فكلٌبهِ علوی-دطٍّؿی علَم اخشوبعی داًؿگبُ آشاد اغالهی ٍاحد ؾَؾشس
غبل دٍاشدّن ،ؾوبزُ غَم ،دیبدی ( ،)42دبییص 1397
سبزیخ دزیبفز97/3/7 :

سبزیخ دریسؼ97/7/10 :

قف 87 – 108

بیٌیپرخاضگریبرپایِخطنهادراىٍٍیژگیّایضخصیتیدختراى


پیص
ًَجَاىپایًِْنضْریزد

فرضتِالساداتسیذحسٌی


*1

 -1کبزؾٌبغی ازؾد هؿبٍزُ ٍ زاٌّوبیی ٍاحد یصد ،داًؿگبُ آشاد اغالهی ،یصد ،ایساى.

چکیذُ
دسخبؾگسی اش خولِ ددیدُّبی ًبثٌْدابز دٍزُ ًَخاَاًی اغاز کاِ اش ؾایَ ابثات ساَخْی
ثسخَزداز اغز اش ایي زٍ ایي ددیدُ ثِ عٌاَاى یام هَعاَ هْان دز هغب رابر زٍاى ؾٌبغای ٍ
خبهرِ ؾٌبغی اسازگسفشِ اغز .ثسٍش زفشبز دسخبؾگسی دز ًَخَاًابىّ ،وواَى دیگاس زفشبزّابی
ًبثٌْدبز دز ایي غٌیي ،سبثیس ثػصایی اش هبدزاى ٍ ؾیَُّبی سسثیشی ٍ ازسجبعی آًْب هیدریسد .اش ایي
زٍ ایي دطٍّؽ ثب ّدف دیؽ ثیٌی دسخبؾاگسی ثاس دبیاِ خؿان هابدزاى ٍ ٍیطگیْابی ؾ كایشی
دخشساى دبیِ ًْن ؾْس یصد قَزر گسفز .دطٍّؽ حبعس یم هغب رِ ّوجػاشگی ثاَدُ ٍ خبهراِ
هَزدهغب رِ کلیِ داًؽ آهَشاى دخشس دبیِ ًْن ؾْس یصد ثَدًد کِ ثدیي هٌظَز  177داًاؽ آهاَش
ثب ثْسُ گیسی اش زٍؼ سكبدفی خَؾِ ای اًش بة ؾدًد .خؿان هابدزاى ثاب اغاش بدُ اش دسغؿاٌبهِ
خؿاان اغااذیلجسگس( )1988غااٌدیدُ ؾاادُ ٍ ًوًَااِ هااَزدًظس دسغؿااٌبهِ دسخبؾااگسی ثاابظ ٍ
دسی( ٍ )1992دسغؽ ًبهِ دٌح عبهت ؾ كیز((neo-ffi-rکبغشب ٍ هم کسی( )1992زا سکویت
ًوَدًد .دادُّب ثب اغش بدُ اش زٍؼّبی آهابزی ّوجػاشگی دیسغاَى ٍ سللیات زگسغایَى دز ًاسم
افصاز  spss23سدصیِ ٍ سللیت ؾدًدً .شبیح سللیت دادُّب ًؿبى داد دسخبؾگسی ًَخَاًبى ثب خؿان
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هبدزاى دز غغح هرٌبدازی( )p>0/01زاثغِ هثجز ٍ هرٌبداز دازد دز حاب ی کاِ زاثغاِ هرٌابدازی
ثیي دسخبؾگسی ًَخَاًبى ٍ ٍیطگیْبی ؾ كایشی آًابى هؿابّدُ ًؿاد .ثبسَخاِ ثاِ ایاي یبفشاِّاب
هیسَاى ًشیدِ گسفز کِ کٌشسل خؿن هبدزاى هیسَاًد ثاب کابّؽ دسخبؾاگسی ًَخَاًابى ّواساُ
ثبؾد.
ٍاژُّایکلیذی :دسخبؾگسی ًَخَاى ،خؿن هبدزاىٍ ،یطگیّبی ؾ كیشی.

هقذهٍِبیاىهسالِ
اهسٍشُ ثػیبزی اش خبًَادُّب اش خؿاًَز ٍ دسخبؾاگسی فسشًاداى خاَد ؾاکبیز دازًاد.آًْب
سوبیت دازًد کِ علز ایي زفشبزّب زا ثداًٌد ٍ زاُّبی دیؿگیسی ٍ اقالح زفشبز زادز ایي شهیٌِ ثاِ
کبز گیسًد .خؿن کِ یکی اش عَاعف هشداٍل کَدکبى ٍ ًَخَاًبى اغز دز اثس ثسخَزد آًْاب ثاِ
هبًری کِ ثسغس زاُ ّدفؿبى اساز گیسد حبقت هیؾَد ٍ ثِ دسخبؾگسی کِ یم ٍاکٌؽ عوَهی
ثِ ًبکبهی اهیبل اغز هٌدس هیگسدد (گلویي .)1381،اش غَیی خؿن دسؾَزسسیي ّیدابىّبغاز
کِ هیشَاًد هَخت اَی سسٍ ًیسٍهٌد ؾدى آدم خؿوگیي گؿشِ ٍ احػبظ کٌشاسل ٍی زا کابّؽ
دّد.کبزکسد هثجز ٍ فَاید خؿن دز خسأر ٍزشی ٍ ٍاکٌؽ ثِ ثی عدا شیّب ًیص غیس ابثت اًکابز
اغز .ایي ّیدبى دز عیي حبل اش اًَا خغسًبک ّیدبىّبغاز ثاِ عاَزی کاِ ّادف آى حشای
هیسَاًد ًبثَد کسدى هَاًع دز هلیظ ثبؾد (ثقبیی الکِ ٍ خلرشجاسی .)1389،ثاِ ّوایي د یات،ایي
هػئلِ سَخِ هش ككبى ثِ ٍیطُ زٍاًؿٌبغابى زا ثاِ خاَد خلات کاسدُ اغاز .دز عای غابلّابی
گرؾشِ،دطٍّؽّبیی ثِ هٌظَز یبفشي علت خؿن ٍ سبثیسار آى دز زٍاثظ ثیي فاسدی ٍ ؾایَُّابی
کٌشسل آى قَزر گسفشِ اغز .سلقیقبر ًؿبى هیدٌّد کِ خؿن اش خولِ ّیدبىّبیی اغز کاِ
ٍا دیي ثاِ عاَز هرواَل دز فسایٌاد سسثیاز فسشًاداى آى زا سدسثاِ هایکٌٌاد (کالزکً،اَاک ٍ
دٍدسی )2002 ،ثی سس دید ؾیَ دسخبؾاگسی دز هیابى ًَخَاًابى ،شًار خغاسی ثاسای غیبغاز
گرازاى ًظبم سرلاین ٍ سسثیاز اغاز.ایي هؿاکت زفشابزی ثاِ عاَز ابثات هالحظاِای ثاس عولکاسد
سلكیلی ٍ حسفِای ًَخَاًبى سبثیس هٌ ی گراؾشِ ٍ احشوبل اثشال ثِ ثیوبزیّبی زٍاًی ٍ خػاوبًی
زا افصایؽ هیدّد (عجدا ب قی ،دٍاچای ،قالجبیی ٍ هلواَدیّ.)1384 ،ووٌایي ایاي اخاشالل
زفشبزی ثبعث ایدبد سكَیس هٌ ی دز ثیي ّوػبالى ٍ آهَشگبزاى ،افز سلكیلی ،سسک سلكایت،
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هكسف هَاد ،ثیوبزی ٍ هؿکالر دیگس هیؾَد(اغذَشیشَ)2006 ،عالٍُ ثسایي ،یبفشِّبی ثسآهدُ
اش دطٍّؽّب ًؿبًگس آى ّػشٌد کِ کَدکبى ٍ ًَخَاًبى دسخبؾاگس دز ثصزگػاب ی ّان ثاِ اداهاِ
دسخبؾگسی سوبیت دازًد( ی .)2014 ،زفشبزّبی خؿًَز آهیص ٍا دیي ًػجز ثِ ًَخَاى هیسَاًاد
ثِ قَزرّبی ه شلف اش خولِ خؿًَزّبی زٍاًی ،هلسٍهیازّابی عابع ی ،سْدیاد ،ؾاسهٌدُ
کسدى ،سوػ س ،ثی سَخْی عبع ی ثِ ًیبشّبی زٍاًایً ،بغاصاگَیی ٍ خؿاًَزّابی خػاوبًی ٍ
ثدًی ثسٍش ًوبید .کَدکبى ٍ ًَخَاًبًی کِ هَزد ثی هْسی ٍ هلسٍهیز عبع ی ااساز هایگیسًاد
زفشبزّبی سضبدٍزشاًِ ،خؿًَز آهیص ٍ دسخبؾاگساًِ اش خاَد ثاسٍش هایدٌّد(الًاد ٍ ّوکابزاى،
 .)2016اگس چِ خؿن ّیدبًی عجیری ٍ گبّی ه ید اغاز ٍ ،ای خغسّابیی ًیاص ثاِ ّواساُ دازد .
ٍاشی خؿن خبزج اش کٌشسل ٍ ه سة ثبؾد ،هیسَاًد ثِ هؿکالسی دز کابز ،زٍاثاظ ثایي فاسدی ٍ
کی یز کلی شًدگی هٌدس ؾَد .ثسزغی آهبز ٍ اعالعبر ًؿبى هیدّد کاِ دز خٌاد دّاِ اخیاس،
خؿن ٍ دسخبؾگسی افصایؽ یبفشِ اغز ٍ ؾَاّد سدسثی شیبدی آثبز ه سة خؿان زا دز زٍاثاظ
اًػبًی ًؿبى دادُ اًد ( کَح ٍ ٌد ثسگ .)1992 ،ثبسَخِ ثاِ عاَازل هٌ ای ٍ ه اسة فاسدی ٍ
اخشوبعی خؿن دز خبیگبُ یکای اش ّیدابىّابی هٌ ای ،هػائلِ هْان هادیسیز خؿان اغاز  .دز
دطٍّؽّبی اخیس ثِ ّیدبى خؿن ،غٌدؽ ٍ دزک دیبهدّبی خؿن ٍ سبثیس هاداخالر آهَشؾای
سَخِ ؾدُ اغز (ًَاکَ ،زم ٍ ثلم .)2000 ،دز شهیٌِ کٌشسل خَد ،گػشسؼ ٍ سَغرِ زٍؼّابی
کٌشسل خؿن ٍ کٌشسل اغشسظ ثػیبز حبئص اّویز اغز (آیَاًیم .)2006 ،آثبز عرف ٍ کبغاشی
دز هدیسیز خؿن ،فساسس اش ًبزاحشیّبی ؾ كی ٍ س سیت زٍاثظ ثیي فسدی اغاز ٍ ثاِ اخاشالل
دز غالهز عوَهی ،ثسٍش ًبغبشگبزی عوَهی ٍ دیبهدّبی شیبى ثبز زفشبزّبی دسخبؾاگساًِ هٌداس
هیؾَد ٍ دز قَزسی کِ ایي ّیدبى ًیسٍهٌد ثِ دزغشی هْبز ًؿَد هیسَاًاد هابًع هَفقیاز ّواِ
خبًجِ ٍ کبزکسد ثْیٌِ افساد ،گسٍُّب ٍ خَاهع ؾَد (ًَیادی ٍ ثسخرلای .)1386 ،ارا خؿان هْابز
ًؿدُ ٍیطگی ثػیبزی اش اخشاللّبی زٍاًی ٍ خػوی اغز  .ثسای هثبل سلقیقابر ًؿابى دادُ اًاد
کِ خؿن ثب ؾدر افػسدگی ،هكسف کَکبئیي ،هكسف ا کت ٍ اادام ثِ خَد کؿای ّوجػاشگی
داؾشِ اغز .اش عسف دیگس هؿاکالر خػاوی چاَى دزدّابی عَدکٌٌادُ کواس ،ثیوابزی آساسٍ
غکلسٍش الجی ٍ عسٍای ،دیع زیشوی الجی اش ًاَ فیجسیالغایَى دّلیصی،افاصایؽ فؿابز خاَى ٍ
چسثی خَى ،کبّؽ سَاى ٍاهدگی ٍ کبّؽ احػبظ خَة ثَدى افساد ًیاص ثاب خؿان ّوجػاشگی
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داؾشِ اًد(.ؾکیجبیی سْساًی دٍغز ،ؾاْسیَز ٍ آثابزیً .)1383 ،ظسیاِ داسداشاى ه شلاف چؿان
اًداشّبی هش بٍسی دزثبزُ هبّیز ؾ كیز اًػبى دازًد .ثٌبثسایي چٌداى ؾگ ز اًگیص ًبغاز کاِ
سب ثِ اهسٍش سرسیف ٍاحدی اش ؾ كیز کاِ هاَزد سَافام ّواِ ًظسیاِ دسداشاًسٍاًؿٌبغای اغاز،
ٍخَد ًداؾشِ ثبؾد(دسٍثي ٍ خبى.)2003،1
ؾ كیز ثسای فسٍید یکذبزچگی غِ دبیگبُ زٍاًی ًْبد ،هي ،فساهي دز غبشهبى زٍاًی اغاز.
دز غز ًبهِ ٍازى سرسیف ؾ كیز چٌایي آهادُ اغاز :ؾ كایز ثسخٌجاِّابی عقلی،عابع ی،
اًگیصؾی ٍ فیصیَ َضیکی فسد گ شِ هیؾَد ثِ عجبزر دیگس ثِ هدوَعِ هَ ِّابیی کاِ اًػابى زا
غسدبًگِ هیدازد(هبی ی .)1387 ،دز ایي سرسیف هدوَعِ عَاهت دز کٌابز ّان ااساز دادُ ؾادُ
اغز اهب اؾبزُ ای ثِ یکذبزچگی ایي عَاهت دیداًؿدُ اغز .ؾلدٍى ،دَیب ثاَدى ؾ كایز زا دز
سرسیف خَد هغسح ًوَد ٍ آى زا چٌیي عٌَاى کسد" :ؾ كایز یاب غابشهبى یابفشگی دَیؿای ثاِ
خٌجِّبی عقلی،عبع ی ،اًگیصؾی ٍ فیصیَ َضیکی فسد هیگَیٌد( ".کسیوی.)1389،
دیسٍى ٍحدر یبفشگی زا ّوساُ ثب خٌجِّبی هشوبیص دز سرسیف خَد ثسخػشِ هایًوبیاد .ثادیي
قَزر کِ ؾ كیز ثِ ٍحدر یبفشگی سبم ٍ سوبم یم فسد ّوساُ ثب ٍیطگیّابی افشسااای دایان
هثت َّؼ ٍ هصاج دز زفشبز اعالق هیگسدد( .کسیوایّ .)1389،یلگابزد ؾ كایز زا ا گَّابی
هریي اش زفشابز ٍ ؾایَُّابی س کاس های داًٌاد کاِ ًلاَُ غابشگبزی هؿا ف زا ثاب هلایظ سریایي
هیکٌد(دسٍیي ٍ خبى.)1381 ،
کشت ثب زٍیکسد سللیت عبهلی آى زا ددیادُ ای های داًاد کاِ ثاِ هاب اهکابى دایؽ ثیٌای زفشابز
ؾ ف دز یم هَاریي هریي زا هیدّد(اسکیٌػَى ،اسکیٌػَى ٍ ّیلگبزد.)1388 ،
هیؿت ثب زٍیکسد هَاریشی ٍ زفشبزی ًگسی کِ اس بذ کاسدُ ،آى زا ا گاَی هشوابیصی اش زفشابز
هی داًد کِ غبشؼ یبفشگی ّس فسد زا ثب هَاریزّبیؽ دز شًدگی هؿ ف هیکٌد ٍ زی زّاب ٍ
زگِّبی دزًٍی ؾ كیز زا ثِ ً ع عَاهت هَاریشی کٌبز هیًْد(هَزگبى.)1986 ،
آ ذَزر ؾ كیز زا غبشهبى دَیبیی اش ًظبمّبی زٍاًی -فیصیَ َضیم فسد هیداًد کِ افکابز
ٍ زفشبز اٍ زا هؿ ف هیکٌد(ؾَ شص ٍ ؾَ شص .)1390 ،ثٌبثسایي هایساَاى ؾ كایز زا " غابشهبى
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دَیب ٍ ًػجشبً دبیدازی کِ فسد زا اش دیگساى هشوبیص کسدُ ٍ اهکبى دیؽ ثیٌی ًػجی زفشابز فاسد زا دز
هَاریزّبی هریي فساّن هیکٌد" سرسیف کسد(آاب یَغ ی.)1388 ،
را دز دطٍّؽ حبعس ًگبزًدُ دز ًظس دازد ثِ ایي غَال دبغخ دّد کاِ آیاب خؿان هابدزاى ٍ
ٍیطگیّبی ؾ كیشی ًَخَاى ،دسخبؾگسی زا دیؽ ثیٌی هیکٌد؟
ادبیاتٍپیطیٌِتحقیق
هذلپٌجعاهلیضخصیتعجقِ ثٌدی چبزچَثی ًظبم داز ثسای سوبیص ابئت ؾدىً ،ظن دادى ٍ ًبم گرازی اًَا گاسٍُّاب
دز یم علن اغز(خبى ٍ دسٍیي .)1381 ،اش خولِ اّداف اقلی عجقِ ثٌدیّبی علوای،ازائاِ اش
حَشُّبی اقلی ٍ غبیت یم علن اغز کِ اش عسیم آى هیسَاى سرداد شیبدی اش هَازد خبـ ٍ
هٌ سد زا ثِ خبی ثسزغی خداگبًِ ،ثِ قَزر (گسٍّی ٍ هشرباجبً) غبدُ سس،هَزد ثسزغی ااساز داد.
عالٍُ ثس ایٌکِ،یم عجقِ ثٌدی ثِ قَزر عوَهیدریسفشِ ؾدُ اغاز .هایسَاًاد ساب حاد شیابدی
فسآیٌد افصایؽ ٍ اًشقبل یبفشِ ّابی سدسثای زا اش عسیام ازائاِ یام غیػاشن ًبهگارازی ٍ ٍاضگابى
اغااشبًدازد سػااْیت کٌااد(خبى ٍ غااسیَ اغااشبٍا .)1999 ،خَؾااج شبًِ علاای زغاان ٍخااَد چٌاایي
دؾَازیّبیی ،هیسَاى ادعب کسد دع اش چٌدیي دّاِ سلقیام ،زٍاى ؾٌبغابى ؾ كایز دز حابل
ًصدیم ؾدى ثِ یم ٍفبق عوَهیدز هَزد ٍیطگیّبی ؾ كیشی اًػبى ّػشٌد :هدل دٌح عابهلی
ؾ كیز(خبى ٍ غسیَ اغشبٍا.)1999 ،
ثس اغبظ ایي هدل ،ؾ كیز اش داٌح ثراد اقالی سؿاکیت ؾادُ اغاز کاِ عجبزسٌاد اش  :زٍاى
زًدَز خَیی( ،)Nثسًٍگسایای( ،)Eاًرغابف داریسی( ،)Oغابشگبزی(ٍ ،)Aظی اِ ؾٌبغای (.)C
حدن اًجَّی اش سلقیقبر دز شهبىّبی ه شلف ٍ ثب اثصازّبی ٍ ًوًَِّابی هش بٍر،اقالی ثاَدى
ایي دٌح عبهت زا سبیید کسدُ اًد ٍ ًؿبى دادُ اًد کاِ ّاس داٌح عبهات هارکَز اش اعشجابز ّوگاسا ٍ
س کیکی ثیي اثصاز ٍ ثیي ًبظس خَثی ثسخَزدازًد ٍ دز عی سلَل فسد ًػجشبً دبیاداز هایهبًٌادّ .اس
کدام اش عبهتّب یم ثرد ّػشٌد ًِ یم گًَِ یب ًَ (هبًٌد سیخّابی ؾ كایز) ثادیي هرٌاب کاِ
س بٍر افساد دز ّس ثرد ٍ هَ ِ ،س بٍر کوی ٍ دزخبسی اغز .دز ایاي هادل ّاس عبهات اش ؾاؽ
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هَ ِ سؿکیت ؾدُ اغز کِ ثِ ق بر ه شلف سلز دَؾاؽ آى عبهات اؾابزُ دازًاد (داسٍیي ٍ
خبى.)1381،
ابعادضخصیتدرهذلپٌجعاهلیضخصیتهککریٍکاستازاثسر هم کسی ( ٍ )1949دت کبغشب ( )1942ثبهغب رِ هػشوس دز هسکص دطٍّؽّابی دیاسی
ؾٌبغی هَغػِ علویسٌدزغشی «هسیلٌد» ٍ ثب سکیِ ثس زٍؼ سللیت عبهلی ثِ دٌح عبهت ًیسٍهٌاد دز
ؾٌبخز ٍیطگیّبی ؾ كیز اًػبىّب دغز یبفشٌد کِ ّس کدام اش ایاي  5عبهات دز دزٍى خاَد
ؾؽ ٍیطگی خبـ (خوربٍ30یطگی)زا ؾبهت هی ؾاًَد ٍ دز ٍاااع داٌح عبهات هرسفای ؾادُ زا
هیسَاى «غَدس ق بر» ًبهید(هبیلی .)1985 ،هدل ازائِ ؾدُ اش غاَی زاثاسر هام کاسی ٍ دات
کبغشب ثِ هدل دٌح عبهلی ؾ كیز هؿَْز اغز .ایي هدل ؾ كیز افساد زا ثِ داٌح ثراد ثاصزگ
ؾبهت زٍاى زًداَز خاَ یی ،ثسًٍگسایای ،اًرغابف داریسی ،غابشگبزی ٍ ٍظی اِ ؾٌبغای سقػاین
هیکٌد.
 زٍاى زًدَز خَیی ()Nهَثسسسیي الوسٍ هقیبظّبی ؾ كیز سقبثت غبشگبزی یب ثجبر عبع ی ثب ًبغبشگبزی یاب زٍاى
زًدَز خَیی اغز .هش ككبى ثاب یٌی اًاَا گًَابگًَی اش ًابزاحشیّابی عابع ی ،چاَى ساسظ
اخشوبعی،افػسدگی ٍ خكاَهز زا دز افاساد سؿا یف های دٌّاد،اهب هغب رابر ثای ؾاوبز ًؿابى
هی دّد،افسادی کِ هػشرد یکی اش ایي ٍعریزّبی عبع ی ّػشٌد،احشوبالً ٍعریزّبی دیگس زا
ًیص سدسثِ هیکٌٌد (هم کسی ٍ کبغشب.)1992 ،
سوبیت عوَهی ثِ سدسثِ عَاعف هٌ ی چَى سسظ ،غن،دغشذبچگی ،عكجبًیز ،احػابظ گٌابُ
ٍ ً سر هدوَعِ Nزا سؿکیت هیدٌّد ٍ ثیؿاشسیي آهابدگی ثاسای ًابزاحشیّابی زٍاًؿاٌبخشی زا
دازد .عَاعف ؾکٌٌدُ هبًع اش غبشگبزی هی ؾاَدّ ،اس چٌاد هػاشرد داؾاشي عالیام غیاس هٌغقای
ّػشٌد ٍ کوشس ابدز ثِ کٌشسل سکبًؽّبی خَد ثَدُ ٍ خیلی عریف سس اش هسداى ٍ شًابى ثاب ًواسُ
ثبال،ثب دؾَازی ثیؿشسی ثب اغشسظ کٌبز هی آیٌدّ .ووٌبى کِ اغن ایي عبهت ًؿبى هیدّد،ثوبزاًی
کِ ثِ عَز غٌشی ثِ عٌَاى ًَزٍسیم سؿ یف دادُ ؾدُ اًد .کالً ًوسُ ثبالیی دز خسدُ هقیابظ N

ثِ دغز هی آٍزًد( ثِ عٌَاى هثبل آیسًر  1964ثِ ًقت اش کبغشب ٍ هم کسی.)1992 ،اهب هقیبظ
زٍاى زًدَز خَیی اًداشُّبیی ّوبًٌد غبیس هقیبظّبیؽ یم ثراد اش ؾ كایز غاب ن زا اًاداشُ
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هی گیسدً .وسار ثبال هوکي اغز ًؿبًِ احشوبل اثشال ثِ ثسخی اش اخشالالر زٍاًای دز ًظاس گسفشاِ
ؾَد ٍ ًوسار ثبالی Nهوکي اغز اش اًَا هؿکالر زٍاى دصؾکی ثبؾد ،اهب شیس هقیبظ ثب یام
اخشالل ابثت سؿ یف زٍایی ّوساُ ًجبؾد .ثِ عٌَاى هثبل یم فسد هوکي اغز اخشالل ؾ كایز
چٌد اخشوبعی داؾشِ ثبؾد ٍ ًوسُ ثبالیی دز Nکػت ًکٌدٍ .اشی کِ ًوسُ فسد دز هقیبظ Nدابییي
اغز ،ایي فسد دازای ثجبر عبع ی ثَدُ ٍ هروَالً آزام،هرشدل ٍ زاحز اغز ٍ ابدز اغز کِ دز
هقبیػِ ثب افسادی کِ ًوسار آًْب دز Nفؿبزشاغز ،ثدٍى آؾ شگی یب ّیبَّ ثب هَاریشْبی اغاشسظ
آٍز زٍثسٍ ؾَد.
 ثسًٍگسایی ()Eثسٍى گساّب خبهرِ گسا ّػشٌد ،اهب سَاًبیی اخشوبعی فقاظ یکای اش قا بسی اغاز کاِ حیغاِ
ثسٍى گسایی دازای آى اغز .عالٍُ ثس آى دٍغز داؾشي هسدم ،عالاِ ثاِ ؾاسکز دز گاسٍّابی
ثصزگ ٍ گسدّوبیی،ثب خسار ثَدى ،فربل ثَدى ٍ دسحسف ثَدى ًیص اش ق بر ثاسٍى گساّبغاز.
آًْب ثساًگی شگی خٌػی ٍ ًیص سلسیم زا دٍغاز دازًاد ٍ هشوبیلٌاد کاِ ثؿابؼ ثبؾٌد(کبغاشب ٍ
هم کسی.)1992 ،
ثٌب ثس سرسیف خبى ٍ غسیَ اغشبزٍ ( ،)1999ثسٍى گسایی ثیبًگس ٍخَد زٍیکسدی دساًاسضی ثاِ
خْبى هبدی ٍ اخشوبعی دز فسد ّػشٌد کِ ٍیطگیّبیی چَى هسدم آهیصی ،فربل ثاَدى ،ابعریاز
ٍ خسار زا ؾبهلوی ؾَد .غبشؼ دریسی ًؿبًگس خْز گیسی اخشوبعی ٍ خبهرِ دػاٌد دز هقبثات
ًگسؼ خكوبًِ ًػجز ثِ دیگساى اغز ،کِ ٍیطگیّبیی چَى ًَ دٍغشی،خَؼ الجی،اعشوابد ٍ
فسٍسٌی زا ؾبهت هی ؾَدّ .س ادزکِ ًؿبى دادى ٍیطگیّبی ثسٍى گساّب آغابى اغاز ،ثاِ ّوابى
اًداشُ ًؿبى دادى ٍیطگیّبی دزٍى گساّب هؿکت اغز .دز ثسخی اش سَقیفّبی دزٍى گسایای
ثبید ثِ هٌص ِ فقداى ثسٍى گسایی دز ًظس گسفشِ ؾَد سب ثِ عٌَاى عد ثسٍى گسایی،اش ایي زٍ افاساد
دزٍى گسا خَد دازسسًد سب غیس دٍغشبًِ،هػشقت اًد سب دیسٍ ،یکٌَاخز ٍ هشربد ٌاد ساب سٌجاتٍ ،اشای
هٌظَز ایي اغز ایي افساد سسخیح هی دٌّد سٌْب ثبؾٌد ،ؾبید گ شِ ؾَد ایاي افاساد کواسٍ ّػاشٌد.
خكَقیبر گ شِ ؾدُ ؾبید دز هَازدی عدیت یب ثرید ثِ ًظس ثسغٌد اهب سٌْب ثِ کوم سلقیقابر
هشرددی یس آٍزدُ ؾدُ اًد ٍ هَخت دیؿسفزّبی ه َْهیدز هدل دٌح عبم گسدیدُ اًد(کبغاشب ٍ
هم کسی.)1992 ،
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 اًرغبف دریسی()Oاًرغبف دریسی زاّی ثصزگ ثِ غَی ٌّسّ،یدبى،ه بعسار ،س کاسار غیاس هرواَل ،سكاَیس
غبشی ذٌّی ،کٌدکبٍی ٍ سدبزة گًَبگَى اغز .ثِ عٌَاى یم ثرد اقالی ؾ كایز،اًرغبف
دریسی کوشس اشE ٍ Nؾٌبخشِ ؾدُ اغز .عٌبقس سدسثِ داریسی چاَى سكاَز فربل،احػابظ شیجاب
دػٌدی،سَخِ ثِ احػبغابر دزًٍی،سٌاَ علجی،کٌدکابٍی ذٌّی،اغاشقالل دز اضابٍر ،اغلات
ًقؿی دز ًظسیِّب ٍ غٌدؽّبی ؾ كیز،ای ب ًوَدُ اًد .اهب ثِ ّن دیَغشی آًْاب دز یام حیغاِ
ٍغیع ٍ سؿکیت عبهلی اش ؾ كیز ثِ ًدزر هغسح اغز .اؾ بـ سدسثِ دریس ّن دزثبزُ دًیابی
دزًٍی ٍ ّن دزثبزُ ی دًیبی ثیسًٍی کٌدکبٍ ّػشٌد ٍ شًدگی آًْب اش لبػ سدسثی غٌای اغاز.
آًْب هبیت ثِ دریسؼ عقبید خدید ٍ ازشؼّبی غیس هشرابزف ثاَدُ ٍ عویام ساس اش اؾا بـ غیاس
هٌرغفّ ،یدبىّبی هثجز ٍ هٌ ی زا سدسثِ هیکٌٌد .شیس هقیبظّبی اًرغبف دریسی عجبزسٌاد اش:
خیبل دسداشی ،شیجب ؾٌبغی ،احػبظّب ،اعوبل،عقبید ٍ ازشؼّب(کبغشب ٍ هم کسی .)1992 ،ایي
افساد ادزر سكَیس غبشی ذٌّی ثبال،دازای گٌدیٌِ ٍاضگبى غٌی،ایادُّابی خب ات ٍ ثادیعٍ،از
خَد زا قسف س کس ثِ چیصّب ،کلوبر غ ز ثِ کبز ثسدى دازًد.
 غبشگبزی ()Aثی ؾم ق ز غبشگبزی ثسای ثْشس ثِ دغز آٍزدى ٍ ًگْدازی هسدم ٍیطگی غَدهٌدی اغز.
ایي افساد ثِ هساست ثْشس اش افساد فباد سغبثم دریسی عوت هیکٌٌد ٍ دز هَاخْاِ ثاب هَاریازّابی
غ ز ٍ هشضبد ،افکبز هغلم اغاشجدادی زا ثکابز ًوایگیسًاد .افاسادی کاِ سغابثم داریسی دازًاد
هیسَاًٌد یم داًؿوٌد ،کبزؾٌبظ ،هٌشقد ٍ غسثبش خَثی ثبؾٌدّ .وبًٌاد ثاسٍى گسایی،غابشگبزی
ثردی اش سوبیالر ثایي ؾ كای اغاز .افاساد ّوػابش ثاِ ّان حػایّ،وکبزی ،اعشوابد کاسدى ٍ
حوبیز ّبی ثیي ؾ كی سوبیت دازًاد .اغات هقبثات هػائَ یز دریسی،عادم هػائَ یز داریسی
اغز .ایي افساد اؾ بـ ثی اعشوبد،ؾکبک ،فباد ّان حػای،کلِ ؾام ٍ خؿاي ّػاشٌد( یجسر ٍ
یجسر .)1998 ،شیس هقیبظ ّبی هػائَ یز داریسی عجبزسٌاد اش:اعشوابد ،قاساحزً ،اَ دٍغاشی،
دیسٍشی،سَاعع ٍ دل زحن ثَدى(کبغشب ٍ هم کسی.)1998 ،
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 ٍظی ِ ؾٌبغی()Cکبغشب ٍ هم کسی ( )1998هرشقدًد کِ ایي عبهت ثب کٌشسل سکبًِّب ٍ خَیؿشي دازی اادزر
ازادُ ٍ هَفقیز ازسجبط دازد .ایي ق ز ثِ ًؿبى دادى خَد اًغجبای ،عوت ثِ ٍظبیف ٍ ًبئت ؾدى
ثِ هَفقیز دال ز هی کٌد .غلجِ ًقؿِ ثس زفشبز ثی ّدف ٍ ثی ًظوایاش ٍیطگایّابی ایاي قا ز
هلػَة ؾَد .ثب ایي ق ز هلػَة ؾَد .ثب ایي ق ز هیسَاًین زاّای ثاسای کٌشسلّ،ادایز ٍ
سٌظین سکبًِّبی خَدهبى دیدا کٌین .عودُ سسیي هػب ِ هَزد ؾوَل ق ز قا ز ٍظی اِ ؾٌبغای
عجبزر اغز اش ((ًیبش ثِ هَفقیز)) .آًْب علی زغن هَاًع هَخَد،دز زفع آًْب هكسًد ٍ سوبیات ثاِ
داز ٍ کبهت ثَدى دازًدٍ .ظی ِ ؾٌبغی هروَالً ثب دؿشکبز ٍ ابثلیزّبی خػاوبًی هاسسجظ اغاز.
افساد فباد ایي قا ز اش ثبزیام ثیٌای الشم،دااز ٍ دابکیصگی شیابد اخشٌابة هایکٌٌاد( یجسر ٍ
یجسر .)1998 ،شیس هقیبظّبی ٍظی ِ ؾٌبغی عجبزسٌد اش ؾبیػاشگیً،ظن ٍ سسسیت،فسهابًجسدازی،
دیؿسفز علجی،خَد ًظن دّی ٍ حػبثگسی ه ید ثَدُ ٍ ؾبخف هٌبغجی ثسای دیؿگَیی عولکسد
دز ثػیبزی اش هؿبغت اغز .چسا کِ سوبیت ایي افساد ثسای دغشیبثی ثِ هَفقیز ثیؽ سس اغز.
دز اداهااِ ثااِ سلقیقاابر داخلاای ٍ خاابزخی کااِ دز ازسجاابط ثااب ایااي هَعااَ اًداابم ؾاادُ اغااز
هیدسداشین:
زٍشهٌد ٍّبؾوی( )1393دز دطٍّؽ خَد ثب عٌَاى ًقؽ کؿاوکؽّابی ٍا ادیي (دادز) دز
دسخبؾگسی فسشًداى ثِ ایي ًشبیح دغز یبفشٌد کِ سبکشیم حت سربزل دسخبؾگسی فیصیکی ددز
دیؽ ثیٌی کٌٌدُ هثجز دسخبؾگسی ثدًی ،خؿن ٍ ًوسُ کت دسخبؾگسی ًَخَاى اغاز .سبکشیام
حت سربزل دسخبؾگسی کالهی،قسفبً دیؽ ثیٌی کٌٌدُ هثجاز خكاَهز ًَخاَاى ثاَدُ اغاز ٍ
سبکشیم اغشدالل ددزاى ًیص ،دیؽ ثیٌی کٌٌدُ هٌ ای دسخبؾاگسی (ثادًی ،خؿان) ًَخاَاى ثاَدُ
اغز دز هدوَ یبفشِّب حبکی اش آى ثَد کِ اغش بدُ ددز اش سبکشیمّبی ه سة ثس دسخبؾگسی
ًَخَاًبى سأثیسار هٌ ی دازد ٍ سبکشیم غبشًدُ اغشدالل ،سأثیسار هثجز ثاس ّوایي ؾابخفّابی
غبشگبزی زٍاًی دازد.
ثْسٍشی ٍ ّوکابزاى ( )1395دز داطٍّؽ خاَد ثاب عٌاَاى زاثغاِ علای خؿاًَز فیصیکای ٍ
عبع ی ٍا دیي ثبهدیسیز خؿن ٍ زفشبزّبی دسخبؾگساًِ کَدکبى هجشال ثِ اخشالل ًبفسهبًی هقبثلاِ
ای ثب هیبًدیگسی زاثغِ ٍا د-فسشًد ٍ ّود ی ثِ ایي ًشابیح دغاز یبفشٌاد کاِ خؿاًَز عابع ی
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دازای اثس هػشقین هرٌی داز ثس زفشبز دسخبؾگساًِ ٍ هدیسیز خؿن ثَد اهب خؿاًَز فیصیکای سٌْاب
دازای اثس هػشقین ثس زفشبز دسخبؾگساًِ ثَد.
یبفشااِّاابی ثساّیواایٍ ّوکاابزاى( )1396دز دطٍّؿاای ثااب عٌااَاى ثااسآٍزد ٍازیاابًع خؿاان ٍ
عسحَازُ ّبی ًبغبشگبز داًؿدَیبى ثب ا گَّبی ازسجبط خبًَادُ ًؿبًگس سابثیس چؿاوگیس ا گَّابی
خبًَادُ دز عسحَازُ ّبی ًبغبشگبز ٍ خؿن داًؿادَیبى اغاز .ثاِ ایاي هرٌای کاِ خابًَادُّاب ثاب
ا گَی ازسجبعی گ ز ٍ ؾٌَد اش دید عبع ی حوبیز کٌٌدُ ّػاشٌد ثٌابثسایي فسشًاداى افاصٍى ثاس
داؾشي فسقز اثساش ٍخَد ،حوبیز اخشوبعی خبًَادُ زا احػبظ هایکٌٌادٍ .خاَد ایاي ؾاسایظ
سَاًبیی هْبز ثیسًٍی ٍ دزًٍی زا دز فسشًاداى ایدابد هایکٌاد ٍ ایاي احػابظ هابًع اش هؿاکالر
زٍاًی ٍ ّیدبًی هبًٌد ثسٍش خؿن ٍ دسخبؾگسی هیؾَد.
کبسصٍگبسوي دز سلقیقبر خَد ثِ ایي ًشیدِ زغیدًدٍ :ا ادیٌی کاِ ثاسای حات سرابزلّابی
خَد ؾیَُّبی خكوبًِ ای ثِ کبز هی ثسًد ،فسشًداًی دازًد کاِ اش ًظاس هرلوابى آًْاب ًؿابًِّابی
زفشبز عد اخشوبعی سس دازًد (ثِ ًقت اش ثسخرلی.)1380 ،
دطٍّؽّبی دیگسی ًظیس دطٍّؽّبی ( کٍَیشص،ازٍى ٍّبغاوي ،1977،دشسغاي ،خای ،آز،
 )1989ثب سأیید ثس ازسجبط ثیي غجمّبی فسشًد دسٍزی ٍ دسخبؾگسی عٌَاى هیدازًد سٌجیاِ ثادًی
ثِ خكَـ اگس هکسز ٍ ثی حػبة ٍ کشابة اعوابل ؾاَد هَخات ثاسٍش دسخبؾاگسی ؾادید ٍ
خكَهز دز فسشًداى خَاّد ؾد.
ًشبیح دطٍّؽ ًیکع ٍ ّوکبزاى (ً )1999ؿابى های دّاد کاِ دزیار کاسدى هلجاز ،اعوابل
ادزر ،سٌجیِ ثدًی ٍ ثیثجبسی ثب دسخبؾگسی زاثغِ دازد.
گسؾَف ()2002دزیم ثسزغی فساسللیلی ًؿابى داد کاِ سدابزة سٌجیاِ ثادًی دز کَدکابى
ًبفسهبًی هقبثلِ ای دیؽ ثیٌی کٌٌادُ زفشابز دسخبؾاگساًِ دز دٍزُ ثصزگػاب ی ٍ ًَخاَاًی ثاَدُ ٍ
ّووٌیي هبًع زاثغِ هغلَة فسشًدٍ-ا د هیؾَد.
داًػوَز ،ثَکس ٍ ا ٌدیم (ً )2013ؿبى دادًد کِ احػبغبر هٌ ی ٍا دیي ثِ خكَـ هابدز
ًػجز ثِ کَدکبى،دیؽ ثیٌی کٌٌدُ زفشبز دسخبؾگساًِ،عدم ثجابر ّیدابى ٍ هؿاکالر اخشوابعی
ثیؿشسی اغز.

دیؽثیٌی دسخبؾگسی ثس دبیِ خؿن هبدزاى ٍ ٍیطگیّبی ؾ كیشی دخشساى ًَخَاى دبیِ ًْن ؾْس یصد 97 /

اغذیٌبشٍال ٍ ّوکبزاى ( )2014عی دطٍّؿی ثب عٌَاى ًقؽ ثدزفشبزی زٍاًؿٌبخشی دز غالهز
زٍاى کَدک ٍ ًَخَاى ٍ ًشبیح آى ًؿبى دادًد غبثقِ ثدزفشبزی ٍا دیي (غَءاغش بدُ احػبغای ٍ
یب ثی سَخْی عبع ی) ًػجز ثِ غَءاغش بدُ خػاوی ٍ خٌػای ثاب هؿاکالر زفشابزی ثیؿاشسی دز
دٍزُ ًَخَاًی کَدکبى ًبفسهبًی هقبثلِ ای ّوساُ اغز.
ّووٌیي ی ٍ ّوکبزاى (ً)2016ؿبى دادًد کِ آشاز ٍ اذیز کَدکبى ثِ خكاَـ خؿاًَز
عبع ی،زاثغِ ٍا د -فسشًاد زا س سیات کاسدُ کاِ ّوایي اهاس زفشابز دسخبؾاگساًِ ثیؿاشسی زا دز
ًَخَاًی ٍ ثصزگ غب ی دیؽ ثیٌی هیکٌد.
رٍشپژٍّص
دطٍّؽ حبعس اش هٌظس ّدف ،کبزثسدی ٍ اش ًظس ًَ دطٍّؽ ،سَقی ی -سللیلی ثَدُ ٍ دز
غبل  1396اًدبم ؾدُ اغز .اثصاز گسدآٍزی دادُّب ثسای غٌدؽ خؿن اش دسغؿٌبهِ ثبظ ٍ دسی
اغااش بدُ گسدیااد .ایااي دسغؿااٌبهِ هسکاات اش  29عجاابزر اغااز کااِ چْبزگًَااِ اش زفشبزّاابی
دسخبؾگساًِ ،یرٌی دسخبؾگسی ثدًی ،دسخبؾگسی کالهی،خؿن ٍ خكَهز زا ازشیبثی هیکٌاد،
دبغخّب دز ایي هقیابظ ثساغابظ هقیابظ  5دزخاِ ای یکاسر اکابهالً ؾاجیِ هاي اغاز ( ،)5ساب
حدٍدی ؾجیِ هي اغز ( ًِ ،)4ؾجیِ هي اغز ًِ ؾجیِ هي ًیػز( ،)3سب حدٍدی ؾاجیِ هاي ًیػاز
( ،)2ثِ ؾدر ثِ هي ؾجیِ ًیػز ( })1هلبغجِ هیؾًَدّ.ووٌیي ثسای اًداشُ گیاسی ؾ كایز اش
دسغؿٌبهِ ؾ كیز ًئَاغش بدُ ؾدُ اغز کِ ایي دسغؿٌبهِ یکای اش آشهًَْابی ؾ كایشی اغاز
کِ ثس اغبظ سللیت عَاهت غبخشِ ؾدُ اغز ٍ اش خدیدسسیي اثصازّب دز شهیٌِ ؾ كیز اغز کِ
سَغظ هم کسی ٍ کَغشب دزغبل 1985سلز عٌَاى دسغؿٌبهِ ؾ كیشی NEOهرسفی ؾد .فاسم
سددید ًظس ؾدُ ایي دسغؿٌبهِ سَغظ ّوبى هَ یي سلز عٌاَاى فاسم سددیدًظسؾادُ دسغؿاٌبهِ
ؾ كیشی ًئَ ازائِ ؾدُ اغز.
ّووٌیي ثسای اًداشُ گیسی ؾ كیز اش دسغؿٌبهِ ؾ كیز ًئَ اغش بدُ ؾدُ اغاز کاِ داٌح
عبهت یب حیغِ اقلی زٍاى ًطًدی ،ثسًٍگسایی ،اًرغبف دریسی ،د ذریسثَدًَهػئَ یز داریسی دز
آى عساحی ؾدُ اغز .ایي دسغؿٌبهِ یکی اش آشهًَْبی ؾ كایشی اغاز کاِ ثاس اغابظ سللیات
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عَاهت غبخشِ ؾدُ اغز ٍ اش خدیدسسیي اثصازّب دز شهیٌِ ؾ كیز اغز کِ سَغظ هام کاسی
ٍ کَغشب دز غبل  1985ثب عٌَاى دسغؿٌبهِ ؾ كیشی  NEOهرسفی ؾد.
دز ایي سلقیم خبهرِ آهبزی هَزد ثسزغی ّوِ دخشساى دبیِ ًْن دٍزُ اٍل هشَغغِ ؾْس یاصد
دز غبل ّ 97-96ػشٌد کِ سرداد ًوًَِ ثب اغاش بدُ اش فسهاَل کاَکساى  ً 250اس ثاِ دغاز آهاد.
اًش بة گسٍُ ًوًَِ ثِ د یت دساکٌدگی خبهرِ هاَزد هغب راِ ثاِ زٍؼ سكابدفی خَؾاِ ای چٌاد
هسحلِ ای اًدبم گسفز.ثِ ایي قَزر کِ اش ً2بحیِ آهَشؼ ٍ دسٍزؼ یصدً ،بحیِ  2ثاِ قاَزر
سكبدفی اًش بة ؾد .اش ثایي دثیسغاشبىّابی هقغاع دٍزُ اٍل 5 ،دثیسغاشبى ثاِ قاَزر سكابدفی
اًش بة گسدید ٍ غذع دسغؿٌبهِّابی دسخبؾاگسی ٍ ؾ كایز سَغاظ  ً 250اس داًاؽ آهاَش
سکویت ٍ خوعآٍزی ؾد کِ ًْبیشب دسغؿٌبهِّبی ابثت ثسزغی 177عدد ثاَد .ثٌابثسایي 177داًاؽ
آهَش ًوًَِ دطٍّؽ هب زا سؿکیت دادًد.
دبیبیی ٍ زٍایی هقیبظ دسخبؾگسی ،ثبظ ٍ دسی دز ایساى سَغظ هلودی هَزد غٌدؽ ااساز
گسفز .عسایت زٍایی هیبى  0/37سب  0/78هشغیس ثاَد ٍ هرٌابداز ثَدًاد ٍ آ ابی کسًٍجاب 0/89
ًؿبى دٌّدُ اعشجبز دسغؿٌبهِ فبزغی دسخبؾگسی ثبظ ٍدسی اغز.
دبیبیی ٍ زٍایی دسغؿٌبهِ ؾ كیز دز کؿاَزّبی ه شلاف خْابى اشخولاِ دز ایاساى اعشجابز
یبثی ؾدُ اغز .دز ایساى فسم ثلٌاد ،سَغاظ گسٍغای ،هْسیبزٍعجبعجابیی( )1380اعشجبزیابثی ؾاد
ًٍشبیح ؾجیِ ًشبیح ثدغز آهدُ دز آشهَى دزکبغشب(ً )1992ؿبى داد کِ ّوجػاشگی  5شیسهقیابظ
فسم کَسبُ یب فسم ثلٌد اش  ./77سب  ./92اغزّ .ووٌیي ّوػبًی دزًٍی شیس هقیبظّبی آى دز داهٌِ
 ./68سب ./86ثسآٍزد ؾدُ اغز.
یافتِّایپژٍّص

دااع اش خوااع آٍزی دادُّاابی هَزدًیاابش ،دادُّااب ثااِ دٍ زٍؼ هااَزد سدصیااِ ٍ سللیاات اااساز
هی گیسًاد .اثشادا ثاسای سَقایف دایام خبهراِ آهابزی هاَزد ثسزغای اش آهابز سَقای ی(خداٍل
فساٍاًی ،هیبًگیي ٍاًلساف اغشبًدازد) ٍ آهبز اغاشٌجبعی داع اش اعویٌابى اش ًسهابل ثاَدى دادُّاب
سَغظ آشهَى کَ وَگسٍف اغوسیٌَف ،آشهَى عسیت ّوجػشگی دیسغَى ٍ سللیت زگسغایَى
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چٌدگبًِ ثب اغش بدُ اش ًسم افصاز  spss23هَزد غٌدؽ اساز گسفشِ ٍ ثِ اغشٌبد آشهاَىّابی اًدابم
ؾدُ ًػجز ثِ سبیید یب زد فسعیبر سكوین گیسی ؾدُ اغز.
ضاخصّایتَصیفیپرخاضگریدختراى

جذٍل-1
هشغیس

سرداد

هیبًگیي

اًلساف هریبز

دسخبؾگسی دخشساى

177

91/70

19/24







ضکلّ-1یستَگرامهربَطبِهتغیرپرخاضگریدختراى


ّوبًغَز کِ اش ؾکت ٍ ًوَداز  1هؿ ف اغز هیبًگیي ٍ اًلساف هریبز ًوسار دسخبؾگسی
دخشساى ثِ سسسیت ثساثس ثب  24.19 ٍ 70.91اغز.
ضاخصّایتَصیفیخطنٍالذیي

جذٍل-2
هشغیس

سرداد

هیبًگیي

اًلساف هریبز

خؿن ٍا دیي

177

117/51

22/62
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ضکلّ-2یستَگرامهربَطبِهتغیرخطنٍالذیي


ّوبًغَز کِ اش ؾکت ٍ ًواَداز  2هؿا ف اغاز هیابًگیي ٍ اًلاساف هریابز ًواسار خؿان
ٍا دیي ثِ سسسیت ثساثس ثب 62.22 ٍ 51.117هی ثبؾد.
یفیٍیژگیّایضخصیتی

ضاخصّایتَص

جذٍل-3



هشغیس ٍیطگیّبی ؾ كیشی

سرداد

هیبًگیي

اًلساف هریبز

زٍاى آشزدُ گسایی

177

40.18

5.08

ثسًٍگسایی

177

38.75

4.39

گؿَدگی

177

40.55

4.30

هَافم ثَدى

177

35.58

5.24

ثب ٍخداى ثَدى

177

38.38

5.83
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41
40
39
38
37
Series1

36
35
34
33
باوجدان بودن

گشودگی

موافق بودن

برونگرایی

روان آزرده
گرایی

ًوَدارهربَطبٍِیژگیّایضخصیتی

ضکل-2


ّوبًغَز کِ اش ؾکت ٍ ًوَداز  41-4هؿ ف اغز ثابالسس یاي هیابًگیي ()40.55هسثاَط ثاِ
ٍیطگی ؾ كیشی گؿَدگی ٍ دبییي ساسیي هیابًگیي(ً )35.58یاص هسثاَط ثاِ ٍیطگای ؾ كایشی
هَافم ثَدى اغز .ثسای ثسزغی ادعابی ٍخاَد ّوجػاشگی ثایي دٍ هشغیاس کوایخؿان ٍا ادیي ٍ
دسخبؾگسی اشسللیت ّوجػشگی اغش بدُ هیکٌینّ .وبًغَز کِ دز خدٍل هؿ ف اغاز عاسیت
ّوجػشگی دیسغَى ٍ غغح هرٌبدازی ٍ سرداد دادُّب زا ًؿبى هیدّد .ثس اغابظ ایاي خسٍخای اش
آى خبیی کِ غغح هرٌبدازی کوشس اش  5دزقد اغز ( )0/000هرلاَم هایگاسدد ّوجػاشگی ثایي
ایي دٍ هشغیس ٍخَد دازد.
جذٍلّ-4وبستگیهربَطبیيخطنٍالذیيٍپرخاضگریًَجَاى
دسخبؾگسی ًَخَاى
ّوجػشگی

غغح هرٌبدازی

عسیت ّوجػشگی

ًشیوِ ًْبیی

خؿن هبدزاى

0/024

0/11

رابطِهستقین
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ثااسای ثسزغاای ادعاابی ٍخااَد ّوجػااشگی ثاایي دٍ هشغیااس کواای ٍیطگاایّاابی ؾ كاایشی ٍ
دسخبؾگسی اش سللیت ّوجػشگی اغش بدُ هیکٌینّ .وبًغَز کِ دز خدٍل هؿ ف اغز عاسیت
ّوجػشگی دیسغَى ٍ غغح هرٌبدازی ٍ سرداد دادُّب زا ًؿبى هیدّد .ثس اغابظ ایاي خسٍخای اش
آى خبیی کِ غغح هرٌبدازی کوشس اش  5دزقد اغز ( )0/000هرلاَم هایگاسدد ّوجػاشگی ثایي
ایي دٍ هشغیس ٍخَد ًدازد.
ّوبستگیهربَطبیيٍیژگیّایضخصیتیٍپرخاضگریًَجَاى

جذٍل-5
دسخبؾگسی ًَخَاى
ّوجػشگی

غغح هرٌبدازی

عسیت ّوجػشگی

ًشیوِ ًْبیی

زٍاى آشزدُ گسایی

0/449

0/057

عدم زاثغِ

دزًٍگسایی

0/758

0/023

عدم زاثغِ

گؿَدگی

0/943

-0/005

عدم زاثغِ

هَافم ثَدى

0/501

-0/051

عدم زاثغِ

ثب ٍخداى ثَدى

0/334

-0/073

عدم زاثغِ

بحثًٍتیجِگیری
دطٍّؽ حبعس ثِ هٌظَز دیؽ ثیٌی دسخبؾگسی ًَخَاى ثس دبیِ خؿن هابدزاى ٍ ٍیطگایّابی
ؾ كیشی دخشساى ًَخَاى دبیِ ًْن ؾْس یاصد اًدابم داریسفز .سدصیاِ ٍ سللیات دادُّاب اش عسیام
سللیت ٍازیبًع زگسغیَى ًؿبى هیدّد کِ دز غغح هرٌبدازی کوشس اش 5دزقد هرٌی داز اغاز
دز ًشیدااِ دسخبؾااگسی ًَخااَاى ثااب خؿاان هاابدزاى زاثغااِ هرٌاابدازی دازد ٍاش آًدااب کااِ عااسیت
ّوجػشگی هقدازی هثجز اغز هؿ ف هیؾَد کِ زاثغِ هػشقین ثیي دٍ هشغیس ٍخَد دازد.
ایي یبفشِ ثاب داطٍّؽّابی ای ٍ ّوکابزاى( ،)2016ایي ٍ ّوکابزاى( ٍ )2014اغاذیٌبشٍال ٍ
ّوکبزاى(ّ )2014وػَ اغزّ .ووٌیي ثْسٍشی ٍ ّوکبزاى( )1395دز داطٍّؽ خاَد ثاب عٌاَاى
زاثغااِ علاای خؿااًَز فیصیکاای ٍ عاابع ی ٍا اادیي ثااب هاادیسیز خؿاان ٍ زفشبزّاابی دسخبؾااگساًِ
کَدکبى هجشال ثِ اخشالل ًبفسهبًی هقبثلِ ای ثب هیبًدیگسی زاثغِ ٍا د-فسشًد ثِ ایي ًشیداِ زغاید
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کِ خؿًَز عبع ی ٍ فیصیکی هبدزاى دازای اثس هػشقین هرٌی داز ثس زفشبز دسخبؾاگساًِ ًَخاَاى
دازد .دز سجییي ایي یبفشِ هی سَاى گ ز کِ زفشبزّابی خؿاًَز آهیاص هابدزاى ًػاجز ثاِ فسشًاداى
هیسَاًد ثِ قَزرّبی ه شلاف اش خولاِ خؿاًَزّابی زٍاًیمهثات هلاسٍهیازّابی عابع ی،
سْدیااد ،ؾااسهٌدُ کااسدى ،سوػاا س ،ثاای سااَخْی عاابع ی ثااِ ًیبشّاابی زٍاًاایً ،بغااصاگَیی ٍ
خؿًَز ّبی خػوبًی ٍ ثدًی هثت کشم شدى ،غَشاًدى ،عسثِ شدى ثب اؾیبء ثسٍش دیدا هایکٌاد.
هبدزاًی کِ اش ؾیَُّبی هػشجداًِ هثت سٌجیِ ثدًی ،دغشَزار هػشقین ثدٍى سَخیاِ کاسدى آىّاب ٍ
سْدید ٍ هلسٍهیز اغش بدُ هی کٌٌاد احشوابل دسخبؾاگسی فسشًاد خاَد زا افاصایؽ هایدٌّاد ٍ
کَدکبى ٍ ًَخَاًبًی کاِ هاَزد ثای هْاسی ٍ هلاسٍهیاز عابع ی ااساز هایگیسًاد ،زفشبزّابی
سضبدٍزشاًِ ،خؿًَز آهیص ٍ دسخبؾگساًِ اش خَد ثسٍش هیدٌّاد .دز ًشیداِ هایساَاى گ از کاِ
هدیسیز خؿن سَغظ هبدزاى ثِ عٌَاى یم زفشبز غبشؼ یبفشاِ اهکابى سغییاس زفشبزّابی کالهایٍ
غیس کالهیٍ افکبز ٍ احػبظّبی هٌ ی ًَخَاًبى زا فساّن هیکٌد.
ّووٌیي سدصیِ ٍ سللیت دادُّب اش عسیم سللیت ٍازیابًع زگسغایَى ًؿابى هایدّاد کاِ دز
غغح هرٌبدازی کوشس اش 5دزقد ثیي ٍیطگایّابی ؾ كایشی ًَخَاًابى ٍ دسخبؾاگسی ًَخاَاى
زاثغِ هرٌبدازی ٍخَد ًدازًد.
ایي یبفشِ ثب دطٍّؽ ؾرجبًی ثْبز( )1385ثبعٌَاى هقبیػِ ٍ ثسزغای ازسجابط ثایي ٍیطگایّابی
ؾ كیشی ٍ هیصاى دسخبؾگسی دز ٍزشؾکبزاى دز زؾشِّبی هٌش ات ٍزشؾای ؾْسغاشبى ّواداى
ّوػَ اغز کِ هؿ ف ؾد ثایي خكیكاِ دزٍىگسایای ٍ ثاسٍىگسایای ٍ دسخبؾاگسی دز ثایي
ٍزشؾکبزاى زؾشِّبی ثکع ،سٌیع زٍی هیاص ،ثادهیٌشَى ،فَسجابل ،ثػاکشجبل ٍ ٌّادثبل هرٌایداز
ًیػااز ّووٌاایي عااسیت ّوجػااشگی ثاایي خكیكااِ ثبثجاابسی ٍ دسخبؾااگسی دز ثاایي ٍزشؾااکبزاى
زؾشِ ّبی ثکع ،ثػکشجبلٌّ ،دثبل ٍا یجبل هرٌی داز ًیػزّ .ووٌایي ایاي یبفشاِ ثاب داطٍّؽ هْشاب
اغکٌدزًطادٍ ّوکبزاى( )1395سلز عٌَاى ثسزغای عَاهات ؾ كایشی ٍ سکبًؿاگسی دز هاسداى
فربل ٍ غیس فربل ؾْس سجسیص کِ ًؿبى دادُ اثربد سکبًؿگسی ثب هَ ِّبی گؿاَدگی ٍ ثسًٍگسایای
ؾ كیز زاثغِ هرٌبدازی ًدازد ّوػَ اغز .دز سجییي ایي یبفشاِ هایساَاى گ از کبغاشب ٍ هام
کسا( )1992دٌح عبهت ثصزگ ؾ كیز زا سوبیالسی هرسفی کسدُاًد کِ شهیٌِ شیػاشی دازد یرٌای
س بٍرّبی زفشبزی هسثَط ثِ دٌح عبهت ثاِ ضىّاب ،غابخشبز هغاص ٍ هبًٌاد آى ثاس هایگاسدد .ایاي
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سوبیالر اغبغی ،آهبدگی عوت ٍ احػبظ ثِ ًلَی خبـ اغز ٍ ثِ عاَز هػاشقین سلاز سابثیس
هلیظ اساز ًدازًد .آىّب ثب عسح هددد هػئلِ عجیرز دز ثساثس سسثیزً ،ظس خَد زا ثِ ایاي سسسیات
ثیبى هیکٌٌد«:خبى کالم ایي اغز کِ ق بر ؾ كیز هبًٌد خلم ٍ خَ ،آهابدگیّابی دزًٍای
دز هػیس زؾد ثَدُ ٍ اغبغبٌ هػشقت اش سبثیسار هلیغی ّػشٌد» ثب سَخِ ثِ ؾَاّد هسثَط ثاِ ازثای
ثَدى سوبیالر اغبغی ،سبثیسار هلدٍد آى ّب اش ٍا دیي ٍ هغب رابسی کاِ دز غابیس فسٌّارّاب ٍ
اًَا هَخَدا ر ؾدُ اغز ،هم کاسا ٍ کبغاشب هرشقدًاد کاِ ؾ كایز اش یام زغاؽ دزًٍای
ًؿأر هی گیسد .ثب ایي دید ،ق بر ؾ كیز ثیؿاشس هشاأثس اش عَاهات شیػاشی اغاز ساب هلكاَل
سدسثِ شًدگی ٍ ؾکَفبیی سوبیالر اغبغی ثِ ٍغیلِ هلیظ .ثِ عٌَاى هثبل س بٍرّبی اقلی ثایي
دزٍى گسایی ٍ ثسٍى گسایی کِ اٍ یي هلَز ًظسیِ دٌح عبهلی ّػز،زفشبزی ًیػز ثلکِ شیػاشی
ٍ ضًشیکی اغز ٍ علز اقلی آى دز غغح اًگی شگی هغصی آىّب اغز افساد ثسٍى گسا ثسخالف
افساد دزٍى گسا ،غغح اًگی شگی هغصی دبییي سس ٍ آغشبًِ حػی ثبالسس دازًد ،ثِ سلسیم حػای
ٍاکٌؽ کوشسی ًؿبى هی دٌّد ٍثِ خبعس دبییي ثَدى غغح ثساًگی شگی هغصیؿبى ثِ سلسیم ًیبش
دازًدٍ ثِ عَز فربل آى زا هیخَیٌد.
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