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تبضید ٚن1399/10/05 :َٛ
تبضید پصیطـ1400/03/24 :
چکیذٌ

زض خبٔقٔ ٝب پػٞٚفٞبی تدطثی پیطأ ٖٛفٛأُ اختٕبفی تأثیطٌصاض ثط آظاضٞبی خٙؿی اظ خّٕ ٝآظاض
خٙؿی غیطوالٔی(فیعیىی  ٚغیطفیعیىی) زض ثیٗ ظ٘بٖ ٔقّ َٛاظ فطاٚا٘ی چٙسا٘ی ثطذٛضزاض ٕ٘یثبقس؛ ِصا زض
ایٗ پػٞٚف ،آظاض خٙؿی غیطوالٔی زض ضاثغ ٝثب ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت.
خٕقیت پػٞٚف تٕبٔی ظ٘بٖ  ٚزذتطاٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ث ٝتقساز ٘ 9417فط اؾت وٟ٘ ٝبیتبً 343
پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز تٛنیف  ٚتحّیُ لطاض ٌطفت .چبضچٛة ٘ؾطی ٔجتٙی ثط ٘ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ٚ ٜؾجه
ظ٘سٌی ثٛز ٜاؾت .ضٚـ تحمیك ،پیٕبیكی ثٛز ٚ ٜزازٜٞب اظ عطیك پطؾكٙبٌٔ ٝطزآٚضی  ٚزض فضبی spss
تحّیُ قس٘ .تبیح آٔبضٞبی تٛنیفی ثیبٍ٘ط ایٗ أط ثٛز ٜو 50/4 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ زض ؾغح ٔتٛؾغی
ٔٛضز آظاض خٙؿی غیطوالٔی لطاض ٌطفتٝا٘س٘ .تبیچ آظٔ ٖٛضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ زاز ؤ ٝتغیط ؾجه ظ٘سٌی ثب
ٔمساض ضطیت ضٌطؾی٘ٛی ( ٚ )0/445اثط ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثیفتطیٗ تأثیط ضا ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ
ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ زاقت ٝاؾتٓٞ .چٙیٗ ٔتغیطٞبی اٞساف ٔٙبؾت ثب ٔیعاٖ ضطیت ضٌطؾی٘ٛی 0/167
 ٚاثط ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٘ ٚیع حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ثب ضطیت ضٌطؾی٘ٛی  0/115ثب زاضا ثٛزٖ اثط ٔٙفی ٚ
ٔقىٛؼ ٞطوساْ ث ٝنٛضت خساٌب٘ ٝثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّ َٛاثط ٔقٙبزاض زاقت ٚ ٝزض ٘تیدٝ
فطضیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝاثطٌصاضی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔصوٛض ثِ ٝحبػ تدطثی تأییس قس٘ .تبیح پػٞٚف
حبوی اظ تأییس ٔفطٚضبت ٘ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ٚ ٜؾجه ظ٘سٌی ثٛز ٜاؾت.
ياشگان کلیدی :آظاض خٙؿی غیطوالٔی ،ؾجه ظ٘سٌی ،اٞساف ٔٙبؾت ،حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙسٔ ،قِّٛیت.

 -1زا٘كدٛی زوتطی خبٔقٝقٙبؾی ثطضؾی ٔؿبئُ اختٕبفی ایطاٖٚ ،احس ثبثُ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ثبثُ ،ایطاٖ.
 -2زا٘كیبض ٌط ٜٚخبٔقٝقٙبؾیٚ ،احس ثبثُ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ثبثُ ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿئarf1348@gmail.com .)َٛ
 -3زا٘كیبض ٌط ٜٚخبٔقٝقٙبؾیٚ ،احس ثبثُ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ثبثُ ،ایطاٖ.
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مقذمٍ

عی ز ٚز ٝٞاذیط ،پػٞٚفٞب زض ٔٛضز ٔعاحٕتٞبی خٙؿی زض وكٛضٞبی غطثی افعایف یبفت ٝاؾت؛
ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ایطاٖ ،اٌطچ ٝظ٘بٖ ث ٝعٛض ٔىطض ٔعاحٕت خٙؿی زض ٔىبٖٞبی فٕٔٛی ضا تدطثٝ
ٔیوٙٙس ،أب ٌعاضقبت یب وبضٞبی فّٕی وٕی زض ایٗ ثبض ٜیبفت قس ٜاؾت .زِیُ ایٗ أط ،ایٗ اؾت وٝ
نحجت وطزٖ زضثبضٛٔ ٜضٛفبت خٙؿی زض ایطاٖٛٙٞ ،ظ یه تبث ٛاؾت  ٚایٗ افتمبز ٚخٛز زاضز ؤ ٝؿبئُ
ٔطتجظ ثب ٔٛضٛفبت خٙؿی ثبیس زض پٛقكی اظ ؾىٛت ثبلی ثٕب٘ٙس (ِٟؿبییظاز ٚ ٜیٛؾفی٘ػاز.)19 :1389 ،
آظاض ٔ ٚعاحٕت خٙؿی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔكىالت ٔطثٛط ث ٝظ٘بٖ ،تبضیری عٛال٘ی زاضز (ٚیىع ٕٞ ٚىبضاٖ،
 ،1986ث٘ ٝمُ اظ ؾی ٚیط .)470 :1999 ،فال ٜٚثط ایٗ تٟٙب زض چٙس زٌ ٝٞصقت ،ٝایٗ ٔؿئّ ٝاظ یه ٔكىُ
ذهٛنی پٟٙبٖ ،ظقت  ٚزض اوثط ٔٛاضز وكف٘كس٘ی ،ث ٝنٛضت یه ٔؿئّ ٝاختٕبفی  ٚفٕٔٛی تجسیُ قسٜ
اؾت (ؾی ٚیطٕٞ ،بٖ).
ٔعاحٕتٞبی خٙؿی ،ثط ضٚی زیسٌب ٜظ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝخبٔق ٝتأثیط ٔیٌصاضز ٙٔ ٚدط ٔیقٛز و ٝآ٘بٖ زض
ذب٘ ٝثٕب٘ٙس .ایٗ أط ایٗ پیبْ ضا ث ٝظ٘بٖ ٔیزٙٞس و ٝآٖٞب ٔتقّك ث ٝفضبی ذهٛنی ذب٘ٞ ٝؿتٙس
(ِٟؿبییظاز ٚ ٜیٛؾفی٘ػاز .)19 :1389 ،ث ٝفال ٜٚایٗ ٔعاحٕتٞب٘ ،مفٞبی خٙؿیتی ا٘قغبف٘بپصیط ٚ
ؾّؿّٔ ٝطاتجی ضا ٔؿتحىٓ ٔیوٙس (ٕٞبٖ) .زض ٔدٕٛؿ ،زض ثقس پیبٔسٞبی اختٕبفی ایٗ ٔعاحٕتٞب
ٔیتٛاٖ ث ٝوبٞف ٔكبضوت اختٕبفی ظ٘بٖ ،آقفتٍی زض ضٚاثظ اختٕبفی ،تأثیط ٔٙفی زض فطآیٙس خبٔقٝپصیطی،
وبٞف حؿبؾیتٞب  ٚافعایف ثیتفبٚتی اختٕبفی ،تطٚیح فؿبز اذاللی  ٚتجسیُ آٖ ث ٝاضظـٞبی
اختٕبفی  ٚوبٞف اضظـٞبی اذاللی اقبض ٜوطز (آلبخب٘ی.)1383 ،
زض ثؿیبضی اظ ٔغبِقبت ا٘دبْ ٌطفت ٝثٔ ٝجبحث تغییط پبیٍب ٜالتهبزی  ٚاختٕبفی ظ٘بٖ ،ذك٘ٛت فّیٝ
ظ٘بٖ ،حمٛق ظ٘بٖ٘ ،بثطاثطیٞبی ٔرتّف خٙؿیتی ،لسضت ظ٘بٖ ،ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜظ٘بٖ  ٚغیط ٜپطزاذت ٝقسٜ
اؾت ،أّب یىی اظ حٛظٜٞبیی و ٝتب حسٚزی وٓتط ث ٝآٖ تٛخ ٝقسٔ ،ٜغبِقٝی ظ٘ب٘ی اؾت و ٝثِ ٝحبػ
خؿٕی  ٚشٙٞی زچبض ٔقِّٛیت ٞؿتٙس (ضضبئی  ٚپطتٛی.)8 :1394 ،
ٞیٛاثٙط ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1999زض تحمیمی پی ثطز٘س و ٝزا٘كدٛیبٖ ٔقِّٛی ؤ ٝكىالت ضٚاٖقٙبذتی
زاض٘س ،ثیفتط اظ زیٍط زا٘كدٛیبٖ ٔقّ َٛزض ٔٛضز ٘ساقتٗ أٙیت زض ضٚاثظ ثیٗفطزی فىط ٔیوٙٙس  ٚثیفتط
ا٘تؾبض ذهٔٛت زاض٘س .ث ٝفمیس ٜتبٔؿٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ ظ٘بٖ ٔقّ َٛاظ خٌّٕ ٝطٜٞٚبیی ٞؿتٙس و ٝزض ثؿیبضی
اظ خٛأـ اظ خّٕ ٝایطاٖ ٘ ٝتٟٙب زض حیغٝی ظ٘سٌی اختٕبفی  ٚالتهبزی ثّى ٝزض حٛظٜی ٔغبِقبت فّٕی
فّ ْٛاختٕبفی ٘یع ث ٝآٖٞب تٛخٔ ٝیقٛز .إٞیت ایٗ ٔٛضٛؿ ثیفتط ث ٝزِیُ إٞیت ٔف ْٟٛعطزقسٌی
اؾت  ٚایٗ أط ثٛ٘ ٝفی ٌط ٜٚاختٕبفی ٔقِّٛیٗ ضا ٘یع زض ثطٌطفت ٝاؾت؛ چطا و ٝذٛز ٔقِّٛیت ٔیتٛا٘س
زِیّی ثطای ٔحطٔٚیت ثبقس (ٕٞبٖ.)9 :
ظ٘بٖ ٔقّ َٛزض ضٚیبضٚیی ثب ٔقِّٛیت اظ ظٔبٖ آغبظ قٙبذت اظ ثسٖ ذٛز ثب ٘ٛفی چبِف  ٚوّٙدبض شٙٞی
زؾت  ٚپٙد٘ ٝطْ ٔیوٙٙسٔ .كبٞسٚ ٜضقیت خؿٕب٘ی ذٛز تٛأْ ثب ٘ٛؿ یب ا٘ٛافی اظ ٘مم یب ٘بتٛا٘ی زض
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ظ٘سٌی فطزی ،ثطای ظ٘بٖ ٔقّ َٛچبِف ثعضٌی ث ٝحؿبة ٔیآٔس ،ٜثٚ ٝیػ ٜظٔب٘ی و ٝزضن ایٗ ٚضقیت
خؿٕب٘ی زض اضتجبط ثب زیٍطی ث ٝنٛضت یه أط اختٕبفی زضآٔس ٜاؾت (ٕٞبٖ.)26 :
ٔقِّٛیٗ ٘یع ٕٞچ ٖٛزیٍط اقربل خبٔق٘ ٝؿجت ثٔ ٝكىالت احبعٝوٙٙس ٜضٚاثظ خٙؿی آؾیتپصیط٘س.
اظ خّٕ ٝایٗ ٔكىالت ٔیتٛاٖ ث ٝآظاض ،تدبٚظ  ٚذك٘ٛت ذبٍ٘ی اقبضٕٛ٘ ٜز (ؾبثؿی .)1994 ،ث٘ٝؾط ٔیضؾس
ؾٛء اؾتفبز ٜخٙؿی اظ افطاز زاضای ٔقِّٛیت یه ٔؿئّ ٝثؿیبض قبیـ زض خبٔقٔ ٝقبنط ثبقسٞ .ط چٙس ث٘ ٝؾط
ٔیضؾس و ٝثؿیبضی اظ ٔٛاضز آظاض یب ٌعاضـ ٕ٘یقٛز  ٚیب ثطای زیٍطاٖ غیط اظ لطثب٘ی ٟٔ ٚبخٓ ٘بقٙبذتٝ
ثبلی ٔیٔب٘س ،أب ثب ایٗحبَ ٔیعاٖ آظاض خٙؿی وٛزوبٖ زاضای ٔقِّٛیت  ٚتدبٚظ خٙؿی ث ٝثعضٌؿبالٖ
زاضای ٔقِّٛیت ثبالؾت .زٚٚؾت ( )1986زض تحمیمی ٘كبٖ زاز و ٝایٗ احتٕبَ ٚخٛز زاضز ظ٘بٖ زاضای ا٘ٛاؿ
ٔقِّٛیت ٕٞب٘ٙس وٛزوبٖ زض حسٚز یه ٘ ٚیٓ ثطاثط ٘ؿجت ث ٝظ٘بٖ فبلس ٔقِّٛیت ٔٛضز ؾٛءاؾتفبز ٜخٙؿی
لطاض ٌیط٘س (وطافت.)91 :1994 ،
ؾیٕؿ ٚ ٖٛثؿت اظ  85ظٖ ٔقّ َٛوب٘بزایی ٔهبحج ٝثقُٕ آٚضز٘س  ٚثیف اظ  70زضنس ٌعاضـ زاز٘س
و ٝلطثب٘ی آظاض خٙؿی ثٛزٜا٘س .اظ ایٗ ٔیبٖ ثیف اظ ٘یٕی پبؾرٍٛیبٖ ثیفتط اظ یه ثبض ٔٛضز آظاض خٙؿی
لطاض ٌطفت ٝثٛز٘س (ؾیٕؿ ٚ ٖٛثؿت .)1991،چٕجطِیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1984زض ٔغبِق ٝذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ
25زضنس اظ تقساز  87ظٖ  ٚزذتط  11اِی  23ؾبِ ٝزاضای ٔقِّٛیت شٙٞی ؾبثم ٝآظاض خٙؿی
زاقتٝا٘س (ؾبثؿیٌ .)1994 ،طچ ٝظ٘بٖ ٔقّ َٛاقىبَ ٔكبثٟی اظ ؾٛءاؾتفبز ٜضا و ٝظ٘بٖ غیطٔقّ٘ َٛیع ثب
آٖ ثطذٛضز ٔیوٙٙس ،تدطیٔ ٝیوٙٙس أب ثطذی اظ ا٘ٛاؿ آظاضٞب ث ٝزِیُ ٔحسٚزیتٞبیی ؤ ٝقِّٛیت ایدبز
ٔیوٙسٙٔ ،حهط ث ٝظ٘بٖ ٔقّٔ َٛیثبقس (ٌّیؿ ٚ ٖٛزیٍطاٖ.)2001 ،
ث ٝفّت ضطٚضت ٔؿئّ ٚ ٝوٕجٛز پػٞٚفٞب زض ایٗ ظٔی ،ٝٙقیٛؿ ٌؿتطز ٜایٗ پسیس ،ٜزیٙی ثٛزٖ خبٔقٝ
ایطاٖ و ٝچٙیٗ ضفتبضٞبی غیطزیٙی  ٚاذاللی زض آٖ لجحی زٚچٙساٖ زاضز ٚ ،ثب تٛخ ٝث ٝپیبٔسٞبی فطاٚاٖ
فطزی  ٚاختٕبفی ایٗ أطٔ ،ؿئّ ٝپػٞٚف حبضط ایٗ اؾت تب ث ٝثطضؾی خبٔقٝقٙبذتی آظاض خٙؿی غیط
والٔی  ٚفٛأُ اختٕبفی ٔٛثط ثط آٖ زض ٔیبٖ ظ٘بٖ ٔقّ َٛثپطزاظز .الظْ ث ٝشوط اؾت وٝ؛ پػٞٚفٞبی
تدطثی زض خبٔقٔ ٝب پیطأ ٖٛآظاضٞبی خٙؿی اظ خّٕ ٝآظاضخٙؿی غیطوالٔی (فیعیىی  ٚغیطفیعیىی) زض ثیٗ
ظ٘بٖ ث ٝنٛضت فبْ  ٚظ٘بٖ ٔقّ َٛث ٝنٛضت ذبل اظ فطاٚا٘ی چٙسا٘ی ثطذٛضزاض ٕ٘یثبقس؛ زض ایٗ پػٞٚف،
آظاض خٙؿی غیطوالٔی زض ضاثغ ٝثب ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ذٛاٞس ٌطفت  ٚثٙٔ ٝؾٛض
ف ٟٓزلیكتط ایٗ پسیسٔ ،ٜتحّٕیٗ  ٚلطثب٘یبٖ (ظ٘بٖ) ٔغبِق ٝذٛاٙٞس قس ٔ ٚیعاٖ قیٛؿٛ٘ ،ؿ  ٚفُّ
ٔعاحٕتٞب  ٚآظاضٞبی خٙؿی غیط والٔی ٘ؿجت ث ٝظ٘بٖ ٔقّ ،َٛؾٙدیس ٜقس ٜاؾت.
ٍ٘ب ٜاخٕبِی ث ٝازثیبت آظاض خٙؿی ث٘ ٝح ٛثبضظی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاٌط چ ٝقیٛؿ ؾٛء ؾتفبز ٜزض ظ٘بٖ
ثٝعٛض وّی ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاضٌطفت ٝقس ٜاؾت ،أب تٟٙب چٙس ٔغبِق ٝقیٛؿ ؾٛءاؾتفبز ٜزض ظ٘بٖ ٔقّ َٛضا
ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت .ثب ٚخٛز ایٙىٔ ٝغبِقبت ذبضخی ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ ؾٛءاؾتفبز ٜظ٘بٖ زاضای
ٔقِّٛیت زض ٔمبیؿ ٝثب خٕقیت فٕٔٛی ثبالتط اؾت ،أب ٓٞچٙبٖ وٕجٛز تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ازأ ٝزاضزِ .صا
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ثب تٛخ ٝثٌ ٝؿتطزٌی ٔعاحٕتٞبی آظاض خٙؿی غیط والٔی افٓ اظ فیعیىی  ٚغیطفیعیىی فّی ٝظ٘بٖ  ٚذأل
پػٞٚكی زض ایٗ ظٔی ٝٙثٚ ٝیػ ٜزض زاذُ وكٛض ٘ ٚیع لجح فطٍٙٞی ٔ ٚصٞجی ایٗ پسیس ٜزض خبٔق ،ٝپػٞٚف
حبضط لهس زاضز تب ث ٝثطضؾی  ٚتحّیُ اختٕبفی ایٗ پسیس ٜقبیـ ٔٙحهطاً زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ث ٝفٛٙاٖ
یه ٔؿئّ ٝاختٕبفی ثپطزاظز.
زض پػٞٚف حبضط اظ ضٚیىطزٞبی ٘ؾطی فقبِیتضٚظٔط ٚ ٜؾجه ظ٘سٌی ث ٝفٛٙاٖ چبضچٛة ٘ؾطی
اؾتفبز ٜقس ٚ ٜفطضیٞٝبی پػٞٚف ثطآٔس ٜاظ ٘ؾطیٞٝبی ٔصوٛض اؾت٘ .ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ٜوٌ ٝبٞی
اٚلبت ث ٝفٛٙاٖ ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی ٘یع قٙبذتٔ ٝیقٛز ٘رؿتیٗ ثبض تٛؾظ الض٘ؽ ؤ ٚ ٗٞٛبضوٛؼ
فّؿ ٖٛزض ؾبَ  1979خٟت تجییٗ افعایف ٘طخ خطْ  ٚخٙبیت عی زٔ 1970 ٝٞقطفی ٔ ٚغطح قس
(فّؿ1994 ٖٛ؛  .)1998ث ٝزِیُ تأویس  ٚتٕطوع ثط ؾجه ظ٘سٌی  ٚفقبِیتٞبی ضٚظٔط ٜلطثب٘یبٖ ،ثؿیبضی اظ
خطْقٙبؾبٖ ٔقتمس٘س و٘ ٝؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ٜزض ٚالـ٘ ،ؾطی ٝخطْ ٔحؿٛة ٕ٘یٌطزز ثّى٘ ٝؾطیٝای
پیطأ ٖٛلطثب٘ی قسٖ ٔیثبقس .زض وب٘٘ ٖٛؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ٜؾ ٝانُ اؾبؾی ٚخٛز زاضز و ٝاغّت ثٝ
فٛٙاٖ ٔثّث خطْ ٔقطفی ٔیق٘ٛس .ثساٖ ٔقٙب وٞ ،ٝط ظٔب٘ی و ٝایٗ ؾ ٝفٙهط زض یه ٔحیظ اختٕبفی ٚ
زض وٙبض ٚ ٓٞخٛز زاقت ٝثبقٙس ،خطْ اتفبق ٔیافتس .خطْ ث ٝفٛٙاٖ ضذسازی زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز وٓٞ ٝ
٘یبظٔٙس لطثب٘ی ٔ ٓٞ ٚدطْ ٔیثبقس٘ .رؿتیٗ فٙهط ضطٚضی زض ٔثّث خطْ ،اٍ٘یعٔ ٜدطٔبٖ ٔیثبقس .ایٗ
تأویس زض ذهٛل اٍ٘یعٔ ٜدطٔبٖٔ ،یتٛا٘س ث ٝایٗ ؾٛاَ پبؾد زٞس و ٝچطا فقبِیت ضٚظٔط ٜث ٝفٛٙاٖ
٘ؾطیٝای ثطای ثطضؾی لطثب٘ی قسٖ قٙبذت ٝقس ٜاؾت تب ٔدطْ قسٖ .زض ایٗ ضٚیىطز ٔفطٚو ثط ایٗ
ٌطفت ٝقس و ٝفٛأُ فطاٚا٘ی ٚخٛز زاضزو ٝاٍ٘یع ٜاضتىبة خطْ ضا فطأ ٓٞیآٚض٘س .ثٙبثطایٗ ضٚیىطز،
ٍٙٞبٔی و ٝفطنت ٔٙبؾت ٚخٛز زاقت ٝثبقٙس ،افطاز ٔطتىت ضفتبض ٔدطٔب٘ٔ ٝیق٘ٛس (ثطإٞ ٚ ٖٚىبضاٖ،
.)171 :2010
زض ٘ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ،ٜحضٛض اٞساف ٔٙبؾت زٔٚیٗ ضّـ اظ ٔثّث لطثب٘ی قسٖٔ /دطْ قسٖ
ٔیثبقس .فٙهط اضظقٕٙسی ثبیس ث ٝنٛضت ثبِمٟ٘( ٜٛب٘ی) زض اذتیبض ٔترّفبٖ ثبقس .ایٗ أط ٔیتٛا٘س أٛاَ ٚ
یب فقبِیتٞبی اضضبوٙٙسٜای ٓٞچ ٖٛذكٓ ٘ ٚفطت ،ز٘جبَ ٕ٘ٛزٖ ٞیدبٖ یب تحمك ٘یبظ خٙؿی یب ؾبئمٞٝبی
زیٍط ثبقس .ثٝعٛض ذالن ،ٝچیع اضظـٔٙسی ثبیس ٚخٛز زاقت ٝثبقس و ٝفطز اضظـ آٖ ضا ٔحبؾج ٝوٙس  ٚزض
ٟ٘بیت ذٛز ضا ثطای ٔترّف قسٖ آٔبز ٜؾبظز.
ٔثّث خطْ ثب ؾٔٛیٗ فٙهط تىٕیُ ٔیٌطزز .ایٗ فٙهط فجبضت اؾت اظ فسْ ٘ؾبضت زلیك (فسْ ٚخٛز
ٍٟ٘جبٖ) .ث ٝفجبضت زیٍط ٝ٘ ،افطازی ٚخٛز زاقت ٝثبقٙس  ٝ٘ ٚفٛأّی و ٝاظ قرم  ٚیب أٛاَ آؾیتپصیط
ٔحبفؾت وٙٙس .ثٙبثطایٗ حضٛض ٍٟ٘جبٖ ٘ ٚبؽط ٕٔىٗ اؾت ایٗ ترّفبت ضا زٚض ؾبظز و ٝاِجت ٝایٗ أط ثٝ
ظٔیٞٝٙبی ٔرتّفی ثؿتٍی زاضز .ث ٝفجبضت زلیكتط ،اٍ٘یع ٜاضتىبة خطْ زض ذهٛل اٞساف ٔكرم،
ظٔب٘ی ٔحمك ٔیقٛز وٍٟ٘ ٝجبٖ یب ٔطالت ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس .و ٚ ٗٞٛفّؿ ٖٛازفب ٔیٕ٘بیٙس و ٝثطذی اظ
تغییطات اختٕبفی و ٝزض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜاتفبق افتبزٜا٘س ٔٙدط ث ٝایٗ أط قسٜا٘س و ٝخطْ ث ٝضاحتی اتفبق
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افتس .ثطای ٔثبَ ،آٖٞب اؾتسالَ ٔیوٙٙس و ٝحضٛض ظ٘بٖ زض ٔحیظٞبی قغّی افعایف یبفت ٝاؾت  ٚایٗ
أط ٔٙدط ث ٝایٗ ٚضقیت ٔیٌطزز و ٝذب٘ ٝزض ع َٛضٚظ تٟٙب  ٚثسٍٟ٘ ٖٚجبٖ ضٞب قٛز  ٚثٙبثطایٗ ،فطنت
اضتىبة خطْ ضا ثطای ؾبضلیٗ فطا ٓٞؾبظز٘ .یع ،افعایف خبثدبیی  ٚتحطن ٔىب٘ی ٔٙدط ث ٝایٗ أط ٔیقٛز
و ٝافطاز ثیفتط زض ٔقطو ذغط لطثب٘ی قسٖ لطاض ٌیط٘س (ٕٞبٖ.)172-173 :
٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی زض ٚالـ زض یىی اظ ظیطٔدٕٛفٞٝبی خطْقٙبؾی ،یقٙی ثعٜزیسٜقٙبؾی ؽٟٛض وطزٜ
اؾتٔ .غبثك ایٗ ضٚیىطز ،ثطذی افطاز ث ٝقیٜٛای ظ٘سٌی ٔیوٙٙس و ٝثعٜزیسٌی ثطای آٖٞب افعایف
ٔییبثس .ثٙبثطایٗ زض ایٗ حبِت ،ثطذی ؾجهٞبی ظ٘سٌی فطنتٞبی خطْ ضا ایدبز ٔیوٙٙس  ٚاحتٕبَ
لطثب٘ی قسٖ ضا ٘یع افعایف ٔیزٙٞس (ثٙت٘ .)1998 ،ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی زض خطْقٙبؾی ثط ایٗ فطو
اؾتٛاض اؾت و ٝاحتٕبَ ثعٜزیسٌی افطاز ثٚٝاؾغٚ ٝلٛؿ خطْ ،ثط اؾبؼ ٔیعاٖ لطاضٌطفتٗ آٖٞب زض
ٔٛلقیتٞبی پطذغط ؤ ٝدطٔبٖ ثبِم ٜٛزض آٖخب حضٛض زاض٘سٔ ،تفبٚت اؾت (فّؿ .)1994 ،ٖٛاؾبؼ ٘ؾطیٝ
ؾجه ظ٘سٌی ایٗ اؾت و ٝخطْ یه اتفبق تهبزفی ٘یؿت ثّى ٝتبثقی اظ ؾجه ظ٘سٌی لطثب٘ی اؾت .ثٝ
فٛٙاٖ ٔثبَ ،ث ٝزِیُ قی ٜٛظ٘سٌی  ٚآضایف خٕقیتیٔ ،حیظٞبی زا٘كٍبٞی زاضای تٕطوع ثبالیی اظ ظ٘بٖ
ٔیثبقس ؤٕ ٝىٗ اؾت زض ٔمبیؿ ٝثب ظ٘بٖ زض وُ خبٔق ٝثیفتط زض ٔقطو ذغط تدبٚظ  ٚؾبیط ا٘ٛاؿ
آظاضٞبی خٙؿی لطاض زاقت ٝثبقس (ؾیٍُ٘ .)77 :2007،ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی ث ٝایٗ أط پطزاذتٝا٘س و ٝؾجه
ظ٘سٌی لطثب٘یبٖ فبُٔ ٕٟٔی زض لطثب٘ی قسٖ آٖٞب ٔیثبقٙس .چ ٝؾجه ظ٘سٌی لطثب٘یبٖ یب فقبِیتٞبی
ضٚظٔط ٜآ٘بٖ زض زاقتٗ تقغیالت ٔىطض ،تطن وطزٖ ذب٘ ٝنٛضت ٌیطزٔ ،ؿئِٛیت لب٘٘ٛی  ٚاذاللی ٔدطْ
ثس ٖٚتغییط اؾت .ؾجه ظ٘سٌی ٔٙحطفب٘٘ ٝؿجت ث ٝؾجه ظ٘سٌی ٛ٘ٓٞایب٘ ،ٝثیفتط ٔٙدط ث ٝلطثب٘ی قسٖ
ٔیٌطزز .ایٗ أط زِیّی اؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس چطا ٌط ٜٚؾٙی ثعضٌؿبالٖ وٕتط لطثب٘ی ٔیق٘ٛس  ٚخٛا٘بٖ
ثیكتط لطثب٘ی خطایٓ ٔیق٘ٛس .أب ثبیس تٛخٕٛ٘ ٝز و ٝتٛخ ٝث ٝلطثب٘یبٖ ٘جبیس ٔٙدط ث ٝثیتٛخٟی اظ ٔدطْ
قٛز  ٚایٗ أط ٞیچ ٔؿئِٛیتی ضا اظ ٔترّفبٖ زٚض ٕ٘یؾبظز .ثب ایٗ ٚخٛزٔ ،یعاٖ تمهیط یب ٔؿئِٛیت
قرهی ٔیتٛا٘س اظ عطیك ضفتبضٞبی لطثب٘یبٖ اؾتٙجبط قٛز  ٚیه ثحث ایسئِٛٛغیىی ضا زض ٔٛضز ؾطظ٘ف
لطثب٘ی ضاٜا٘ساظی وٙس (فّؿ ٚ ٖٛثٛضچفیّس.)2004 ،
زض ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی لطثب٘یبٖ ،ز ٚفٙهط زض ٔقطو ذغط لطاض ٌطفتٗ  ٚؾجه ظ٘سٌی پطذغط ٘مف
ٕٟٔی زض تجییٗ لطثب٘ی قسٖ فطز زاض٘س .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی تأثیط ثبِم ٜٛو ٝزض ٔقطو ذغط لطاض ٌطفتٗ
ٕٔىٗ اؾت ثط ذغط لطثب٘ی قسٖ زاقت ٝثبقس؛ ٔقیبضٞبی شیُ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
یىی اظ ٔؤِفٞٝبیی و ٝؾجت زض ٔقطو ذغط لطاض ٌطفتٗ ٔقِّٛیٗ قٛز ،اقتغبَ ظ٘بٖ اؾت .افطاز زاضای
ٔقِّٛیت ٕٔىٗ اؾت ٔٛا٘ـ اقتغبَ ضا تدطث ٝوٙٙس  ٚقبغُ ثٛزٖ فطز ضا ّٔعْ ث ٝقطوت زض فقبِیتٞبیی زض
ذبضج اظ ذب٘ٔ ٝیوٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت ذغط ثطذٛضز ثب ٔترّف ثب اٍ٘یع ٜضا افعایف زٞس  ٚزض ٘تیدٕٔ ٝىٗ
اؾت ذغط لطثب٘ی قسٖ ضا افعایف زٞس.
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زٔٚیٗ ٔؤِفٝای و ٝؾجت زض ٔقطو ذغط لطاض ٌطفتٗ ٔقِّٛیٗ ٔیقٛزٔ ،ست ظٔب٘ی اؾت و ٝزٚض اظ
ذب٘ ٝؾپطی ٔیقٛز :ایٗ ٔتغیط ٔدٕٛفٝای اظ فقبِیتٞبی افطازی اؾت وٌ ٝعاضـ زازٜا٘س زض عی ٔ 12بٜ
ٌصقت ٝزض فقبِیتٞبیی اظ خّٕ ٝثبظزیس اظ زٚؾتبٖ ،ضفتٗ ث ٝتقغیالتٌ ،صضا٘سٖ ٚلت ثب ذب٘ٛاز ،ٜقطوت زض
وبض ذیطی ٝیب وبض زاٚعّجب٘ ،ٝثبظزیس اظ وتبثرب٘ ٝیب آضقیٞٛبٔ ،طاخق ٝثٛٔ ٝظٜٞب یب ٔىبٖٞبی زیس٘ی تبضیری،
ضفتٗ ث ٝتئبتط یب فقبِیتٞبی ٙٞطی زیٍط ٚ ٚضظـ وطزٖ ٔ ... ٚكغ َٛثٛز٘س .ایٗ ٔدٕٛف ٝفقبِیتٞب ثطای
ؾٙدف اٍِٞٛبی ظ٘سٌی اؾتفبزٔ ٜیقٛز و ٝثبفث ٔیقٛز افطاز ظٔبٖ ثیكتطی ضا ذبضج اظ ذب٘ ٝذٛز
ثٍصضا٘ٙس .تحمیمبت ٔتقسز حبوی اظ آٖ اؾت وٌ ٝصضا٘سٖ ظٔبٖ ذبضج اظ ذب٘ٔ ٚ ٝقبقطت ثب زیٍطاٖ ٕٔىٗ
اؾت ذغط لطثب٘ی قسٖ ضا افعایف زٞس (ٌبٖ.)25 :2018 ،
زٔٚیٗ فٙهط ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی و ٝثط لطثب٘ی قسٖ فطز تأثیط ٔیٌصاضز ،ا٘دبْ ضفتبضٞبی پطذغط
ٔیثبقس .ث ٝفجبضت ٚاضحتط ،افطازی و ٝؾجه ظ٘سٌی پطذغط زاض٘س ٛ٘ -قیسٖ اِىُٔ ،هطف ٔٛاز ٔرسض،
اضتىبة خطْ  - ... ٚاحتٕبَ ایٙى ٝلطثب٘ی افٕبَ ٔدطٔب٘ ٝق٘ٛس ،ثیفتط اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ٌطٜٞٚبیی وٝ
ظ٘سٌی ثؿیبض پطذغطی زاض٘س ،زض ٔقطو ذغط ثبالی لطثب٘ی قسٖ لطاض زاض٘سٓٞ .چٙیٗ ٔغبثك ایٗ ٘ؾطیٝ
احتٕبَ لطثب٘ی قسٖ پؿطاٖ ٘ٛخٛاٖ ثیفتط اظ ؾبیطیٗ ٔیثبقس؛ ظیطا قی ٜٛظ٘سٌی آٖٞب  ٓٞزض ٔسضؾٚ ٝ
 ٓٞزض نٛضت تطن ٔسضؾ ،ٝآٖٞب ضا زض ٔقطو ذغط لطاض ٔیزٞس .آٟ٘ب ٚلت ظیبزی ضا زض وٙبض زٚؾتبٖ
ذٛز ٔیٌصضا٘ٙس  ٚث ٝتفطیح  ٚؾطٌطٔی ٔیپطزاظ٘س  ٚزض نٛضت ثعٜوبض ثٛزٖ یب ٔٙحطف ثٛزٖ زٚؾتبٖ یب
ٌصضا٘سٖ اٚلبت زض ٔٙبعك پطذغط یب خطْ ذیع ،آٟ٘ب ٘یع زض ٔقطو ذغط ذٛاٙٞس ثٛز .لطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو
ذك٘ٛت  ٚاضتجبط ثب ٕٞبالٖ ذكٗ  ٚثعٜوبض ،خٛا٘بٖ ضا ث ٝؾجه ظ٘سٌی زچبض ٔیوٙس و ٝذغط لطثب٘ی قسٖ
آٟ٘ب ضا افعایف ٔیزٞس .ذغطات قی ٜٛظ٘سٌی ا٘حطافی ث ٝزٚض ٜخٛا٘ی ذتٓ ٕ٘یقٛز  ٚفطز ضا حتی زض
زٚضاٖ ثعضٌؿبِی ٘یع زضٌیط ٔیوٙس (ؾیٍُ.)78 :2007 ،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِقبت پیكیٗ  ٚثط اؾبؼ چبضچٛة ٘ؾطی اضائ ٝقس ٜفطضیٞٝبی ظیط ضا ٔیتٛاٖ ٔغطح
وطز:
 -1ؾجه ظ٘سٌی ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ اثطٌصاض اؾت.
 -2اٞساف ٔٙبؾت ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ اثطٌصاض اؾت.
 -3حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ اثطٌصاض اؾت.
روش

زض پػٞٚف حبضط اظ ضٚـ پیٕبیف ٔمغقی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ٌطزآٚضی زازٜٞب اظ اثعاض
پطؾكٙبٔ ٝخٟت خٕـآٚضی اعالفبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ث ٝایٗ نٛضت ؤ ٝتغیطٞبی ٔغطح قس ٜزض
تحمیك ث ٝعٛض ؾیؿتٕبتیه ثٔ ٝقطفٞب  ٚؾٛاالت ٔٙبؾت ثطٌطزا٘س ٜقس ٚ ٜزض لبِت پطؾكٙبٔ ٝترههی
تٙؾیٓ قسٜا٘س .ؾپؽ اظ عطیك ٔهبحج ٝثب پبؾرٍٛیبٖ اعالفبت ٔٛضز٘ؾط خٕـآٚضی ٌطزیس .پطؾكٙبٔٝ
عطح قس ٜحبٚی ؾٛاالت ثؿت ٝثٛز ٜاؾت .خبٔق ٝآٔبضی پػٞٚف حبضط تٕبٔی ظ٘بٖ  ٚزذتطاٖ ٔقَّٛ
اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ٔیثبقس و ٝثب تٛخ ٝث ٝتفبٚتٞبی فطٍٙٞی ٛٔ ٚلقیت خغطافیبیی اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ث ٝچٟبض
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٘مغ - ٝؾبضی ،ثبثُ ،ثٟكٟط ٛ٘ ٚض -تمؿیٓ  ٚثطای تقییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای
تهبزفی ؾبز ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ث ٝایٗ تطتیت و ٝث ٝفّت ٔحسٚیت ٔبِی  ٚفسْ أىبٖ ٔغبِق ٝتٕبٔی
قٟطٞب  ٚاحتٕبَ تفبٚتٞبیی ثیٗ قٟطٞبی قطقٔ ،طوع  ٚغطة اؾتبٖ ،اثتسا اؾتبٖ ث ٝؾ ٝلؿٕت ٔؿبٚی
(قطق ،غطةٔ ،طوع) تمؿیٓ قس؛ ؾپؽ چٟبض ٘مغ( ٝؾبضی ،ثٟكٟط ،ثبثُ ٛ٘ ٚض) اظ ایٗ ؾ ٝلؿٕت ثهٛضت
تهبزفی ثطای ٔغبِق ٝا٘تربة قسٜا٘س .زض ٟ٘بیت پطؾكٙبٔٞٝب اظ عطیك اِىتط٘ٚیه اضؾبَ ٌطزیس .زض
ٔدٕٛؿ ٘ 9417فط اظ ظ٘بٖ زاضای ٔقِّٛیت قٟطٞبی ٔعثٛض ،ث ٝفٛٙاٖ خبٔق ٝآٔبضی ا٘تربة قس٘س .حدٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛثطحؿت ذغبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٘ 369فط زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس .اظ آ٘دبیی وٝ
ٕٛٞاض ٜاحتٕبَ ٔرسٚـ قسٖ پطؾكٙبٔٞٝب اظ ؾٛی پبؾرٍٛیبٖ ٚخٛز زاضز ،تقساز  400پطؾكٙبٔ ٝاظ
عطیك اِىتط٘ٚیه زض ثیٗ افطاز تٛظیـ قس  ٚپؽ اظ وٙبض ٟ٘بزٖ پطؾكٙبٔٞٝبی ٔرسٚـ ٟ٘بیتبً 343
پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز تٛنیف  ٚتحّیُ لطاض ٌطفت.
تعریف وظری ي عملیاتی متغیرها:
آزار جىسی غیرکالمی؛ زض ایٗ پػٞٚف آظاض خٙؿی غیطوالٔی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝزض ثطزاض٘سٜ
اثقبز غیطفیعیىی  ٚفیعیىی اؾت .ثط عجك ٘ؾط اؾتب٘ى )1998( ٛآظاض خٙؿی غیطوالٔی تٛخ ٝخٙؿی
٘بذٛاؾت ٝاؾت  ٚاقىبَ ضفتبضی ٔتٛٙفی زاضز و ٝاظ ضا ٜچكٓ (ٍ٘بٞ ٜیع)ِ ،فؾی (خٛنٞب ،ؾٛاَٞب یب اؽٟبض
٘ؾطٞب ثب ٔضٕ ٖٛخٙؿی) فكبض ٘بذٛاؾت ٝثطای لطاض ٔاللبتِٕ ،ؽ ٘بذٛاؾت ،ٝفكبض ٘بذٛاؾت ٝثطای ٔٛافمت
ثب ضاثغ ٝخٙؿی ثب اؾتفبز ٜاظ تٟسیس نٛضت ٔیپصیطز (نبزلی  ٚضختالضیدب٘ی .)116 :1389 ،ایٗ ٔمیبؼ
ثٚ ٝؾیّ ٝضخت الضیدب٘ی ( ،)1389زض ثیٗ ظ٘بٖ قبغُ قٟط تٟطاٖ  ٚوطزی  ٚحؿیٙی ( )1394زض ثطضؾی
ا٘ٛاؿ آظاض خٙؿی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ٝاؾتٓٞ .چٙیٗ زض پػٞٚف حبضط ،اظ پطؾكٙبٔ ٝپػٞٚكی وٝ
ٞب٘تط ( )2012زض ثیٗ ظ٘بٖ  18تب  59ؾبِ ٝقٟط اؾتب٘ج َٛا٘دبْ زاز ،اؾتفبز ٜقس .زض ایٗ پػٞٚف ،آظاض
خٙؿی غیطوالٔی ثب ٔقطفٞبیی ث ٝقطح خس َٚشیُ ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت.
جذيل ( :)1آزار جىسی غیرکالمی ي مؤلفٍَای آن
هتغیش ٍاتستِ

هؼشفّا

اتؼاد

ًگاُ ّیض ٍ شَْتآلَد
چشن چشاًی
چشوک صدى
غیش فیضیکی

ًشاى دادى تصاٍیش ًاهٌاسة جٌسی
ًگاُ خیشُ(هؼٌی داس)
تحقیش جٌسی

آصاس جٌسی غیشکالهی

لوس کشدى ًاجَس ٍ ًاهٌاسة تذى ،دست ٍ ...
ًَاصش کشدى
ًضدیک شذى صیاد تِ فشد
فیضیکی

گشفتي دستّا
هجثَس تِ لوس کشدى تذى دیگشاى
تشقشاسی ساتطِ جٌسی تذٍى سضایت
تشخَسد جٌسی تِ صٍس
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سبک زودگی؛ زض ایٗ پػٞٚف ؾجه ظ٘سٌی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُٔ ،دٕٛفٝای ٘ؿجتبً ٕٞب ًٙٞاظ
 ٕٝٞضفتبضٞب  ٚفقبِیتٞبی یه فطز ٔقیٗ زض خطیبٖ ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜاؾت ؤ ٝؿتّعْ ٔدٕٛفٝای اظ
فبزتٞب  ٚخٟتٌیطیٞب  ٚثٙبثطایٗ ،ثطذٛضزاض اظ ٘ٛفی ٚحست اؾت (ٌیس٘ع .)121 :1388 ،زض پػٞٚف حبضط
ؾجه ظ٘سٌی اظ تطویت ز ٚقبذم ؾبذت ٝقس ٜاؾت و ٝفطآیٙس فّٕیبتیؾبظی آٖ زض خس َٚقٕبض2 ٜ
ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت.
جذيل ( :)2سبک زوذگی ي مؤلفٍَای آن
هتغیش هستقل

هؼشفّا

اتؼاد

اشتغال
هَاجِْ

هذت صهاًی کِ خاسج اص خاًِ سپشی هیشَد

(دس هؼشض تَدى)

صًذگی دس هٌاطق جشم خیض
ػضَیت دس گشٍُّای تضُکاس

سثک صًذگی

هصشف هششٍتات الکلی یا هَاد هخذس
فشاس اص خاًِ

اًجام سفتاس پشخطش

اسًکاب جشم
اًحشاف جٌسی

اهداف مىاسب؛ زض پػٞٚف حبضط اٞساف ٔٙبؾت ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ ٔس٘ؾط ثٛز ٜاؾتٙٔ .ؾٛض
اظ اٞساف ٔٙبؾت ایٗ اؾت و ٝثطای ٔدطْ ثبِم ٜٛثبیس چیع ثب اضظقی ٚخٛز زاقت ٝثبقس ؤ ٝیتٛا٘س أٛاَ
خصاة ثبقس  ٚیب ضٚظ٘ٝای ثطای فقبِیتٞبی احؿبؾی ضضبیتثرف اظ لجیُ ثیبٖ ذكٓ ٘ ٚفطت ،پیٍیطی
ٞیدبٖ  ٚیب ا٘دبْ فقبِیتٞبی خٙؿی  ٚؾبیط ٔؤِفٞٝب (ثطإٞ ٚ ٖٚىبضاٖ .)173 :2010 ،زض پػٞٚف حبضط
اٞساف ٔٙبؾت اظ تطویت ؾ ٝقبذم ؾبذت ٝقس ٜاؾت و ٝفطآیٙس فّٕیبتیؾبظی آٖ زض خس َٚقٕبض3 ٜ
ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت.
جذيل ( :)3اَذاف مىاسب ي مًلفٍ َای آن
هتغیش هستقل

هؼشفّا

اتؼاد

ػذم هَفقیت شغلی
آسیةریشی ّذف

ػذم هَفقیت تحصیلی
داشتي ػالئن تاسص هؼلَلیت
ضؼف جسواًی

اّذاف هٌاسة

قاتلیت دستشسی تِ ّذف

کَچک تَدى جثِ

(هطلَتیت ّذف)

اضافِ ٍصى داشتي
ًاتَاًی دس حشکت ٍ جاتجایی
کوک گشفتي اص دیگشاى دس اًجام کاس سٍصهشُ

خصَهت ًسثت تِ ّذف

کوک گشفتي اص دیگشاى دس تْیِ غزای سٍصاًِ
کوک گشفتي اص دیگشاى دس پَشیذى لثاس

حضًر محافظ تًاومىد؛ زض پػٞٚف حبضط حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ ثٔ ٝقٙبی
ٚخٛز قرم ،قیء یب حیٛا٘ی اؾت و ٝحضٛض ٔٛثط آٖ ٔٛخت ثبظزاض٘سٌی اظ خطٔكٛزٔ .حبفؾت فمظ ثب
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اقربل نٛضت ٕ٘یٌیطز ٔ ٚیتٛا٘س قبُٔ اقیبء ّٕٔٛؼ ٔثُ لفُ زضٞب ،زٚضثیٗٞب ،ظً٘ٞبی ٞكساض
زٙٞس٘ ،ٜطزٜٞبی اعطاف ذب٘ٞٝب ٘یع ثبقس ٔ ٚدطْ ضا اظ اضتىبة ث ٝفُٕ ثبظ زاضز (ثطٚاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ:2010 ،
173؛ ثطا٘یه .)2014 ،فطآیٙس فّٕیبتیؾبظی ٔتغیط حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس زض خس َٚقٕبض 4 ٜاضائٌ ٝطزیسٜ
اؾت.
جذيل ( :)4حضًر محافظ تًاومىذ ي مؤلفٍَای آن
هتغیش هستقل

اتؼاد

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

فیضیکی

هؼشفّا
دسب قفل داس
آیفَى
حیَاى خاًگی
گشت پلیس
هحیط هٌاسة
ششایط صًذگی تٌْا یا صًذگی تا ٍالذیي /هشاقة
افشادی کِ تا آىّا احساس ًضدیکی ٍ ساحتی داسد(کیفیت ساتطِ)

اجتواػی

ًظاست خاًَادُ
حوایت ٍ تحسیي خاًَادُ ٍ دٍستاى

زض ایٗ پػٞٚف خٟت تقییٗ افتجبض اثعاض پػٞٚف اظ افتجبض ؾبظ٘ ٜؾطی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض افتجبض
ؾبظٔ ،ٜفٔ ٚ ْٟٛمیبؼ یب ؾبظ ٜتحمیك ثبیس ثب ضٚاثظ ٔس٘ؾط زض ٘ؾطیٞٝب یب تحمیمبت ا٘دبْ ٌطفت ٝلجّی
ٕٞب ًٙٞثبقس .اٌط ٔفٔ ،ْٟٛمیبؼ یب ؾبظ ٜتحمیك ،ضٚاثظ یب خٟتٞبی پیفثیٙی قس ٜزض تحمیمبت ا٘دبْ
ٌطفت ٝلجّی ضا ٘كبٖ زٞس ،ثط اؾبؼ افتجبض ؾبظ ،ٜآٖ ٔفٔ ٚ ْٟٛمیبؼِ ٔس٘ؾط افتجبض زاضز (فّیٛضزی٘یب،
 .)113 :1390زض ایٗ تحمیك ،ثطای ٔكرم ٕ٘ٛزٖ پبیبیی اظ ضٚـ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبزٌ ٜطزیس
و٘ ٝتبیح آٖ زض خس َٚاضائ ٝقس ٜاؾت .ثطای ثطضؾی پبیبیی تطویجی ٞط یه اظ ؾبظٜٞب اظ ضطیت CR
اؾتفبزٔ ٜیقٛزٔ .مبزیط لبثُ پصیطـ  CRثبیس  0/6یب ثیفتط ثبقٙسٔ .مساض آِفبی وط٘ٚجبخ ثبالتط اظ 0/7
٘كبٌٖط پبیبیی لبثُ لج َٛاؾت .زض خسٔ )5( َٚمساض ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ،پبیبیی تطویجی AVE ٚ
(ٔتٛؾظ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس ٜو ٝثبیس ثعضيتط اظ  0/5ثبقس) آٚضز ٜقس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ زٙٞسٙٔ ٜبؾت
ثٛزٖ پبیبیی ٔتغیطٞبی تحمیك زض وُ ٔیثبقس.
جذيل ( :)5مقادیر پایایی متغیرَای تحقیق
هتغیشّا

آلفای کشًٍثاخ

پایایی تشکیثی ()CR

AVE

آصاس جٌسی کالهی

0/88

0/94

0/83

آصاس جٌسی غیش کالهی

0/89

0/96

0/84

آسیة پزیشی ّذف

0/88

0/94

0/75

قاتلیت دستشسی تِ ّذف (هطلَتیت ّذف)

0/86

0/96

0/92

خصَهت ًسثت تِ ّذف

0/87

0/95

0/85

حضَس هحافظ تَاًوٌذ فیضیکی

0/83

0/93

0/84

حضَس هحافظ تَاًوٌذ اجتواػی

0/84

0/96

0/87

سثک صًذگی هَاجِْ (دس هؼشض خطش تَدى)

0/82

0/93

0/92

سثک صًذگی اًجام سفتاس پشخطش

0/86

0/94

0/89

جدو ل 0
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ثطای اضظیبثی ضٚایی ٔسَ تحمیك زض ٔطحّ ٝا َٚؾٛاالت زض اذتیبض ٔترههبٖ ثطای ٘ؾطزٞی لطاض
ٌطفت و ٝتٕبٔی ؾٛاالت پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز تأییس لطاض ٌطفتٔ .قیبض ز ْٚاظ ثطضؾی ثطاظـ ٔسَٞبی ا٘ساظٜ
ٌیطی ا٘قىبؾی ،ضٚایی ٍٕٞطا اؾت و ٝث ٝثطضؾی ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ٞط ٔتغیط ٔى ٖٛٙثب ؾٛاالت
(قبذمٞبی) ذٛز ٔیپطزاظزٚ .خٛز ایٗ ٕٞجؿتٍی ثطای اعٕیٙبٖ اظ ایٗ و ٝآظٔ ٖٛآٖچ ٝضا و ٝثبیس
ؾٙدیس ٜقٛز ٔیؾٙدس ،ضطٚضی اؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحّیُ فبّٔی وّی ٝقبذم ٞب اظ  1/96ثعضٌتط
ثٛز ٚ ٜثب احتٕبَ  95زضنس ٔقٙبزاض ٔیثبقٙس و ٝضٚایی ٍٕٞطای ٔسَ پػٞٚف ضا تأییس ٔیوٙس .ثطای
 ٍٕٗٞثٛزٖ ٘یع ثبیس وّی ٝثبضٞبی فبّٔی ثعضٌتط اظ  0/3ثبقٙس و ٝاعالفبت تحّیُ فبّٔی تأییسی ایٗ
ٔٛضز ضا ٘یع تأییس ٔیوٙس .ث ٝفٛٙاٖ ؾٔٛیٗ قبذم ثطای اضظیبثی ضٚایی ٍٕٞطا اظ ٔقیبض ٔتٛؾظ ٚاضیب٘ؽ
اؾترطاج قس )AVE1( ٜاؾتفبزٌ ٜطزیسٔ AVE .یبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ ث ٝاقتطان ٌصاقت ٝقس ٜثیٗ ٞط ؾبظٜ
ثب قبذمٞبی ذٛز اؾت .ث ٝثیبٖ ؾبز ٜتط ٔ AVEیعاٖ ٕٞجؿتٍی یه ؾبظ ٜثب قبذمٞبی ذٛز ضا
٘كبٖ ٔیزٞس وٞ ٝط چ ٝایٗ ٕٞجؿتٍی ثیفتط ثبقس ثطاظـ ٘یع ثیفتط اؾت AVE .ثطاثط یب ثبالتط اظ
 0/5ضٚایی ٍٕٞطای وبفی ضا تضٕیٗ ٔیوٙس ؤ ٝالحؾٔ ٝیقٛز ٔ ٕٝٞتغیطٞب زض زأ ٝٙلبثُ لج َٛلطاض
زاض٘س .فال ٜٚثط ؾٔ ٝقیبض فٛق یه ٔقیبض تأییسی زیٍط ضٚایی ٍٕٞطا ،پبیبیی تطویجی ٔیثبقس و ٝثطای ٞط
یه اظ فٛأُ خٟت تأییس ضٚایی ٍٕٞطا ثبیس ثعضيتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاخی ثبقس (.)CR>AVE
ثب ٔمبیؿ ٝایٗ ز ٚثٚ ٝضٛح زیسٔ ٜیقٛز و ٝثطای تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙثط٘ٚعأ ،مساض  CRاظ ٔمساض
 AVEثعضيتط اؾت  ٚقطط چٟبضْ ضٚایی ٍٕٞطا ٘یع ثطلطاض اؾت .زض ٟ٘بیت ثب تٛخ ٝث ٝچٟبض تؿت فٛق
ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝسَ پػٞٚف اظ ضٚایی ٍٕٞطای ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس.
یافتهها

یافتههای تًصیفی؛ اغّت پبؾرٍٛیبٖ ٔقبزَ  48/1زضنس ٔدطز؛  40/2زضنس ٔتأ ُٞثٛز٘س.
 10/8زضنس ٘یع ٌعی ٝٙؾبیط ضا ا٘تربة وطز٘س 44 .زضنس اظ آظٔٛز٘یٞبی پػٞٚف ،زاضای ٔسضن تحهیّی
وبضقٙبؾی ثٛز٘س .پؽ اظ آٖ ،اغّت پبؾرٍٛیبٖ و ٝثطاثط ثب  22/7زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ
زاز٘س ،زاضای ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس  ٚثبالتط ثٛز٘س .ؾٔٛیٗ ٌط ٜٚاظ پبؾرٍٛیبٖ ثِ ٝحبػ فطاٚا٘ی
زض ٔیعاٖ تحهیالت پبؾرٍٛیب٘ی ثٛز٘س و ٝزاضای ٔسضن تحهیّی فٛق زیپّٓ ثٛز٘س .پؽ اظ آٖ ،افطاز
زاضای ٔسضن تحهیّی زیپّٓ ()10/8؛ ضإٙٞبیی  ٚزثیطؾتبٖ ( ،)5/8اثتسایی ( )1/7ثِ ٝحبػ فطاٚا٘ی زض
خبیٍبٜٞبی ثقسی لطاض زاض٘س .زض ٔمبثُ وٓتطیٗ تقساز پبؾرٍٛیبٖ ضا افطازی تكىیُ زاز٘س و ٝزض پبؾد ثٝ
ٔتغیط تحهیالت ٌعی ٝٙثیؾٛاز ضا ا٘تربة وطز٘س ( .)0/9زض ذهٛل ٔحُ ؾى٘ٛت ثبیس اقبضٕٛ٘ ٜز و،ٝ
اغّت پبؾرٍٛیبٖ ؤ ٝقبزَ  39/65زضنس آظٔٛز٘یٞبی پػٞٚف ضا تكىیُ زاز٘س ،ؾبوٗ قٟط ؾبضی،
 30/03زضنس ؾبوٗ قٟط ثبثُ 18/95 ،زضنس ؾبوٗ قٟط ثٟكٟط ثٛز٘س .زض ٔمبثُ افطاز ؾبوٗ قٟط ٘ٛقٟط
1- Average Variance Extracted
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 11/37زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ زاز٘س و ٝوٓتطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ضا زض ثیٗ پبؾرٍٛیبٖ ایٗ
پػٞٚف ث ٝذٛز اذتهبل زازٔ .تغیط ٘ٛؿ ٔقِّٛیت پبؾرٍٛیبٖ زض خس َٚظیط ٔكرم قس ٜاؾت.
جذيل ( : )6تًزیع فراياوی ي درصذی متغیر وًع معلًلیت پاسخگًیان
ًَع هؼلَلیت

فشاٍاًی

دسصذ فشاٍاًی

شٌَایی

78

22/7

تیٌایی

46

13/4

اختالل دس گفتاس

61

17/8

جسوی -حشکتی

80

23/3

رٌّی

35

10/2

سایش

43

12/5

جوغ کل

343

100

ٔغبثك خس َٚفٛق ،اغّت پبؾرٍٛیبٖ ؤ ٝقبزَ  23/3زضنس آظٔٛز٘یٞبی ایٗ پػٞٚف ضا تكىیُ
زاز٘س ،زچبض ٔقِّٛیت خؿٕی -حطوتی ثٛز٘س .پؽ اظ آٖ ،اغّت پبؾدٌٛیبٖ و ٝثطاثط ثب  22/7زضنس اظ وُ
پبؾد ٌٛیبٖ ضا تكىیُ زاز٘س ،زچبض ٔقِّٛیت قٛٙایی ثٛز٘س .ؾٔٛیٗ ٌط ٜٚاظ پبؾرٍٛیبٖ ثِ ٝحبػ فطاٚا٘ی زض
٘ٛؿ ٔقِّٛیت ،پبؾرٍٛیب٘ی ثٛز٘س و ٝزچبض اذتالَ زض ٌفتبض ثٛز٘س ( 17/8زضنس) .پؽ اظ آٖ ،افطاز زچبض
ٔقِّٛیت ثیٙبیی  13/4زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ زاز٘س  ٚپبؾدٌٛیبٖ زچبض ؾبیط ٔقِّٛیتٞب 12/5
زضنس ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز٘س .زض ٔمبثُ افطاز زچبض ٔقِّٛیت شٙٞی  10/2زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا
تكىیُ زاز٘س ؤ ٝقِّٛیت ٔصوٛض وٓتطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ضا زض ثیٗ پبؾدٌٛیبٖ ایٗ پػٞٚف ث ٝذٛز
اذتهبل زازٕٞ .چٙیٗ ٔتغیط قست ٔقِّٛیت پبؾرٍٛیبٖ زض خس َٚظیط ٔكرم قس ٜاؾت.
جذيل ( :)7تًزیع فراياوی ي درصذی متغیر ضذت معلًلیت پاسخگًیان
شذت هؼلَلیت

فشاٍاًی

دسصذ فشاٍاًی

خیلی شذیذ

68

19/8

شذیذ

109

31/8

هتَسط

92

26/8

خفیف

52

15/2

خیلی خفیف

22

6/ 4

جوغ کل

343

100

ٔغبثك ثب خس َٚثبال ،اغّت پبؾرٍٛیبٖ ؤ ٝقبزَ  31/8زضنس آظٔٛز٘یٞبی ایٗ پػٞٚف ضا تكىیُ
زاز٘س ،زچبض ٔقِّٛیت قسیس ثٛز٘س .پؽ اظ آٖ ،اغّت پبؾرٍٛیبٖ و ٝثطاثط ثب  26/8زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ
ضا تكىیُ زاز٘س ،زچبض ٔقِّٛیت ٔتٛؾظ ثٛز٘س .ؾٔٛیٗ ٌط ٜٚاظ پبؾرٍٛیبٖ ثِ ٝحبػ فطاٚا٘ی زض قست
ٔقِّٛیت ،پبؾرٍٛیب٘ی ثٛز٘س و ٝزچبض ٔقِّٛیت ذیّی قسیس ثٛز٘س ( 19/8زضنس) .پؽ اظ آٖ ،افطاز زچبض
ٔقِّٛیت ذفیف  15/2زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ زاز٘س .زض ٔمبثُ افطاز زچبض ٔقِّٛیت ذیّی
ذفیف  6/4زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا تكىیُ زاز٘س و ٝقست ٔقِّٛیت ٔصوٛض وٓتطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ضا
زض ثیٗ پبؾرٍٛیبٖ ایٗ پػٞٚف ث ٝذٛز اذتهبل زاز.
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تًصیف متغیر آزار جىسی غیرکالمی ي ابعاد آن؛ ٔغبثك افساز ٔٙسضج زض خس ،َٚاوثط
پبؾرٍٛیبٖ  50/4زضنس زض ٔتغیط آظاض خٙؿی غیطوالٔی زض عیف ٔتٛؾظ لطاض زاقت ٚ ٝپؽ اظ آٖ 44/6
زضنس زض عیف وٓ لطاض زاض٘س .زض ٔمبثُ  0/5زضنس زض عیف ظیبز لطاض زاض٘سٓٞ .چٙیٗ زض ثُقس آظاض خٙؿی
فیعیىی  70/8زضنس ٔیعاٖ فطاٚا٘ی زضنسی قبذم ٔعثٛض ضا زض ؾغح وٓ  27/7 ٚزضنس زض ؾغح ظیبز ٚ
زض ٟ٘بیت  1/5زضنس ٔیعاٖ فطاٚا٘ی آٖ ضا زض ؾغح ظیبز افالْ ٕ٘ٛز٘س .زض قبذم آظاض غیطفیعیىی52/8 ،
زضنس زض ؾغح وٓ 43/4 ،زضنس زض ؾغح ٔتٛؾظ  3/8 ٚزضنس آٖ ضا ؾغح ظیبز تدطثٕٛ٘ ٝز٘س.
جذيل ضمارٌ ( :)8تًزیع فراياوی ي درصذی متغیر آزار جىسی بٍ تفکیک ابعاد آن
فشاٍاًی

دسصذ فشاٍاًی

کن

153

44/6

آصاس جٌسی غیشکالهی
هتَسط

173

50/4

صیاد

17

5/ 0

جوغ کل

343

100

تُؼذ فیضیکی آصاس جٌسی

فشاٍاًی

دسصذ فشاٍاًی

کن

243

70/8

هتَسط

95

27/7

صیاد

5

1/ 5

جوغ کل

343

100

تُؼذ غیشفیضیکی آصاس جٌسی

فشاٍاًی

دسصذ فشاٍاًی

کن

181

52/8

هتَسط

149

43/4

صیاد

13

3/ 8

جوغ کل

343

100

آزمًن ورمال بًدن متغیرها :ثطای اؾتفبز ٜاظ تىٙیهٞبی آٔبضی اثتسا ثبیس ٘ٛؿ تٛظیـ زازٜٞبی
خٕـآٚضی قسٔ ٜكرم ٌطزز ،زض نٛضت ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ زازٜٞبی خٕـآٚضی قس ٜثطای آظٔ ٖٛفطضیٞٝب
ٔیتٛاٖ اظ آظٖٔٞٛبی پبضأتطی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ،ثسیٗ ٔٙؾٛض زض ایٗ ٔطحّ ٝث ٝثطضؾی ٘تبیح حبنُ اظ آظٖٔٛ
وٌِٕٛٛطٚف -اؾٕیط٘ٛف زض ٔٛضز ٞط یه اظ ٔتغیطٞب ٔیپطزاظیٓ  ٚثط اؾبؼ ٘تید ٝحبنُ اظ ایٗ آظٔ،ٖٛ
آظٔٙٔ ٖٛبؾت ثطای ثطضؾی نحت  ٚؾمٓ فطضیبت تحمیك ضا ا٘تربة ٔیوٙیٓ.
جذيل ( :)9وتایج آزمًن کًلمًگريف -اسمیروًف متغیرَا
هتغیشّا

Sig

تحلیل

اّذاف هٌاسة

0/568

داسای تَصیغ ًشهال است

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

0/289

داسای تَصیغ ًشهال است

سثک صًذگی

0/602

داسای تَصیغ ًشهال است

آصاس جٌسی غیشکالهی

0/400

داسای تَصیغ ًشهال است

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحؾٔ ٝیقٛز ،ؾغٛح احتٕبَ (ٔمساض  )Pزض وّیٔ ٝتغیطٞبی تحمیك ،ثعضيتط اظ ؾغح
ذغب ٔ 0/05یثبقس .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض  Pتٛظیـ زازٜٞب ٔٙغجك ثط تٛظیـ ٘طٔبَ لّٕساز ٔیٌطزز .زض ٘تید،ٝ
زض آظٔ ٖٛفطضیبت تحمیك اظ آظٔ ٖٛپبضأتطیه (پیطؾ ٚ ٖٛضٌطؾی )ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
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یافتههای تبییىی
فرضیه ايل؛ بیه آزار جىسی غیرکالمی ي متغیرهای مستقل (سبک زودگی ،اهداف
مىاسب ي حضًر محافظ تًاومىد) رابطه معىاداری يجًد دارد.
ثط اؾبؼ ؾغح ٔقٙبزاضی ثسؾت آٔس )0/000( ٜثط اؾبؼ افساز  Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/475( ٜزض
ؾغح ؾٙدف فبنّ ٝای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚثجت ٔیبٖ زٔ ٚتغیط ؾجه ظ٘سٌی  ٚآظاض خٙؿی غیطوالٔی
ٔقّٛالٖ تأییس قس ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ ثط اؾبؼ افساز  Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/168( ٜزض ؾغح ؾٙدف
فبنّٝای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚثجت ٔیبٖ زٔ ٚتغیط اٞساف ٔٙبؾت  ٚآظاض خٙؿی غیطوالٔی ٔقّٛالٖ تأییس
قس ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ ثط اؾبؼ افساز  Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/161( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای ٚ
ٓٞچٙیٗ ؾغح ٔقٙبزاضی ٔكبٞس ٜقس( ٜوٓتط اظ  )0/05اضتجبط ٔٙفی ٔ ٚقىٛؼ ثیٗ زٔ ٚتغیط حضٛض
ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس  ٚآظاض خٙؿی غیطوالٔی ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت.
جذيل ( :)11آزمًن َمبستگی متغیر آزار جىسی غیرکالمی ي متغیرَای مستقل ( سبک زوذگی ،اَذاف مىاسب ي حضًر محافظ تًاومىذ)
ضشیة ّوثستگی

سطح هؼٌاداسی ()Sig

تؼذاد

هتغیش ٍاتستِ

هتغیش هستقل

0/475

0/000

343

آصاس جٌسی غیشکالهی

سثک صًذگی

0/168

0/002

343

آصاس جٌسی غیش کالهی

اّذاف هٌاسة

-0/161

0/003

343

آصاس جٌسی غیشکالهی

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

زض خس َٚظیط ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی٘ٛی چٙس ٔتغیط ٜخٟت تجییٗ ٔتغیط ٚاثؿت ٝآظاض خٙؿی
غیطوالٔی ثیبٖ قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝؾغٛح ٔقٙیزاضی ٔٙسضج زض خسٔ َٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝتغیط
ؾجه ظ٘سٌی ثب ٔمساض ثتبی  ٚ 0/445تأثیطٌصاضی ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط آظاض خٙؿی
غیطوالٔی پبؾرٍٛیبٖ زاقت ٝاؾت .زٔٚیٗ ٔتغیط ثِ ٝحبػ تأثیط ٌصاضی ٔتغیط اٞساف ٔٙبؾت ثب ٔمساض ثتبی
 ٚ 0/167تأثیط ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی پبؾرٍٛیبٖ اؾت .زض ازأ ٝثب ٔكبٞس ٜافساز ٚالـ
زض خس ،َٚزض ٔییبثیٓ ؤ ٝتغیط حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ثب ٔمساض ثتبی  ٚ 0/115ؾغح ٔقٙبزاضی  0/049اثط
ٔٙفی ٔقٙبزاضی ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی پبؾرٍٛیبٖ زاقت ٝاؾت.
جذيل ( :)11آزمًن رگرسیًوی تبییه کىىذٌ آزار جىسی غیر کالمی
سطح هؼٌاداسی

ضشیة غیش استاًذاسد

ضشیة استاًذاسد

تؼذاد

0/000

B
0/472

هتغیش ٍاتستِ

هتغیش هستقل

Beta
0/445

343

0/001

0/261

0/167

343

اّذاف هٌاسة

0/049

-0/135

-0/115

343

حضَس هحافظ تَاًوٌذ
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سثک صًذگی
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فرضیه ديم؛ بیه آزار جىسی غیرفیسیکی ي متغیرهای مستقل (سبک زودگی ،اهداف
مىاسب ي حضًر محافظ تًاومىد) رابطه معىاداری يجًد دارد.
ثط اؾبؼ افساز  Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/422( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚثجت
ٔیبٖ زٔ ٚتغیط ؾجه ظ٘سٌی  ٚآظاض خٙؿی غیطفیعیىی ٔقّٛالٖ تأییس قس ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ ثط اؾبؼ افساز
 Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/143( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚثجت ٔیبٖ زٔ ٚتغیط اٞساف
ٔٙبؾت  ٚآظاض خٙؿی غیطفیعیىی ٔقّٛالٖ تأییس قس ٜاؾت .زض ٔٛضز فطضی ٝؾ ْٛتحمیك ٘یع ثط اؾبؼ
افساز  Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/256( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای ٓٞ ٚچٙیٗ ؾغح ٔقٙبزاضی ٔكبٞسٜ
قس( ٜوٓتط اظ  )0/050اضتجبط ثیٗ زٔ ٚتغیط حضٛض ٔحبلؼ تٛإ٘ٙس  ٚآضاظ خٙؿی غیطفیعیىی ٔٛضز تأییس
لطاض ٌطفت.
جذيل ( :)12آزمًن َمبستگی متغیر آزار جىسی غیرفیسیکی ي متغیرَای مستقل (سبک زوذگی ،اَذاف مىاسب ي حضًر محافظ تًاومىذ)
ضشیة ّوثستگی

سطح هؼٌاداسی ()Sig

تؼذاد

هتغیش ٍاتستِ

هتغیش هستقل

0/422

0/000

343

آصاس جٌسی غیشفیضیکی

سثک صًذگی

0/143

0/008

343

آصاس جٌسی غیشفیضیکی

اّذاف هٌاسة

-0/256

0/000

343

آصاس جٌسی غیشفیضیکی

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

زض خس َٚظیط ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی٘ٛی چٙس ٔتغیط ٜخٟت تجییٗ ٔتغیط ٚاثؿت ٝآظاض خٙؿی غیط
فیعیىی ثیبٖ قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝؾغٛح ٔقٙیزاضی ٔٙسضج زض خسٔ َٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝتغیط
ؾجه ظ٘سٌی ثب ٔمساض ثتبی  ٚ 0/367تأثیطٌصاضی ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثیفتطیٗ تأثیط ضا ثط آظاض خٙؿی غیط
فیعیىی پبؾرٍٛیبٖ زاقت ٝاؾت .زٔٚیٗ ٔتغیط ثِ ٝحبػ تأثیطٌصاضی ٔتغیط حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ثب ٔمساض
ثتبی  ٚ 0/208تأثیط ٔٙفی ٔ ٚقىٛؼ ثط آظاض خٙؿی غیط فیعیىی پبؾرٍٛیبٖ اؾت .زض ازأ ٝثب ٔكبٞسٜ
افساز ٚالـ زض خس ،َٚزض ٔییبثیٓ ؤ ٝتغیط اٞساف ٔٙبؾت ثب ٔمساض ثتبی  ٚ 0/168ؾغح ٔقٙبزاضی 0/001
زض اثطٌصاضی ثط آظاض خٙؿی غیط فیعیىی پبؾرٍٛیبٖ زض خبیٍب ٜؾٚ ْٛالـ قس ٜاؾت.
جذيل ( :)13آزمًن رگرسیًوی تبییه کىىذٌ آزار جىسی غیر فیسیکی
سطح هؼٌاداسی

ضشیة غیش استاًذاسد

ضشیة استاًذاسد

0/000

B
0/136

Beta
0/367

343

0/001

0/092

0/168

343

0/000

-0/103

-0/208

343

تؼذاد
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هتغیش ٍاتستِ

هتغیش هستقل
سثک صًذگی

آصاس جٌسی غیشفیضیکی

اّذاف هٌاسة
حضَس هحافظ تَاًوٌذ
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فرضیه سًم؛ بیه آزار جىسی فیسیکی ي متغیرهای مستقل (سبک زودگی ،اهداف
مىاسب ي حضًر محافظ تًاومىد) رابطه معىاداری يجًد دارد.
ثط اؾبؼ افساز  Rپیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/456( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚثجت
ٔیبٖ زٔ ٚتغیط ؾجه ظ٘سٌی  ٚآظاض خٙؿی فیعیىی ٔقّٛالٖ تأییس قس ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ ثط اؾبؼ افساز R
پیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/165( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚثجت ٔیبٖ زٔ ٚتغیط اٞساف
ٔٙبؾت  ٚآظاض خٙؿی فیعیىی ٔقّٛالٖ تأییس قس ٜاؾت .زض ٔٛضز فطضی ٝؾ ْٛتحمیك ٘یع ثط اؾبؼ افساز R
پیطؾ ٖٛثسؾت آٔس )0/067( ٜزض ؾغح ؾٙدف فبنّٝای ٓٞ ٚچٙیٗ ؾغح ٔقٙبزاضی ٔكبٞس ٜقسٜ
(ثیفتط اظ  )0/050اضتجبط ثیٗ زٔ ٚتغیط حضٛض ٔحبلؼ تٛإ٘ٙس  ٚآضاظ خٙؿی فیعیىی ٔٛضز تأییس لطاض ٍ٘طفت.
جذيل ( :)14آزمًن َمبستگی متغیر آزار جىسی فیسیکی ي متغیرَای مستقل (سبک زوذگی ،اَذاف مىاسب ي حضًر محافظ تًاومىذ)
ضشیة ّوثستگی

سطح هؼٌاداسی ()Sig

تؼذاد

هتغیش ٍاتستِ

هتغیش هستقل

0/456

0/000

343

آصاس جٌسی فیضیکی

سثک صًذگی

0/165

0/002

343

آصاس جٌسی فیضیکی

اّذاف هٌاسة

0/067

- 0/099

343

آصاس جٌسی فیضیکی

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

زض خس َٚظیط ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی٘ٛی چٙس ٔتغیط ٜخٟت تجییٗ ٔتغیط ٚاثؿت ٝآظاض خٙؿی
فیعیىی ثیبٖ قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝؾغٛح ٔقٙیزاضی ٔٙسضج زض خسٔ َٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝتغیط
ؾجه ظ٘سٌی ثب ٔمساض ثتبی  ٚ 0/442تأثیطٌصاضی ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثیفتطیٗ تأثیط ضا ثط آظاض خٙؿی فیعیىی
پبؾرٍٛیبٖ زاقت ٝاؾت .زٔٚیٗ ٔتغیط ثِ ٝحبػ تأثیطٌصاضی ٔتغیط اٞساف ٔٙبؾت ثب ٔمساض ثتبی ٚ 0/150
تأثیط ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثط آظاض خٙؿی فیعیىی پبؾرٍٛیبٖ اؾت .زض ازأ ٝثب ٔكبٞس ٜافساز ٚالـ زض خس،َٚ
زض ٔییبثیٓ ؤ ٝتغیط حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ثب ٔمساض ثتبی  ٚ 0/082ؾغح ٔقٙبزاضی  0/541اثط ٔقٙبزاضی
ثط آظاض خٙؿی فیعیىی پبؾرٍٛیبٖ ٘ساقت ٝاؾت.
جذيل (:)15آزمًن رگرسیًوی تبییه کىىذٌ آزار جىسی فیسیکی
سطح هؼٌاداسی

ضشیة غیش استاًذاسد

ضشیة استاًذاسد

تؼذاد

0/000

B
0/336

هتغیش ٍاتستِ

هتغیش هستقل

Beta
0/442

343

آصاس جٌسی

سثک صًذگی

0/002

0/169

0/150

343

فیضیکی

اّذاف هٌاسة

0/541

-0/031

-0/082

343
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مدل معادالت ساختاری؛ ٔغبثك زازٜٞبی خس َٚظیط ٔمساض  1RMSEAثسؾت آٔسٔ ٜمساض 0/06
ٔیثبقس و ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض اؾتب٘ساضز وٓتط اظ ٔ ،0/1غّٛة ٔیثبقسٔ .مساض وبی ز ٚث ٝزضخ ٝآظازی
 ٚ 2/666وٛچهتط اظ  3اؾتٓٞ .چٙیٗ قبذم ثطاظ٘سٌی تغجیمی( ،)CFIثطاثط ثب  0/90زض حس ثؿیبض
ٔغّٛة لطاض زاض٘س .زازٜٞبی خس َٚثبال ٘كبٖ ٔیزٙٞس ؤ ٝقبزالت ؾبذتبضی اظ ثطاظـ ٘ ٚیىٛیی وبفی
ثطذٛضزاض اؾت .ظیطا اغّت ٔؤِفٞٝب ٕ٘طٔ ٜغّٛثی ضا ث ٝزؾت آٚضزٜا٘س .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝفال ٜٚثط
فطضیٞٝبی ثیبٖ قس ٜضاثغٞٝبی زیٍطی ٘یع ٔیبٖ ٔؤِفٞٝبی ٞط یه اظ ٔتغیطٞب ثب یىسیٍط ٚخٛز زاضز وٝ
ٚخٛز آٖٞب ٘یع ثبثت قس ٜاؾت .زض ایٗ خس ،َٚآٔـبضٜٞبی ٔرتّفی ثطای ؾٙدف ثطاظـ ٔـسَ عطاحی
قس ،ٜث ٝوـبض ضفتٝا٘س وٍٕٞ ٝی حـبوی اظ تبئیس ٔسَ ٔیثبقٙس.
جذيل (:)16آزمًنَای آماری برای سىجص ویکًیی برازش مذل ترسیمی
هذل

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

GFI

IFI

RFI

PRATIO

PNFI

PCFI

SRMR

هیضاى قاتل قثَل

>3

>0/1

≤0/9

≤0/9

≤0/9

≤0/9

≤0/6

≤0/50

≤0/6

≤0/6

>0/8

هحاسثِ شذُ

2/666

0/06

0/92

0/90

0/96

0/98

0/96

0/71

0/63

0/72

0/03

ضکل ( :)1مذل غیراستاوذارد معادلٍ ساختاری پژيَص

)1- Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA
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ضکل ( :)2مذل استاوذارد معادلٍ ساختاری پژيَص

زازٜٞبی ثبال ٘كبٖ ٔیزٙٞس ؤ ٝسَ عطاحی قس ٜتٛؾظ ٔحمك ،ثطاظـ وبفی ضا زاضا ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ظیط و ٝاظ ذطٚخی ٘طْ افعاض أٛؼ  25ثسؾت آٔس ٜاؾت ،ثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ ضا ٘تیدٝ
ٔیٌیطیٓ .خسا َٚظیط ٔحسٚز ٜزأ ٝٙقبذم ٘ ٚیىٛیی ثطاظـ ضا ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
جذيل ( :)17بار عاملی ابعاد متغیر يابستٍ برازش ضذٌ
هتغیشّا

تاس ػاهلی

آصاس جٌسی کالهی

0/47

آصاس جٌسی غیش کالهی

0/60

آسیة پزیشی ّذف

0/89

قاتلیت دستشسی تِ ّذف (هطلَتیت ّذف)

0/84

خصَهت ًسثت تِ ّذف

0/47

حضَس هحافظ تَاًوٌذ فیضیکی

0/82

حضَس هحافظ تَاًوٌذ اجتواػی

0/86

سثک صًذگی هَاجِْ (دس هؼشض خطش تَدى)

0/76

سثک صًذگی اًجام سفتاس پشخطش

0/86

٘تبیح آظٔ ٖٛضٚاثظ زض ٔسَ وّی تحمیك زض خس َٚظیط آٚضز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝذطٚخی ٘طْ افعاض
آٔٛؼ  ٚؾغٛح ٔقٙبزاضی ثطای تحّیُ فبّٔی تأییسی وّی زض خس َٚظیط ،تٕبٔی فبُٔٞب اظ ثبض فبّٔی
ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض ثٛز٘س  ٚضاثغ ٝآٖٞب ثب ٔتغیط ٔى ٖٛٙزض ؽبٞط تأییس قس ٜاؾت.
جذيل ( :)18وتایج سطح معىاداری رابطٍَا
هتغیش

تاثیش

هتغیش

خطای استاًذاسد

آصاس جٌسی

<---

کالهی

0/782

آصاس جٌسی

<---

غیش کالهی

0/429

اّذاف هٌاسة

<---

آسیة پزیشی ّذف

0/522

اّذاف هٌاسة

<---

قاتلیت دستشسی تِ ّذف (هطلَتیت ّذف)

0/486

اّذاف هٌاسة

<---

خصَهت ًسثت تِ ّذف

0/473

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

<---

فیضیکی

0/569

حضَس هحافظ تَاًوٌذ

<---

اجتواػی

0/330

سثک صًذگی

<---

هَاجِْ (دس هؼشض خطش تَدى)

0/736

سثک صًذگی

<---

اًجام سفتاس پشخطش

0/691
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بحث و نتیجهگیری

زض ایٗ پػٞٚف ،ا٘ٛاؿ آظاض خٙؿی غیطوالٔی زض ضاثغ ٝثب ٔقِّٛیٗٛٔ ،ضز اضظیبثی لطاض ٌطفت  ٚثٙٔ ٝؾٛض
ف ٟٓزلیكتط ایٗ پسیس ٕٝ٘ٛ٘ ،ٜآٔبضی ٔتكىُ اظ ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ث ٝتقساز ٘ 343فط ٔٛضز
پیٕبیف ٚالـ قس٘س .ثطاؾبؼ ٘تبیح تحمیك ،ضطایت ٕٞجؿتٍی ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی ؾجه ظ٘سٌی ،اٞساف
ٔٙبؾت  ٚحضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس زض وُ پبؾرٍٛیبٖ حبوی اظ ایٗ اؾت ؤ ٝتغیطٞبی ٔصوٛض ثب ٔتغیط
ٚاثؿت ٝآظاض خٙؿی غیطوالٔی زاضای ضاثغٔ ٝقٙیزاض ثٛز ٜاؾت٘ .یع٘ ،تبیچ حبنُ اظ ضٌطؾی ٖٛزض ٔیبٖ
پبؾرٍٛیبٖ ٘كبٖزٙٞس ٜایٗ أط ٔیثبقس ؤ ٝتغیط ؾجه ظ٘سٌی ثب زاضا ثٛزٖ ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ضطیت
ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس ٚ )0/445( ٜاثط ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ثیفتطیٗ تأثیط ضا ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ
ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ زاقت ٝاؾت  ٚفطضیٔ ٝطثٛط ث ٝآٖ ٔٛضز تأییس ٚالـ قسٓٞ .چٙیٗ؛ ٔتغیطٞبی اٞساف
ٔٙبؾت ثب ٔیعاٖ ضطیت ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس ٚ 0/167 ٜاثط ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٘ ٚیع حضٛض ٔحبفؼ
تٛإ٘ٙس ثب ضطیت ضٌطؾی٘ٛی اؾتب٘ساضز قس 0/15 ٜثب زاضا ثٛزٖ اثط ٔٙفی ٔ ٚقىٛؼ ٞطوساْ ث ٝنٛضت
خساٌب٘ ٝثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّ َٛاثط ٔقٙبزاض زاقت ٚ ٝزض ٘تید ٝفطضیٞٝبی ٔطثٛط ثٝ
اثطٌصاضی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔصوٛض ِحبػ تدطثی تأییس قس.
أب زض ذهٛل اثقبز ٔتغیط ٚاثؿت ٝیقٙی آظاض خٙؿی فیعیىی  ٚغیطفیعیىی ٘تبیح ٌٛیبی ایٗ اؾت وٝ
زض ثُقس فیعیىی ٞط ؾٔ ٝتغیط ؾجه ظ٘سٌی ،اٞساف ٔٙبؾت  ٚحضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ث ٝتطتیت ثب زاضا ثٛزٖ
ضطایت ضٌطؾی٘ٛی  0/208 ٚ 0/168 ،0/367اثط ٔقٙبزاضی ثط آظاض خٙؿی غیطفیعیىی ظ٘بٖ ٔقّ َٛزاقتٝا٘س.
اثطٌصاضی ٔتغیطٞبی ؾجه ظ٘سٌی  ٚاٞساف ٔٙبؾت ث ٝنٛضت ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ  ٚاثطٌصاضی حضٛض ٔحبفؼ
تٛإ٘ٙس ٔٙفی ٔ ٚقىٛؼ ثٛز ٜاؾت .أب زض ثُقس آظاض خٙؿی فیعیىی ٔتغیطٞبی ؾجه ظ٘سٌی  ٚاٞساف ٔٙبؾت
ثب ضطایت ضٌطؾی٘ٛی  0/150 ٚ 0/442ثط آظاض خٙؿی فیعیىی اثط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاض زاقتٙس ،ایٗ زض حبِی
اؾت ؤ ٝتغیط حضٛض ٔحبفؼ تٛإ٘ٙس ثط آظاضخٙؿی فیعیىی ظ٘بٖ ٔقّ َٛفبلس اثط ٔقٙبزاض ثٛز ٜاؾت.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض اثتسای ایٗ پیٛؾتبض اقبض ٜقس ،ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ؾٛءاؾتفبز ٜخٙؿی اظ افطاز ٔقّ َٛیه
ٔؿئّ ٝثؿیبض قبیـ زض خبٔقٔ ٝقبنط اؾتٞ .طچٙس ث٘ ٝؾط ٔیضؾس و ٝثؿیبضی اظ ٔٛاضز آظاض یب ٌعاضـ
ٕ٘یقٛز  ٚیب ثطای زیٍطاٖ غیط اظ لطثب٘ی ٟٔ ٚبخٓ ٘بقٙبذت ٝثبلی ٔیٔب٘س٘ .تبیح پػٞٚف حبضط و ٝثٝ
ٔٙؾٛض ثطضؾی فٛأُ خبٔقٝقٙبذتی ٔٛثط ثط آظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّ َٛاؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ نٛضت
ٌطفت٘ ،كبٖ زاز و ٝآظاض خٙؿی غیطوالٔی ظ٘بٖ ٔقّٛٔ َٛضز ٔغبِقٔ ،ٝتبثط اظ ؾجه ظ٘سٌی  ٚفقبِیتٞبی
ضٚظٔط ٜآ٘بٖ ثٛز ٜاؾتٔ .غبثك ثب ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی ،لطثب٘ی قسٖ ثط اؾبؼ قیٜٞٛبی ظ٘سٌی افطاز ٚ
ضفتبض  ٚوطزاض آ٘بٖ زض ظ٘سٌی ٔتغیط اؾتٛ٘ .ؿ ظ٘سٌی افطاز ٘مف وّیسی زض آؾیتپصیطی آٖٞب زاضز ظیطا ٞط
لسض قی ٜٛظ٘سٌی یه ظٖ ثبظتط ثبقس یقٙی فقبِیتٞبی قغّی ،تفطیحی  ٚاٚلبت فطاغت ٚی زض ذبضج اظ
ذب٘ ٝثیفتط ثبقس ،زض زؾتطؼتط  ٚزض ٘تید ٝثیفتط زض ٔقطو ثعٜزیسٌی خٙؿی لطاض ذٛاٞس ٌطفت .ثسیٗ
ؾبٖ ایٗ ٘ؾطی ٝتٛظیـ ٘بٔٙؾٓ ثعٜزیسٌی ظ٘بٖ زض خطایٓ خٙؿی ضا زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ،ثط حؿت تفبٚت قیٜٛ
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ظ٘سٌی آ٘بٖ تجییٗ ٔیوٙس .اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ،ضفت  ٚآٔس قت ٍٙٞبْ ثٔ ٝىبٖٞبی
فٕٔٛی اظ قیٜٞٛبی ظ٘سٌی اؾت و٘ ٝطخ ثعٜزیسٌی ظ٘بٖ زض خطایٓ خٙؿی ضا ثبال ٔیثطز (خٛاٖ خقفطی
ثدٛٙضزی  ٚقبٞیس .)44 :1393 ،ٜزض ایٗ ثیٗ ،ظ٘بٖ زچبض ٔقِّٛیت ثب ثطذی اظ فٛأُ ذغط ث ٝنٛضت
ٔٙحهط ث ٝفطزی ٔٛاخٞ ٝؿتٙس و ٝثبفث آؾیتپصیطی ثیفتط آٖٞب زض ؾٛءاؾتفبزٜٞبی خؿٕی  ٚخٙؿی
ٔیقٛز .ایٗ فٛأُ ذغط قبُٔ فسْ تٛا٘بیی ثطای تطن یه ٔٛلقیت آظاض ث ٝزِیُ اذتالالت تحطن یب
ٚاثؿتٍی ث ٝیه ٔطالت اؾت  ٚزض ٘تید ٝآؾیتپصیطی ث ٝزِیُ ٔحسٚزیتٞبی خؿٕی ،شٙٞی  ٚفبعفی
افعایف ٔییبثس (یبً٘  ٚزیٍطاٖ.)35 :1997 ،
زض ٘ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ٜو ٝثطای تىٕیُ ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی ٔغطح قس ،ثعٜزیسٌی  ٚلطثب٘ی قسٖ
ظ٘بٖ ثب تقبُٔٞبی اختٕبفی آ٘بٖ ٔطتجظ ثٛزٓٞ ٚ ٜظٔبٖ ثب تغییط ایٗ تقبُٔٞب  ٚذهٛنیبت٘ ،طخ خطایٓ ٚ
آظاضٞب فّی ٝآ٘بٖ ٘یع تغییط ٔیوٙسٔ .غبثك ثب ٘ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔط ،ٜاٍِٞٛبی ظ٘سٌی ضٚظٔط ،ٜظ٘بٖ ضا اظ ذب٘ٝ
 ٚذب٘ٛاز ٜزٚض ٔیوٙٙس ٔ ٚدطٔبٖ ،ظ٘ب٘ی ثسٔ ٖٚحبفؼ وبضآٔس ضا پیسا ٔیوٙٙس .اظ عطف زیٍط ،وبٞف
اختٕبفبت ؾٙتی ،وٙتطَٞبی اختٕبفی غیطضؾٕی ضا و ٝثبفث ٔحبفؾت وبضآٔس ٔیق٘ٛس ،تضقیف ٔیوٙس
(خٛاٖ خقفطی ثدٛٙضزی  ٚقبٞیسٓٞ .)44 :1393 ،ٜضاؾتب ثب ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی ،زض ٘ؾطی ٝفقبِیت ضٚظٔطٜ
ذغط لطثب٘ی قسٖ٘ ،تید ٝچٍٍ٘ٛی ضفتبض  ٚافٕبَ فطزی ٔیثبقسٔ .غبثك ایٗ زیسٌبٞ ،ٜط چمسض و ٝفطز
ثیف تط ثیط ٖٚاظ ذب٘ ٝثٕب٘س ،ذغط ٔٛضز آؾیت لطاض ٌطفتٗ  ٚلطثب٘ی قسٖ ٚی افعایف ذٛاٞس یبفت چطا وٝ
زض ایٗ نٛضت احتٕبَ ثیكتطی ٚخٛز زاضز و ٝفطز زض ٔؿیط تطززی لطاض ٌیطز ؤ ٝدطٔبٖ ٘یع زض آٖ
ٔىبٖٞب حضٛض زاقت ٝثبقٙس .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝآؾیتپصیطی ٞسف ،ذغط ٚلٛؿ آظاض خٙؿی ضا زض اثقبز
ٔرتّف ثیفتط ٔی وٙس .ث ٝفجبضت زیٍط٘ ،بتٛا٘ی زض خٌّٛیطی اظ ا٘حطاف٘ ،مف ٕٟٔی زض افعایف آٖ زاقتٝ
 ٚافطازی و ٝزچبض ٔحسٚزیتٞبی خؿٕی ٞؿتٙس ثیفتط آٔبج لطثب٘ی قسٖ ضفتبضٞب  ٚآظاضٞبی خٙؿی
ٔٙحطفبٖ لطاض ٔیٌیط٘س .ث٘ٛع ثب تطویت فقبِیتٞبی ضٚظٔط ٚ ٜضٚیىطز ؾجه ظ٘سٌیٔ ،قِّٛیت  ٚآقىبض ثٛزٖ
فالئٓ ٘بتٛا٘ی ضا ث ٝفٛٙاٖ یه قطط ٔحسٚزوٙٙس ٜزض فقبِیتٞبی ضٚظٔط ٜاضظیبثی وطز٘س .ایٗ فالئٓ قبُٔ:
اؾتفبز ٜاظ فهب ٚ ،یّچط یب ٚؾیّ ٝزیٍط ث ٝزِیُ ٘بتٛا٘ی ثٛز ٜاؾت .تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔتغیطٞبی آ٘بٖ ٘كبٖ زاز
و ٝافعایف لطثب٘ی قسٖ ضا ٔیتٛاٖ ث ٝفالئٓ لبثُ ضٚیت ٘بتٛا٘ی ٘ؿجت زاز .قٛاٞس ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ایٗ
ایس ٜپكتیجب٘ی ٔیوٙس و ٝاحتٕبَ ثیفتطی ٚخٛز زاضز ؤ ٝدطٔبٖ ثباٍ٘یع ٜافطازی ضا ا٘تربة وٙٙس وٝ
آٖٞب ضا آؾیتپصیط ٔیزا٘ٙس (ث٘ٛع.)2013 ،
زض پبیبٖ پیكٟٙبز ٔیقٛز اظ آ٘دبییو ٝثٙب ثط ٘ؾطی ٝؾجه ظ٘سٌی خطْ یه اتفبق تهبزفی ٘یؿت ثّىٝ
تبثقی اظ ؾجه ظ٘سٌی لطثب٘ی اؾت ِصا ثٙٔ ٝؾٛض وبٞف احتٕبَ لطثب٘ی قسٖ افطاز ثٚ ٝیػ ٜظ٘بٖ ٔقَّٛ
ٔمتضی اؾت حساالٔىبٖ زض نٛضت اقتغبَ قیفتٞبی وبضی و ٝپیف اظ ؾبفبت قت یب ؾبفبت پطذغط
ٔیثبقس ضا ا٘تربة ٕ٘بیٙس .ث ٝفال ٜٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝؾجه ظ٘سٌی پطذغط احتٕبَ لطثب٘ی قسٖ ضا افعایف
ٔی زٞس فطز ٔقّ َٛثب فسْ اضتىبة ضفتبضٞبی پطذغط زض ٚالـ ثٛ٘ ٝفی اظ ذٛز زض ثطاثط ذغطات ثبِمٜٛ
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ٔحبفؾت ذٛاٞس وطز ٓٞ .چٙیٗ ٘ؾط ث ٝایٙىٔ ٝست ظٔب٘ی و ٝذبضج اظ ذب٘ ٝؾپطی ٔیقٛز اثطی ٔؿتمیٓ ٚ
ٔثجت زض لطثب٘ی قسٖ اٞساف ٔٙبؾت ذٛاٞس زاقتِ ،صا ضفبیت ٔٛاضز شیُ خٟت ٔه٘ٛیت ثیفتط افطاز
وبضؾبظ ذٛاٞس ثٛز :وبٞف ضفت  ٚآٔسٞبی غیطضطٚض زض ؾبفبت پط ذغط قجب٘ٝضٚظ ،خبیٍعیٙی ذطیسٞبی
آ٘الیٗ ث ٝخبی ذطیسٞبی حضٛضی ،فسْ حُٕ اقیبی ٌطاٖ لیٕت وٛٔ ٝخت خّت تٛخ ٝزیٍطاٖ ٔیٌطزز
 .... ٚفال ٜٚثط ایٗ زض ؾغح والٖ ٔیتٛاٖ ثب ثؿتطؾبظی ،تمٛیت  ٚحٕبیت اظ ضاٜا٘ساظی ؾبظٔبٖٞبی
زِٚتیٔ ،طزْٟ٘بز  ٚغیط زِٚتی ثط٘بٔٞٝبیی تساضن زیس تب ٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی فقبَ (غیط ٔقّ )َٛخٟت وٕه ٚ
ٕٞطاٞی ثب افطاز ٔقّ َٛثٝوبض ٌطفت ٝق٘ٛس تب زض ٔٛاضزی و ٝحضٛض اقربل زاضای ٔقِّٛیت زض ذبضج اظ ذب٘ٝ
اِعأی ٘یؿت ،أٛض تٛؾظ ایٗ افطاز حُ  ٚفهُ ٌطزز.
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