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علیرضا اکبرزاده
چكیذُ
ايي هغالؼِ تا ّسف تزرعي ٍ همايغِ هؾاروت اختواػي ٍالسيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى ػازي زر
ؽْز تْزاى اًدام ؽسُ اعت .زرتحميك حاضز هؾاروت اختواػي ٍالسيي ،زر زٍ تؼس هؾاروت تزتيتي – پزٍرؽي
ٍ آهَسؽي ٍالسيي زر اهَر هسرعِ فزسًساى هَرز تزرعي لزار گزفتِ ٍ ًظزيِ وٌتزل اختواػي ّيزؽي تِ ػٌَاى
چارچَب ًظزي تحميك اًتراب ؽسُ ٍ فزضيِّاي تحميك ًيش تز اعاط چارچَب ًظزي تسٍيي ؽسُ اعت.
رٍػ اًدام تحميك تِ رٍػ پيوايؾي تَزُ ٍ تزاي گززآٍري زازُ ّا اس اتشار پزعؾٌاهِ اعتفازُ ؽسُ اعت.
خاهؼِ آهاري تحميك را وليِ زاًؼ آهَساى پغز  18-15عال همغغ زتيزعتاى هٌاعك  4 ٍ 15ؽْز تْزاى ٍ ًيش وليِ
پغزاى هزتىة تِ تشُ عزلت زر واًَى افالح ٍ تزتيت ؽْز تْزاى تؾىيل زازُ اًس .تزاي تؼييي حدن ًوًَِ اس
رٍػ ًوًَِ گيزي ذَؽِاي ٍ تقازفي عازُ اعتفازُ ؽسُ ٍ حدن ًوًَِ تحميك را ً 120فز ؽاهل ً 60فز ًَخَاى
تشّىار ٍ ً 60فز ًَخَاى غيز تشّىار تؾىيل زازُاعت .تزاي عٌدؼ لاتليت اػتواز گَيِّا زر پزعؾٌاهِ اس
ضزية آلفاي وزًٍثاخ ٍ تزاي عٌدؼ اػتثار گَيِّا ػالٍُ تز اػتثار فَري اس تحليل ػاهل اعتفازُ ؽسُاعت.
تزاي تدشيِ ٍ تحليل زازُّا ػالٍُ تز خساٍل تَسيغ فزاٍاًي ،اس آسهَىّاي ٍ Tآسهَى لَيي تزاي آسهَى هؼٌازاري
تفاٍت هياًگييّاي زٍ گزٍُ اعتفازُ ؽسُاعتً .تايح حافل اس تحميك زر ًوًَِ هَرز تزرعي ًؾاى زازُاعت وِ
زر سهيٌِ هؾاروت تزتيتي -پزٍرؽي ٍالسيي تزاعاط ليَز اختواػي ًظزيِ ّيزؽي ،تيي زلثغتگي تِ ذاًَازُ ٍ تاٍر
تِ ٌّدارّاي اختواػي ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز .اها زر سهيٌِ تؼْس تِ
اّساف هسرعِ تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز ًسارزّ .وچٌيي ًتايح تحميك زر
سهيٌِ هؾاروت آهَسؽي ٍالسيي ًيش تياًگز آى اعت وِ هياًگيي زرگيز تَزى زر اهَر آهَسؽي ٍ فَق تزًاهِ هسرعِ

زر تيي ًَخَاًاى غيز تشّىار تيؾتز اس ًَخَاًاى تشّىار اعت ٍ ايي تفاٍت هؼٌيزاري اعت.
کلیذ ٍاشُ :هؾاروت اختواػي ،هؾاروت تزتيتي -پزٍرؽي ،هؾاروت آهَسؽي ،تشّىاري.

* تاریخ وصول20/02/02 :

تاریخ پذیزش29/0/00 :

 -0اعتازيار گزٍُ خاهؼِؽٌاعي ،زاًؾگاُ اففْاى ،اففْاى ،ايزاى.
 -2زاًؾدَي زوتزي خاهؼِؽٌاعي ،زاًؾگاُ اففْاى ،اففْاى ،ايزاىًَ( .يغٌسُ هغؤٍل) Ali_reza615@yahoo.com
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 -0هقذهِ
رٍاتظ افزاز زر خاهؼِ تز ًظن ٍ لَاػس ذاؿ اعتَار اعت زر حميمت سًسگي اختواػي اس عزيك ايي

لَاػس يا ٌّدارّاي اختواػي1تساٍم هيياتس .چٌاًچِ افزاز اس لَاػسي وِ تؼضي اًَاع رفتار را زر ٍضؼيت-
ّايي تِ ػٌَاى رفتار هٌاعة ٍ تزذي زيگز را تِ ػٌَاى رفتار ًاهٌاعة تؼزيف هيوٌٌس ،تثؼيت ًىٌٌس،
فؼاليتّاي آًْا زعترَػ ّزج ٍ هزج ذَاّس ؽس .تز ػىظ پيزٍي افزاز اس ٌّدارّاي اختواػي تِ
سًسگي اختواػي ذقلتي هٌظن ٍ لاتل پيؼتيٌي هيترؾس ،الثتِ ّويؾِ ٍ ّوگاى تا اًتظارات اختواػي

ّوٌَاييً 2ويوٌٌسٍ ،لتي وِ اػوال ٍ رفتار افزاز تزذالف ٌّدارّا ٍ اًتظارات ػوَهي تاؽس ،اس آى تحت
ػٌَاى اًحزاف اختواػي 3ياز هيؽَز .الثتِ اًحزافاختواػي تِ لحاػ سهاًي ،هىاًي ،همام ٍ  ...اهزي ًغثي
اعت .تا ٍخَز ايي ،چٌاًچِ رفتار فزز تز ذالف ارسػّا ٍ ٌّدارّاي هَرز لثَل اوثزيت اػضاي يه
خاهؼِ تاؽس .رفتار اًحزافي اعت.
اس زيسگاُ خاهؼِؽٌاعي اًحزافات ،اًحزافاختواػي تِ زٍ عثمِ تشّىاري ٍ خزم لاتل تمغين اعت وِ
ايي عثمِتٌسي ًِ تزحغة ًَع ٍ ؽسترفتار اًحزافي تلىِ تزاعاط عي افزاز زر ٌّگام ارتىاب چٌيي
اػوالي هيتاؽس .تٌاتزايي ،چٌاًچِ رفتاراًحزافي تَعظ تشرگغاالى فَرت گزفتِتاؽس آى را خزم ٍ زر
فَرتي وِ تَعظ ًَخَاًاى ٍخَاًاى اًدام ؽسُتاؽس،تِػٌَاى تشّىاري هحغَب هيگززز(.احوسي،1384،
)135
زٍرُ ًَخَاًي هزحلِ گذر اس زٍراى وَزوي تِ ًَخَاًي اعت وِ اس يه عَ ًَخَاى زر حال عپزي
ًوَزى ٍاتغتگي ّاي زٍراى وَزوي اعت ٍ اس عَي زيگز تِ تٌْايي لازر تِ حل ٍ فقل تغياري اس هغائل
ٍ هؾىالت ذَز ًويتاؽس .لذا زر ايي زٍرُ ذاًَازُ تِ ػٌَاى ًرغتيي ٍ هْوتزيي پايگاُ خاهؼِپذيزي،
ًمؼ تغيار هْوي را تزػْسُ زارز تِ عَري وِ ٍالسيي تِ ؽيَُّاي گًَاگَى هيتَاًٌس ارتثاط ًَخَاى را تا
عايز گزٍُّاي تشّىار هحسٍز عاسًس ٍ سهيٌِّاي گزايؼ ًَخَاى را تزاي ارتىاب تِ اًَاع تشّىاريّا اس
تيي تثزًس(.عتَزُ ٍتْاري )114:1386،يىي اس ايي ؽيَُّا ،هؾاروتاختواػي ٍالسيي زر سهيٌِ اهَر تزتيتي_
پزٍرؽي ٍ آهَسؽي فزسًساى زر هسرعِ اعت.
اس ًظز زٍروين فمساى هؾاروت ٍ ػسم خذب ٍ يىپارچِ ؽسى افزاز تا خاهؼِ تِ افشايؼ هيشاى
اًحزافات اختواػي هي ًداهس( .تَعلي )74:1382،تٌاتزايي هيتَاى گفت وِ هؾاروت اختواػي ٍالسيي زر
1 Social norms
2 .Conformity
3 .Social deviation
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اهَرتزتيتي ٍ آهَسؽي فزسًس ذَز هيتَاًس ضوي پيًَس ًَخَاًاى تِ ؽثىِ گغتززُاي اس رٍاتظ اختواػي،
هاًغ اس گزايؼ آًاى تِ اًَاع اًحزافات اختواػي گززز.
 -2تیاى هسألِ
آهَسػ ٍ پزٍرػ يه ًْاز اختواػي اعت وِ هَضَع آى اًغاى ٍ ًتيدِ آى تحَل اًغاًي اعت.
آهَسػ ٍ پزٍرػ اس ػَاهل هتؼسزي تأثيز هيپذيزز وِ يىي اس ايي ػَاهلًْ ،از ذاًَازُ اعت وِ هيتَاًس

اس عزيك هؾاروت اختواػي ٍالسيي زر اهَر تزتيتي–پزٍرؽي ٍ آهَسؽي فزسًساى تأثيزگذار تاؽس .هؾاروت
اختواػي ٍالسيي زر اهَرهسرعِ تِ ػٌَاى يىي اس ػزفِّاي سًسگياختواػي اس ايي خْت اّويت هضاػف
پيسا هيوٌس وِ هؾاروت چٌس تؼسي ٍالسيي زر اهَر تزتيتي–پزٍرؽي ٍ آهَسؽي فزسًساى تِ ٍيضُ زر عٌيي
ًَخَاًي هيتَاًس زرخلَگيزي اس افتتحقيلي،تشّىاريٍگزايؼ تِاًَاع اًحزافاتاختواػي آًاى هؤثز تاؽس.
اها تزاعاط تحميمات اًدامؽسُ زر خاهؼِ ها ،هغألِ ٍ هؾىل افلي زر ًَع هؾاروت اختواػي ٍالسيي
زر اهَر هسرعِ فزسًساى ذَز اعت وِ يه ًَع هؾاروت ته تؼسي اعت .هؾاروت هالي (آى ّن تا اوزاُ
سياز) ٍ حضَر فيشيىي ٍالسيي زر هسرعِ زر هَالغ لشٍم اس هقساقّاي ايي ًَع هؾاروت اعت .ايي
زرحالي اعت وِ ّويي هؾاروت ته تؼسي ًيش هثل حضَر فيشيىي ٍالسيي زر هسرعِ زر هماعغ تحقيلي
تاالتز(زتيزعتاى) ػليزغن حغاعيت عٌي ٍ تحقيلي فزسًساى وِ يه ارتثاط تٌگاتٌگ ٍ تثازل اعالػات را
تيي ذاًَازُ ٍ هسرعِ هيعلثس ،تِ ؽست واّؼ هيياتس.
لذا ػسم هؾاروت چٌس تؼسي ٍالسيي زر اهَرتزتيتي–پزٍرؽي ٍ آهَسؽي ٍالسيي تاػث هيگززز وِ
ًمؼ ذاًَازُ تتسريح ووزًگتز ؽسُ ٍ زاًؼآهَس( ًَخَاى) تِ ػلت ًياس تِ تزلزاري رٍاتظ اختواػي ذاؿ
تا زيگزاى ٍ ًياس تِ تَخِ ٍ هَرز ػاللِزيگزاى تَزى ،زر ؽزايغي وِ ذاًَازُ ًتَاًس ايي ًياسّا را ارضا
ًوايس ،خذب گزٍُّاي ّوغاالى ٍ چِ تغا گزٍُّاي تشّىار گززز ٍ الگَّاي تشّىاري (ّواًغَر وِ
ًظزيِ پززاساى ًظزيِّاي ذززُ فزٌّگي ٍ ًيش ًظزيِ پززاساى وٌتزل اختواػي تز آى تأويس زارًس) ٌّگاهي تِ
ًَخَاًاى هٌتمل هيؽَز وِ ارضاي ًياسّاي اعاعي آًاى تزاي پذيزفتِ ؽسى ،زٍعتي ٍ احتزام ٍ گذراى
اٍلات فزاغت زيگز اس عزيك هؾاروت ًْازّايي هثل ذاًَازُ زؽَار هيؽَز ٍ زر چٌيي ؽزايغي اگز فزز اس
عزيك ذاًَازُ حوايت ٍ وٌتزل ًؾَز ارضاء ًياسّايؼ چِ تغا تِ ؽيَُ تشّىاراًِ فَرت هيپذيزز.
حال هيتَاى تزاعاط گفتِّاي فَق عؤاالت افلي تحميك را ايٌگًَِ هغزح وزز وِ :چزا فمظ تزذي
اس زاًؼ آهَساى هزتىة رفتارّاي تشّىاراًِ هيؽًَس؟ آيا تيي هؾاروت اختواػي ٍالسيي ًَخَاًاى تشّىار
ٍ ًَخَاًاى ػازي(غيز تشّىار) زر اهَر هسرعِ فزسًساى تفاٍتي ٍخَز زارز؟
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 -9ادتیات تحقیق
زر ايي ترؼ تؼزيفي اس هفاّين هؾاروت ،هؾاروت اختواػي ٍ تشّىاري ارائِ ٍ عٌدؽٌاعي اس اًَاع
هؾاروت ٍ تشّىاري تياى هيگززز.
هطارکت :هؾاروت تِهؼٌاي ؽزاوت ٍ ّوىاري زر واري ،اهزي يا فؼاليتي ٍ حضَر زرخوغ ،گزٍُ ٍ
عاسهاى خْت تحث ٍ تقوينگيزي چِ تِفَرت فؼال ٍ چِ تِفَرت غيزفؼال اعت .زر هدوَع خَّزُ
افلي هؾاروت را تايس زر فزآيٌس زرگيزي ،فؼاليت ٍ تأثيزپذيزي زاًغت(ػلَي تثار.)15:1379 ،
هطارکت اجتواػی :فزآيٌس عاسهاى يافتِاي اعت وِ افزاز اس رٍي آگاّي ٍ اعالع ،زاٍعلثاًِ ،گزٍّي
ٍ تا ػٌايت تِ ػاليك هؼيي ٍ هؾرـ وِ هٌدز تِ ذَز ؽىَفايي ٍ ًيل تِ اّساف هيگززز ،فؼاليت هيوٌٌس
(لزاذاًي.)5:1382،
اًَاع هطارکت :هؾاروت را هيتَاى تز حغة عغح هؾاروت ،چگًَگي ػضَيت ٍ هَضَع تِ اًَاع
هرتلفي عثمِتٌسي وزز .تزحغة عغَح هؾاروت هيتَاى عِعغح ذزز(افزاز) ،هياًي(ًْازّا ٍ عاسهاىّاي
اختواػي) ٍ والى(خاهؼِ) تمغينتٌسي وزز .تزحغة چگًَگي ػضَيت ًيش هؾاروت تِ زٍ ًَع هؾاروت
ارازي ٍ هؾاروت اخثاري تمغين هيگززز .تز حغة هَضَع ،هؾاروت را هيتَاى تِ چْار ًَع تمغينتٌسي
ًوَز -1 :هؾاروت فزٌّگي  -2هؾاروت عياعي  -3هؾاروت التقازي  -4هؾاروت اختواػي (هَعَي،
 ) 38:1391زر تحميك حاضز اس اًَاع هؾاروت ،هؾاروت اختواػي ٍ ذافِ هؾاروت اختواػي ٍالسيي زر
اهَر تزتيتي ٍ آهَسؽي فزسًساى هَرز تزرعي لزار هيگيزز.
تسّكاري :افغالح تشّىاري رعواً زر عال ٍ 1899لتي وِ اٍليي لاًَى تشّىاري خَاًاى زر آليٌَط

ؽيىاگَ تقَية ؽس ،هتساٍل گؾت .تا پيسايؼ خاهؼِؽٌاعي اًحزافات تِػٌَاى يىي اس حَسُّاي خاهؼِ-
ؽٌاعي ،اًحزاف اختواػي تز حغة عي افزازي وِ هزتىة رفتار اًحزافي هيؽًَس زر زٍ همَلِ تشّىاري
ٍ خزم عثمِتٌسي ؽس ،تِ ايي هؼٌي وِ تمغين اًحزاف اختواػي تِ تشّىاري ٍ خزم ًِ تزاعاط ًَع ٍ
ؽست رفتار اًحزافي ،تلىِ تز اعاط عي فزز تِ ٌّگام ارتىاب رفتار ياز ؽسُ اًدام هيگيزز .رفتار اًحزافي
خَاًاًي وِ ٌَّس تِ عي لاًًَي ًزعيسُاًس تشّىاري ًاهيسُ هيؽَز ٍ خَاًاى هزتىة ايي رفتارّا را تشّىار
هيًاهٌس .رفتار تشّىاراًِ خَاًاى عيف گغتززُاي اس اًحزاف اختواػي اعت وِ ّن ؽاهل رفتارّايي ًظيز
فزار اس هسرعِ اعت ،وِ اس ًظز اختواػي پذيزفتِ ؽسُ ًيغت ٍ ّن ؽاهل اػوال غيزلاًًَي اعتً ،ظيز
عزلت (ؽَهاوزّ )3 :1990 ،زتزت تلَهز ػميسُ زارز ّز ػولي وِ اًغاى آگاّاًِ ٍ تٌا تِ اذتيار ٍ ارازُ

اًدام زّس ٍ تِ ػثارتي تتَاًس آى را تِ هيل اًدام زّس ٍ زر ضوي تا لَاًيي يه عاسهاى اختواػي هرالفت -
ؽَز .تشّىاري ًاهيسُ هيؽَز(.تٌْايي)513:1374،
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 -4اًَاع تسّكاري
تشّىاري خَاًاى اًَاع هرتلفي زارز وِ زر عيف گغتززُاي اس رفتار ضساختواػي لزار هيگيزز وِ تز

حغة ػوك ٍ ؽست آى تِ تشّىاريّاي ؽسيس ًظيز :تداٍس تِ ػٌف ،عزلت هغلحاًِ ٍ ضزب ٍ خزح-
ّاي ؽسيس ٍ تشّىاريّاي هالين ًظيز :فزار اس هسرعِ ،اعتفازُ اس زارٍّاي هرسر ،هقزف الىل ٍ ترزية
اهَال ػوَهي ٍ ذقَفي تمغين هيؽًَس(ؽَهاوز)15 :1990 ،
تزاعاط يه تمغينتٌسي زيگز ،تشّىاري را هيتَاى تِ زٍگًَِ هتفاٍت يؼٌي اتفالي ٍ حزفِاي تمغين
وزز .تشّىاري اتفالي ،هَلؼي اعت وِ افزاز فزفت هٌاعثي پيسا وٌٌس ،هزتىة تشّىاري هيؽًَس ٍ عؼي
هيوٌٌس تا وٌتزل وارّاي پٌْاًي ذَز اػوالؾاى را اس زيسگاُ حمَلي ّز خاهؼِ هرفي ًگِ زارًس .ايي گًَِ
افزاز تحت ؽزايظ ٍ ػَاهل ذافي هزتىة تشّىاري هيؽًَس.
تشّىاراى حزفِاي وغاًي ّغتٌس وِ زر اثز تىزار رفتار تشّىاراًِ زر ارتىاب تشّىاري تيؾتز پا تزخا
ّغتٌس ٍلي تزاي ذَزؽاى تِ ػٌَاى فزٌّگ گزٍُ ذَيؼ پذيزفتِ ؽسُاًس چَى آًْا ذَز را افزازي ػازي
زر خاهؼِ ًويزاًٌس ٍ تيي ذَز ٍ زيگز هززم پيًَسي احغاط ًويوٌٌس .تشّىاراى وٌِْ وار ٍ هاّز اس ايي
گزٍُ ّغتٌس(.فزخاز)215:1385 ،
زر تمغينتٌسي تشّىاراى اس لحاػ هغالؼاتاختواػي ٍ اس ًمغِ ًظز ػزف ٍ لاًَى تزحغة ًَع واري
وِ اًدام هيزٌّس ،هيتَاى آًْا را تِ عِ گزٍُ تمغين وزز:
 -1تشّىاري ػليِ اؽراؿ ػازي خاهؼِ
 -2تشّىاري ػليِ زارايي ٍ هالىيت زيگزاى هاًٌس ٍرٍز تِ ذاًِ آًْا تِ لقس زسزي اهَال ٍ خؼل
اعٌاز ٍ هسارن هزتَط تِ هالىيت ،زسزي اتَهثيل
 -3تشّىاري ػليِ ًظن ػوَهي خاهؼِ(خَاًوزز)81:1390 ،
ػَاهل هؤثر تر تسّكاري :اگزچِ يه رٍيىزز تؼاهلي سيغتؽٌاذتي ،رٍاًؾٌاذتي ٍ خاهؼِؽٌاذتي

تا تَخِ تِ ػَاهل سيغتي–رٍاًي ٍ اختواػي هؤثز تز رفتار هيتَاًس تشّىاري خَاًاى را زر اتؼاز گغتززُ-
تزي تثييي وٌسٍ ،لي خاهؼِؽٌاعي اًحزافات ػوستاً تِ ػَاهلاختواػي ٍ فزٌّگي هؤثز تز تشّىاري پززاذتِ
ٍ اس هياى ايي ػَاهل ،وارگشاراى خاهؼِپذيزي ًَخَاًاى ًظيز ذاًَازُ ،هسرعِ ،گزٍُ ّوغاالى ٍ رعاًِّاي
خوؼي را تيؾتز هَرز تَخِ لزار زازُ اعت وِ زر سيز تِ تزرعي ًمؼ ّز وسام اس آًْا اؽارُ هيگززز.
خاًَادُ:ػَاهل ذاًَازگي وِ تِ خاهؼِپذيزي ٍ رٍاتظ ػاعفي اػضاي ذاًَازُ ،وٌتزل ذاًَازگي،
ّواًٌسعاسي فزسًساى تا ٍالسيي ،گغيرتگي ذاًَازُ ٍ عايز ٍيضگيّاي ذاًَازُ ارخاع زازُ هيؽَز ًمؼ
هؤثزي زر ايداز رفتار تشّىاراًِ هياى ًَخَاًاى زارز .تحميمات زرتارُ ذاًَازُ تِ ػٌَاى يىي اس وارگشاراى
خاهؼِپذيزي تزاي رفتار ًَخَاًاى ٍ خَاًاى عاتمِ تاريري ًغثتاً عَالًي زارزً .ي( )1958زر پضٍّؼّاي
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ذَز تِ ايي ًتيدِ رعيسُ وِ هتغيزّاي ذاًَازگي ًظيز رٍاتظ فزسًس تا ٍالسيي ،تميسّاي ذاًَازگي ،اًظثاط
ٍ عزپزعتي ٍ پايگاُ التقازي -اختواػي ذاًَازُ تا تشّىاري ًَخَاًاى ارتثاط هؼٌيزاري زارز.
ّيزؽي( )1969زر آسهَى ًظزيِ وٌتزل اختواػي زريافت وِ افشايؼ تميس خَاًاى تِ ٍالسيي ٍ گذراى
تيؾتز اٍلات فزاغت فزسًساى تا ذاًَازُ ،گزايؼ ًَخَاًاى تِ تشّىاري را واّؼ هيزّس .هغالؼات زيگزي
وِ تِ هَضَع ذاًَازُ ٍ تشّىاري پززاذتِاًس ،تضاز سًاؽَيي ،گغيرتگي ٍ عزپزعتيّاي ضؼيف ٍالسيي
تز فزسًساى را تز تشّىاري خَاًاى هؤثز زاًغتِاًس( .احوسي)131:1384،
هذرسِ :هيشاى لاتل تَخْي اس سًسگياختواػي ،رفتار ٍ ؽرقيت ًَخَاًاى زر تؼاهل تا هسرعِ ٍ
تدزتيات هسرعِاي ؽىل هيگيزز .زر ايي هياى ،سهيٌِ فؼاليتّاي اختواػي وِ زر هسرعِ فزاّن هيؽَز
ّن هيتَاًس هغاتك اًتظارات ٍ لَاػس ٍ ٌّدارّاي رعوي خاهؼِ تاؽس ٍ ّن هَخةرفتار اًحزافي ؽَز.
فمساى فزفتّاي آهَسؽي هٌاعةً ،اػازالًِ تَزى رفتار واروٌاى هسارط تا زاًؼآهَساى ،ؽىغت تحقيلي
ٍ تزًاهِ ّاي آهَسؽي ايغتا ٍ وغالت آٍر هَخة واّؼ تؼلمات ذاعز ٍ زلثغتگي ٍ تؼْس زاًؼ آهَساى
ًغثت تِ هسرعِ ؽسُ ٍ سهيٌِ رفتار تشّىاراًِ را زر ًَخَاًاى فزاّن هي عاسز .راًىيي( )1983زر پضٍّؾي
زاًؼ آهَساى  11-17عالِ را هَرز هغالؼِ لزارزازُ ٍ تِ ايي ًتيدِ رعيسُ وِ اؽتغال خَاًاى زر فؼاليتّاي
ّوگزايي هسرعِ هاًٌس تىليف ؽة ،فؼاليتّاي فَق تزًاهِ ٍ ػضَيت زر گزٍُّا ٍ اًدويّاي هسرعِ تا
تشّىاري راتغِ هٌفي زارز(ّواى.)137:
گرٍُ ّوساالى :گزٍُّاي ّوغال ًمؼ هْوي زر خاهؼِپذيزي خَاًاى زارًس ،ايي ًمؼ زر خَاهغ
هسرى وِ ًمؼ ذاًَازُ ووتز اعت ،اعاعيتز ذَاّس تَز .خَاًاى تِ ػلت ًياس تِ تزلزاري رٍاتظ اختواػي
ذاؿ تا زيگزاى ٍ ًياس تِ هَرز تَخِ ٍ ػاللِ زيگزاى تَزى ٍ اس عَي زيگز هَرز تحغيي ٍ احتزام لزار

گزفتي ،خايي وِ ذاًَازُ ٍ هسرعِ ًتَاًٌس ايي ًياسّاي خَاًاى را ارضا ًوايٌس ،خذب گزٍُ ّوغاالى هي-

ؽًَس .يىياس هتساٍلتزيي تثيييّا تزاي تشّىاري خَاًاى وِ ًظزيِپززاساى ًظزيِّاي ذززُ فزٌّگي ًظيز
وَّي( ٍ )1955هاتشا( )1964تز آى تأويس وززُاًس ،وارتزز هغتمين الگَيّاي تشّىاري اعت وِ زر گزٍُ
ّوغاالى تِ خَاًاى هٌتمل هيؽَز .الگَيّاي تشّىاري ٌّگاهي تِ خَاًاى هٌتمل هيؽَز وِ ارضاي
ًياسّاي اعاعي خَاًاى تزاي پذيزفتِ ؽسى ،زٍعتي ٍ احتزام خَاًاى زيگز اس عزيك هؾاروت تا گزٍُّاي
غيزتش ّىار رعوي ٍ لزارزازي زؽَار تاؽس ،زر چٌيي ؽزايغي سهيٌِ تزاي ارضاي ًياسّاي فزز تِ ؽيَُّاي
تشّىاراًِ فزاّن هيؽَز.
زر تحميك پيوايؾي وِ اليَت ٍ ّوىاراًؼ( )1958زر عغح هلي تِ ؽيَُ ذَز گشارؽي زر آهزيىا
اًدام زازُاًس زيسُ هيؽَز وِ ػضَيت خَاًاى زر گزٍُّاي ّوغال تشّىار تِ عَر هغتمين هْوتزيي ػاهل
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پيؾثيٌي وٌٌسُ ترلفات ًَخَاًاى اعت ٍ اس عزف زيگز هؾىالت ذاًَازگي هْوتزيي پيؼتيٌي وٌٌسُ
ػضَيت خَاًاى زر گزٍُّاي ّوغال تشّىار اعت(ّواى.)139:
رساًِّاي جوؼی :رعاًِّاي خوؼي تٍِيضُ رعاًِّاي تقَيزي ًظيز عيٌوا ٍ تلَيشيَى تأثيزات
هغتمين ٍ عزيغ تز رفتار ًَخَاًاى زارًس .تِ اػتماز عازرلٌس( )1942خَاًاى زر فزآيٌس يازگيزي اختواػي تِ
تمليس اس رفتار زيگزاى هيپززاسًس ٍ اس عزيك رعاًِّا تزذي اس رفتارّاي تشّىاراًِ ًظيز ذؾًَت ٍ
پزذاؽگزي را هيآهَسًسً .تايح پضٍّؼّاي اًدام گزفتِ تياًگز آى اعت وِ ذؾًَت رعاًِّا گزايؼ تِ
رفتار ذؾًَتآهيش را زر تيي ًَخَاًاى افشايؼ زازُ ٍ ًَخَاًاًي وِ زر هؼزك ايي فيلنّا لزار هيگيزًس زر
يه فزآيٌس ّواًٌسعاسي تا تاسيگزاى فيلنّا ،رفتار تشّىاراًِ را ياز هيگيزًس(ّواى.)141:
 -5پیطیٌِ تحقیق
زر سهيٌِ تحميمات اًدام ؽسُ زر هَرز هَضَع تحميك حاضز ،عؼي ؽسُاعت تِعَر هرتقز تِ ًتايح
ٍ يافتِّاي تزذي اس پضٍّؼّايي وِ زر زاذل ٍ ذارج اس وؾَر اس زيس خاهؼِؽٌاذتي تِ تزرعي تشّىاري
ًَخَاًاى ٍ ًمؼ ٍالسيي پززاذتِاًس ،اؽارُ ؽَز.
الف)تحميمات زاذلي :پضٍّؾي تَعظ هؾىاًي زر عال 1371تا ػٌَاى «عٌدؼ تأثيز ػَاهل زرًٍي ٍ
تيزًٍي ذاًَازُ تز تشّىاري ًَخَاًاى» زر هياى  90پغز زر واًَى افالح ٍ تزتيت هزوش تْزاى ٍ  15زذتز
زر سًساى اٍيي اًدام ؽسُ اعت ٍ ًتايح حافل اس تحميك ًؾاى زازُ تَخِ تِ ًَخَاًاى ٍ فزاّن وززى
سهيٌِّاي هغاػس تزاي رؽس ٍ تمَيت رفتارّاي فحيح زر ذاًَازُ اس عزيك ًظارت ٍ وٌتزل هؼتسل تز
رفتارّاي ًَخَاىً ،ؾاى زازى ٍاوٌؼ هٌاعة زر هماتل رفتارّاي ًازرعت اٍ ٍ تمَيت ًگزػ هثثت
اػتمازي ٍ تاٍرّاي هذّثي ٍ اذاللي سهيٌِ هغاػس را تزاي رؽس اختواػي فزز ٍ خلَگيزي اس تشّىاري
فزاّن هيعاسز(هؾىاًي.)267:1383،
پضٍّؼ زيگزي تا ػٌَاى «تزرعي ػَاهل ذاًَازگي ٍ اختواػي هؤثز تزرفتار تشّىاراًِ زاًؼ آهَساى
اعتاى تَؽْز» تَعظ سًگٌِ زر عال  1383زر هياى ً 1200فز اس زاًؼ آهَساى همغغ هتَعغِ اعتاى تَؽْز
تِ رٍػ پيوايؾي تا اعتفازُ اس اتشار پزعؾٌاهِ اًدام ؽسُاعتّ .سف ػوسُ ايي پضٍّؼ پاعد تِ ايي
پزعؼ اعت وِ چزا تؼضي اس زاًؼ آهَساى هزتىة رفتار تشّىاراًِ هيؽًَس؟ ًتايح حافل ًؾاى زازُ وِ
تيي هتغيزّاي تحقيالت ٍالسيي ٍ تؼْسات ٍ تؼلمات ذاًَازگي ٍ هيشاى ًظارت ٍالسيي تز فزسًساى ٍ
تشّىاري آًاى راتغِ هؼىَط ٍخَز زارز(سًگٌِ.)106:1383،
ب) تحميمات ذارخي :زر پضٍّؾي وِ عيوًَش ٍ ّوىاراًؼ( )2001زر سهيٌِ تشّىاري ًَخَاًاى
اًدام زازًس ،زريافتٌس وِ احغاط تؼلك ٍ ٍاتغتگي ًَخَاًاى تِ زٍعتاى هٌحزف تز تشّىاري آًْا هؤثز
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اعتّ .وچٌيي يافتِّاي پضٍّؼ ًؾاىزازُ چٌاًچِ ٍالسيي هغؤٍليتّاي ذَز را زر لثال فزسًساى تِ
ز رعتي اًدام زٌّس ايي اهز تِ عَر غيزهغتمين اس عزيك تمليل ٍاتغتگي ٍ تؼلك ايي گزٍُ عٌي تا زٍعتاى
هٌحزف تِ واّؼ تشّىاري ًَخَاًاى هياًداهس(عيوًَش ٍ ّوىاراى.)63:2001،
عاوز ٍ ّوىاراًؼ زر پضٍّؾي تحت ػٌَاى «تشّىاري ًَخَاًاى زر وؾَرّاي زر حال تَعؼِ:
ًوًَِاي اعتاًي زر تزويِ» زر هياى ًَ 165خَاى تشّىار اس عزيك هقاحثِ هَرز هغالؼِ لزار زازُ ٍ ًتايح
حافل ًؾاى زازُ وِ ً 162فز ( )%98اس ًَخَاًاى پغز تَزًس ٍ تيؾتزيي تشُّايي وِ هزتىة ؽسُ تَزًس تِ
تزتية عزلت ( )%52ضزب ٍ خزح ( )%20تَزًس ٍ  %33اس ًَخَاًاى زر ٌّگام ارتىاب خزم  14عالِ
تَزًس ٍ  %21عاتمِ هدزهاًِ زاؽتٌسّ .وچٌيي اغلة ًَخَاًاى تشّىار زاراي ذاًَازُّايي تا عغح آهَسػ
ٍ تحقيالت پاييي تَزًس ٍ وٌتزل وافي زر ذاًَازُ تز رٍي ًَخَاى ٍخَز ًساؽتِ اعت( .عاوز ٍ ّوىاراى،
)430:2005زر پضٍّؾي زيگز چاپل ٍ ّوىاراًؼ (ً )2005ؾاى زازًس وِ رٍاتظ عاذتاري تيي ػٌافز پيًَس
اختواػي (تؼلك ،تؼْس ،اػتماز ٍ زرگيزي) ٍ تشّىاري ذؾي تا حسٍزي تزاي پغزاى ٍ زذتزاى هتفاٍت
اعت(.چاپل ٍ ّوىاراى)357:2005 ،
 -6هثاًی ًظري تحقیق
زر ايي تحميك عؼي ؽسُاعت تا تا تلفيك رٍيىزز واروززگزايي تِ هَضَع هؾاروت اختواػي ٍ ًيش تز
اعاط ًظزيِ وٌتزل اختواػي ّيزؽي تِ تحليل ٍ تثييي هَضَع هَرز هغالؼِ پززاذتِ ؽَز.
زر زيسگاُ خاهؼِؽٌاذتي هؾاروت ،تز فزآيٌسّاي اختواػي -التقازيًْ ،ازّاي ذاًَازگي ٍ ًظام

تؼلين ٍ تزتيت تأويس هيؽَز .زر ايي زيسگاُ رٍيىززّاي هرتلفي ٍخَز زارز وِ ّزوسام تا تَخِ تِ چؾن-
اًساسّاي ذَز تؼاتيز هرتلفي اس هؾاروت زارًس .زر تَخِ رٍيىزز واروززگزايي تِ هَضَع هؾاروت ،آًچِ
اّويت زارز ًمؼ ٍ واروززّاي هؾاروتاعت وِ افزاز خاهؼِ تا هؾاروت ذَز آًْا را تٍِخَز هيآٍرًس .اس
ًظز عزفساراى ايي هىتة ،ػولىززي وِ هؾاروت گزٍُ يا عثمِ ذاؿ زر خاهؼِ تِ ٍخَز هيآٍرز حائش
اّويت اعت سيزا زرًتيدِ ايي واروززّا ًظام اختواػي هيتَاًس تِ حيات ذَز ازاهِ زّس ٍ اًغدام
اختواػي ٍ ٍفاق خوؼي را پسيس آٍرز(فرزايي.)461:1383،
ً -7ظریِ کٌترل اجتواػی
ًظزيِ وٌتزل اختواػي تز ايي پيؼ فزك اعتَار اعت وِ تزاي واعتي اس توايل تِ رفتار تشّىاراًِ ٍ
هدزهاًِ تايس ّوِ افزاز وٌتزل ؽًَس .ايي ًظزيِ ّوچٌيي رفتاراًحزافي را ػوَهي زاًغتِ ٍ آى را ًتيدِ
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واروزز ضؼيف عاس ٍ وارّاي وٌتزل اختواػي ٍ وٌتزلّاي ؽرقي ٍ زرًٍي هيزاًس .تٌاتزايي تشّىاري ٍ
خزم اس يه عَ ،هحقَل ػَاهل فززي ٍ اس عَي زيگز هحقَل وٌتزل ًظامّاي اختواػي هاًٌس ذاًَازُ ٍ
هسرعِ اعت وِ تِ رفتار اًحزافي هٌتْي هيؽَز(احوسي.)86:1384 ،
 -8کٌترلّاي ضخصی ٍ درًٍی
تاسزارًسُ يا وٌتزلّاي زرًٍي تِ تَاًاييّاي زرًٍي تزاي ًظارت تزذَز ؽرـ ارخاع زازُ هيؽَز.
ذَز ازراوي اس هؤلفِّاي تَاًاييّاي زرًٍي اعت وِ سهيٌِ را فزاّن هيعاسز تا فزز ذَزػ را تِ ػٌَاى
فززي هغؤٍل زرن ًوَزُ ٍ هغؤٍالًِ ػول ًوايس ٍ زر ًتيدِ هزتىة رفتار اًحزافي ًؾَز.
کٌترلّاي اجتواػی :اگز چِ تحميمات تدزتي ،تاسزارًسُّاي ؽرقي ٍ زرًٍي را زر رفتار اًحزافي
تٍِيضُ زر تشّىاري ًَخَاًاى هؤثز هيزاًس ٍلي زر ؽزايغي وِ ػَاهل اختواػي ٍ هحيغي ًظيز ذاًَازُ ٍ
هسرعِ فؼال ّغتٌس ،ػَاهل زرًٍي ٍ ؽرقي تِ تٌْايي لازر تِ وٌتزل رفتار فزز ًيغتٌس .تٌاتزايي زر پاعد

تِ ايي عؤال وِ چِ ػَاهلي عثة هيگززز وِ خَاًاى هزتىة رفتار تشّىاراًِ ؽًَس ،تزذي اس ًظزيِ-
پزز اساى اختواػي وٌتزل ايي ًَع رفتار را تزاعاط هيشاى تؼلمات ٍ تميسات ًَخَاًاى ًغثت تِ ًْازّا ٍ
عاسهاىّاي اختواػي ًظيز ذاًَازُ ٍ هسرعِ تثييي هيًوايٌسً .ي(ّ ،)1958يزؽي( ٍ )1969اليَت()1988
اس خولِ ايي ًظزيِپززاساى ّغتٌس وِ تز ايي تاٍرًس تؼلك ذاعز ٍ تميس ًغثت تِ ًْازّا ٍ عاسهاىّا هيتَاًس
آًْا را زر گزٍُّاي رعوي ازغام ًوايس ٍ هَخة وٌتزل فززي ٍ اختواػي گززز(ّواى.)87:
ً -9ظریِ کٌترل اجتواػی ّیرضی
تِ ػميسُ ّيزؽي ،تشّىاري تِ ػٌَاى هغألِ اختواػي تايس ّواًگًَِ وِ زر اختواع رخ هيزّس ،يؼٌي
زر ػزفِ ذاًَازُ ،هسرعِ ٍ گزٍُ ّوغاالى ٍ عايز هؤعغات اختواػي وِ ًَخَاًاى تِ ًَػي زر آًْا
ػضَيت زارز ،تزرعي ؽَز .تزذالف زيگز ًظزيِّاي تشّىاري وِ تأويس فزاٍاى تز ايي هَضَع زارًس وِ
فزز تشّىار هيذَاّس ذَز را تغثيك زّسٍ ،لي تزاعاط فؾارّاي اختواػي ٍ اضغزارّاي عاذتاري تزاي
رعيسى تِ هَلؼيتّاي اختواػي ًاچار هيؽَز تِ وارّاي ذالف ٍ ًاهؾزٍع زعت تشًسّ ،يزؽي هؼتمس
اعت وِ تشّىاري ٍلتي اتفاقهيافتس وِ ليَز فزز ًغثت تِ اختواع ضؼيف ؽَز يا تِعَر ولي اس تيي تزٍز.
ّيزؽي زر وتاب «ليَز اختواػي» ًظزيِ وٌتزل اختواػي ذَز را هغزح وززُ ٍ آى را آسهَزُ اعت.
ٍي اتتسا ٍاصُ تشّىاري را تؼزيف وززُ ٍ هيگَيس :ؽرـ تشّىار فززي اعت وِ اس ليَز اختواػي آساز
اعت .زر ٍالغ تِ ػميسُ ٍي ٍلتي تشُ اتفاق هيافتس وِ فزز ًغثت تِ ليس ٍ تٌسّاي اختواػي تياػتٌا اعت.
اٍ ايي ليَز اختواػي را تحت ػٌَاى چْار هفَْم ولي تِ فَرت سيز تياى هيوٌس.
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 -1زلثغتگي :1ايي هفَْم تياًگز هيشاى ٍاتغتگي فزز تِ اؽراؿ زيگز زر ذاًَازُ ٍ هحيظ ٍ ًْازّاي
اختواػي اعت .تِ ًظز ّيزؽي وغاًي وِ تِ زيگزاى ػاللِ ٍ تَخِ زارًس ،رفاُ ٍ احغاعات آًاى را زر ًظز
هيگيزًس تا احغاط هغؤٍليت ًغثت تِ آًاى ػول هيوٌٌس ٍ افزاز فالس ايي زلثغتگي چَى ًگزاى تِ ذغز
افتازى رٍاتظ اختواػي ذَز ًيغتٌس .تٌاتزايي تيؾتز احتوال زارز وِ تِ تشّىاري رٍي آٍرًس.

 -2تؼْس :2تؼْس تياًگز هيشاى پذيزػ ّسف ّاي هزعَم خاهؼِ ٍ احغاط زيٌي اعت وِ فزز ًغثت

تِ خاهؼِ زر ذَز احغاط هيوٌس .تِ تؼثيز ّيزؽي ّز لسر فزز زر هحيظّايي هاًٌس هسرعِ ،ذاًِ ٍ ً ...ياس
تيؾتزي تِ عزهايِگذاري زر ذقَؿ وٌؼّاي هَافك تا خاهؼِ احغاط وٌس ،زليل تيؾتزي زارز وِ تزاي
حفاظت اس زعتاٍرزّاي ذَز ،تا زيگزاى ّوٌَا تواًس .زر هماتل وغاًي وِ ًياس ووتزي تِ ايي عزهايِگذاري
احغاط هيوٌٌس ،ذغز ٍ ضزر ووتزي را زر ارتىاب تِ خزم هيتيٌٌس ٍ حتي هوىي اعت زرپي تِ زعت
آٍرزى فزفتي تزاي عَز تززى اس آى تزآيٌس.

 -3تاٍرّا :3هيشاى اػتثاري اعت وِ فزز تزاي هؼيارّا ٍ لَاػس ٍ ٌّدارّاي اذاللي ٍ اختواػي لائل

اعت ٍ تاػث هيؽَز زرحالي وِ هيتَاًس عثك هيل ذَز اس آًْا ترلف وٌس ،پايتٌس تِ آًْا تالي هاًٌس :تاٍر
تِ حغي ؽْزتً ،يىَواري ،اهاًت زاري ٍ...
 -4زرگيز تَزى :4ايي هفَْم تياًگز زرگيزي ٍ هؾاروت زر ًمؼّا ٍ فؼاليتّاي اختواػي اعت .تِ

ًظز ّيزؽي وغاًي وِ زرگيز وار ٍ تحقيل ٍ سًسگي ذاًَازگي ّغتٌس هؼوَالً فزفت ووتزي تزاي زرگيز
ؽسى زر رفتارّاي ودزٍاًِ را زارًس .زرػييحال ّويي هؾاروت فزز را زر هؼزك اًَاع اّزمّاي وٌتزل
اختواػي لزار هيزّس وِ افزاز هزتثظ تا اٍ تز اٍ اػوال هيوٌٌس ٍ تِ ّويي ًحَ آؽىار اعت وِ وغاًي وِ
زر فؼاليت ّاي هزعَم ٍ هتؼارف خاهؼِ هؾاروت ًسارًس ،فزفت ٍ آسازي ػول تيؾتزي تزاي زعت سزى
تِ رفتار ودزٍاًِ زارًس( عليوي.)391-2:1387،
 -01چارچَب ًظري تحقیق
رٍيىزز واروززگزاياًِ ػوستاً تز ًتايح ٍ پياهسّاي ٍالؼيتّا ٍ فزآيٌسّاي اختواػي تأويس زارز ٍ
ؽؤٍى هرتلف خاهؼِ را تزحغة پياهسّاي عَزهٌسي وِ تزاي ًظام تشرگتز زارز تثييي هيوٌس .لذا زر تَخِ
ايي رٍيىزز تِ هؾاروت آًچِ اّويت زارز ًمؼ ٍ واروززّاي ٍ پياهسّاي هؾاروت اختواػي اعت وِ زر
1. Attachment
2 .Commitment
3 Belief
4 .Involvement
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تحميك حاضز ًيش تزاعاط ايي رٍيىزز تزًمؼ ٍ واروزز هؾاروت اختواػي ٍالسيي زر اهَر هسرعِ فزسًساى
ذَز تأويس هيؽَزّ .وچٌيي زر زِّّاي اذيز ًظزيِ وٌتزل اختواػي ّيزؽي ًيش زر سهيٌِ تاسزارًسُّاي
اختواػي تِ ػٌَاى زيسگاّي تزاي تثييي تشّىاري ًَخَاًاى هَرز تَخِ لزار گزفتِاعت وِ تزًمؼ ًْازّاي
اختواػي هثل ذاًَازُ ٍ هسرعِ توزوش ًوَزُ ٍ هؼتمس اعت وِ خَاًاى هزتىة رفتار تشّىاراًِ هيؽًَس ،تِ
زليل ايٌىِ تزذي اس ًيزٍّاي اختواػي تاسزارًسُ اًحزاف اختواػي اس تيي رفتِ ٍ يا واروزز آًْا ضؼيف ؽسُ
اعتّ .يزؽي تز تؼلمات ٍ تؼْسات فزز تِ ًْازّاي اختواػي هاًٌس ذاًَازُ ٍ هسرعِ تأويس زارز ٍ زر ػيي

حال هؼتمس اعت وِ ذاًَازُ هيتَاًس تِ ػٌَاى ػاهل هْوي زر ايداز پيًَس تيي فزز ٍ خاهؼِ تاؽس ٍ تسيي-
ٍعيلِ ًمؼ تاسزارًسُ زر گزايؼ فزسًس تِ تشّىاري زاؽتِ تاؽس.
اس اييرٍ تز اعاط چارچَب ًظزي تحميك هيتَاى هسل هفَْهي ٍ فزضيِّاي تحميك را تِ فَرت

سيز تياى وزز.

مشاركت اجتماعي والدين

هؾاروت تزتيتي -پزٍرؽي

زلثغتگي

تؼْس

هؾاروت آهَسؽي

تاٍر

زرگيزي

 -00فرضیِّاي اصلی

 تيي هؾاروت تزتيتي–پزٍرؽي ٍالسيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار تفاٍت ٍخَز زارز. تيي هؾاروت آهَسؽي ٍالسيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيزتشّىار تفاٍت ٍخَز زارز.فرضیِ ّاي فرػی:

 تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر زلثغتگي تِ ذاًَازُ تفاٍت ٍخَز زارز تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر تؼْس تِ اّساف هسرعِ تفاٍت ٍخَز زارز تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر تاٍر تِ ٌّدارّاي اختواػي تفاٍت ٍخَز زارز -تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر زرگيزتَزى زر اهَرزرعي ٍ فَقتزًاهِ تفاٍت ٍخَز زارز.

 -02تؼریف هفاّین تحقیق
الف )تؼریف ًظري هفاّین:
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هطارکت ترتیتی–پرٍرضی :زر ايي تحميك هٌظَر اس هؾاروت تزتيتي–پزٍرؽي ،هؾاروت ٍالسيي زر
ايداز ًَػي ليس ٍ تٌس اذاللي ٍ هلشم ٍ هتؼْس وززى فزسًس تِ ػسم ترلف اس ليَز اختواػي ٍ اػتثار
ترؾيسى تِ ٌّدارّاي اختواػي اعت.
هطارکت آهَزضی :هؾاروت ٍالسيي زرايداز اًگيشُ ٍ ووه تِ زاًؼآهَس زر اهَر زرعي ٍ زرگيز
ًوَزى اٍ زر فؼاليتّاي آهَسؽي ٍ فَق تزًاهِ هسرعِ هيتاؽس.
تسّكاري :افغالح تشّىاري رعواً زر عال ٍ 1899لتي وِ اٍليي لاًَى تشّىاري خَاًاى زر آليٌَط
ؽيىاگَ تقَية ؽس ،هتساٍل گؾت .رفتار اًحزافي خَاًاًي وِ ٌَّس تِ عي لاًًَي ًزعيسُاًس تشّىاري
ًاهيسُ هيؽَز ٍ خَاًاى ٍ ًَخَاًاى هزتىة ايي رفتارّا را تشّىار هيًاهٌس(ؽَهاوز.)3 :1990 ،
کاًَى اصالح ٍ ترتیت :هزوشي اعت خْت ًگْساري ،افالح ٍ تزتيت ٍ تْذية اعفال ٍ ًَخَاًاى
تشّىار وِ ووتز اس  18عال عي زارًس .واًَى اس عِ لغوت ًگْساري هَلت ،افالح ٍ تزتيت ٍ سًساى
تؾىيل ؽسُ ٍ سيز ًظز عاسهاى سًساىّا ٍ الساهات تأهيٌي ٍ تزتيتي ازارُ هيؽَز.
ب) تؼریف ػولیاتی هفاّین:

هطارکت ترتیتی–پرٍرضی :تزاعاط تؼزيف ًظزي اس ايي هفَْم ،عِ تؼس تزاي آى هؾرـ ؽسُاعت
وِ ػثارتٌس اس :ايداز زلثغتگي تِ ذاًَازُ ،ايداز تؼْس زر فزسًس ٍ تمَيت تاٍرّا ٍ ٌّدارّاي اختواػي وِ
تزاي عٌدؼ ٍ ػولياتي وززى هفَْم زلثغتگي تِ ذاًَازُ  5گَيِ ،ايداز تؼْس زر فزسًس  6گَيِ ٍ تمَيت
تاٍرّا ٍ ٌّدارّاي اختواػي  5گَيِ ٍ ّوچٌيي تزاي عٌدؼ هفَْم هؾاروت آهَسؽي ًيش  7گَيِ زر
پزعؾٌاهِ آٍرزُ ؽسُ اعت.
ًَ -09ع ٍ رٍش اًجام تحقیق
ًَع تحميك اس ًَع ػلي -همايغِاي اعت وِ زر آى ّسف يافتي ػلتّاي احتوالي يه الگَي رفتاري
اعت؛ تِ ايي هٌظَر آسهَزًيّايي وِ زاراي رفتار هَرز هغالؼِ تا آسهَزًيّايي وِ ايي رفتار زرآًْا هؾاّسُ
ًويؽَز ،همايغِ هيؽًَس(.زالٍر )393:1374،رٍػ اًدام تحميك تِ رٍػ پيوايؾي تَزُ ٍ تزاي گززآٍري
زازُّا ًيش اس اتشار پزعؾٌاهِ اعتفازُ ؽسُ اعت.
 -04جاهؼِآهاري ٍ حجن ًوًَِ
خاهؼِ آهاري تحميك را وليِ زاًؼ آهَساى پغز  18-15عال همغغ زتيزعتاى هٌاعك  4 ٍ 15ؽْز تْزاى
ٍ ًيش وليِ پغزاى هزتىة تِ تشُ عزلت زر واًَى افالح ٍ تزتيت ؽْز تْزاى تؾىيل هيزّس.
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اها السم اعت وِ زر هَرز خاهؼِ آهاري تِ چٌس «چزا؟» پاعد زازُ ؽَز.
چرا هقطغ دتیرستاى :تِ زليل ووتز ؽسى تَخِ ٍالسيي تِ فزسًساى(تِ ٍيضُ پغزاى) زر ايي همغغ ٍ ًيش
تزاعاط آهار واًَى افالح ٍ تزتيت ،وِ  %85اس ًَخَاًاى تشّىار زر واًَى زر فافلِ عٌي  15-18عال
هيتاؽٌس.
چرا تسُ سرقت :تزاعاط تشُّاي رايح زر هياى ًَخَاًاى ،تشُ عزلت زر فافلِ عالّاي 85-90
رايحتزيي تشُ تَزُ اعت.
چرا پسراى :ايي تشُ زر هياى پغزاى ًغثت تِ زذتزاى رٍاج تيؾتزي زاؽتِ اعت.
چرا هٌاطق  :4 ٍ05تزاعاط آهار واًَى افالح ٍ تزتيت زر رتثِتٌسي هٌاعك هرتلف ؽْززاري ؽْز
تْزاى تزاعاط تشُ عزلت ،ايي زٍ هٌغمِ تِ تزتية رتثِّاي اٍل ٍ زٍم را زاؽتِاًس.
زرايي تحميك تزاي تؼييي حدن ًوًَِ اس رٍػ ًوًَِگيزي ذَؽِاي ٍ تقازفي عازُ اعتفازُ ؽسُ
اعت .تسيي فَرت وِ اتتسا اس تيي وليِ زتيزعتاىّاي هٌاعك  4 ٍ15ؽْز تْزاى ،زتيزعتاىّاي پغزاًِ را
اًتراب وززُ ٍ زر هزحلِ تؼسي اس تيي زتيزعتاىّاي پغزاًِ ّز هٌغمِ ،زٍ هسرعِ تِ تقازف اًتراب ٍ اس
ّزيه اس هسارط اًتراتي تؼساز ً 15فز اس زاًؼآهَساى تِفَرت تقازفي اًتراب ؽسُ اعت وِ خوؼاً60
ًفز را تؾىيل هيزٌّس ّ.وچٌيي تؼساز ً 60فز اس ًَخَاًاى تشّىار هزتىة عزلت ًيش تِ فَرت تقازفي
اًتراب ؽسُ اعت .تٌاتزايي حدن ًوًَِ تحميك را ً 120فز ؽاهل (ً 60فز ًَخَاى تشّىار ًٍ 60فز ًَخَاى
غيز تشّىار) تؾىيل زازُ اعت.
 -05اػتثار

0

اػتثار ًاظز تزهيشاى اًغثاق پذيزي هؼزفّاي ػلوي تا تؼزيف ًظزي هفاّين اعت .هٌظَر اس اػتثار
هيشاى زلت ٍ فحت هؼزف ّاي اًتراب ؽسُ تزاي عٌدؼ هفاّين اعت .زر ايي تحميك تزاي زعتياتي تِ
اػتثار زر تاب هؼزفّا تِ عِ ؽيَُ ػول ؽسُ اعت.
 هزاخؼِ تِ اعاتيس ٍ هترققاى هزتَعِ( اػتثار فَري) هزاخؼِ تِ تحميمات پيؾيي اعتفازُ اس تىٌيه تحليل ػاهلتحليل ػاهل تؼساز سيازي اس هتغيزّا را تِ تؼسازي هتغيزّاي سيزتٌايي(ػاهلّا) تثسيل هيوٌس تزاي ّز
وسام اس گَيِّا زر ّز ػاهل يه تار ػاهلي ٍخَز زارز وِ ّوثغتگي ّزگَيِ را تا ػاهل ًؾاى هيزّس .يىي
اس وارتززّاي تحليل ػاهل زر عٌدؼ اػتثار گَيِّاعت .تزاي اعتفازُ اس تحليل ػاهل تايس همسار KMO
validity

1
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تاالتز اس  0/6تاؽس تا تِ ػاهلپذيز تَزى گَيِّا پيتززّ .وچٌيي اگز تار ػاهلي ّزوسام اس گَيِّاي يه
هتغيز تاالتز اس  0/4تاؽس هيتَاى تِ اػتثار گَيِّا اػتواز وزز(.عاػي )181:1381،زر ايي تحميك ًيش
اػتثارگَيِّا زر ّز وسام اس هتغيزّا تا اعتفازُ اس تحليل ػاهل هَرز عٌدؼ لزار گزفتِ اعت.
 -06سٌجص اػتثار گَیِّاي هتغیردلثستگی تِ خاًَادُ
تزاي اعتفازُ اس تحليل ػاهل تايس همسار  (KMOهمياط وفايت ًوًَِّا) تاالتز اس  0/6تاؽس .زر هَرز
هتغيز زلثغتگي تِ ذاًَازُ همسار ّKMOواىعَر وِ خسٍل سيز ًؾاى هيزّس ،تزاتز  0/62ؽسُ اعت ٍ ايي
ًؾاى هيزّس وِ گَيِّاي ها ػاهلپذيز هيتاؽٌسّ .وچٌيي ؽَاّس تدزتي ًؾاى هيزّس وِ تار ػاهلي ّز
وسام اس گَيِّاي هتغيز زلثغتگي تِ ذاًَازُ تاالتز اس  0/4اعت ٍ هيتَاى تِ اػتثار گَيِّا اػتواز وزز.
هقذار KMOتراي تحلیل ػاهل گَیِّاي هتغیر دلثستگی تِ خاًَادُ
KMO and Bartlett's Test
.616
79.786
10
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of
df
Sphericity
Sig.

تارػاهلی گَیِّاي هتغیر دلثستگی تِ خاًَادُ
دلثستگی تِ خاًَادُ

تار ػاهلی

راٌّوايي فزسًس زر سهيٌِ هالن ّاي اًتراب زٍعت هٌاعة زر هسرعِ

0/63

اؽتياق زر ؽٌيسى ٍ حل هؾىالت فزسًس زر هسرعِ

0/43

تاهيي ٍخَُ هَرز ًياس فزسًس تزاي اهَر تفزيحي ٍ ؽرقي

0/8

پيگيزي ٍضؼيت رفتاري زاًؼ آهَس اس هسرعِ

0/57

تالػ ٍالسيي زر خْت پز وززى اٍلات فزاغت فزسًس زر وٌار ذاًَازُ

0/59

.KMO and Bartlett's Test =0.62

 -06سٌجص اػتثار گَیِّاي هتغیرتؼْذ
تزاي اعتفازُ اس تىٌيه تحليل ػاهل تِ هٌظَر عٌدؼ اػتثار گَيِّاي هزتَط تِ هتغيز تؼْس همسار
 KMOهغاتك خسٍل سيز تزاتز 0/67هيتاؽسّ .وچٌيي خسٍل تار ػاهلي ًؾاى هيزّس وِ هيتَاى تِ اػتثار
گَيِّا اػتواز وزز.
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هقذار KMOتراي تحلیل ػاهل گَیِّاي هتغیرتؼْذ
KMO and Bartlett's Test
.675
168.916
15
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
تؼْذ

تار ػاهلی

التشام تِ ػسم لغوِ سزى تِ اػتثار ذاًَازگي زر هسرعِ

0/74

ايداز حظ هغَليت ًغثت تِ زيگزاى زر فزسًس

0/71

التشام تِ ػسم علة آعايؼ زيگزاى زر اثز رفتار ًاؽايغت زر هسرعِ

0/63

التشام تِ ػسم رفالت تا زٍعتاى ًاتاب ٍ تشّىار

0/67

التشام تِ ػسم اس زعت زازى اػتثار ذَز زر هياى عايز زٍعتاى

0/45

التشام زر زعتياتي تِ اّساف ؽغلي هٌاعة زر آيٌسُ

0/52

KMO and Bartlett's Test =0.67

 -07سٌجص اػتثارگَیِّاي هتغیرتاٍرّا
همسار  KMOتزاي هتغيز تاٍرّا تزاتز 0/7هيتاؽس ٍ تار ػاهلي ته ته گَيِّاي هزتَط تِ تاٍرّا
تاالتز اس  0/4اعت ٍ هيتَاى تِ اػتثار گَيِّا ًيش اػتواز وزز.
همسارKMOتزاي تحليل ػاهل گَيِّاي هتغيزتاٍرّا
KMO and Bartlett's Test
.696
120.072
10
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

تاٍرّا

تار ػاهلی

حغي تزذَرز تا هؼلويي ٍ ّوىالعي ّا زر هسرعِ

0/78

رػايت اهاًت زاري زر هَرز هحيظ هسرعِ

0/74

پزّيش اس زرٍؽ گَيي تِ زٍعتاى ٍ هغؤٍليي هسرعِ

0/68

ػسم پايوال وززى حمَق عايز ّوىالعي ّا زر هسرعِ

0/69

زاؽتي گذؽت زر هَرز زيگزاى زر هحيظ هسعِ

0/52

KMO and Bartlett's Test =0.69
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 -08سٌجص اػتثار گَیِّاي هتغیر در گیر ًوَدى
همسار  KMOتزاي گَيِّاي هزتَط تِ زرگيز ًوَزى 0/74هيتاؽس ٍ همازيز تار ػاهلي تزاي ّز
وسام اس گَيِّا ًيش هثيي ايي اعت وِ هيتَاى تِ اػتثارگَيِّا اػتواز وزز.
همسار KMOتزاي تحليل ػاهل گَيِّاي هتغيز زرگيز ًوَزى
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

.742
247.075
21
.000

درگیر ًوَدى
تؾَيك فزسًس تِ پذيزػ ًمؾْاي اختواػي زر هسرعِ

تار ػاهلی
0/65

تؾَيك فزسًس تِ حضَر فؼال زر هزاعوات هذّثي

0/82

تؾَيك فزسًس تِ حضَر فؼال زر فؼاليت ّاي فَق تزًاهِ هسرعِ

0/82

ايداز اًگيشُ زر فزسًس خْت خسيت زر اهَر تحقيلي

0/74

تْيِ وتة ٍ خشٍات آهَسؽي هَرز ًياس فزسًس

0/57

تمَيت زرعي زاًؼ آهَس اس عزيك ؽزوت زازى زر والعْاي تمَيتي

0/45

تمَيت زرعي زاًؼ آهَس اس عزيك گزفتي هؼلن ذقَفي

0/40

KMO and Bartlett's Test =0. 74

 -09قاتلیت اػتواد

0

لاتليت اػتواز ؽاذقي اعت ًاظز تز تىزارپذيزي تحميك ،يؼٌي اگز فزآيٌس تحميك تا هؼزفّاي
تدزتي هؼيي ٍ اتشار اًساسُگيزي ٍاحس تىزار ؽَز تا چِ حس ًتيدِ يىغاى حافل هيؽَز. .تسيي هٌظَر
پيؼآسهَى پزعؾٌاهِ تز رٍي يه ًوًَِ ً 30فزي اًدام ؽس ٍ تزذي اس پزعؼّاي هثْن حذف ٍ زر
ًْايت تا اعتفازُ اس ًزم افشار  spssضزية آلفاي وزًٍثاخ تزاي ّز وسام اس هتغيز ّا هحاعثِ گززيس .خسٍل
سيز همازيز ضزية آلفاي وزًٍثاخ را تزاي ّز وسام اس هتغيزّا ًؾاى هيزّس.
Reliability

1
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هقذار ضریة آلفاي

ردیف

هتغیر

تؼذاد گَیِ

1

زلثغتگي

5

0/75

2

تؼْس

6

0/72

3

تاٍرّا

5

0/7

4

زرگيز ًوَزى

7

0/82

کرًٍثاخ

 -21تجسیِ ٍ تحلیل دادُّا
ًرغتيي گام زر ّز تحليل عثمِتٌسي ٍ تَفيف اعت .عثمِتٌسي ػثارتاعت اس گزٍُتٌسي اعالػات
ٍ زازُّا زر همَلِّاي فزػي ٍ تَفيف تِهؼٌاي ًؾاى زازى تَسيغ زازُّا تِ فَرت خسٍل ٍ ًوَزار تزاي
زازُّاي ووي ٍ تياى ايي تَسيغّا تا اًساسُّاي هؼيي اعت( .وزليٌدز)215:1374 ،
زر ايي پضٍّؼ اس آهارُّاي تَفيفي هاًٌس :فزاٍاًي ،زرفس فزاٍاًي ٍ هياًگييّا ٍ اس آهارُّاي

اعتٌثاعي ٍ آسهَى  ٍ T-testآسهَى لَيي 1اعتفازُ ؽسُ اعت(.آسهَى  tتزاي آسهَى هؼٌازاري تفاٍت
هياًگييّاي زٍ گزٍُ تِ وار هيرٍز(.پاؽا ؽزيفي ٍ زيگزاى))223:1380،
ً -20تایج تحقیق
ً .1تایج تَصیفی
 0-0سي :تزرعي عي ًَخَاًاى تشّىار ًؾاى زاز وِ تيؾتزيي تؼساز آًاى تِ تزتية ّفسُ ٍ ؽاًشزُ
عال عي زاؽتٌس تِ ًحَي وِ تيؾتزيي عٌيي زر ايي گزٍُ(تشّىاراى) ّفسُ عالِّا تا 56.7زرفس ٍ ؽاًشزُ
عالِّا تا  28.3تؾىيل زازُاًس.
ٍ 2-0ضؼیت تحصیلی پذر ٍ هادرّ:وچٌاىوِ خسٍل سيز ًؾاى هيزّس زر ًوًَِ هَرز تزرعي 45
زرفس اس پسراى گزٍُ تشّىار تيغَاز ٍ  55زرفس تاعَاز ّغتٌس وِ اس هياى تٌْا  5زرفس تحقيالت
زاًؾگاّي زارًس .اها زر گزٍُ غيز تشّىار ًشزيه تِ  7زرفس تيعَاز ٍ تيؼ اس  93زرفس تاعَاز تَزُ وِ
اس ايي هياى  35زرفس تحقيالت زاًؾگاّي زارًس.

1 Levenes Test
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جذٍل تَزیغ فراٍاًی ٍضؼیت تحصیلی پذر در ًوًَِ هَرد تررسی
گزٍُ ًوًَِ

تشّىار

غيز تشّىار

فزاٍاًي

زرفس

تيغَاز

27

45

سيز زيپلن ٍ زيپلن

30

50

تحقيالت زاًؾگاّي

3

5

ول

60

100

تيغَاز

4

6.7

سيز زيپلن ٍ زيپلن

35

58.3

تحقيالت زاًؾگاّي

21

35

ول

60

100

ّوچٌيي تزاعاط خسٍل سيز زر ًوًَِ هَرز تزرعي  62زرفس اس هازراى گزٍُ تشّىار تيعَاز ٍ 38
زرفس تاعَاز ّغتٌس وِ اس هياى تٌْا 10زرفس تحقيالت زاًؾگاّي زارًس .اها زر گزٍُ غيزتشّىار ًشزيه
تِ  22زرفس تيعَاز ٍ  78زرفس تاعَاز تَزُ وِ اس ايي هياى  22زرفس تحقيالت زاًؾگاّي زارًس.
جذٍل تَزیغ فراٍاًی ٍضؼیت تحصیلی هادر در ًوًَِ هَرد تررسی
گزٍُ ًوًَِ

تشّىار

غيز تشّىار

زرفس

فزاٍاًي

تيغَاز

37

61.7

سيز زيپلن ٍ زيپلن

17

28.3

تحقيالت زاًؾگاّي

6

10

ول

60

100

تيغَاز

13

21.7

سيز زيپلن ٍ زيپلن

34

56.6

تحقيالت زاًؾگاّي

13

21.7

ول

60

100

ً-2تایج تحلیلی
 -0-2داٍري در تاب فرضیِ اٍل:
تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر زلثغتگي تِ ذاًَازُ تفاٍت ٍخَز زارز
تؼساز

هياًگيي

Std.
Deviation
اًحزاف هؼيار

ذغاي هؼيار هياًگيي

زلثغتگي تِ

ًَخَاًاى ػازي

60

13/20

4/108

0/649

ذاًَازُ

ًَخَاًاى تشّىار

60

8/850

3/117

0/492
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آسهَى  tهغتمل

آسهَى لَيي
عغح هؼٌازاري

آسهَى
زلثغتگي تِ

ٍارياًظ تزاتز

ذاًَازُ

ٍارياًظ ًاتزاتز

F

تفاٍت

8/850

0/004

اذتالف

همسار آسهَى t

زرخِ آسازي

هؼٌازاري

5/334

78

0/000

4/350

5/334

72/729

0/000

4/350

هياًگيي

 زر خسٍل تاال ًتايح آسهَى آهاري  Tهغتمل تزاي همايغِ هياًگيي زٍ گزٍُ اس پاعرگَياى آٍرزُؽسُ اعت .گزٍُ اٍل ًَخَاًاى ػازي (غيز عارق) ٍ گزٍُ زٍم ًَخَاًاى تشّىار(عارق) ّغتٌس .تز عثك
آسهَى  ،Tاس آًدايي وِ همسار  tهحاعثِ ؽسُ ( )5/334تشرگتز اس همسار  tخسٍل زر عغح  5زرفس اعت ٍ
 p- valueتِ زعت آهسُ وَچىتز اس  0/05هيتاؽس .لذا تا افويٌاى  %95هيتَاى گفت وِ تيي زلثغتگي تِ
ذاًَازُ ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيزتشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز.
 ّوچٌيي تا تَخِ تِ ايٌىِ Fهحاعثِ ؽسُ( آسهَى هؼٌي زاري تزاي تفاٍت تيي هياًگييّا) 8/850تشرگتز اس همسار  Fخسٍل زر عغح  5زرفس اعت ٍ p- valueتِ زعت آهسُ وَچىتز اس  0/05هيتاؽس.
( )0/004< 0/05لذا تا افويٌاى  %95هيتَاى گفت وِ تيي زلثغتگي تِ ذاًَازُ ًَخَاًاى تشّىار ٍ
ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز.
 -2-2داٍري در تاب فرضیِ دٍم

 تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر تؼْس تِ اّساف هسرعِ تفاٍت ٍخَز زارزتؼساز

هياًگيي

Std.
Deviation
اًحزاف هؼيار

تؼْس تِ اّساف

ًَخَاًاى ػازي

60

15/60

3/248

0/513

هسرعِ

ًَخَاًاى تشّىار

60

14/75

2/967

0/469

آسهَى F
تؼْس تِ اّساف

ٍارياًظ تزاتز

هسرعِ

ٍارياًظ ًاتزاتز

0/750

تفاٍت
0/389

هياًگيي

آسهَى  tهغتمل

آسهَى لَيي
عغح هؼٌازاري

ذغاي هؼيار

همسار آسهَى t

زرخِ
آسازي

هؼٌازاري

اذتالف
هياًگيي

1/222

78

0/225

0/8500

1/222

77/371

0/226

0/8500
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 تز عثك آسهَى  ،Tاس آًدايي وِ همسار  tهحاعثِ ؽسُ ( )1/222وَچىتز اس همسار  tخسٍل زرعغح  5زرفس اعت ٍ  p- valueتِ زعت آهسُ (  )0/225تشرگتز اس  0/05هيتاؽس .لذا تا افويٌاى %95
هي تَاى گفت وِ تيي تؼْس تِ اّساف هسرعِ ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار
ٍخَز ًسارز.
 ّوچٌيي تا تَخِ تِ ايٌىِ  Fهحاعثِ ؽسُ()0/750وَچىتز اس همسار  Fخسٍل زر عغح  5زرفساعت ٍ  p- valueتِ زعت آهسُ ( ) 0/389تشرگتز اس  0/05هي تاؽس ) 0/05< 0/389( .لذا تا افويٌاى
 %95هي تَاى گفت وِ تيي تؼْس تِ اّساف هسرعِ ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار
ٍخَز ًسارز.
 -9-2داٍري در تاب فرضیِ سَم:

 تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر تاٍر تِ ٌّدارّاي اختواػي تفاٍت ٍخَز زارزتؼساز

هياًگيي

Std.
Deviation
اًحزاف هؼيار

تاٍر تِ ٌّدارّاي

ًَخَاًاى ػازي

60

17/625

6/125

0/968

اختواػي

ًَخَاًاى تشّىار

60

14/250

5/348

0/845

تاٍر تِ
ٌّدارّاي
اختواػي

ٍارياًظ تزاتز
ٍارياًظ ًاتزاتز

2/992

هياًگيي

آسهَى  tهغتمل

آسهَى لَيي
آسهَى F

ذغاي هؼيار

عغح هؼٌازاري

همسار آسهَى

تفاٍت

t

0/029

2/625

78

2/625

76/606

اذتالف

زرخِ آسازي

هؼٌازاري
0/010

3/375

0/010

3/375

هياًگيي

 تز عثك آسهَى  ،Tاس آًدايي وِ همسار  tهحاعثِ ؽسُ ( )2/625تشرگتز اس همسار  tخسٍل زرعغح  5زرفس اعت ٍ  p- valueتِ زعت آهسُ ( ) 0/010وَچىتز اس  0/05هيتاؽس .لذا تا افويٌاى %95
هي تَاى گفت وِ تيي تاٍر تِ ٌّدارّاي اختواػي ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيزتشّىار تفاٍت هؼٌازار
ٍخَز زارز.
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 ّوچٌيي تا تَخِ تِ ايٌىِ  Fهحاعثِ ؽسُ( )2/992تشرگتز اس همسار  Fخسٍل زر عغح  5زرفساعت ٍ  p- valueتِزعت آهسُ وَچىتز اس  0/05هيتاؽس ) 0/029< 0/05( .لذا تا افويٌاى  %95هيتَاى
گفت وِ تيي تاٍر تٌِّدارّاياختواػيًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيزتشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز.
 -4-2داٍري در تاب فرضیِ چْارم:
تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ غيز تشّىار زر زرگيز تَزى زر اهَر زرعي ٍ فَقتزًاهِ تفاٍت ٍخَز زارز.

زرگيز تَزى

تؼساز

هياًگيي

Std.
Deviation
اًحزاف هؼيار

ًَخَاًاى ػازي

60

23/30

5/897

0/932

ًَخَاًاى تشّىار

60

15/625

4/306

0/680

عغح هؼٌازاري

همسار آسهَى

تفاٍت

t

0/007

زرگيز تَزى

ٍارياًظ تزاتز

7/789

ٍارياًظ

هياًگيي

آسهَى  tهغتمل

آسهَى لَيي
آسهَى F

ذغاي هؼيار

اذتالف

زرخِ آسازي

هؼٌازاري

6/647

78

0/000

7/675

6/647

71/378

0/000

7/675

هياًگيي

ًاتزاتز

 تز عثك آسهَى  ،Tاس آًدايي وِ همسار  tهحاعثِ ؽسُ ( )6/647تشرگتز اس همسار  tخسٍل زرعغح  5زرفس اعت ٍ  p- valueتِ زعت آهسُ وَچىتز اس  0/05هي تاؽس .لذا تا افويٌاى  %95هيتَاى
گفت وِ زر سهيٌِ زرگيز تَزى زر فؼاليتّاي آهَسؽي ٍ فَق تزًاهِ هسرعِ ،تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ
ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز.
 ّوچٌيي تا تَخِ تِ ايٌىِ  Fهحاعثِ ؽسُ( )7/789تشرگتز اس همسار  Fخسٍل زر عغح  5زرفساعت ٍ  p- valueتِ زعت آهسُ وَچىتز اس  0/05هيتاؽس ) 0/007< 0/05( .لذا تا افويٌاى  %95هيتَاى
گفت وِ زر سهيٌِ زرگيز تَزى زر فؼاليتّاي آهَسؽي ٍ فَق تزًاهِ هسرعِ ،تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ
ًَخَاًاى غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز.
ً -22تیجِگیري
ًتايح تَفيفي حافل اس تحميك تياًگز آى اعت وِ زر ًوًَِ هَرز تزرعي تيؼ اس  %50اس ًَخَاًاى
تشّىار ّفسُ عالِ تَزًس وِ ايي اهز ًظز فاريٌگتي( ٍ )1991تيلَر( )1994را تأييس هيوٌس .تِ ػميسُ آًاى
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عي اٍج تشّىاري ّفسُ عالگي اعتّ .وچٌيي تزاعاط تزرعيّا اس واًَى افالح ٍ تزتيت اس عال 1385
تاوٌَى عي اٍج تشّىاري زر هياى ًَخَاًاى عي ّفسُ عالگي تَزُ اعت .تزرعي ٍضؼيت تحقيلي ٍ عَاز
پسراى ٍ هازراى ًوًَِ هَرز تزرعي ًيش ًؾاىزاز وِ تيؼاس %40زرفس پسراى ٍ تيؼاس %60هازراى ًَخَاًاى
تشّىار تيعَاز تَزًس .ايي زرحالي اعت ووتز اس  %10پسراى ٍ ًشزيه تِ  20زرفس هازراى ًَخَاًاى
غيزتشّىار عَاز ًساؽتٌس .تزاعاط ايي ًتاج هيتَاى ازػا وزز وِ پسراى ٍ هازراى ًَخَاًاى تشّىار زر
همايغِ تا ًَخَاًاى غيزتشّىار اس عغح تحقيالت ٍ آهَسػ ووتزي تزذَرزار تَزًس.
ًتايح حافل اس آسهَى فزضيِّاي تحميك ًيش ًؾاى هيزّس وِ زر تؼس هؾاروت تزتيتي -پزٍرؽي
ٍالسيي تيي زلثغتگي تِ ذاًَازُ ٍ تاٍر تِ ٌّدارّاي اختواػي ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيزتشّىار
تفاٍت هؼٌازار ٍخَز زارز .اها زر سهيٌِ تؼْس تِ اّساف هسرعِ تيي ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيزتشّىار
تفاٍت هؼٌازار ٍخَز ًسارزّ .وچٌيي ًتايح تحميك زر سهيٌِ هؾاروت آهَسؽي ٍالسيي ًيش تياًگز آى اعت
وِ هياًگيي زرگيز تَزى زر اهَرآهَسؽي ٍ فَقتزًاهِ هسرعِ زر تيي ًَخَاًاى ػازي تيؾتز اس ًَخَاًاى
غيزتشّىار اعت ٍ ايي تفاٍت هؼٌيزاري اعت .زر ًْايت هيتَاى ًتيدِ گزفت وِ تزاعاط ًظزيِ وٌتزل
اختواػي ّيزؽي وِ هؼتمس اعت فزز سهاًي تشّىار هيؽَز وِ اس ليس ٍ تٌسّاي اختواػي(ليَز اختواػي)
آساز تاؽس .لذا ًتايح تحميك حاضز ًيش ًؾاى زاز وِ تيي زلثغتگي تِ ذاًَازُ ،تاٍر تِ ٌّدارّاي اختواػي ٍ
زرگيزي زر فؼاليتّاي آهَسؽي ٍ فَق تزًاهِ هسرعًَِ ،خَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى غيزتشّىار تفاٍت
هؼٌازار ٍخَز زارز .اها زر ًوًَِ هَرز تزرعي زر سهيٌِ تؼْس تِ اّساف هسرعِ ًَخَاًاى تشّىار ٍ ًَخَاًاى
غيز تشّىار تفاٍت هؼٌازاري ٍخَز ًساؽت.
فْرست هٌاتغ
 .1احوسي ،حثية ،)1384(،خاهؼِؽٌاعي اًحزافات  ،اًتؾارات عوت ،تْزاى.
.2
.3

تيزٍ ،آلي ،)1380( ،فزٌّگ ػلَم اختواػي ،تزخوِ تالز عارٍذاًي ،اًتؾارات ويْاى ،تْزاى.
پاؽا ؽزيفي ،)1380(،رٍػّاي آهاري زر ػلَم رفتاري ،اًتؾارات عري ،تْزاى.

.4

تٌْايي ،اتَالحغي ،)1374( ،زرآهسي تز هىاتة ٍ ًظزيِّاي خاهؼِؽٌاعيً ،ؾز هزًسًيِ ،تْزاى.

.5

تَعلي ،غالهؼثاط ،فاضل ،رضا ،)1372( ،هثاًي خاهؼِ ؽٌاعي ،اًتؾارات عوت ،تْزاى.

.6

خَاًوزز ،وزم الِ ،)1390(،پايگاُ اختواػي -التقازي ذاًَازُ ٍ تشّىاري ًَخَاًاى ،اًتؾارات خاهؼِ
ؽٌاعاى ،تْزاى ،چاج اٍل.

.7

زالٍر ،ػلي ،)1380(،هثاًي ًظزي ٍ ػولي پضٍّؼ زر ػلَم اًغاًي ٍاختواػي ،اًتؾارات رؽس ،تْزاى.
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.8

سًگٌِ ،هحوس ،)1383( ،تزرعي ػَاهل ذاًَازگي ٍ اختواػي هؤثز تز رفتار تشّىاراًِ زاًؼ آهَساى

.9

اعتاى تَؽْز ،فقلٌاهِ ػلَم اختواػي ،زاًؾگاُ ػالهِ عثاعثايي.
عاػي ،ػلي ،)1381(،تحليل آهاري زر ػلَم اختواػي ،اًتؾارات وياى هْز ،تْزاى.

 .10عتَزُّ ،سايت ا ٍ ...تْاري ،عيف ا ،)1386( ،...آعية ؽٌاعي ذاًَازُ،اًتؾارات ًساي آرياًا ،تْزاى.
 .11عليوي ،ػلي ٍزاٍري ،هحوس،)1387(،خاهؼِؽٌاعيودزٍي،اًتؾارات پضٍّؾىسُ حَسُ ٍزاًؾگاُ ،لن.
 .12فرزايي،عيزٍط،)1383(،تحليل خاهؼِؽٌاذتي هؾاروتاختواػي زرايزاى،اًتؾارات ػالهِ عثاعثايي،
تْزاى.
 .13فزخاز ،هحوس حغيي ،)1358(،همسهِاي تز خاهؼِؽٌاعي ٍ عيز تىاهل خاهؼًِ ،ؾز تَػلي ،تْزاى.
 .14لزاذاًي ،ػلي ،)1382(،عاسهاىّاي غيززٍلتي ٍ هؾاروتاختواػيً ،ؾزيِ ّوزاُ ،ؽوارُ.6
 .15ػلَيتثار ،ػليزضا ،)1379(،هؾاروت زر ازارُ اهَر ؽْزّا :تزرعي الگَي هؾاروت ؽْزًٍساى زر
ازارُ اهَر ؽْزّا ،اًتؾارات عاسهاى ؽْززاري ّاي وؾَر ،تْزاى.
 .16وزليٌدز ،پسّاٍس ،)1366(،رگزعيَى چٌس هتغيزي زر پضٍّؼّاي رفتاري ،تزخوِ حغيعزايي ،هزوش
ًؾز زاًؾگاّي ،تْزاى.
 .17هحوسي افل ،ػثاط ،)1385(،تشّىاري ًَخَاًاى ٍ ًظزيِّاي اًحزافاتاختواػيً ،ؾز ػلن ،تْزاى.
 .18هؾىاًي ،هحوسرضا ،)1383(،عٌدؼ تأثيزػَاهل زرًٍي ٍ تيزًٍي ذاًَازُ تزتشّىاري ًَخَاًاى،
هدوَػِ هماالت آعيةّاي اختواػي ايزاىً ،ؾز آگِ ،تْزاى.
 .19هَعَي ،هيز عاّز ،)1391(،زرآهسي تز هؾاروت اختواػي ،اًتؾارات خاهؼِ ؽٌاعاى،تْزاى.
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