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 چىیذٜ:

یىی اص ٔـخلٝ ٞبی ٔشثٛى ثٝ آػیت ٞبی اختٕبػی اٍِٛداس ثٛدٖ آٖ دس ثیٗ ٌشٟٚٞبی 

 یٞب یتآػ یٚ اٍِٛٞب یضأٖ ییؿٙبػباختٕبػی ٔختّف اػت. ٞذف اص ٌٔبِؼٝ حبهش 

ؿٟش ٔـٟذ ثٛدٜ اػت. ثشای ایٗ  یؼتیتحت پٛؿؾ ثٟض یٞب خب٘ٛادٜ یبٖدس ٔ یاختٕبػ

تبٖ ٔـٟذ دس ٌشٜٚ أٛس پیـٍیشی، تٛا٘جخـی ؿٟشػ٘فش اص ٔذدخٛیبٖ ثٟضیؼتی  375ٔٙظٛس 

آػیت  13آػیت ٞبی اختٕبػی،  ؾػٙد ثشایٚ أٛس اختٕبػی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت. 

 ػٕذٜ دس خب٘ٛادٜ ٞبی ٔذدخٛیبٖ ٔٛسد ػٛاَ لشاس ٌشفت.

ٔلشف ػیٍبس ٚ ًالق ٟٕٔتشیٗ آػیت ٞبی دسٌیش دس خب٘ٛادٜ ٞبی ٔذدخٛیبٖ ٘تبیح ٘ـبٖ داد 

ٔذدخٛیبٖ أٛس پیـٍیشی یؼٙی ٔؼتبدیٗ ثبالتشیٗ دسٌیشی  ٔٛسد ثشسػی ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ 

ٔؼبئُ ٚ آػیت ٞبی ثب پذیذٜ ػی داس٘ذ ٚ ثؼیبسی اص خب٘ٛاد ٞبی ایٗ سا ثب آػیت ٞبی اختٕب

آػیت ٞبی دسٌیشی ثب چٙذٌب٘ٝ ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ. ثشسػی ساثٌٝ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثب اختٕبػی 

لٛیتشیٗ ٔتغیش تجییٗ ٌش دس ٌٔبِؼٝ حبهش ػىٛ٘ت دس بٖ داد وٝ اختٕبػی ٘ـاختٕبػی 

 ٔی ثبؿذ. ٔحالت خشْ خیض

 : آسیب های اجتماعی، مذدجً، بهسیستی، الگًهاهای کلیذیياشٌ
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 مقدمه و بیان مساله:

وٝ سؿذ ٕٞشاٜ ثب ثٟجٛد دس ویفیت ص٘ذٌی ؿبُٔ وبٞؾ دس  ؿٛد تٛػؼٝ ٔتٛاصٖ تٟٙب ٍٞٙبٔی حبكُ ٔی

ُ اختٕبػی ٘ٝ تٟٙب ٔب٘ؼی ثشای دػتیبثی ثٝ تٛػؼٝ ٕٞٝ خب٘جٝ ثبؿذ. افضایؾ سٚ٘ذ ٔؼبئ ٔؼبئُ اختٕبػی 

ـ  152: 2006ای ٔتؼبدَ دس آیٙذٜ خٛاٞذ ثٛد )أیٗ ٚ ٕٞىبساٖ،  اػت ثّىٝ ٔب٘ؼی دس ساٜ ایدبد خبٔؼٝ

 ّٔی ػٌح دس ٔختّف اثؼبد دس تٛػؼٝ ثش٘ذٜ تحّیُ ػٛأُ ٟٔتشیٗ خّٕٝ اص اختٕبػی ٞبی آػیت. (151

 وٝ ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ایشاٖ دس فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی التلبدی، ٞبی سیضی ثش٘بٔٝ تحمك ػٕذٜ ٔٛا٘غ اص ٚ

 ثبِمٜٛ دیٍش ػٛی اص ٞٓ ٚ اػت خبٔؼٝ چٟبسٌب٘ٝ ٞبی حٛصٜ دس تغییشات سٚ٘ذ ٔؼَّٛ خٛد ٞٓ

 چٙذ ٔبٞیتی اختٕبػی ٞبی آػیت. ٕ٘بیذ چبِؾ دچبس خبٔؼٝ ثٍٟـت خٟت دس سا تغییشات ایٗ تٛا٘ذ ٔی

ثٙبثشایٗ . استجبًٙذ دس دیٍش اختٕبػی ٞبی پذیذٜ ثب ٚ یىذیٍش ثب ػّّی سٚاثي اص ایٝ ؿجى دس ٚ داس٘ذ ثؼذی

 تبثیشات وٝ سٚثشٚػت خشایٓ ٚ ا٘حشافبت ٞب، آػیت اص ا٘ٛاػی ثب خٛد ؿشایي ثب ٔتٙبػت ای خبٔؼٝ ٞش

 سا خبٔؼٝ حشوت ٔؼیش تٛا٘ذ ٔی ػٛأّی چٙیٗ ؿٙبخت. داسد خبٔؼٝ آٖ تشلی فشآیٙذ سٚی ٔخشثی

 ثب ػُٕ، آٖ تذاْٚ اص خٌّٛیشی ٚ آٟ٘ب ػُٕ دسن ثش ػالٜٚ ثٌٛسیىٝ ػبصد، ٕٞٛاس تؼبُٔ ٚ تشلی ثؼٛی

 (.2: 1388 سٔوب٘ی، ٚ خبوپٛس)ٕ٘بیذ وٕه خبٔؼٝ ػالٔت ثٝ ٞبییحُساٜ اسائٝ

یىی اص ٚیظٌی ٞبی آػیت ٞب ٚ ٔؼبئُ اختٕبػی اٍِٛداس ثٛدٖ آٟ٘بػت. ٌشٟٚٞبی اختٕبػی ٔختّف ثٝ 

سٌیش آػیت ٞبی اختٕبػی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔی ثبؿٙذ. ٌٔبثك ثب آٔبسٞب حذٚد ػٝ ٔیّیٖٛ ٚ دسخبت ٔختّف د

 دس وٝ خبكی ٔؼوالت ٚ ٔـىالت ثٝ تٛخٝ ؿـلذ ٞضاس ٘فش تحت پٛؿؾ ثٟضیؼتی لشاس داس٘ذ وٝ ثب

 ، افشاد ایٗ ص٘ذٌی ٔبٞیت. داس٘ذ لشاس اختٕبػی ٞبی آػیت ا٘ٛاع ٔؼشم دس ، ٔٛاخٟٙذ آٖ ثب ص٘ذٌی

 چٖٛ اػتیبد، سٚػپیٍشی، فشاس اص ٔٙضَ ٚ ... ٔختّف ٞبی اختٕبػی آػیت دس ؿذٖ دسٌیش ؼذٔؼت سا آ٘بٖ

اػت ٚ ٌبٞب دِیُ تحت پٛؿؾ ثٛدٖ آٟ٘ب دسٌیشی ثب ثشخی اص آػیت ٞبی اختٕبػی ٔی ثبؿذ. اص  وشدٜ

آ٘دبیی وٝ ٌؼتشؽ آػیت ٞبی اختٕبػی دس ایٗ ًیف اص افشاد خبٔؼٝ ثبػث ٌؼتشؽ ٚاثؼتٍی آٟ٘ب ثٝ 

ْ حٕبیتی ثٟضیؼتی ٚ تحٕیُ ٞضیٙٝ ٞبی فشاٚاٖ ثٝ خبٔؼٝ ٔی ؿٛد ٚ سٚ٘ذ ثبصٌـت ایٗ افشاد ثٝ ٘ظب

ص٘ذٌی ػبدی سا ثب ٔخبًشٜ سٚثشٚ ٔی وٙذ، ؿٙبخت ٚ ٔذیشیت ایٗ آػیت ٞب إٞیت فشاٚا٘ی پیذا ٔی 

وٙذ. ثش ایٗ اػبع ٔمبِٝ حبهش دس پی ؿٙبػبیی ٚهؼیت آػیت ٞبی اختٕبػی دس افشاد تحت پٛؿؾ 

ٟضیؼتی اػت تب ثش ایٗ اػبع ثتٛا٘ذ ساٞىبسٞبیی ثشای حُ ٚ ٔذیشیت ایٗ ٔؼبئُ دس خب٘ٛادٜ ٞبی ث

 تحت پٛؿؾ اسائٝ ٕ٘بیذ.

 آسیب اجتماعی، مفاهیم و مالحظات نظزی

 اػت تـبثٟی ثش ٔجتٙی ٚ ؿذٜ ٌشفتٝ صیؼتی ػّْٛ اص وٝ اػت خذیذی ٔفْٟٛ اختٕبػی ؿٙبػیآػیت

 سؿذ ٚ ٌیشیؿىُثب  ٚالغ دس ؿٛدٔی لبئُ اختٕبػی ٚا٘حشافبت ػوٛی ثیٕبسیٟبی ثیٗ دا٘ـٕٙذاٖ وٝ
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 ٘یض اختٕبػی فشایٙذٞبی ثیبٖ ثشای ٔختّف ػّْٛ اص ٌیشیثٟشٜ ٔیالدی ٘ٛصدٞٓ لشٖ دس ؿٙبػیخبٔؼٝ

 صیؼت چٖٛ دیٍش ػّْٛ دس سایح ٞبی ٚاطٜ ٚ اكٌالحبت اص ثؼیبسی ٘تیدٝ دس ٚ ٌشدیذ ٔؼَٕٛ

 ٔی خّٕٝ اص وٝ ؿذ ٌشفتٝ وبس ثٝ ٘یض ؿٙبػیخبٔؼٝ دس آٖ ٔب٘ٙذ ٚ ؿٙبػی ٗصٔی پضؿىی، ػّْٛ ؿٙبػی،

 دس ٘ظٕیٟبثی یسیـٝ ؿٙبخت ٚ ٌٔبِؼٝ اص اػت ػجبست ؿٙبػیآػیت. ثشد ٘بْ سا ؿٙبػیآػیت تٛاٖ

 اختٕبػی ؿٙبػیآػیت اكٌالح خبٔؼٝ، وبِجذ ثب ا٘ؼب٘ی وبِجذ ٔـبثٟت دس ثٙبثشایٗ ا٘ؼب٘ی اسٌب٘یؼٓ

 .(11 ؛1374 ػتٛدٜ،) سٚدٔی ثىبس اختٕبػی ٞبی٘ظٕی ثی یبثیٚسیـٝ ٌٔبِؼٝ ثشای

 اغّت ؿٙبػبٖ خبٔؼٝ دس ایٗ ثخؾ ٟٕٔتشیٗ ٘ظشیبت ٔشتجي ثب آػیت ٞبی اختٕبػی آٚسدٜ ٔی ؿٛد.

 خبٔؼٝ. ا٘ذ ؿذٜ ٔتٕشوض ٌشٚٞی ٞبی صٔیٙٝ ثش ٚ دیذٜ فشدی ٞبی ٚیظٌی اص خبسج سا ا٘حشافی سفتبس

 ثٝ ٚ داؿتٝ اختٕبػی ٔبٞیت ا٘حشافی سفتبس ٚ خٙبیت ٚ خشْ اص تٛخٟی لبثُ ٔیضاٖ وٝ ٘ذٔؼتمذ ؿٙبػبٖ

 ٞبی صٔیٙٝ دس ا٘حشاف ٚ ٕٞٙٛایی ٔیبٖ دسٚ٘ی سٚاثي ثش آٟ٘ب. ا٘ذ ٚاثؼتٝ اختٕبػی ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٟ٘بدٞب

 ثٝ یثضٞىبس ٚ خٙبیت ٚ خشْ پذیذٜ ثٝ اغّت ٚ داؿتٝ تأویذ ٔتفبٚت ی فشًٞٙ ٚ التلبدی اختٕبػی،

 ٞبی فشًٞٙ خشدٜ صیبدی تؼذاد حبٚی ٔذسٖ، خٛأغ خلٛف ثٝ صیشا. ٍ٘ش٘ذ ٔی ٘ؼجی أشی ػٙٛاٖ

 ٕٔىٗ ؿٛد، ٔی تّمی ٕٞٙٛا خبف فشٍٞٙی خشدٜ ٔٛلؼیت ثٝ ٘ؼجت وٝ سفتبسی ٚ ٞؼتٙذ ٔتفبٚت

  (.139: 1373 ٌیذ٘ض،) ؿٛد ؿٙبختٝ ا٘حشافی سفتبسی ػٙٛاٖ ثٝ دیٍش فشٍٞٙی خشدٜ ٞبی صٔیٙٝ دس اػت

ثشسػی ػٙت خبٔؼٝ ؿٙبػی چٙذ سٚیىشد اكّی سا دس ثشسػی آػیت ٞبی اختٕبػی ٔـخق ٔی وٙذ 

 وٝ دس ادأٝ ثٝ ثشسػی ایٗ سٚیىشدٞب ٚ ٘ظشیٝ پشداصاٖ آٟ٘ب پشداختٝ ٔی ؿٛد.

دٞٙذ وٝ سفتبس افشاد سفتبسی هذ اختٕبػی اػت ٚ افشاد ثٝ  ٞبی وٙتشَ فشم سا ثش ایٗ لشاس ٔی ٘ظشیٝ

یُ ثٝ وح سفتبسی داس٘ذ، ٍٔش ایٙىٝ تحت وٙتشَ لشاس ٌیش٘ذ. یؼٙی فمذاٖ یب هؼف وٙتشَ ًٛس ًجیؼی تٕب

چشا ٔشدْ » ٞبی وٙتشَ ایٗ اػت وٝ  اختٕبػی ػّت اكّی وح سفتبسی اػت. پشػؾ اكّی دس ٘ظشیٝ

(. ثشای پبػخ ثٝ ایٗ ػؤاَ 500، 1380ٚ ػّیٕی ٚ داٚسی،  21، 1382)كذیك، « وٙٙذ؟ ٕٞٙٛایی ٔی

وٙٙذ؛ صیشا سفتبس ٚ احؼبػبت آٟ٘ب ثٝ  وٙٙذ وٝ ٔشدْ اص لبٖ٘ٛ تجؼیت ٔی اصاٖ وٙتشَ اػتذالَ ٔیپشد ٘ظشیٝ

ٚػیّٝ ٘یشٚٞبی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی وٙتشَ ؿذٜ اػت. ثش اػبع ایٗ ٘ظشیٝ ثؼوی اص افشاد خٛد وٙتشِی 

ٜ ٚ یب داس٘ذ. ثؼوی دیٍش اص آٟ٘ب ثٝ خبًش اص دػت دادٖ ؿغُ ٚ كذٔٝ ٚاسد ؿذٖ ثٝ خٛد یب خب٘ٛاد

وشدٜ ٚ اص ا٘حشاف ٚ  خبٔؼٝ اص لٛا٘یٗ خبٔؼٝ تجؼیت تؼٟذ ثٝ خب٘ٛادٜ ٚ یب تؼٟذ ثٝ ٟ٘بدٞبی لشاسدادی

(. ثش اػبع ایٗ ٘ظشیٝ ٍٞٙبٔی وٝ وٙتشَ اختٕبػی ثٝ Siegel, 2001, 236-237ٚسص٘ذ) خشْ اختٙبة ٔی

ٞبی داخّی  ٚلتی وٙتشَ ؿٛد؛ أب ا٘ذاصٜ وبفی لٛت ٚ ؿذت داؿتٝ ثبؿذ، اص ٚلٛع ودشٚی خٌّٛیشی ٔی



 

 

 

 اولیه همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهدمجمىهع مقاالت 
گاه رفدوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علىم انسانی  1394 ماهآبان  26و  25،  دانش

 ,Sampson and Laubیبثذ ) یب خبسخی هؼیف ؿٛ٘ذ یب اص ٞٓ پبؿیذٜ ؿٛ٘ذ، سفتبس ودشٚا٘ٝ افضایؾ ٔی

1990.) 

تٛا٘ٙذ  ا٘ذ وٝ خشْ تبثؼی اص توبد ثیٗ اٞذاف ٔشدْ ٚ اثضاسٞبیی اػت وٝ آٟ٘ب ٔی تئٛسی ٞبی فـبس ٔذػی

وٙٙذ  پشداصاٖ فـبس اػتذالَ ٔی ٟ٘ب اػتفبدٜ وٙٙذ. ٘ظشیٝای ٔـشٚع ثشای سػیذٖ ثٝ آٖ اٞذاف اص آ ثٝ ؿیٜٛ

وٝ اٌش چٝ اٞذاف التلبدی ٚ اختٕبػی ثشای ٔشدْ دس ٕٞٝ لـشٞبی اختٕبػی ٔـتشن ٞؼتٙذ؛ ِٚی 

تٛا٘بیی دػتیبثی ثٝ ایٗ اٞذاف ثٝ ًجمٝ افشاد ٚاثؼتٝ اػت. ثیـتش ٔشدْ خٛاٞبٖ ثشٚت، داؿتٗ ٕٞؼش، 

تی ص٘ذٌی ٞؼتٙذ. اػوبی ًجمٝ پبئیٗ لبدس ٘یؼتٙذ ایٗ ٕ٘بدٞبی لذست، احتشاْ ٚ دیٍش ٚػبیُ ساح

ٔٛفمیت سا اص ًشیك اثضاسٞبی لشاسدادی ٚ ٔـشٚع ثٝ دػت آٚس٘ذ. دس ٘تیدٝ آٟ٘ب احؼبع خـٓ، ٘بوبٔی 

تٛا٘ٙذ  ؿٛد. ؿٟشٚ٘ذاٖ ًجمٝ پبئیٗ ٔی وٙٙذ، چیضی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ فـبس دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ٚ ٘بخـٙٛدی ٔی

ٞبی دیٍشی  تٛا٘ٙذ ؿیٜٛ پزیش ص٘ذٌی وٙٙذ یب ٔی ٔؼئِٛیتفشد یش٘ذ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ایٗ ؿشایي سا ثپز

ٞب ؿبُٔ ػشلت، خـٛ٘ت یب اػتؼٕبَ ٔٛاد ٔخذس اػت. ثش اػبع  ثشای ٔٛفمیت ثشٌضیٙٙذ وٝ ایٗ ؿیٜٛ

ایٗ ٘ظشیٝ احؼبع ٘بوبٔی، اص خٛد ثیٍبٍ٘ی، فمذاٖ حٕبیت ٔثجت خب٘ٛادٜ احتٕبَ استىبة خشْ فشد سا 

تٛصی ٚ ٌؼؼت لیذ ٚ ثٙذٞبی اختٕبػی سا ثٝ  دٞذ ٚ یه أش ٌّٔٛة ثشای ا٘تمبْ، ویٙٝ یؾ ٔیافضا

دٞذ. اٌش ٘بوبٔی ٚ  آٚسد وٝ ایٗ احؼبػبت سا ثٝ ؿىُ سفتبسٞبیی اص لجیُ خـٛ٘ت ٘ـبٖ ٔیٔی ٚخٛد 

 ,Benda and Corwyn, 2002یبثذ ) فـبس ٔتٛخٝ دسٖٚ فشد ٌشدد، تالؽ ثشای خٛدوـی افضایؾ ٔی

345.) 

 وٝ(ثشٌغ ٚ پبسن ؿٙبختی ثْٛ ٘ظشیٝ ٚ ٔشتٗ ٚ دٚسویٓ آ٘ٛٔی ٘ظشیٝ)اختٕبػی ػبصٔب٘ی ثی ٞبی ٘ظشیٝ

 ایٗ ایٙىٝ ػّیشغٓ.ٕ٘ٛد٘ذ تأویذ اختٕبػی ٞبی ٘بٞٙدبسی ثش ؿذ٘ذ ٌٔشح فشدٌشایب٘ٝ ٞبی ٘ظشیٝ ٔمبثُ دس

 تؼبسیفی اسائٝ ِٚی ا٘ذ، ؿذٜ ٔتٕشوض ػبختبسی ٚ اختٕبػی ػٛأُ ثش ثضٞىبسی ٚ خشْ تجییٗ دس ٞب ٘ظشیٝ

 چٙذاٖ ؿبخلٟبی چٙیٗ تدشثی آصٖٔٛ ٚ ٘بٞٙدبسی، ٚ اختالَ، اختٕبػی، ػبصٔب٘ی ثی اص ٔب٘غ ٚ خبٔغ

 لبثّیت ٘تیدتب وٝ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ اػتفبدٜ خٙبیی سػٕی اصآٔبسٞبی اغّت ٞب ٘ظشیٝ ایٗ ػالٜٚ، ثٝ.٘یؼت آػبٖ

 (.1377 احٕذی،)ػبصد ٔی ٔحذٚد سا تغییشات ایٗ اخشای

 ایٗ اػبع ثشی دیٍش اص سٚیىشدٞب دس ثشسػی آػیت ٞبی اختٕبػی سٚیىشد وح سفتبسی اػت. یى

 سفتبسی ا٘حشافی، سفتبس.  ٌشٟٚٞب اص افشاد ثشخی ا٘حشافی سفتبس اص اػت ػجبست اختٕبػی ٔؼبِٝ سٚیىشد

 ا٘تظبسات ٘من وٙٙذ٠ ٔٙؼىغ اختٕبػی ٔؼبئُ ِزا ٚ وٙذ ٘من سا خبٔؼٝ غبِت ٞٙدبسٞبی  وٝ اػت

 ا٘حشافی ٞبی فشًٞٙ خشدٜ صٔیٙٝ دس سا ٌٔبِؼبتی ٔشتٗ، ٘ظشیبت ثؼي ثب وٛٞٗ .اػت خبٔؼٝ ٞٙدبسی

 اص خٛا٘بٖ ا٘حشافی سفتبس تفىیه ثب سا فشٍٞٙی خشدٜ ٘ظشیٝ ثضٞىبس، پؼشاٖ ثشسػی ثب اٚ. داد ا٘دبْ
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 ای ٘ظشیٝ ػپغ. وشد تذٚیٗ پبییٗ ًجمبت پؼشاٖ ثضٞىبسی ثش تأویذ ٚ ثضسٌؼبالٖ اختٕبػی ا٘حشافبت

 ٚ اختٕبػی ٘ظبْ ػبخت ٚی، ٘ظش اص. داد اسایٝ ثضٞىبس فشًٞٙ خشدٜ پیذایؾ چٍٍٛ٘ی دسثبسٜ وّی

 اختٕبػی ٘ظبْ دس سا خبكی ٞبی ٔٛلؼیت یه ٞش وٝ افشادی ثشای آٖ اختٕبػی ػبصٔبٖ ٚ فشًٞٙ

 ٔؤثش ًٛس ثٝ سا آٟ٘ب ٚ آٚسد ٔی ٚخٛد ثٝ اختٕبػی ؿشایي ثب ػبصی ٞٓ ٘ظش اص ٔؼبئّی ا٘ذ وشدٜ اؿغبَ

 ثشای وٝ ٍٞٙبٔی. وٙٙذ حُ سا ٔحیي ثب ٕٞؼبصی ٔـىالت تب وٙذ ٔی ٔدٟض ٚػبیّی ثٝ ٔؤثش غیش یب

 ٘جبؿذ، وبفی اختٕبػی ؿذٜ پزیشفتٝ ٔؼیبسٞبی اػبع ثش ٔحیي ثب «ػبصی ٞٓ» ٚػبیُ افشاد ایٗ اص ثشخی

 وشدٜ فشاٞٓ آ٘بٖ ثشای سا ٔحیي ثب ٕٞؼبصی ٔـىالت وٝ خبٔؼٝ فشًٞٙ اص ٞبیی خٙجٝ ٘فی ثٝ افشاد ایٗ

 ٞبی خٙجٝ ایٗ خبیٍضیٗ ػبصد، ٔی تش آػبٖ ثشایـبٖ سا ص٘ذٌی وٝ ٞبیی فشًٞٙ خشدٜ ٚ پشداختٝ ا٘ذ

 اٍِٛٞبی ثٝ فشٍٞٙی خشدٜ ٞبی ٘ظشیٝ (.72 ٚ 73: 1384 احٕذی،) وٙٙذ ٔی خبٔؼٝ فشًٞٙ ؿذٜ ٘فی

 خٛا٘بٖ وٝ داس٘ذ ٔی ارػبٖ ٚ ٜٕ٘ٛد تٛخٝ اػت ٔٛخٛد خبٔؼٝ ًجمبتی ػبختبس دس وٝ سفتبس فشٍٞٙی

 اسصؿٟبی ٚ خٛد فشٍٞٙی خشدٜ اسصؿٟبی ثیٗ ٘بػبصٌبسی ثب آٔٛصؿی ٔشاوض دس خبٔؼٝ پبییٗ ًجمبت

 ؿشى وٝ اػت ٔؼتمذ وٛٞٗ.ؿٛ٘ذ ٔی ا٘حشافی سفتبس ٔشتىت ٚ ؿذٜ ٔٛاخٝ ٔتٛػي ًجمٝ فشٍٞٙی خشدٜ

 ػبصٌبسی ٔـىالت داسای وٝ اػت افشادی ثیٗ ٔتمبثُ وٙؾ ٚخٛد خذیذ، فشًٞٙ خشدٜ تـىیُ

 خشدٜ ٚیظٜ، 3 ٔشخغ ٚچبسچٛة ٌشٚٞی اػتب٘ذاسدٞبی پیذایؾ ثب ٕٞشاٜ افشاد ٌٛ٘ٝ ایٗ تدٕغ.ثبؿٙذ ٔی

 ٔی اسائٝ ودشٚی اص وٝ خٛد تحّیُ دس ٘یض ٔیّش (.Cohen,1955)آٚسد ٔی ٚخٛد ثٝ سا خذیذی فشًٞٙ

 ؿىؼت ٔمبثُ دس ٚاوٙـی وٝ یفشػ فشًٞٙ یه اص ثضٞىبسی» ثٛد ٔؼتمذ وٝ سا وٛٞٗ ٘ظش ایٗ دٞذ،

 افشاد، وٝ وٙذ ٔی ادػب ٚ( 128: 1380 كبسٔی،) دا٘ؼتٝ ٔشدٚد ،«اػت وّی ٞبی ٞذف حلَٛ اص ٘بؿی

 اػٕبَ ًشف ثٝ آٟ٘ب فشًٞٙ خشدٜ اص پزیشی تأثیش ٚ فشٚدػت اختٕبػی ًجمبت ٔیبٖ دس ص٘ذٌی ثب تٟٙب

 ٘ظشیٝ حمیمت، دس(. 206: 1384 ٕٞىبساٖ، ٚ لٙبداٖ) ؿٛ٘ذ ٔی وـیذٜ ا٘حشافی سفتبسٞبی ٚ لب٘ٛ٘ی غیش

 ٞبی خب٘ٛادٜ پذساٖ اٚ، اػتمبد ثٝ. اػت خبٔؼٝ پبییٗ ًجمبت خٛا٘بٖ ًجمبتی ٞبی ٚیظٌی ثش ٔجتٙی ٔیّش

 اختٕبػی ٔٙضِت اص فشص٘ذا٘ـبٖ، ٘یبصٞبی اسهبی دس وبفی تٛا٘بیی ػذْ ػّت ثٝ خبٔؼٝ، پبییٗ ًجمبت

 داسد ٔی اظٟبس ٕٞچٙیٗ ٔیّش. ؿٛد ٔی ػبصٔب٘ذٞی ٔبدساٖ حٛسٔ حَٛ خب٘ٛادٜ ٚ ٘جٛدٜ ثشخٛسداس ثبالیی

 اػتمالَ ٚ آصادی اص اختٕبػی ًجمبت ػبیش پؼشٞبی اص ثیـتش پبییٗ، ًجمبت ٞبی خب٘ٛادٜ پؼشٞبی وٝ

 ثشخی دادٖ ا٘دبْ ثشای ٔتٛػي ًجمٝ ٞبی ثچٝ ثٝ ٘ؼجت ًٛس ٕٞیٗ آ٘بٖ. ثشخٛسداس٘ذ خب٘ٝ تشن ثشای

 اػت ثضسٌؼبالٖ ثٝ ٔٙتؼت وٝ ػیٍبس وـیذٖ ٚ اِىّی ٔـشٚثبت ٖخٛسد: ٘ظیش ٞب ثضٞىبسی اص

 .اػت پبییٗ ًجمٝ ٞبی ثچٝ فشد ثٝ ٔٙحلش ٞبی ٚیظٌی اص «خٛدٔختبسی» صیشا ٞؼتٙذ؛ ٔؼتؼذتش
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 پیٛ٘ذ ٚ ٕٞٙـیٙی ًشیك اص اختٕبػی سفتبسٞبی ػبیش ٔثُ ا٘حشافی سفتبس وٝ اػت ٔؼتمذ ػبتشِٙذ ادٚیٗ

 وٝ ًٛسی ٕٞبٖ ٚ اسثی ٘ٝ ٚ اػت سٚا٘ـٙبختی ٘ٝ ا٘حشافی، سفتبس اٚ ٘ظش ثٝ.ؿٛد ٔی آٔٛختٝ دیٍشاٖ ثب

 ٚ احتشاْ ثش تىیٝ وٝ پزیشی خبٔؼٝ خشیبٖ یه ًَٛ دس ٕٞٙٛایبٖ ثب ٔؼبؿشت ٚ ٔلبحجت دس ٔشدْ

 اص تخٌی ٚ ًغیبٖ پزیشی خبٔؼٝ خشیبٖ اٌش ؿٛ٘ذ، ٔی ٕٞٙٛائی ثٝ ٔتٕبیُ داسد ٞٙدبسٞب ٔمجِٛیت

 .ؿذ خٛاٞٙذ وـب٘ذٜ ا٘حشافی سفتبس ػٛی ثٝ فشادا ثیبٔٛصد، سا ٞٙدبسٞب

 سا اسصؿٟب ٚ ٌشایـٟب ٞب، اٍ٘یضٜ دیٍشاٖ، ثب استجبى ٚ پیٛ٘ذ ًشیك اص خٛد، حیبت ًَٛ دس ٞشوغ ثٙبثشایٗ

 خٟت دس یب ٚ لٛا٘یٗ اص اًبػت ػٛی ثٝ پزیشی خبٔؼٝ ٚ یبدٌیشی ایٗ وٝ خبكی خٟت أب ٌیشد، فشأی

 حذ تب ویؼت ٕٞٙـیٗ ایٙىٝ یؼٙی.ٌیشد ٔی یبد وؼی چٝ اص وٝ اػت ایٗ ثٝ ثؼتٝ داسد، آٖ اص ػشپیچی

 دا٘ـٟب، ثب ٞیچىغ وٝ ٌیشد ٔی ٘تیدٝ ػبتشِٙذ ػشا٘دبْ.ثٛد خٛاٞذ فشد سفتبس ٘حٜٛ وٙٙذٜ تؼییٗ صیبدی

 ایٍٙٛ٘ٝ ٚ ٘ـذٜ ٔتِٛذ ٔبدس اص اػت ای غیشحشفٝ ٚ ای حشفٝ ودشٚاٖ دػتشع دس وٝ تٛخیٟبتی ٚ فٖٙٛ

 ا٘تمبَ ٌشٟٚٞب یب ٚ اؿخبف دیٍش ثٝ ٌشٚٞی یب ؿخق اص ثبیذ فشٍٞٙی ػٙبكش ػبیش ٔثُ ٟٔبستٟب

 ػٛأُ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ودشٚ داس٘ذ، ؿىٙبٖ لبٖ٘ٛ ثب وٝ استجبًی ٚ ٕٞٙـیٙی ٘ؼجت ثٝ ٔشدْ یؼٙی.یبثذ

 ػشٚػتب٘ی،. )ٔٛثش٘ذ وبس ایٗ دس ٌیش٘ذٜ تٕبع افشاد ػٗ ٚ تٕبػٟب ٘ؼجت ٚ دٚسٜ تٛاتش، تؼذاد، ؿذت،

1367) 

 جمع بندی اس مبانی نظزی و ارائه مدل تحلیلی:

ٕٞچٙب٘ىٝ ادثیبت تحمیك ٘ـبٖ داد ٘ظشیبت ٔختّفی دس ثبة تجییٗ آػیت ٞبی ٌٔشح ؿذٜ اػت وٝ ٞش 

وذاْ ثٝ ٘ٛػی ثٝ ثشسػی ػٛأُ ٔٛثش ثش اػیت ٞبی اختٕبػی پشداختٝ اػت. اص دیذٌبٜ ٘ظشیٝ ثی 

 ٘یض اختٕبػی ػبصٔب٘ی ثی ٚ ٞؼتٙذ اختٕبػی ػبصٔب٘ی ثی ٘تیدٝ اختٕبػی ػبصٔب٘ی اختٕبػی آػیت ٞبی

 ٘بؿی  ٔؼٕٛالً اختٕبػی آػیت ٞبی .اػت اختٕبػی لٛاػذ ٘مق ٚ ٘بتٛا٘ی وٙٙذٜ ٔٙؼىغ خٛد ٘ٛثٝ ثٝ

 ثب ٕٞبٍٞٙی ٔذاس اص اختٕبػی ٘ظبْ ٔختّف ٞبی ثخؾ ؿٛد ٔی ثبػث وٝ اػت اختٕبػی تغییش اص

. پبیذ ٕ٘ی دیشی  افشاد، سفتبسٞبی ٚ سٚاثي تٙظیٓ ٚ وٙذ یٕ٘ وفبیت ٔٛخٛد لٛاػذ. ؿٛ٘ذ خبسج یىذیٍش

 ػٙٛاٖ ثٝ ثیـتش ثّىٝ ؿٛد ٕ٘ی تّمی اسٌب٘یه ٚ ٔٙظٓ وُ یه ػٙٛاٖ ثٝ خبٔؼٝ اسصؿی، توبد دیذٌبٜ اص

 ٞبی اسصؽ ٌشٚٞی، ٞش ؿٛد ٔی تّمی ٔتوبد غبِجبً ٚ ٔتفبٚت ٞبی اسصؽ ثب ٌشٟٚٞب اص ای ٔدٕٛػٝ

. ؿٛد ٔی ٔختّف ٔؼبئُ ػش ثش توبد آٔذٖ ٚخٛد ثٝ ثبػث أش ٕٞیٗ ٚ وٙذ ٔی د٘جبَ سا خٛدؽ خبف
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 اكّی ػّت ٟ٘بیت، دس. اػت ٔتفبٚت ٌشٟٚٞبی ٞبی اسصؽ ثیٗ دس توبد اص ٘بؿی اختٕبػی ٔؼأِٝ

 .ٌشدد ٔی ٔشثٛى التلبدی ٚ اختٕبػی  فشٍٞٙی، تٙٛع ثٝ ٔؼبئُ ثیـتش

 اص افشاد ثشخی ا٘حشافی سفتبس اص تاػ ػجبست اختٕبػی ا٘حشاف آػیت ٞبی سفتبس دیذٌبٜ اػبع ثش

 اختٕبػی ٔؼبئُ ِزا ٚ وٙذ ٘من سا خبٔؼٝ غبِت ٞٙدبسٞبی  وٝ اػت سفتبسی ا٘حشافی، سفتبس.  ٌشٟٚٞب

 ٘بٔٙبػت پزیشی خبٔؼٝ اص ٘بؿی ا٘حشافی سفتبس .اػت خبٔؼٝ ٞٙدبسی ا٘تظبسات ٘من وٙٙذ٠ ٔٙؼىغ

 یب سٚ ٔٙحشف ٞبی سفتبس دِٚتی، ٌشٟٚٞبی یب ٚ خب٘ٛادٜ ٕٞچٖٛ ای اِٚیٝ ٌشٟٚٞب دسٖٚ دس افشاد. اػت

 ،(ٔمجَٛ) ٔشػْٛ اٍِٛٞبی پزیشی خبٔؼٝ ثش ٔٙحشف اٍِٛٞبی پزیشی خبٔؼٝ ٚلتی. آٔٛص٘ذ ٔی سا ٔشػْٛ

ثش اػبع سٚیىشد اً٘  .آٚسد خٛاٞذ  ثجبس سا ا٘حشافی سفتبسٞبی ؿٛ٘ذ، ثشخٛسداس ثیـتشی إٞیت اص

 ثش آٟ٘ب. ثذا٘ٙذ چٙیٗ سا آٟ٘ب دیٍشاٖ وٝ ؿذ خٛاٞٙذ تّمی تٕبػیاخ ٔؼبِٝ ٚلتی ٞب، ٚهؼیت یب ص٘ی افشاد

( Stigma)داغی یب ٚ ٔحىٛٔیت ًشیك اص ثیـتش ثّىٝ ؿٛ٘ذ ٕ٘ی تؼشیف راتی ؿشاست یب ػیت حؼت

 ص٘ی، اً٘ دیذٌبٜ .(خٛسد ٔی آٟ٘ب پیـب٘ی ثش دیٍشاٖ خب٘ت اص وٝ اٍ٘ی) ص٘ٙذ ٔی آٟ٘ب ثش دیٍشاٖ وٝ اػت

 ایٗ ثٙبثش ػیٙی ؿشایي ٔجٙبی ثش تب ٌیشد ٔی ٘ظش دس رٞٙی تؼشیف حؼت ثٝ ـتشثی سا اختٕبػی ٔؼبئُ

 وٝ اػت(( Labels) ٞب اً٘ یب) اختٕبػی تؼبسیف پیبٔذٞبی ٚ وبسثشد ثؼي، ثش دیذٌبٜ ایٗ تٛخٝ وبٖ٘ٛ

 .ٌیشد ٔی كٛست ٔختّف ٌشٟٚٞبی ٚ  افشاد ثیٗ دس اختٕبػی تؼبٔالت اثش ثش ٚ ٚافشاد ٌشٟٚٞب تٛػي

٘ظشیٝ وٙتشَ اختٕبػی ٘جٛد وٙتشِٟبی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ثبػث ایدبد آػیت ٞبی اختٕبػی ٔی  ثش اػبع

ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ٘ظشیٝ فـبسٞب، ٚخٛد فـبسٞبی ػبختبسی ثش افشاد سا ثبػث ایدبد آػیت ٞبی اختٕبػی 

 خبٔؼٝ اػوبء تؼبسیف تبثغ اختٕبػی دا٘ذ. ثش اػبع سٚیىشد ثشػبخت ٌشایی اختٕبػی آػیت ٞبی ٔی

 . خبٔؼٝ دس ٔؼئّٝ آٖ ٚالؼی ٚهؼیت ٘ٝ اػت ٔؼبئُ اص

ٞش وذاْ اص ػبیش ٘ظشیبت ٘یض ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ثٝ ثشسػی ػُّ ایدبد آػیت ٞبی اختٕبػی پشداختٝ ا٘ذ. ثب 

تٛخٝ ثٝ ٚیظٌی ٞبی افشاد تحت پٛؿؾ ثٟضیؼتی ٚ ٘ظشیبت ٚ پیـیٙٝ تحمیك ٔذَ صیش ثؼٙٛاٖ ٔذَ 

تحّیّی تحمیك اسائٝ ؿذٜ اػت. اص آ٘دبیی وٝ ٌٔبِؼٝ ثٝ وّیت آػیت ٞبی اختٕبػی ٔی پشداصد 

ٔتغیشٞبی اسائٝ ؿذٜ وّی ٔی ثبؿٙذ ٚ ٕٔىٗ اػت دس ٔٛسد ٞش آػیجی ثتٛاٖ ٔذَ تخللی تش اسائٝ 

 ٕ٘ٛد.
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 . ٔذَ تحّیّی تحمیك1ٔذَ 

 : تحقیق روش

 ٔی اػتفبدٜ وٕی ٚ ٔیذا٘ی سٚؽ اص ٘یبص ٔٛسد ػبتاًال ٚ ٞب دادٜ ٔبٞیت ثٝ تٛخٝ ثب حبهش تحمیك دس

دس  .ؿذ خٛاٞذ ٞب دادٜ ٌشداٚسی ثٝ الذاْ(  یبثی صٔیٙٝ) پیٕبیؾ تىٙیه اص اػتفبدٜ ثب ایٗ سٚؽ دس. ؿٛد

ٞبی  خٕؼیت ،یبثی یب صٔیٙٝ یتحمیك پیٕبیـٞبی ٔٛسد ٘یبص ٌشدآٚسی ؿذٜ اػت.  سٚؽ پیٕبیـی، دادٜ

ثشای وـف ٔیضاٖ ٘ؼجی  ،ٞب ٞبی ٔٙتخت اص آٖ خبٔؼٝ ٌٔبِؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝوٛچه ٚ ثضسي سا ثب ا٘تخبة ٚ 

 (65: 1376)وشِیٙدش. دٞذ ؿیٛع، تٛصیغ ٚ سٚاثي ٔتمبثُ ٔتغیشٞب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

 آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیزی جامعه

خشاػبٖ سهٛی  ثٟضیؼتی پٛؿؾ تحت ثیـتش ٚ ػبَ 15 اػوبی وّیٝ ؿبُٔ تحمیك آٔبسی خبٔؼٝ

 .ثبؿٙذ داؿتٝ سا تحمیك ػٛاالت ثٝ پبػخٍٛیی تٛا٘بیی وٝ ثبؿذ وٗ ؿٟش ٔـٟذ ٔیػب

 ٔـىالت التلبدی
احساس محرومیت 

 نسبی

 کنترل اجتماعی
تعامل با افراد 

 بزهکار

ر محالت سکونت د
 جرم خیز

منزلت اجتماعی 
 خانواده

آػیت ٞبی 
 اختٕبػی

 میزان دینذاری

میزان حمایتهای 
 اجتماعی
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 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. کًکران یآمار فرمًلٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ییتؼ یثشا

وٛوشاٖ اػتفبدٜ  دس ایٙدب ثشای تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ اص فشَٔٛ ٔشثٛى ثٝ ٔحبػجٝ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ یؼٙی فشَٔٛ

ٔحبػجٝ ٚاسیب٘غ ٚ ٘ؼجت ٍٕٞٛ٘ی ٚ ٘بٍٕٞٛ٘ی ثب دس ٘ظش  تحمیمبت لجّی ٚؿذٜ اػت. ثب تٛخٝ ثٝ 

٘فش  426000دسكذ ٚ حدٓ وُ خبٔؼٝ آٔبسی  0.5ٚ خٌبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی  p ;0.40  ٚq ;0.60ٌشفتٗ 

 ٗ ؿذ.٘فش تؼیی 329دس فشَٔٛ آٔبسی حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 1.962*0.6*0.4 

n≥  0.052 

1)- 
1.962*0.6*0.4 

( 
1 +1 

0.52 426000 
0.52  6000055   

اِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ حدٓ ٚ تٙٛع ٔٛخٛد دس ٔذدخٛیبٖ ثٟضیؼتی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌٔبثك ثب حدٓ خبٔؼٝ دس ٞش  

 ًجمٝ تمؼیٓ ٚ ٔتٙبػت ثب ٞش ٌشٜٚ اص ٔذدخٛیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تخلیق یبفت.

 بی ٔذدخٛیبٖ ثٟضیؼتیٞب ٚ صیشٌشٟٚٞ . تخلیق حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٌش1ٜٚخذَٚ 

 خٕغ وُ

 تٛا٘جخـی اختٕبػی أٛس پیـٍیشی
 ٌشٜٚ

 ٔؼتبدیٗ
ؿجٝ 

 خب٘ٛادٜ

ص٘بٖ ٚ 
 خب٘ٛادٜ

آػیت ٞبی 
 اختٕبػی

 ثیٙبیی
 -خؼٕی
 حشوتی

 ؿٙٛایی

 تؼذاد افشاد 5755 14193 3536 909 9879 1514 25400 61186

100 41.5 2.5 16.1 1.5 5.8 23.2 9.4 
٘ؼجت اص خبٔؼٝ 

 آٔبسی

320 133 8 52 5 18 74 30 
 320ثش ٔجٙبی  تؼذاد
 حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ٘فش 

380 80 35 60 55 35 80 35 

تؼذاد تؼذیُ ؿذٜ ثش 
٘فش حدٓ  400ٔجٙبی 

ٕٝ٘ٛ٘ 

حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌٔبثك ثب حدٓ تخلیق یبفتٝ ثٝ ٞش ٌشٜٚ دس ثیٗ ٔشاوضی وٝ خذٔبت ثٟضیؼتی سا ثٝ 

ٔشوض ٌٔبثك ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی  ٌشٟٚٞبی ٞذف اسائٝ ٔی وشد٘ذ، تٛصیغ ؿذ. ػپغ دس ٞش

ٞب ا٘تخبة ٚ وبس ٔلبحجٝ ثب آٟ٘ب كٛست پزیشفت. ٔشاوضی وٝ وبس ٌشداٚسی دادٜ اص آٟ٘ب كٛست  ٕ٘ٛ٘ٝ

 فشؿتٍبٖ، ٌّؼتبٖ ثضسٌؼبَ، خب٘ٝ فشص٘ذاٖ ػالٔت، خب٘ٝ اختٕبػی، خب٘ٝ ٌشفت ػجبستٙذ اص: اٚسطا٘غ

 ؿٟیذ سػبِت، ٔشوض ص٘بٖ، ٔشوض ػی تی إِمذع، ٔشوض ثیت ثؼثت، ٔشوض آصادی، ٔشوض ػّی، ٔشوض

 ٚحذت. ثخؾ ٚ ٔشوض فیبم خّیّیبٖ، ٔشوض ؿٟیذ پبِیضوبساٖ، ٔشوض

= 329 
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 سنجص متفیزها:

ثشای ػٙدؾ آػیت ٞبی اختٕبػی، ٚهؼیت ٚخٛد ا٘ٛاع آػیت ٞبی اختٕبػی ؿبُٔ: ًالق، فشاس اص 

تجبى ٘بٔـشٚع ثب خٙغ ٔخبِف، ٔٙضَ، ػیٍبس وـیذٖ، ٔلشف ٔٛاد ٔخذس ٚ لّیبٖ، تىذی ٌشی، اس

خٛدوـی، خـٛ٘ت خب٘ٛادٌی، ػشلت، دػت فشٚؿی ٚ ٘ضاع ٚ دسٌیشی ٔٛسد پشػؾ لشاس ٌشفتٝ 

اػت.  وٝ دس ٔٛسد ٞش آػیت اختٕبػی اٍِٛٞبی آٖ دس خب٘ٛادٜ ؿبُٔ فشد دسٌیش، ٔیضاٖ دسٌیشی، 

 چٍٍٛ٘ی دسٌیشی پشػیذٜ ؿذٜ اػت.

حشٚٔیت ٘ؼجی اسصیبثی فشد اص ٚهؼیت سفبٞی ٚ : ثشای ػٙدؾ احؼبع ٔاحؼبع ٔحشٚٔیت ٘ؼجی

 ٚهؼیت ٔبدی ٚاحؼبع حؼشت ٘ؼجت ثٝ ػٌح ص٘ذٌی دیٍشاٖ ػٙدیذٜ ؿذٜ اػت.

ٔٙضِت اختٕبػی: ٔٙضِت اختٕبػی خب٘ٛادٜ ثب ٔؼشفٟبی پبیٍبٜ اختٕبػی یؼٙی تحلیالت ٚ ؿغُ 

 ػشپشػت خب٘ٛادٜ ٚ دسأذ خب٘ٛادٜ ٔٛسد پشػؾ لشاس ٌشفتٝ اػت.

دی: ٔـىالت التلبدی ثب وفبیت دسأذ ثشای ثشاٚسدٜ ػبختٗ ٘یبصٞبی هشٚسی، أىبٖ ٔـىالت التلب

 پبػخٍٛیی ثٝ تمبهبٞبی ٔبِی اػوبی خب٘ٛادٜ ػٙدیذٜ ؿذٜ اػت.

ٞبی اختٕبػی: ثٝ ٔٙظٛس ػٙدؾ حٕبیت اختٕبػی ٔیضاٖ دسیبفت حٕبیت ػبًفی ٚ ٔبِی  ٔیضاٖ حٕبیت

ٚ  ٔحّٝ ، ٕٞؼبیٍبٖ، اٞبِی یـبٚ٘ذاٖ، دٚػتبٖخٛ ٚ ، فبٔیُخب٘ٛدٜ یاػوباص ٔٙبثغ ٔختّف ؿبُٔ 

 یؼتی ػٛاَ ؿذٜ اػت.ثٟض ػبصٔبٖ

 ٔیضاٖ دیٙذاسی: دس ایٗ ٌٔبِؼٝ دیٙذاسی دس ػٝ ثؼذ اػتمبدی، ٔٙبػىی ٚ تدشثی ػٙدیذٜ ؿذٜ اػت.

وٙتشَ اختٕبػی: ثشای ػٙدؾ وٙتشَ اختٕبػی ٔیضاٖ ٘ظبست اػٕبَ ٚ سفت ٚ آٔذ اػوبی خب٘ٛادٜ 

ت ٚ ػبیش اػوبی خب٘ٛادٜ ٚ ٔیضاٖ احؼبع آصادی ٚ ٘یٛد وٙتشَ دس خب٘ٛادٜ ػٛاَ ؿذٜ ثٛػیّٝ ػشپشػ

 اػت.

تؼبُٔ ثب افشاد ثضٞىبس: ثشای ػٙدؾ تؼبُٔ ثب افشاد ثضٞىبس اص ٔیضاٖ دٚػتی ثب افشاد ثضٞىبس ٚ ٔٙحشف 

 ػٛاَ ؿذٜ اػت.

ٞش یه اص  ٔیضاٖ ٚخٛد ػىٛ٘ت دس ٔحالت خشْ خیض: ثشای ػٙدؾ ػىٛ٘ت دس ٔحالت خشْ خیض

ٚخٛد خشیذ ٚ فشٚؽ ٔٛاد  -1ٔٛاسد صیش دس ٔحّٝ ٔحُ ص٘ذٌی فشد ٔٛسد پشػؾ لشاس ٌشفتٝ اػت: 

ٚخٛد سٚاثي ٘بٔـشٚع  -4ٚخٛد ایدبد ٔضاحٕت ثشای ٘ٛأیغ ٔشدْ  -3ٚخٛد والٞجشداسی  -2ٔخذس

 ٚخٛد لتُ ٘فغ -6ٚخٛد ػشلت اص ٔٙضَ  -5

 دسكذ سا ٔشداٖ تـىیُ دادٜ ا٘ذ. 7/40ص٘بٖ ٚ  دسكذ اص پبػخٍٛیبٖ سا 3/59: مشخصات پاسخگًیان

دسكذ سا ٞٓ ثضسٌؼبالٖ 20.6دسكذ سا افشاد ٔیب٘ؼبَ ٚ  37.6دسكذ پبػخٍٛیبٖ سا خٛا٘بٖ،  41.8

دسكذ داسای تحلیالت سإٞٙبیی، ٘ضدیه ثٝ  30.1ثیـتشیٗ افشاد پبػخٍٛ یؼٙی  تـىیُ دادٜ ا٘ذ.
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دسكذ داسای تحلیالت دا٘ـٍبٞی  9.2ٔدٕٛع  دسكذ پبػخٍٛیبٖ داسای تحلیالت اثتذایی ٚ دس25

دسكذ آٟ٘ب دس ػبیش ؿٟشٞبی  29.3دسكذ پبػخٍٛیبٖ دس ؿٟش ٔـٟذ ٔتِٛذ ؿذٜ ا٘ذ،  58 ثٛدٜ ا٘ذ.

دسكذ پبػخٍٛیبٖ ثیـتش دٚساٖ  69.3 دسكذ ٘یض دس ػبیش اػتبٟ٘ب ٔتِٛذ ؿذٜ ا٘ذ. 12.7اػتبٖ خشاػبٖ ٚ 

 32اص ٘ظش ٚهؼیت فؼبِیت پبػخٍٛیبٖ،  سكذ دس سٚػتب.د 30.7وٛدوی خٛد سا دس ؿٟش ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ٚ 

دسكذ ؿبغُ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ ایٗ ػٝ ٌشٜٚ داسای ثیـتشیٗ  19.2دسكذ ثیىبس ٚ  27.5دسكذ خب٘ٝ داس، 

دسكذ  8.5دسكذ پبػخٍٛیبٖ ٞشٌض اصدٚاج ٘ىشدٜ ا٘ذ،  34.4 فشاٚا٘ی دس ٔیبٖ پبػخٍٛیبٖ ثٛدٜ ا٘ذ.

ثشسػی تٛصیغ  دسكذ ٔتبُٞ ٞؼتٙذ. 39.2شد ثش اثش ًالق، دسكذ ٔد 13.9ٔدشد ثش اثش فٛت ٕٞؼش، 

 10دسكذ وٕتش اص  10.4دٞذ وٝ تٟٙب  فشاٚا٘ی پبػخٍٛیبٖ ثش اػبع ٔذت البٔت دس ٔـٟذ ٘ـبٖ ٔی

ػبَ دس  30تب  21دسكذ ثیٗ  20.3ػبَ ٚ  20تب  11دسكذ ثیٗ  28ا٘ذ،  ػبَ اػت وٝ ػبوٗ ٔـٟذ ثٛدٜ

دسكذ ثیـتش  5.1ػبَ ٚ  50تب  41دسكذ اص  11.2ػبَ،  40تب  31 دسكذ اص 13.1ا٘ذ.  ٔـٟذ ػبوٗ ثٛدٜ

٘فشٜ  4تب  3ثیـتشیٗ تؼذاد اػوبی خب٘ٛاس ٔشثٛى ثٝ خب٘ٛادٜ  ػبَ اػت وٝ ػبوٗ ٔـٟذ ٞؼتٙذ. 51اص 

ٚهؼیت دسأذی پبػخٍٛیبٖ  دسكذ پبػخٍٛیبٖ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت. 51.4ثٛدٜ اػت وٝ 

دسكذ ٘یض داسای  22.5ٞضاس تٛٔبٖ دس ٔبٜ داس٘ذ.  500أذ وٕتش اص دسكذ دس49.5٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ 

 ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ٞؼتٙذ. 1ٞضاس تب  501دسأذی ثیٗ 

دسكذ ٘یض  15.5ػبَ اػت وٝ تحت پٛؿؾ ثٟضیؼتی ٞؼتٙذ ٚ  20تب  11دسكذ پبػخٍٛیبٖ ثیٗ  15.8

ذ وٝ اص ایٗ تؼذاد ٔذت دسكذ دس ٔشوض ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛ٘ 32.5اص ٔیبٖ پبػخٍٛیبٖ،  ػبَ. 2تب  1ثیٗ 

 دسكذ وٕتش اص یىؼبَ اػت. 49.2ٍٟ٘ذاسی 

 یافته های تحقیق

 وضعیت آسیب های اجتماعی

ٞبی تحمیك ٘ـبٖ داد، دس ا٘ٛاع آػیت ٞبی اختٕبػی دسكذی اص افشاد تحت پٛؿؾ ٚ ػبیش  یبفتٝ

بیغ تشیٗ آػیت ٞب اػوبی خب٘ٛادٜ ٞبی آ٘بٖ دسٌیش ٔی ثبؿٙذ. اِجتٝ ثشسػی ایٗ دسكذٞب ٘ـبٖ دادوٝ ؿ

دسكذ،  42.1دسكذ، ًالق  45.9دس ثیٗ خب٘ٛادٜ ٞبی افشاد تحت پٛؿؾ ثٟضیؼتی ٔلشف ػیٍبس ثب 

دسكذ ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ  30.7دسكذ ٚ ٘ضاع ٚ دسٌیشی  33.1، ٔلشف ٔٛاد ٔخذس 33.6ٔلشف لّیبٖ 

 9.6ثب  دسكذ، دػت فشٚؿی 2.4خب٘ٛادٜ ٞبی تحت پٛؿؾ وٕتشیٗ دسٌیشی سا ثب تىذی ٌشی ثب 

دسكذ داس٘ذ. ٕ٘ٛداس صیش دسكذ خب٘ٛادٜ ٞبی دسٌیش دس آػیت ٞبی ٔٛسد  11دسكذ ٚ ػشلت ثب 

 ثشسػی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
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 درصذ خاوًادٌ های درگیر در آسیب های اجتماعی مًرد بررسی. 1ومًدار 

 ٕٞچٙیٗ ثشسػی دسٌیشی خٛد افشاد پبػخٍٛ دس آػیت ٞبی اختٕبػی ٔختّف ٘ـبٖ داد وٝ ٔلشف
دسكذ  15.2دسكذ، ًالق ثب  17.6دسكذ، آصاس خؼٕی اص ػٛی ػبیش اػوبی خب٘ٛادٜ ثب  19.7ػیٍبس ثب 

 1.1ؿبیغ تشیٗ آػیت ٞبی اختٕبػی دسٌیش ثب خٛد پبػخٍٛیبٖ ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ تىذی ٌیشی ثب 
دسكذ ٘یض وٕتشیٗ ؿیٛع آػیت ٞب سا دس ثیٗ  5.6دسكذ ٚ دػت فشٚؿی ثب  5.3دسكذ، ػشلت ثب 

دخٛیبٖ ٔٛسد ثشسػی ٘ـبٖ دادٜ اػت. ٕ٘ٛداس صیش خٕغ ثٙذی ٔمبیؼٝ ای آػیت ٞبی دس ٌیش ثب خٛد ٔذ
 ٔذدخٛیبٖ دسٌیش سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 

  درصذ مذدجًیان پاسخگًی درگیر در آسیب های اجتماعی مًرد بررسی. 2ومًدار 
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٘ٛادٜ ٔذدخٛیبٖ ثشسػی ؿیٛع ا٘ٛاع آػیت ٞب دس ٌشٟٚٞبی ٔختّف ٔذدخٛیبٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ خب

پیـٍیشی ثیـتش اص ػبیش ٌشٟٚٞب دسٌیش ًالق، فشاس اص خب٘ٝ؛ ٔلشف ػیٍبس، لّیبٖ ٚ ٔٛاد ٔخذس، ساثٌٝ 

دٚػتی ثب خٙغ ٔخبِف، الذاْ ثٝ خٛدوـی، ػشلت، ساثٌٝ خٙؼی ٘بٔـشٚع، دػت فشدٚؿی ٚ ٘ضاع ٚ 

ٔذدخٛیبٖ اختٕبػی  دسٌیشی ٔی ثبؿٙذ. دس ٔٛسد آصاس خؼٕی ػبیش اػوبی خب٘ٛادٜ ٚ وٛدن اصاسی

دسٌیشی ثیـتشی داؿتٝ ا٘ذ. وٕتشیٗ دسٌیشی ثب آػیت ٞبی اختٕبػی ٘یض ٔشثٛى ثٝ خب٘ٛادٜ ٞبی 

 ٔذدخٛیبٖ تٛاثخـی اػت.

 

 درصذ خاوًادٌ های درگیر در آسیب های اجتماعی بر حسب گريٌ مذدجًیان. 3ومًدار

 یافته های استنباطی

ٔٛثش ثش دسٌیشی ٔذدخٛیبٖ پبػخٍٛ ثب ا٘ٛاع آػیت ٞبی اختٕبػی ٘ـبٖ داد وٝ دس  ػٛأُثشسػی 

تمشیجب تٕبْ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ داسای ساثٌٝ ٔؼٙی داس ثب آػیت ٞبی اختٕبػی افشاد  ،تحّیُ دٚ ٔتغیشٜ

 خذَٚ صیش ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی ٔتغیشٞبی تحمك سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.ثٛد٘ذ. 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         1 . آػیت ٞبی اختٕبػی1

        1 0.03 . ٔٙضِت اختٕبػی خب٘ٛاد2ٜ
       1 0.07 8.10 . احؼبع ٔحشٚٔیت ٘ؼجی3
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      1 8.40 8.20 8.14 . ٔـىالت التلبدی4

     1 -8.10 8.12 0.01 0.09 . ٔیضاٖ حٕبیتٟبی اختٕبػی5
    1 8.21 0.07 0.02 0.07 -8.10 . دیٙذاسی6

   1 0.02 0.06 8.10 8.13 0.08 0.05 . وٙتشَ اختٕبػی7
  1 0.05 -8.11 0.03 8.13 0.04 -8.18 8.10 . تؼبُٔ ثب افشاد ثضٞىبس8

. ػىٛ٘ت دس ٔحالت خشْ 9
 خیض

8.21 0.07 0.03 0.06- 8.10 0.04 8.18- 0.03 1 

 اػذادی وٝ پشسً٘ ؿذٜ ا٘ذ، ساثٌٝ ٔؼٙبداس سا ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ ٚ اػذاد وٕشً٘ فبلذ ٔؼٙبداسی ٞؼتٙذ.

ضٞىبس، دس تحّیُ  سٌشػیٛ٘ی ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ ٔتغیشٞبی احؼبع ٔحشٚٔیت ٘ؼجی، تؼبُٔ ثب افشاد ث

ػىٛ٘ت دس ٔحالت خشْ خیض ساثٌٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی داس ٚ دیٙذاسی ساثٌٝ ٔٙفی ٚ ٔؼٙی داسی سا ثب آػیت 

 ٞبی اختٕبػی پبػخٍٛیبٖ ٘ـبٖ داد. 

 اصٚاثؼتٝ ُ سٌشػیٖٛ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد، ٞذف ٔؼٕٛال پیؾ ثیٙی یه ٔتغیش دس تحمیمبتی وٝ اص تحّی

اص چٙذ ٔتغیش پیؾ ثیٗ  ٚاثؼتٝچٙب٘چٝ ٞذف پیؾ ثیٙی یه ٔتغیش . اػت ٔؼتمُیه یب چٙذ ٔتغیش  سٚی

سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ ٞذف پیذا وشدٖ ٔتغیشٞبی  . دسؿٛد ثبؿذ اص ٔذَ سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ اػتفبدٜ ٔی

ذ. ٚسٚد ٙپیؾ ثیٙی وٙ تسا چٝ ثٝ تٟٙبیی ٚ چٝ ٔـتشوب ٚاثؼتٝغییشات ٔتغیش پیؾ ثیٙی اػت وٝ ت

. دس ایٗ تحمیك اص ٌیشد ٔتغیشٞبی پیؾ ثیٗ دس تحّیُ سٌشػیٖٛ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ كٛست ٔی

دس سٚؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ اِٚیٗ ٔتغیش پیؾ ثیٗ ثش اػبع ثبالتشیٗ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.  1سٚؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ

ؿٛد. اص آٖ پغ ػبیش ٔتغیشٞب پیؾ ثیٗ ثش  ٚاسد تحّیُ ٔی ٚاثؼتٝشٔشتجٝ ثب ٔتغیش هشیت ٕٞجؼتٍی كف

 .ؿٛد حؼت هشیت ٕٞجؼتٍی تفىیىی )خضئی( ٚ ٘یٕٝ تفىیىی )٘یٕٝ خضئی( دس تحّیُ ٚاسد ٔی

 ٘تبیدی حبكُ اص تحّیُ سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ دس خذَٚ صیش ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت:

 الصه مدل رگرسیون چندگانهخ :3خذَٚ 

 مذل
 ضریب تعییه ضریب همبستگی

ضریب تعییه اصالح 
 شذٌ

 خطای استاوذارد برآيرد

1 0.226 0.051 0.048 2.13055 
2 0.299 0.089 0.083 2.09039 
3 0.343 0.117 0.109 2.06115 
4 0.379 0.144 0.133 2.03334 

                                                           
1  Stepwise 
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ثبال،  هشیت ٕٞجؼتٍی چٙذٌب٘ٝ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثش اػبع تحّیُ سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ ٚ ٌٔبثك خذَٚ 

ٔی ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ  133/0ٚ هشیت تؼییٗ اكالح ؿذٜ  144/0، هشیت تؼییٗ 37/0ثب ٔتغیش ٚاثؼتٝ 

 13ایٗ یبفتٝ ٞب، ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت ثٝ ٚػیّٝ ٔتغیشٞبی ٔؼتمّی وٝ ٚاسد ٔؼبدِٝ سٌشػیٖٛ ؿذٜ ا٘ذ، 

دسكذ تغییشات حبكُ دس  13ذٜ اػت. ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت دسكذ ٚاسیب٘غ ٔتغیش ٔؼتمُ تجییٗ ؿ

( تٛػي ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تحمیك لبثُ تجییٗ اػت. دس خذَٚ صیش آػیت ٞبی اختٕبػیٔتغیش ٚاثؼتٝ )

ٔتغیشٞبی ٔؼتمّی وٝ دس ٔؼبدِٝ سٌشػیٖٛ ثبلی ٔب٘ذٜ ا٘ذ ٕٞشاٜ ثب هشایت سٌشػیٖٛ خضئی ٚ ٔیضاٖ 

 ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.یه ثش ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٘ تبثیش ٞش

 ضرایب تحلیل رگرسیون چندگانه :4خذَٚ 

   هشیت اػتب٘ذاسد ؿذٜ  هشیت اػتب٘ذاسد ٘ـذٜ 

  B Std.Error Beta T Sig متغیر

 0.000 3.975  1.074 4.251 عرض از مبذأ

 0.000 4.138 0.218 0.017 0.071 سکًوت در محالت جرم خیس

 0.001 3.334 0.172 0.291 0.897 با افراد بسهکار تعامل

 0.002 -3.088 -0.165 0.033 -0.109 دیىذاری

 0.003 3.084 0.163 0.062 0.192 احساس محريمیت وسبی

 : ٔتغیشٞبی خبسج ؿذٜ اص ٔؼبد5ِٝخذَٚ 

 Beta T Sig ٔتغیشٞب 
 0.115 1.582 0.096 ٔـىالت التلبدی

 0.273 1.098 0.060 ٙتشَ اختٕبػیو
 0.303 1.031 0.057 حٕبیت اختٕبػی
 0.773 -0.289 -0.015 پبیٍبٜ اختٕبػی

ٚت ٔؼٙبداسی دس دسٌیشی دس آػیت ب٘ـبٖ ٔی دٞذ ثیٗ ػٝ دػتٝ ٔذدخٛیبٖ ثٟضیؼتی تفٌٔبِؼٝ ٘تبیح 

ٞبی اختٕبػی ٚخٛد داسد ٚ ثٝ تشتیت ٔذدخٛیبٖ پیـٍیشی، اختٕبػی ٚ تٛا٘جخـی داسای آػیت ٞبی 

ثشای اختالف ٔیبٍ٘یٗ ٞب   Fٔمذاس  ت فشهیٝ فٛق تبییذ ٔی ٌشدد.. ثذیٗ تشتیاختٕبػی ثیـتشی ٞؼتٙذ

اػتفبدٜ ؿذ  2ٔی ثبؿذ. ثشای آصٖٔٛ اختالف ٔیبٍ٘یٗ ٞب اص آصٖٔٛ تٛوی 0.000ٚ ٔؼٙبداسی آٖ  122.68

 لبثُ ٔـبٞذٜ اػت.  6وٝ ٘تبیح دس خذَٚ 

 یشی دس آػیت ٞبی اختٕبػی: ٔمبیؼٝ ػٝ دػتٝ ٔذدخٛیبٖ دس صٔیٙٝ دس6ٌخذَٚ 

 ٔؼٙبداسی اختالف ٔیبٍ٘یٗ دػتٝ ٔذدخٛیبٖ
Mean square= 336.16 

F= 122.68 
Sig= 0.000 أٛس پیـٍیشی 

 0.000 3.66 تٛا٘جخـی
 0.000 2.52 اختٕبػی

                                                           
2 Tukey 
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 نتیجه گیزی:

ثشسػی ؿیٛع ا٘ٛاع آػیت ٞب دس ٌشٟٚٞبی ٔختّف ٔذدخٛیبٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ خب٘ٛادٜ ٔذدخٛیبٖ 

پیـٍیشی ثیـتش اص ػبیش ٌشٟٚٞب دسٌیش ًالق، فشاس اص خب٘ٝ؛ ٔلشف ػیٍبس، لّیبٖ ٚ ٔٛاد ٔخذس، ساثٌٝ 

ٙؼی ٘بٔـشٚع، دػت فشٚؿی ٚ ٘ضاع ٚ دٚػتی ثب خٙغ ٔخبِف، الذاْ ثٝ خٛدوـی، ػشلت، ساثٌٝ خ

دسٌیشی ٔی ثبؿٙذ. دس ٔٛسد آصاس خؼٕی ػبیش اػوبی خب٘ٛادٜ ٚ وٛدن اصاسی ٔذدخٛیبٖ اختٕبػی 

دسٌیشی ثیـتشی داؿتٝ ا٘ذ. وٕتشیٗ دسٌیشی ثب آػیت ٞبی اختٕبػی ٘یض ٔشثٛى ثٝ خب٘ٛادٜ ٞبی 

 ٔذدخٛیبٖ تٛاثخـی اػت.

لٛیتشیٗ ٔتغیش تجییٗ ٌش دس ٌٔبِؼٝ حبهش ػىٛ٘ت دس ٔحالت خشْ خیض ثٛد. ٞش چٝ دسخٝ خشْ خیض 

 ثٛدٖ ٔحّٝ ػىٛ٘ت افضایؾ یبثذ، احتٕبَ دسٌیش افشاد دس آػیت ٞبی ثیـتشی ٚخٛد داسد. 

 های تحقیقپیطنهاد

ثش اػبع ٘تبیح تحمیك ثؼیبسی اص خب٘ٛادٜ ٞبی ٔذدخٛیبٖ ثب ا٘ٛاػی اص آػیت ٞبی اختٕبػی دسٌیش٘ذ ٚ 

ٕبیتٟبی ثٟضیؼتی دس پبسٜ ای اص ٔٛاسد ثٛیضٜ دس ٔٛسد ٔذدخٛیبٖ پیـٍیشی ٚ اختٕبػی، ػّت ٘یبص ثٝ ح

ٕٞیٗ دسٌیشی ثب آػیجٟبی اختٕبػی ٔختّف ٔب٘ٙذ اػتیبد ٚ ًالق ثٛدٜ اػت. ثٙبثشایٗ وٙتشَ وّی ایٗ 

آػیت ٞب دس ػٌح خبٔؼٝ ثبػث وبٞؾ فـبس ثش سٚی ثٟضیؼتی خٛاٞذ ؿذ. ثٙبثشایٗ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد 

ػٌح خب٘ٛادٜ ٞبی ثٟضیؼتی ٘مؾ فؼبَ تشی دس وٙتشَ آػیت ٞبی اختٕبػی دس ػٌح خبٔؼٝ ٚ دس 

 تحت پٛؿؾ خٛد داؿتٝ ثبؿذ.

ثب تٛخٝ ثٝ دسٌیشی خب٘ٛادٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ثب ا٘ٛاع ٔؼبئُ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ثش٘بٔٝ ٞبی ٔذٚ٘ی 

ثشای وٙتشَ آػیت ٞبی اختٕبػی خب٘ٛادٜ ٞبی افشاد تحت پٛؿؾ اخشا  ؿٛد ٚ تٕشوض اص فشد ٔذدخٛ 

 ثٝ خب٘ٛادٜ تؼشی یبثذ.

ػبِٓ ػبصی  ،ثضٞىبسی داسدٔحالت ثضٞىبس ٘مؾ ٟٕٔی دس ٌشایؾ افشاد ثٝ  ص آ٘دبیی وٝ ػىٛ٘ت دسا

ٔحیي ص٘ذٌی ایٗ افشاد اص ًشیك ًشحٟبیی ٔب٘ٙذ ٔؼىٗ اختٕبػی یب تٛإ٘ذ ػبصی ٔحّی ٔی تٛا٘ذ دس 

 وبٞؾ آػیت ٞب ٔٛثش ثبؿذ.

ی ٚ ٔـىالت التلبدی ٚ ثٝ تجغ آٖ احؼبع ٔحشٚٔیت ٘ؼجی ٔی تٛا٘ذ اص ًشیك تمٛیت پٛؿؾ حٕبیت

ذػبصی خب٘ٛادٜ ٞبی افشاد تحت پٛؿؾ ٘مؾ ٟٕٔی دس وبٞؾ تٕبیُ ثٝ سفتبسٞبی ثضٞىبسا٘ٝ ٙتٛإ٘

 داؿتٝ ثبؿذ.
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ٔذدخٛیبٖ ٚ تمٛیت ثش٘بٔٝ ٞبی فشٍٞٙی دیٙی ٚ تالؽ دس خٟت ٌؼتشؽ فشًٞٙ دیٙی دس ٔیبٖ 

ش ٔـٟذ دس ایٗ خب٘ٛادٜ ٞبی آٖ ٔی تٛا٘ذ ػبُٔ ثبصداس٘ذٜ لٛی ثبؿذ. اػتفبدٜ اص ظشفیتٟبی ٔزٞجی ؿٟ

 أش ٔی تٛا٘ذ ایٗ فشایٙذ سا تمٛیت ٕ٘بیذ.

وٙتشَ آػیت ٞبی اختٕبػی ثشای ثٟضیؼتی یه ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد صیشا ػشسیض ایٗ 

ٞبی ػبصٔب٘ی، ثٝ ثٟضیؼتی ػشاصیش خٛاٞذ ؿذ. ثٙبثشایٗ  حٕبیت ٞب ثٝ كٛست افشاد ٘یبصٔٙذِ آػیت

 ای ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی ٔحؼٛة ٌشدد. ٞبی ثش٘بٔٝ یتِٛٚا ٔذیشیت آػیت ٞبی اختٕبػی ٔی تٛا٘ذ اص
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، پبیبٖ ٘بٔٝ استىبة خشْ دس ثیٗ خٛا٘بٖػٛأُ ٔؤثش ثش پیـٍیشی اص (. 1381. )ٔحٕذ كبدق خّیّی،

 تٕبػی دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی، تٟشاٖ.وبسؿٙبػی اسؿذ پظٚٞـٍشی ػّْٛ اخ

، فلّٙبٔٝ ػّْٛ اختٕبػی ػالٔٝ ًجبًجبیی، خٛا٘بٖ ٚ ٘بٞٙدبسی ٞبی سفتبسی (.1382. )خٕبَ سئیؼی،

 . 21ؿٕبسٜ 
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