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چكيذُ
یىی اص ٙٞدبسٞبی و ٚ ٟٗػٙتٞبی ّٔی  ٚدیٙی دیشپبی خبٔٔ ٝایشاٖ اػالٔی ،ػٙت حدبة  ٚپٛؿؾ
وبُٔ ص٘بٖ ٍٙٞبْ حوٛس دس اختٕبّ اػتٓٞ .چٙیٗ ٔؼئّ ٝثیحدبثی  ٚثذحدبثی یىی اص آػیتٞبی
اختٕبٓی وٓ  ٚثیؾ سایح دس خبٔٔٔ ٝب اػت .پذیذٜای وُٟٛ ٝس ٞش چٙذ هٔیف آٖ ٘یض ثب تٛخ ٝثٝ
پیـی ٝٙفشٍٙٞی ،اٍِٛی آٔٛصؿی  ٚتشثیتی غبِت ،حؼبػیتٞبی ٚخذاٖ خٕٔیٔ ،شالجت ٚ ٚاپبیؾ
ا٘ذیـٞٝبی ٕٓٔٛی ،ػیبػتٞبی فشٍٙٞی ِ٘بْ  ...ٚثؼیبس غیش ٔٙتِشٔ ٜیٕ٘بیذ .ثیؿه ،ایٗ پذیذ٘ ٜیض
ٓٞچ ٖٛػبیش پذیذٜٞبی فشٍٙٞی ـ اختٕبٓی اص ُّٓ ٛٓ ٚأُ آؿىبس  ٚپٟٙبٖ ٔتٔذدی ٘بؿی ؿذ ٜاػت.
٘ٛؿتبس حبهش ،اص ِٔٙشی ٓبْ  ٚثب سٚیىشدی ثیؾتش خبٔٔ ٝؿٙبختی ،ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ وٕی  ٚاثضاس
پشػؾ٘بٔ ،ٝث ٝؿٙبػبیی  ٚتحّیُ آػیتٞبی اختٕبٓی ٘بؿی اص پٛؿؾ ٘بٔٙبػت دس ثیٗ افشاد خبٔٔ،ٝ
ثٚٝیظ ٜص٘بٖ پشداخت ٝاػت .خبٔٔ ٝآٔبسی دس ایٗ پظٞٚؾ وّی ٝص٘بٖ  18ػبَ ث ٝثبالی ؿٟشػتبٖ ٚسأیٗ
ٔیثبؿٙذ و ٝتٔذاد ٘ 100فش اص آٟ٘ب ث ٝكٛست تلبدفی ثٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپظٞٚؾ ا٘تخبة ؿذ٘ذ .پغ اص
خْٕآٚسی پشػؾ٘بٔ ٝثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس  spssتحّیُ ؿذ٘ذ .دس پبیبٖ ٔدٕٝٓٛای اص ػیبػتٞب ٚ
ساٜوبسٞبی ثبیؼت ٝو ٝاخشای دلیك آٖٞب دس وٙبس ػبیش تٕٟیذات ثبِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ اص سؿذ سٚصافض ٖٚایٗ
ٔٔوُ خٌّٛیشی وٙذ ٍٕٞ ٚبٖ سا دس خلٛف ٔجبسص ٜسیـٝای ثب آٖ حؼبع ػبصد  ٚپظٞٚؾٌشاٖ سا دس
دػت یبثی ث ٝحمیمت  ٚصٚایبی ثحث یبسی سػب٘ذ ،ثیبٖ ؿذ ٜاػت.
کليذ ٍاشُّا
پٛؿؾ ٘بٔٙبػت ،حدبة ،آػیتٞبی اختٕبٓی ،أبوٗ ٕٓٔٛی.
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همذهِ
ٞشخبٔٔٝای ٔتٙبػت ثب ؿشایي خٛد ،فش ،ًٙٞسؿذ  ٚا٘حٌبى خٛد ثب ا٘ٛآی اص ا٘حشافبت ٚ
ٔـىالت سٚثشٚػت و ٝتأثیشٞبی ٔخشثی سٚی فشآیٙذ تشلی آٖ خبٔٔ ٝداسد .آػیتؿٙبػی
اختٕبٓی ٓٞچ ٖٛػبیش حٛصٜٞبی اختٕبٓی ّّٓ ٚی ،اص ؿیّٕٓ ٜٛی ثشای ثشسػی
ٔٛهٓٛبت ٔٛسد ِ٘ش خٛد اػتفبدٔ ٜیوٙذ .آػیتٞبی اختٕبٓی ثٛٙٓ ٝاٖ إٓبِی وٝ
ٙٞدبسٞبی خبٔٔ ٝسا ٔٛسد تٔشم لشاس ٔیدٙٞذ ِ٘ ٚبْ اختٕبٓی سا تٟذیذ ٔیوٙٙذ دس ٞش
خبٔٔٝای إٞیت خذی داس٘ذ .ؿٟش ٚسأیٗ ٘یض اص ٚخٛد آػیتٞبی اختٕبٓی ٔؼتثٙی
٘یؼت .ؿٙبػبیی ا٘ٛاّ آػیتٞبی اختٕبٓی دس ایٗ ؿٟش اص ٟٔٓتشیٗ دغذغٔ ٝؼئٛالٖ ٚ
ثش٘بٔٝسیضاٖ ٔیثبؿذ اص ایٗ سٔ ،ٚمبِ ٝحبهش ،و ٝثش پبی ٝاًالٓبت ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٔشٚس
ٔٙبثْ ٔ ٚمبالت دس ؿٟش ٚسأیٗ ٍ٘بؿت ٝؿذ ٜاػت ،دسكذد اػت تب ث ٝؿٙبػبیی
آػیتٞبی اختٕبٓی ٘بؿی اص پٛؿؾٞبی ٘بٔٙبػت دس ػٌح ؿٟش ٚسأیٗ ثپشداصدٚ ،
پیبٔذٞب  ٚتجٔبت ٔٙتح اص ثذحدبثی سا دس أبوٗ ٕٓٔٛی ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞذ.
حدبة  ٚپٛؿؾ دس اػالْ خبیٍبٚ ٜیظٜای داسد .اػالْ و ٝوبُٔتشیٗ  ٚآخشیٗ دیٗ
اِٟی اػت ،ثشای ػٔبدت ثـش  ٚخٌّٛیشی خبٔٔ ٝاص ا٘حشاف و ٝػشچـٕ ٝآٖ ثیحدبثی ٚ
٘ذاؿتٗ پٛؿؾ ٔٙبػت اػت ،احىبْ  ٚلٛا٘یٙی ٚهْ ٕ٘ٛد ٜاػت .حدبة دس ٓلش حبهش
اص ٟٔٓتشیٗ دغذغٞٝبی فشٍٙٞی خٟبٖ ٔیثبؿذ و ٝتٛا٘ؼتٔ ٝلبِح اختٕبٓی سا ٔتأثش
ػبصد ،تب خبیی وٌ ٝشایؾ ص٘بٖ ث ٝحدبة دس ثشخی اص خٛأْ غشثی تٟذیذی ثشای ثٙیبٖ
فىشی ػیبػتٔذاساٖ  ٚلذستٔٙذاٖ غشثی اػت  ْٙٔ ٚحدبة٘ ،ـب٘ٝای آؿىبس ثش هٔف
لذستٞبی خٟبٖ دس ثشاثش فش ًٙٞاػالٔی ٔیثبؿذ.
دس تجییٗ ٔبٞیت حدبةٔ ،یثبیؼت اص ِ٘ش فّؼف ٝحدبة ثٛٔ ٝهٚ ّٛاسد ؿذ .چشا وٝ
حدبة كشفبً یه پٛؿؾ دس ٔیبٖ ا٘ٛاّ پٛؿؾٞب ٘یؼت ،ثّى ٝایٗ ٔف ْٟٛداسای فّؼفٝای
ٕٓیك دس فش ًٙٞاػالٔی اػت و ٝیه ثٔذ آٖ پٛؿؾ ُبٞشی اػت  ٚثٔذ دیٍش آٖ حفَ
فٌشت پبن ٌٟٔ ٚش صٖ اص آِٛدٌیٞبی سٚا٘ی  ٚخؼٕب٘ی ،فشٍٙٞی  ٚاختٕبٓی اػت.
هشٚست پشداختٗ ث ٝحدبة اص آ٘دب ٘ـأت ٔیٌیشد و ٝاحىبْ اػالْ ثًٛٝسٕٓ ْٛثب
ٞذف اسائ ٝیه اٍِٛی وبُٔ اص خبٔٔ ٝاػالٔی تذٚیٗ ؿذ ٜاػت .ثخؾ ٕٟٔی اص ٞش
خبٔٔٝای سا ص٘بٖ تـىیُ ٔیدٙٞذ  ٚپٛؿؾ  ٚحدبة  ٚسفتبس آٟ٘ب دس ٘یٓ دیٍش خبٔٔ٘ ٝیض
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تأثیش ٔؼتمیٓ ٔیٌزاسد؛ ثٙبثشایٗ ثشای تحمك یه خبٔٔ ٝاكیُ اػالٔی دس ٔشحّ ٝاَٚ
ثبیذ افشاد آٖ ،آٓ اص صٖ ٔ ٚشد ،پبیجٙذ ث ٝاخالق اػالٔی ثبؿٙذ ،تب ثتٛاٖ دس خبٔٔ ،ٝػبیش
احىبْ  ٚلٛا٘یٗ دیٙی سا خبسی ػبخت .اص ػٛی دیٍش دس ؿشایي و٘ٛٙی فش ًٙٞثٔٛی ٚ
دیٙی خٛأْ دس ٔٔشم تٟذیذات ٌ٘ٛبٌ ٖٛلشاس ٌشفت ٚ ٝحدبة ثٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘بد یه خبٔٔٝ
دیٙی اص ایٗ تٟذیذات ٔل٘ ٖٛیؼت ،ثّى ٝآٔبج پیچیذٜتشیٗ ًشاحیٞبی فشٍٙٞی اص
خب٘ت دؿٕٗ اػت؛ ثٙبثشایٗ الصْ اػت ثب آػیتؿٙبػی ُّٓ تشٚیح ثیحدبثی ٚ
ثذحدبثی ،ساٜوبسٞبی ٔٙبػت ثشای سٚیبسٚیی ثب آٖ تذٚیٗ ّٕٓ ٚیبتی ٌشدد .ثیحدبثی
پذیذٜای اختٕبٓی اػت وٛٓ ٝأُ ایدبد وٙٙذ ٜآٖ تٟبخٓ فشٍٙٞی ،دٌشٌ٘ٛی اسصؽٞب ٚ
ٓٛأُ سٚا٘ی اػتٕٞ .بًٖٛس و ٝحدبة آثبس  ٚفٛایذی ثشای حفَ وشأت صٖ داسد،
ثیحدبثی پیبٔذٞبی ٔٙفی صیبدی ٓٞ ،ثشای فشد  ٓٞ ٚثشای خبٔٔ ٝدسثشداسد وٟٓٔ ٝتشیٗ
آٟ٘ب ٓجبستٙذ اص :تٟذیذ ِ٘بْ خب٘ٛاد ،ٜایدبد اختالَ سٚا٘ی ٓ ٚلجی ،ػّت أٙیت ص٘بٖ ٚ
ٌؼتشؽ فؼبد  ٚثیثٙذٚثبسی؛ ایٗ پیبٔذٞب دس ٘ٛؿتبس حبهش ث ٝاخٕبَ ثشسػی خٛاٞذ ؿذ.
اص آ٘دب و ٝثیحدبثی ػجت ػؼت ؿذٖ ثٙیبٖ خب٘ٛادٔ ٜیؿٛد  ٚدس حبَ حبهش ص٘بٖ
صیبدی دس خبٔٔ ٝث ٝایٗ أش ٔ ٟٓثیتٛخٝا٘ذ ،إٞیت پشداختٗ ث ٝایٗ ٔٛه ّٛسٚؿٗ ٚ
ٔجش ٗٞاػت .پظٞٚؾ حبهش دس ِ٘ش داسد ثب تٛخ ٝث ٝثیبٖ وبسوشدٞب  ٚهشٚستٞبی فشدی
 ٚاختٕبٓی حدبة ث ٝإٞیت ث ٝثشسػی پیبٔذٞب  ٚاثشات ٘بؿی اص ثذحدبثی دس ػٌح
فشدی ،خب٘ٛادٌی  ٚاختٕبٓی ثپشداصد.
هثاًی ًظری
ظالهت آظيةّای اجتواعی< آػیت اختٕبٓى ثٓٛ٘ ٝى ُٕٓ فشدى یب خٕٔى ٌفتٝ
ٔى ؿٛد و ٝدس چٟبسچٛة اك َٛاخاللى  ٚلٛآذ خٕٔى ث ٝكٛست سػٕى یب غیش سػٕى
سٓبیت ٘ـٛد  ٚدس ٘تید ٝثب ٔ ْٙلب٘٘ٛى یب لجح اخاللى خبٔٔ ٝسٚثشٔ ٚىٌشدد .ثٙب ث ٝایٗ
تٔشیف ،چ ٖٛحدبة اػالٔى دس چٟبسچٛة اخالق دیٙى لشاس ٔىٌیشد .سٓبیت ٘ىشدٖ آٖ،
٘ٓٛى آػیت اختٕبٓى ػبد ٜتّمى ٔىٌشدد .ایٗ آػیت خٛد داساى ٔشاتت ٚ
دػتٝثٙذىٞبى خبكى اػت(سخجی.)1386 ،
ثب وٕبَ تأػفٓٞ ،صٔبٖ ثب ٌبْ ٟ٘بدٖ ثـش ث ٝػىٛی فٙبٚسی ،آػیتٞبی اختٕبٓی ٘یض
ؿىُ تبص ٜث ٝخٛد ٌشفت .صٖ ؤِٟ ٝش ٓفبف ،حیب ٓ ٚـكٚسصی ث ٝلذاػت  ٚپبوی تٕبْ
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ثـشیت ٔحؼٛة ٔیؿذ  ٚكفبت فشؿتٍبٖ دس سٚی صٔیٗ  ٚوبٌ٘ ٖٛشْ خب٘ٛاد ٜسا تذآی
ٔیوشد ،ثٛٙٓ ٝاٖ اثضاسی ثیٔمذاس دس ػشاؿیجی ػمٛى لشاس ٌشفت  ٚوشأت راتیاؽ صیش
غجبسی اص غفّت  ٚفشأٛؿی ٔذف ٖٛؿذ.
اص آٖ پغ ،اػبع اصدٚاجٞب دس  ٓٞسیخت ِ٘ ٚبْٞبی دلیمی و ٝدس ً َٛلشٖٞب
ص٘ذٌی آدٔیبٖ ثشای اداس ٚ ٜثمبی خب٘ٛاد٘ ٚ ٜیض سٚاثي ا٘ؼب٘ی ٔیبٖ صٖ ٔ ٚشدٚ ،هْ ؿذٜ
ثٛد یىجبس ٜفش ٚسیخت  ٚاص اسصؽ  ٚآتجبس صٖ ،دس ِ٘ش ٔشدا٘ی و ٝثشای ٚك َٛث ٝؤجٝ
ٚخٛد صٖ ،حشیٕی ّٔىٛتی ػبخت ٝثٛد٘ذ ،وبػت ٝؿذ تب آ٘دب و ٝآ٘چ ٝاص ثذیٌٙ ،ب،ٜ
ٓلیبٖ ،خیب٘ت ،وٓ اسادتی  ٚتدبٚص ث ٝصٖ ٔ ٚمبْ ؿبٔخ ا ٚثٛد ،دس حك ا ٚسٚا
داؿتٙذ(ؿفیٔی.)1386 ،
اختالالت ٓلجی سٚا٘یً ،الق ،ؿی ّٛا٘حشاف خٙؼی ،ػّت أٙیت ص٘بٖ ،ثیـتشیٗ
آػیتٞبی اختٕبٓی ص٘بٖ اػت ایٗ دػت ٝاص آػیتٞب اغّت ثب ػبیش آػیتٞب دس استجبى
٘ضدیه ٞؼتٙذ ٌ ٚبٞی حتی ٔٛخت ثشٚص ٔـىالت خذی ٔیؿ٘ٛذٔ .ثُ ثیٕبسی ایذص وٝ
ثب ا٘حشافبت خٙؼی استجبى ٘ضدیه داسدٔ .جبسص ٜثب ایٗ دػت ٝاص آػیتٞب دس ثشخی ٔٛاسد
٘یبصٔٙذ تغییشات اػبػی اختٕبٓی اػت  ٚالصْ اػت تحٛالتی وّی  ٚثش٘بٔٝسیضیٞبی
دلیمی ثشای سفْ آٟ٘ب كٛست ٌیشد  ٚایٗ تغییشات ثب اسائ ٝآٔٛصؽٞبی ٚػیْ اختٕبٓی
ثشای افشاد  ٚخب٘ٛادٜٞب  ٚسفْ ٓٛأُ ثٙیبدی أىبٖپزیش خٛاٞذ ثٛد .یىی اص ثش٘بٔٞٝب
ٔؼئّ ٝحدبة ٓ ٚفبف ثٛد ٜاػت  ٚخبِك ثـش و ٝثش تٕبٔی اػشاس  ٚسٔٛص آفشیٙؾٓ ،بِٓ
خجیش اػت ،صیجبیی ،أٙیت ،سؿذ  ٚتٔبِی ا٘ؼبٖ ٞب ث ٝخلٛف صٖ سا دس ٓفبف  ٚحدبة
دا٘ؼت ٝاػت؛ صیشا ٓفبف  ٚحدبة تأثیش فشاٚا٘ی ثش وبٞؾ آػیتٞبی اختٕبٓی داسد.
آیبت ٘ٛسا٘ی لشآٖ وشیٓ هشٚست ایٗ حىٓ اِٟی سا ث٘ ٝحٌّٛٔ ٛة تجییٗ وشدٜ
اػت(سخجی.)1386،
کارکردّای حجاب< لجُ اص ٚسٚد ثٛٓ ٝأُ ٔؤثش دس سٚیٌشدا٘ی اص حدبةٔ ،یتٛاٖ
ثحث سا ثب تـشیح وبسوشدٞبی دٌٚب٘ ٝفشدی  ٚاختٕبٓی حدبة پیؾ ثشد .چشا وٝ
٘ـٙبختٗ ایٗ وبسوشدٞب ،خٛد دس ٘جٛد اػتمجبَ ٘ؼجت ثٛٔ ٝه ّٛحدبة ٔؤثش٘ذ  ٚثب
تجییٗ آٟ٘بٛٓ ،أُ ایدبد اخالَ ٛٔ ٚاْ٘ ٔٛخٛد اػتخشاج  ٚتـشیح ٔیٌشد٘ذ ،ثٚٝیظ ٜثب
تٛخ ٝث ٝایٗو ،ٝیىی اص اكّیتشیٗ ٔٛاْ٘ ؿٙبختی دس ایٗ ٔٛهٚ ،ّٛخٛد خُّ دس دسیبفت
پیبْٞبی وبسوشدی حدبة اػت.

بررسی آسیبهای اجتماعی پًشش وامىاسب افراد در اماکه عمًمی (مطالعه مًردی شهرستان يرامیه)

49

ػالٔت خبٔٔ :ٝاسصؽ آثبس ٘ ٚتبیح ٓفبف  ٚحدبة سا صٔب٘ی ث ٝخٛثی ٔیتٛاٖ دسیبفت
و ٝثب ٘جٛد آٖ دس خبٔٔ ٝسٚثش ٚثبؿیٓ .ثشای آٌبٞی اص ٓٛاسم ثیٓفتی  ٚثیحدبثی ثبیذ ثٝ
خٛأٔی ٔشاخٔ ٝوشد و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙپیؾٌبْ ثٛدٜا٘ذ .دس چٙیٗ كٛستی خٛاٞیٓ دیذ
و ٝث ٝاػٓ تٕذٖ  ٚآصادی چ ٝثؼیبسی ٓٛاسم فشٍٙٞی ،ثٟذاؿتی ،سٚا٘ی ،اخاللی،
التلبدی  ٚػیبػی ٌشیجبٌٖیش آٖ خبٔٔ ٝؿذ ٜاػت .وٓ إٞیت دادٖ ثٓ ٝفبف ،حدبة ٚ
اخشای آٖ دس خبٔٔ ٝخٛد صٔیٝٙػبص ا٘حٌبى اػت  ٚآثبس صیب٘جبس فشدی  ٚاختٕبٓی سا ثٝ
د٘جبَ خٛاٞذ داؿت(ٓبٔشی .)1386 ،دس وُ ثشای ثبص ؿذٖ ٌّٔت اٌش ثخٛاٞیٓ ػالٔت
خبٔٔ ٝسا ثًٛ ٝس كحیح  ٚخبْٔ ثشسػی وٙیٓ ،ثبیذ ث ٝد ٚخٙج ٝػالٔتی یٔٙی ػالٔت
خؼٓ  ٚسٚاٖ ثپشداصیٓ؛
الف) ظالهت ٍ تْذاؼت جعن در جاهعِ<

ٓفتٚسصی ،صٔی ٝٙفؼبد  ٚا٘حشاف ،و ٝػجت ایدبد ،سؿذ  ٚتشٚیح ثؼیبسی اص
آِٛدٌیٞبی خؼٕی اػت سا اص ثیٗ ٔیثشد  ٚاص ایٗ ًشیك ٘مؾ خٛد سا دس ػالٔت
خؼٕی افشاد خبٔٔ ٝایفب ٔیوٙذ .ا٘حشافبت خٙؼی ػجت ایدبد  ٚافضایؾ ثؼیبسی اص
ثیٕبسیٞبی پٛػتی ٔ ٚمبسثتی اص لجیُ :ػیفّیغ ،ػٛصان ،ایذص ٔ . ..ٚیؿٛد .ثیٕبسی
ایذص ؤّٟ ٝهتشیٗ ثیٕبسی ٓلش حبهش اػت اثتذا دس ػبَ  1981دس افشاد ٕٞدٙغ ثبص
ؿٙبخت ٝؿذ 13 .ػبَ ثٔذ ثٛٙٓ ٝاٖ یه اپیذٔی خٟب٘ی وٞ ٝش ِحِ ٝس ٚثٌ ٝؼتشؽ
اػت ،آالْ ؿذ .ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت دس دػبٔجش ٌ 2000ضاسؽ داد و ٝتب پبیبٖ ػبَ
 2000دس خٟبٖٔ 1/36 ،یّیٔ ٖٛشد  ٚصٖ  ٚوٛدن حبُٔ ٚیشٚع ایذص یب ٔجتبَ ث ٝآٖ
ثٛدٜا٘ذ  ٚتبؤ 8/21 ٖٛٙیّی٘ ٖٛفش ٘یض ثش اثش ایٗ ثیٕبسی خبٖ خٛد سا اص دػت
دادٜا٘ذ(سٚص٘بٔ ٝآفتبة .)1380 ،اص ساٜٞبی اكّی ا٘تمبَ ایٗ ثیٕبسی ،فؼبد  ٚسٚاثي خٙؼی
٘بػبِٓ اػت  ٚثٟتشیٗ سأٟ ٜبس ایٗ ثیٕبسی سٓبیت ٓفت خٙؼی ٔ ٚشآبت دػتٛسات ٚ
احىبْ اػالٔی اػت(ِ٘یشی.)1387 ،
ب)ظالهت ٍ تْذاؼت رٍاًی در جاهعِ<

سٓبیت حدبة ،ثّٓ ٝت ٘مؾ صیبد آٖ دس اػتحىبْ خب٘ٛاد ٜثٛٙٓ ٝاٖ پبی ٚ ٝاػبع
اختٕبّٕٞ ،چٙیٗ تأثیش آٖ دس ػبخت ٝؿذٖ فشص٘ذاٖ (ثب تشثیت كحیح) ٚپبن ٍ٘ ٝداؿتٗ
ٔحیي اختٕبّ اص ٓٛأُ تحشیهآٔیض حیٛا٘ی ،دس ػالٔت  ٚپبوی سٚاٖ اختٕبّ ٔؤثش اػت.
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ّٔٔ ْٛاػت ٚلتی وب٘ ٖٛخب٘ٛادٌ ٜشْ  ٚپشخبرث ٝثبؿذ ،ایٗ ٌشٔی دس اػتحىبْ  ٚثبال ثشدٖ
سٚحیٕٔٛٓ ٝی ٔشدْ  ٚخبٔٔ ٝتأثیش ثؼضایی خٛاٞذ داؿتٚ .لتی وٛدوبٖ چٙیٗ
خب٘ٛادٞبی ثب تشثیت كحیح  ٚتٔبدَ سٚحی ٚ ٝافىبس ٔفیذ ،پشٚسؽ یبفتٙذ ،دسخبٔٔٙٔ ٝـأ
ػبص٘ذٌی ،تشلی  ٚتٔبِی ٔیؿ٘ٛذ .اص ًشفی ثب سٓبیت حدبة ،سیـ ٝثؼیبسی اص تفبخشٞب،
تىبثشٞب ،اػشافٞب ،تحشیهٞبی ثیٔٛلْ دس اختٕبّ وٙذ ٜخٛاٞذ ؿذ  ٚثزس فؼبد خـىیذٜ
ٔیٌشدد  ٚدس ٓیٗ حب َ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ دس كح ٝٙاختٕبّ ثذ ٖٚتـٙدبت فىشی دس وٙبس
 ٓٞث ٝتٔبُٔ ٔیپشداص٘ذ(ثٙی حؼٗ.)1386 ،
ظالهت رٍاًی

دس خٟب٘ی و ٝد٘یبی ت ٚ ّٛٙسً٘ ِٔ ٚبة اػت ،ثًٛٝسًجیٔی ٞیچ ص٘ی ٕ٘یتٛا٘ذ
ٕٛٞاس ٜخذیذتشیٗ  ٚصیجبتشیٗ ٔذَٞب  ٚسً٘ٞب سا دس پٛؿؾ خٛد داؿت ٝثبؿذ .اصخٟت
التلبدی ٞ ٓٞیچ ص٘ی تٛاٖ تٟیٔ ٕٝٞ ٝذَٞب ِ ٚجبعٞبی ٔٛخٛد سا ٘ذاسد ،ص٘ب٘ی و ٝخٛد
سا ٔمیذ ث ٝآساػتٗ ثٔ ٝذَٞبی سٚص ٔیوٙٙذٕٛٞ ،اسٓٛ٘ ٜی تـٛیؾ  ٚاهٌشاة دس تأٔیٗ
ٞضیٞٝٙبی چٙیٗ پٛؿؾ  ٚآسایـی داس٘ذٓٞ .چٙبٖ و ٝثِ ٝحبٍ ٌٔٙمی  ٓٞأىبٖ ایٙىٝ
یه فشد ٕٞیـ ٝصیجبتشیٗ ٙٔ ٚحلشثٝفشدتشیٗ پٛؿؾ  ٚآسایؾ سا داؿت ٝثبؿذٕٔ ،ىٗ
٘یؼت .ایٗ أش ٕٛٞاسٓٛ٘ ٜی احؼبع ٔحشٔٚیت سا دس ایٗ لجیُ افشاد ایدبد ٔیوٙذ .ایٗ
اتفبق داسای ٌٔٙك ّٕٓی لٛی اػت .دس ایٗ حبِت پٛؿؾ  ٚآسایؾ ث ٝدػتبٚسد التلبدی
ثذَ ٔیؿٛد ٘ ٚـبٍ٘ش پبیٍب ٜالتلبدی فشد اػت .حغ ٘بسهبیتی ٔ ٚحشٔٚیت ٘بؿی اص
٘بتٛا٘ی دس تأٔیٗ ٔذَٞب ً ٚشحٞبی ٔٛسد ِ٘ش ،چٙیٗ فشدی سا دس ٔٔشم تٙؾٞبی
سٚا٘ی فشاٚا٘ی لشاس ٔیدٞذ .چشا وٞ ٝشچ ٝاسصؽٞبی التلبدی ٔ ٚبدی دس یه خبٔٔٝ
ثیـتش ٌشددٔ ،حشٔٚیت ٘ؼجی  ٓٞثیـتش ٔیؿٛد(ٌٟٔشی ،)1380 ،ایٗ دس حبِی اػت
و ٝص٘ب٘ی و ٝخٛد سا ٔمیذ ث ٝسٓیت حدبة اػالٔی ٔیوٙٙذ ثب وٕتشیٗ دغذغ ،ٝپٛؿؾ ٚ
ِجبع ٔٛسد ِ٘ش سا ا٘تخبة ٔیوٙٙذ  ٚحغ صیجبیی ؿٙبختی خٛد سا  ٓٞاسهب ٔیوٙٙذ.
ایٗ دػت ٝاص ص٘بٖ فمي دس حذ اؿجبّ ٘یبصٞبی هشٚسی ث ٝخشیذ ِجبعٞبی سٚص  ٚپش سً٘ ٚ
ِٔبة سٚی ٔیآٚس٘ذ ٘ ٝثشای سلبثت ثب دیٍشاٖ .چشا و ٝلشاس ٘یؼت ٔذَٞبی ِجبع خٛد سا
سٚصا٘ ٝدس خیبثبٖ  ٚوٛچ ٚ ٝثبصاس ثٕ٘ ٝبیؾ ثٍزاس٘ذ .پٛؿؾ یىذػت ٔ ٚتیٗ آٟ٘ب دس
فوبی خبٔٔٞ ٝیچ صٔیٝٙای ثشای ٔمبیؼ ٝثب دیٍشاٖ فشإ٘ ٓٞیػبصد؛ ثٙبثشایٗ تٙؾ فىشی
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٘بؿی اص ٔمبیؼ ٝؿذٖ  ٚؿىؼت خٛسدٖ ٔ ٚؼبثم ٝخٛؽ پٛؿی ٌزاؿتٗ سا ٘ذاس٘ذ  ٚایٗ
ث ٝحفَ آسأؾ سٚا٘ی آٟ٘ب وٕه ٔیوٙذ.
پاکی ًعل اًعاًی

حفَ ٓفبف ػجت ٔیؿٛد سحٓٞب پبن ٘ ٚؼُٞب ؿٙبخت ٝؿذ ٜثبؿٙذ .وٛدن ثبیذ
احؼبع وٙذ داسای ػشپشػت ،پـتیجبٖٓ ،ضت  ٚؿخلیت اػتٚ ٝ٘ ،خٛدی ٚاٟ٘بدٚ ٜ
ثیكبحت و ٝاص ٓـمی آِٛدِ ٚ ٜحِٝای ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاػت .دس فش ًٙٞغٙی اػالْ
ٔؼئّ ٝپبوی سحٓ ٘ ٚمؾ آٖ دس ػالٔت فشد ،خب٘ٛاد ٚ ٜخبٔٔ ٝثؼیبس ٔ ٟٓلّٕذاد ؿذ،ٜ
ثٌٝ٘ٛ ٝای و« ٝاكبِت پبن  ٚاسحبْ ٌٟٔش» ٓبّٔی اػبػی ثشای ٞذایت ا٘ؼبٖ  ٚاختٕبّ
ٔٔشفی ؿذ ٚ ٜاسصؿٕٙذتشیٗ ا٘ؼبٖٞب وؼب٘ی ثٛدٜا٘ذ و ٝدس دأٗٞبی ٓفیف سؿذ
وشدٜا٘ذ(ٔحٕذی ٘یب.)1380 ،
اهٌيت ٍ آراهػ اجتواعی

اص ػٛی دیٍش ایٗ هبثٌٙٔٝذی ٔضیتٞبیی  ٓٞثشای صٖ داسد  ٓٞ ٚثشای خٙغ ٔمبثُ
ا .ٚفبیذ ٜحدبة ثشای حفَ حوٛس اختٕبٓی ا ،ٚأٙیت آٚسی  ٚحفَ آسأؾ اػت.
ٔل٘ٛیت استجبًبت اختٕبٓی ٔیبٖ صٖ ٔ ٚشد اص فٛایذ حفَ حشیٓ دس پٛؿؾ  ٚآسایؾ
اػت .لشآٖ وشیٓ ث ٝكشاحت وٓ ؿذٖ صٔی ٝٙس٘ح ص٘بٖ سا اص آثبس حدبة دا٘ؼت ٝاػت.
اص ِٔٙش دیٍش٘ ،مؾ آفشیٙی اختٕبٓی ٘یبصٔٙذ ثؼتش ٔٙبػت ثشای ایفبی دلیك ایٗ
٘مؾ اػت .سٓبیت حدبة اص صٔیٞٝٙبیی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝافضایؾ آسأؾ سٚا٘ی صٖ ٚ
ٔشد ،وٓ ؿذٖ ٌٙب ٚ ٜثبال سفتٗ تٛإ٘ٙذی اختٕبٓی آ٘بٖ ٔٙدش ؿٛد(ػشٚػتب٘ی.)1386 ،
ث ٝثیبٖ "٘ٚذی ؿّیت"ٚ ،لتی دختشاٖ اص پٛؿؾ ٓفیفب٘ٝای اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ثیب٘ـبٖ
 ٓٞلبًْتش  ٚكشیحتش ٔیؿٛد(٘ٚذی)1386 ،؛ چشا و ٝص٘ی و ٝپٛؿیذ ٚ ٜثب ٓفبف دس
اختٕبّ ُبٞش ٔیؿٛد  ٚثب تىی ٝثش تٛا٘بییٞب ُ ٚشفیتٞبی ؿخلیتی ،تشثیتی ّٕٓ ٚی
خٛد فٔبِیت ٔیوٙذ خٛد سا اص ٔٛهْ ثشاثش ثب دیٍشاٖ ٔیثیٙذ .دس حبِی و ٝاٌش ثب ٔٔیبسٞب
 ٚخبرثٞٝبی خؼٕی خٛیؾ  ٚثب آسایؾ  ٚپٛؿؾ خّت وٙٙذٚ ٜاسد اختٕبّ ؿٛد ،ثبیذ
ٔذاْ ٍ٘شاٖ چٍٍ٘ٛی حفَ خزاثیتٞبی ُبٞشی خٛد ثبؿذ؛ ثٙبثشایٗ یىی اص ٟٔٓتشیٗ
وبسوشدٞبی حدبة ،ایدبد لذست سلبثت اختٕبٓی دس صٖ  ٚتمٛیت لبًٔیت ا ٚاػت.
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حفظ هتاًت ٍ لاطعيت ٍ ٍلار

پٛؿیذ ٜثٛدٖ افشاد دس ٔحذٚدٜای و ٝؿشّ اػالْ ٔٔیٗ ػبخت ٝاػتٛٔ ،خت وشأت
 ٚاحتشاْ ثیـتش ا ٚاػت؛ چشا و ٝافشاد ثٝخلٛف ص٘بٖ سا اص تٔشم سفتبس ٍ٘ ٚب ٜافشاد خّف
 ٚفبلذ اخالق ٔلٔ ٖٛیداسد .ؿشافت صٖ التوب ٔیوٙذ وٍٙٞ ٝبْ ثیش ٖٚسفتٗ اص خب٘،ٝ
ٔتیٗ ،ػٍٙیٗ  ٚثب ٚلبس ثبؿذ .دس ًشص سفتبس ِ ٚجبع پٛؿیذٖ ٞیچ ٌٕٓ ٝ٘ٛذی و ٝثبٓث
تحشیه  ٚتٟییح ؿٛد ث ٝوبس ٘جشد ٕٓ ٚالً ٔشد سا ث ٝػٛی خٛد دٓٛت ٘ىٙذ(ٌٟٔشی،
 .)1380ث ٝصثبٖ دلیكتش ،سٓبیت ٔتب٘ت ٚ ٚلبس دس پٛؿؾ ،خبیٍبٚ ٜیظٜای ث ٝصٖ ٔیدٞذ ٚ
ا ٚسا اص ٚػیِّ ٝزت  ٚتٕتْ دیٍشاٖ ث ٝا٘ؼب٘ی ًٓٞشاص  ٚحتی ثشتش  ٚثبالتش اص دیٍشاٖ
تجذیُ ٔیوٙذ.
اظتحكام خاًَادُ

دػتبٚسد دیٍش حدبة دس ص٘ذٌی فشدی و ٝخٛد اص ٓضت اختٕبٓی  ٚآسأؾ سٚا٘ی
٘ـأت ٔیٌیشد ،اػتحىبْ خب٘ٛاد ٜاػت .ص٘بٖ ٔحدجٓ ٚ ٝفیف دس ؿشایي ٔتٔبدَ ٘ ٚجٛد
ٔـىالت سیـٝای دس خب٘ٛاد ،ٜوٕتشیٗ تٙؾ سا دس ص٘ذٌی خب٘ٛادٌی داس٘ذ .چشا و ٝدس
چٙیٗ خب٘ٛادٜای صٖ ٕٞت  ٚتالؽ خٛد سا ٔلشٚف ایدبد ٔحیي أٗ  ٚثب ٘ـبى دس دسٖٚ
خب٘ٛادٔ ٜیوٙذ .ثش خالف ص٘بٖ ثیٓفتی و ٝؿبداثی ٘ ٚـبى خٛد سا دس ٔحیي اختٕبّ
ٓشهٔ ٝیوٙٙذ ّٛ٘ .استجبى ص٘بٖ ٔحدجٓ ٚ ٝفیف ثب ٕٞؼشاٖ خٛد  ٚسفتبس تشثیتی ثب
فشص٘ذأٖ ،تأثش اص ػالٔت سٚا٘ی ٚی اػت .فشدی و ٝدغذغ ٝخٌّٜٛشی دس اختٕبّ ٘ذاسد،
ًجیٔتبً خٛاػتٞب  ٚآسصٞٚبیؾ دس چٟبسچٛة خب٘ٛاد ٚ ٜثٝا٘ذاصٔ ٚ ٜتٙبػت ثب ػٌح
ٔٔیـتی  ٚفشٍٙٞی خب٘ٛاد ٜاػت  ٚث ٝساحتی ا٘غ  ٚاِفت دس ٖٚخب٘ٛاد ٜسا حفَ ٚ
تمٛیت ٔیوٙذ .سٞجش ا٘مالة دس ٕٞیٗ صٔیٔ ٝٙیفشٔبیٙذ« :ایٗ و ٝؿٕب ٔیثیٙیذ دس
اػالْ ٔحشْ ٘ ٚبٔحشْ ،خذایی صٖ ٔ ٚشد  ٚایٗٞب ٌٔشح اػت ،ایٗٞب ٔؼبئُ استدبٓی
٘یؼت .ایٗٞب خض ٚدلیكتشیٗ ٔؼبئُ ا٘ؼب٘ی  ٚثـشی اػت .یىی اص ٟٔٓتشیٗ آٖ ایٗ
اػت و ٝثٙیبد خب٘ٛادٔ ٜحىٓ ٔیٔب٘ذ .چ ٖٛصٖ  ٚؿٞٛش ث ٓٞ ٝاحؼبع ٚفبداسی ٔی-
وٙٙذ .دس ٔٛهْ حؼبدت لشاس ٕ٘یٌیش٘ذ .ایٗ خیّی ٔؼئّٕٟٔ ٝی اػت»؛ ثٙبثشایٗ ثب
حفَ حشیٓ حدبة ٓ ٚفبفِ٘ ،بْ خب٘ٛاد ٜاص ٌؼؼتٍی حفَ ٔیؿٛد  ٚآوبی آٖ اص
خٌشات  ٚآػیتٞبی سٚا٘ی  ٚثیثٙذٚثبسی ٔلٔ ٖٛیٔب٘ٙذ .دس حبِی و ٝآصادی صٖ دس
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خٌّٜٛشی ٕ٘ ٚبیؾ صیجبییٞبی ص٘ب٘ٝاؽ آثبس ٔخشثی ثش ػالٔت سٚا٘ی خب٘ٛاد ٚ ٜثٚٝیظٜ
خٛد صٖ ثشخبی ٔیٌزاسد.
عَاهل تیحجاتی

ٓٛأُ ثیحدبثی  ٚثذحدبثی ثؼیبس ٌؼتشد ٜاػت و ٝثشای یبفتٗ  ٚثشسػی آٟ٘ب ثبیذ
صٔیٞٝٙب  ٚسیـٞٝبی ثیحدبثی سا خؼتد ٛوشد .ثب تٛخ ٝث ٝثشسػی ثؼیبسی اص پظٞٚؾٞب ٚ
ٔٙبثْ پیـیٗ ٔیتٛاٖ ثٛٓ ٝأُ صیش دس ثشٚص ایٗ پذیذ ٜاؿبس ٜوشد:
تْاجن فرٌّگی

اػتٕٔبس خذیذ ثشای  ٕٝٞوـٛسٞبی اػالٔی ًشحٞبی فشٍٙٞی ٔختّفی تذاسن دیذٜ
اػت .وٟٓٔ ٝتشیٗ ٞذف آٟ٘ب ص٘بٖ ٔؼّٕبٖ اػت .دس سأع ایٗ ثش٘بٔٞٝبی فشٍٙٞی
ثشداؿتٗ حدبة  ٚپٛؿؾ ص٘بٖ ٔؼّٕبٖ اػت .فؼبد اص ثشٍٙٞی ػشآغبص ٔیؿٛد  ٚوٓ وٓ
ث ٝآوبی دیٍش ػشایت ٔیوٙذ .دس وـٛسٞبی اػالٔی آ٘چ ٝدس ٔمبثُ ًشح  ٚثش٘بٔٝ
فشٍٙٞی غشة ٔمبٔٚت ٔیوٙذ ،فش ًٙٞدیٙی اػت و ٝثضسيتشیٗ ٔبْ٘ ثش ػش سا ٜفؼبد
٘یض ٔیثبؿذ٘ .مـ ٝاػتٕٔبسٌشاٖ ثشای ٔجبسص ٜثب حدبة سٚؿٗ ٚ ٚاهح اػت.
فشا٘ؼتٗ فب٘ ٖٛدس وتبة اِدضایش ٔیٌٛیذٞ :ش چبدسی و ٝدٚس ا٘ذاختٔ ٝیؿٛد ،افك
خذیذی سا و ٝآٖ ٍٙٞبْ ثشای اػتٕٔبسٌش ٕٔ ّٛٙثٛد ،دس ثشاثش أ ٚیٌـبیذ  ٚثذٖ
اِدضایشی سا وٓ ٝشیبٖ ؿذ ٜث ٝتٕبٔی ،ث ٝا٘ ٚـبٖ ٔیدٞذ .پغ اص دیذٖ ٞش چٟشٜ
ثیحدبة أیذٞبی حّٕٚ ٝس ؿذٖ اؿغبٍِش د ٜثشاثش ٔیٌشدد.
ثیحدبثی تّمیٗ ٚ ٚػٛػ ٝؿیٌبٖ اػت و ٝلذستٔٙذاٖ ثشای تؼّي ٞشچٝ
ثیـتشخٛد ث ٝلـش ٚػیٔی اص خبٔٔ ٝیٔٙی ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ،ث ٝوبس ٔیٌیش٘ذ
یب ثٙی آدْ الیفتٙٙىٓ اِـیٌبٖ وٕب اخشج أث ٛویٓ  ٗٔ ٚاِدٙة یٙضّ ٟٓٙب ِجبػٟب َ
یٟیشٔب ػٛءتٕٟب إ٘ ٝیشئىٓ ٚٛٞلجیّ ٗٔ ٝحیث التش ٟٓ٘ٚإ٘ب خّٔٙب اِـیٌبٖ أِٚیبءِّزیٗ
الیؤٔ.ٖٛٙ
ای فشص٘ذ آدْ ،ؿیٌبٖ ؿٕب سا ٘فشیجذ ،آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپذس ٔ ٚبدس ؿٕب سا اص ثٟـت ثیشٖٚ
ِ ٚجبعؿبٖ سا اص تٗؿبٖ ثیش ٖٚػبخت تب ٓٛستؿبٖ سا ث ٝآٟ٘ب ٘ـبٖ دٞذ.
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ٔؼّّٓ اػت و ٝثشٍٙٞی  ٚثیحدبثیٕٛ٘ ،دی سٚؿٗ اص اثضاس صٚسٔذاساٖ  ٚفشكتًّجبٖ
ثشای اػتٕٔبس وـٛسٞب اػتٓٞ ،چٙیٗ اثضاسی اػت ثشای فشیت ص٘بٖ ،اػتٕٔبس ٘یشٚی آٟ٘ب
 ٚوـب٘ذٖ آٟ٘ب ث ٝوبسخب٘ٞٝب  ٚوبسٌبٜٞب ثشای وبسٞبی تٛاٖ فشػب.
سػب٘ٞٝبی خٕٔی اص اثضاسٞبی ٕٟٔی اػت و ٝدؿٕٙبٖ ثشای اخشای تٕبْ ًشحٞب ٚ
ثش٘بٔٞٝبی خٛد و ٝؿبُٔ ثش٘بٔٞٝبی التلبدی ،فشٍٙٞی ِ٘ ٚبٔی ثشهذ ػتٕذیذٌبٖ
ٔیؿٛد ،ثًٛ ٝس ٔؼتٕش اص آٖ اػتفبدٔ ٜیوٙٙذٞ .شچ ٝتؼّي لذستٞب  ٚدِٚتٞب ثش
سػب٘ٞٝبی خٕٔی ثیـتش ثبؿذٔ ،یتٛا٘ذ ِ٘شات ٓ ٚمبیذؽ سا ثش دیٍشاٖ تحٕیُ وٙذ.
ٚلتی چٙیٗ اثضاسی دس دػت لذستٔٙذاٖ فبػذ  ٚاػتٕٔبسٌشاٖ لشاس ٌیشد ،پیبْٞبی ٔٙفی
ثؼیبسی ثشای وـٛسٞب ث ٝثبس خٛاٞذ آٚسدٞ .ذف اكّی تٟبخٓ فشٍٙٞی ،خٛا٘بٖ اػت وٝ
ػشٔبیٞٝبی ٔبدی ٛٙٔٔ ٚی یه وـٛسا٘ذ(صوی.)133 :1390 ،ٝ
چرخػّای ٌّجاری جاهعِ

ثشخی اص خبٔٔ ٝؿٙبػبٖ ،وبٞؾ اٍ٘یض ٜاِتضاْ ّٕٓی ث ٝسٓبیت حدبة ؿشٓی ٚ
افضایؾ آٔبس ثذحدبثبٖ  ٚثیحدبثبٖ سا ٘بؿی اص سٚی دادٖ ثشخی تحٛالت اػبػی دس ِ٘بْ
ٙٞدبسی خبٔٔٔ ٝیدا٘ٙذ 2/86 .دسكذ اص پبػخٌٛیبٖ ٔٔتمذ ثٛد٘ذ و ٝدس ػبَٓ ،65ذْ
سٓبیت حدبة اص ِ٘ش ٔشدْ ٓیت داؿت .یٔٙی خب٘ٓٞب ثّٓ ٝت ایٗ و ٝاحؼبع ٔیوشد٘ذ
ٔشدْ اص ثیحدبثی خٛؿـبٖ ٕ٘یآیذ  ٚاحتٕبَ داسد ث ٝآٟ٘ب ثٌٝ٘ٛ ٝای تٞٛیٗ (ٔدبصات)
ؿٛد ،ثیـتش حدبة سا سٓبیت ٔیٕ٘ٛد٘ذ.
ایٗ ثذاٖ ٔٔٙبػت و ٝآٖ صٔبٖ ،یه ٚاپبیؾ دس٘ٚی دس ٔٛسد اسصؽٞبی ا٘مالثی
ٔزٞجی ٚخٛد داؿت  ٚلجح آٖ ٘شیخت ٝثٛد ٔ ٚؼئٛالٖ ٔدجٛس ٘جٛد٘ذ ثب فـبس ،اخجبس ٚ
تٛثیخ ،اوثشیت خب٘ٓٞب سا ث ٝسٓبیت حدبة ٚاداس٘ذ .ثشای ػبَ  ،71ایٗ اسصیبثی ث5/41 ٝ
دسكذ ٔیسػذ.
ٕٞچٙیٗ  8/81دسكذ اص پبعخٍٛیبٖ ٔٔتمذ ثٛد٘ذ ؤ ٝشدْ خبٔٔ ٝدس ػبَ  65ثٝ
خب٘ٓٞبی چبدسی احتشاْ ٔیٌزاؿتٙذ ،دس حبِی و ٝایٗ سلٓ ثشای ػبَ  71ث8/36 ٝ
دسكذ ٔیسػذ .دس چٙیٗ ٚهٔیتی ،دس ؿشایي ثیٟٔشی ،ػشوٛة اختٕبٓی ٚ ٚاوٙؾٞبی
پشخبؿٍشا٘ ٝث ٝداس٘ذٌبٖ ٕ٘بدٞبی ٔزٞجی ،دس ٚالْ٘ ،یبص ث ٝاحتشاْ ٓ ٚضت ٘فغ افشاد
خذؿٝداس ٔیؿٛد  ٚآٟ٘ب دس پی وؼت احتشاْ ،خٛد سا ثب فـبس ٙٞدبسی تٌجیك داد،ٜ
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حدبة  ٚسیؾ  ٚدیٍش ػٕجُٞبی ٔزٞجیِ٘ ،یش سفتٗ ثٔ ٝؼدذ سا وٙبس ٔیٌزاس٘ذ.
وبٞؾ ػٌّٚ ٝاِذیٗ ثش فشص٘ذاٖ٘ ،پزیشفتٗ فش ًٙٞػٙتی خب٘ٛاد ،ٜتٕبیُ ث ٝته سٚی ٚ
اٌٍِٛضیٙی خٛدٔختبسا٘٘ ،ٝفشت اص ثشخی فـبسٞبی ٘ؼٙدیذ ٜخب٘ٛادٜٞبی ٔزٞجی ٘یض یىی
دیٍش اص ٓٛأُ فشٍٙٞی ثذحدبثی اػت(ؿشیف اِذیٗ.)282 ،1390 ،
ضعف تيٌػ دیٌی ٍ ًمػ آى در عذم دریافت پيام حجاب

ٔؼئّٔ ٝؤثش دیٍش دس تؤیف فش ًٙٞحدبة ،هٔف آتمبدی  ٚایٕب٘ی ٘ؼُ خذیذ ٚ
دسن ٘بدسػت آ٘بٖ اص احىبْ دیٙی اػتٓٞ .چٙیٗ ٘فٕٟیذٖ حذٚد ؿشٓی حدبة ٚ
ٓشفی ؿذٖ ایٗ حذ دس ثشخی ٔٛاسد ثٝخلٛف دس ثٔوی اص ٔٙبًك وـٛس اص ٓٛأُ
ٌؼتشؽ ثذحدبثی اػت.
ؿبیذ ایٗ ثخؾ اص ثیحدبثی سا ثتٛاٖ ریُ ٓٛٙاٖ ثیحدبثی خبٞال٘ ٝثبصؿٙبخت.
ثؼیبسی اص ٔٛالْ ،فشدی و ٝحدبثؾ ثب حذٚد ؿشٓی فبكّ ٝثؼیبس داسد ،خٛد سا ٔحدجٝ
ٔیدا٘ذ ٙٔ ٚتمذ ٚهْ ثیحدبثی ٔ ٓٞیثبؿذ .دس چٙیٗ ٔٛاسدی ثبیذ سیـٞٝبی ایٗ خُٟ
سا پیذا وشد .یه ثخؾ اص ّٓت ایٗ ثیٙؾ هٔیف ث ٝخب٘ٛادٜٞب  ٚوٛتبٞی و ٝآٟ٘ب دس
ٔمبثُ تشثیت دیٙی فشص٘ذا٘ـبٖ داس٘ذ ،ثش ٔیٌشدد.
دس ٔشحّ ٝا َٚایٗ خب٘ٛاد ٜاػت و ٝثبیذ ِٛاصْ  ٚاك َٛپبوذأٙی  ٚدیٙذاسی ٓ ٚفت
سا دس دس ٖٚخب٘ٛاد ٜث ٝفشص٘ذاٖ ا٘تمبَ دٞذ  ٚیىی اص ٟٔٓتشیٗ ٌبْٞبی خبٔٔٝپزیشی
حدبة ثبیذ اص خب٘ٛاد ٜثشداؿت ٝؿٛد .أب ثب غفّت خب٘ٛادٜٞب اص تشثیت دیٙی فشص٘ذاٖ  ٚلشاس
ٌشفتٗ ثش٘بٔٞٝبی ٔبٛٞاسٜای ثٛٙٓ ٝاٖ ٔحٛس تٔبُٔ خب٘ٛاد ٚ ٜتِٛیذ ػجه ص٘ذٌی ٔٔیبس
ثشای آٟ٘ب  ٚوبػت ٝؿذٖ اص آٔٛصؽٞبی دیٙی فشص٘ذاٖ تٛػي ٚاِذیٗ ،دس دس ٖٚخب٘ٛادٝ٘ ٜ
تٟٙب اٍِٛی كحیح اسائٕ٘ ٝیؿٛد ،ثّى ٝفشص٘ذاٖ ثیـتش اص ٞش خبی دیٍش دس دس ٖٚخب٘ٛادٜ
 ٚدس وٙبس پذس ٔ ٚبدس  ٚاص ًشیك ثش٘بٔٞٝبی ایٙتش٘تی ٔ ٚبٛٞاسٜای دس ٔٔشم ٔخشةتشیٗ
أٛاج فشٍٙٞی لشاس ٔیٌیش٘ذ.
اص ػٛی دیٍش استجبًبت خب٘ٛادٌی  ٚفبٔیّی و ٝدس صٔب٘ی ٘ ٝچٙذاٖ دٚس ٓبُٔ
خبٔٔٝپزیشی فشص٘ذاٖ ٔحؼٛة ٔیؿذ ث ٝیىی اص صٔیٞٝٙبی چـٓ  ٓٞ ٚچـٕی دس سٚی
آٚسدٖ ث ٝثش٘بٔٞٝبی ٔبٛٞاسٜای ...ٚؿذ ٜاػت .دختشاٖ خٛاٖ ٕٔٔٛالً ثشای ٓمت ٕ٘ب٘ذٖ اص
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ػجه  ٚؿی ٜٛپٛؿؾ دختشاٖ فبٔیُ ،خب٘ٛادٜٞبی خٛد سا تحت فـبس لشاس ٔیدٙٞذ تب
ِٛاصْ ٘ٛیٗ ؿذٖ پٛؿؾ ا ٚسا فشا ٓٞػبص٘ذ.
ثٙبثشایٗ ،خب٘ٛاد ٜوبسوشد دیٙی  ٚتشثیتی فشص٘ذاٖ سا ثٝوُ اص دػت داد ٚ ٜدس ٔمبثُ،
ٔٛج س ٚث ٝسؿذ تشٚیح ٓشفٌشایی دس خبٔٔ ٝتؼّیٓ ؿذ ٜاػت .چٙبٖو ٝثؼیبسی اص
خب٘ٛادٜٞب ،دساػبع پٛؿؾ  ٚآسایؾ ٘بٔتٔبسف دختشاٖ خٛد سا خضٔ ٚلبدیك ثیحدبثی
تّمی ٕ٘یوٙٙذ  ٚثشداؿت ؿخلی خٛد سا ثش ٔف ْٟٛؿشٓی حدبة تشخیح ٔیدٙٞذ.
دسوٙبس خب٘ٛادٟ٘ ٜبدٞبی حبوٕیتی ٘یض دس هٔف آتمبدی دختشاٖ خٛاٖ ٓ ٚشفی ؿذٜ
حدبة ٔؤثش ٞؼتٙذٕٞ .بًٖٛس و ٝروش ؿذ ،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚدا٘ـٍبٜٞب دس خٟت
افضایؾ ّٔٔٔٛبت دیٙی خٛا٘بٖ وٕتشیٗ الذأی ا٘دبْ ٕ٘یدٙٞذ ،دس حبِی و ٝتب صٔب٘ی وٝ
دس ٔحیيٞبی آٔٛصؿی  ٚتحلیّی دس تمٛیت آتمبدات افشاد  ٚاكالح ٍ٘شؽٞبی دیٙی
آٟ٘ب الذأی كٛست ٍ٘یشد ،سٚؽٞبی ػّجی فبیذٜای ٘خٛاٞذ داؿت.
ٓٞچٙیٗ ،دیٍش سػب٘ٞٝبی ٕٓٔٛی ٔب٘ٙذ كذا  ٚػیٕب ٘یض دس خٟت تٕٔیك ثبٚسٞبی
آتمبدی خٛا٘بٖ وبػتیٞبی فشاٚا٘ی داسد٘ .ىت ٟٓٔ ٝایٗ اػت وٟ٘ ٝبد فشٍٙٞی تأثیشٌزاس
ٔؼدذ ٘یض دس ٔمبثُ ٔٛج تشٚیح اثبحٌٝشی  ٚثیآتمبدی خٛا٘بٖ ٔٙفُٔ ؿذ ٜاػت ٚ
پبیٍبٔ ٜؼدذ ثٛٙٓ ٝاٖ یىی اص ٔشاوض اكّی تشٚیح  ٚتـٛیك ٔجب٘ی آتمبدی ث ٝحبؿیٝ
سفت ٝاػت.
کن ّسیٌِ تَدى اًحراف

ثشخی اص كبحتِ٘شاٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝافشاد دس خبٔٔ ٝث ٝتذسیح  ٚث ٝكٛست ٔـشٚى
دس ٟ٘بدٞبی اختٕبٓی ٔشػ ْٛؿشوت ٔیوٙٙذ  ٚث ٝلٛآذ ٔشثٛى ٔتٟٔذ ٔیؿ٘ٛذ.
ٌّٔٛثیت ایٗ ٓٞػٛیی اص ایٗ س ٚاػت و ٝافشاد اص سٍٞزس آٖ ،ثٙٔ ٝبفْ٘ ،تبیح ،آتجبسات ٚ
أتیبصات خبكی دػت ٔییبثٙذ و ٝدػتشػی ث ٝآٖ ثٞ ٝیچ كٛست دیٍشی ،أىبٖ ٘ذاسد.
دس كٛستی و ٝافشاد ،دس ٌٔٙك ٔحبػجبتی خٛیؾ ،ث٘ ٝتبیح  ٚأتیبصات ایٗ تٟٔذٔٙذی
تٛخ٘ ٝىٙٙذ یب تحت تأثیش اِمبٞبی اختٕبٓیٓٞ ،ػٛیی  ٚپیشٚی اص اسصؽٞب ٙٞ ٚدبسٞبی
خٕٔی سا تحٕیّی  ٚتٛخی٘ ٝبپزیش ثپٙذاس٘ذ ،سفت ٝسفت ٝتٕبیُ ث ٓٞ ٝػٛیی وبٞؾ ٔییبثذ
 ٚتٕبیُ ث ٝػشپیچی ً ٚشح اٍِٞٛبی خبیٍضیٗ لٛت ٔیٌیشد .ثش  ٓٞخٛسدٖ ایٗ تٛاصٖ اص
یه ػٔ ٚ ٛیُ ث ٝتًّ ّٛٙجی ِ ٚزتخٛیی اص ػٛی دیٍش ،ثٚٝیظ ٜدس ؿشایٌی وٞ ٝضیٝٙ
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ا٘حشاف  ٚتخّف ٘بچیض ثبؿذ ،وـیذ ٜؿذٖ ث ٝا٘حشاف سا آػبٖ ٔیػبصد(حؼیٗ ؿشیف
اِذیٗ.)284 :1390 ،
حجاب از هٌظر لَاًيي حمَق

اص ِٔٙش حمٛلی ٘یض ٘بٓٞػٛیی یب ٔخبِفت ثب ٙٞدبسٞبی لب٘٘ٛی ٔٔتجش خبٔٔ ،ٝخشْٚ ،
ػضاٚاس ٔدبصاتٞبی ٔتٙبػت خٛاٞذ ثٛد .اص ایٗ س٘ ،ٚمن لبّٕ٘ٔ ٖٛىتی دس اثش ُٕٓ
خبسخی ،دس كٛستی و ٝا٘دبْ ُٚیف ٝیب إٓبَ حمی ،آٖ سا تدٛیض ٘ىٙذ ٔ ٚؼتٛخت
ٔدبصات  ٓٞثبؿذ ،خشْ ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد.
لب٘ٔ ٖٛدبصات اػالٔی ،دس تجلشٔ ٜبد 638 ٜدس ثیبٖ خشایٓ هذ ٓفت  ٚاخالق
ٕٓٔٛی ،ثیحدبثی سا خشْ ػضاٚاس ٔدبصات ؿٕشد ٜاػت ٔ ٚی٘ٛیؼذ:
ص٘ب٘ی و ٝثذ ٖٚحدبة ؿشٓی دس ٔٔبثش  ٚاِ٘بس ٕٓٔٛیُ ،بٞش ؿ٘ٛذ ،ث ٝحجغ اص دٜ
سٚص تب دٔ ٚب ٜیب اص پٙدبٞ ٜضاس تب پب٘لذ ٞضاس سیبَ خضای ٘مذی ٔحى ْٛخٛاٙٞذ ؿذ.
دس لب٘ ٖٛسػیذٌی ث ٝتخّفبت اػتفبدٜوٙٙذٌبٖ اِجؼ ٝخالف ؿشّ ٔلٛة
(ٔ )1365/12/28دّغ ؿٛسای اػالٔی ٘ ٚیض ٔبد 4 ٜلب٘ ٖٛاِجؼٔ ٝجتزَ دس ثیب٘ی ٔـبثٝ
آٔذ ٜاػت:
وؼب٘ی و ٝدس اِ٘بس ٕٓٔٛیٚ ،هْ پٛؿیذٖ ِجبع  ٚآسایؾ آ٘بٖ خالف ؿشّ یب ػجت
تشٚیح فؼبد  ٞ ٚته ٓفت ٕٓٔٛی ثبؿذ ،تٛلیف  ٚخبسج اص ٘ٛثت دس دادٌب ٜكبِحٔ ،حبوٕٝ
 ٚحؼت ٔٛسد ث ٝیىی اص ٔدبصاتٞب ٔحىٔ ْٛیٌشد٘ذٔ .دبصات ایٗ اؿخبف ،حجغ اص ػٝ
ٔب ٜتب یه ػبَ  ٚخضای ٘مذی اص یه ٔیّی ٚ ٖٛپب٘لذ ٞضاس سیبَ تب ؿؾ ٔیّی ٖٛسیبَ یب
 74هشث ٝؿالق ثب یه یب دٔ ٚدبصات ٔزوٛس ٔیثبؿذ.
لب٘ ٖٛتٔضیشات اػالٔی ٘یض ثیحدبثی سا دس وٙبس ثشخی سفتبسٞبی  ٓٞػٙخ اص خّٕٝ
ا٘حشاف ٞب ،ػضاٚاس ثشخٛسد لوبیی دا٘ؼت ٝاػت و ٝآٖ سفتبسٞب ٓجبستٙذ اص :سٓبیت ٘ىشدٖ
حدبة دس ٔٔبثش ٕٓٔٛی (ٔبد ،)638 ٜا٘دبْ فُٔ حشاْ (ٔبد )638 ٜتـٛیك یب ا٘دبْ فؼبد
 ٚفحـب (ٔبد ،)639 ٜاػتفبد ٜاص ٚػبیّی وٓ ٝفت ٕٓٔٛی سا خشیحٝداس ٔیوٙذ (ٔبدٜ
ٞ ٚ )640شٌّٕٓ ٝ٘ٛی وٓ ٝفت ٕٓٔٛی سا خشیح ٝداس ٔیػبصدٔ( .بد) 640ٜ
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اص ایٗ س ،ٚثی حدبثی ث ٝآتجبس ٘من ٙٞدبسٞبی اختٕبٓی ،وح سٚی  ٚا٘حشاف  ٚثٝ
آتجبس ٘ب ٓٞػٛیی  ٚتخّف اص لٛا٘یٗ ِ٘بْ ،خشْ ؿٕشدٔ ٜیؿٛد.
فرضيِّای تحميك
 )1ثِ٘ ٝش ٔیسػذ تفبٚت ٔٔٙیداسی دس ٔیضاٖ ؿی ّٛآػیتٞبی فشدی دس ثیٗ ص٘بٖ
ثذحدبة  ٚداسای حدبة وبُٔ ٚخٛد داسد؛
 )2ثِ٘ ٝش ٔیسػذ تفبٚت ٔٔٙیداسی دس ٔیضاٖ ؿی ّٛآػیتٞبی خب٘ٛادٌی دس ثیٗ ص٘بٖ
ثذحدبة  ٚداسای حدبة وبُٔ ٚخٛد داسد؛
 )3ثِ٘ ٝش ٔیسػذ تفبٚت ٔٔٙیداسی دس ٔیضاٖ ؿی ّٛآػیتٞبی اختٕبٓی دس ثیٗ ص٘بٖ
ثذحدبة  ٚداسای حدبة وبُٔ ٚخٛد داسد.
رٍغ تحميك
پظٞٚؾ حبهش اص خّٕ ٝپظٞٚؾٞبی وبسثشدی ٔیثبؿذ و ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ پیٕبیؾ ٚ
اثضاس پشػؾ٘بٔ ٝث ٝثشسػی پیبٔذٞبی ثذحدبثی دس ػٌح خبٔٔ ٝپشداخت ٝاػتٕٝ٘ٛ٘ .
ٔٛسد ثشسػی دس ایٗ پظٞٚؾ ٘ 100فش اص ص٘بٖ  ٚدختشاٖ  18ػبَ ث ٝثبال دس ؿٟشػتبٖ
ٚسأیٗ ٔیثبؿٙذ و ٝدس ػٌح ؿٟش تشدد داؿتٙذ  ٚثب اػتفبد ٜاص ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلبدفی
ا٘تخبة ؿذ٘ذ .ثِٛٙٔ ٝس ثشسػی ٔٛه ّٛتٔذاد  100پشػؾ٘بٔ ٝدس ثیٗ ص٘ب٘ی و ٝاص ِحبٍ
ؿشٓی داسای حدبة وبُٔ ٘جٛد٘ذ تٛصیْ ؿذ  ٚپغ اص خْٕآٚسی ،پشػؾ٘بٔٞٝب ثب
اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٛٔ spss20سد تحّیُ لشاس ٌشفتٙذ .آصٔٛٔ ٖٛسد اػتفبد ٜدس پظٞٚؾ
حبهش ،آصٔٓٞ ٖٛثؼتٍی پیشػ ٚ ٖٛسٌشػی ٖٛثٛد ٜو ٝتحّیُ سٚاثي ثیٗ ثذحدبثی ٚ
آػیتٞبی اختٕبٓی پشداخت ٝاػت.
هتغيرّای تحميك
آظيةّای اجتواعی< دس تٔشیف آػیتٞبی اختٕبٓی ِ٘شیٞٝبی ٔختّفی ٚخٛد داسد
ٞ ٚش ِ٘شی ٝاص دیذٌب ٜخبكی ث ٝتٔشیف آٖ پشداخت ٚ ٝفبوتٛسٞبی خبكی سا ٔذِ٘ش لشاس
داد ٜاػت .آػیتٞبی اختٕبٓی ٔـىالتی ٞؼتٙذ و ٝثیـتش ٔشدْ آٟ٘ب سا غیشٌّٔٛة
تّمی ٔیوٙٙذ و ٝص٘ذٌی ثؼیبسی اص افشاد سا تحت تأثیش لشاس ٔیدٞذ  ٚثیـتش ٔشدْ
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خٛاػتبس حُ آٖ ٞؼتٙذ» (خٔفش صاد .)49 :1390 ،ٜثؼیبسی اص خبٔٔٝؿٙبػبٖ آػیت
اختٕبٓی سا ٘ٓٛی ثیٕبسی دس خبٔٔ ٝتّمی ٔیوٙٙذ و ٝصٔیٝٙػبص ثشٚص ا٘حشافبت دس
خبٔٔٔ ٝیثبؿذ .دس پظٞٚؾ حبهش آػیتٞبی اختٕبٓی دس  3ػٌح فشدی ،خب٘ٛادٌی ٚ
اختٕبٓی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
حجاب< ٚاط ٜحدبة ٞفت ثبس دس لشآٖ ث ٝوبس ثشد ٜؿذ ٜاػت .خض یه ثبص و ٝثًٛ ٝس
غیشٔؼتمیٓ ثٓ ٝفبف ٔشثٛى اػت دس ثمیٛٔ ٝاسد ثٙٔٔ ٝی حبیُ ،دیٛاس ث ٝوبس سفت ٝاػت
ث ٝآتجبس پـت پشد ٜلشاس ٔ ٚبْ٘ اػت.
حدبة  ٓٞثٙٔٔ ٝی پٛؿیذٖ  ٓٞ ٚثٙٔٔ ٝی پشد ٚ ٜحبخت اػتٚ .لتی دس ٔٛسد
پٛؿؾ ث ٝوبس ٔیسٚد ثٙٔٔ ٝی پـت پشدٚ ٜالْ ؿذٖ صٖ اػت .دس ایٙدب ِٔٛٙس اص
حدبة ،پٛؿیذ ٜثٛدٖ صٖ دس ثشاثش ٘بٔحشْ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاصیٗ ؿشٓی اػت.
یافتِّا
یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبهش دس د ٚثخؾ تٛكیفی  ٚاػتٙجبًی آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
یافتِّای تَصيفی
ٍیصگیّای افراد ًوًَِ

ثش اػبع یبفتٞٝبی خذٔ )1( َٚالحِٔ ٝیؿٛد و ٝثیـتشیٗ تٔذاد پبػخٌٛیبٖ ثب 33
دسكذ دس سد ٜػٙی وٕتش اص  20ػبَ ػبَ  ٚوٕتشیٗ تٔذاد ثب  13دسكذ دس سد ٜػٙی
ثیؾ اص  40ػبَ ٔیثبؿٙذ
جذٍل ( <)3جذٍل فراًٍی پاظخگَیاى ترحعة ظي
فراٍاًی

درصذ

ظي
کوتر از  42ظال

33

%33

 42تا  52ظالِ

32

%32

 62 52ظالِ

22

%22

تيػ از  62ظال

13

%13

جوع کل

100

100
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تَزیع فراٍاًیّا تر اظاض تحصيالت

ثش اػبع یبفتٞٝبی خذٔ )2( َٚالحِٔ ٝیؿٛد و ٝثیـتشیٗ تٔذاد پبػخ ٌٛیبٖ ثب
 60دسكذ داسای تحلیالت دیپّٓ  ٚوٕتش  ٚوٕتشیٗ تٔذاد ثب  10دسكذ داسای ٔذسن
فٛق ِیؼب٘غ ٔیثبؿٙذ.
جذٍل ( <)4تَزیع فراٍاًی پاظخگَیاى تر حعة هيساى تحصيالت
تحصيالت

فراٍاًی

درصذ

دیپلن ٍ کوتر

60

%60

ليعاًط

30

%30

فَق ليعاًط

10

%10

جوع

100

%100

تَزیع فراٍاًیّا تراظاض اؼتغال

ثشاػبع یبفتٞٝبی خذٔ َٚـخق ٔیؿٛد و ٝاوثش پبػخدٙٞذٌبٖ ثب ٔیضاٖ 60
دسكذ دا٘ـدٔ ٛیثبؿٙذ  ٚوٕتشیٗ تٔذاد آٟ٘ب ثب ٔیضاٖ  10دسكذ وبسٔٙذ ٞؼتٙذ.
جذٍل ( <)5تَزیع فراٍاًی تر حعة ٍضعيت اؼتغال
اؼتغال

فراٍاًی

درصذ

داًؽجَ

60

%60

خاًِ دار

30

%30

کارهٌذ

10

%10

جوع

100

%100

یافتِّای اظتٌثاطی

دس پظٞٚؾ حبهش ثِٛٙٔ ٝس ثشسػی فشهیٞٝب اص آصٔ ٖٛآٔبسی پیشػ ٚ ٖٛآ٘بِیض
سٌشػی ٖٛاػتفبد ٜؿذ ٜاػت و٘ ٝتبیح آٖ دس ادأ ٝآٚسد ٜؿذ ٜاػت .آ٘بِیض سٌشػی ٖٛدٚ
ٔتغیش ٜیه سٚؽ آ٘بِیض آٔبسی اػت و ٝدس آٖ تغییشات یه ٔتغیش ٚاثؼت٘ ٝؼجت ث ٝیه
ٔتغیش ٔؼتمُ تجییٗ  ٚپیؾثیٙی ٔیؿٛد .ثٓ ٝجبست دیٍش سٌشػی ٖٛیه تىٙیه
لذستٕٙذ آٔبسی اػت و ٝتأثیشات یه یب چٙذ ٔتغیش ٔؼتمُ ثش سٚی ٔتغیش ٚاثؼت ٝثشسػی
ٔیؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ثِٛٙٔ ٝس ثشسػی تبًثیشات ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثش ٔتغیش ٚاثؼت ٝاص آ٘بِیض
سٌشػی ٖٛدٔ ٚتغیش ٜاػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
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ٔٔبدِ ٝسٌشػی٘ٛی و ٝثشای ث ٝدػت آٚسدٖ ٘تبیح ایٗ پظٞٚؾ اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ثٝ
ؿىُ صیش ٔیثبؿذ:
Y=a+b1x

فرضيِ اٍل< ثذحدبثی دس ایدبد آػیتٞبی فشدی تأثیش داسد.
٘تبیح ثٝدػت اص ٓٞثؼتٍی پیشػ ٖٛدس خذ َٚصیش آٚسد ٜؿذ ٜاػت:
جذٍل(ً <)6تيجِ ّنتعتگی پيرظَى فرضيِ اٍل
هتغير

همذار آهارُ پيرظَى

P-Value

جوع

راتطِ تيي تذحجاتی ٍ آظيةّای فردی

0/655

0/000

100

چٙبٖچٔ ٝالحِٔ ٝیؿٛد ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس آٔبس ٜپیشػ ٚ )0/655( ٖٛػٌح خٌبی
حبكُ ؿذ ٜوٕتش اص ٔ 0/01یتٛاٖ چٙیٗ ارٓبٖ ٕ٘ٛد و ٝساثٌٔ ٝیبٖ ٔتغیشٞبی فٛق دس
ػٌح إًیٙبٖ ٙٔٔ0/99یداس اػت  ٚثذخدبثی  ٚایدبد آػیتٞبی فشدی ساثٌٙٔٔ ٝبداس ٚ
ٔؼتمیٕی ٚخٛد داسد.
آًاليس رگرظَى
جذٍل( <)7ترآٍرد خالصِ هذل رگرظيًَی فرضيِ اٍل
ردیف

ضریة رگرظيَى ظادُ

ضریة تثييي

ضریة تثييي تعذیل یافتِ

1

0/655

0/38

0/38

خذ َٚفٛق اؿبس ٜث ٝساثٌ ٝثیٗ ثذحدبثی  ٚآػیتٞبی فشدی داسد .دس ایٗ خذَٚ
هشیت ٓٞثؼتٍی ػبدٔ ٜتغیش ٔؼتمُ ثب فؼبد اداسی ٔٔبدَ ثب ٔ 0/655ی ثبؿذ .هشیت
تجییٗ (تأثیش  ٚپیؾ ثیٙی) ٔتغیش ٔؼتمُ تمشیجب ٔٔبدَ ثب  0/38اػت  ٚهشیت تجییٗ
تٔذیُ یبفت ٝؤ ٝجتٙی ثش دسخ ٝآصادی ٔتغیش ٔی ثبؿذٔٔ ،بدَ ثب  0/38اػت.
جذٍل( <)8ضرایة ٍزًی رگرظيًَی فرضيِ اٍل
عَاهل هذل

Bاظتاًذارد

همذار t

Sig

ضریة ثاتت

-

5/545

0/000

راتطِ تيي تذحجاتی ٍ آظيةّای فردی

0/655

12/653

0/000

63

فصلٌاهِ علوی  -تخصصی داًػ اًتظاهی ؼرق اظتاى تْراى (ظال اٍل ،ؼوارُ چْارم ،زهعتاى )35;5

دس خذ َٚفٛق ٔمذاس هشائت ٚص٘ی ٔتغیش ٔؼتمُ ثش سٚی ٔتغیش ٚاثؼت( ٝثتبٞب) ثٝ
تفىیه اػتب٘ذاسد ؿذ ٚ ٜغیش اػتب٘ذاسد ؿذٔ ،ٜمذاس آصٔ ،t ٖٛػٌح خٌبی ٔـبٞذ ٜؿذٜ
ٔتغیش ثب ٔؼتمُ ٔتغیش ٚاثؼتِٛٙٔ ٝس ؿذ ٜاػت .ثش ایٗ اػبع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس هشیت
ٔؼیش (اثشات ٚص٘ی) اػتب٘ذاسد ؿذٓٞ ،ٜچٙیٗ ٔمبدیش ٓ tبُٔ ثذحدبثی پیؾ ثیٙی وٙٙذٜ
ٔتغیش ٚاثؼت( ٝآػیتٞبی فشدی) ٔیثبؿذ.
فرضيِ دٍم< ثذحدبثی دس ایدبد آػیتٞبی خب٘ٛادٌی تأثیش داسد.
٘تبیح ثٝدػت آٔذ ٜاص ٓٞثؼتٍی پیشػ ٖٛدس خذ َٚصیش آٚسد ٜؿذ ٜاػت:
جذٍل(ً <)9تيجِ ّنتعتگی پيرظَى فرضيِ دٍم
هتغير

همذار آهارُ پيرظَى

P-Value

جوع

راتطِ تيي تذحجاب ٍ آظيةّای خاًَادگی

0/418

0/000

100

چٙبٖچٔ ٝالحِٔ ٝیؿٛد ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس آٔبس ٜپیشػ ٚ )0/418 ( ٖٛػٌح خٌبی
حبكُ ؿذ ٜوٕتش اص ٔ 0/01یتٛاٖ چٙیٗ ارٓبٖ ٕ٘ٛد و ٝساثٌٔ ٝیبٖ ٔتغیشٞبی فٛق دس
ػٌح إًیٙبٖ ٙٔٔ 0/99یداس اػت  ٚثذخدبثی  ٚایدبد آػیتٞبی خب٘ٛادٌی ساثٌٝ
ٔٔٙبداس ٔ ٚؼتمیٕی ٚخٛد داسد.
آًاليس رگرظَى
جذٍل( <):ترآٍرد خالصِ هذل رگرظيًَی فرضيِ دٍم
ردیف

ضریة رگرظيَى ظادُ

ضریة تثييي

ضریة تثييي تعذیل یافتِ

3

2/63:

2/396

2/392

خذ َٚفٛق اؿبس ٜث ٝساثٌ ٝثیٗ ثذحدبثی  ٚآػیتٞبی خب٘ٛادٌی داسد .دس ایٗ خذَٚ
هشیت ٓٞثؼتٍی ػبدٔ ٜتغیشٔؼتمُ ثب فؼبد اداسی ٔٔبدَ ثب ٔ 0/655یثبؿذ .هشیت
تجییٗ (تأثیش  ٚپیؾ ثیٙی) ٔتغیش ٔؼتمُ تمشیجب ٔٔبدَ ثب  0/38اػت  ٚهشیت تجییٗ
تٔذیُ یبفت ٝؤ ٝجتٙی ثش دسخ ٝآصادی ٔتغیش ٔیثبؿذ ٔٔبدَ ثب  0/38اػت.
جذٍل(;)< ضرایة ٍزًی رگرظيًَی فرضيِ دٍم
عَاهل هذل

Bاظتاًذارد

همذار t

Sig

ضریة ثاتت

-

7/969

2/222

راتطِ تيي تذحجاتی ٍ آظيةّای خاًَادگی

2/667

34/636

2/222
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دس خذ َٚفٛق ٔمذاس هشائت ٚص٘ی ٔتغیش ٔؼتمُ ثش سٚی ٔتغیش ٚاثؼت( ٝثتبٞب) ثٝ
تفىیه اػتب٘ذاسد ؿذ ٚ ٜغیش اػتب٘ذاسد ؿذٔ ،ٜمذاس آصٔ ،t ٖٛػٌح خٌبی ٔـبٞذ ٜؿذٜ
ٔتغیش ثب ٔؼتمُ ٔتغیش ٚاثؼتِٛٙٔ ٝس ؿذ ٜاػت .ثش ایٗ اػبع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس هشیت
ٔؼیش (اثشات ٚص٘ی) اػتب٘ذاسد ؿذٓٞ ،ٜچٙیٗ ٔمبدیش ٓ tبُٔ ثذحدبثی پیؾ ثیٙی وٙٙذٜ
ٔتغیش ٚاثؼت( ٝآػیتٞبی خب٘ٛادٌی) ٔیثبؿذ.
فرضيِ ظَم< ثذحدبثی دس ایدبد آػیتٞبی اختٕبٓی تأثیش داسد.
٘تبیح حبكُ اص ٓٞثؼتٍی پیشػ ٖٛدس خذ َٚصیش آٚسد ٜؿذ ٜاػت:
جذٍل(ً <)32تيجِ ّنتعتگی پيرظَى فرضيِ ظَم
هتغير

همذار آهارُ پيرظَى

P-Value

جوع

راتطِ تيي تذحجاب ٍ آظيةّای اجتواعی

2/736

2/222

322

چٙبٖچٔ ٝالحِٔ ٝیؿٛد ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس آٔبس ٜپیشػ ٚ )0/514 ( ٖٛػٌح خٌبی
حبكُ ؿذ ٜوٕتش اص ٔ 0/01یتٛاٖ چٙیٗ ارٓبٖ ٕ٘ٛد و ٝساثٌٔ ٝیبٖ ٔتغیشٞبی فٛق دس
ػٌح إًیٙبٖ ٙٔٔ 0/99ی داس اػت  ٚثذخدبثی  ٚایدبد آػیتٞبی اختٕبٓی ساثٌٝ
ٔٔٙبداس ٔ ٚؼتمیٕی ٚخٛد داسد.
آًاليس رگرظيَى
جذٍل( <)33ترآٍرد خالصِ هذل رگرظيًَی فرضيِ ظَم
ردیف

ضریة رگرظيَى ظادُ

ضریة تثييي

ضریة تثييي تعذیل یافتِ

3

2/736

2/486

2/482

خذ َٚفٛق اؿبس ٜث ٝساثٌ ٝثیٗ ثذحدبثی  ٚآػیتٞبی اختٕبٓی داسد .دس ایٗ خذَٚ
هشیت ٓٞثؼتٍی ػبدٔ ٜتغیشٔؼتمُ ثب فؼبد اداسی ٔٔبدَ ثب ٔ 0/655یثبؿذ .هشیت
تجییٗ (تأثیش  ٚپیؾ ثیٙی) ٔتغیشٔؼتمُ تمشیجب ٔٔبدَ ثب  0/38اػت  ٚهشیت تجییٗ
تٔذیُ یبفت ٝؤ ٝجتٙی ثش دسخ ٝآصادی ٔتغیش ٔیثبؿذ ٔٔبدَ ثب  0/38اػت.
جذٍل( <)34ضرایة ٍزًی رگرظيًَی فرضيِ ظَم
عَاهل هذل

Bاظتاًذارد

همذار t

Sig

ضریة ثاتت

-

6/967

2/222

راتطِ تيي تذحجاتی ٍ آظيةّای اجتواعی

2/736

33/876

2/222
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دس خذ َٚفٛق ٔمذاس هشائت ٚص٘ی ٔتغیش ٔؼتمُ ثش سٚی ٔتغیش ٚاثؼت( ٝثتبٞب) ثٝ
تفىیه اػتب٘ذاسد ؿذ ٚ ٜغیش اػتب٘ذاسد ؿذٔ ،ٜمذاس آصٔ ،t ٖٛػٌح خٌبی ٔـبٞذ ٜؿذٜ
ٔتغیش ثب ٔؼتمُ ٔتغیش ٚاثؼتِٛٙٔ ٝس ؿذ ٜاػت .ثش ایٗ اػبع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس هشیت
ٔؼیش (اثشات ٚص٘ی) اػتب٘ذاسد ؿذٓٞ ،ٜچٙیٗ ٔمبدیش ٓ tبُٔ ثذحدبثی پیؾ ثیٙی وٙٙذٜ
ٔتغیش ٚاثؼت( ٝآػیتٞبی اختٕبٓی) ٔیثبؿذ.
تحث ٍ ًتيجِ گيری
ٌٞٛش اػالْ ،ػٔبدت ٘ ٚدبثت آدٔی اػت  ٚثبٚسٞبی دیٙی  ٚاحىبْ اخاللی  ٚفمٟی دس
ساػتبی ایٗ غبیت ٘بصَ ؿذٜا٘ذ .دس حمیمتٞ ،ذف وّی ٝآٔٛصٜٞبیی و ٝاص ػٛی خبِك
حىیٓ كبدس ٔیٌشدد ،چیضی خض پبػخٌٛیی ث٘ ٕٝٞ ٝیبصٞبی سٚحی  ٚخؼٕیٔ ،بدی ٚ
ٔٔٛٙی ٚ ،فشدی  ٚاختٕبٓی ا٘ؼبٖ ٘یؼت .دس ٘تید ،ٝاحىبْ اِٟی ٔشثٛى ثٓ ٝفبف صٖ ٘یض
ثب تٛخ ٝثٕٞ ٝیٗ غبیت ٞ ٚذف كبدس ؿذٜا٘ذٓ .فبف یه حبِت سٚحی  ٚفویّت اخاللی
اػت و ٝػجت ٔیؿٛد ،ا٘ؼبٖ ا٘ذاْ ُبٞشی خٛد سا ٚػیّ ٝخٛدٕ٘بیی  ٚخّت تٛخٝ
دیٍشاٖ لشاس ٘ذٞذ  ٚاًشافیبٖ ٘تٛا٘ٙذ اص اٞ ٚیچٌ ٝ٘ٛػٛءاػتفبدٜای وٙٙذ .اٌش چٓ ٝفبف،
خلّت ٞش ا٘ؼبٖ ثبفویّتی آٓ اص ٔشد  ٚصٖ اػت ،أب ٚخٛد آٖ دس ص٘بٖ  ٚدختشاٖ
خّٜٛای صیجبتش  ٚثشتش داسد .صٖ آیت خٕبَ خّمت اػت  ٚایٗ صیجبیی  ٓٞدس ثبًٗ ٓٞ ٚ
دس ُبٞش أ ٚتدّی اػت .احؼبع ٌِیف صٖ و ٝچ ٖٛػبی ٝسحٕت اِٟی ،خب٘ٛاد ٜسا فشا
ٔیٌیشد  ٚثبَٞبی ٟٔشثب٘یاؽ فشص٘ذاٖ سا دس فوبی ٌشْ ،آساْ ٌٔ ٚج ّٛخٛد آسأؾ
ٔیثخـذ ،ثب صیجبیی ُبٞشی ٓدیٗ ؿذ ٜاػت.
اص ایٗسٔ ،ٚؼئّ ٝحدبة اص دیشثبص ٔٛسد تٛخ ٚ ٝثحث  ٚثشسػی دا٘ـٕٙذاٖ ٚ
سٚؿٗ فىشاٖ چ ٝدس ؿشق  ٚغشة ٓبِٓ  ٚچ ٝدس داخُ  ٚچ ٝخبسج اص وـٛس ،ثٛد ٜاػت.
دأ ٝٙایٗ ػخٙبٖ ٌ ٚؼتشٓ ٜمبیذ ثشخبػت ٝاص آٖ ،دس ٔمبْ تحّیُ  ٚثشسػی ،تب آ٘دب پیؾ
ٔیس٘ٚذ و ٝثشخی اص افشاد «حدبة» سا ؿبخلی «ٔحذٚد» وٙٙذٓ ٚ ٜبُٔ «توییْ» دس
صیؼت فشدی  ٚحوٛس اختٕبٓی ص٘بٖ دس خبٔٔ ٝاػالٔی ٔیدا٘ٙذ  ٚحتی اص ایٗ سٍٞزس،
خٛاٞبٖ ٔ ْٙیب دػت وٓاختیبسی ؿذٖ آٖ ٔیؿ٘ٛذ ٌ ٚبٌ ٜشٞٚی دیٍش ،ثب دفبّ ٘بٔٙبػت
٘ ٚبآٌبٞب٘ ٝخٛد ،سا ٜسا ثش ٔحك خّ ٜٛدادٖ ٌش٘ ٜٚخؼتیٗ ٕٛٞاس ٔیوٙٙذ .أب اٌش ثٝ
تبسیخ اػالْ ٍ٘بٙٔ ٜلفب٘ ٝداؿت ٝثبؿیٓٔ ،تٛخ ٝخٛاٞیٓ ؿذ و ٝفشاٚاٖ ثٛدٜا٘ذ ص٘بٖ
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ٔؤٔٗ ٔتذیٗ  ٚپبوذأٙی و ٝثب سٓبیت حدبة  ٚپٛؿؾ اػالٔی دس وٙبس ٔشداٖ دس
كحٞٝٙبی ػیبػی ،فشٍٙٞی  ٚحتی ِ٘بٔی ،حوٛس داؿت ٚ ٝفٔبِیت وشدٜا٘ذ .دس ٓیٗ
حبَ حوٛس افشاد دس اختٕبّ  ٚفٔبِیتٞبی ػیبػی ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی ث ٝخلٛف ثشای
لـش خب٘ٓٞب ،ایدبد أٙیت الصْ دس خبٔٔ ٝخٛاٞذ ثٛد  ٚاص خّٕٛٓ ٝأُ ثؼیبس ٔٚ ٟٓ
اػبػی و ٝدس خٟت آسأؾ  ٚآػبیؾ فشد  ٚخب٘ٛاد ٚ ٜأٙیت دس اختٕبّ٘ ،مؾ ٕٟٔی
ایفبد ٔیوٙذ ،داؿتٗ حدت  ٚحیب ،سٓبیت اك ٚ َٛاسصؽٞبی دیٙی ٔ ٚزٞجی اص خّٕٝ
سٓبیت حدبة  ٚپٛؿؾ اػالٔی تٛػي ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ٔتذیٗ خٛاٞذ ثٛد .اٌش ث ٝآیبت
ؿشیف ٝلشآٖ وشیٓ  ٚاحبدیث ٔٔلٔٛیٗ دس استجبى ثب پٛؿؾ اػالٔی دلت وشد ٚ ٜاؿبست
ُشیف ٌِ ٚیف آٖٛٔ ،سد اسصیبثی لشاس ٌیشد ،ایٗ اكُ  ٚاػتٙجبى ث ٝدػت خٛاٞذ آٔذ وٝ
حدبةٔ ،حذٚدیت ٘یؼت ثّىٔ ٝل٘ٛیت اػتٔ .ل٘ٛیتی و ٝفشآیٙذ ٔ ٚحل َٛآٖ،
ػالٔت ،ثٟذاؿت  ٚآسأؾ افشاد خب٘ٛادٜٞب  ٚأٙیت دس خبٔٔ ٝخٛاٞذ ثٛد.
ثب سٓبیت حدبة ٓ ٚفبف اص ًشف ٔشداٖ  ٚص٘بٖ(ثٚٝیظ ٜثب٘ٛاٖ دس صٔی ٝٙحفَ حدبة)
خبٔٔ ٝاص ثؼیبسی اص خٌشات حفَ خٛاٞذ ؿذ ٟٓٔ ٚتش اص  ٕٝٞایٗ و ٝثب حفَ حدبة
ویبٖ خب٘ٛاد ٜو ٝاكّیتشیٗ ٟ٘بد اختٕبّ اػت دس ٔٔشم خٌش لشاس ٕ٘یٌیشد .ثشای
سػیذٖ ث ٝایٗ ِٔٛٙس ثبیذ فش ًٙٞحدبة دس خبٌٔٔ ٝؼتشؽ پیذا وٙذ ٚ ،دس ایٗ أش
دِٚت ،خٛد ٔشدْ ،سػب٘ٞٝبی ٌشٞٚی ٔیتٛا٘ٙذ ٘مؾ ٔؤثشی ثش تشٚیح حدبة داؿتٝ
ثبؿٙذ ،و ٝدسكٛست تحمك ایٗ ٔٛه ّٛخبٔٔ ٝاص خٌشات حفَ ٚ ،آػیتٞبی اختٕبٓی
وبٞؾ ٔییبثذ .حدبة ثٝخبًش آٖ خلّت ٕ٘بدیٙی و ٝداسدٔ ،یتٛا٘ذ خشیبٖ استجبى ٚ
فٔبِیت د ٚلـش ٔشد  ٚصٖ سا دس خبٔٔ ٝتِٙیٓ وٙذ  ٚث ٝایٗ ػجت ٓٙبكش ٔثجت ِ٘بْ
فشٍٙٞی سا فٔبَ ػبصد  ٚصٔیٛٔ ٝٙفمیت سفتبس فشٍٙٞی سا ثش سفتبس التلبدی ٔ ٚبدی فشآٞ
آٚسد .حدبة ٔیتٛا٘ذ ث ٝصٖ ایٗ أىبٖ سا ثذٞذ و ٝثٛٙٓٝاٖ یه ا٘ؼبٖ فٔبَ ثب ػبیش
ِ٘بْٞبی اختٕبٓی ٓٞچ :ٖٛفش ،ًٙٞػیبػت ،التلبد  ...ٚساثٌ ٝحؼ ٝٙثشلشاس وٙذ؛ صیشا
حدبة تٕبٔی خلٛكیبت یه ِ٘بْ فشٍٙٞی سا داسد  ٚفشد سا ثشای استجبى ایٗ ِ٘بْ ثب
ِ٘بْٞبی دیٍش آٔبدٔ ٜیوٙذ حدبة ثش ثٔذ ٔٔٛٙی ا٘ؼبٖ تىی ٝداسد  ٚا٘ؼبٖ سا دس
ثشلشاسی استجبى ٌٔٙمی ثب دیٍشاٖ ٔٛفك ٔیداسد .حدبة ٔٙجْ رخیشٛٙٔٔ ٜی  ٚیىی اص
لذستٞبی دس٘ٚی خبٔٔٔ ٝحؼٛة ٔیؿٛد حدبة لذست ٘فٛر فشٍٙٞی صٖ  ٚیب ثٟتش
ثٍٛییٓ یه ا٘ؼبٖ وبُٔ سا ثٕ٘ ٝبیؾ ٔیٌزاسد .حدبة ٔٙـبء التذاس یه صٖ ٔؼّٕبٖ
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اػت  ٚلذست فشٍٙٞی صٖ سا اثجبت ٔیوٙذ حدبة اػالٔی لٛیتشیٗ ٚػیّ ٝثشای صٖ دس
سا ٜتٔذیُ  ٓٞ ٚخٛا٘ی ٘مؾٞبی ٔتٔذدی اػت و ٝخب٘ٛاد ٜیب اختٕبّ ث ٝآ ٚشهٝ
ٔیوٙذ .حدبة اػالٔی صٖ سا ثٛٙٓ ٝاٖ یه ٔتفىش ٌٔشح ٔیػبصد ٚ .دس ثش داس٘ذ ٜاثشات
ٔ ٟٓاختٕبٓی )1سؿذ ؿخلیت صٖ )2سؿذ فشٍٙٞی )3سؿذ اختٕبٓی صٖ ،اػت.
پيؽٌْادّای تحميك
دس خٟت ثٟجٛد آػیت اختٕبٓی ٘بؿی اص پٛؿؾ ٘بٔٙبػت تٛكیٔ ٝیؿٛد:
 .1تٛػٔ ٝفش ًٙٞحدبة ٓفبف دس الـبس ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔٔ ٚ ٝتشثیت  ٚتأٔیٗ ٘یشٚی
ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص دػتٍبٜٞبی دِٚتی ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی  ٚتدبسی؛
 .2تٛخ ٝث ٝحفَ حذٚد  ٚؿٔبئش ،اٞتٕبْ ث ٝاسصؽٞب دس اداسات  ٚاسٌبٖٞب ثٚ ٝیظ ٜدس
حٛصٔ ٜذیشاٖ؛
ِ٘ .3بست ٔؤثش ثش فیّٓ ٞبی ػیٕٙبیی  ٚتّٛیضی٘ٛی ثِٛٙٔ ٝس پشٞیض اص تجّیغ  ٚتشٚیح
سٚاثي ٘بكحیح اختٕبٓی  ٚاص ًشفی تٛػٔ ٝفشًٙٞ؛
 .4ا٘دبْ ُٚبیف هبثٌبٖ ٟ٘ ٚبدٞبی ِ٘بستی ث ٝؿىُ كحیح دس سٚیبسٚیی ثب ٔفبػذ ٚ
٘بٙٞدبسیٞبی اختٕبٓی؛
 .5تأویذ ثش حفَ حذٚد ُبٞشی حدبة  ٚاػتفبد٘ ٜىشدٖ اص ٔذَٞب  ٚسً٘ٞبی
٘بٔٙبػت دس أبوٗ ٕٓٔٛی؛
 .6پشٞیض اص تشٚیح ِجبعٞبی ٘بٔٙبػت ،اػتفبد ٜاص ٔذَٞبی ٔجتزَ ٕ٘ ٚبیؾ ِٔبٞش
غشةصدٌی دس فیّٓٞبی ػیٕٙبیی  ٚثش٘بٔٞٝبی تّٛیضی٘ٛی؛
 .7حفَ حذٚد ٔ ٚشصٞب دس سٚاثي اختٕبٓی؛
 .8تٛػٔ ٝفشٓ ًٙٞفبف دس الـبس ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔٔٝ؛
 .9تٛخ ٝث ٝحفَ حذٚد  ٚؿٔبئش ،اٞتٕبْ ث ٝاسصؽٞب ؛
ِ٘ .10بست ٔؤثش ثش فیّٓٞبی ػیٕٙبیی  ٚتّٛیضی٘ٛی ثِٛٙٔ ٝس پشٞیض اص تجّیغ  ٚتشٚیح
سٚاثي ٘بكحیح اختٕبٓی؛
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ً .11شفی تٛػٔ ٝفشٓ ًٙٞفبف؛
 .12إٓبَ ؿیٞ ٜٛبی تشثیتی ٔؤثش ٔجتٙی ثش ؿٙبخت كحیح اص افشاد ٔ ٚحیي دس
ٔىبٖٞبی آٔٛصؿی ٚاثؼت ٝث ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚآٔٛصؽ ٓبِی؛
 .13پشٞیض اص تشٚیح ِجبعٞبی ٘بٔٙبػت ،اػتفبد ٜاص ٔذَٞبی ٔجتزَ ٕ٘ ٚبیؾ ِٔبٞش
غشةصدٌٜی؛
دس پبیبٖ ثب ٍ٘بٞی وّی ثٔ ٝدٌٕٔ ّٛبِت یبد ؿذ ٜچٙیٗ ٔیتٛاٖ اػتٙجبى وشد وٝ
سٓبیت حدبة  ٚپٛؿؾ اػالٔی ثشای ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ٔؤٔٗ ٔ ٚؼّٕبٖ ،تىّیف اِٟی اػت.
سٓبیت آٖٓ ،ال ٜٚثش ایٗ و ٝػجت ُٕٓ ث ٝدػتٛسات اِٟی ٔیؿٛد ،ؿخلیت فشدی
اختٕبٓی ٛٙٔٔ ٚی ا٘ؼبٖ ٔحدٛة  ٚپبوذأٗ ،ػیش كٔٛدی پیذا وشد٘ ٚ ٜشدثبٖ تٔبِی ٚ
تىبُٔ سا یىی پغ اص دیٍشی ًی خٛاٞذ وشد  ٚاص ػٛی دیٍش دس تأٔیٗ ثٟذاؿت سٚحی ٚ
سٚا٘ی  ٚآسأؾ خب٘ٛادٜٞب  ٚایدبد ٘ٛسا٘یت  ٚأٙیت دس خبٔٔ٘ ٝمؾ ث ٝػضایی ایفب ٔیوٙذ.
ث ٝأیذ سٚصی و ٝخٛأْ اػالٔی  ٚا٘ؼب٘ی اص تٕبْ آِٛدٌیٞب تلفی ٝؿٛد  ٚصٔی ٝٙحوٛس
ص٘بٖ  ٚدختشاٖ ثذ ٖٚدغذغ ٚ ٝدِٛاپؼی ،دس  ٕٝٞاختٕبٓبت خٟب٘ی فشاٌ ٓٞشدد.
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