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 اؾتازياض گطٍُ ٖلَم اجتواٖي زاًكگاُ فطزٍؾي هكْس، حسیهمیرزايی

 قٌاؾي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس تثطيع اضقس جاهِٗ واضقٌاؾي، تاتکوظری

 
چکیدٌ

امّسف پػٍّف حايط، ت ؾُِ قْط هياًسٍآب زض ؾال تحهيلي ّاي اضظقي تا َّيت هلي زاًف طضؾي اضتثٌا ًٓ . اؾت 1390-91آهَظاى پؿط همُٕ هَت

ؾُِ ضٍـ تحميك پيوايكي ٍ جاهِٗ آهاضي وليِ زاًف زُ اؾت 300قْط هياًسٍآب ٍ حجن ًوًَِ ( ًفط 2423) آهَظاى همُٕ هَت گيطي  ضٍـ ًوًَِ. ًفط َت

زٍُ  اظ پ ؾْوِي ٌيي هحمك ؾاذِت تطاي جوٕاي َت ضي زازُ طؾكٌاهِ اؾتاًساضزٍ  ّوچ ٔ نَضيٍ  پايايي آى تا اٖتثاض اتعاض اًساظُ. ّا اؾتفازُ قس ٍآ گيطي اظ ًَ

ًثاخ ِت تطتية  ام. تط آٍضز قسُ اؾت 80/0ٍ 89/0اؾتفازُ اظ ضٍـ آلفاي وطٍ سي قف ّاي اضظقي تطاؾاؼ تمؿينًٓ يج ًتا. اًس قسُگاًِ آلپَضت تطضؾي  ٌت

ام اضظقي  زّس ِت جع اضظـ پػٍّف ًكاى هي از ًٓ ٌّطي، اجتواٖيٍ  ؾياؾي ِت تطتية اضظـ)ّاي التهازي، تيي زيگط اٗت ٌٗازاض، ( ّاي زيٌي، ٖلوي،  ِ ه ضاُت

ٌيي. آهَظاى ٍجَز زاضز هؿتمين ٍ هثثت تا َّيت هلي زًاف ٍاتؿتِ زضنس اظ تغي 20زاز وِ  هتغيطُ ًكاى اظ ضگطؾيَى چٌس ًتايج حانل ،ّوچ يطات هتغيط 

ؾٍ هتغيط اضظـ  . قَز ّاي زيٌي تثييي هي َّيت هلي َت

َيت هلي، اضظـ: َایکلیدیياژٌ ام اضظقي،ّ  ي،ًٓ   .آهَظاى، هياًسٍآبزاًف ّاي زٌي
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مسأٍلتیان

ًَي، هتحَل زًياي زض َاهٕ وٌ از زض ج  زچفاض  هرتلف   ّاي ظهيٌِ ٍ اٗت

ًَس، هي تحَل ٍ تغييط  زض تغييفط  تحفَتت،  يفي ا تطيي هْن جولِ اظ ق

اؾففتي اجتوففاٖي ّففا اضظـ َاهففٕ اضظقففي تحففَتت. آًْ جففِ  ج َت

ٍاى ٍ قٌاؾاى جاهِٗ تؿياضي اظ جولِ ِ  ضا اجتواٖي قٌاؾاى ض  ذفَز  تف

ِ  ايفي  تط ٖالٍُ ّا اضظـ ييا .اؾت وطزُ جلة  زض اؾاؾفي  ًمفف  وف

َيي ٍ ّسايت ؿاى تى ًَگي  ٍپيفسايف   زض ،زاضًفس  تطْٖفسُ  ّا ًا  چگف

ترففاب ًففَٔ وكففَضي، ٍ ٌگففيفطّ تففيي اضتثاَففات ف ٍ ًا  گففعٌي

غي ََل م   . ّؿفتٌس  تأثيطگفصاض  ًيفع  ٖلَم اظ اؾتفازُ ٍ تىٌ اهفطٍظُ تفسٍا

ٔ تحَتت اضظقي تا ٌٖايت ِت  قفست  ٍ تحفَتت  ايفي  جْت ٍ ًَ

َافك آهسى ٍجَز ِت تاٖث ْاآً فالى  ٍ ّا آقَب اتحازّا، ّا، ت  ّفاي  ٌت

ًَاگَى ؿفاى اهفطٍظي اظ   قرهيت .اؾت قسُ جْاى زض گ  طتوثف  ًا

َاى ٌّجاضّاي ٍ ّا اضظـ ِ  تطويفة يافتفِ اؾفت،    ًاّور  زض ضا ٍا وف

ي ِت ظًسگي وكاوف هؿيطّاي   .اؾت وكاًسُ حيطًا

قفاى   الگَّاي اجتواٖي ّؿتٌس وِ زض حس پصيطـ «ّا اضظـ» 

ؾٍ گطٍّي اظ اففطاز  تٓفاضات هكفتطن ٍ       ،َت هثٌفايي تفطاي ايجفاز ًا

َيفت     ٓفين ضفتفاض ٍ ّ ن   يفاتي ا  هٗياضي تطاي ّفسايت ٍ ٌت ففطاز ففطّا

ِ   اؾتٌاز ِت اضظـ. وٌٌس هي قٌاؾفاى والؾفيه ٍ جسيفس     ّا ًفعز جاهٗف

ضا  «ّفا  اضظـپسيسُ اجتواٖي »،  قٌاؾي جاهِٗ .ٖوَهيت زاقتِ ٍ زاضز

س هي ٍ يىي اظ ٌٖانط اؾاؾي فطٌّگ هٌكأ اثط اجتواٖي ظيفطا زض   ؛زًا

َٔا ضفتاضّفا ٍ َفطظ تفىفط جوٗفي ٍ زض پكفت وليفِ         ف ٍضاي ّوِ ًا

فتِ اؾت ّا ٍ ٖالين، جْاًي اظ فىط ٍ اضظـ هسلّا،  ؾاظهاى   .ّا ًْ

َيت افطاز تا تىيِ تط اضظـ  ّفا  ز ٍ اضظـگيفط  ّفا قفىل هفي    ّ

َيت اجتوفاٖي ّؿفتٌس   هثٌاي قىل ٍاى قٌاؾفي   . گيطي ّ اظ هٌٓفط ض

ٍ  گيطي قرهيتي ّؿتٌس ّا جْتاجتواٖي، اضظـ ترفاب   ٍ هٗياض ًا

ّا اهَضي هُلفَب  اضظـ ،اظ ايي جْت. گيطًسگيطي لطاض هيتهوين

ترففاب ضا ؾففازُ تففَزُ، اظ ذففالل تطضؾففي  ،وٌٌففس ّوچٌففيي تففط هففي ًا

ـ   ّاي ّط جاهِٗ هي اضظـ تمفازات، ًگفط َاى ِت ٖا ّفا، لًفاٍت ٍ    ت

ا پي تفطز  َيت زض هٌٗاي اجتواٖي آًْ ٍاتتفطيي ٌٖهفط    اضظـ. ّ ّفا 

تراب وٌف زاضًس ٍ هثٌفاي   تأثيطّاي اجتواٖي  فطٌّگي ّؿتٌس، زض ًا

َيت قىل  (.109:1388 ٖلوي،) گطزًساجتواٖي افطاز هيگيطي ّ

ن آٍضًفسُ هٗياضّفايي ضفتفاضي ٍ ًگطقفي اففطاز      اضظـ ّا فطّا

ًَس، فطٌّفگ     اگط اضظـ. ّؿتٌسجاهِٗ  ّا زچاض قَن يفا تحفطاى قف

س  َّا فس ففطزي    اضظـ. قسٖوَهي ًيع زچاض تحطاى ذ ّا ٖالٍُ تفط ٗت

ام اجتواٖي ّن  قفَز حففّ   تا جايي وِ گفتِ هفي  ؛گصاضًستأثيطزض ًٓ

ٍاتؿفتِ   حىَهت ِت حفّ اضظـ َيت هلي ٍ فطٌّگي جاهٗفِ  ّا ٍ ّ

فام اضظقفي   . اؾت َاهٕ ٍ تغييط ًٓ ام اضظقي ج گلْاضت تط تغييط ًٓ اٌي

 (.116: 1387آظازهطظآتازي، )ويس زاضز أّاي لسين ٍ جسيس ت ًؿل

َيت هلي اظ جْفات هرتلففي هْفن ٍ     ام اضظقي ٍ ّ ًٓ ِ هُاٗل

َيفت ضا ضوفي هْفن      ؾَ تؿفياضي  اظ يه: يطٍضي اؾت هَيفَٔ ّ

ؿاى هيقىل س ٍ زض حميمفت  گيطي قرهيت ٍ ضفتاض ًا تحميفك   ،زاًٌ

ام اضظقفي اففطاز    ِ ضا ِت هٌعِل قٌاذت هثاًي ضفتاضي ٍ ًٓ زض ايي ضاُت

َيفت اففطاز ٍ   . وٌٌستلمي هي ام اضظقي هَئَ ّ اهطٍظُ ٖالٍُ تط ًٓ

ًَي اؾفت       َاهٕ ًيع تفِ قفست زض حفال تغييفط ٍ زگطگف چٌاًىفِ   ؛ج

َيفت  «ًازّاي فطٌّگي ٍ لَهيت» ّفاي هحلفي    وِ ًاقي اظ َْْض ّ

ًَي ِت حؿاب هي هٌثٕ انلي چالف ،اؾت ايفي   .آيفس ّا زض زٍضاى وٌ

ٔ لَهي ظياز ذهَناً هؿأِل اظ جولفِ ايفطاى اظ    ،زض وكَضّاي تا تٌَ

 .حؿاؾيت ذاني تطذَضزاض اؾت

ام اضظقي ٍ  ،اظ زيگط ؾَ َيفت   هؿأِلپطزاذتي ِت هَئَ ًٓ ّ

ف هلي، زض ويفت اؾفت وفِ زٍضُ     تيي زًا آهَظاى اظ آى ضٍي حائع ّا

ي تففِ تففاٍض تؿففياضي اظ نففاحة  ًَا جفف ففطاى، هطحلففِ حؿففاؼ ًَ ًٓ

َيت اؾت قىل َيفت   . گيطي ّ فس ّ يفاتي  ٖسم زضن زضؾفت اظ فطاٌي

ام اضظقي آًاى زض ايي زٍضاى اى ٍ ًٓ ًَا ج فس  ٖالٍُ تط آًىِ هي ،ًَ ًَا ت

س تطاي ول هي ،ظا تاقس تطاي آًاى آؾية ًَا هكفىالتي ضا   ًيفع  جاهِٗت

 .زض پي زاقتِ تاقس

ًَگي     هؿأِل ،تط ّويي اؾاؼ فِ چگف اؾاؾي ايي تحميفك هُاٗل

َيفت هلفي    ام اضظقفي ٍ ّ فف  اضتثاٌ تيي ًٓ آهفَظاى پؿفط قفْط     زًا

 .اؾت 1390-91هياًسٍآب زض ؾال تحهيلي

 

مثاویوظریيتجرتی

ٍ « ذفَز »هفَْم اؾاؾي زض هىتة وفٌف هتماتفل ًوفازي هَيفَٔ     

َيت»گيطي ًَگي قىلچگ هؿأِل طيِ تيفاى  . اؾت« ّ تطاؾاؼ ايي ًٓ

َيت يفه وٌكفگط زض ًتيجفِ تٗاهفل تفا ؾفايط        هي قَز وِ ذَز ٍ ّ

هاّيفت ٍا   ،ياتس ٍ تفسيي تطتيفة  گيطز ٍ ضقس هي وٌكگطاى قىل هي
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َاى ؾلؿفلِ هطاتثفي اظ      . قَز ؾاذتِ هي زض ايي زيسگاُ ذفَز  تفِ ٌٖف

َيت وي ّا زضن هيّ ٍاؾُِ زضجِ ّا ٓين قفسُ قَز وِ ِت  فس ٍ   ت ٌت ًا

ٓين هي  . وٌٌس ضفتاضّاي وٌكگطاى ضا زض تٗاهالت اجتواٖي ٌت

فط گطفتفِ    ،ّاي اهطٍظيزض زيسگاُ َيت اهطي اجتواٖي زض ًٓ ّ

فاتطايي ؾفيال،     هي قَز وِ حانل تٗاهالت افطاز تا يىسيگط اؾفت، ٌت

ع، ) اؾتهتغيط ٍ چٌسگاًِ  طيفِ ٖوفَهي    . (5: 1391جٌىٌي ِت هَجفة ًٓ

ًَع  َيفت   »وٌف پاضؾ فام فطٖفي ّ اؾفاؼ پايفساض قرهفيت ضا    « ًٓ

امؾاظز ٍ هي هي س تط ؾايط ًٓ ًَا ٍاتفٍ هيفاًي  ت قفاى  ّاي فطٖي ٍ تط ض

اضت وٌس ًٓ ( ،ِ ًَعي   . (164: 1387ضٍق وٌف اجتواٖي زض هٌٗفاي پاضؾف

ٌوفاي آى        گيفعُ ٍ ضّا ؿفاًي اؾفت وفِ ًا آى قاهل ّوِ ضفتاضّفاي ًا

فا ضا زض زًيفاي ذفاض     يهٗاً . وٌفس وكف  هفي  ي اؾت وِ وٌكگط آًْ

ٍيػگي اتطايي،  ّاي انلي وٌف اجتواٖي زض حؿاؾيت وٌكفگط تفِ   ٌت

هٗاًي چيعّا ٍ هَجَزاتي اؾت وِ زض هحيٍ ّؿفتٌس ٍ ًيفع آگفاّي    

يافتي ِت ايي هٗاًي اؾفت وفِ زض چْفاض ٌٖهفط، وٌكفگط ففطزي يفا        

 يًوازّفاي  تفأثيط اجتوفاٖي ٍا تحفت    اجتواٖي ٍ ٍيٗيت فيعيىي ٍ

زُ،اؾت وِ هٗ ـ ت ٌا ترف َت يفاتي وفٌف ضا   ّفا جْفت  طاؾفاؼ اضظ

ٓين هي ٍالٕ. وٌٌسّسايت ٍ ٌت َيفت اجتوفاٖي ففطز ضا ّوفاى      ،زض  ّ

َيتف هفي تٗلمات ٍا ِت گطٍُ ّفا زض  اضظـ. ؾفاظز ّاي اجتواٖي ًٖ

َاهٕ ٍ تفِ هثاتفِ پسيفسُ   ظهطٓ هكرهِ ّفايي اجتوفاٖي،   ّاي هْن ج

ّففا ٍ گيففطي، وٌتففطل ٍ پففيف تيٌففي وففٌفًمففف اؾاؾففي زض قففىل

ٌٖهفطي هحفَضي زض ؾففاذتاض    اي اففطاز جاهٗفِ زاقفتِ،   ّف  گفطايف 

َاهٕ ِت قواض  ات وٌكي ٖٓيوفي  تأثيطٍ ِت ٖلت  ًٍسض هيفطٌّگي ج

َيتي، ؾياؾففي، اجتوففاٖي،   ،وفِ زض پففي زاضًفس   ففاز هرتلفف  ّف زض اٗت

ًفاي جاهٗفِ زض و    َتفاُ هفست ٍ تلٌفس    التهازي، هصّثي ظًفسگي ٖا

َيت اجتواٖي اهىاى تطلطاضي . ًسا هست لاتل هكاّسُ اضتثاٌ پايفساض  ّ

 -وِ هحَض ٍ هثٌاي ظًسگي اجتوفاٖي اؾفت   -ٍ هٌٗازاض تا زيگطاى ضا

ن هي ًٍي قسى اضظـ ،اظ ايي ضٍ. وٌسفطّا ِ ؤّا يىفي اظ ه  زض ّفاي  لفف

َيت هلي هحؿَب هي ٍيىطز تفِ  پػٍّف زض . قَزّ حايط تا ايي ض

َيت هلي زًاف ؾُِ قْط هياًفسٍآب  ؾٌجف ّ ِ  آهَظاى هَت  پطزاذتف

 .قسُ اؾت
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ازّفاي اجتوفاٖي     تطاؾاؼ الگَي فَق، اضظـ ّفا اظ َطيفك ًْ

َازُ، هسضؾِ، ضؾاًِ س ذاً ازّاي هفصّثي ٍ   وٌٌسُ، هاًٌ ّا، حىَهت، ًْ

اى هي ًَا ج ٍاضز ؾاذت قرهيتي ًَ قَز ٍ اظ ايفي َطيفك    اجتواٖي 

اى ضا قفى  ًَا ج ام اضظقي ًَ فام اضظقفي ًيفع    . ل زّفس لازض اؾت ًٓ ًٓ

َيت آًاى ضا تحت  ّا اظ ٖوسُ ٌٖانط ّفط   اضظـ. زّس لطاض هي تأثيطّ

َاهفٕ       . ٌسؿتّفطٌّگي  گلْفاضت ٍجفِ توفايع هفطزم زض ج ِت تفاٍض اٌي

ـ تفاٍت زض ًگطـ ،هرتل  ّفاي اجتوفاٖي   ّفا ٍ هْفاضت  ّفا، اضظ

گلْاضت هياضظـ .اؾت ط اٌي فام    ّا اظ ًٓ س هَجفة تغييفط زض ًٓ َاًٌ ت

ًَس ٍ زض نَضت تي اضظقي فام اجتوفاٖي تفِ تغييفطات     ق جْي ًٓ َت

ـ  فام    يف ّفا تايفس تغي  ايجاز قفسُ زض اضظ ط ٍ تحفَل اؾاؾفي ضا زض ًٓ

ًَع . اجتواٖي احتوال زاز ط پاضؾف هىاًيؿفن انفلي حففّ ٍ     ،َثك ًٓ

فس اجتوفاٖي وفطزى اؾفت ٍ تفطاي حففّ        ام اجتواٖي، فطاٌي تماي ًٓ

س اجتواٖي ق ِ  اهٌيت اجتواٖي ٍ هلي تايس فطاٌي پفصيطي   سى يفا جاهٗف

ازّا. تؿْيل قَز َازُ، هسضؾفِ، حىَهفت ٍ ؾفايط      يًْ فس ذفاً ي هاًٌ

تمال اضظـ ازّا ٍْيفِ ًا فاى ضا تفِ ْٖفسُ       ًْ ًَا ج ّفا تفِ وَزوفاى ٍ ًَ

ازّا ِت هطٍض ظهاى اضظـ. زاضًس ٍاضز ؾفاذت  ايي ًْ ّاي اجتواٖي ضا 

في آًفاى ضا تفا حفس ظيفازي       َيت هلي ٍ زٌي قرهيتي افطاز ًوَزُ، ّ

ّفا  ّا، گفطايف تطگيطًسُ اضظـ اظ آًجا وِ فطٌّگ زض. زٌّسقىل هي

اتطايي ًٍي وطزى اضظـ ،ٍ ضفتاضّاؾت، ٌت س زض ّفا ٍ  ّا، گفطايف فطاٌي

َتي ضا    فس ًفاهُل زُ ٍ يا فطاٌي ضفتاضّا هٌجط ِت اجتواٖي قسُ ًاهَفك َت

فاى ٍ زض ًتيجفِ     ًَا ج ام اضظقفي ًَ َي وٌس، تاٖث ايجاز تعلعل زض ًٓ

ن قسى ظهيٌِ ام اضظقي جاهِٗ هيّافطّا . قفَز ي ايجاز تٗاضو تا ًٓ

    ِ ّفاي تحفطاى زض   زض نَضتي وِ ايي تٗفاضو هطتففٕ ًگفطزز، ظهيٌف

ن هففي قففَز ٍ زض نففَضت فطاگيففط قففسى، هكففاضوت جاهٗففِ فففطّا

 َاگرايصتٍارزش

 وظامارزضیوًجًاوان

 ًَيتملی
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ٍلففت وففاّف هففي   ففاى زض اهففَض ٍ حوايففت آًففاى اظ ز ًَا ج  ياتففس ًَ
 (.120:1387 آظازهطظآتازي،)

ام اضظقي ٍ  ًَگي اضتثاٌ ًٓ َيفت زض هَضز چگ تحميمفات ٍ   ،ّ

فا زض ايفي     اتي نَضت گطفتِ وِ تطذفي اظ آًْ هفَضز   پفػٍّف هُاٗل

جِ لطاض گطفتِ سَت پيكيٌِ تحميمفات ذفاضجي هَيفَٔ تيكفتط تفِ      . ًا

ف تط هي ضت ٍ ّوىاضًا -ّاي آًاى ًكاى هفي يافتِ. گطززواضّاي آلَپ

ـ  ّفاي التهفازي ٍ ؾياؾفي هفطزاى تفاتتط اظ ظًفاى ٍ       زّس وفِ اضظ

. اؾفت ٌاذتي، اجتواٖي ٍ هصّثي آًاى اظ ظًاى ووتط ّاي ظيثاقاضظـ

فام اضظقفي    ؿاى تالغ ٍ ؾالن تحت ؾلُِ ٍ ًفَش ًٓ ضت ًا ط آلَپ اظ ًٓ

ام اضظقي تفطايف هيؿفط   ذَز ضقس هي وٌس ٍ حتي اگط ًيل ِت ايي ًٓ

جففام آى ضا آضظٍ هففيزًگففطز ليلفففَضز . (80: 1352آلپففَضت، ) وٌففس، ٍا ًا

ِ ذَز ًكاى زاز و( 2003) َيفت  زض هُاٗل ٍل ّفا ٍ  ِ هحيٍ آهَظقفي ا

فطاف ٍ      ،ّاي هحهليي ٍ ّوچٌيياضظـ اضظيفاتي آًفاى اظ ٍلفإي َا

سي آًاى ضا تحت ٍاوٌف . (Lilford, 2003)زّفس  لفطاض هفي   تفأثيط ّاي ٗت

ِ هٌٗفازاضي ٍجفَز   ّاي فيسض ًكاى زاز تيي ؾي ٍ اضظـيافتِ ّا ضاُت

ُ اظ پطؾكفٌاهِ  تحميك ّاضٍي ٍ هسليي تا اؾفتفاز . (Feather, 2004)زاضز 

آلپففَضت ًكففاى زاز ًگففطـ هثثففت تففِ حمففَق ٍ آظازي ظًففاى تففا   

ّفاي  اضظـ ّاي اجتواٖي ّوثؿتگي هثثت هؿتمين زاضز ٍ تفا  اضظـ

تطذفي اظ  . (Harvey & Medlin, 2001)التهفازي ّوثؿفتگي هٌففي زاضز    

 . اؾتيس تحميمات ذاضجي ؤتحميمات نَضت گطفتِ زض ايطاى ًيع ه

اماؾتلعل ٍ اؾليگوي زض  ّفاي اضظقفي هتففاٍت    تحميمي ِت ًٓ

َياى واًففازايي پطزاذتٌففس  كففج ففام   .زض تففيي زًا ففا ًٓ هثٌففاي وففاض آًْ

ز اضظـ َاضتع َت س وِ ايفي  . ّاي زّگاًِ ق زًس تا زضياٌت ا زضنسز َت آًْ

َياى    كفج َياى تا انالت واًفازايي ٍ زًا كج ؾيؿتن اضظقي زض تيي زًا

فا ًكفاى زاز   ًتايج تحميمفات آ  .واًازايي ِت چِ ًحَي اؾت -چيٌي ًْ

فس      ط ؾيؿفتن اضظقفي تفا ّفن هتفاٌٍت چٌاًىفِ   ؛وِ ايي زٍ گطٍُ اظ ًٓ

ـ   َياى تا انالت واًفازايي تفِ اضظ كج ّفاي فطزگطاياًفِ ّوچفَى    زًا

َياى تفا     زض حفالي  ؛توايل زاقتٌس... َلثي ٍ هَفميت، لصت كفج وفِ زًا

زاقفتٌس وفِ   گطايف اظ ؾيؿتن اضظقي  يّايانالت چيٌي ِت قاذهِ

ا هي َاى آًْ ـ  تاضا ت َاى اضظ ِ  ّفاي وفل  ٌٖف فسي وفطز،   گطاياًفِ زؾفت ٌت

ٍ  گطايي، ٖفام ؾٌت :ّوچَى َايي   ,Stelzl & Seligmn)...گطايفي، ّوٌف

2009). 
ام اضظقفي  ( 1389)ٖثايي ٍ ّوىاضاى  ًٓ ِ زض تحميمي ِت هُاٗل

َيت پطزاذتٌس ام اضظقي آلپفَضت  . ٍ ّ هثٌاي واض ايي تحميك هسل ًٓ

فف  َيففت هلففي تففا ّفففت ٗت س اجتوففاٖي، تففاضيري، تففَزُ اؾففت ٍ ّ

في، فطٌّگفي ٍ ظتفاًي هفَضز ؾفٌجف لفطاض        جغطافيايي، ؾياؾي، زٌي

فام   ّايُ اظ ضٍي ًوط –1: ًتايج پػٍّف ًكاى زاز وِ. گطفتِ اؾت ًٓ

ف فا ضا پفيف     آهَظاى هي اضظقي زًا َيفت هلفي آًْ َاى ّ . تيٌفي وفطز   ت

ّاي التهازي تيكفتط اظ  ّاي هصّثي ٍ اضظـتيٌي اضظـ لسضت پيف

طي، ٌّطي، ؾياؾفي ٍ اجتوفاٖي اؾفت   ّاي اضظـ همايؿفِ   – 2. ًٓ

ّاي ٌّفطي ٍ  يس آى اؾت وِ زض اضظـؤّا هاضظـ يّا طُهياًگيي ًو

ففف آهففَظاى زذتففط تففيف اظ پؿففطاى ٍ زض هماتففل زض    اجتوففاٖي زًا

فف   اضظـ طي، التهازي، هصّثي ٍ ؾياؾفي زًا آهفَظاى پؿفط    ّاي ًٓ

اي اجتوفاٖي ٍ  ّتفاٍت هٌٗازاضي زض اضظـ. تيكتط اظ زذتطاى ّؿتٌس

 ّفاي ُ همايؿِ هياًگيي ًوط –3 .هصّثي زذتطاى ٍ پؿطاى هكاّسُ ًكس

ف َيت زًا َيفت اجتوفاٖي،       آهَظاى ًكفاى  ّ زٌّفسُ آى اؾفت وفِ ّ

ف ٍ زض  اؾفت  تفط آهَظاى پؿط اظ زذتفطاى لفَي   تاضيري ٍ ظتاًي زًا

َيت  ؛تفط اظ پؿفطاى ّؿفتٌس   ّاي ؾياؾي ٍ جغطافيايي زذتطاى لَي ّ

ي، جغطافيايي ٍ فطٌّگي هٌٗفازاض  ٍلي ايي تفاٍت زض  َيت هلي، زٌي ّ

وىاضاى،) ًيؿت  ّ  (.1389 ٖثاييٍ 

َاى  تففا( 1378) تففَوليتحميففك پيوايكففي  ففام »ٌٖفف تطضؾففي ًٓ

 زض جاهٗفِ آهفاضي هفساضؼ   « ّاي زٍ ًؿل زذتطاى ٍ هفازضاى  اضظـ

ًَفِ   آهَظـ ٍ پطٍضـ 5زذتطاًِ هٌُمِ  يزتيطؾتاً طاى تا حجن ًو ْت

ي، قفىاف  ظـضتطضؾي ازض : ًفطي ًكاى زاز 200 ّاي هازي ٍ هٌَٗ

ًؿلي هياى هازضاى ٍ زذتطاى ٍجَز ًساضز ٍ قفىاف ًؿفلي زض هيفاى    

ًَِ تحميك تأييفس ًكفس   ـ . جوٗيت ًو ّفاي هفازي   زٍ ًؿفل زض اضظ

ٍلففي ايففي تفففاٍت هٌٗففازاض زض ؾففُ    ؛تفففاٍت هٌٗففازاضي ًساضًففس

ي لاتل هكاّسُ اؾت اضظـ َيت. ّاي هٌَٗ ٍل ّاي اضظقفي زذتفطاى    ا

س اظٖثاض  -5 ؛اذاللفي  -4؛تْٗفس هفالي  -3 ؛ٖلوفي  -2 ؛هصّثي -1: ٌت

َيت. ظًسگي هطفِ -7 ؛ثطٍت -6 ؛اهٌيت هلي ٍل ّاي اضظقي هفازضاى   ا

س اظ ي -2 ؛تْٗس هلي -1 :ٖثاضٌت  -5 ؛ٖلوفي  -4 ؛اهٌيت هلفي  -3 ؛زٌي

 . هطفِي ظًسگ -7 ؛ثطٍت -6 ؛اذاللي

َاى  تا( 1387) هطظآتازيتحميك  ٓفام  تطضؾي اضتثاٌ هيفاى ً »ٌٖ

َيففت هلففي   ففاى ٍ ّ ًَا ج ففاى   «اضظقففي ًَ ًَا ج ففِ هففَضزي ًَ هُاٗل

فطاى تفا اؾفتفازُ اظ زٍ پطؾكفٌاهِ هحمفك ؾفاذتِ ٍ        زتيطؾتاى ّاي ْت

تراب اضظـ َاضتع تا ًا ًَفِ   984ّاي زّگاًِ ق َاى حجن ًو ًفط ِت ٌٖ

وِ تفاتتطيي هيفاًگيي ضا زض تفيي     زازًكاى  (پؿط 645زذتط ٍ  337)

َاضتع، ّاضظـ َايي ٍ پايييّاي زّگاًِ ق ّفا ٍ   تطيي ضتثِ ضا ؾٌت وٌ
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فام     ِ گطايي ت لصت فاى تفِ ًٓ ًَا ج زؾت آٍضزُ اؾت ٍ تيي گفطايف ًَ

َيت هلي آًاى اضتثاٌ هٌٗي  .زاض ٍجَز زاقتِ اؾت اضظقي ٍ ّ

طي ٍ تجطتي تحميك هكرم قس وِ ّوفِ   تطاؾاؼ ازتيات ًٓ

ؿاى ام اضظقفي هفي  ًا ام اضظقي ّؿتٌس ٍ ايي ًٓ فس اظ   ّا زاضاي ًٓ ًَا ت

زيگفط هتففاٍت تاقفس ٍ     اي ِت جاهِٗفطزي ِت فطز زيگط ٍ اظ جاهِٗ

ّاي فطٌّگي ٍ اجتواٖي هرتلف   ّا ٍ تكريم گطٍُ هثٌاي تفاٍت

َاهفٕ زض        . اؾت ٌوفاي ٖوفل اففطاز ٍ ج َاى ضّا ام اضظقفي تفِ ٌٖف ًٓ

فام   .وٌفس  ّا ٖول هفي ٍ وٌف ّا ّا ، گطايفگيطي تفىطات، تهوين ًٓ

جتواٖي اؾت ٍ ًمكي اؾاؾفي زض  اضظقي ًمكِ ضُا ظًسگي فطزي ٍ ا

َيت اجتواٖي افطاز ٍ ّوچٌييقىل َيت هلي آًفاى زاضز  ،گيطي ّ ّ. 

ويت ايي تحث ت ي وِ هطحلفِ قفىل  ِ ّا ًَا ج گيفطي  ٍيػُ زض زٍضُ ًَ

َيت اجتواٖي افطاز اؾت  . هًاٖ  اؾت ،ّ

ًَگي اضتثفاٌ آى تفا    اى ٍ چگ ًَا ج ام اضظقي ًَ زضن زضؾت ًٓ

َيت اجتواٖيقىل فف    ذهَناً ؛گيطي ّ َيفت هلفي زًا آهفَظاى   ّ

َاى زض هٌُمِ ج ي       ًَ اي ّوچفَى قفْط هياًفسٍآب وفِ زض چْفاضضّا

فَٖي اظ  اؾتاى ّاي آشضتايجاى غطتي ٍ قطلي، وطزؾتاى ٍ ظًجاى تا ٌت

س تطاي تطًاهِ ،ّا لطاض گطفتِ اؾتلَهيت ًَا ّفاي آتفي ٍ   ضيفعي هي ت

گكا تاقسؤّاي هؿ حل هؿائل تطاي ؾاظهاى  .ٍل ضّا

 

پژيَصريش

ٔ تحميك حايط واضتطزي ٍ هاّيت آى ّوثؿتگي ٍ ضٍـ هفَضز  ًَ

ي اؾتفازُ تطاي اضظياتي فطييِ تفطاي ؾفٌجف   . اؾتّا پيوايف هيسًا

َيت هلي اظ پطؾكٌاهِ اؾفتاًساضز فيٌفي   ّ1 (NIS)  ٍ   تفطاي ؾفٌجف

تثفاض   .ّاي اضظقي اظ پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ اؾفتفازُ قفس   گطايف ٖا

تثاض نَضي اؾفت  ٔ ٖا  ّفاي  لؾفٌجف پايفايي ؾفؤا   . پطؾكٌاهِ اظ ًَ

جام گطزيفس  ًٍثاخ ًا يفطية   .پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ تىٌيه آلفاي وط

َيت هلفي   ًٍثاخ همياؼ ّ ايفي يفطية تفطاي     تفَزُ،  89/0آلفاي وط

ام اضظـ ّاي ؤالؾ ٌ ِت ًٓ   .زؾت آهسِ ت 80/0گاًِ  ّاي قفهطَت

 19ًؿفرِ    spssافعاض آهاضي ّا اظ ًطمتطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُ

ساظٍُ ت جِ ِت همياؼ ًا ّاي آهفاض اؾفتٌثاَي    ّا اظ ضٍـ گيطي زازُ ا َت

 .هٌاؾة اؾتفازُ قس

ؾُِ قْط هياًفسٍآب   زًافجاهِٗ آهاضي  آهَظاى پؿط زٍضُ هَت

                                                      
1  National Identity Scale 

تطاي تٗيفيي   .ّؿتٌس ًفط 2423تٗساز ِت 1390 -91زض ؾال تحهيلي 

ًَِ آهاضي اظ فطهَل وَوطاى اؾتفازُ قس ًَفِ تف    .حجن ًو ِ حجفن ًو

زُ اؾت 2292زؾت آهسُ  ِ  . ًفط َت ًَف ُ ًو گيفطي اظ ًفَٔ چٌفس     قفَي

. قفس ّاي تحهيلي هياي اؾت ٍ َثمات قاهل پايِاي ؾْويِهطحلِ

اتتسا تا ضٍـ تهازفي ؾازُ تٗفسازي زتيطؾفتاى زض قفْط هياًفسٍآب     

فف   تراب قس ٍ ؾپؽ اظ ّط زتيطؾتاى ِت ًؿثت تٗفساز زًا آهفَظاى   ًا

ًَِّاي ؾِپايِ ِ گاًِ ِت گ ظ ّفط پايفِ تحهفيلي حجفن     اي ااي ؾفْوي

تراب گطزيس ًَِ ًا  (.1جسٍل ) ًو

ٍاتؿتِ  َيت هلي)زض تحميك حايط هتغيط  ٍ هتغيفط هؿفتمل   ( ّ

ًَس ِت قطح ظيط تٗطي  هي( ّااضظـ)  :ق

 

تعريفمتغیرَایتحقیق

ّا تياًگط ٖمايفس انفَلي ّؿفتٌس وفِ اظ ًٓفط      اضظـ: ّااضظـ

زٌّفسُ   ًكاىفطزي يا اجتواٖي ًَٖي ضفتاض تطتط قوطزُ قسُ ٍ 

ّايي ّا زض ٍجَز ذَز ضگِاضظـ. ايواى ٍ اٖتماز ضاؾد ّؿتٌس

اظ لًاٍت يا زاٍضي زاضًس وِ حاهل ًٓطّا ٍ ٖمايس فطز هثٌفي  

تط ايٌىِ چِ چيع زضؾت اؾفت ٍ چفِ چيفع ًازضؾفت اؾفت،      

 (.120:1387 آظازهطظآتازي،) ّؿتٌس

 

(متغیرمستقل)وظامارزضی

ام اضظقي وفِ   اؾفت ّاي هطتثٍ ِت ّن ضظـهجوَِٖ ا ،هٌَٓض اظ ًٓ

ن هفي  تركفس ٍ غالثفا تفسٍى آگفاّي ٍا     ضفتاضّا ٍ واضّاي فطز ضا ًٓ

ام اضظقفي ٖثفاضت اؾفت اظ تطتيفة     . گيطزقىل هي ِت تياى زيگط، ًٓ

ّايي وِ فطز يا افطاز جاهِٗ تفساى پايثٌفس   اي اظ اضظـّطهي هجوَِٖ

 اون اؾفت ّؿتٌس ٍ تط ضفتاض فطز يا افطاز تسٍى آگاّي آًفاى تفساى حف   

(،ِ فام اضظقفي هفي    ضفيٕ. (75:1378 هحوس ذليف ض زض تٗطي  ًٓ َيفس  َپ گ

ٍاتفٍ ٖل ف  ٍلتي تٗساز ظيازي اظ اضظـ ي ٍ هفطتثٍ  ّا زض يه قثىِ ض

ؾتگي ٍ تمفسم ٍ  تا ّن لطاض هي ٔ اضتثاٌ ٍ پَي ٍالٕ يه ًَ گيطًس، زض 

فام اضظقفي     ،زض آى نفَضت . زٌّفس ذط ضا ًكاى هيأت نفحثت اظ ًٓ

 .(27:1378 ض،َپ ضفيٕ) قَز هي

                                                      
2
 .ًفط افعايف يافت 300ًوًَِ تِ  تطاي افعايف زلت، حجن  
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جامعٍآماریيومًوٍ-9جديل
 جامعٍومًوٍ جامعٍآماری

 ول پايِ ؾَم پايِ زٍم پايِ اٍل ول پايِ ؾَم پايِ زٍم پايِ  اٍل

1366 604 453 2423 165 73 54 
1292 

 

ّاي اًؿاى ضٍقِ هٗتمس اؾت زض ٍالٕ تٗاهل هجوَِٖ اضظـ

جاهس وِ زض آى اتِ ايجاز ًٓام اضظقي هي اي ّا تِ گًَِضظـًا

س ٍ تطاؾاؼ ًَٔ اضتثاٌ ٍ ؾاذتاضي وِ ؾلؿلِ هطاتثي اًتٓام هي ياٌت

. آٍضًسٍجَز هيِ ٍاجس آى قطايٍ ّؿتٌس، ًٓام اضظقي هتفاٍتي ضا ت

ّاي ّاي هتٗاضو يا ضلية ٍ اضظـزض ايي ًٓام اضظقي، اضظـ

ولي،) هىول ّط زٍ ٍجَز زاضًس ًٓام ( 1976) ضاويچ. (21:1378 َت

ن زّي تاٍضّا ٍ ٖمايس فطز وِ : وٌس گًَِ تٗطي  هي قي ضا ايياضظ ًٓ

ساف  ،زاضاي ثثات ًؿثي اؾت ٍ ّوچٌيي تطجي  زازى ّسفي اظ ّا

 ضؾاًس هَجَز يا ضفتاضي اظ ضفتاضّايي وِ فطز ضا تِ ايي ّسف هي
 (.11:1379 فطاهطظي،)

ضت  تماز آلَپ ؿاى تحت ؾلُِ ٍ ًفَش ًٓام اضظقي  ،ِت ٖا ًا

وٌس ٍ حتي اگط ًيل ِت ايي آضظٍ تطايف هيؿط ًگطزز ذَز ضقس هي

جام آى ضا آضظٍ هي اهي ازضاوات اٍ هُاتك . وٌسٍي ًا تا چٌيي ًٓ

َيف هطاجِٗ ٍ اظ تطٍظ ضفتاض هيذَز ضا تط س، تِ ٍجساى ذ گعٌي

ًكاًس وٌس، ضقتِ ٖازات ًاؾاظگاض ضا فطٍ هيًاهٌاؾة جلَگيطي هي

تِ ََض ذالنِ . آٍضزز هيٍ ٖازاتي ّواٌّگ تا تْٗس ذَز تِ ٍجَ

ّا، اٖوال ًفَش آًْا زض لحٓات ّوعهاى تا تَؾِٗ ًٓام اضظـ

ّاي قرهي پايِ فلؿفِ ٍحست ايي اضظـ. قَزاًتراب قطٍٔ هي

اها  ؛ّا ّؿتٌس ّا ّواى ضگِاضظـ .زٌّسترف ظًسگي ضا قىل هي

سُ ضغثت گيعـزض ٖيي حال ًواٌي ّاي ٖويك يه قرم ًيع  ّا ٍ ًا

ّا ضا اظ يه تحليل لثلي آلپَضت ايي اضظـ .ًَسق هحؿَب هي

زپيطاهَى اضظـ جام گطفتِ َت ؾٍ اقپطاًگط ًا اؾترطا  وطز  ،ّا وِ َت

ز وِ ّط فطز هيعاًي اظ اضظـ ّا ضا ٍ تا ٍا زض ايي ًٓط هَافك َت

زاضاؾت، اها يىي زٍ تاي آًْا ٍجَُ هؿلٍ قرهيت يه فطز ضا 

ز وِ ّط فطزي ِت زضجاتي . زٌّستكىيل هي ضت تط ايي ًٓط َت آلَپ

ّاي اضظقي اؾت ٍ تٗاضي  ظيط ضا تطاي ٍاجس يىي اظ ايي تيپ

 :وٌس ّا اضاِئ هيّطيه اظ اضظـ

 
َاتعاريفوظریاتعادوظامارزش-2جديل

تعاريفوظریاتعادمتغیر

ٓام
ً

قي
ضظ
ي ا
ّا

 

ًيل تِ حميمت اؾت ٍ زض تٗمية ٍ تحمك ايي ّسف، تِ نَضت هكرم گطايف  اًؿاى زاضاي ايي ًَٔ اضظـ زاضاي ٖاليك ًٓطي
 .قٌاذتي زاضز ٍ زض پي اؾتستل اؾت ٍ فطزي اّل اًسيكِ اؾت

ّاي ٖلوي زًياي التهاز ضا  اؾت وِ اظ ًياظّاي اٍليِ تسًي تا فٗاليتاًؿاى التهازي اؾت، ؾَزهٌسي اقي آًچِ هَضز ٖاللِ التهازي
زيگطاى تيكتط زضنسز تطتطي زاقتي ًؿثت تِ آًْا اظ لحاِ ثطٍت اؾت تا تؿلٍ  اى التهازي زض ضٍاتُف تاًؿا. قَز قاهل هي

 .ّاي زيگط اؾتزض تًاز تا اضظـ گطايف التهازي غالثاً.تط آًْا يا ذسهت تِ آًْا
ؾٌد ظيثاگطا (. آًچِ ّؿت)تطز  لصت هي زاًس ٍ اظ ّط تجطتِ ٍ اثطي تطاي ذَزـ اًؿاى ظيثاگطا ظًسگي ضا ؾلؿلِ ضٍيسازّا هي ظيثاقٌاذتي

هٌس ِ ٖالل ّااٍ  تِ اًؿاى. چَى اٍلي تِ تٌَٔ تجاضب ٍ زٍهي تِ ّوؿاًي تجاضب گطايف زاضز ،لُة هرال  ؾٌد ًٓطي اؾت
 .ؾتا

غيط اًؿاًي  ضٍح ٍچٌيي ضا چيعي تي. اٍ تطاي زيگطاى اضظـ لايل اؾت. ّا تاتتطيي اضظـ تعاي ايي ؾٌد اؾت ٖكك تِ آزم اجتواٖي
 .چٌيي فطزي ون ٍ تيف گطايف هصّثي زاضز. تساًس

قَز، تلىِ زض ّط     يًوهٌحهط ّاي چٌيي فطزي العاها تِ حَظُ ؾياؾت فٗاليت. هجصٍب لسضت اؾت اًؿاى ؾياؾي اؾاؾاً ؾياؾي
زاضاي  هٗوَتً ،ؿتٌسّاي ذال ضّثط ّوؿاًي وِ زض حَظُ. وٌس زًثال لسضت ٍ ؾلُِ اؾت ٍ ضياؾت هيِ ت ،قغلي وِ تاقس

 .اًسّاي ؾياؾي تاتيياضظـ
وَقس ّؿتي اٍ اًؿاًي ٖاضف ٍ اّل تهَف اؾت ٍ هي. تَاى ٍحست ٍ يىپاضچگي ًاهيس تاتتطيي اضظـ اًؿاى هصّثي ضا هي هصّثي

 .زّسضا زض ول آى زضن وٌس ٍ ذَز ضا تِ وليت جاهٕ ٍ فطاگيط آى اضتثاٌ هي
َپايي ٍ   (.1389) ّوىاضاىتطگطفِت اظ ٖثايي و





 

 ...ّاي اضظقي ٍ َّيت هلي ًٓام
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ضتتمؿين اؾاؼ تط زض تحميك حايط ّاي اظ ًٓام ،تٌسي آلَپ

يِ ٍ پيف ام اضظقي زض ايي  .آظهَى گطزيساضظقي پطؾكٌاهِ ْت ًٓ

. گيطزالي هيؤؾ 45اي اؾت وِ فطز زض ايي همياؼ  تحميك ًوطُ

س اظقاذم  :ّاي ايي همياؼ ٖثاضٌت

يت تَؾِٗ التهازي زض تطًا :اضظـ التهازي ّاي  ضيعيهِاٍَل

تراب قغل، ٖلت وؿة اٖتثاض تِ  زٍلت، حمَق تات هالن ًا

َلساض، ل،  ؾطؾاظ قسى زٍؾتي تا افطاز تيزضز هٗاقطت تا افطاز پ َپ

ل، زى َپ ّاي اذاللي تا ضًگ قسى اضظـ ون حالل هكىالت َت

َلساض قسى، ثطٍتوٌس قسى اظ ّط ضاّي زض ٍيٗيت فٗلي جاهِٗ  .پ

ِ فٗاليت زض هؤؾؿات توايل ت :ّاي اجتواٖياضظـ

َيي زض ضٍاتٍ اجتواٖي، الوٌفِٗ، ٖام سي تِ  پاي نسالت ٍ ضاؾتگ ٌت

انَل اًؿاًي ٍ ًَٔ زٍؾتي، توايل تِ تأؾيؽ هطوع ًگْساضي 

 .پايثٌسي تِ ضٖايت حمَق اجتواٖي افطاز وَزواى هٗلَل،

تراتات هجلؽ ٍ  :ّاي ؾياؾياضظـ توايل ِت هكاضوت زض ًا

هٌسي ِت ّاي زٍلتي، ٖاللِة پؿتتوايل تِ وؿ قَضاي قْط،

َيت ٍ ف ٗاليت زض احعاب، پيگيطي تحَتت ؾياؾي، توايل تِ ًٖ

زُ زى زًياي ؾياؾت، اٖتماز ِت ٍاضز قسى ِت   اٖتماز ِت آَل َت

سي جٌاح  .ّا تطاي وؿة اٖتثاضٌت

 تحطيه احؿاؾات تَؾٍ آثاض ٌّطي، :ّاي ٌّطياضظـ

ِ هجالت ّاي ٌّطي، ٖهٌسي ِت فطاگيطي ضقتِِ ٖالل اللِ ِت هُاٗل

زجِ وافي  هَافمت تا تسضيؽ ٌّط زض هساضؼ، ٌّطي، ترهيم َت

تِ ترف ٌّط، توايل تِ هٗاقطت تا ٌّطهٌساى، توايل تِ تاظزيس اظ 

 .ّاي ٌّطيًوايكگاُ

ياضظـ ويت وتة آؾواًي، پايثٌسي تِ فطايى  :ّاي زٌي ّا

ي، توايل ِت تحهيالت حَظٍي، ٖالل وي هٌسي تِ ظياضت اهاِ زٌي

ّا، يطٍضت اٖتمازات همسؼ، هَافمت تا تطٍيج زيي زض ضؾاًِ

 .هصّثي تطاي زٍؾتاى، لعٍم گطايف تِ هٌَٗيت زض زًياي هسضى

زى تحميمات ٖلوي زض وك   :ّاي ٖلوياضظـ هفيس َت

زى فٗاليت ٖلوي زض پيكطفت توسى تكطي، تَجِ  حميمت، هفيس َت

ِ ٖال ّاي ٖلوي، تعضگاى ٍ ضّثطاى جاهِٗ ِت پطٍغُ لِ ِت هُاٗل

ؾِٗ ٍ پيكطفت ٖلوي يت تَجِ ِت َت َل   .هجالت ٖلوي، ٍا

آگاّي اؾت  تٗطي  ٍ« َّيت» (:هتغيط ٍاتؿتِ)َّيت هلي 

َّيت ّن قٌاذتي . وٌسوِ فطز يا گطٍُ اظ ذَز اضائِ هي

َّيت فطز ّواى . ذَيف ٍ ّن هٗطفي ذَز تِ زيگطاى اؾت

سيكِ جاهٗيت»: اؾت وِ ٖثاضت اؾت اظ« ذَز» تطزاقت اظ ّا ٍ ًا

َاى يه قٌاذتِ ٖيٌي  احؿاؾاتي وِ فطز زض اضجأ ذَزـ ِت ٌٖ

َلي) الثتِ فطز يا گطٍُ، ايي تٗطي  ضا تِ ٍاؾُِ . «زاضز( هي هفٗ

تٗاهلف تا زيگطاى ٍ يا تِ ٖثاضتي تا ًگاُ وطزى زض آييٌِ زيگطاى اظ 

َالحؿٌي،) آٍضزذَز تِ زؾت هي  .(26:1388 ات

ط اضيىؿَى ّاي گًَاگَى  اي ؾَُح ٍ ترفَّيت زاض ،اظ ًٓ

اظ جولِ َّيت  اؾت،اؾت ٍ ّط فطزي زاضاي چٌسيي َّيت 

 ,Stanrock)ٍ هلي  3، هصّثي، جٌؿي، جؿوي2ؾياؾي ،1قغلي

َّيت هلي زض تطگيطًسُ حؽ تٗلك ٍ ًگطـ تِ يه (. 2001:305-306

َّيت هلي زض . (Phinney, 2001:496)اؾت ( وكَض)جاهِٗ تعضگتط 

ٍ تٗلك ِت فطٌّگ، تاضيد، ؾطظهيي، ظتاى ٍ ٍالٕ احؿاؼ تْٗس 

هٌي، ؤه)قَز هصّة اؾت وِ ؾثة توايع ٍ افتطاق اظ ؾايط هلل هي

اظ پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز قسُ فيٌي تطاي  پػٍّفزض ايي . (51: 1391

ًَِ تحميك اؾتفازُ گطزيس َّيت هلي زض . ؾٌجف َّيت هلي ًو

ايي همياؼ  .يطزگاي اؾت وِ فطز زض ايي همياؼ هي ايي تحميك ًوطُ

. ال اؾت وِ تا تىٌيه َي  ليىطت ؾٌجيسُ قسُ اؾتؤؾ 8زاضاي 

س اظ قاذم زى، احؿاؼ : ّاي ايي همياؼ ٖثاضٌت افتراض ِت ايطاًي َت

تٗلك تِ فطٌّگ ٍ تاضيد ايطاى، زاقتي احؿاؼ ذَب اظ ايطاًي 

َاضيث تاضيري وكَض ٍ  ي زاًؿتي، افتراض تِ ه زى، ذَز ضا ايطًا َت

  .هَاضز هكاِت



َايافتٍ

ل  5/56ًفط پاؾرگَي تحميك حايط  300اظ  زضنس زض پايِ ٍا

زضنس زض پايِ ؾَم  5/18زضنس زض پايِ زٍم ٍ  25 زتيطؾتاى،

زًس هياًگيي ؾٌي ًوًَِ تحميك ًيع . زتيطؾتاى هكغَل تحهيل َت

زُ اؾت 5/16 اضظياتي هتغيطّاي هؿتمل ٍ ٍاتؿتِ تحميك اظ . ؾال َت

                                                      
1 Occupational Identity 
2 Political Identity 
3 Body Identity 
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ًَِ تا قاذ ط افطاز ًو  . ًكاى زازُ قسُ اؾت (3)جسٍلّاي گطايف تِ هطوع ٍ پطاوٌسگي زض مًٓ
 

(911تا1مثىااز)غیرَایياتستٍيمستقلتحقیقتَایتًصیفیمآمارٌ-9جديل

حداکثرحداقلکطیدگیچًلگیاوحرافمعیارمیاوگیهمتغیر
 40 8 05/0 9/0 8/8 5/74 َّيت هلي
اضظـ 
 التهازي

8/69 1/6 15/0 60/0 12 42 

اضظـ 
 اجتواٖي

4/88 2/4 47/0 05/0 10 30 

 36 7 08/0 10/0 1/5 7/77 اضظـ ؾياؾي
 42 7 16/0 53/0 7/6 86 اضظـ ٌّطي
 48 8 08/0 65/0 1/8 8/86 اضظـ زيٌي
 30 8 91/0 84/0 1/4 4/94 اضظـ ٖلوي

 

ًَِ ( 3)تطاؾاؼ جسٍل   100اظ  5/74هياًگيي َّيت هلي ًو

زُ اؾت ّاي هَضز تطضؾي ًيع ِت تطتية اضظـ اضظـزض تيي . َت

، اضظـ 4/88اضظـ اجتواٖي تا هياًگيي  ،4/94ٖلوي تا هياًگيي 

ي تا هياًگيي  ، اضظـ ؾياؾي 86، اضظـ ٌّطي تا هياًگيي 8/86زٌي

لطاض  100اظ  8/69ٍ اضظـ التهازي تا هياًگيي  7/77تا هياًگيي 

ساظُ. زاضًس تطاي اضظياتي گيطي هتغيطّا تا تَجِ تِ همياؼ ًا

ٍاتؿتِ تا هتغيطّاي هؿتمل آظهَى ّوثؿتگي  ّوثؿتگي تيي هتغيط 

 .قَز هالحِٓ هي (4)پيطؾَى اجطا قس ٍ ًتايج زض جسٍل 

 
َایارزضیيًَيتملیوتايججامعآزمًنَمثستگیتیهوظام-4جديل

َــًيتملیغیرَاتم

 زاضي ؾُ  هٌٗي يطية ّوثؿتگي ّاي اضظقي ًٓام

 044/0 117/0** ؾياؾي
 002/0 177/0** ٌّطي
 000/0 451/0** زيٌي
 000/0 205/0** ٖلوي
 038/0 120/0* اجتواٖي
 578/0 -032/0 التهازي

 

ِ تا َّيت هلي ِت تطتية هتغيط  اظ لحاِ قست ضاُت

ّاي ٖلوي تا ، اضظـ451/0ّاي زيٌي تا يطية ّوثؿتگي  اضظـ

اي اجتواٖي تا قست ّاضظـ ،177/0ّاي ٌّطي تا اضظـ ،205/0

 ِ زاضي  ضاتُِ هٌٗي 117/0ّاي ؾياؾي تا اضظـ ٍ ًْايتاً 120/0ضاُت

س تا َّيت هلي زاقتِ ّط يه اظ هتغيطّاي  ،اظ ؾَي زيگط. ًا

ِ هؿتمين هٌٗازاض زاضًس فَق ظيطا ؾُ   ؛الصوط تا َّيت هلي ضاُت

ّاي التهازي ٍلي اضظـ اؾت؛ 5/0هٌٗازاضي آظهَى ووتط اظ آلفاي 

ّوثؿتگي هٌٗازاضي ( 5/0تاتتط اظ آلفاي ) 578/0ُ  هٌٗازاضي تا ؾ

ل تحميك ضز ٍ  ،تٌاتطايي. تا َّيت هلي ًكاى ًساز جفطييِ ٍا  ٌپ

سي اثثات هي  .قَز فطييِ ٗت

ِ ًؿثت ِت اضظـ ،ِت ٖثاضتي ّاي ّط چمسض افطاز هَضز هُاٗل

ي، ٖلوي، ٌّطي، اجتواٖي ٍ ؾياؾي گطايف تيكتطي زاقتِ اًس  زٌي

زُ اؾت وِ زض ايي هياى زٍ هتغيط هليَّيت  قاى ًيع تاتتط َت

ِ لَياضظـ تطي تا هتغيط َّيت هلي ّاي زيٌي ٍ ٖلوي ضاُت

س زاقتِ  .ًا

ًَي َٖاهل تثييي ،ّوچٌيي وٌٌسُ َّيت  ًتايج تحليل ضگطؾي

ف ّاي اضظقي تيي ًٓام آهَظاى تطاؾاؼ هتغيطّاي پيف هلي زًا

تحميك، تٌْا « تيي يطّاي پيفهتغ»گاًِ ًكاى زاز، وِ اظ هياى  قف
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ام اضظـ زيٌي زض هسل ًْايي تالي  20هاًسُ وِ ايي هتغيط  هتغيط ًٓ

( 6)زض جسٍل . وٌس زضنس ٍاضياًؽ هتغيط ٍاتؿتِ ضا تثييي هي

ًَي چٌسگاًِ  يٌٗي يطية  ؛، هجصٍض آى45/0يطية ًْايي ضگطؾي

 2R;201/0ٍ يطية تثييي تهحي  قسُ تطاتط  R2; 204/0تثييي 

اؾت وِ زضنس ٍالٗي ٍ انالح قسُ هيعاى تثييي تغييطات هتغيط 

ي  تطايي . اؾت زضنس 20هالن تَؾٍ هتغيط هؿتمل اضظـ زٌي

ي  20 ،اؾاؼ زضنس اظ تغييطات هتغيط هالن تَؾٍ هتغيط اضظـ زٌي

ًَي تثييي قسُ تطاؾاؼ  ،ّوچٌيي. گطزز تيٌي هي پيف قىل ضگطؾي

ٍاضياًؽ  جام قسُ، ذُي اؾتآظهَى تحليل   Fظيطا همساض آظهَى  ؛ًا

زاضي اثط هتغيطّاي هؿتمل تط َّيت هلي زض  تطاي تٗييي هٌٗي

ِ ت P; 000/0زاضي  تا ؾُ  هٌٗي F;09/76آهَظاى تطاتط  زاًف

 .زؾت آهسُ اؾت

 

 
آمًزانتحلیلرگرسیًنچىدمتغیرًٌَيتملیداوص-5جديل

ضريةَمثستگی

چىدگاوٍ

ضرية

تثییه

تثییهضرية

تصحیحضدٌ

اضتثاٌ

معیار
Fکمیت

سطح

داریمعىی

452/0 204/0 201/0 920/7 093/76 000/0 

 
ماودٌدرضکلرگرسیًویتٍريشگامتٍگامتیهتاقیضرايةمتغیرَایپیص-6جديل

Sig T 

ضراية

 استاوداردضدٌ
 متغیرَا ضرايةخام

Beta Std.Error B 
 همساض ثاتت 46/12 046/2 -- 092/6 000/0

 اضظـ زيٌي 501/0 057/0 452/0 723/8 000/0

 

گیریوتیجٍ

ِ ًٓام ّاي اضظقي تا َّيت ايي پػٍّف، ؾٗي زض قٌاذت ضاُت

ف جام آظهَى. آهَظاى زاقت هلي زًا ّاي آهاضي  زض ايي ضاؾتا، تا ًا

ازي اظ ًٓام  تط ضٍي فطييِ ّاي پػٍّف هٗلَم گطزيس وِ تيي اٗت

ّا زض اضظـ .اضتثاٌ هٌٗازاضي ٍجَز زاضز اضظقي ٍ َّيت هلي

ًَس ٍ ًٓام اضظقي  حميمت هثاًي قٌاذتي ضفتاض افطاز هحؿَب هي ق

َام َّيت هلي هي هكرم گطزيس  ،زض ايي هياى. قَز لَي تاٖث ل

ّاي زيٌي، ٖلوي، ٌّطي، اجتواٖي ٍ ؾياؾي زض وِ تِ تطتية اضظـ

َام َّيت هلي ًمف تؿعايي زاضًس  .تات تطزى ل

ِ تيي اضظـزض ظ َيت هلي هكرم هيٌِ ضاُت ّاي التهازيٍ  ّ

ٌا ِ هٗ َيت هلي ٍجَز زاضي تيي اضظـ قس وِ ضاُت ّاي التهازي ٍ ّ

ىِت اقاضُ وطز وِ اضظـ زض تثييي ايي يافتِ هي. ًساضز َاى ِت اييً  ّا ت

وال ٍ تفىطات  تماز ولي يه فطز ٍ گطٍُ يا جاهِٗ زضتاضُ ضفتاضٍ  ٖا ٖا

َاهل تٗييياؾت وِ زض ظهطُ هْو ّاي ضفتاضي  وٌٌسُ جْت تطيي ٖ

ن اجتواٖي لحاِ هي اي ًٓ يع ظيطٌت  ً ًاي جاهِٗ ٍ ِ  .قَزٖا چ ًآ

ؿاى التهازي اؾت، ؾَزهٌسي اقياؾت هكرهاً هَضز  ؛ٖالِل ًا

َليس، تاظاضياتي، س ت تثاضات هالي ٍ هٗطفي وات، اهَضي ّواًٌ ٕ  ٖا تجو

ي زيگط لطاض ّا اضظـ گطايف التهازي غالثاً زض تًاز تا. ثطٍت

ٍاٍت ذَز تا هطزم تيكتط زضنسز تطتطي  .گيطز هي التهازي ٍا زض ض

ّايي وِ گطايف اضظقي التهازي تاتيي زاضًس، لصا تيپ ٍ گطٍُ. اؾت

ط ّوثؿتگي لطاض زاضز ي اظ ًٓ ْا زض ؾُ  تؿياض پايٌي َيت هلي آً ّ .

ض  ًَس ( 1390)ًتايج تحميمات ؾليواًَپ ًيع ايي ( 1383)اضهىي ٍ غياث

س ُلة ضا تهسيك هيه  .ًواٌي

ِ اضظـ ّاي اجتواٖي ٍ َّيت هلي تا اؾتفازُ اظ آظهَى ضاُت

اى گفت  ّا هي زض تثييي ايي يافتِ. قسّوثؿتگي پيطؾَى تأييس  َت

 ٖوَهاً ،ّاي اجتواٖي تاتيي زاضًسافطازي وِ گطايف ِت اضظـ

ي ّؿتٌس ٍ  زاضاي ضٍحيِ اظذَزگصقتگي، ًَٔ زٍؾتي ٍ زيگطذَّا

جتواٖي آًْا زض تٗلمات گطٍّي ٍ احؿاؼ تْٗسقاى ًؿثت ضفتاض ا
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آهَظاى گطايف تيكتطي تِ  زاًف. گيطز ّا قىل هيُ تِ گطٍ

ًَس . گطايي زاضًس جوٕ زض تطضؾي ًٓام اضظقي ( 1383)اضهىي ٍ غياث

ّاي اجتواٖي زض هٌاَك فطٌّگي ٍ اجتواٖي وكَض، اوثط اضظـ

اِ َّيت هلي هٌاَك ِت لح. ًوطُ تاتيي ضا ِت ذَز اذتهال زازًس

قْط ٍ وطهاى) 5 ( وطهاًكاُ ٍ ّوساى) 4ٍ هٌاَك ( لطؾتاى، َت

 .تيكتطيي افتراض ضا اتطاظ ًوَزًس

ّاي زيٌي تا َّيت هلي ًكاى ّوثؿتگي هٌٗازاض تيي اضظـ

َاًاى ٍ ًَجَاًاى اظ اضظـ ي لَي تطذَضزاض زاز ّطچِ ج ّاي زٌي

تمَيت  ،طاييتٌات. قَز َّيت هلي آًاى ًيع تمَيت هي ،تاقٌس

َام تركيسى تِ َّيت هلي  اضظـ . اؾتّا ٍ اٖتمازات زيٌي ؾثة ل

َاى گفت وِ اضظـهي ،تط ايي اؾاؼ اي اظ ّاي زيٌي ترف ٖوسُت

ي ضا تكىيل هي ييس أايي ًتيجِ ت ،زّس ٍ زض حميمتَّيت هلي ايطًا

سيكوٌساًي اؾت وِ زيي ضا يىي اظ اتٗاز انلي َّيت هلي  ؾري ًا

ي هي  .ٌسزاًايطًا

اضظـ ؾياؾي ًيع تا َّيت هلي ّوثؿتگي  ،اظ ؾَي زيگط

ّاي َالثاى ٍ  هؿتمين هٌٗازاضي ًكاى زاز وِ زض تمَيت يافتِ

َاًي هكاضوت ؾياؾي ٍ وؿة ( 1389) ّوىاضاى زض هَضز ّور

ف زض ّا ًكاى زاز ّط چِيافتِ. اؾتّاي زٍلتي پؿت آهَظاى  زًا

تحَتت ؾياؾي گطايف تطاي هكاضوت زض اهَض ؾياؾي، پيگيطي 

 ياضتما ،وكَض ٍ ٖاللِ تِ ًَٖيت زض احعاب ؾياؾي تيكتط تاقس

 .تيٌي اؾت َّيت هلي ًيع لاتل پيف

َيت هلي ًيع ( ٌّطي)ّاي ظيثايي قٌاذتي گطايف ِت اضظـ ّ ٍ

ِ هؿتمين هٌٗازاضي ًكاى زاز ِ . ضاُت ط چ ايي ًتايج تياًگط آى اؾت وِّ 

ايي اهط زض  ،قتِ تاقٌسّاي ٌّطي تاتيي زا آهَظاى گطايفزًاف

مكي اؾاؾي ايفا هي قىل َيت هلي آًاىً   . وٌس گيطي ّ

ّاي ٖلوي تات هَجة تمَيت َّيت اضظـ ،اظ ؾَي زيگط

اضظياتي جايگاُ ايي اضظـ تا تَجِ تِ هتغيطّاي ايي . اؾتهلي 

طي زض گطايف تحميك ًكاى هي ّاي اضظقي  زّس وِ اضظـ ًٓ

زض تثييي ايي يافتِ . طاض زاضزاي ل آهَظاى زض ٍيٗيت هياًِ زاًف

ؿاى ٖلوي گطايف قٌاذتي  هي َاى اشٖاى زاقت اظ آًجايي وِ ًا ت

ؾتگي  سيكِ اؾت، تٗلك ٍ تْٗس اٍ زض پَي زاضز ٍ اّل اؾتستل ٍ ًا

تِ َّيت هلي ٍ آقٌايي تا اتٗاز َّيت هلي اهطي آقىاض اؾت ٍ ٍا 

َيف زاضز ًَسي فٗال ٍ هثثت تا َّيت هلي ذ  . پي

ات هرتل  ًكاى زازُ اؾت وِ ًٓام  ،ََض وليِ ت ًتايج هُاٗل

ّا زض حميمت هثاًي اضظـ. ؾتّا زٌّسُ َّيت ّا قىلاضظـ

ّاي اضظقي  قٌاذتي وٌف ٍ ضفتاض افطاز ّؿتٌس ٍ تطاؾاؼ گطايف

َاى تركي اظ َّيت اجتواٖي هي َاى َّيت هلي افطاز ضا تِ ٌٖ قاى ت

ّاي  گطايف ،زض ٍالٕ. تحليل وطز ،ِت تطضؾي ٍ هكاّسُ گصاقتِ

َام تركيسُ ٍ ًكاى زٌّسُ  اضظقي اتٗاز َّيت فطز ضا اضتما زازُ ٍ ل

، لصا اؾتگيطي فطز زض هماتل فطٌّگ، هليت ٍ زيي ٍ جاهِٗ  جْت

تط  اي اظ َّيت اجتواٖي واهل ّاي لَي اضظقي ًكاًِ گطايف

 . ّؿتٌس

اى گفت اضظـتطاؾاؼ ًتايج ايي تحميك هي ّاي زيٌي ٍ َت

ِ وطزى  آى زض لياؼ تا ؾايط اتٗاز ًٓام اضظقي زض افعايف ًْازٌي

آهَظاى اّويت تؿعايي زاضز ٍ تطاي تمَيت َّيت  َّيت هلي زاًف

ًَاگَى ف ،هلي زض الكاض گ آهَظ وِ اظ جولِ لكط حؿاؼ ٍ هْن زًا

سُ ؾاظي ٍ  تظم اؾت تا اظ َطيك فطٌّگ ،ؾاظ جاهِٗ ايطاًي اؾت آٌي

ٍ تفطٍي الساهات هٌاؾثي زض الساهات واضقٌاؾي قسُ ٍ تسٍى افطٌا 

 .ايي ضاؾتا نَضت گيطز

  

مىاتع

ايفطاى قٌاؾفي؛   » .(1383) .آظاز اضهىي، تمي ٍ غياثًَس، احوفس 

 تطضؾي ٍيٗيت ًٓام اضظقي ٍ زض هٌفاَك فطٌّگفي   

 -133، نفم  2، ـهُالٗفات هلفي  ، «اجتواٖي ايفطاى 

160. 

ؾي اضتثفاٌ تفيي ًٓفام    ضتط». (1387) .آظاز هطظآتازي، اؾفٌسياض

، هُالٗفات هلفي  ، «اضظقي ًَجَاًاى ٍ َّيت هلي آًاى

 .132 -113، ل 34ـ

ِ  ،ضقفس قرهفيت   .(1352) .آلپَضت، گَضزٍى فاَوفِ   :تطجوف

 .اهيط وثيط :افتراضي، تْطاى

ِ  (. 1388) .اتَالحؿٌي، ؾيسضحين ّفاي   تٗييي ٍ ؾفٌجف هَلفف
 . پػٍّكىسُ تحميمات اؾتطاتػيه:تْطاى، َّيت ايطاًي

ّففاي زٍ ًؿففل  تطضؾففي ًٓففام اضظـ .(1378) .تففَولي، هٌْففاظ
ًاهفِ واضقٌاؾفي    پايفاى  ،ٍ هازضاى( ًؿل آفتاب)زذتطاى 





 

 ...ّاي اضظقي ٍ َّيت هلي ًٓام

 

123 



 

قٌاؾففي، زاًكففگاُ آظاز اؾففالهي تْففطاى  اضقففس، جاهٗففِ

 .هطوعي

تفَض  يفاض    :تطجوِ ،َّيت اجتواٖي .(1391).يچاضزجٌىيٌع، ض

 .ًكطقيطاظُ: تْطاى ،احوسي

 ٍ فْاًيؾٗيس لٌسضاى ان ؛هٌَچْط واهگاض ؛زّمي، هطتًي ضاٖي

تيٌفي ضيفايت قفغلي اظ     پيف» .(1390).هاّاى ؾالؾل

، «ت ٖلوفي زاًكفگاُ  أّفا زض اًٖفاي ّيف    َطيك اضظـ

، 46، ـ قٌاؾفي وفاضتطزي   زاًفف ٍ پفػٍّف زض ضٍاى  

 .11-3ل

ِ ، قٌاؾي تالىَت پاضؾفًَع  جاهِٗ .(1387).ضٍقِ، گي  :تطجوف

 .تثياى :ٖثسالحؿيي ًيه گْط، تْطاى

ـ  ض (.1390).پفَض، هْفطزاز   ؾليواى ّفا ٍ هيفعاى    اتُفِ ًٓفام اضظ
هكففاضوت اجتوففاٖي زاًكففجَياى زاًكففگاُ پيففام ًففَض  

ِ   ًاهِ واضقٌاؾفي  پاياى ،هياًسٍآب . قٌاؾفي  اضقفس جاهٗف

 .زاًكگاُ آظاز تثطيع

. هْففطآييي، ههففُفي ؛هثكففطي، هحوففس ؛َالثففاى، هحوسضيففا

تطضؾي ضًٍس زگطگًَي اضظقي زض ايطاى تفيي  »(. 1389)

ِ ٖلففَم اجتوففاٖي زاًكففٌاه ،«1353-1388ّففاي  ؾففال
 . 63-23ل  ،3ـ ،تطتيت هسضؼ

 .فطيثففا ،ضهًففاًپَض ٍ لسؾفي  ،احمففط ؛هحوفَز  ،ٖثفايي وَپففايي 

ـ » (.1389) ّففا تففا َّيففت هلففي     ضاتُففِ ًٓففام اضظ

آهَظاى پؿط ٍ زذتط  زاًف: هُالِٗ هَضزي ؛آهَظاى زاًف

زاًكگاُ آظاز اؾالهي، ٍاحس  ،همُٕ هتَؾُِ قْط تْطاى

-3ل  ،44، ـٗات هليفهلٌاهِ هُال، «جٌَب تْطاى

26 . 

ّفاي اضظقفي    ّفا ٍ اٍلَيفت   گفطايف » .(1388).ٖلوي، هحوَز

، «زاًكفففجَياى ٍ ضاتُفففِ آى تفففا َثمفففِ اجتوفففاٖي  

، 34ؾال تيؿتن، قفواضُ پيفاپي   ، قٌاؾي واضتطزي جاهِٗ

 .132-107ل  ،2ـ

ثط تط َّيفت هلفي زض تفيي    ؤَٖاهل ه». (1391) .هٌي، حؿيؤه

، 13، ؾفال  ت هلفي هُالٗا، «آهَظاى هٌاَك هطظي زاًف

 .68 -53، ل 51ـ

Allport, G.W. Vernon, P.E. (1970) Study of values, 

New York, Houghton Mifllin. 

Feather, N.T. (2004) "Value Correlates of Ambivalent 

Attitude Towards Gender Relations", 

Personality and Social Psychology Bulletin, 

No.30, p1- 12.   

Harvey, T. & W.P. Medlin, (2001) A Comparison of 

College Students Gender Attitudes Within the 

Fields of Science, Engineering, Humanities and 

Social Dcience, www.pserie.psu.edu. 

Jenkins, R. (1996) Social identity, London,Routledge. 

Lilford, R.J (2003) "Ethics of Clinical Trials from a 

Bayesian and Decision Analytic Perspective, 

British Medical Journal, Vol. 326, P 980-981. 
Phinney, J.S. (2001) "Ethnic Identity, Immigration, and 

Well-Being: An Interactional Perspective". 

Journal of Social Issues, Vol.57, No.3, p.493-

511 

Phinney, J.S. & Devich-Navarro, M. (1997) 

"Variations in Bicultural Identification among 

African American and Mexican American 

Adolescents". Journal of Research on 

Adolescence, No.7(1), p 3–32. 

Stelzl, M. and Seligm, C. (2009) "Multiplicity Across 

Cultures: Multiple National Identities and 

Multiple Value Systems". Organization Studies; 

No.30, p. 959 
Stanrock, J.W. (2001) Adolescence. New York: Mc 

GrawHill 

 

 







 1393، قواضُ چْاضم، ظهؿتاى (56)قٌاؾي واضتطزي، ؾال تيؿت ٍ پٌجن، قواضُ پياپي  جاهِٗ 124



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


