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پػٍّف حبضط ثب ّسف ثطضؾی فَاهل اختوبفی هؤثط ثط اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى هدطم زض ظًساى قْط
اضزثیل اًدبم قسُ اؾتً .ؾطیبت ٍ هسل تحلیلی ثب اؾتفبزُ اظ ًؾطیِّبی ًؾطیِپطزاظاًی چَى :زٍضوین
(آًَهی) ،هطتَى (آًَهی)ّ ،بثع (وٌتطل اختوبفی) ،ؾبتطلٌس (پیًَس افتطالی) ،هبضوؽ (تضبز) ٍ  . . .اضائِ قس.
ایي پػٍّف ثِ ضٍـ پیوبیكی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض خْت اضتمبی
ضٍایی ؾٌدِ ّبی پطؾكٌبهِ اظ افتجبض نَضی اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ لبثلیت افتوبز ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ضطیت
آلفبی وطًٍجبخ وِ ثطای هتغیط هؿتمل  71زضنس ثِزؾت آهس .خبهقِ آهبضی پػٍّف قبهل توبهی ً 800فط
هطزاى هدطم زض ظًساى قْط اضزثیل ثَزًس وِ اظ ثیي آىّب ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقساز ً 260فط ثِ
ضٍـ ًوًَِگیطی تهبزفی ؾبزُ ثِفٌَاى ًوًَِ اًتربة گطزیس .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ
زٍ قیَُ آهبض تَنیفی ٍ اؾتٌجبعی ٍ ثب ثْطُگیطی اظ ًطمافعاض  spssاؾتفبزُ قس .یبفتِّبی پػٍّف
ًكبًگط ایي ثَز اضتىبة ًَؿ خطم (هتغیط ٍاثؿتِ) ثب فَاهل اختوبفی وِ قبهل افتمبزات هصّجی ،هقبقطت ثب
افطاز ًبثبة ،هحل ؾىًَت ،احؿبؼ اًَهی ،زضآهس ٍ ذكًَت ذبًَازگی ثَزًس ،ضاثغِ هقٌیزاضی زاضز.
ّوچٌیي ًتبیح حبنل اظ ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ ًكبى زاز هتغیطّبی هؿتمل ٍاضز قسُ زض هقبزلِ خوقبً 60
زضنس اظ تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ضا تجییي ًوَزًس.
واژگان کليدي :خطم ،احؿبؼ آًَهی ،افتمبزات هصّجی ،افطاز ًبثبة،ظًساى اضزثیل.
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مقدمٍ ي تيان مسألٍ

هطزاى اوثط خطایوی ضا وِ ّن ًبقی اظ لسضتوٌسی ٍ ّن ًكأت گطفتِ اظ ثیلسضتی اؾت هطتىت
هیقًَس .ثٌبثطایي هؿبئل آًبى اظ خولِ هؿبئلی اؾت وِ ثبیس ثِ آىّب تَخِ ٍیػُای هجصٍل زاقت .ثطضؾی
ضیكِای هؿبئل هطزاى ٍ اظ آى خولِ خطاین آًبى ،ثطای ضؾیسى ثِ یه خبهقِ ایسُال قطط ضطٍضی اؾت.
خطاین ّوِ خب ّؿت ٍ زض ّوِ خب آثبضی ثط خبی هیگصاضز .زض عَل تبضید ٍ زض خَاهـ هرتلف خطاین
ّوَاضُ هَضَفی حؿبؾیتآفطیي ثَزُ ٍ اظ عطف زیگط ثِ لحبػ تبضیری هیعاى خطاین هطزاى ثِ اؾتثٌبی
ثطذی خطاین ًؾیط فحكب ثِ هطاتت ثبالتط اظ ظًبى ثَزُ اؾت .اظ آىخب وِ زالیل ٍ فَاهل ثطٍظ خطم زض هیبى
هطزاى ثب ظًبى هتفبٍت ثَزُ اؾت ٍ اظ ؾَی زیگط ایي عجمِ اظ خبهقِ زاضای خطاین ذكًَتآهیعتطی زاضًس،
لصا قٌبؾبیی فَاهل هؤثط ٍ ظهیٌِؾبظ ٍ ضفـ ایي فَاهل ٍ ثؿتطّبی هٌبؾت ثطای ثطٍظ خطم هطزاى هیتَاًس
تأثیط فوسُای ثط وبّف خطاین زاقتِ ثبقس .پػٍّف حبضط ثِزًجبل ثطضؾی فَاهل اختوبفی هؤثط زض ثطٍظ
خطاین هطزاى قْط اضزثیل هیثبقس وِ اهیس هیضٍز ثب ایي قٌبذت ٍ ثطًبهِضیعیّبی هٌبؾت ثتَاى اظ ضًٍس
ضٍظافعٍى اضتىبة خطاین خلَگیطی ًوَز.
گؿتطـ آؾیتّبی اختوبفی زض زًیبی هقبنط ،افعایف اًحطافبت اختوبفی ،ثٍِیػُ ثعّىبضی خَاًبى،
ایي فطنت ضا ثطای پػٍّكگطاى فطاّن هیآٍضز تب زضثبضُ ثعّىبضی ٍ خطم اظ زیسگبُ خبهقِقٌبؾی ثِ
هغبلقِ ثپطزاظًس .ودطٍی ضا ثب تقجیطّبی هتفبٍتی تقطیف وطزُاًس.
ـ ضفتبض هٌـ قسُ یب هكوَل اّطمّبی وٌتطل اختوبفی؛
ـ ضفتبض قىٌٌسُ ٌّدبض یب ضفتبضی وِ لَافس ،ثطزاقتّب یب تَلقبت ٌّدبضی ًؾبمّبی اختوبفی ضا ًمض
هیوٌس؛
ؾبزُتطیي تقطیف خطم فجبضت اؾت اظ ّط قیَُ ضفتبضی وِ لبًَى ضا ًمض هیوٌس (گیسًع:1383 ،
.)152
اظ آًدب وِ ّط فولی ثٌب ثِ فلتی پسیس هیآیس اًحطافبت اختوبفی ًیع ثسٍى فلت ًویثبقس ثطای تقییي
فلتّبی ثٍِخَز آٍضًسُ اًحطافبت اختوبفی ولیِ فَاهل التهبزی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ هصّجی ٍ  . . .یه
خبهقِ هَضز هغبلقِ لطاض هیگیطز ،ظیطا قٌبذت فلت ٍلَؿ خطم ،فبهل هْوی ثطای پیكگیطی اظ ٍلَؿ خطم
اؾت (هحممیبى .)18 :1387 ،آًچِ هؿلن اؾت ایي اؾت وِ افطازی وِ هطتىت خطایوی هیقًَس،
ًتَاًؿتِاًس ذَز ضا ثب لَاًیي ٍ همطضات اختوبفی وِ زض آى ظًسگی هیوٌٌس .،تغجیك زٌّس هدبظات ٍ تٌجیِ
خلَی خطاین ضا ًوی گیطز ٍ حتی ظًساى ًیع چٌساى وبض ؾبظ ًیؿت .ضاُ نحیح آى اؾت وِ ثب ثطضؾی ٍ
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هغبلقبت فلوی ،ضیكِ ی فلل ٍ فَاهل هؤثط ثط اًحطافبت ضا ثطضؾی ًوبیین ٍ ثب اظ ثیي ثطزى آى فلل ٍ
فَاهل ،اظ گؿتطـ اًحطافبت زض خبهقِ خلَگیطی ثِ فول آٍضین ،ظیطا ثسٍى قٌبذت ٍ تكریم زضزّب،
اهىبى پیكگیطی آى ٍخَز ًساضز (ّوبى.)20 :
ثبیس ثِ ایي ٍالقیت ًیع تَخِ وطز وِ ثیوبضیّبی اختوبفی ًیع هبًٌس ثیوبضیّبی خؿوی هؿطی
ّؿتٌس ٍ اگط اظ اثتسا ٍلَؿ خطم ،ثِ فىط انالح ٍ اظ ثیي ثطزى فلل اضتىبة خطم ًیفتٌس هوىي اؾت ثِ
زیگطاى ًیع ؾطایت وٌس .پیوبیفّبی ثیيالوللی ًكبى هیزّس وِ ثِاظای ّط ظى  15هطز هدطم ٍخَز زاضز
(ضیس .)200 :اعالفبت آهبضی ظًساًیبى زض ایطاى زض قف هبُ اٍل ؾبل ً 1382كبى هیزّس وِ ثیف اظ 96
زضنس اظ هحىَهبًی وِ ثِ هدبظات حجؽ هحىَم قسُاًس هطز هیثبقٌس (ؾبظهبى ظًساىّب ٍ الساهبت
تأهیٌی ٍ تطثیتی وكَض .) 1382 ،اًحطاف اختوبفی زض همغـ وًٌَی خبهقِ ایطاى اهطی ؾبذتبضی ٍ ًبقی اظ
ًبثؿبهبًیّبی اختوبفی اؾت ٍ ثِّویي زلیل ًیع زض آیٌسُ ضٍ ثِ افعایف ذَاّس ثَز ٍ ایي زض حبلی اؾت
وِ قطایغی اظ لجیل ًبؾبظگبضی افطاز ثب خبهقِ ،هیل ثِ اضتمبی اختوبفی هطزاى ٍ فمساى ضَاثظ الظم ثطای
اضتمبی ،هسیطیت ًكسى اظ ؾَی خبهقِ ضٍ ثِ ضقف ًْبزى افتمبزات هصّجی ثیي آًبى ظهیٌِ الظم ثطای
اضتىبة ثِ خطاین ضا تكسیس ٍ تؿْیل هیوٌس .لصا قٌبؾبیی فَاهل هؤثط ٍ ظهیٌِؾبظ ٍ ضفـ ایي فَاهل ٍ
ثؿتطّبی هٌبؾت ثطای ثطٍظ خطم هیتَاًس تأثیط فوسُای ثط وبّف خطاین زاقتِ ثبقس.
ضزيرت ي اَميّت تحقيق

اهطٍظُ اظزیبز خطاین ثرهَل زض ثیي هطزاى یىی اظ هقضالت اختوبفی هحؿَة قسُ افىبض فوَهی
ضا ًگطاى ٍ هكَـ ؾبذتِ اؾت .عجك گعاضـ ؾبظهبى هلل زض عی زِّّبی  1980تب  1986ؾبلیبًِ ٍ
ثِعَض هتَؾظ  5زضنس ثط هیعاى خطاین زض ؾغح خْبى افعٍزُ قسُ اؾت وِ ثیف اظ هیعاى ضقس خوقیت
اؾت (تبجظهبى .)136 :1366 ،اعالفبت آهبضی ظًساًیبى زض ایطاى زض قف هبُ اٍل ؾبل ً 1382كبى
هیزّس وِ ثیف اظ  96زضنس اظ هحىَهبًی وِ ثِ هدبظات حجؽ هحىَم قسُاًس هطز هیثبقٌس (ؾبظهبى
ظًساىّب ٍ الساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی وكَض .)1382 ،اّویت ٍ ضطٍضت تَخِ ثِ هغبلقِ خطم زض پیكگیطی
اظ ٍلَؿ خطم زض ایطاى تَنیف ٍ تحلیل زضؾتی اظ پسیسُ هدطهبًِ ثِزؾت هیآیس وِ پیكگیطی ثْتط اظ
زضهبى اؾت .ثسیي هقٌی الساهبتی وِ زض خبهقِ ثطای هجبضظُ ثب فلل ثعّىبضی ٍ گٌسظزایی هحیظ ظًسگی
ثعّىبض لجل اظ ٍلَؿ خطم نَضت هیگیطز چَى هَخت هیگطزز وِ افطاز ووتطی ثِ عطف ثعّىبضی
وكیسُ ًكًَسًَ ،فی فالج ٍالقِ لجل اظ ٍلَؿ خطم اؾت وِ ثِ هطاتت تأثیط آى هغوئيتط اظ افوبل ویفط
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زضثبضُ هدطهیي اؾت ٍ ّن اظ ًؾط التهبزی ًیع ّعیٌِّبی پیكگیطی ثِ هطاتت ونذطجتط اظ ّعیٌِّبی
هؿتمین ٍ غیطهؿتمین افوبل ویفط زضثبضُ هدطهیي زض ظًساى اؾت.
اَداف تحقيق
َدف كلي تحقيق

تقییي فَاهل اختوبفی هؤثط ثط اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى قْط اضزثیل.
اَداف جشئي

ـ تقییي ضاثغِ ثیي زضآهس ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى.
ـ تقییي ضاثغِ ثیي هقبقطت ثب افطاز ًبثبة ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى.
ـ تقییي ضاثغِ ثیي هكىالت ذبًَزگی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى.
ـ تقییي ضاثغِ ثیي افتمبزات هصّجی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى.
ـ تقییي ضاثغِ ثیي هحل ؾىًَت ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى.
ـ تقییي ضاثغِ ثیي احؿبؼ آًَهی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى.
پيطيىٍ تحقيق

حؿیي نبزلی ٍ ّوىبضاًف زض ؾبل  1383زض پػٍّف ذَز ثب فٌَاى «تحلیل فَاهل التهبزی
اثطگصاض ثط خطم زض ایطاى» ثِ ثطضؾی فَاهل التهبزی خطم ،لتل ٍ ؾطلت پطزاذتِاًس .یبفتِّبی حبنل اظ
ایي پػٍّف عی زٍضُ ظهبًی  80ـ 1376زض  26اؾتبى وكَض ًكبى زاز وِ افعایف زض هیعاى فمط ًؿجی ٍ
ًبثطاثطی زضآهسی هَخت افعایف زض هیعاى ؾطلت قسُ ٍ افعایف نٌقتیقسى وبّف زٌّسُ ایي اهط
اؾت؛ اظ ؾَی زیگط هتغیطّبی فمط ًؿجیً ،بثطاثطی زضآهسی ٍ هیعاى ثیىبضی اظ فَاهل هؤثط ثط لتل زض
وكَض ثَزُ اؾت ٍ ثب آى ضاثغِ هؿتمین زاضز (نبزلی.)46 :1384 ،
هطین ثبثتی همبلِای ثب فٌَاى آًَهی فطٌّگی ٍ افتیبز ثِ هَاز هرسض زض ثیي خَاًبى 28ـ 13ؾبلِ قْط
تْطاى اًدبم زازُ اؾت .یبفتِّب ًكبى زاز زض ول آًَهی فطٌّگی ثط گطایف افطاز ثِ افتیبز هؤثط اؾت،
ّوچٌیي ثسثیٌی افطاز ًؿجت ثِ ذَز ٍ اعطافیبى زض گطایف ثِ افتیبز ،ثیافتوبزی افطاز ًؿجت ثِ ّوِ چیع
زض افتیبزقبى ثِ هَاز هرسض ،ؾطزضگوی فطز ٍ اغتكبـ هَخَز ثیي ٌّدبضّبیف زض افتیبز ثِ هَاز هرسض ٍ
ثیهحتَایی ظًسگی ٍ قرهیت فطز زض افتیبزـ تأثیط زاضًس (ثبثتی.)34 :1388 ،
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چُارچًب وظزی تحقيق

ثطای تحلیل ٍ تجییي هؿألِ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ٍ فَاهل هؤثط ثط آى اظ ثیي ًؾطیبت هغطح قسُ،
ًؾطیِ زٍضوین (آًَهی) ،هطتَى (اًَهی)ٍ ،یلیبم گَز (هٌبثـ) ،هبضوؽ (تضبز) ،ؾبتطلٌس (پیًَس افتطالی)
ثِفٌَاى چْبضچَة ًؾطی پػٍّف اًتربة قسًس
وظزیٍ مىاتغ

ًؾطیِ هٌبثـ یىی اظ اٍلیي ًؾطیِّبیی ثَز وِ ٍیلیبم گَز ،زض هَضز ذكًَت ذبًَازگی هغطح وطز .ثط
پبیِ ایي ًؾطیًِ ،ؾبم ذبًَازُ ،هبًٌس ّط ًؾبم یب ٍاحس اختوبفی زیگطی زاضای ًؾبم التساضی اؾت ٍ ّط
وؿی وِ ثِ هٌبثـ هْن ذبًَازُ ثیكتط اظ زیگطاى زؾتطؾی زاضز ،هیتَاًس ؾبیط افضب ضا ثِ فقبلیت زض خْت
اهیبل ذَز ٍا زاضز (ثَضگبتب.)461 :1992 ،
وظزیٍ آوًمي اجتماػي

یىی اظ ؾطچكوِّبی آًَهی زض خَاهـ هقبنط تغییطات اختوبفی ؾطیـ اؾت .زٍضوین (ٍ )1369
خبهقِ قٌبؾبى پؽ اظ اًٍَ ،ؾبظی ٍ گصض اظ ؾٌت هسضًیتِ ضا یىی اظ فَاهل ثِ ّن ضیرتگی ًؾن ٌّدبضی
خَاهـ هیزاًس وِ احتوبل آًَهی ضا افعایف هیزّس .ضاثطت هطتَى ،هفَْم ثیٌّدبضی ضا ثطای ًكبى زازى
اذتالف ثیي ّسف هَضز تأییس خبهقِ ٍ زؾتطؾی ثِ ٍؾبیل حهَل آى ثِوبض هیثطز .اٍ هیگَیس .وِ
تحهیل ثطٍت اظ ّسفّبی هْن ٍ ثب اّویت اهطیىبییّبؾت ٍ آىّب ثطای زؾتطؾی ثِ آى ؾطگطم
تالقٌس ،اهب ثؿیبضی اظ عبلجبى ثطٍت ٍ هؤفمیّت ثٍِیػُ افضبی گطٍُّبی اللیت تمطیجبً ضاُّبی ًیل ثِ آى ضا
ثؿتِ هیثیٌٌس .ایي افطاز ثب ٍؾبیل پصیطفتِ قسُی فطٌّگی ًویتَاًٌس ثِ آؾبًی ثِ ثطٍت ثطؾٌس یب انالً
ثِزلیل تدطثِّبی اختوبفیقسى ،زاضای ٍیػگیّبی قرهیتی هٌبؾجی ًكسُاًس تب ثِ آًبى اهىبى تَفیك
ثسّس .ثٌبثطایي زض خبهقِای وِ ّسفّب ثِ قست هَضز تأویس لطاض هیگیطز ٍ چٌساى اّویتی ثِ ٍؾبیل
ًویزٌّس .افطاز ٍازاض هیقًَس تب اظ لحبػ فَت ٍ في وبضآهستطیي ٍؾبیل ضا ثطای ضؾیسى ثِ اّساف اذتیبض
وٌٌس ،حتی اگط ٍؾبیل ًبهكطٍؿ ثبقٌس (ؾتَزُ.)1373 ،
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وظزیٍ تضاد

تضبزگطایبى فوستبً هسفیاًس وِ تَظیـ افتطالی لسضت زض خَاهـ هَخت هیقَز وِ
ثطذی گطٍُّبیی وِ ؾْن وبفی اظ لسضت زاضًس ثتَاًٌس لَاًیي ٍ همطضات تهَیت وٌٌس ،ثِ اخطا گصاضًس وِ
ثِ

ضطضٍظیبى

هٌبفـ

گطٍُّبی

ٍ

ضلیت

زض

ذسهت

هٌبفـ

ذَزقبى

ثبقس.

تضبزگطایبى هقتمسًس ،انَالً تضبزّبی اختوبفی ٍ فطٌّگی ضا هَخت وحضفتبضیّبی هرتلف زاًؿتِ ،خطم
ضا

ثركی

پیَؾتِ،

شاتی

ٍ

ثٌْدبض

اظ

خبهقِ

خسیس

نٌقتی

تلمی

وطزُاًس.

ضیچبضز وَثیٌی :لبًَى ؽبلوبًِ ًؾبم ؾطهبیِزاضی ،فبهل انلی پیسایف خطم ٍ خٌبیت اؾت .ثِ ًؾط اٍ زض
فطایٌس ثبظتَلیس هؿتوط ًؾبم ؾطهبیِزاضی ،ایسئَلَغی اؾتثوبض ًیطٍّبی ثبظتَلیس ٍ حفؼ ًؾن زض خبهقِ اؾت،
عجمِ ؾطهبیِزاض ضا ثط زیگطاى هؿلظ هیؾبظز ٍ ّویي ؾلغِ ٍ اؾتثوبض هَخت وحضفتبضیّبی هرتلف ٍ
هتٌَؿ هیقَز (نسیك.)69 :1388 ،
وظزیٍ پيًود افتزاقي (َمىطيىي افتزاقي ساتزلىد)

ًؾطیِ ازٍیي ؾبتطلٌس تحت فٌ َاى افتطالی ثط ایي ًىتِ زاللت زاضز وِ فطآیٌس یبزگیطی ضفتبض هدطهبًِ
ثٍِؾیلِی زٍؾتبى فطز هدطم تقییي هیقَز .چْبض گبم ظیط فطآیٌس پیًَس افتطالی ضا ثِ اذتهبض ًكبى
هیزّس:
1ـ وحضفتبضی یبز گطفتٌی اؾت ًِ ،اضثی اؾت ٍ ًِ هحهَل ثْطُ َّقی پبییي یب آؾیت هغعی ٍ
اهثبل آى.
2ـ وحضفتبضی زض تقبهل ثب زیگطاى آهَذتِ هیقَز.
3ـ ثرف انلی یبزگیطی وحضفتبضی زض حلمِ زضٍىگطٍّی ضٍی هیزّس ٍ ضؾبًِّبی خوقی ٍ
هغجَفبت ًمف زٍم ضا ایفب هی وٌٌس.
4ـ یبزگیطی وحضفتبضی قبهل آهَذتي فٌَى ذالف وبضی ٍ ؾوت ٍ ؾَی ذبل اًگیعُّب ،وكفّب
ٍ گطایفّب هیقَز.
5ـ ؾوت ٍ ؾَی ذبل اًگیعُّب ٍ وكفّب اظ تقطیفّبی هربلف ٍ هَافك ٌّدبضّب یبز گطفتِ
هیقَز.
6ـ فطز ثِزلیل ثیكتط ثَزى تقطیفّبی هَافك هرتلف ،ثِ ًؿجت تقطیفّبی هَافك ثب ّنًَایی ثب
ٌّدبضّب وحضفتبض هیقَ ز.
7ـ پیًَسّبی افتطالی هوىي اؾت اظ ًؾط فطاٍاًی ،زٍام ،ضخحبى ٍ قست هتفبٍت ثبقٌس.
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 8ـ فطایٌس یبزگیطی وحضفتبضی اظ عطیك تقبهل ثب وحضفتبضاى ٍ ّنًَایبى ،ؾبظٍوبضّبی هكبثْی ثب ّط
ًَؿ یبزگیطی زیگط زاضز.
9ـ وحضفتبضی ضا وِ ذَز تدلی ًیبظّب ٍ اضظـّبی ولّی اؾت تجییي وطز (ؾبتطلٌس ٍ وطؾی:1966 ،
77ـ.)83
ؾبتطلٌس زض ؾغح تقبهل اختوبفی هسفی قس وِ افطاز ثِ ّوبى قیَُای وِ یبز هیگیطًس اظ لَاًیي
تجقیت هیوٌٌس ،ثِ ّوبى قیَُ یبز هیگیطًس وِ وحضفتبض ثكًَس (نسیك.)49 :1386 ،
فزضيٍَای پژيَص

 1ـ ثیي زضآهس ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 2ـ ثیي هقبقطت ثب افطاز ًبثبة ٍاضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 3ـ ثیي هكىالت ذبًَزگی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
4ـ ثیي افتمبزات هصّجی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 5ـ ثیي هحل ؾىًَت ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
 6ـ ثیي احؿبؼ آًَهی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
ريش تحقيق

ضٍـ تحمیك هَضز اؾتفبزُ پیوبیكی اؾت.
جامؼٍ ي ومًوٍ آماری

خبهقِ آهبضی زض ایي پػٍّف ولیِی ظًساًیبًی اؾت وِ زض ظًساى اضزثیل ظًساًی ثَزًس وِ ثط اؾبؼ
آهبض اذس قسُ اظ ؾبظهبى تقساز آًبى ً 800فط هیثبقٌس.
ثطای تقییي حدن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى اؾتفبزُ قس .وِ تقساز ً 260فط ثِزؾت آهس.
تكىيک گزدآيری دادٌَا

اثعاض هَضز اؾتفبزُ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾت وِ ثِ قىل عیف لیىطت ذَاّس ثَز.
اػتثار

افتجبض اثعاض اًساظُگیطی ثط هجٌبی افتجبض نَضی ثِ ایي نَضت وِ پطؾفًبهِ اٍلیِ تَؾظ اؾتبزاى
ضٍـ تحمیك اضظیبثی ٍالـ قس ٍ ؾؤالّبی هجْن حصف ٍ پطؾكٌبهِ ًْبیی عطاحی گطزیس.
پایایي
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ثطای ثطضؾی لبثلیت افتوبز (پبیبیی) پطؾكٌبهِ تحمیك گَیِّب اظ عطیك آلفبی وطًٍجبخ هَضز ثطؾی
لطاض گطفت زض هدوَؿ ضطیت آلفبی قبذمّبی هتغیط هؿتمل  71زضنس ثِزؾت آهس.
ريشَای ومًوٍگيزی

زض ایي تحمیك اظ ضٍـ ًوًَِگیطی تهبزفی ؾبزُ اؾتفبزُ ذَاّس قس.
تؼزیف جزم

خطم :خطم هقوَالً ثِ هَاضزی اظ ترلف اظ لبًَى ٍ ٌّدبضّبی ضؾوی ٍ هىتَة خبهقِ هحسٍز هیقَز
وِ ثعضگؿبالى هطتىت چٌیي ترلفبتی قسُ ثبقٌس (احوسی.)10 :1389 ،
زض همطضات اؾالم اظ خطم تقطیفی ًكسُ ٍ هالن عجمِثٌسیًَ ،ؿ ویفطی اؾت وِ قطؿ پصیطفتِ اؾت.
ثٌبثطایي ،خطاین ثط حؿت هدبظاتّب عجمِثٌسی هیقًَس :خطاین هؿتحك لهبل ،حسٍز ،زیبت ٍ تقعیطات
(ًَضثْب.)96 :1383 ،
تقطیف حمَلی خطم :زض لبًَى هدبظات اؾالهی ههَة  1370عجك هبزُ  2ایي لبًَىّ« :ط فقل یب
تطن فقلی وِ زض لبًَى ثطای آى هدبظات تقییي قسُ ثبقس خطم هحؿَة هیقَز» (ّوبى.)155 :
تؼزیف مفًُمي وًع جزم

ًَؿ خطم :هدطهیي ظًساى قْط اضزثیل زض قف عجمِ انلی عجمِثٌسی هیقًَس.
ـ هدطهیٌی وِ هطتىت یىی اظ خطاین لبچبق هَاز هرسض اظ خولِ ذطیس ٍ فطٍـ ،حول یب ًگْساضی
هَاز هرسض قسُاًس.
ـ هدطهیٌی وِ هطتىت خطم فلیِ اهَال ٍ هبلىیت قسُاًس .اظ خولِ والّجطزاضی ،نسٍض چه
ثالهحل ،اذتالؼ ،اضتكبء ،اذبشی (ظٍضگیطی) ،ضثبذَاضی ،خقل ؾٌس ،ذیبًت زض اهبًت ٍ تطن ًفمِ.
ـ ؾبضلیي ٍ وؿبًی وِ ثِ ؾطلت اظ هٌبظل ،اتَهجیل ،لَاظم اتَهجیل ،هَتَض ؾیىلت ٍ لَاظم آى ٍ
ؾطلت اظ هغبظُّب ،خیتثطی ٍ ویفظًی ًوَزُاًس.
ـ خطاین فلیِ اقربل ـ هطتىت خطایوی چَى لتل ،ایطاز ضطة ٍ خطح ،فحبقی ٍ هعاحوت قسُاًس.
ـ خطاین هٌبفی ففت وِ افوبل هٌبفی ففت ٍ هٌىطاتی چَى ظًب ،لَاط ،فطٍـ ًَاض ٍ فىؽ ٍ لَحّبی
فكطزُ هجتصل ٍ  . . .ضا قبهل هیقَز.
ـ ؾبیط خطاین :افطازی وِ هطتىت ثطذی خطاین چَى السام فلیت اهٌیت هلی ،خبؾَؾی ،خطاین
ؾیبؾی ،هغجَفبتی ٍ  . . .قسُاًس زض ایي عجمِ خبی هیگیطًس.
آهبضُّبی الظم خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب
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ثطای تدعیِ ٍ تحلیل اعالفبت آهبضی حبنل اظ پطؾكٌبهِ ٍ آظهَى فطضیبت تحمیك اظ تىٌیهّبی
آهبضی زض ؾغح تَنیفی ٍ اؾتٌجبعی اؾتفبزُ قسُ اؾت.
یافتٍَای تًصيفي

ؾیوبی پبؾرگَیبى ًكبى هیزّس وِ ووتطیي ؾي پبؾرگَیبى ثطاثط ثب  18ؾبل ٍ ثیكتطیي ؾي ًیع
ثطاثط ثب  60ؾبل ثَز ٍ ثیكتط پبؾرگَیبى زض همغـ ؾٌی 30ـ 21ؾبل لطاض زاقتٌس.
اظ ًؾط هیعاى تحهیالت  24/6زضنس پبؾرگَیبى زاضای تحهیالت زیپلن ّؿتٌس وِ ثیكتطیي همساض
فطاٍاًی ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس ،ایي زض حبلی اؾت وِ ّیچ یه اظ پبؾرگَیبى ٍضقیت تحهیلی ذَز
ضا فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط فٌَاى ًىطزُ اؾت.
اظ ًؾط ٍضقیت تأّل  60/4زضنس پبؾرگَیبى هدطز ٍ  39/6زضنس هتأّل ثَزًس.
اظ ًؾط ٍضقیت اقتغبل  64/2زضنس پبؾرگَیبى زاضای قغل آظاز ثَزُاًس وِ ثیكتطیي همساض فطاٍاًی ضا
ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس ٍ  1/2زضنس اظ پبؾرگَیبى ًیع فٌَاى وطزُاًس وِ ٍلتی هحهل ثَزُاًس زؾت ثِ
خطم ظزُاًس.
ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( )1هقیي هیقَز وِ زض ؾٌیي ونتط اظ  20ؾبل ثیكتطیي فطاٍاًی هتقلك ثِ
گطٍّی ثَزُ وِ زؾت ثِ افوبلی چَى لتل ظزُاًس .زض گطٍُ ؾٌی  21تب  30ثیكتطیي خطم نَضت گطفتِ
ثِ تطتیت هَاز ثب  71هَضز ،ؾطلت ثب  32هَضز ،خطاین هٌبفی ففت ثب  18هَضز ،خطاین فلیِ اقربل ثب 16
هَضز ،والّجطزاضی ثب  12هَضز ٍ ؾبیط خطاین ثب  3هَضز فطاٍاًی ثَزُ اؾت .زض ضزُ ؾٌی  31تب  40ؾبل
ثیكتطیي فطاٍاًی ثِتطتیت هطثَط ثِ لبچبق هَاز ثب  63فمطُ ،خطاین فلیِ اقربل ثب  14فمطُ ،ؾطلت ثب 7
فمطُ ٍ والّجطزاضی ثب  6فمطُ ثَزُ اؾت .زض ؾٌیي  41تب  50ؾبل ثیكتطیي خطم نَضت گطفتِ اؾت
ثِتطتیت لبچبق هَاز هرسض ثب  9فمطُ ٍ خطاین فلیِ اقربل ثب  3فمطُ ثَزُاًس .زض ؾٌیي 51تب 60ؾبل زض
ًوًَِ ثب  3فمطُ لبچبق هَاز هرسض ضٍثِضٍ ثَزُاین .ثب تَخِ ثِ خسٍل هقیي هیقَز وِ زض ثیي افطاز ًوًَِ
ثیكتطیي خطم نَضت گطفتِ هطثَط ثِ لبچبق هَاز هرسض فطاٍاًی ثَزُ اؾت.
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تزرسي وًع جزم مزتكة ضدٌ تا تًجٍ تٍ سه
جديل ( )1وًع جزم مزتكة ضدٌ تا تًجٍ تٍ سه
جراین هربوط

جرم علیه

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

به هواد هخذر

اهوال و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

كوتر از  02سال

2

2

2

3

2

2

3

 02تا  32سال

12

20

30

21

21

3

250

 32تا  02سال

13

1

1

20

2

2

02

 02تا  52سال

0

2

2

3

2

2

20

 52تا  12سال

3

2

2

2

2

2

3

بیشتر از  12سال

2

2

2

2

2

2

2

جوع

201

21

30

31

21

3

012

یافتٍَای استىثاطي

فطضیِ اٍل :ثیي زضآهس ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
جديل ( :)2ميشان تأثيز درآمد تز وًع جزم مزدان
جراین هربوط

جرم علیه اهوال

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

به هواد هخذر

و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

كن

35

0/ 1

0/0

22/1

5

2/ 0

15

هتوسط

1/ 1

2/ 0

3/ 2

3/ 2

2/ 5

2/ 1

21/2

زیاد

23/5

2/ 0

0/ 1

2

2/ 0

2

21/0

جوع

51/0

1/ 0

25

23/1

1/ 0

2/ 0

222

جديل ( :)3وتایج آسمًن خيدي ي ضزیة َمثستگي  vكزامز
آهاره خيدو

درجه آزادی

سطح هعنيداری

ضریب هوبستگي V

00/051

22

2/031

2/021

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( ٍ )3ؾغح هقٌیزاضی آظهَى وِ ووتط اظ هقیبض  0/05هیثبقس هیتَاى ثیبى
ًوَز وِ زضآهس ثط ًَؿ خطم هطزاى تأثیطگصاض اؾت ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت ّوجؿتگی ثِزؾت آهسُ هقیي
هیقَز وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ زٍم :ثیي هقبقطت ثب افطاز ًبثبة ٍاضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
جديل ( :)4ميشان تأثيز مؼاضزت تا افزاد واتاب تز وًع جزم مزدان
جراین هربوط

جرم علیه

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

به هواد هخذر

اهوال و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

كن

21/0

2/ 1

2/ 0

3/ 1

2/ 0

2

03/2

هتوسط

21/1

2/ 0

3/ 2

5

2/ 0

2/ 0

32/0

زیاد

02/0

0/ 0

22/5

5

3/ 1

2

05/1

جوع

51/0

1/ 0

25

23/1

1/ 0

2/ 0

222
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جديل ( :)5وتایج آسمًن خيدي ي ضزیة َمثستگي  vكزامز
آهاره خيدو

درجه آزادی

سطح هعنيداری

ضریب هوبستگي V

33/213

22

2/222

2/050

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( ٍ )5ؾغح هقٌیزاضی آظهَى وِ ووتط اظ هقیبض  0/05هیثبقس هیتَاى ثیبى
ًوَز وِ هیعاى هقبقطت ثب افطاز ًبثبة ثط ًَؿ خطم هطزاى تأثیطگصاض اؾت ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت
ّوجؿتگی ثِزؾت آهسُ هقیي هیقَز وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
فطضیِ ؾَم :ثیي هكىالت ذبًَزگی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
جديل ( :)6ميشان تأثيز مطكالت خاوًادگي تز وًع جزم مزدان
جراین هربوط

جرم علیه

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

به هواد هخذر

اهوال و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

كن

20/5

2

0/ 1

2/ 1

2/ 1

2

02/3

هتوسط

22/0

2/ 1

2/ 1

2/ 1

0/0

2/ 1

01/1

زیاد

01/2

3/ 2

3/ 2

21/0

2/ 1

2

53/2

جوع

52/1

0/ 1

0/0

02/3

20/5

2/ 1

222

جديل ( :)7وتایج آسمًن خيدي ي ضزیة َمثستگي  vكزامز
آهاره خيدو

درجه آزادی

سطح هعنيداری

ضریب هوبستگي V

00/301

22

2/223

2/021

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( ٍ )7ؾغح هقٌیزاضی آظهَى وِ ووتط اظ هقیبض  0/05هیثبقس هیتَاى ثیبى
ًوَز وِ هیعاى هقبقطت ثب افطاز ًبثبة ثط ًَؿ خطم هطزاى تأثیطگصاض اؾت ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت
ّوجؿتگی ثِزؾت آهسُ هقیي هیقَز وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ هتَؾغی ٍخَز زاضز ٍ ضاثغِ زٍ هتغیط
هقٌبزاض هیثبقس.
فطضیِ چْبضم :ثیي افتمبزات هصّجی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
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جديل ( :)8ميشان تأثيز اػتقادات مذَثي تز وًع جزم مزدان
جراین هربوط

جرم علیه

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

به هواد هخذر

اهوال و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

كن

33/1

0/ 1

22/0

23/5

1/ 5

2/ 1

12/0

هتوسط

25

2

0/ 3

2/ 0

2

2

21/1

زیاد

1/ 3

0/ 3

2/ 5

2

2/ 0

2/ 0

22/0

جوع

51/0

1/ 0

25

23/1

1/ 0

2/ 0

222

جديل ( :)9وتایج آسمًن خي دي ي ضزیة َمثستگي  vكزامز
آهاره خيدو

درجه آزادی

سطح هعنيداری

ضریب هوبستگي V

31/111

22

2/222

2/013

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( ٍ )9ؾغح هقٌیزاضی آظهَى وِ ووتط اظ هقیبض  0/05هیثبقس هیتَاى ثیبى
ًوَز وِ افتمبزات هصّجی ثط ًَؿ خطم هطزاى تأثیطگصاض اؾت .ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت ّوجؿتگی ثِزؾت
آهسُ هقیي هی قَز وِ ثیي زٍ هتغیط افتمبزات هصّجی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ثطلطاض
هیثبقس.
فطضیِ پٌدن :ثیي هحل ؾىًَت ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
جديل ( :)11ميشان تأثيز محل سكًوت تز وًع جزم مزدان

پایین شهر

جراین هربوط به

جرم علیه اهوال

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

هواد هخذر

و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

30/1

2

3

0/ 1

2/ 3

2

30/5

وسط

21/1

1/ 5

1/ 3

3

2/ 3

2/ 3

30/2

باالشهر

0/2

2/ 3

3/ 0

5/ 1

2/ 3

2

02/0

جوع

12/0

1/ 1

25/0

22/0

3/ 0

2/ 3

222

جديل ( :)11وتایج آسمًن خيدي ي ضزیة َمثستگي  vكزامز
آهاره خيدو

درجه آزادی

سطح هعنيداری

ضریب هوبستگي V

32/111

22

2/222

2/051

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( ٍ )11ؾغح هقٌیزاضی آظهَى وِ ووتط اظ هقیبض  0/05هیثبقس هیتَاى ثیبى
ً وَز وِ هحل ؾىًَت ثط ًَؿ خطم هطزاى تأثیطگصاض اؾت ثب تَخِ ثِ همساض ضطیت ّوجؿتگی ثِزؾت
آهسُ هقیي هیقَز وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ هقٌبزاضی ثطلطاض هیثبقس.
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فطضیِ قكن :ثیي احؿبؼ آًَهی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز.
جديل ( :)12ميشان تأثيز احساس آوًمي تز وًع جزم مزدان
جراین هربوط

جرم علیه اهوال

جراین هربوط

جراین علیه

جراین هنافي

به هواد هخذر

و هالکیت

به سرقت

اشخاص

عفت

سایر جراین

جوع

كن

23/5

2/ 0

5/ 0

2/ 0

2/ 0

2

00/3

هتوسط

02/0

0/ 1

3/ 2

3/ 1

0/ 3

2/ 0

33/5

زیاد

00/3

3/ 2

1/ 5

1/ 2

0/ 0

2

00/0

جوع

51/0

1/ 0

25

23/1

1/ 0

2/ 0

222

جديل ( :)13وتایج آسمًن خيدي ي ضزیة َمثستگي  vكزامز
آهاره خيدو

درجه آزادی

سطح هعنيداری

ضریب هوبستگي V

20/325

22

2/231

2/203

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ ( ٍ )13ؾغح هقٌیزاضی آظهَى وِ ووتط اظ هقیبض  0/05هیثبقس ،هیتَاى
ثیبى ًوَز وِ ثیي احؿبؼ آًَهی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى ضاثغِ هقٌبزاضی ثطلطاض هیثبقس.
وتيجٍگيزی

یبفتِّبی تحلیلی پػٍّف حبضط ،ثب ًتبیح حبنل اظ تقسازی تحمیمبت هطثَط زض ظهیٌِ فَاهل
اختوبفی هؤثط ثط ًَؿ خطم وِ ثِ نَضت پیوبیكی ،اؾٌبزی ٍ یب فطاتحلیل اًدبم قسُ اؾتً ،كبى هیزّس،
فَاهل اختوبفی هؤثط ثط ًَؿ خطم ثط اؾبؼ اضظـّبی زیٌی ،اختوبفی ،التهبزی ٍ فطٌّگی ّط خبهقِای
ثب یىسیگط هتفبٍت اؾت.
اٍلیي فطضیِ انلی پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز ضاثغِ هقٌیزاضی ثیي هیعاى زضآهس ٍ اضتىبة ًَؿ خطم
هطزاى اؾت .یبفتِّبی ایي پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ خطم زض افطازی وِ زضآهس ووتطی ( )0/65زضنس
زاضًس ثیكتط اظ افطازی اؾت وِ زضآهس هتَؾظ ( )0/18زضنس یب ثیكتطی ( )16/9زضنس زاضًس .ایي زض حبلی
اؾت وِ افطاز ثب زضآهس ووتط ،ثیكتط ثِ خطاین فلیِ اقربل زؾت ظزُاًس ،اهب افطاز ثب زضآهس هتَؾظ ٍ
ثیكتط ،ثِذبعط خطاین هطثَط ثِ هَاز هرسض زض ظًساى ّؿتٌس .ایي یبفتِّب ثب زیسگبُ هبضوؽ ّوؿبًی زاضز.
اًحطاف اظ زیسگبُ هبضوؽ پسیسُای اؾت وِ تحت تأثیط التهبز ؾیبؾی خبهقِ لطاض زاضز (هوتبظ:1381 ،
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 .)134ثٌبثطایي خطم ٍ خٌبیت ضا ًبقی اظ فمط هیزاًس ٍ هقتمس اؾت وِ تمؿین ًبفبزالًِ ثطٍت ٍ ًبثطاثطی
اختوبفی هَخت افوبل هدطهبًِ هیقَز .اظ ایيضٍ ثیكتط هدطهبى ضا هطزم فمیط ٍ ونزضآهس خبهقِ هیزاًس.
زٍهیي فطضیِ انلی پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز ضاثغِ هقٌیزاضی ثیي هتغیط هؿتمل هقبقطت ثب افطاز
ًبثبة ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى اؾت .یبفتِّبی ایي پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ خطم زض افطازی وِ
هقبقطت ووتطی ( )23/1زضنس ثب افطاز ًبثبة زاضًس ،ووتط اظ افطازی اؾت وِ هقبقطتی زض حس هتَؾظ
( )31/2زضنس یب ثیكتط ( )45/8زاضًس .ایي زض حبلی اؾت وِ توبهی هدطهیٌی وِ ثب افطاز ًبثبة هقبقطت
زاقتِاًس ثیكتط ثِ خطاین هطثَط ثِ هَاز هرسض ( )56/2زضنس زؾت ظزُاًس .ایي یبفتِّب ًؾطیِ پیًَس
افتطالی ازٍیي ؾبتطلٌس ضا تأییس هیوٌٌسً ،ؾطیِ ازٍیي ؾبتطلٌس ثط ایي ًىتِ زاللت زاضز وِ فطآیٌس یبزگیطی
ضفتبض هدطهبًِ ثٍِؾیلِ زٍؾتبى فطز هدطم تقییي هیقَز .ؾبتطلٌس زض ؾغح تقبهل اختوبفی هسفی قس وِ
افطاز ثِّوبى قیَُای وِ یبز هیگیطًس اظ لَاًیي تجقیت هیوٌٌس ،ثِّوبى قیَُ یبز هیگیطًس وِ وحضفتبض
ثكًَس (نسیك.)49 :1388 ،
ؾَهیي فطضیِ انلی پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز ضاثغِ هقٌیزاضی ثیي هتغیط هؿتمل هكىالت ذبًَازگی
ٍ اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى اؾت .یبفتِّبی ایي پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ افطاز زض ذبًَازُّبیی وِ زض
آىّب ذكًَت ذبًَازگی ووتط اؾت ثِ ًؿجت ذبًَازُّبیی وِ ذكًَت زض آىّب ظیبز اؾت ووتط ثِ افوبل
خطمآهیع زؾت هیظًٌس .ضؾتَى زض ایيثبضُ هیًَیؿس :هَلقیت ذبًَازگی ثسٍى قه ،یه اثط خطمظایی ثط
ضٍی افطاز زاضز .اٍ ثطای اثجبت ًؾط ذَز ،ثقس اظ اًدبم هغبلقِ همسهبتی زض ایي ظهیٌِ هیگَیس :ؾِ چْبضم
ثعّىبضاى اظ ذبًَازُّبیی هیثبقٌس وِ زض آى قطایظ عجیقی ًجَزُ ٍ خَ ٍ قطایظ آًبى هرتل اؾت (ًدفی
تَاًب305 :1386 ،ـ.)304
چْبضهیي فطضیِ انلی پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز ضاثغِ هقٌیزاضی ثیي هتغیط هؿتمل افتمبزات هصّجی ٍ
اضتىبة ًَؿ خطم هطزاى اؾت .یبفتِّبی ایي پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ افطازی وِ افتمبزات هصّجی
ضقیفی ( )70/4زضنس زاضًس یب ثِعَض ولّی ثِ افتمبزات هصّجی پبیجٌس ًیؿتٌس ،ذیلی ثیكتط اظ افطازی وِ تب
حسی ثِ افتمبزات هصّجی ذَز پبیجٌس ّؿتٌس هطتىت خطم هیقًَس .ثٌبثِ ًتبیح ثِزؾت آهسُ ایي افطاز ثِ
خطاین ظیط زؾت ظزُاًس .خطاین هطثَط ثِ هَاز هرسض ( )33/8زضنس ،خطاین فلیِ اقربل ( )13/5زضنس،
خطاین هطتجظ ثب ؾطلت ( )11/2زضنس ،خطاین هطثَط ثِ هٌبفی ففت ( )6/5زضنس ،خطاین فلیِ اهَال ٍ
هبلىیت ( )0/8زضنس ٍ ؾبیط خطاین هیثبقس.
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پٌدویي فطضیِ انلی پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز ضاثغِ هقٌیزاضی ثیي هحل ؾىًَت ٍ اضتىبة ًَؿ خطم
هطزاى اؾت .یبفتِ ّبی ایي پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ اًَاؿ خطم زض افطازی وِ هحل ؾىًَتكبى ضٍؾتب
یب پبییي قْط ( )39/5زضنس اؾت ثیكتط اظ افطازی وِ زض ثبالی قْط ( )21/4زضنس ؾىًَت زاضًس هطتىت
اًَاؿ خطاین هیقًَس .ایي یبفتِّب هغبثك ثب یبفتِّبی تبجظهبى ( )1364اؾت .اٍ فٌَاى هیوٌس وِ اظ اٍایل
لطى ًَظزّن ،تحَالت ٍ پیكطفت ّبی نٌقتی هَخت قس وِ ظًسگی قْطی ثِعَض ولّی هتحَل گطزز .اظ
یه ؾَ ،ثْجَز یبفتي ٍضـ ضاُّب ٍ ٍضقیت حول ٍ ًمل ٍ تَؾقِ ضؾبًِّبی گطٍّی هَخت قس وِ
ضٍؾتبییبى ثِضاحتی اظ هعایب ٍ ضفبُ ظًسگی قْطی اعالؿ وؿت وٌٌس ٍ ثیكتط هتَخِ هحطٍهیتّبی ذَز
قًَس ٍ زض ًتیدِ ،ثطای ثِ زؾت آٍضزى ایي هعایب ٍ زاقتي ظًسگی پطظضق ٍ ثطق ،ثِ قْطّب هْبخطت ًوبیٌس.
ٍلی ثب ٍضٍز ثِ قْطّب ،ثب هكىالت فسیسُای هَاخِ قسًس ٍ هقضالت فطاٍاًی ضا پیف ضٍی ذَز هكبّسُ
وطزًس ،اظ لجیل تْیِ هؿىي هٌبؾت ،پطزاذت اخبضُثْب ٍ زؾتطؾی ثِ اهىبًبت ظًسگی قْطی .اظ ؾَی
زیگط ثِزلیل ًساقتي ترهم الظم ثطای اًدبم وبضّبی هٌبؾت ٍ نٌقتی ،ثِؾَی قغلّبی ًبهٌبؾت اظ
لجیل ؾیگبضفطٍقی ،ضٍظًبهِفطٍقی ٍ ذطیس ٍ فطٍـ هَاز هرسض ضٍی آٍضزًس وِ ّویي ظهیٌِ اضتىبة
وبضّبی ذغطًبن ٍ خطاین ضا فطاّن ًوَز (تبجظهبى.)287 :1366 ،
قكویي فطضیِ انلی پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز ضاثغِ هقٌیزاضی ثیي احؿبؼ آًَهی ٍ اضتىبة ًَؿ خطم
هطزاى اؾت .یبفتِّبی ایي پػٍّف حبوی اظ آى ثَز وِ وؿبًی وِ احؿبؼ آًَهی ثیكتطی ( )44/2زضنس
زاضًس زض همبیؿِ ثب افطازی وِ احؿبؼ آًَهی ووتطی ( )22/3زضنس زاضًس ،ثیكتط ثِ خطاین هَخَز زؾت
هیظًٌس .عجك ًؾطیِ ضٍیىطز فطٌّگی ،هدطم اظ ٌّدبضّبیی پیطٍی هیوٌس وِ خبهقِ ثعضگتط ٍ لَیتط آى
ضا ًویپصیطز (ؾتَزُ.)206 :1384 ،
پيطىُادَای پژيَص

ثط هجٌبی یبفتِّبی ایي پػٍّف ٍ ثب تىیِ ثط چْبضچَة ًؾطی هیتَاى ضاّجطزّبی ظیط ضا ثطای
وبّف خطم ٍ پیكگیطی اظ آى پیكٌْبز ًوَز:
1ـ ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی پػٍّف هیعاى زضآهس ووتط ثط ًَؿ خطم هطزاى تأثیط هیگصاضز .ثٌبثطایي فطاّن
ًوَزى توْیسات الظم ثطای وبّف احؿبؼ هحطٍهیت ًؿجی زض خبهقِ پیكٌْبز هیقَز.
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2ـ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یبفتِّبی پػٍّف ًكبى زاز وِ ثیكتط هدطهیي زض همغـ ؾٌی 30ـ 21هیثبقٌس،
ثٌبثطایي پیكٌْبز هیقَز ظهیٌِّبی الظم ثطای غٌیؾبظی اٍلبت فطاغت خَاًبى ٍ گؿتطـ اهىبًبت
ضفبّی ،آهَظقی ٍ تفطیحی ثطای آًبى فطاّن قَز.
3ـ اًدبم الساهبت پیكگیطاًِ تَؾظ ؾبظهبىّبی هطتجظ ٍ هؿئٍَل ثب پسیسُ خطم اظ خولِ آهَظـ ٍ
پطٍضـ ٍ ؾبظهبى ظًساىّب.
4ـ تالـ ثطای وبّف فبنلِ هیبى اًتؾبضات هطزم ثب اهىبًبت خبهقِ.
مىاتغ ي مأخذ

1ـ احوسی ،ح .)1389( .خبهقِقٌبؾی اًحطافبت .تْطاى :اًتكبضات ؾوت.
 2ـ تبج ظهبى ،ز .)1366( .هدطم ویؿت؟ خطمقٌبؾی چیؿت؟ تْطاى :اًتكبضات ویْبى.
3ـ ثبثتی ،م )1388( .آًَهی فطٌّگی ٍ افتیبز ثِ هَاز هرسض زض ثیي خَاًبى 28ـ 13ؾـبلِ قـْط تْـطاى،
پػٍّفًبهِ فلَم اختوبفی ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ چْبضم
 4ـ ؾتَزُّ ،ـ .)1372( .همسهِای ثِ آؾیتقٌبؾی خبهقِ .تْطاى :اًتكبضات آٍای ًَض.
 5ـ نبزلی ،ح ،)1384( .تحلیل فَاهل التهبزی اثطگصاض ثط خطم زض ایطاى ،هدلـِ تحمیمـبت التهـبزی،
قوبضُ ،68
 -6نسیك ؾطٍؾتبًی ،ض.)1388(.اؾـیت قٌبؾـی اختوبفی(خبهقـِ قٌبؾـی اًحطافـبت اختوـبفی).تْطاى
اًتكبضات ؾوت.
7ـ گیسًع ،آ .)1376( .خبهقِقٌبؾی .تطخوِ :هٌَچْط نجَضی ،تْطاىً :كط ًی.
8ـ هحممیبى ،ظ .)1387( .خبهقِقٌبؾی اًحطافبت .تْطاى :ذَضقیس پطتَی.
9ـ هوتبظ ،ف .)1381( .اًحطافبت اختوبفیً ،ؾطیِّب ٍ زیسگبُّب .تْطاى :قطوت ؾْبهی اًتكبض.
10ـ ًدفی تَاًب ،ؿ .)1377( .خطمقٌبؾی .تْطاىً :كط ذیبم.
11ـ ًمیجی ،)1389( .ُ ،ثطضؾی فَاهل هؤثط ثط ٍلَؿ خطم اظ زیسگبُ خبهقِ قٌبؾبى .عطح پػٍّكـی ازاضُ
ول ظًساى
12-Borgat, E. F. , 1992, Encyclopedia of sociology, vol 1-4.
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