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اهطٍظُ حًَض افطاز ٍ گطٍُّبی هرتلف ثب اًسیكِّب ٍ ضفتبضّبی هتفبٍت زض کٌبض یکسیگط ٍ زاقتي یک
ظًسگی هؿبلوت آهیع ثسٍى ذكًَت ثِ رْت تأحیط ثط ؾالهت ٍ اهٌیت ضٍاًی ربهِٗ اظ اّویت ٍیػُای
ثطذَضزاض اؾتّ .سف پػٍّف حبيط ثطضؾی اضتجبٌ ثیي هساضای ارتوبٖی ٍ قبذمّبی آى ثٌَِٖاى
هتغیطّبی هؿتقل ٍ ثطٍظ ذكًَت ثِ ٌَٖاى هتغیط ٍاثؿتِ هیثبقس .ضٍـ پػٍّف حبيط پیوبیف ٍ اثعاض
تحقیق پطؾكٌبهِ اؾت .ربهِٗ آهبضی قبهل قْطًٍساى  18تب  65ؾبل قْط تْطاى ثَزُ کِ تٗساز ً 384فط
اظ آىّب ثب اؾتفبزُ اظ فَضهَل کَکطاى ثِ ٌَٖاى حزن ًوًَِ اًتربة قسًس .یبفتِّب ًكبىزاز کِ ثیي
هساضایارتوبٖی ٍ قبذمّبی آى (هساضای ٖوَهی ،هساضای قَهی ،هساضای زیٌی ،هساضای هلّیتی) ثب ثطٍظ
ذكًَت اضتجبٌ هٌفی ٍ هٗکَؼ ٍرَز زاضز .ثٌبثطایي توبهی فطيیِّبی پػٍّف تأییس هیقًَسً .تبیذ
حبنل اظ هسل هٗبزلِ ؾبذتبضی (ً )AMOSیع ًكبى زازًس کِ قبذم هساضای ٖوَهی زض ثیي قبذمّبی
هتغیط هؿتقل هساضای ارتوبٖی ثب يطیت ( )0/45ثیفتطیي تأحیط ضا ثط هیعاى ذكًَت زاقتِ اؾت .ثب تَرِ
ثِ یبفتِّبی پػٍّف هیتَاى گفت کِ هساضایارتوبٖی اظ رولِ َٖاهل هؤحط ثط ذكًَت زض فًبی ٖوَهی
ثَزُ ٍ هیتَاًس هَرت کبّف یب افعایف ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قَز.
واژگان کلیدی :ذكًَت ،هساضای ارتوبٖی ،هساضای ٖوَهی.
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مقدمه

زض ّوِ زٍضُّبی تبضیری اًَأ ٍ اقکبل ذبنی اظ کزطٍی ٍ ًبٌّزبضیّبی ارتوابٖی زض رَاهإ ثاطٍظ ٍ
ًوَز یبفتِاؾت .ثب تغییط ؾبذتبضّب ٍ هٌبؾجبت ارتوبٖی ًِ تٌْب اقکبل رسیسی اظ ًبثٌْزبضیّب پسیس آهسُ ثلکاِ
هیعاى ضٍاد ٍ ًیع هٌٗی ٍ هفَْم آى ًیع تغییط یبفتِاؾت .ذكًَت اظ رولِ ایي آؾیتّب ٍ ًبثٌْزبضیّب اؾت کِ
کِ زض توبم زٍضاى ظًسگی ثكط اظ گصقتِ تب اهطٍظ ٍرَز زاقتِ تب ربییکِ اًؿابى شاتاب هَراَزی ذكاي تهاَض
هیقسُ اؾت .ثب تَؾِٗ ربهِٗ هسضى ذهَنب قْطّب ٍ تحَالتی کاِ زض ؾاُس ؾابذتبض ارتوابٖی ٍ هٌبؾاجبت
ارتوبٖی زض زٍضاى رسیس ثِ ٍرَز آهس توبهی قئَى ٍ رٌجِّبی هرتلف ظًسگی فطزی ٍ ارتوبٖی هتأحط قاسُ ٍ
ضٍاثٍ اًؿبىّب زض هٗطو تغییط ٍ تحَل ٍ پیچیسُ قسى زائن ٍ هؿتوط قطاضگطفت تب ربییکِ اهطٍظُ ذكًَت ثِ
ٌَٖاى ضفتبضی کِ ثب ّسف آؾیت ضؾبًسى ثِ زیگطی اظ کؿی ؾط هیظًس ،زاهٌِی آى اظ تحقیط ٍ تَّیي ،تزبٍظ
ٍ يطة ٍ رطح تب ترطیت اهَال ٍ زاضایی ٍ قتل گؿتطزُ قسُاؾت .زض ٍاقٕ اهطٍظُ ذكًَت ،ثِ ٌَٖاى ضفتابضی
کِ ًتیزِ ٍرَز تٗبضو هیبى افطاز ربهِٗ ثب یکسیگط ٍ یب فطز ثب ربهِٗ اؾت ،زض ّوِ کكَضّب هكبّسُ هیقاَز
ٍ ثط قطثبًیبى آى ّوِ ضٍظُ افعٍزُ ٍ هَرت ايُطاة هطزم ٍ احؿبؼ ًباهٌی آىّب ،ثِ ٍیػُ گطٍُّبی يٗیفتط
ٍ آؾیتپصیطتطی هبًٌس ظًبى ،کَزکبى ،ؾبلرَضزگبى ٍ گطٍُّبی اقلیت کِ قطثبًیبى ؾاتنپاصیطتط ًابثطاثطیّابی
ارتوبٖی ٍ اقتهبزیاًس ،هی قَز .اهب گؿتطزگی ٍ فعایٌسگی اًَأ ذكًَت زض ربهِٖٗ ،الٍُ ثط قطثبًیبى هؿاتقین
آىً ،عزیکبى ٍ زٍؾتبى قطثبًیبى ضا ًیع هتأحط هیکٌس ٍ اهٌیت ارتوبٖی ٍ ؾالهت ضٍاًی ضا ثاِ ذُاط هایافکٌاس
(نسیق ؾطٍؾتبًی .)115 :1383 ،لصا يطٍضت زاضز ثطای حل ایي تٗبضوّب اقسام قَز کِ ثطای ازاضُ تًبزّبی
ثطذَاؾتِ اظ تفبٍتّبی ثیي افطاز ٍ گطٍُّب ضاُّبی هتفبٍتی ٍرَز زاضز .هساضا یکی اظ ایي ضاُّب اؾات چاطا کاِ
هساضا تَاًبیی پصیطـ ٍ کٌبض آهسى افطاز ٍ گطٍُّبیی اؾت کِ اظ ًٓط ًٓبم اضظقی ٍ ٖقیستی ثب یکسیگط هتفابٍت
ّؿتٌس ( ٍ )Kobayashi, 2010: 321زض نَضت ًجَز هساضا ربهِٗ ثب هكکالت اؾبؾی ضٍثِضٍ ذَاّس قس ٍ افطاز
تٌْب ضاُ هقبثلِ ثب تفبٍتّب ضا ذكًَت ذَاٌّس زاًؿت ( )Witenberg, 2012: 68اهب ثب تَرِ ثاِ قاَاّس ٍاياس
اؾت کِ ایي ضٍـ اظ ًٓط تبضیری هطؾَم ًجَزُ اؾات .زض ٍاقإ رَاهإ ا لات ثاِ تفابٍت ٖقبیاس ثاب تٗهات
اقتساضگطایبًِ 1پبؾد زازُاًس .ضیلتَىً 2یع ثِ ایي اهط تَرِ کطزُ ٍ هٗتقس اؾت کِ توبیل اذتالف ًٓطّب زض توابم
ظهیٌِّب ثِ ایزبز تًبز ارتوبٖی اؾت (گطاّبم.)85 :1383 ،
زضثبضُ هفَْم هساضا 3چٌبًکِ شکط قس ثََِض کلی هیتَاى گفت کِ هساضا ٖولی اؾات کاِ ثاِ هاطزم ارابظُ
هیزّس ٖقبیس یب ٍیػگیّب زیگطاى ضا زٍؾت ًساقتِ ثبقٌس یب حتی اظ آىّب هتٌفط ثبقٌس اهب ثسٍى اقسام ثِ رٌا
1- Authoritarian Dogmatism
2- Railton
3- Tolerance
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آظاضزٌّسُ ٖلیِ آىّب .ثسیي هٌٗی کِ هساضا ضا ٖول آظاز گصاقتي زیگطاى ثطای زاقتي ٍیػگیّابی قرهای یاب
ًگِ زاضی ٖقبیس ٍ اٖوبلی کِ زیگطاى آى ضا ثِ ٌَٖاى ٖولی اقاتجبُ یاب تٌفطاًگیاع زض ًٓاط هایگیطًاس تَنایف
هیکٌٌس ( .)Dennis yeates, 2007: 3یٌٗی ٖول هساضا ظهبًی هٌٗب زاضز کاِ اهکابى اؾاتفبزُ اظ ظٍض ٍ ذكاًَت
ٍرَز زاقتِ ثبقس یب ثِ تفؿیط ًیچِ هساضا اظ ؾط قسضت ثبقس ثسیي هٌٗی کِ کؿی فکط ًکٌس کِ اٖتقبز یاب ٖوال
هٗیٌی کبهال اقتجبُ یب ثس اؾت ٍ زض ٖیي حبل تَاًبیی هحسٍز کطزى یب هٌعٍی ؾبذتي آى ٖوال ضا ًیاع زاقاتِ
ثبقس اهب ثِ آى اربظُ اثطاظ ٍرَز ثسّس  ،ثِ ایي زلیل کِ تٗسازی ذیط زضًٍی زض ارابظُ اثاطاظ ٍراَز زازى ثاِ آى
ٍرَز زاضز ( .)Dijker & Cooman, 2007: 404ثسیي تطتیت هساضا ثاِ ٌٖاَاى فًایلتی ارتوابٖی ٍ قبٖاسُای
ؾیبؾی ،اهکبى ّوعیؿتی نلس آهیع افطاز ٍ گطٍُّبیی ضا فطاّن هیکٌس کِ زیاسگبُّابی هتفابٍتی زاضًاس ٍ ثاب
ضٍـّبی هتفبٍت زض ربهِٗای ٍاحس ظًاسگی هایکٌٌاس ( ٍ .)Galeotti, 2001: 276چٌبًکاِ «ٍگاتٌٖ »1اَاى
هیکٌس :هساضا ٍ زضک آى ؾجت هیقَز تب تفبٍتّبی هیبى افطاز ،اضظـّب ٍ یب ؾجک ظًسگی هٌزط ثِ تجٗیى ٍ
ذكًَت زض ربهِٗ ًكَز ظیطا هساضا اؾبؾب قکلی اظ ذَزکٌتطلی ٍ ذَززاضی اؾات .هاساضا پطّیاع اظ ثاسی اؾات
(.)Vogt, 2002: 65
اظ آًزب کِ ربهِٗ هب ثِ لحبِ تبضیری زاضای اقَام ،فطٌّ ّب ،ذطزُ فطٌّ ّب ٍ ظثبى ّبی گًَبگَى اؾات
ٍ ّویي اهط ،ربهٗة ایطاى ضا ثِ لحبِ قٌبؾبیی الگَّب ٍ ٌٖبنط فطٌّگی پیچیسُ ؾبذتِ ٍ زیگط ایٌکاِ هتاأحط اظ
فطآیٌس ًَؾبظی ،پسیسُّبیی ّنچَى هْبرطت ٍ َْْض ضؾبًِّب زض ایاطاى ثایفتاط قاسُاًاس کاِ پطاکٌاسگی ٍ
گؿتطزگی ٖقبیس ،ضفتبضّب ،آزاة ٍ ضؾَم ٍ ذلق ٍذَّب ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ،هساضای ارتوبٖی هطتجٍتطیي هفْاَم
زض اضتجبٌ ثب ذكًَت 2اؾت چطا کِ ٖسم پصیطـ ٍ هساضا زض هقبثال ٖقبیاس ٍ ًگاطـّابی ؾابیط افاطاز ربهٗاِ
هیتَاًس ؾجت ایزبز تٌف هیبى افطاز قَز ٍ چٌبًچِ ثٌبثط ًٓط ّیطقی 3اگط پیًَسّبی ارتوبٖی ًیع زض ایي هیبى
يٗیف ثبقس ٍ فطز گطایف ثِ ضٖبیت قَاًیي ٍ هقطضات ٍ حفّ پیًَسّبی ذَز ثب ربهِٗ ًساقتِ ثبقاس زض هقبثال
ٖقبیس ٍ ًگطـّبی هتفبٍت ٍاکٌكی ذهَهتآهیع ًكبى هیزّس ٍ زض ٍاقٕ ایي کابّف ٖلقاِّابی ارتوابٖی
ؾجت ًَٖی قکلگیطی ضٍاثٍ هبیی ٍ آىّبیی زض ربهِٗ هیگطزز ٍ اگط چٌیي ًگطقی ثب احؿبؼ تجٗیى ّوطاُ
ثبقس قجکِ تٗبهالت ٍ ّوجؿتگی ٍ اٖتوبز فطز ثِ ؾبیطیي کبّف هییبثس ٍ زض ًتیزِ هیاعاى هاساضای فاطز زض
هقبثل تفبٍتّب کبّف یبفتِ ٍ هَرت هی گطزز کِ العاهی ثطای ضٖبیات حقاَد زیگطاًای کاِ ثاب ٍی هتفابٍت
ّؿتٌس زض ذَز احؿبؼ ًکٌس ٍ زض ًتیزِ زض هقبثل ّط تفبٍت ٍ تٗبضيی ثب ٖقبیس ٍ ًگاطـّاب ٍ ذَاؾاتِّابی
ذَز زؾت ثِ اٖوبل ذكًَتآهیع ٖلیِ زیگطاى ثعًس .لصا ثبتَرِ ثِ ایٌکِ اظ یک ؾَ؛ ٖسم ًْبزیٌِ قاسى ضٍحیاِ
1- Vogt
2- Violence
3- Hershi
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هساضا زض کٌفگطاىَ ،یف گؿتطزُای اظ تٗبضيبت ضا ثِ ٍرَز هیآٍضز کِ اظ ؾُس ثطذَضزّابی هحاسٍز هیابى
کٌكگطاى فطزی تب ؾطکَة ٍ حصف ٖقبیس زض ؾُس ؾبذتبضّبی ٍؾیٕتط هبًٌس رَاهٕ ٍ زٍلتّب ضا زض ثطهیگیطز
(ثیبتی ٍ زیگطاى ٍ .)20 :1397 ،اظ ؾَی زیگط هب ضٍظاًِ قبّس ثطٍظ ذكاًَت ثاِ اقاکبل هرتلاف ثاِ ناَضت
لفٓی ،کالهی ٍ رؿوبًی زض اَطاف ذاَز ّؿاتین لاصا ایاي پاػٍّف ثاِ ثطضؾای تاأحیط هاساضای ارتوابٖی ٍ
قبذمّبی آى ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قْط تْطاى هیپطزاظز ٍ ثِ زًجبل یبفتي پبؾد ایاي پطؾاف
اؾت کِ آیب زض قْطی هبًٌس تْطاى کِ اکخط قَهیت ّاب ثاب هاصاّت ٍ ؾاالیق هتفابٍت حًاَض زاضًاس هاساضای
ارتوبٖی ثب تأکیس ثط ثِ ضؾویت قٌبذتي تفبٍتّبی فطزی ثِ لحبِ اٖتقبزات ٍ ثبٍضّب هیتَاًس ثط ثطٍظ ذكًَت
زض فًبی ٖوَهی قْط هؤحط ثبقس؟
ذكًَت ضا ثِ ٌَٖاى پسیسُای کِ ثِ ًَٖی ًقىکٌٌسُ ٌّزبضّبی هطؾَم ٍ هاَضز قجاَل زض ربهٗاِ اؾات
هیتَاى ًَٖی کزطٍی زاًؿت ٍ لصا زض ضٍیکطز ربهِٗقٌبذتی ،ذكًَت زض بلت ًٓطیبت هاطتجٍ ثاب کزاطٍی
تجییي هی قَز کِ ایي ًٓطیبت ضا ثطاؾبؼ َٖاهل هؤحط ثط ذكًَت ثِ ٌَٖاى ًَٖی کزطٍی هایتاَاى ثاِ ؾاِ
زؾتِ تقؿین کطز .زؾتِ اٍل ًٓطیبتی ّؿتٌس کِ شیل هفَْم تأحیط احؿبؼ هحطٍهیتارتوبٖی 1ثط کزطٍی قطاض
هی گیطًس ،ثِ ایي هٌٗی کِ ًقُِ اقتطاک ایي گطٍُ اظ ًٓطیبت ایي اؾت کِ هحطٍهیت ثِ ٌَٖاى فقساى ًؿاجی
پبزاـّبی ربهِٗای ًٓیط حیخیت ،قسضت ،هٌعلت ارتوبٖی ٍ فطنتّبی هكابضکت زض فٗبلیاتّابی ارتوابٖی
ظهبًی اتفبد هیافتس کِ تفبٍت هیبى اًتٓبضات اضظقی کِ ٖجبضتٌس اظ هٌبفٕ ٍ قطایُی اظ ظًسگی کِ هطزم ذَز ضا
زض ثِ زؾت آٍضزى آى شی حق هیزاًٌس ٍ تَاًبییّبی اضظقی کِ ٖجبضتٌس اظ ْطٍفی کِ ثحج هطزم ضا ثطای ثاِ
زؾت آٍضزى یب حفّ اضظـ ّب هٗیي هیکٌٌس ،ایزبز قَز (لْؿبییظازُ .)18 :1391 ،اظ هْنتطیي ًٓطیِپاطزاظاى
زض ایي ظهیٌِ هیتَاى ثِ اهیل زٍضکین ،2ضاثطت هطتَى ،3کَّي ٍ 4کلَاضز ٍ اٍّلیي ٍ 5زیسگبُ تًبز اقبضُ کطز.
ًٓطیِّبی هطتجٍ ثب تأحیط هیعاى ؾطهبیِارتوبٖی 6ثط کزطٍی زؾتِ زیگطی اظ ًٓطیاِّابی تجیایي کٌٌاسُ
کزطٍی ّؿتٌس کِ اظ هْنتطیي آىّب هیتَاى ثِ ًٓطیِ ثی ؾبظهبًی ارتوبٖی اقبضُ کطزًٓ .طیاِ ثایؾابظهبًی
ارتوبٖی کِ زض پی هُبلٗبت زِّ  1930 ٍ 1920هکتت قیگبگَ زض آهطیکب تکَیي یبفتِ اؾت ثب تأکیس ثاط ضٍی
َٖاهل ارتوبٖی ٍ اقتهبزی ،ثٍِیػُ ؾبذتبض ٍ ؾبظهبى ارتوبٖی ربهِٗ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زٍ هؤلفِ انالی ؾاطهبیِ
ارتوبٖی یٌٗی اٖتوبز ٍ هكبضکت قْطًٍساى ثِ تجییي کزطٍی هیپطزاظز .فطو انلی ثیؾبظهبًی ارتوبٖی ثاط
1- Social Exclusion
2- Durkheim
3- Merton
4- Cohen
5- Cloward & Ohlin
6- Social Capital
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ایي اؾت کِ ٖسم ٍاثؿتگی ثِ ًْبزّب ٍ ؾبظهبىّبی ارتوبٖی اظ قجیل ذبًَازُ ٍ هسضؾِ هَرت ضفتابض اًحطافای
هیقَز (احوسی .)37 :1387 ،ثِ ٖجبضت زیگط ،ایي ًٓطیِ ثط قاطایٍ ؾابذتبضی ٍ ًاَٖی اظ ؾابظهبىارتوابٖی
تأکیس هیکٌس کِ ًقُِ هقبثل اٖتوبز ،هكبضکتّ ،وجؿتگی ٍ پیًَاسّبی ارتوابٖی اؾات ،قاطایُی کاِ زض آى
قجکِ ّبی ارتوبٖی يٗیف ،هكبضکت زض ربهِٗ کن ٍ اٖتوبز ًیع اًسک اؾت ٍ ایي هَئَ ؾجت هایگاطزز تاب
افطاز ربهِٗ ًؿجت ثِ یکسیگط ثیاٖتوبز قسُ ٍ احؿابؼ ّوجؿاتگی هیابى آىّاب کابّف یبثاس .زض ًتیزاِ زض
هحیُی ٖبضی اظ اٖتوابز کاِ ؾاُس هكابضکت ٍ قاجکِّابی ضٍاثاٍارتوابٖی ًیاع زض آى کابّف یبفتاِاًاس
آًَهیارتوبٖی هیتَاًاس ثبٖاج کابّف ؾاطهبیِارتوابٖی ٍ زض ًتیزاِ افاعایف ذكاًَت اظ َطیاق تًاٗیف
ٌّزبضّبی هؿلٍ ثط ضفتبضّب قَز .ثِ ٖجبضت زیگط زض هحیٍّبی ثیٌّزبض ،اٖتوبز ارتوبٖی کبّف یبفتاِ ٍ زض
ّوبى ظهبى کزطٍی ٍ ذكًَت افعایف ذَاّس یبفت (لسضهي ٍ زیگاطاى1999 ،؛ ثاِ ًقال اظ چلجای ٍ هجابضکی،
.)10 :1384
1
زض کٌبض زٍ ٖبهل هحطٍهیتارتوبٖی ٍ ؾطهبیِ ارتوبٖی ،هاساضای ارتوابٖی ؾاَهیي ٖابهلی اؾات کاِ
هیتَاى اظ آى ثطای تجییي ذكًَت اؾتفبزُ کطز ،ظیطا ظهبًی کِ زض احط قطایٍ آًَهی احؿبؼ هحطٍهیت زض افطاز
ایزبز قسُ ٍ ثِ زًجبل آى هیعاى اٖتوبز ٍ ّوجؿتگیارتوبٖی ًیع کبّف هییبثس ،ؾُس تحول ٍ هاساضای افاطاز
ربهِٗ زض هقبثل تفبٍتّبی ؾیبؾی ،فطٌّگی ٍ ارتوبٖی یکاسیگط ًیاع کابّف هاییبثاس ٍ زض ٍاقإ تًاٗیف
اٖتقبزات ٍ ثبٍضّبی هَرَز زض ربهِٗ ؾجت هیگطزز پیًَسّبی ارتوبٖی ًیع کبّف یبفتِ ٍ افطاز تحوال ذاَز
ًؿجت ثِ پصیطـ ٖقبیس ٍ ًٓطات هربلف ذَز ضا اظ زؾت زازُ ٍ زض ًتیزِ هساضایارتوبٖی کبّف یبفتاِ ٍ ثاِ
زًجبل آى ذكًَت ٍ تًبز زض ربهٗاِ افاعایف یبثاس (ًٓ .)Vollhardt & et, 2009: 141طیاِ کٌتاطل ارتوابٖی
تطاٍیؽ ّیطقی کِ گبُ ًیع ثب ًبم ًٓطیِ «پیًَس» اظ آى یبز هیقَز ٍ ثِ تٗجیط زیگط پیسایف کزطٍی ضا هٗلاَل
يٗف ّوجؿتگی زض گطٍُّب ٍ ًْبزّبی ارتوبٖی ٍ ًیع تًٗیف اٖتقبزات ٍ ثبٍضّبی هَرَز زض ربهِٗ هیزاًاس،
هیتَاًس تجییيکٌٌسُ تأحیط هساضای ارتوبٖی ثط ذكًَت ثبقس .اظ ًٓط ّیطقی ،افطاز اظ لحبِ زضرِ قجَل اضظـّب
ٍ ٌّزبضّبی ربهِٗ هتفبٍتاًس .ایي تفبٍتّب ثِ هیعاى پیَؾتگی افطاز ثب ًٓبمارتوبٖی ثؿاتگی زاضز .اظ ًٓاط اٍ
ثیي پیًَس ثب ًٓبم ارتوبٖی ٍ اٖتقبز ثِ هكطٍٖیت اذالقی ضاثُِای ٍرَز زاضز ٍ اٖتقبزات فطز ًیع هتأحط اظ پیًَس
ثب هسضؾِ ،ذبًَازُ ٍ ربهِٗ اؾت .ثب ؾؿت قسى ایي پیًَس ،اظ قست اٖتقبزات کبؾتِ هیقاَز .اٖتقابز فاطز ثاب
پیًَس فطز ثِ ٍالسیي آ بظ هی قَز ٍ اظ َطیق پیًَس ثب هسضؾِ ٍ ربهِٗ افعایف هییبثس .ثاِ ٖجابضت زیگاط ،ثایي
هیعاى پیًَس ثب ًٓبم ارتوبٖی ٍ اٖتقبز ثِ هكطٍٖیت قَاًیي ربهِٗ ضاثُاِ ای ٍراَز زاضز ٍ ایاي زٍ اظ یکاسیگط
رساییًبپصیطًس.
1- Social Tolerance
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زض ٍاقٕ هیتَاى گفت ثطاؾبؼ ًٓط ٍی ثب کبّف یبفتي پیًَسّبی ارتوبٖی زض ؾاُس ربهٗاِ ٍ زض ًتیزاِ
کبّف یبفتي هساضای ارتوبٖی ،اهکبى اضتکبة ذكًَت ثِ ٌَٖاى یک ضفتبض يس ارتوبٖی افعایف هییبثس ،چاطا
کِ ذكًَت ٍاضز ؾبذتي آؾیتّبی ٖوسی فیعیکی یب ضٍاًی اظ ؾَی یک فطز یب گطٍُ ًؿجت ثِ فطز یاب گاطٍُ
زیگط تٗطیف هیقَز ٍ ثط ّویي اؾبؼ چٌبًچِ هیعاى تْٗسٍ ،اثؿتگی ٍ تٗلق فطز ثِ اضظـّبی ارتوبٖی ٍ ًیع
ؾبیط افطاز ربهِٗ کبّف یبثس اهکبى ثطٍظ ضفتبضّبی ذكًَتآهیع اظ ؾَی ٍی افعایف هی یبثس ظیطا فطز ذاَز ضا
هلعم ثِ ضٖبیت ٌّزبضّب ٍ اضظـّبی ارتوبٖی ًویزاًس.
ًٓطیِپطزاظاى هساضا اظ زیسگبُّبی هرتلفی يطٍضت هساضا ضا ثِ احجبت ضؾابًسُاًاس ،ثطذای اظ آىّاب زیاسگبُ
فلؿفی زاقتِاًس ،گطٍّی ضٍیکطز هصّجی ضا اتربش کطزُاًس ٍ ٖاسُای زیگاط ثاب ًگطقای ؾیبؾای ثاِ ایاي اهاط
پطزاذتِاًس ٍ زض ایي هیبى فقساى ثطضؾی اّویت هساضا اظ هٌٓطی ارتوبٖی آقکبض اؾت .لصا رْت تجییي هفْاَم
هساضا اظ ًٓطیِپطزاظاى ثب ضٍیکطز ؾیبؾی ثِ هساضا اؾتفبزُ هیقَز کِ ثاِ لحابِ فًابی هفْاَهی ثاِ ضٍیکاطز
ارتوبٖی ًعزیکتط ٍ ثیفتطیي ؾْن ضا زض هیبى ًٓطیبت هطتجٍ زاضا ّؿتٌس .اظ رولِ ایي ًٓطیِپطزاظاى هیتَاى
ثِ «ٍگت« ،» 1چیکطیٌ ٍ ضیؿط»« ،2گلس اقویت« ،»3اؾکبضهي ،»4اقبضُ کطز.
ٍگت هساضا ضا ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین هیکٌس کاِ ثاب یکاسیگط ّواَقابًی زاضًاس :هاساضای ؾیبؾای،اذالقی ٍ
ارتوبٖی .هٌَٓض اٍ اظ هساضای ؾیبؾی ،ذَززاضی اضازی زض هَارِ ثب ٖول افطاز زض فًبی ٖوَهی یب احتاطام ثاِ
آظازیّبی هسًی زیگطاى اؾت ( .)Pheleps, 2004: 24ثِ ٖجبضت زیگط هساضای ؾیبؾی ثاِ ذاَززاضی اضازی زض
هَارِ ثب ٖول افطاز زض فًبی ٖوَهی ظًسگی اقبضُ زاضز کِ هَضز ٖالقِ ٍ تَافق ًجبقس .هاساضای اذالقای ًیاع
حبکی اظ هساضا ًؿجت ثِ اٖوبل زیگطاى زض فًبی ذهَنی اؾت (ّوبى) .ثِ ٌَٖاى هخبل آیب اٖوبل افطازی کاِ
اظ ًٓط رٌؿی یطّوٌَا ّؿتٌس ثبیس تَؾٍ قبًَى هحسٍز قَز؟ هساضای ارتوبٖی ًیع هساضا ًؿجت ثِ حبلتّابی
هرتلف اًؿبى ثَزى اؾت ،چِ ٍیػگیّبیی کِ اظ ٌّگبم تَلس ّوطاُ افطاز اؾت هبًٌس ضً پَؾت ٍ رٌؿایت ٍ
چِ آىّبیی کِ زض ََل ظًسگی اظ َطیق فطآیٌس ارتوبٖی قسى کؿت هیقًَس هبًٌس ظثبى نحجتکطزىٍ .گات
اقبضُ هیکٌس ایي ٍیػگیّب هَئَ هساضا یب ٖسم هساضا ًیؿتٌس ثلکِ اٖوبل ٍ ضفتبضّبیی کِ ثب ٍیػگیّبی هٗیٌی
اظ افطاز زض اضتجبٌ ّؿتٌس هوک ي اؾت ثِ ٍؾیلِ تهَضات قبلجی هٌبؾت یب ًبهٌبؾات هتهاَض قاًَس ٍ زض ًتیزاِ
هَضز هساضا ٍاقٕ قًَس یب ًكًَس (ّوبى).

1- Voget
2- Chickering & Reisser
3- Gold Schmidt
4- Scarman
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چیکطیٌ ٍ ضیؿط ضٍی آًچِ ٍگت زض قلوطٍ ارتوبٖی هساضا قطاض هیزّس توطکع کاطزُاًاس ٍ اگطچاِ آىّاب
اؾبؾب ضٍی هساضایارتوبٖی توطکع کطزُاًس اهب هساضا ًؿجت ثِ ٖقبیس ٍ اٖوبل زیگطاى ّن زض ٖطنِ ذهَنی ٍ
ّن زض ٖطنِ ٖوَهی ضا ثطقوطزُاًس کِ ثب هساضای ؾیبؾی ٍ اذالقی زض ًٓط ٍگت ّنپَقابًی زاضز .آىّاب ثاِ
هساضا ثِ ٌَٖاى حًَض زٍ هَقٗیت تَرِ کطزُاًس  :ثیي فطٌّگی ٍ ثیي فطزی .ثِ ٖالٍُ آًچِ آىّاب ثاِ ٌٖاَاى
هساضا زضًٓط هیگیطًس ثب ؾبظُ ٍگت هتفبٍت اؾت .آىّب ثِ ربی ایٌکِ ضٍی ضفتابض تأکیاس کٌٌاس ثایفتاط ضٍی
«گطایف» هتوطکع قسُاًسَ .جق ًٓط چیکطیٌ ٍ ضیؿط کؿبًی کِ هساضا راَ ّؿاتٌس ًاَٖی تَاًابیی کؿات
کطزُاًس کِ ثِ آىّب اربظُ هیزّس ٖالٍُ ثط پصیطـ ٍ احتطام ًؿجت ثِ تفبٍتّب ،ثِ تحقیاق ثایفتاطی زضثابضُ
ایي تفبٍتّب ٖالقِ ًكبى زٌّس ٍ ًیع ثاصیطًس کِ ایي تفبٍتّب ٍراَز زاضًاس ٍ ثاِ ًاَٖی حتای زض رؿاتزَی
نویویتارتوبٖی ّؿتٌس .ایي هَاضز ًَٖی ثرف ؾبظًسُ گطایف ٍ ضفتبضی ضا پیكٌْبز هیکٌس کِ زض تقبثال ثاب
ؾبظُ ٍگت اظ هساضا هیثبقس ،ثِ ایي هٌٗی کِ اظ ًٓط چیکطیٌ ٍ ضیؿاط« ،افاطازی کاِ هاساضارَ ّؿاتٌس تٌْاب
هكکالت ٍ ًبهالیوبت ضا تحول ًویکٌٌس ،ثلکِ ٖالٍُ ثاط آى ثاِ افاطاز هتفابٍت اظ ذَزقابى ثاب آ اَـ ثابظ
ذَـآهس هیگَیٌس ٍ حتی نویویت ارتوبٖی ثب آىّب ضا رؿتزَ هیکٌٌس» (.)Pheleps, 2004: 28
گلس اقویت هساضای ارتوبٖی ضا ثِ لحبِ تحلیلی ثِ زٍ زؾتِ فٗبل ٍ هٌفٗل تقؿاین کاطزُ اؾات؛ هاساضای
فٗبل ًیع ثِ ًَثِ ذَز ثِ زٍ زؾتِ اًتعاٖی ٍ ٖیٌی تقؿین هیقَز .هساضای فٗبل اًتعاٖی ثسیي هٌٗی اؾات کاِ
فطز ثِ لحبِ قفبّی هٗتقس ثِ هساضا ًؿجت ثِ زیگطاى هتفبٍت ثبقس ٍ ظهبًی کِ فاطز ٖاالٍُ ثاط ایٌکاِ قافبّب
هٗتقس ثِ هساضا ًؿجت ثِ زیگطاى ثَز ٖوال ًیع هساضای ذَز ضا ًكبى زاز ،تجسیل ثِ هساضای فٗبل ٖیٌی هیقاَز.
هساضای هٌفٗل ًیع حکبیت اظ ًَٖی ثیتفبٍتی افطاز ًؿجت ثِ یکسیگط زاضز هبًٌس قْطًٍساًی کِ زض یک ذیبثابى
تطزز هیکٌٌس ثسٍى ایٌکِ ثِ یکسیگط تَرِ کٌٌس .ثِ اٖتقبز گلساقویت ،اگط تَؾِٗ ارتوابٖی ٍ تَؾاِٗ زض ؾابیط
ٖطنِّب ثب هَفقیت نَضت گطفتِ ثبقس هساضای هٌفٗل ثبیس ثِ هساضای فٗبل تجسیل قَزّ .انچٌایي ٍی هٗتقاس
اؾت ازاهِ ضًٍس تَؾِٗ انَل ربهِٗ پصیطی هزسز ثِ ٌَٖاى تكریم يَاثٍ رٌابیی ،ثاسٍى زض ًٓاط گاطفتي
پیكیٌِ ایي ًَٔ هساضا ذُطًبک اؾت؛ هساضای هٌفٗلً ،بکبهی ٍ ثیٖالقگای ّوگای حابکی اظ ایاي اؾات کاِ
ٍاکٌف ّبی ذكًَتآهیع زٍثبضُ گؿتطـ ذَاٌّس یبفت (قبضٔپَض ٍ ٖؿگطی.)10 :1388 ،
اؾکبضهي ًیع ثِ ًَثِ ذَز هساضا ضا ثِ زٍ زؾتِ هساضای هخجت ٍ هساضای هٌفی تقؿاین کاطزُ اؾات .هاساضای
هٌفی ثِ هٌٗبی ٖسم هساذلِ زض اهَض هطزم ٍ ضّب کطزى هطزم ثِ حبل ذَزقبى هٗطفی قسُ اؾت .ثاط پبیاِ ایاي
ًٓط ّط فطز زض اضتجبٌ ثب هؿبئل هرتلف ظًسگی ،گعیٌفّب ٍ تهوینگیطیّب زاضای آظازی کبهل اؾات ٍ افاطاز
حق زذبلت زض قیَُ ظًسگی زیگطاى ضا ًساضًس رع زض هَاضزی کِ قبًَى هحسٍزیتّبیی ضا تحویل کطزُ ثبقس .اظ
ؾَی زیگط هساضای هخجت ثِ هٌٗی پكتیجبًی اظ حقَد ٍ آظازیّبی هطزم ثطای زؾتیبثی ثاِ اّاساف ظًاسگی ٍ
ثطذَضزاض قسى آىّب ثِ ٍیػُ اقلیتّب اظ فطنتّبی ثطاثط زض ربهِٗ اؾت .زض ؾبیِ ثِکابضگیطی هاساضای هخجات
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هطزم قبزض ذَاٌّس ثَز ثِ هسز ذسهبت ارتوبٖی ٍ اقتهبزی کِ اظ ؾَی زٍلت اضائِ هیقَز اظ اهکبًابت هَراَز
زض ربهِٗ ثْطُهٌس قًَس .ثِ ٖقیسُ اؾکبضهي ثطپبیِ ًٓطیِ هساضای هخجت تحول افکبض ٍ ٖقبیس ،قایَُ ظًاسگی ٍ
ٖالیق فطٌّگی ٍ زیٌی هطزم اهطی يطٍضی اؾت ٍلی کبفی ًیؿتّ .وگبم ثب َاطح هاساضای هٌفای ثبیاس ثاِ
حوبیت قبًًَی اظ حقَد هطزم ثِ ٍیػُ اقلیتّب پطزاذت ٍ ثِ آًبى زض رْت ثطذَضزاضی اظ فطنتّابی ثطاثاط زض
ربهِٗ هسز ضؾبًس .ثِ ٖجبضت زیگط اگط قبًَى زض فًبی هخجت ذَز هساضارَ ثبقس ثبیؿتی اظ هٌابفٕ اقلیاتّاب زض
هیبى هب حوبیت کٌسٍ .ی هٗتقس اؾت کِ ٖسم هساذلِ زض اهَض هطزم ثِ هخبثِ رٌجِ هٌفی هساضا ،تٌْب زاضای اضظـ
قبًًَی ثَزُ ٍ کبفی ًیؿت کِ اظ ؾَی قبًَى ثِ ضؾویت قٌبذتِ قَز ٍ ثِ ارطا زض آیاس .ثاِ ًٓاط اؾاکبضهي زض
حبلیکِ ثؿیبضی اظ هطزم تَاًبیی زؾتیبثی ثِ اهکبًبت ٍ فطنتّبی هَرَز زض ربهِٗ ضا ًساضًس ٍ ًویتَاًٌاس اظ
اهتیبظّبی هبزی ٍ هٌَٗی آى ثطذَضزاض قًَسَ ،طح هفَْم «ٖسم هساذلِ» زض َطحّب ٍ ؾلیقِّب ٍ گعیٌفّبی
هطزم ثب ٌَٖاى هساضا قٗبضی ثیف ًیؿت .تسٍیي ٍ اٖوبل ؾیبؾتّبی ارتوبٖی ٍ اقتهبزی ّوِ ربًجِ هطزم ضا
قبزض ذَاّس ؾبذت کِ اظ اهکبًبت ٍ ْطفیتّبی ثطاثط ٍ زض زؾتطؼ ّوگابى ثْاطُهٌاس قاًَس .زض ناَضتیکاِ
ربهِٗ هیتَاًس اظ اهٌیتًٓ ،ن ،حجبت ٍ اقتساض ثْطُهٌس گطزز کِ گصقاتِ اظ هاساضای هٌفای ،هاساضای هخجات ًیاع
ثََِض فطاگیط هُطح قَز (قبضٔپَض ٍ ٖؿگطی.)8 :1388 ،
ثبتَرِ ثِ هُبلت شکط قسُ ٍ ثب زض ًٓط زاقتي ایي هَئَ کِ زض تٗبضیف هتٗسزی کِ اظ هساضا ٍرَز زاضز ٍ
ٖوَهب هساضا تحول کطزى زیگطاىً ،گطـ هٌهفبًِ زض هَضز افطازی کِ ثب هب هتفبٍت ّؿتٌسٖ ،سم ؾَءگیاطی ٍ
پیكساضٍضی ٍ پصیطـ کبهل ٍ اضظـ قبئل قاسى ثاطای ؾابیطیي زض حابلیکاِ کابهال ثاب هاب هتفابٍت ّؿاتٌس
( .)Williams, 2015: 2زض ًٓط گطفتِ هیقَز ٍ ثبتَرِ ثِ قطایٍ ربهِٗ هب کِ زاضای تٌأَ قاَهی ،فطٌّگای،
ؾیبؾی ،ارتوبٖی ٍ ًیع َجقبتی اؾت هساضای ارتوبٖی هطتجٍتطیي هفَْم زض اضتجبٌ ثب ذكًَت اؾات چاطا کاِ
ٖسم پصیطـ ٍ هساضا زض هقبثل ٖقبیس ٍ ًگطـّبی ؾبیط افطاز ٍ ًیع احؿبؼ ؾطذَضزگی ًبقای اظ تفابٍتّابی
َجقبتی کِ زض ؾبلّبی اذیط قکل فعآیٌسُای ثِ ذَز گطفتِ هیتَاًس ؾجت کبّف احؿبؼ ٖلقِّبی ارتوبٖی
هیقَز ٍ چٌبى کِ ّیطقی هٗتقس اؾت اگط پیًَسّبی ارتوبٖی ًیع زض ایي هیبى يٗیف ثبقس ٍ فطز گاطایف ثاِ
ضٖبیت قَاًیي ٍ هقطضات ٍ حفّ پیًَسّبی ذَز ثب ربهِٗ ًساقتِ ثبقس زض هقبثل ٖقبیس ٍ ًگاطـّابی هتفابٍت
ٍاکٌكی ذهَهتآهیع ًكبى هیزّس ٍ لصا ٖسم تَرِ ثِ هساضای ارتوبٖی هایتَاًاس ؾاجت افاعایف ضفتبضّابی
ذكًَتآهیع زض ربهِٗ گطزز.
اظ آًزبیی کِ هُبلٗبت اًزبم گطفتِ زض ذهَل ذكًَت ٖوَهب یب زض چٌس گطٍُ انلی ذكًَت زض ذابًَازُ،
ذكًَت ٖلیِ ظًبى ٍ ذكًَت زض هیبى ًَرَاًبى ٍ رَاًبى قطاض هی گیطًاس ٍ یاب ثاِ َٖاهال ارتوابٖی هاؤحط ثاط
ذكًَت پطزاذتِ ٍ اضتجبٌ ذكًَت ضا ثب هفبّیوی اظ قجیال ؾاطهبیِ ارتوابٖی ،هحطٍهیات ًؿاجی ٍ  ...ثطضؾای
کطزُاًس ٍ پػٍّفّبی اًزبم گطفتِ زض ذهَل هساضا ًیع ثِ ثطضؾی ضاثُِ هساضا ثب ذكاًَت ًاطزاذتاِاًاس .لاصا
22

هطالعه جاهعهشناختی هدارای اجتواعی و بروز خشونت در فضای عووهی ...

ثبتَرِ ثِ ایٌکِ پػٍّكی ثب هَئَ پػٍّف حبيط اًزبم ًكسُ اؾت؛ زض ازاهِ ثِ ثطضؾی تحقیقبت اًزبم قاسُ
کِ ثطذی هتغیطّبی آىّب ثب هَئَ پػٍّف زض اضتجبٌ ثَزُاًس پطزاذتِ ذَاّس قس.
اظ هیبى پػٍّفّبی اًزبمگطفتِ زض ذهَل ذكًَت زض ذبًَازُ هیتَاى ثِ هحواسی ،هیطظایای (،)1391
ضئیؿی ،حؿیيچبضی ( ،)1391هلکیً ،ػاز ؾاجعی ( ،)1389تَؾالی ،هٌیاطیفاطز (ّ ،)1388واتظازُ (،)1389
یعزذَاؾتی ،قیطی ( ٍ )1387اٖعاظی ( )1383اقبضُ کطز .زض ایي پاػٍّفّاب ٖاَاهلی اظ رولاِ کلیكاِّابی
رٌؿیتی ،ؾبذتبض قسضت زض ذبًَازُ ،هیعاى زؾتطؾی ظًبى ثِ هٌبثٕ اضظـهٌاس ،ؾاطهبیِ ارتوابٖی ٍ ضيابیت اظ
ظًسگی ظًبقَیی ثِ ٌَٖاى َٖاهل هاؤحط زض ثاط ٍظ ذكاًَت زض ذابًَازُ ٍ ثاِ ٍیاػُ ٖلیاِ ظًابى هاَضز آظهاَى
قطاضگطفتِ اًس کِ ثطاؾبؼ ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ َٖاهل فَد الصکط زض افعایف یاب کابّف ذكاًَت زض ذابًَازُ ٍ
ٖلیِ ظًبى هَحط ّؿتٌس .زض تَيیس ثیفتط ثبیس گفت ّطقسض زؾتطؾی ظًبى ثِ هٌبثٕ اضظـهٌس ثایفتاط ،هیاعاى
اٖتقبز ثِ کلیكِّبی رٌؿیتی کنتط ٍ ؾبذتبض قسضت ثِ ؾوت تَاظى ٍ تٗبزل هتوبیل ثبقس ٍ ّنچٌایي ظًابى اظ
ؾطهبیِ ارتوبٖی ثیفتط ٍ ضيبیت اظ ضٍاثٍ ظًبقَیی ثطذَضزاض ثَزُاًس هیعاى ذكًَت کبّف یبفتِ اهاب ظهابًی
کِ ظًبى ثِ َٖاهل فَد زؾتطؾی ًساقتِ ٍ ؾبذتبض قسضت هطزؾبالضاًِ ٍ ضٍاثٍ ظًبقَیی حبلت هُلاَثی ًساقاتِ
هیعاى ذكًَت ٖلیِ ظًبى ثیفتط قسُ اؾت.
ٍاّٖ ظازُ ٍ ایبؾِ ( ،)1395ثبثبیی ٍ زیگطاى ( ،)1392گلچیي ،حیسضی ( ٍ )1391حؿیٌی اًزاساًی ()1387
ًیع زض پػٍّفّبیی ثِ ثطضؾی ذكًَت زض هیبى ًَرَاًبى ٍ رَاًبى پطزاذتِ ٍ َٖاهلی اظ قجیل ذكًَت ٍالاسیي
زض ذبًَازُ ،ؾبذتبض قسضت زض ذبًَازُ ،ثبظیّبی ضایبًِای ٍ هكبّسُ فیلنّبی ذكًَت آهیاع ضا ثطضؾای کاطزُ ٍ
ًتبیذ حبنل ًكبى زٌّسُ تأحیط ایي َٖاهل ثط افعایف هیعاى ذكًَت زض هیبى ًَرَاًبى ثَزُ اؾت.
گطٍّی زیگط اظ پػٍّفّب ًیع ثِ ًقف َٖاهل ارتوبٖی هبًٌس :ؾطهبیِارتوبٖی ،هحطٍهیاتًؿاجی ٍ ًقاف
هحیٍ ّبی ثعّکبضاًِ زض ثطٍظ ذكًَت پطزاذتِاًس کِ اظ آى رولِ هیتَاى ثِ :لْؿبییظازُ ( ،)1391کكاکَلی،
نبزقی (ً ،)1391ابیجی ٍ زیگاطاى (ٍ ،)1390ضزًیاب ٍ ّوکابضاى (ً ،)1390زابتی ،هؿاتوٕ ( ٍ )1385هاسیطی
( )1385اقبضُ کطز کِ ایي زؾتِ اظ پػٍّفّب ثِ ثطضؾی َٖاهلی اظ قجیل تأحیط ؾطهبیِ ارتوابٖی ثاط ذكاًَت،
ًقف هحطٍهیت ًؿجی زض ثطٍظ ذكًَت ٍ ّنچٌیي تأحیط فًبّبی قْطی زض ایزابز ظهیٌاِّابی قاکلگیاطی
ضفتبضّبی ذكًَتآهیع پطزاذتِاًس کِ ًتبیذ ثِزؾتآهسُ حبکی اظ ًقف َٖاهل فاَدالاصکط زض ثاطٍظ ٍ افاعایف
هیعاى ذكًَت ثَزُاًس.
زض ذهَل هساضای ارتوبٖی پػٍّفگطاًی اظ رولِ فطظام ( ،)1395گالثای ٍ ضيابئی ( ٍ )1392هقتاسایی
( )1389ثِ ثطضؾی اضتجبٌ َٖاهلی اظ قجیل ؾطهبیِ فطٌّگی ،هكبضکت ارتوبٖی ،تٗلقبت قَهی ٍ رعماًسیكی ثاب
هساضای ارتوبٖی پطزاذتِاًس کِ ًتبیذ حبکی اظ آى ثَزًس کِ ایي َٖاهل ثط هیعاى هساضای ارتوبٖی هؤحط ثَزُاًس.
ثْكتی ٍ ضؾتگبض (ً ) 1392یع زض پػٍّكی ثِ تجییي اثٗبز هساضای ارتوبٖی زض ثیي اقَام ایطاًی پطزاذتِ ٍ ثیابتی،
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رْبًجرف ٍ ثْیبى (ً )1397یع ثِ ثطضؾی چبلفّب ٍ فطنتّبی هطتجٍ ثب هساضای ارتوابٖی پطزاذتاِاًاس کاِ
ثطاؾبؼ ًتبیذ ثِزؾت آهسُ زیٌساضی ،اٖتوبز ارتوابٖی ٍ احؿابؼ اهٌیات ثاِ ٌٖاَاى فطنات ٍ فطزگطایای ٍ
رعماًسیكی ثِ ٌَٖاى چبلفّبی هطتجٍ ثب هساضای ارتوبٖی هُطح هیقًَس.
زض ایي ثرف ًیع تحقیقبت اًزبمگطفتِ هبًٌس تحقیقبت زاذلی زض زٍ ثرف تحقیقبت اًزبمگطفتاِ زض حاَظُ
ذكًَت ٖلیِ ظًبى ٍ ذكًَت زض حَظُ ذ بًَازُ قبثل ثطضؾی ّؿتٌس کِ تحقیقبت زض حَظُ ذكًَت ٖلیِ ظًبى ثِ
قیَُ کیفی ٍ ههبحجِ ٖویق ثِ ثطضؾی تزطثِ قطثبًیبى ذكًَت ثب زض ًٓط گطفتي هتغیطّبیی اظ رولِ ؾيً ،ػاز،
ٍيٗیت اقتهبزی ،هْبرط ثَزى ٍ کٌتطلارتوبٖی پطزاذتِاًس کِ هی تاَاى ثاِ؛ گطٍؾاوي ٍ الًاسی،)2007( 1
لیٌسَّضث ٍ گیلوَضٍ ٍ )2007( 2یزک ٍ ثطٍریي )2012( 3اقبضُ ًوَز.
زض ذهَل پػٍّفّبی اًزبم گطفتِ ثب هَئَ ذكًَت زض ذبًَازُ ٍ َٖاهل هؤحط ثط آى ًیع هایتاَاى ثاِ
ضایت ،)2001( 4ضایت ٍ فیتعپبتطیک ٍ )2006( 5الً ٍ فطیع )2008( 6اقبضُ کطز کِ ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ ًكبى
ًكبى زازُاًس کِ پبیگبُ اقتهبزی -ارتوبٖی ظٍریي ،ظًسگی ثسٍى یکی اظ ٍالاسیي ،زاقاتي ٍالاسیٌی ثاب ؾاُس
تحهیالت پبییي ٍ اضتکبة رطم تَؾٍ ٍالسیي احتوابل ذكاًَت زض ذابًَازُ ٍ زض ثایي ًَرَاًابى ٍ رَاًابى ضا
افعایف هیزّس.
زض ذهَل هساضا ًیع اضیکؿَى ( )2009زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى ضیكِّبی هساضا ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس کِ افاطاز
زاضای تحهیالت ثبال ،قجکِ ارتوبٖی ٍؾیٕ ،هتٌَٔ ٍ فٗبلتط اظ هساضای ثبالتطی ثطذَضزاض ّؿتٌس.
لصا ثب تَرِ ثِ هُبلجی کِ شکط گطزیس ،زض ایي پػٍّف فطيیِّبی ظیط هَضز آظهَى قطاض ذَاٌّس گطفت:
 -1هساضای ارتوبٖی ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قْط تْطاى تأحیطگصاض اؾت.
 -2هساضای ٖوَهی ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قْط تْطاى تأحیطگصاض اؾت.
 -3هساضای قَهی ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قْط تْطاى تأحیطگصاض اؾت.
 -4هساضای زیٌی ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قْط تْطاى تأحیطگصاض اؾت.
 -5هساضای هلّیتی ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی قْط تْطاى تأحیطگصاض اؾت

1- Grossman & Lundy
2- Lindhorse & Gilmore
3- Wijk & Bruijn
4- Wright
5- Wright & Fitzpatrick
6- Lung & Ferris
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روش

ضٍـ ارطای پػٍّف حبيط پیوبیف اؾتّ .نچٌیي ایي پػٍّف اظ ًٓط ّسف یاک ثطضؾای کابضثطزی ،اظ
ًٓط ٍؾٗت پٌْبًگط ٍ اظ ًٓط ظهبًی یک ثطضؾی هقُٗی اؾت .زض ایي هُبلِٗ ثطای روٕآٍضی اَالٖابت هاَضز
ًیبظ اظ اثعاض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .پایف اظ آ ابظ پیوابیف ،پطؾكاٌبهِی اثتاسایی هاَضز آظهاَى اٍلیاِ
قطاضگطفت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًتبیذ ثِزؾتآهسًُ ،قبیم هَرَز ثطَطف ٍ پطؾكٌبهِ ًْبیی تٌٓین قس .ثبتَراِ ثاِ
ایيکِ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی ٍ زض ؾُس قْط پسیسُای اؾت کِ ٖوَهب قْطًٍساى یب قبّس آى ّؿتٌس ٍ یب
ذَز هطتکت آى هیقًَس؛ ربهِٗ آهبضی ایي هُبلِٗ توبهی قْطًٍساى  18تاب  65ؾابل قاْط تْاطاى ضا زض ثاط
گطفت کِ تٗساز آىّب زض حسٍز  8هیلیَى ًفط ثَز .اظ آًزب کِ ثََِض َجیٗی اهکبى هُبلِٗ زیاسگبُّابی توابهی
ؾبکٌبى ٍرَز ًساقت اظ قیَُی «ًوًَِگیطی» ثطای تجییي ًٓطات افطاز هَضز هُبلِٗ زض ذهَل ثطٍظ ذكًَت
اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ ثط اؾبؼ فَضهَل کَکطاى تٗسازی اظ افطاز (ً 384فط) کِ هٗطف ربهٗاِ آهابضی تكاریم
زازُ قسًس ثِ ٌَٖاى حزن ًوًَِ اًتربة قسًس کِ ثطای اَویٌبى ثیفتط اظ تکویل پطؾكٌبهِّاب ٍ ثاب زض ًٓاط
گطفتي ثطذی پطؾكٌبهِ ّبی ثسٍى پبؾد ،پطؾكٌبهِّب زض ثیي ً 400فط پرف قس .ضٍـ ًوًَِگیاطی زض ایاي
پػٍّف قیَُ ًوًَِگیطی ذَقِ ای تهبزفی هیثبقس .ثسیي نَضت کِ قْط تْطاى ثاِ ذَقاِّابی قاوبل،
رٌَة ،قطد ،طة ٍ هطکع تقؿینثٌسی قس ٍ ؾاؽ اظ ذَقِ قوبل هٌُقِ  ،1ذَقِ رٌَة هٌُقِ  ،20ذَقِ
طة هٌُقِ  ،5ذَقِ قطد هٌُقِ  ٍ ،4ذَقِ هطکعی هٌُقِ  6اًتربة قسًس .زض هطحلِ آذاط اظ ّاط هٌُقاِ
یک هحلِ اًتربة ٍ زض ّط هحلِ ًقبَی اظ فًبی ٖوَهی هبًٌس هتطٍ ،هطکع ذطیس ،پبضک ٍ ذیبثابى ،اًترابة ٍ
پطؾكٌبهِ ثِ نَضت تهبزفی زض اذتیبض ًوًَِّب قطاضگطفت .پؽ اظ گطزآٍضی زازُّب تزعیِ ٍ تحلیال آىّاب ثاب
اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض آهبضی  AMOS ٍ SPSSاًزبم قس ٍ زض ایي ضاثُِ ثطای آظهَى فطيیِّب ،تؿتّبی آهبضی
هتٌبؾت ثِکبضگطفتِ قس .زض رْت اَویٌبى اظ اٖتجبض پطؾكٌبهِ ثِ هكابٍضُ ٍ ثْاطُگیاطی اظ ًٓاطات اؾابتیس ٍ
کبضقٌبؾبى هطثََِ ٍ ّنچٌیي اظ آظهَى آلفبی کطًٍجبخ رْت پبیبیی پطؾكٌبهِ اقسام قسُ اؾات ٍ ثاط اؾابؼ
يطیت آلفب يطیت پبیبیی توبهی هتغیطّب ثبالتط اظ  0/7هیثبقس.
جديل ( :)1پایایی متغیرَای مًرد مطالعٍ
خشًَت فیسیکی

 01گَیِ

1/267

خشًَت رٍاًی

 01گَیِ

1/241

هذارای قَهی

 2گَیِ

1/227

هذارای دیٌی

 2گَیِ

1/277

هذارای هلیتی

 4گَیِ

1/377

هذارای عوَهی

 2گَیِ

1/277

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانسدهن ،شواره شصت و سوم ،زهستاى 8931

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:
خشونت
تعریف نظری :زض تٗطیف ذكًَت ّوَاضُ َیف گؿتطزُای اظ قبذمّبی اذالقی ثط حؿت فطٌّ ٍ
ٌّزبضّبی ارتوبٖی ثِکبض گطفتِ هیقَز کِ ایي هَئَ تٗطیف ذكًَت ضا زقَاض هیؾبظز ظیطا ذكًَت زض ّط
ربهِٗ هتأحط اظ فطٌّ ٍ اضظـّبی ارتوبٖی آى ربهِٗ تٗطیف هتفبٍتی هییبثس ( .)Pagani, 2015: 13ثطّویي
اؾبؼ ؾبظهبى ثْساقت رْبًی ( )WHOزض تٗطیف ذَز اظ ذكًَت ثیبى هیزاضز« :ذكًَت اؾتفبزُ ٖوسی اظ
ًیطٍ یب قسضت فیعیکی ،اضٖبة یب تْسیس ٍ ثطذَز ثب زیگطی اؾت کِ ٖلیِ یک گطٍُ یب ربهِٗ نَضت گطفتِ ٍ
هٌزط ثِ آؾیت ضٍاًی ،ؾَء ضقس ٍ تکبهل یب هحطٍهیت قَز یب احتوبل ٍقَٔ ایي ًتبیذ هتهَض ثبقس» ( WHO,
 )2002: 3اظ ًٓط هفَْهی ٍاغُ ذكًَت ًبْط ثِ ًَٖی قست ٖول زض هقبثل زیگطاى ثِ هفَْم کلی اٖن اظ
فطزی ،روٗی ،کالهی ،ضفتبضی ،ایزبثی ٍ ؾلجی اؾت»َ( .بّطی.)12 :1381 ،
تعریف عملیاتی :ثطاؾبؼ تٗطیف فَد کِ ذكًَت ضا زض اثٗبز فیعیکی ٍ ضٍاًی تجییي هیًوبیس ٍ ثبتَرِ
ثِ ایٌکِ افطاز زض ؾُس قْط یب قبّس ذكًَت ّؿتٌس ٍ یب هوکي اؾت ذَز هطتکت ذكًَت چِ ثِنَضت
فیعیکی ٍ چِ ثِنَضت ضٍاًی قًَس ،ثطای ؾٌزف هفَْم ذكًَت ،گَیِّب تَؾٍ هحقق ٍ ثطهجٌبی قبذمّبی
ذكًَت فیعیکی ٍ ذكًَت ضٍاًی (ّط کسام  10گَیِ) ٍ زض قبلت َیف لیکطت (کبهال هَافقن ،هَافقن ،تبحسی،
هربلفن ،کبهال هربلفن) َطاحی قسُاًس کِ پؽ اظ هحبؾجِ ّط کسام اظ اًَأ ذكًَت اظ هزؤَ ایي زٍ ثٗس
هتغیط توبیل ثِ ذكًَت (ضٍاًی -فیعیکی) ؾبذتِ قسُ اؾت.
مدارای اجتماعی
تعریف نظری :فطٌّ آکؿفَضز هساضا ضا ایٌگًَِ تٗطیف هیکٌسٖ :ول یب توطیي تحول ٍ یب هقبٍهت زض
هقبثل زضز؛ ْطفیت یب قسضت تحول زضز (« .)OED, online: 2015هساضا» ٖول آظاز گصاقتي زیگطاى ثطای
زاقتي ٍیػگیّبی قرهی یب ًگِ زاضی ٖقبیس ٍ اٖوبلی اؾت کِ زیگطاى آى ضا ثِ ٌَٖاى ٖولی اقتجبُ یب
تٌفطاًگیع زض ًٓط هیگیطًس» ( .)Dennis yeates, 2007: 3یٌٗی ٖول هساضا ظهبًی هٌٗب زاضز کِ اهکبى اؾتفبزُ اظ
ظٍض ٍ ذكًَت ٍرَز زاقتِ ثبقس یب ثِ تفؿیط ًیچِ هساضا اظ ؾط قسضت ثبقس ثسیي هٌٗی کِ کؿی فکط ًکٌس کِ
اٖتقبز یب ٖول هٗیٌی کبهال اقتجبُ یب ثس اؾت ٍ زض ٖیي حبل تَاًبیی هحسٍز کطزى یب هٌعٍی ؾبذتي آى ٖول
ضا ًیع زاقتِ ثبقس اهب ثِ آى اربظُ اثطاظ ٍرَز ثسّس ٍ ثِ ایي زلیل کِ تٗسازی ذیط زضًٍی زض اربظُ اثطاظ ٍرَز
زازى ثِ آى ٍرَز زاضز ( .)Dijker & Cooman, 2007: 404ثسیي تطتیت هساضا ثِ ٌَٖاى فًیلتی ارتوبٖی ٍ
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قبٖسُای ؾیبؾی ،اهکبى ّوعیؿتی نلس آهیع افطاز ٍ گطٍُّبیی ضا فطاّن هیکٌس کِ زیسگبُّبی هتفبٍتی زاضًس
ٍ ثب ضٍـّبی هتفبٍت زض ربهِٗای ٍاحس ظًسگی هیکٌٌس (.)Galeotti, 2001: 202
تعریف عملیاتی :هساضای ارتوبٖی زض ایي تحقیق ثطاؾبؼ تقؿینثٌسی ؾِگبًِ «ٍگت» اظ هساضا کِ
قبهل هساضای ؾیبؾی ،اذالقی ٍ ارتوبٖی ٍ تٗطیف ٍی اظ هساضای ارتوبٖی کِ قبهل :هساضای زیٌی ،هساضای
قَهیتی ،هساضای هلّیتی ،هساضای ارتوبٖی ٖوَهی هیثبقس ٍ ًیع پػٍّف اًزبم گطفتِ تَؾٍ ٖؿگطی ٍ قبضٔ
( )1388کِ چْبض هؤلفِ:
 -1هساضای زیٌی :کِ ًبْط ثِ ضؾویت قٌبذتي حقَد ٍ آظازیّبی افطازی اؾت کِ تبثٕ زیٌی یط اظ زیي
اکخطیت ربهِٗ ّؿتٌس ٍ یب رعء اقلیتّبی هصّجی هیثبقٌس.
 -2هساضای قَهیتی :کِ ایي ًَٔ اظ هساضا ًبْط ثِ احتطام گصاقتي ثِ َّیت ٍ ٖقبیس اقلیتّبی قَهی ٍ
ّنچٌیي ثِ ضؾویت قٌبذتي حقَد قَهی آىّب زض کكَض هیثبقس.
 -3هساضای هلّیتی :قبهل پصیطـ ؾبیط هلّیتّب ثٌَِٖاى افطازی ثب حقَد ٍ آظازیّبی ثطاثط زض کكَض
هیثبقس.
 -4هساضای ارتوبٖی ٖوَهی :ایي ًَٔ اظ هساضا ًبْط ثِ پصیطـ ّوعیؿتی هؿبلوتآهیع هیبى اًؿبىّبی
هتفبٍت هیثبقس ،اًزبم گطفتِ اؾت .ثٌبثطایي هٌَٓض اظ هساضایارتوبٖی ،هساضا ًؿجت ثِ حبلتّبی هرتلف
اًؿبى ثَزى اؾت ،چِ ٍیػگیّبیی کِ اظ ٌّگبم تَلس ّوطاُ افطاز اؾت هبًٌس ضً پَؾت ٍ رٌؿیت ٍ ،چِ
آىّبییکِ زض ََل ظًسگی اظ َطیق فطآیٌس ارتوبٖیقسى کؿت هیقًَس هبًٌس ظثبى نحجتکطزى .ثط
ّویي اؾبؼ ثطای ّطکسام اظ ایي هؤلفِّب ،گَیِّبیی زض قبلت َیف لیکطت (کبهالهَافقن ،هَافقن ،ثیًٓطم،
هربلفن ،کبهالهربلفن) زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت.
یافتهها

یافته های توصیفیً :تبیذ فطاٍاًی هتغیط رٌؽ ًكبى هیزّس کِ  57/75زضنس افطاز هَضز هُبلِٗ هطز ٍ
 42/25زضنس زیگط ضا ظى تكکیل زازُاًسً .تبیذ فطاٍاًی هتغیط ٍيٗیت تأّل ًكبى هیزّسکِ 43/25
زضنس افطاز هَضز هُبلِٗ هزطز 49 ،زضنس هتأّل 2/5 ،زضنس هتبضکِ 4 ،زضنس هُلقِ ٍ  1/25زضنس فَت
ّوؿط هیثبقٌس .ثطاؾبؼ یبفتِّب  2/75زضنس پبؾرگَیبى زاضای تحهیالت اثتسایی 7/75 ،زضنس
پبؾرگَیبى زاضای ؾُس تحهیالت ضاٌّوبیی 25/5 ،زضنس زاضای ؾُس تحهیالت زیالن 51/75 ،زضنس
زاضای ؾُس تحهیالت کبضزاًی ٍ کبضقٌبؾی 10/75 ،زضنس زاضای ؾُس تحهیالت کبضقٌبؾی اضقس ٍ
 1/5زضنس زیگط زاضای تحهیالت زکتطی ّؿتٌس.
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جديل ( :)2آمار تًصیفی متغیر خشًوت
هتغیر

ٍضعیت هؤلفِ

شاخص ّای تَصیفی
هیاًگیي

اًحراف هعیار

خیلی پاییي

پاییي

هتَسط

باال

خیلی باال

جوع کل

خشًَت فیسیکی

7/01

0/01

41

071

041

61

41

411

01/11

71/11

77/11

07/11

01/11

011

خشًَت رٍاًی

7/41

0/14

خشًَت کلی

7/11

1/44

41

001

071

41

71

411

01

72/7

77/7

77/7

2/ 7

011

ثط اؾبؼ رسٍل قوبضُ  2هیعاى ذكًَت فیعیکی ( ٍ )3/10ذكًَت ضٍاًی ( )2/90کوی پبییيتط اظ حس
هتَؾٍ هیثبقس .ثٌبثطایي ذكًَت فیعیکی کوی ثیفتط اظ ذكًَت ضٍاًی اؾت؛ هیبًگیي کلی ذكًَت
حبکی اظ ؾُس هتَؾٍ ذكًَت ( )3/00هیثبقس.
جديل ( :)3آمار تًصیفی متغیر خشًوت
هتغیر

ٍضعیت هَلفِ

شاخص ّای تَصیفی
هیاًگیي

اًحراف هعیار

خیلی پاییي

پاییي

هذارای قَهی

7/74

0/12

هذارای عوَهی

7/21

0/06

هذارای هلیتی

7/11

0/43

هذارای دیٌی

7/72

0/00

هذارای اجتواعی

7/16

1/31

هتَسط

باال

خیلی باال

جوع کل

41

74

004

022

71

411

01

4/3

73/7

44/7

2/ 7

011

31

31

071

61

71

411

71

71

72/7

07

2/ 7

011

071

31

31

411

71

-

71

71

71

011

61

001

01

711

71

411

07

7/ 7

72/7

71

7

011

071

ثط اؾبؼ رسٍل قوبضُ  3هیعاى زٍ قبذم هساضایارتوبٖی یٌٗی هساضای قَهی ( ٍ ،)3/29هساضای
زیٌی ( )3/27ثبالتط اظ حس هتَؾٍ ٍ هیعاى قبذم هساضای ٖوَهی ( )2/70کنتط اظ هتَؾٍ ٍ هیعاى
قبذم هساضای هلیتی ( )3/0هتَؾٍ هیثبقس .هیبًگیي کلی هساضای ارتوبٖی ًكبى هیزّس پبؾرگَیبى ثِ
هیعاى هتَؾُی ( )3/06ثِ هساضای ارتوبٖی گطایف زاضًس.
یافتههای استنباطی
جديل (َ :)4مبستگی بیه مدارای اجتماعی ي شاخص َای آن ي بريز خشًوت
برٍز خشًَت

ًام هتغیر
ضریب ّوبستگی

سطح هعٌاداری

هذارای قَهی

-1/73

1/111

هذارای عوَهی

-1/47

1/111

هذارای هلیتی

-1/71

1/111

هذارای دیٌی

-1/77

1/111

هیساى کل هذارای اجتواعی

-1/73

1/111

شاخصّا

هذارای اجتواعی
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یبفتِّب حبکی اظ آى اؾت کِ ثیي اثٗبز هرتلف هساضای ارتوبٖی ٍ ّنچٌیي هیعاى کل آى ثب ثطٍظ
ذكًَت ضاثُِ هٌفی ٍ هٗکَؼ ٍ هٌٗبزاض ٍرَز زاضز .زض ایي هیبى ضاثُِ ثیي ثٗس هساضای ٖوَهی ٍ ثطٍظ
ذكًَت ( )P= -0/34زاضای ثیفتطیي يطیت ّوجؿتگی ٍ ضاثُِ ثیي ثٗس هساضای قَهی ٍ ثطٍظ ذكًَت
زاضای کنتطیي يطیت ّوجؿتگی ( )P= -0/43هیثبقسّ .نچٌیي ضاثُِ ثیي هساضای زیٌی (ٍ )P= -0/44
هساضای هلّیتی ( )P= -0/40هیثبقس .ثٌبثطایي هیتَاى اؾتسالل کطز کِ ّط چِ هیعاى هساضای ارتوبٖی
( ٍ )P= -0/43اثٗبز آى ثیفتط قَز هیعاى ثطٍظ ذكًَت زض ثیي قْطًٍساى کنتط هیقَز؛ ثٌبثطایي
فطيیِی انلی پػٍّف هجٌی ثط ضاثُِ هساضای ارتوبٖی ٍ قبذمّبی آى ثط ثطٍظ ذكًَت تأییس هیگطزز.
جديل ( :)5يضعیت شاخص َای َمبستگی
ضریب ّوبستگی چٌذهتغیرُ

ضریب تعییي

ضریب تعییي تعذیل شذُ

اًحراف استاًذارد تخویي

آهارُ دٍربیيٍ -اتسَى

1/223

1/617

1/610

1/74334

0/207

يطیت ّوجؿتگی ثِزؾت آهسُ ثطاثط  0/778هیثبقس کِ ًكبى زٌّسُ ّوجؿتگی قَی هتغیطّبی
پیفثیي (هؤلفِّبی هساضای ارتوبٖی) ٍ هتغیط هٗیبض (ایزبز ذكًَت) اؾت .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثِزؾت
آهسُ ،هیعاى يطیت تٗییي تٗسیل قسُ ثطای هسل ثطاثط  0/601اؾت ٍ هیتَاى گفت کِ  60/1زضنس اظ
تغییطات هتغیط هٗیبض ضا هیتَاى ثٍِؾیلِ ضاثُِ ذُی آى ثب هتغیطّبی پیفثیي ،تٗییي ًوَز.
جديل ( :)6يضعیت ضرائب تأثیر مؤلفٍَای يارد شدٌ در مدل
هتغیرّا

ضرایب تأثیر استاًذارد

ضرایب تأثیر
ضرایب

اًحراف استاًذارد

آزهَى ضرایب
آهارُ t

 -pهقذار

ّن خطی
تَلراًس

عاهل تَرم ٍاریاًس
()VIF

هقذار ثابت

0/473

1/076

00/771

1/110

هذارای قَهی

1/743

1/171

1/767

4/412

1/110

1/274

0/760

هذارای دیٌی

1/730

1/170

1/774

4/177

1/110

1/676

0/727

هذارای هلیتی

1/077

1/176

1/761

7/474

1/110

1/770

0/404

هذارای عوَهی

-1/717

1/174

-1/741

-2/144

1/110

1/367

0/061

ثب تَرِ ثِ اَالٖبت هٌسضد زض رسٍل فَد ،ثبیس گفت هؤلفِّبی هساضای ارتوبٖی تأحیط هٌٗبزاض ثط ایزبز
ذكًَت زاضز ،هٗبزلِ ًیع ضگطؾیَى ثِ نَضت ضاثُِ ظیط اؾت:
Y =2/453 + 0/293 X 2 + 0/232X 2 +0/252X4 - 0/202X 4
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کِ زض ایي هٗبزلِ کِ هتغیطّبی هَرَز زض آى ثِ قطح هَاضز ظیط هیثبقس

X2

تب

X4

ثِ تطتیت

هساضای قَهی ،هساضای زیٌی ،هساضای هلّیتی ٍ هساضای ٖوَهی ٍ ً Yیع «ایزبز ذكًَت» هیثبقس.
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ رساٍل  6 ٍ 5هیتَاى ثِ تفؿیط یبفتِّب پطزاذت:
 به نظر میرسد میزان مدارای قومی در ایجاد خشونت (فیزیکی -روانی) در فضایعمومی تأثیر دارد.
ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ ثیي هساضای قَهی ٍ ایزبز ذكًَت ًكبى هیزّس کِ يطیت
تأحیط  -p ٍ 0/365هقساض ثِ زؾت آهسُ ًیع ثطاثط  0/001ثَزُ کِ ثؿیبض کَچکتط اظ  0/05ثَزُ ٍ هٌٗبزاض ثَزُ
پؽ هیتَاى گفت :هتغیط پیفثیي هساضای قَهی هیتَاًس هتغیط هالک ایزبز ذكًَت ضا تحت تأحیط قطاض زّس ٍ
آى ضا تجییي ًوبیس .زض ًتیزِ ثب اَویٌبى  0/95ایي فطيیِ تأییس ٍ ًقیى ازٖب ضز هیگطزز.
 به نظر میرسد میزان مدارای دینی در ایجاد خشونت (فیزیکی -روانی) در فضایعمومی تأثیر دارد.
ًتبیذ ثِزؾتآهسُ اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ ثیي هیعاى هساضای زیٌی ٍ ایزبز ذكًَت ًكبى هیزّس کِ يطیت
تأحیط  -p ٍ 0/359هقساض ثِ زؾت آهسُ ًیع ثطاثط  0/001ثَزُ کِ ثؿیبض کَچکتط اظ  0/05ثَزُ ٍ هٌٗبزاض ثَزُ
پؽ هیتَاى گفت :هتغیط پیفثیي هیعاى هساضای زیٌی هیتَاًس هتغیط هالک ایزبز ذكًَت ضا تحت تأحیط قطاض
زّس ٍ آى ضا تجییي ًوبیس .زض ًتیزِ ثب اَویٌبى  0/95ایي فطيیِ تأییس ٍ ًقیى ازٖب ضز هیگطزز.
 به نظر می رسد میزان مدارای ملّیتی در ایجاد خشونت (فیزیکی -روانی) در فضایعمومی تأثیر دارد.
ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ ثیي هیعاى هساضای هلّیتی ٍ ایزبز ذكًَت ًكبى هیزّس کِ
يطیت تأحیط  -p ٍ 0/260هقساض ثِ زؾت آهسُ ًیع ثطاثط  0/001ثَزُ کِ ثؿیبض کَچکتط اظ  0/05ثَزُ ٍ هٌٗبزاض
ثَزُ پؽ هیتَاى گفت :هتغیط پیفثیي هیعاى هساضای هلّیتی هیتَاًس هتغیط هالک ایزبز ذكًَت ضا تحت تأحیط
قطاض زّس ٍ آى ضا تجییي ًوبیس .زض ًتیزِ ثب اَویٌبى  0/95ایي فطيیِ تأییس ٍ ًقیى ازٖب ضز هیگطزز.
 به نظر میرسد میزان مدارای عمومی در ایجاد خشونت (فیزیکی -روانی) در فضایعمومی تأثیر دارد.
ًتبیذ ثِزؾتآهسُ اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ ثیي هیعاى هساضای ٖوَهی ٍ ایزبز ذكًَت ًكبى هیزّس کِ
يطیت تأحیط  -p ٍ -0/240هقساض ثِزؾتآهسُ ًیع ثطاثط  0/001ثَزُ کِ ثؿیبض کَچکتط اظ  0/05ثَزُ ٍ هٌٗبزاض
ثَزُ پؽ هیتَاى گفت :هتغیط پیفثیي هیعاى هساضای ٖوَهی هیتَاًس هتغیط هالک ایزبز ذكًَت ضا تحت
تأحیط قطاض زّس ٍ آى ضا تجییي ًوبیس .زض ًتیزِ ثب اَویٌبى  0/95ایي فطيیِ تأییس ٍ ًقیى ازٖب ضز هیگطزز.
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مدل معادله ساختاری
ثِهٌَٓض تٗییي قست ٍ رْت تأحیط قبذمّبی هساضای ارتوبٖی ثط ثطٍظ ذكًَت زض فًبی ٖوَهی
قْط تْطاى زض ٍيٗیتّبی هرتلف اظ یک هسل هٗبزلِ ؾبذتبضی ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .ایي هسل هٗبزلِ
ؾبذتبضی اظ زٍ ًَٔ هسل ٍ اًَاٖی اظ هتغیطّب تكکیل قسُ اؾت .زٍ ًَٔ هسل تكکیلزٌّسُ هسل هٗبزلِ
ؾبذتبضی ٖجبضتاًس اظ -1 :هسل اًساظُگیطی  -2هسل ؾبذتبضی .یک هسل اًساظُگیطی رعیی اظ هسل ؾبذتبضی
اؾت کِ ًحَُ ؾٌزف یک هتغیط پٌْبى ضا ثب اؾتفبزُ اظ زٍ یب تٗساز ثیفتطی هتغیط هكبّسُ قسُ تٗطیف
هیکٌسّ .نچٌیي هیتَاى گفت زض هسل اًساظُگیطی هكرم هیقَز کِ تٗساز هتغیطّبی هكبّسُ قسُ
ثطای یک هتغیط پٌْبى تب چِ حس تحت تأحیط هتغیط پٌْبى هَضز ًٓط ٍ تب چِ حس تحت تأحیط هتغیط ذُب
ّؿتٌس .زض ایي هسل  4هتغیط هكبّسُ قسُ ٍرَز زاضز کِ هتغیطّبی هكبّسُ قسُ H1, H2, H3, H4
هٗطفّبی هتغیط پٌْبى هساضای ارتوبٖی ٍ هتغیطّبی هكبّسُ قسُ  F1, F2هٗطفّبی هتغیط پٌْبى ذكًَت
هیثبقس .هتغیطّبی ذُبی ً d ٍ zیع ًوبز ذُبی اًساظُگیطی  4هتغیط هكبّسُ قسُ ّؿتٌس.
جديل ( :)7متغیرَای مًجًد در مدل
هتغیر

شاخصّا

ًوادّای ترسیوی در هذل

هذارای اجتواعی

هذارای قَهی

H1

هذارای عوَهی

H2

هذارای هلیتی

H3

هذارای دیٌی

H4

فیسیکی

F1

رٍاًی

F2

خشًَت

شکل ( :)1مدل معادالت ساختاری تأثیر شاخصهای مدارای اجتماعی بر بروز خشونت در فضای عمومی شهر تهران

بحث و نتیجهگیری

ًتبیذ ثِزؾتآهسُ ًكبى هی زّس کِ زض هیبى اثٗبز هرتلف هساضای ارتوابٖی کاِ ثاط ثاطٍظ ذكاًَت تاأحیط
هیگصاضًس ،هساضای ٖوَهی کِ ثِ هٌٗی پصیطـ ّنظیؿتی هؿبلوتآهیع هیبى اًؿبىّبی هتفبٍت ٍ هساضا ًؿجت
ثِ حبلتّبی هرتلف اًؿبى ثَزى اؾت ثیفتطیي يطیت ّوجؿتگی ٍ ضاثُِ ضا ثب ثطٍظ ذكًَت ضا زاقتِ اؾت.
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زض تَيیس ایي ًتبیذ ثبیس گفت اّویت هساضای ارتوبٖی زض اضتجبٌ ثب ثحج ٖسالت ارتوبٖی قاطاض زاضز یٌٗای زض
ربهِٗای کِ زض آى ٖسالت ارتوبٖی ثطقطاض ًجبقس ٍ افطاز احؿبؼ هحطٍهیت ٍ تجٗیى زاقتِ ثبقٌس ،هساضا فبقاس
هحتَایی ٌی ذَاّس ثَز چطا کِ زض چٌیي قطایُی افطاز ذَز ضا ثب زیگطاًی هقبیؿِ هیکٌٌس کِ اظ لحبِ قطایٍ
اقتهبزی ٍ ارتوبٖی زض قطایٍ ثْتطی ثِ ؾط هیثطًس ٍ زض ًتیزِ ایي اهط ؾاجت قاکلگیاطی ضٍاثاٍ هابیی ٍ
آىّبیی ق سُ ٍ ثِ ًٓط ّیطقی زض چٌیي قطایُی پیًَس ارتوبٖی هیبى افطاز ربهِٗ کِ تْٗس ٍّوجؿاتگی ضا ثاِ
زًجبل زاضز کبّف یبفتِ ٍ ؾجت هیگطزز تب افطاز تحول ؾبیط گطٍُّبی هتفبٍت ثِ لحبِ زیٌی ،قَهی یب هلّیتی
ضا ًساقتِ ثبقٌس.
چٌبًکِ شکط قس هساضای ارتوبٖی ثب هفبّیوی چَى نجط ،حلان ٍ ثطزثابضی ،آؾاتبًِ تحوال قاطیي اؾات ٍ
هفَْم هقبثل آى ٖسم تحولً ،بقکیجبیی ٍ ذكًَت ٍضظی اؾت .هساضا ضا هیتَاى پصیطـ ٍ کٌبض آهسى ثب افطاز ٍ
گطٍُ ّبیی کِ اظ ًٓط ًٓبم اضظقی ٍ ٖقیستی ثب هب هتفبٍت ّؿتتٌس ،تٗطیف کطز .ثِ ثیبًی ؾبزُ ،هساضای ارتوبٖی
ثِ هٌٗبی ثِ ضؾویت قٌبذتي حقَد افطازی اؾت کِ هبًٌس هب ًیؿتٌس .هساضا آظاز گصاقتي زیگطاى ثطای زاقاتي
ٍیػگی ّبی قرهی یب ًگْساضی ٖقبیس ٍ اٖوبلی اؾت کِ زیگطاى آى ضا ٖولای اقاتجبُ یاب تٌفطاًگیاع زض ًٓاط
هیگیطًس هساضا ،پبؾری ثِ تفبٍتّب ٍ تًبزّبؾت ٍ ْطفیتی اؾات کاِ افاطاز ثاِ هیاعاىّابی هتفابٍت اظ آى
ثطذَضزاضًس .ظهبًی کِ اظ هساضا حطف هیظًین یٌٗی آًکِ افطاز ثب توبم تفبٍتّابٖ ،قبیاس ،اٖوابل ٍ ٍیػگایّابی
قرهی ثِ ًَٖی تٗبهل ثب زیگطاى هیضؾٌس .تَنایِ ثاِ هاساضا ٍ ّوعیؿاتی هؿابلوتآهیاع زض قاطایُی کاِ
ثیٖسالتی ٍ ًبثطاثطی حکنفطهب ثبقس کبضؾبظ ًیؿت زض رَاهٕ اهطٍظ زض کٌبض ثطاثاطی زض اؾاتفبزُ اظ فطناتّاب،
تحقق حقَد قْطًٍسی ،اذالد هساضی ،ضً ثبذتي ذَزذَاّیّب ٍ هساضا پیكگی اظ اّویت ظیابزی ثطذاَضزاض
اؾت ٍ هیتَاى گفت هساضایارتوبٖی ثب ٖسالتارتوبٖی تٗطیف هیقَز ،ظهبًی کِ ٖاسالتارتوابٖی زض ربهٗاِ
ٍرَز ًساقتِ ثبقس ٍ افطاز اظ قطایٍ ثطاثط ثطای ضؾیسى ثِ اّساف ٍ ذَاؾتِّبی هاَضز قجاَل ربهٗاِ ثطذاَضزاض
ًجبقٌس زچبض احؿبؼ یأؼ ٍ ًباهیسی اظ اضظـّبی هَرَز هیقًَس کِ ایي هَئَ ؾجت هایگاطزز تاب قاجکِ
تٗبهالت ٍ ّوجؿتگی ٍ اٖتوبز فطز ثِ اضظـّبی هَضز ٍفبد ربهِٗ کبّف یبثس.
ًتیزِ چٌیي قطایُی ایزبز ًَٖی احؿبؼ ذكن اظ ثیٖسالتیّبی هَرَز ٍ ایزبز هطظّبی شٌّی هیبى فطز
ثب ؾبیطیٌی هیقَز کِ آىّب ضا زض هَقٗیتّبیی ثطتط اظ ذَز هیثیٌس ٍ ایي هَئَ ؾجت هیگطزز کِ اقسام ثاِ
رساؾبظی ذَز ثب زیگطاى کٌس ٍ زض ًتیزِ پیًَسّبی ارتوابٖی کاِ ؾاجت هاساضا زض ربهٗاِ هایگاطزز کابّف
هییبثٌس .ثٌبثطایي اظ هزؤَ ًتبیذ ثِ زؾتآهسُ هیتَاى ایيگًَِ ًتیزِ گطفت کِ هْنتطیي ٖبهل تأحیطگصاض ثط
ذكًَت فكبضّبی ارتوبٖی اؾت کِ ثطاؾبؼ ًٓطیِ زٍضکین ٍ هطتي زض احط ٖسم ّوؿَ ثَزى اضظـّبی حبکن
زض ربهِٗ ثب ٍؾبئل ضؾیسى ثِ ایي اّساف ثطای افطاز ربهِٗ ایزبز هیقَز ٍ ؾجت هیگطزز افاطاز زچابض ًاَٖی
احؿبؼ هحطٍهیت ٍ ؾطذَضزگی قًَس؛ ایي احؿبؼ هحطٍهیت کِ کبهال ثب احؿبؼ ٍرَز تجٗایى زض ربهٗاِ
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کِ ًتیزِ ثطذی ًبٌّزبضی ّبی ارتوبٖی هبًٌس قبًَى گطیعی ثطذی افطاز ثِ رْت زؾتطؾی ثِ هٌابثٕ قاسضت ٍ
تًبز َجقبتی کِ ثًٗب زض ًتیزِ فؿبز اقتهبزی زض ربهِٗ گؿتطـ یبفتِ؛ تقَیت هیقَز ٍ ؾجت قاکلگیاطی
ًَٖی احؿبؼ ٖهجیت ٍ ذهَهت زض فطز ًؿجت ثِ زیگطاى ثْطُ هٌس اظ قطایٍ فَد هیقَز کِ ایاي هَيأَ
چٌبًکِ شکط قس ؾُس آؾتبًِ تحول فطز ضا ًؿجت ثِ ؾبیطیي کبّف زازُ ٍ هی تَاًس هٌزط ثاِ زضگیاطیّابی
لفٓی ٍ فیعیکی قَز چٌبًکِ حتی ؾبٖبتی حًَ زض ؾُس قْط ًیع ثِ ذَثی ًوبیبًگط کبّف آؾاتبًِ تحوال ٍ
هساضای افطاز ربهِٗ ًؿجت ثِ یکسیگط اؾت.
لصا ثِ ًٓط هیضؾس اهطٍظ هب زض ایطاى زض قطایُی ثِؾط هیثطین کِ هتأؾفبًِ ثاط ذاالف هكای تابضیری ٍ
توسًی هب هیعاى هساضای ارتوبٖی ثِ زالیل هرتلف تقلیلیبفتِ ٍ ربهِٗ هب ضا زض قطایٍ آؾیت قاطاضزازُ اؾات.
اهطٍظُ ثِ ًٓط هیضؾس هب زض قطایٍ ؾتیع ارتوبٖی قطاضزاضین ٍ ًِ هساضایارتوبٖیّ .نهکبًی گطٍُّبی هرتلف
قَهی ،هصّجی ،پبیگبّی ،فطٌّگی ٍ ارتوبٖی ،فقساى ٖسالتارتوبٖی زض تَظیٕ هٌبثٕ اضظقوٌس ،توبهیاتذاَاّی
گطٍُّبی ارتوبٖی ،ایسئَلَغیک قسى هٌبفٕ گطٍّای ٍ ٖاسم تؿابهس افاطاز ٍ گاطٍُّابی ارتوابٖی زض ثطاثاط
اٖتقبزات ،ثبٍضّب ،گطایف ّب ٍ اًتٓبضات یکسیگط قطایٍ ًبهؿبٖسی ضا زض ٖطنِ ٖوَهی فطاّن کاطزُ اؾات .زض
چٌیي قطایُی ،ثعضگبًی الظهٌس تب ثب ارطای ٖسالت ارتوبٖی زض تَظیٕ هٌبثٕ ربهِٗ ٍ زَٖت افطاز ٍ گطٍُّاب ثاِ
ضرَٔ ثِ انَل ٍ اضظـ ّبی هكتطک ٖبم اظ یک ؾَ ٍ تؿبهس ًؿجت ثِ یکسیگط زض اهَض ذبل اظ ؾَی زیگاط،
ظهیٌِ گؿتطـ هساضای ارتوبٖی ضا زض ربهِٗ فطاّن کٌٌس.
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