛزِٚ ٜی ٔتٛلغ ٘یستٙس  ٚاظ ٞط ٌ ٝ٘ٛاػٕبَ وٙتطَ ذٛززاضی ٔیوٙٙس.
ضٚا٘طٙبسبٖ اختٕبػی  ٚخبٔؼٝضٙبسبٖ ٔؼتمس٘س و ٝضیٜٛی فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ثط سبذتبضٞبی ضضس
شٙٞی  ٚػمّی وٛزن  ٚثسیبضی اظ خٙجٞٝبی ضٚاٖضٙبذتی اظ خّٕ ٝسجه تفىط فطظ٘ساٖ ،سبظٌبضی
اختٕبػیٔ ،طىالت ضفتبضی ٘ٛخٛا٘ی  ٚذٛزاضظضی ٔثجت  ٚاحسبس ٔٛفمیت زض وبضٞب ،تبثیط فطاٚا٘ی
زاض٘س (وبپالٖ  ،2000 ،4تطخٕٝی فیطٚظثرت .) 1384 ،یىی اظ ایٗ خٙجٞٝبی ٔ ٟٓضرػیت فطز،
ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ظ٘سٌی اٚست.
زض تحمیمی و ٝتٛسظ سبی  ) 1997 (5زض ٔٛضز ثطضسی ضاثغٝی ضیٜٞٛبی فطظ٘سپطٚضی ثب ٔؼٙبزاض ثٛزٖ
ظ٘سٌی ا٘دبْ زاز٘ ،طبٖ زاز ٜضس فطظ٘سا٘ی وٚ ٝاِسیٙی ثب ضیٜٛی فطظ٘سپطٚضی زیىتبتٛض یب آظازٌصاض
زاض٘س ،احسبس ٔؼٙبی وٕتطی زض ظ٘سٌی زاضتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ظ٘سٌی ثب سجه
فطظ٘سپطٚضی زٔىطات ضاثغٝی ٔؼٙبزاض ٔثجت زاضز.
سّیٕی (  )1388زض پبیبٖ٘بٔٝی ذٛز تحت ػٛٙاٖ ثطضسی ضاثغٝی ضیٜٞٛبی فطظ٘س پطٚضی ٚاِسیٗ ثب
ٔؼٙبی ظ٘سٌی  ٚسالٔت ضٚاٖ ثط ضٚی زا٘ص آٔٛظاٖ زثیطستب٘ی ضٟط ٌطٌبٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس وٝ
فطظ٘ساٖ آٖ زست ٝاظ ٚاِسیٙی و ٝضیٜٛی فطظ٘سپطٚضی التساضعّت زاضتٙس ،ث ٝعطظ فبحطی ظ٘سٌی
ٔؼٙبزاضتطی ٘سجت ث ٝثمیٝی سجه ٞبی فطظ٘سپطٚضی زاضتٙس .إٞ ٚچٙیٗ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝثیٗ سجه
فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیطا٘ ٚ ٝسّغٌ ٝط ثب ٔؼٙبزاضی ظ٘سٌی فطظ٘ساٖ ضاثغٝی ٔؼ ٙبزاض ٔٙفی ٚخٛز زاضز.
یىی زیٍط اظ خٙجٞٝبی ٔ ٟٓضرػیت فطز و ٝتحت تبثیط ذب٘ٛاز ٚ ٜسجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ است،
زیٙساضی اٚست .ث ٝػمیسٜی اضیىسٚ ) 1975( 6 ٖٛاِسیٗ ثب تبثیطٌصاضی ذٛز زض اِٚیٗ ٔطحّٝی
ضضس«ٔٗ  »7یؼٙی ٔطحّٝی«ایدبز اػتٕبز  8زض ثطاثط ثیاػتٕبزی» تبثیط ٔستمیٓ زاض٘سٚ .ی ٔؼتمس
است و« ٝاػتٕبز» زض وٛزوی پبی ٚ ٝاسبس ایٕبٖ  9زض ثعضٌسبِی است .ایٕبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٘یبظ
1. Authoritative
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حیبتی ،ا٘سبٖ ضا ث ٝسٛی پصیطش زیٗ سٛق ٔیزٞس .پس ٞط ٌ ٝ٘ٛضؼف زض سجه ضفتبضی  ٚتطثیتی
ٚاِسیٗ ٘سجت ث ٝفطظ٘سا٘طبٖٛٔ ،خت ایدبز حس ثیاػتٕبزی ضس ٚ ٜاظ ٘ظط اضیىس ٖ ٛایدبز اػتٕبز یب
ثیاػتٕبزی زض وٛزوبٖ تبثیط ٔستمیٓ ثط ضیٜٛی زیٙساضی  ٚسجه خٟتٌیطی ٔصٞجی آ٘بٖ زض آیٙسٜ
زاضز.
خٟتٌیطی ٔصٞجی  1زالیُ اثعاضی  ٚغیط اثعاضی است و ٝافطاز زض اػتمبزات ،ثبٚضٞب  ٚاػٕبَ ٔصٞجی
ذٛز ثیبٖ ٔیوٙٙس  .زض ضٚا٘طٙبسی تحت ػٛٙاٖ«اٍ٘یعٔ ٜصٞجی» یب «خٟتٌیطی ٔصٞجی» ٔٛضز
تفحع لطاض ٌطفت ٝاست (آِپٛضت .) 1967 ،زض ثبٚضٞبی ٔصٞجی ضیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ( ) 1993ز ٚسجه
خٟتٌیطی ٔغطح ٔیوٙس - 1 .سجه خٟتٌیطی زضٖٚفىٙی ضس :2 ٜثٔ ٝؼٙبی زض٘ٚی ضسٖ ٔٙجغ
اٍ٘یعضی ثیط٘ٚی ثطاسبس فطبضٞبی زض٘ٚیٔ ،ب٘ٙس احسبس ٌٙب ٚ ٜاضغطاة  ٚتٟسیس ذٛز پٙساض .ٜزض
ٚالغ سجه تٙظیٕی ٕٞبٖ اغغالح ٚخساٖ زض زض ٖٚا٘سبٖ است وٞ ٝطٌب ٜذغبیی ٔربِف لٛا٘یٗ
ثیط٘ٚی ٚضغ ضس ،ٜغٛضت ٔیٌیطز .زض ا٘سبٖ احسبس ٌٙب ٜیب ػصاة ٚخساٖ یب اضغطاة ثٚٝخٛز
ٔیآیس - 2 .سجه خٟتٌیطی ٕٞب٘ٙسسبظی ضس :3 ٜزض ایٗ سجه ،ضفتبض ثطاسبس اضظشٞب  ٚاٞساف
فطزی زضٖٚسبظی ضس ٜغٛضت ٔیٌیطز .ث ٝػجبضت زیٍط ،زض ایٗ ضیٜٛی تٙظیٕی زیٍط احسبس ٌٙبٜ
٘بضی اظ ضفتبض ثیط٘ٚی ،ضفتبض ضا تحطیه ٕ٘یوٙس .ثّى ٝا٘سبٖ ثط اسبس ػمبیس  ٚثبٚضٞبی ذٛز ،ث ٝآٖ
زست یبفت ٚ ٝعجك آٖ ػُٕ ٔیوٙس.
پژٞٚص فسایی(  ) 1385و ٝضاثغٝی ازضان فطظ٘ساٖ اظ سج ه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ  ٚخٟتٌیطی
ٔصٞجی ضا ٔٛضز پژٞٚص لطاض زاز٘ ،طبٖ زاز و ٝثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی سّغٌٝط  ٚخٟتٌیطی
ٔصٞجی زضٖٚفىٙی ضس ٜضاثغٝی ٔؼٙبزاض ٔثجت ٔطبٞس ٜضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی
لسضتعّت  ٚخٟتٌیطی ٔصٞجی زضٖٚسبظی ضس( ٜث ٝفطْ ٕٞب٘ٙسسبظی) ضاثغٝی ٔؼٙبزاض ٔثجت
ٚخٛز زاضز  ٚثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی آظازٌصاض ثب ٞط یه اظ سجهٞبی خٟتٌیطی ٔصٞجی ضاثغٝی
ٔؼٙبزاض ٔٙفی ٚخٛز زاضز.
زضتی( ) 1387زض تحمیك ذٛز ٘تیدٌ ٝطفت ثیٗ فطظ٘ساٖ افطازی و ٝسجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی
زاض٘س ،اظ ٘ظط خٟت ٌیطی ٔصٞجی تفبٚت ظیبزی ثب زیٍط سجهٞبی فطظ٘سپطٚضی ٚخٛز زاضز.
خٟتٌیطی ٔصٞجی زض ٖٚسبظی ضس ٜزض فطظ٘ساٖ ایٗ ٌط ٜٚاظ ٚاِسیٗ ،ث ٝعطظ ٔؼٙبزاضی اظ زٌ ٚطٜٚ
زیٍط ثیطتط است .ضطیفی (  ) 1390ثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی  ٚخٟتٌیطی ٔصٞجی زضٖٚسبظی
ضسٕٞ( ٜب٘ٙسسبظی ضس )ٜضاثغٝی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی پیسا وطز ٜاست.

1.religious motivation
2.the regulatory light was breaking up
3.light regulation of replication
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تحمیمبت ٔرتّف ٘یع ٘طبٖ زٙٞسٜی ٚخٛز اضتجبط ثیٗ سجه خٟتٌیطی ٔصٞجی ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی
افطاز ٔی ثبضسٌّٚٛ .ض  ) 1996(1زض ت حمیمی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙا٘دبْ زاز ٔ ،تٛخ ٝضس افطازی و ٝاظ ٘ظط
ٔصٞجی زض سغح پبییٙی ٞستٙس ،احسبس ثیٞسفی  ٚثیٍبٍ٘ی ٘سجت ث ٝاختٕبع زض ثیٗ آٟ٘ب
ٔتساَٚتط است.وبضس ) 2000 (2 ٖٛاػتمبز زاضز و ٝیىی اظ ػُّ آسیت پصیط ثٛزٖ افطاز ثیٞسفی آ٘بٖ
است ٔ ٚصٞت ٘مص ٕٟٔی زض ٞسفٕٙس ثٛزٖ ظ٘سٌی ا٘سبٖ ثٚٝیژ ٜوست اضظشٞبی سبظ٘س ٜزاضز .زض
ٔغبِؼٝی ثیٗ فطٍٙٞی زض  19وطٛض غطثی و ٝثط ضٚی ٘ 28085فط آظٔٛز٘ی ا٘دبْ ضس ٜثٛز ،زضیبفتٙس
وٞ ٝط چ ٝا٘سبٖٞب پبیجٙسی ثیطتطی ثٔ ٝصٞت زاضت ٝثبضٙس ،زضخٝی ٌطایص آٟ٘ب ث ٝذٛزوطی
وٕتط است(٘یّٕٗٞ ،بِپطِٖ ،یِٛ ٚ ٖٛئیع .) 1997 ،3
وال٘تطی( ) 1380زض پژٞٚص ذٛز ث ٝثطضسی ضاثغٝی خٟت ٌیطی ٔصٞجی ثب سالٔت ضٚاٖ زا٘طدٛیبٖ
پطزاذت ٝاست .ا ٚزض ایٗ تحمیك ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس و  ٝسالٔت ضٚاٖ زٌ ٚط ٜٚزا٘طدٛیبٖ پعضىی
زضٖٚس ٚ ٛثطٖٚس ،ٛتفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز  ٚزا٘طدٛیبٖ زضٖٚس ٛثب ٘طبطتط اظ زا٘طدٛیبٖ
ثط ٖٚسٞ ٛستٙس٘ .تبیح پژٞٚصٞبی استٛاض(  ) 1385حبوی اظ ایٗ ثٛز و ٝزض ٔدٕٛع ٔب ثیٗ
زضٖٚسبظی ث ٝفطْ ٕٞب٘ٙسسبظی  ٚاثؼبز ٔرتّف سالٔت ضٚاٖ ضاثغٝی ٔٙفی ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز ٚ
ثیٗ زضٖٚسبظی ث ٝفطْ زض ٖٚفىٙی  ٚاثؼبز ٔرتّف سالٔت ضٚاٖ ضاثغٝی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثٛز ٜاست.
ثب خٕغ ثٙسی ٔغبِت ٔغطح ضس ،ٜث٘ٝظط ٔیضسس و ٝسجه خٟتٌیطی ٔصٞجی ثتٛا٘س زض ٔسَ
پطزاظی ٘مص ٚاسغٝای ثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ٔ ٚؼٙبزاضی ظ٘سٌی فطظ٘ساٖ ایفبء وٙس.
ثٙبثطایٗ ٞسف ایٗ پژٞٚص تجییٗ ٘مص ٚاسغٌٝطی خٟتٌیطی ٔصٞجی زض ضاثغٝی ثیٗ سجه
فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی فطظ٘ساٖ ٔی ثبضس.
رٍش
ضٚش تحمیك حبضط تٛغیفی اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی است.
ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِگيزي
ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پژٞٚص ثٝغٛضت تػبزفی  ٚاظ ٘ٛع ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای چٙس ٔطحّٝای
ٔی ثبضس .ث ٝایٗ غٛضت و ٝاظ ثیٗ ٘ 4بحیٝی آٔٛظش  ٚپطٚضش ضٟط ضیطاظ٘ ،بحیٞٝبی 3 ٚ 2
ثٝغٛضت تػبزفی ث ٝػٛٙاٖ ٚاحسٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ا٘تربة  ٚسپس اظ ثیٗ زثیطستبٖٞبی ایٗ ٘ٛاحی،
 4زثیطستبٖ ثٝغٛضت تػبزفی ا٘تربة ضس٘س و 2 ٝزثیطستبٖ زذتطا٘ 2 ٚ ٝزثیطستبٖ پسطا٘ ٝثٛز٘س.
سپس زض ٞط زثیطستبٖ یه والس س ْٛضیبضی ،یه والس س ْٛتدطثی  ٚیه والس س ْٛا٘سب٘ی

1. Glover
2. Carson
3. Neelman & Healpern & Leon & Lewis
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ث ٝغٛضت تػبزفی ا٘تربة ضس  ٚزا٘صآٔٛظاٖ ایٗ والسٞب ٚ ٚاِسیٗ آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛی
تحمیك حبضط ا٘تربة ٌطزیس٘س و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛضا ٘ 308فط تطىیُ زاز٘س .ایٗ تؼساز پس اظ
خٕغ آٚضی ث ٝػّت ػسْ تحٛیُ پطسطٙبٔ ٝتٛسظ ثؼضی زا٘صآٔٛظاٖ ٔ ٚرسٚش ثٛزٖ ثطذی
پطسطٙبٔٞٝب ،ث٘ 271 ٝفط تمّیُ یبفت و ٝاظ ایٗ تؼساز  138زذتط  133 ٚپسط ثٛز٘س.
ابشار گزدآٍري اطالعات
زض ایٗ پژٞٚص اظ س ٝپطسطٙبٔٝی استب٘ساضز ضس ٜثطای ٌطزآٚضی اعالػبت استفبز ٜضس ٜاست.
الف  -پزسشٌاهِ ي سبک فزسًذپزٍري دیاًا باهزیٌذ :ایٗ ٔمیبس تٛسظ ثبٔطیٙس(  )ْ1967تٟیٝ
ضس ٚ ٜس ٝسجه فطظ٘س پطٚضی یؼٙی سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی ،سجه فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٚ ٝ
سجه فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط ضا ٔیسٙدٙس .ایٗ پطسطٙبٔ ٝضبُٔ  30سٛاَ است و ٝثطای ٞط سجه
 10س ٛاَ زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست .ایٗ ٔمیبس تٛسظ ٚاِسیٗ تىٕیُ ذٛاٞس ضس .اظ پبسدزٙٞسٜ
ذٛاستٔ ٝیضٛز ضیٜٛای و ٝزض پطٚضش فطظ٘سا٘طبٖ ثٝوبض ثطزٜا٘س ضا اػالْ ٕ٘بیٙس .ثط اسبس ٔمیبس
 5زضخٝای اظ غفط تب چٟبض ث٘ ٝحٜٛی ِیىطت اظ وبٔال ٔربِفٓ( ) 0تب وبٔال ٔٛافمٓ ( ٔ ) 4طرع ضسٜ
است.
 10ػجبضت ٔطثٛط ثٔ ٝمیبس آسبٌٖیطی28- 24- 21- 19- 17- 14- 13- 10- 6- 1 :
 10ػجبضت ٔطثٛط ثٔ ٝمیبس استجسازی29- 26- 25- 18- 16- 12- 9- 7- 3- 2 :
 10ػجبضت ٔطثٛط ثٔ ٝمیبس التساض ٔٙغمی30- 27- 23- 22- 20- 15- 11- 8- 5- 4 :
ایٗ پطسطٙبٔ ٝلجال تٛسظ اسفٙسیبضی (ٛٔ ) 1374ضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاست .اسفٙسیبضی ()1374
پبیبیی ثبظآظٔبیی ایٗ پطسطٙبٔ ٝضا ثطای آسبٌٖیطی  ، 0 /69ثطای استجسازی  ٚ 0 /77التساض ٔٙغمی
ٌ 0/73عاضش وطز ٜاست .ثٛضی ( ٘ )ْ1991یع پبیبیی ثبظآظٔبیی ایٗ پطسطٙبٔ ٝضا ثطای آسبٌٖیطی
 ، 0 /81ثطای استجسازی  ٚ 0 /85ثطای التساض ٔٙغمی ٌ 0 /92عاضش وطز ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٚی زض ٔٛضز
اػتجبض پطسط ٙبٔ٘ ٝتبیح ظیط ضا ٌعاضش وطز ٜاستٔ :ستجس ثٛزٖ ضاثغٝی ٔؼىٛس ثب آسبٌٖیطی 0/50
 ٚثب التساض ٔٙغمی  0 /52زاضز.
ب  -پزسشٌاهِي جْتگيزي هذّبي(البزسي :)3131،ایٗ پطسطٙبٔٔ ٝطتُٕ ثط ز ٚظیط ٔمیبس
زضٖٚفىٙی ضس ٚ ٜزضٖٚسبظی ث ٝفطْ ٕٞب٘ٙسسبظی ضسٔ ٜی ثبضس .ایٗ ٔمیبس تٛسظ اِجطظی
( ) 1382تٟی ٝضس ٜاست .ایٗ پطسطٙبٔ ٝز ٚسجه خٟتٌیطی ٔصٞجی یؼٙی سجه خٟتٌیطی
ٔصٞجی زض ٖٚسبظی ضس ٜث ٝفطْ ٕٞب٘ٙسسبظی ضس ٚ ٜسجه خٟتٌیطی ٔصٞجی زضٖٚفىٙی ضس ٜضا
ٔیسٙدٙس .تؼساز وُ ٌٛیٞٝب ٌٛ 12ی ٚ ٝثطای ٞط سجه ٌٛ 6ی ٝزض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاستٌٛ .یٞٝبی
 11- 9- 8- 6- 4-1سجه خٟت ٌیطی ٕٞب٘ٙسسبظی ضس ٜضا ٘طبٖ زازٌٛ ٚ ٜیٞٝبی 12- 10- 7- 5- 3- 2
سجه خٟتٌیطی زضٖٚفىٙی ضس ٜضا ٔیسٙدس .حسالُ ٕ٘ط ٜثطای ٞط سجه  ٚ 6حساوثط 48
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ٔی ثبضس .ثٞ ٝط ٌٛی ٝثیٗ  1تب  8أتیبظ تؼّك ٔی ٌیطز .خٕغ أتیبظات ٞط سجه ٔطرع ٔیوٙس وٝ
فطز زاضای چ ٝسجىی است .اِجطظی زض ذػٛظ ثطضسی ضٚایی پطسطٙبٔ ٝاظ پطسطٙبٔٝی ذٛزٌطزا٘ی
یبزٌیطی استفبز ٜوطز ٜو ٝضٚایی آظٖٔٞٛب ضا ٘طبٖ ٔی زٞس٘ .تبیح ٔغبِؼبت پبیبیی ایٗ پطسطٙبٔ ٝثٝ
ضیٜٛی ثبظآظٔبیی  ٚآِفبی وط٘ٚجبخ اظ پبیبیی پطسطٙبٔٝی زض٘ٚیسبظی حىبیت زاضت .ضطیت پبیبیی
ثطای سجه زضٖٚفىٙی ضس ٜثطاثط  ٚ 0/76ثطای سجه ٕٞب٘ٙسسبظی ضس ٜثطاثط  0 /73ثٛز .ضطیت
پبیبیی وط٘ٚجبخ ثطای سجه زضٖٚفىٙی ضس ٚ 0 /78 ٜثطای سجه ٕٞب٘ٙسسبظی ثطاثط  0 /75ثٛز .زض
پژٞٚص حبضط ٔمساض پبیبیی ث ٝضٚش آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای سجه زضٖٚفىٙی ضس ٜثطاثط ثب ٚ 0/77
ثطای سجه ٕٞب٘ٙسسبظی ضس 0 /61 ٜثٝزست آٔس ٜاست .پطسصٞبی ٔمیبس ثٝغٛضت عیف ٔسضج
(وبٔال زضست;  8تب اغال زضست ٘یست; ٔ ) 1ی ثبضس.
ج  -پزسشٌاهِ ي هعٌادار بَدى سًذگي(صالحي :)3171،ایٗ پطسطٙبٔ ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝؼیبضٞب ٚ
ٔالنٞبی استرطاج ضس ٜاظ ٘ظط ٚیىتٛض فطا٘ىُ ؤ ٝجیٗ ٚخٛز ٔؼٙب زض ظ٘سٌی است ،تٙظیٓ ضسٜ
است .ایٗ پطسطٙبٔ ٝتٛسظ ٟٔسی ٝغبِحی زض سبَ  1374ثطای اذص زضخٝی زوتطای ضٚا٘طٙبسی
تٟی ٚ ٝتسٚیٗ ٌطزیس ٜاست .پطسطٙبٔ ٝضبُٔ  50سٛاَ زض اضتجبط ثب ٚخٛز ٔؼٙب زض ظ٘سٌی استٞ .ط
سٛاَ  7اضظش ثٝذٛز اذتػبظ ٔیزٞس .اضظش ٘ 1طبٍ٘ط ػسْ تٛافك وبُٔ ثب سٛاَ  ٚاضظش ٘ 7طبٍ٘ط
تٛافك وبُٔ ثب سٛاَ است .ایٗ پطسطٙبٔ ٝثٝغٛضت ذٛزسٙدی است  ٚظٔبٖ زض پبسرٍٛیی ٔغطح
٘یست .اٌطچ ٝثٝعٛض ٔؼٕ 25 َٛزلیم ٝعٔ َٛیوطس ٞ ٚط سٛاَ  7اضظش ضا ثٝذٛز اذتػبظ
ٔیزٞس .اضظش ٘ 1طبٍ٘ط ػسْ تٛافك وبُٔ ثب سٛاَ  ٚاضظش ٘ 7طبٍ٘ط تٛافك وبُٔ ثب سٛاَ است.
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات آظٔٛز٘ی ث ٝسٛاالت ٔؼیبضی ثطای تطریع ٚخٛز ٔؼٙب زض ظ٘سٌی است .چٙب٘چٝ
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات فطز وٕتط اظ ٔیبٍ٘یٗ وُ ثبضس٘ ،طبٍ٘ط ثیٔؼٙبیی زض ظ٘سٌی است .الظْ ث ٝشوط است
و ٝسٛاالت ٕ٘ 47- 44- 43- 42- 39- 38- 29- 27- 22- 21- 19- 12- 10- 9- 5- 1طٜی ٔؼىٛس
ٔیٌیط٘س(غبِحی .)1374 ،ضٚایی  ٚپبیبیی پطسطٙبٔٝی ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ظ٘سٌی تٛسظ ٞفت تٗ اظ
اسبتیس زوتطای ضٚا٘طٙبسی تبییس ضس ٜاست .ضطیت پبیبیی پطسطٙبٔٝی ٔؼٙبثرص ثٛزٖ ظ٘سٌی ثب
استفبز ٜاظ فطٔ َٛآِفبی وٛض٘جبخ  0 /91ثٝزست آٔس ٜاست (غبِحیٕٞ .) 1374،چٙیٗ زض استبٖ
ٔبظ٘سضاٖ تٛسظ حسٗ ظاز )1378 (ٜاظ عطیك ضٚش ثبظآظٔبیی ،پبیبیی پطسطٙبٔ 0 /89 ٝثٝزست آٔسٜ
است.
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یافتِّا ٍ ًتایج:
رٍش آهاري تجشیِ ٍ تحليل دادُّا:
اعالػبت زض ز ٚسغح آٔبض تٛغیفی  ٚاستٙجبعی ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٔیٌیطز .زض سغح
تٛغیفی ثٌ ٝعاضش ٔیبٍ٘یٗ ،ا٘حطاف ٔؼیبض ٔ ٚبتط یس ٕٞجستٍی ٔتغیطٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٚ ٝزض سغح
استٙجبعی ث ٝآظٔٔ ٖٛسَٞبی ٔفطٚؼ ثب استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛآٔبضی تحّیُٔسیط ،پطزاذت ٝضس ٜاست.
زض اثتسا پیص اظ پطزاذتٗ ث ٝفطضیٞٝبی پژٞٚص ،ث ٝاضائٝی ضبذعٞبی تٛغیفی ٔتغیطٞبی ٔٛضز
ٔغبِؼ ٝپطزاذت ٝضس ٚ ٜسپس ث ٝثطضسی فطضیٞٝب الساْ ضس ٜاست .خسٔ 1 َٚیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف
ٔؼیبض ٔتغیطٞب  ٚخسٔ 2 َٚبتطیس ٕٞجستٍی ٔتغیطٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝضا ٕ٘بیص ٔیزٞس.
جذٍل  : 3هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار هتغيزّاي هَرد هطالعِ.
ٌطٜٚ

پسط

زذتط

وُ

سجه فطظ٘سپطٚضی

سجه فطظ٘سپطٚضی

سجه فطظ٘سپطٚضی

خٟتٌیطی ٔصٞجی

خٟتٌیطی ٔصٞجی

ٔؼٙبزاضی

آسبٌٖیط

استجسازی

ٔٙغمی

ٕٞب٘ٙس سبظی ضسٜ

زضٖٚفىٙی ضسٜ

ظ٘سٌی

ٔیبٍ٘یٗ

17/39

16/56

15/62

31/42

27/39

237/90

ا٘حطاف ٔؼیبض

9/36

8/48

8/79

10/45

7/87

56 /82

ٔیبٍ٘یٗ

17/11

17/11

16/26

31/93

28/41

241/22

ا٘حطاف ٔؼیبض

8/59

8/82

9/04

10/49

7/88

57/51

ٔیبٍ٘یٗ

17/25

16/82

15/93

31/67

27/89

239/53

ا٘حطاف ٔؼیبض

8/98

8/64

8/90

10/45

7/88

57/08

ضبذع
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سجه فطظ٘سپطٚضی

آسبٌٖیط

سجه فطظ٘سپطٚضی

استجسازی

سجه فطظ٘سپطٚضی

ٔٙغمی

خٟتٌیطی ٔصٞجی

ٕٞب٘ٙس سبظی ضسٜ

خٟتٌیطی ٔصٞجی

زضٖٚفىٙی ضسٜ

سجه فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط

1

سجه فطظ٘سپطٚضی استجسازی

** - 0/30

1

سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی

** - 0/28

** - 0/29

1

خٟتٌیطی ٔصٞجی ٕٞب٘ٙسسبظی ضسٜ

** - 0/16

** - 0/34

**0/48

1

خٟتٌیطی ٔصٞجی زضٖٚفىٙی ضسٜ

** - 0/14

** 0/48

** - 0/39

** - 0/45

1

ٔؼٙبی ظ٘سٌی

** - 0/25

** - 0/26

**0/46

**0/48

** - 0/39

فطضی ٝتحمیك :سجه خٟت ٌیطی ٔصٞجی زض ثیٗ سجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی ٘مص
ٚاسغٌٝطی ٔؼٙبزاض زاضز.
ثطای آظٔ٘ ٖٛمص ٚاسغٌٝطی اثؼبز ٔتغیط خٟتٌیطی ٔصٞجی(اِفٕٞ :ب٘ٙسسبظی ضس ٜة :زضٖٚفىٙی
ضس )ٜثطای ٔتغیطٞبی ثطٖٚظاز سجه فطظ٘سپطٚضی (اِف :آسبٌٖیط ة :استجسازی جٙٔ :غمی) ٔ ٚتغیط
زضٖٚظاز (ٔؼٙبی ظ٘سٌی) اظ ضٚش تحّیُ ٔسیط ث ٝضی ٜٛضٌطسی ٖٛسّسّٔ ٝطاتجی  ٚثب استفبز ٜاظ
ضٚش ثبض ٚ ٖٚوٙی استفبز ٜضس.
اثتسا ثطای ثطضسی ٔیعاٖ اثط ٔتغیطٞبی ثطٖٚظاز سجه فطظ٘سپطٚضی (اِف :آسبٌٖیط ة :استجسازی
جٙٔ :غمی) ثط ٔتغیطٞبی ٚاسغ ٝخٟت ٌیطی ٔصٞجی(اِفٕٞ :ب٘ٙسسبظی ضس ٜة :زضٖٚفىٙی ضس )ٜاظ
آظٔ ٖٛضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝث ٝضیٕٞ ٜٛعٔ بٖ استفبز ٜضس و٘ ٝتیدٝی آٖ زض خس 3 َٚاضائ ٝضسٜ
است.

ٔؼٙبزاضی ظ٘سٌی

جذٍل  : 1هاتزیس ّوبستگي هتغيزّاي هَرد هطالعِ.

1
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جذٍل  : 1آسهَى رگزسيَى چٌذگاًِ بِ شيَُ ّوشهاى
بيي سبک فزسًذپزٍري ٍ جْت گيزي هذّبي
ٔتغیط ٚاثستٝ
خٟتٌیطی ٔصٞجی
ٕٞب٘ٙسسبظی ضسٜ

خٟتٌیطی ٔصٞجی
زضٖٚفىٙی ضسٜ

پیص ثیٗ

)(Beta

t

<P

سجه فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط

0/03

0/33

(NS)0/74

سجه فطظ٘سپطٚضی استجسازی

- 0/16

1/66

(NS)0/10

سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی

0/45

8/46

0/001

سجه فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط

- 0/27

5/81

0/001

سجه فطظ٘سپطٚضی استجسازی

0/23

3/39

0/001

سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی

- 0/43

9/77

0/001

F

0/30

0/23

18/15

49/01

ثٙٔ ٝظٛض ثطضسی ٘مص ٚاسغٌٝطی خٟت ٌیطی ٔصٞجی ثطای سجه فطظ٘سپطٚضی ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی زض
ٌط ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚاظ ضٚش ضٌطسی ٖٛسّسّٔ ٝطاتجی استفبز ٜضس .زض ایٗ ضی ٜٛزض ٔطتجٝی أ َٚتغیطٞبی
ثطٖٚظاز سجه فطظ٘سپطٚضی (اِف :آسبٌٖیط ة :استجسازی جٙٔ :غمی) ثطای پیص ثیٙی ٔتغیط زضٖٚظاز
ٔسَ (ٔؼٙبزاضی ظ٘سٌی) ٚاضز ٔؼبزِ ٝضس٘س .پس اظ آٖ زض ٔطحّٝی زٔ ْٚتغیطٞبی ٚاسغ ٝیؼٙی
خٟت ٌیطی ٔصٞجی(اِفٕٞ :ب٘ٙسسبظی ضس ٜة :زض ٖٚفىٙی ضسٚ )ٜاضز ٔؼبزٌِ ٝطزیس٘س٘ .تبیح ایٗ
تحمیك حبوی اظ آٖ ثٛز و ٝزض ٔدٕٛع زض ایٗ ٔسَ  %41اظ ٚاضیب٘س ٔؼٙبی ظ٘سٌی تٛسظ ٔتغیطٞبی
خٟت ٌیطی ٔصٞجی  ٚسجه فطظ٘سپطٚضی ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیٌیطزF[)144/5( ;81/4ٚ P>0/001].

خس٘ 4 َٚطبٍ٘ط ٘تبیح آظٔ ٖٛضٌطسی ٖٛچٙسٌب٘ ٝث ٝضیٜٛی سّسّٔ ٝطاتجی ثطای آظٔ٘ ٖٛمص
ٚاسغٌٝطی خٟت ٌیطی ٔصٞجی ثطای سجه فطظ٘سپطٚضی ٔ ٚؼ ٙبی ظ٘سٌی زض ٌطٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚی ثبضس.

df

67ٚ3

67ٚ3

<P

0/001

0/001
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جذٍل  : 1آسهَى رگزسيَى سلسلِ هزاتبي بزاي آسهَى فزضيِ
ٔطحّٝ

اَٚ

زْٚ

ٔتغیطٞب

ثتب)(Beta

t

<P

سجه فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط

- 0/25

2/53

0/01

سجه فطظ٘سپطٚضی استجسازی

- 0/25

2/50

0/01

سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی

0/29

4/58

0/001

سجه فطظ٘سپطٚضی آسبٌٖیط

- 0/27

2/68

0/008

سجه فطظ٘سپطٚضی استجسازی

- 0/27

2/6

0/03

سجه فطظ٘سپطٚضی ٔٙغمی

0/32

4/64

0/009

خٟتٌیطی ٔصٞجی ٕٞب٘ٙسسبظی ضسٜ

0/42

4/51

0/002

خٟتٌیطی ٔصٞجی زضٖٚفىٙی ضسٜ

- 0/08

0/72

)NS(0/47

F

0/27

0/41

5/57

1/48

df

67/3

144/5

زض ٟ٘بیت ایٙى ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خسا َٚضٕبضٜی  ٚ 4 ٚ 3اعالػبت ث ٝزست آٔس ٜاظ آٟ٘بٔ ،یتٛاٖ
ٔسِی ضا ثب ػٛٙاٖ ٘مص ٚاسغٌٝطی خٟت ٌیطی ٔصٞجی ثطای سجه فطظ٘سپطٚضی ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی زض
ٌط ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚاضائ ٝزازٔ .سَ ٔ 1سیطٞبی ٔرتّف ٔٛثط ثط ٔتغیط زضٖٚظاز (ٔؼٙبی ظ٘سٌی) ضا ٘طبٖ ٔی -
زٞس.
سجه فطظ٘سپطٚضی
آسبٌٖیط

/72
-0
00

/ 72
-0

سجه فطظ٘سپطٚضی
استجسازی

 خٟت -گیریمذهبیٕٞب٘ٙسسبظ
ی ضسٜ

ٔؼٙبی ظ٘سٌی
57
0// 73
-0

7
/3
0
54
0/

خٟتگیری
مذهبیزض٘ٚفىٙی ضسٜ

/28
0

/ 53
-0

سجه فطظ٘سپطٚضی
ٔٙغمی

هذل : 3هسيزّاي هختلف هَثز بز هتغيز درٍى ساد (هعٌاي سًذگي)

<P

0/001

0/001
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بحث ٍ ًتيجِ گيزي
٘تبیح حبغُ اظ تحّیُ ٔسیط ٔجٙی ثط تسٚیٗ اٍِٛیی ثطای پیص ثیٙی ٔؼٙبی ظ٘سٌی ٘طبٖ ٔیزٞس
ؤ ٝتغیط خٟتٌیطی ٔصٞجی ٘مص ٔتغیط ٚاسغ ٝضا زض سجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی
ایفبء ٔیوٙس .أب اظ ثیٗ سجهٞبی خٟتٌیطی ٔصٞجی ،فمظ خٟتٌیطی ٔصٞجی ٕٞب٘ٙسسبظی ضسٜ
ثب ٔؼٙبی ظ٘سٌی ضاثغٝی ٔؼٙبزاض زاضزِٚ .ی خٟتٌیطی ٔصٞجی زضٖٚفىٙی ضس ٜضاثغٝی ٔؼٙبزاضی ثب
ٔتغیط ٔؼٙبی ظ٘سٌی ٘ساضز.
ٞطچٙس پژٞٚطی زض ظٔیٝٙی تسٚیٗ ٔسَ سبذتبضی ثط اسبس ایٗ ٔتغیطٞب ثب ٔؼ ٙبی ظ٘سٌی غٛضت
ٍ٘طفت ٝاست ،أب تبثیط ٞط یه اظ ٔتغیطٞب ثٝغٛضت ٔٙفطز ثٛ٘ ٝػی ثٝغٛضت ٔستمیٓ  ٚغیط ٔستمیٓ
ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝوبضایی آٟ٘ب زض افعایص ٔؼٙبی ظ٘سٌی افطاز ثطضسی ضس ٜاست .اظ ایٗ خٟت
یبفتٞٝبی پژٞٚص ثب یبفتٞٝبی پژٞٚص ی ،1933 (1 ً٘ٛتطخٕٝی سطٚضی ،) 1370،وط٘جبخ  ٚضفیّس
( ،) 1980خیٕع فِٛط( ،) 1981ثبتس ) 1982 ( 2 ٖ ٛاوّیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ( ٌّٚٛ،) 1983ض(،)1996
سبی( ،) 1997وبضس ، ) 2000(ٖٛفسایی(  ،) 1385حسیٙی( ،) 1385زضتی( ،) 1387سّیٕی(ٚ) 1388
اٚتبزی( ٕٞ ) 1388س ٛاست.
ث ٝعٛض وّی یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝسجه فطظ٘سپطٚضی تبثیطات لبثُ تٛخٟی ثط ٕٝٞی اثؼبز تفىط،
ٍ٘طش  ٚضرػیت افطاز زاضز و ٝاظ خّٕ ٝی آٟ٘ب ٍ٘طش ٘سجت ث ٝظ٘سٌی ٔ ٚؼٙبی ظ٘سٌی است؛ أب
ٔصٞت ثب پبسد زٞی ث ٝسٛاالت اسبسی ثطط اظ لجیُ ایٙى ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ث ٝثٟتطیٗ ٚخ ٝثب ٔطىالت
ظ٘سٌی زست  ٚپٙد٘ ٝطْ وطز؟ یه ظ٘سٌی اضظضٕٙس چٛ٘ ٝع ظ٘سٌیای است؟ زض ظ٘سٌی ث ٝچٝ
چیعی ٔیتٛاٖ أیسٚاض ثٛز؟ ٔٛخت ٔیضٛز و ٝفطز ٔصٞجی ٔؼٙبی ثیطتطی زض ظ٘سٌی احسبس وٙس.
زض خٟت ٌیطی ٔصٞجی ٕٞب٘ٙسسبظی ضس ٜو ٝافطاز ثٔ ٝصٞجطبٖ اػتمبز لّجی زاض٘سٍ٘ ،طش ٔصٞجی
ػٕیك  ٚلّجی آ٘بٖ ٔٛخت ٔیضٛز ؤ ٝؼٙبی ثیطتطی زض ظ٘سٌی ذٛز احسبس وٙٙس .أب خٟتٌیطی
ٔصٞجی زضٖٚفىٙی ضس ٜاحتٕبال ث ٝایٗ زِیُ و ٝثط اسبس اضظشٞب  ٚاٞساف فطزی زضٖٚسبظی ٘طسٜ
 ٚتٟٙب خٙجٝی ظبٞطی زاضز ،تبثیط ػٕیمی ثط ٍ٘طش ٚالؼی فطز ث ٝظ٘سٌی ٘ساضت ٚ ٝلبثّیت
تبثیطٌصاضی چٙسا٘ی ثط ٔؼٙبی ظ٘سٌی افطاز ضا ٘ساضز.
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت سغح ٔؼٙبزاضی ظ٘سٌی افطاز خبٔؼ ،ٝپیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝایٗ تحمیك زض
خبٔؼٝای ثعضيتط ا٘دبْ ٌیطز تب ٘تبیح آٖ ضا ثتٛاٖ ث ٝخبٔؼٝی ٌستطزٜتطی تؼٕیٓ زازٕٞ .چٙیٗ
پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝپژٞٚص زض ایٗ ظٔی ٝٙثب تبویس ثیطتط ثط ٔؼٙبی ظ٘سٌی اظ زیسٌب ٜفطٍٙٞی اظ
عطیك پژٞٚص ویفی ا٘دبْ ثٍیطز.
1. Yung
2. Batson
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ٕٞچٙیٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝزٚضٞ ٜبیی زض خٟت آٌبٞی زازٖ ثٔ ٝطبٚضاٖ زض ٔٛضز ػٛأّی و ٝزض
ٔؼٙبزاض وطزٖ ظ٘سٌی زذبِت زاض٘س ،ثطٌعاض ٌطزز  .ظیطا ایٗ زٚضٜٞب ٔیتٛا٘س آٟ٘ب ضا زض زضٔبٖ
ضٚاٖض ٙبذتی ثسیبضی اظ ٔطىالت تٛإ٘ٙستط اظ لجُ سبظزٕٞ .چٙیٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝزٚضٜٞبیی
ثطٌعاض ضٛز و ٝإٞیت ٔصٞت ٍ٘ ٚطش ٔصٞجی  ٚتبثیط آٔٛظٜٞبی ٔصٞجی ثط ضٚی ٔؼٙبی ظ٘سٌی
افطاز ضا ثطای زا٘ص آٔٛظاٖ ٚ ٚاِسیٗ تٛضیح زٞس ٕٞ ٚچٙیٗ تجییٗ خٟتٌیطی ٔصٞجی وبضآٔس،
ٔیتٛا٘س ٍ٘طش افطاز ٘سجت ث ٝایٗ ٔٛضٛع ٔ ٟٓزض ظ٘سٌی ضا تغییط زٞس  ٚزض غٛضت ٔطبٞسٜی
ػالئٓ خٟت ٌیطی ٔصٞجی ٘بوبضآٔس ثطای اغالح آٖ الساْ وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ثطٌعاضی زٚضٜٞبی آٔٛظضی
ثطای ظٚجٞبی خٛاٖ لجُ اظ فطظ٘سآٚضی ٕٞ ٚیٙغٛض ثطای ٚاِسیٗ  ٚآٌب ٜسبذتٗ آٟ٘ب اظ سجهٞبی
ٔرتّف فطظ٘سپطٚضی ٕٞ ٚچٙیٗ آٔٛظش ٟٔبضتٞبی ٔطثٛط ث ٝسجه وبضآٔس زض فطظ٘سپطٚضی ٔیتٛا٘س
٘حٜٛی ثطذ ٛضز آٟ٘ب ثب فطظ٘سا٘طبٖ ضا تحت تبثیط لطاض زٙٞس.
هٌابع
احسی ،حسٗ  ٚحسٗ ظاز ،ٜضٔضبٖ .) 1379( .ضاثغٝی ثیٗ افسطزٌی ٔ ٚؼٙبثرص ثٛزٖ ظ٘سٌی زض زا٘صآٔٛظأٖ ،دّٝی
زا٘طىسٜی ػّ ْٛتطثیتی  ٚضٚا٘طٙبسی زا٘طٍب ٜفطزٚسی ٔطٟس.
استٛاض ،غسیم .) 1385( .ٝثطضسی تأثیط ٔصٞت  ٚاثؼبز زض ٖٚسبظی ٔص ٞت ثط سالٔت ضٚاٖ ٘ٛخٛا٘بٖ ایطا٘ی .ضسبِٝی زٚضٜی
زوتطی ،زا٘طىس ٜضٚا٘طٙبسی  ٚػّ ْٛتطثیتی زا٘طٍب ٜضیطاظ.
اِجطظیٔ ،حجٛث .) 1382(ٝثطضسی ضٚایی  ٚپبیبیی پطسطٙبٔ ٝی ذٛزٌطزا٘ی ٔصٞجی .پبیبٖ٘بٔٝی وبضضٙبسی اضضس  ،زا٘طىسٜ
ضٚا٘طٙبسی  ٚػّ ْٛتطثیتی زا٘طٍب ٜضیطاظ.
اِیبزٔ ،ٜیطچب .) 1374( .ضسبِ ٝزض تبضید ازیبٖ .تٟطاٖ :ا٘تطبضات سطٚش.
اٚتبزی ،فبعٕ .) 1384( .ٝتأثیط سجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ثط ٔؼٙبزاضی ظ٘سٌی زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍب ٜفطزٚسی ٔطٟس .پبیبٖ
٘بٔٝی وبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜفطزٚسی ٔطٟس.
ثٟطأی ٔطؼٛف ،ع .) 1373( .ثطضسی ضاثغٝی ثیٗ ٔیعاٖ ػجبزت  ٚسالٔت ضٚاٖ زض زا٘طدٛیبٖ پسط ٔطوع تطثیت ٔؼّٓ
ٕٞساٖ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜتطثیت ٔؼّٓ.
خٕبِی ،فطیجب .) 1381(.ثطضسی ضاثغٝی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ،ا حسبس ٔؼٙبثرص ثٛزٖ ظ٘سٌی  ٚسالٔت ضٚاٖ زض
زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبٜٞبی تٟطاٖ .پبیبٖ٘بٔٝی وبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜاِعٞطا.
حسیٙی ٔ ،حٕٛز ضضب (ٔ .) 1385مبیس ٝی سجه فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ زض زا٘طدٛیبٖ زاضای خ ٟتٌیطی ٔصٞجی زض٘ٚی ٚ
ثیط٘ٚی .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜتطثیت ٔسضس.
زضتی ،سیسضضب .) 1387( .ثطضسی ضاثغٝی ضیٜٞٛبی تطثی ت فطظ٘س  ٚخٟتٌیطی ٔصٞجی زض٘ٚی .پبیبٖ٘بٔ ٝی وبضضٙبسی،
زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔیٚ ،احس ضٚز.ٗٞ
زٚست ٔحٕسیٞ ،بزی٘ .) 1376( .مص زیٗ زض ثٟساضت ضٚاٖ .زا٘طٍب ٜتٟطاٖٕٞ ،بیص زیٗ  ٚثٟساضت ضٚاٖ.
ضحیٕی ،عیج .) 1388( .ٝثطضسی ضاثغٝی خٟت ٌیطی ٔصٞجی  ٚأیسٚاضی ثب سالٔ تضٚاٖ زض ٘ٛخٛا٘بٖ ضٟط ضیطاظ .پبیبٖ
٘بٔٝی وبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔیٚ ،احس ٔطٚزضت.
سّیٕی ،ظٞطا .) 1388( .ثطضسی ضاثغٝی ضیٞ ٜٛبی فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ثب ٔؼٙبی ظ٘سٌی  ٚسالٔت ضٚاٖ زا٘صآٔٛظاٖ
زثیطستب٘ی ضٟط ٌطٌبٖ .پبیبٖ٘بٔٝی وبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜاِعٞطا.
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ضبٞس٘ٛی ،ضاضی .) 1389( .ٝضاثغٝی ثیٗ ثبٚضٞبی فطاضٙبذتی ٔ ٚؼٙبثرطی ثٛزٖ ظ٘سٌی پعضىبٖ ٚپطستبضاٖ ثیٕبضاٖ
ثرص سطعب٘ی ثیٕبضستبٖ زا٘طٍب ٜػّ ْٛپعضىی زا٘طٍب ٜضیطاظ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اض ضس ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی،
ٚاحس ٔطٚزضت.
ضطیؼتٕساضی ،ػّی .) 1369( .ضٚا٘طٙبسی تطثیتی .تٟطاٖ :ا٘تطبضات أیط وجیط.
ضطیفی .فبعٕ .) 1390( .ٝثطضسی ضاثغ ٝی ازضان زا٘صآٔٛظاٖ اظ سجهٞبی فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ ثب ذٛزتٙظیٕی تحػیّی
 ٚخٟت ٌیطی ٔصٞجی آ٘بٖ زض ٔساضس ٔتٛسغ٘ ٝبحی ٝز ٚضٟط وطٔبٖ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اض ضس ،زا٘طٍب ٜفطزٚسی
ٔطٟس.
ضٟجبظی ،آ٘تیب .) 1376 ( .ثطضسی ضاثغٝی خٟت ٌیطی ٔصٞجی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ثب سالٔت ضٚاٖ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس،
زا٘طٍب ٜآظاز ٚاحس ضٚز.ٗٞ
غبِحی ٟٔ ،سی .) 1374( .ٝثطضسی ٔسبئُ ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ایطاٖ اظ زیسٌب ٜضٚا٘طٙبسی ا٘سبٍ٘طا .ضسبِ ٝزوتطی  ،زا٘طٍبٜ
آظاز اسالٔیٚ ،احس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت.
غجبضی ثٙبة ،ثبلط .) 1376( .تٛوُ ث ٝذسا٘ٚس ٔتؼبَ ث ٝػٛٙاٖ ضاٞجطز حُ ٔطىالت ظ٘سٌیٕٞ .بیص زیٗ  ٚثٟساضت ضٚاٖ.
فساییٔ ،ژٌبٖ .) 1385( .ثطضسی ضاثغٝی ازضان فطظ٘ساٖ اظ سجه فطظ٘سپطٚضی  ٚخ ٟتٌیطی ٔصٞجی  ٚسالٔت ضٚاٖ
زا٘طدٛیبٖ زذتط زا٘طٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی.
فطا٘ىُٚ،یىتٛض .) 1375( .ا٘سبٖ زض خستدٛی ٔؼٙب (تطخٕٝی اوجط ٔؼبضفی) .تٟطاٖ :ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜتٟطاٖ( .تبضید
ا٘تطبض ث ٝظثبٖ اغّی .)1977
وبپالٖ ،پب َٚاس .) 1384( .ضٚا٘طٙبسی ضضس سفطپطٔبخطای وٛزن (تطخٕٟٔ ٝطزازفیطٚظثرت) .تٟطاٖ :ذسٔبت فطٍٙٞی
ضسب( .تبضید ا٘تطبض ث ٝظثبٖ اغّی )2000
وال٘تطیٔ ،حٕس .) 1380( .ثطضسی ضاثغ ٝی خٟت ٌیطی ٔصٞجی زض٘ٚس ٚ ٛثط٘ٚس ٛثب سالٔت ضٚاٖ زا٘طدٛیبٖ .پبیبٖ٘بٔٝی
وبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜتٟطاٖ.
ِغف آثبزی ،حسیٗ .) 1383( .ضٚا٘طٙبسی ضضس وبضثطزی ٘ٛخٛا٘ی  ٚخٛا٘ی .تٟطاٖ :سبظٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ.
ٔحٕسی ،أیس .) 1383( .ضاثغٝی ثطضسی ٛٞیت زیٙی  ٚسجه فطظ٘سپطٚضیٔ .دّ ٝضٚا٘طٙبسی ضٕبض ،32 ٜغفح.2- 4 ٝ
ٞیجتی ،ذّیُ .) 1381( .ثطضسی ضیٜٞٛبی فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ  ٚضاثغٝی آٖ ثب ضیٜٞٛبی ٔمبثّ ٝثب استطس زا٘صآٔٛظاٖ
زذتط  ٚپسط سبَ س ْٛزثیطستبٖٞبی ضٟط ظضلبٖ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜضیطاظ.
ی ،ً٘ٛوبضٌَٛ .ستب .) 1370( .ٚضٚا٘طٙبسی  ٚزیٗ (تطخٕٝی ٔحٕس سطٚضی) .ا٘تطبضات سرٗ( .تبضید ا٘تطبض ث ٝظثبٖ
اغّی .)1933
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