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 چکیده:
ررای  ج ی فرهنگن  فردرراین  ج این هنبدر این  حقیقنس من اج ااعینبا  رنب ار   مقدمه:

پذیری انسقع  در رق  دانشجویبن  ن ج ارد دانشگبه آ اد ام ا  جاحد حهران اننو  انورد اباعه
 اطبلعه قرار ررفج.

نفنر ا  دانشنجویبن  ن ج  218رر امبس حجم نیوننه  ج هیبسعگ  -رج  اطبلعه حوصقف  روش:

ررای  ج من اج ااعینبا ف فردرراین  ج این  هبیهنب ا  ررینس پرمشننباهارد روده امنج. داده
ج ا  رریس ضریب هیبسعگ  پقرمون ج حقلقل رررمقون اورد  شدهیآجرپذیری انسقع  ای اباعه
 جحقلقل قرار ررفج.حجزیه

نعبیج حقیقس نشبن داد اقبن ارعبد م اج ااعیبا ف فیط پذیر  ااعیبا  رنب فردرراین   :هایافته

هبی م اج ااعینبا  رنب فردرراین  اینودی کدام ا  اؤلفهدارد ج هقچود جااعنبدار  یافی  رارطه
ی اعننبداری ررای  افین  رارطنهعد ای داری نداشج. اقبن ارعبد م اج ااعیبا  رب رُاعنب یرارطه

ی اعنبداری ررای  ایودی رارطهعد انسجبمف انطببق ج اشبرکج ج ای جاود داشج ج نقز اقبن مه رُ
ی اعننبداری جانود پذیری انسقع  هقچ رارطههبی م اج ااعیبا  رب اباعهاؤلفه جاود دارد. رق 

 نداشج. 

هبی فرهنگن  م اج ااعیبا  ج ار  پژجهش نشبن داد که  هبییبفعهدر اجیوع  گیری:نتیجه

 .رندپذیری انسقع  داای در اباعهکنندهررای  مهم حعقق فردررای  ج ای 

ج  ین فردررا  فمن اج ااعینبا قع فانسن یریپذاباعه  ففرهنگ یهبار   :یکلیدهای واژه

 ی رراای 

                                                           
 واحد تهران شمال، شگاه آزاد اسالمی، دانشناسیجامعه کارشناس ارشد 1

ی مستتت:یل  نی ستتتنده *استتتتاد ار هتتتروه عتتتتی، اجتمتتتاعی، دانشتتتگاه آزاد استتتالمی، واحتتتد تهتتتران مرکتتت ،  2
khaghanimitra@yahoo.com 

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، البرزروان هروهاستاد ار  3



 ...  یفردهرا یفرهنگ یهابا ارزش یماعسالمت اجت یرابطه یمطالعه

118 

Study of the Relationship Between Social Health with 

Individualism and Collectivism Cultural Values and 

Gender Socialization of Male and Female Students 

Ka'abe, N.; Khaghani Fard, M.; Hakami, M. 

Abstract: 
Introduction: this study aimed at exploring the relationship between social 

health and individualism and collectivism cultural values, gender socialization 

of male and female students of Islamic azad university – south Tehran branch. 

Method: Research carried out on 218 (female and male) students. The 

participants were asked to complete the social health, individualism and 

collectivism and gender socialization questionnaires. Data were analyzed 

using Pearson correlation and regression analysis. 

Results: Results showed that among Social health indicators just social 

acceptance had not significant correlation. None of social health 

indicators had significant correlation with vertical individualistic. 

Furthermore, there was significant correlation between social health 

indicators and vertical collectivism. On the other hand, there was 

significant correlation between cohesion, adaptability, involvement and 

vertical collectivism. There was not significant correlation between social 

health indicators and gender socialization. The regression analysis 

indicated that gender socialization is predictable by social well-being 

indicators and individualism and collectivism cultural values.  

Conclusion: Finally, we conclude that the knowledge of the findings can 

provide the significant implication on the provision of student`s socialization. 

Keywords: social health, gender, socialization, vertical and horizontal 

individualism and collectivism 

 مقدمه

ی اخقنر رنوده ج ا  این  حقن  حری  اقورهبی پژجهش  ر  دج دههیک  ا  ادی 1م اج ااعیبا 
رمند افنراد نظنر ا  الیلل  ج پژجهشگران الوم انسبن  را ره خود اعطوف نیوده امج. رنهحواه اجبا  رق 

ررایبننه ای ررحسب انسقج ج آنکه ا  چه اقنزان من اج ااعینبا  ج حینبی ت رفعنبری فردررایبننه ج 
هنبی اتعلند در دهند که ای  اقنزان در اواان  ج فرهن هبی اعفبجح  نشبن ا ررخوردار ربشند جاکنش
پذیری نعبیج اعفبجح  خواهد داشج. اارج ه رب رشد ج پقشرفج اواان  ج اهیقنج ینبفع  اریبن فرآیند اباعه

منزای  اعینبا   ا  اهیقنج رنهی من اع  سمن اج اشندهرهبود ج کقفقج  ندر  ای  رعد کیعر شنبخعه
آجرنند ج شنیبر ا حری  ازء رفبه اباعه رنهررخوردار رشعه امج. رسقبری ا  پژجهشگران م اج را امبم 
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حوان امعنببط کرد رقش ا  اداخ ت پزشک  ره اواال ااعیبا  جارسنعه رور که ا  حعبرید پقشق  ا هیبن
شنود. اشتبصن  کنه ا  ن ف فردی ج ااعیبا  رفعه ا نوا  رهداشج رجاامج. درجاق  م اج ااعیبا  ره

نند کنه ا  ابنبت ج انسنجبم رقشنعری نکهبی   نندر  ا م اج ااعیبا  ررخوردار ربشند؛ آنبن در خبنواده
هبی ایع  داشنعه ربشنند. ربیند انعظنبر داشنج حوانند اشبرکج رقشعری در فعبلقجج احعیبالً ا ند ررخوردار

حواند نیش اهی  در پقشنگقری ا  انقنراف اعیبا  رقشعر ربشدف شرایط  که ا حطبرس آنبن رب هنجبرهبی ا
من اج  1 . رلدامنیقج1386که ارعبدی فراحر ا  قلیرج ج رفعبرهبی فردی داردف داشنعه ربشند ساقیندنب ف 

 نیبیند ج آن راحعریند ا « دار اثبج ج انف  فرد در ارحببط رنب دیگنرانار یبر  رفعبرهبی اعنب»ااعیبا  را 
کند که انجر ره کبرا رودن فرد در اباعنه هبی م اج هر کشوری اعرف  ا حری  شبخصیک  ا  امبم 

ای هبی اصل  اباعه اععبدل امج ج ریبی هر اباعنه  م اج افراد یک  ا  رنقبن1993 ف2رردد سالرم ا 
فراد حأاقررذار امج رنه صورت اسعیقم رر کقفقج  ندر  ادهنده آن رسعگ  دارد. م اج رهره افراد حشکقل

هیق  خبرر ا  دیررب  اوضوع م اع  اورد حواه ابلیبن قرار داشعه ج حقیقیبت  ینبدی در انورد من اج 
اسی  ج هیچنق  م اج رجان  افراد انجبم شده امج. در ای  اقبن م اج ااعیبا  کنه یکن  ا  ارعنبد 

منج ج اقیینبن کیعنر رنه رررمن  آن نوا  رب غفلج اوااه شده اشود رهاهیقج م اج اقسو  ا رپ
شنندن آن در ادرقننبت منن اع  کننه انندت  یننبدی ا  اطر  یشنندهعنند کیعننر شنبخعهاینن  رُ .اننندپرداخعه
هنبی ااعینبا ف رذردف اواال  ا  قبقل کقفقج رجارط ااعیبا ف منط  ج کقفقنج حیبیجشنبم  نی اباعه

رقنرد حنب ... افنراد انورد رررمن  قنرار ا  ایدار انسجبم ااعیبا ف اشبرکج ااعیبا ف پذیر  ااعینبا  ج
 . م اج ااعینبا  1392 رردد که آیب افراد ا لقبظ ااعیبا  نقز مبلم هسعند یب خقر سرضبی فاشتص ا 

هنبی ااعینبا  رندجن آمنقب انوان یک  ا  ارعبد م اجف اببرت ا  حوانبی  انجبم انؤار ج کبرآاند نیشره
 . 2004 ف3یبر  شرایط ج ایلکرد فرد در اباعه امج سرییوندف جدینن جاق  هیبن ار  رمبندن ره دیگرانف در

شود که در ااور شهری اشبرکج داشعه ربشدف خود را فنردی شهرجندی ا لقبظ ااعیبا  مبلم اقسو  ا 
هبف ار شیند در اباعه رداندف اععید ربشد که اباعه در حنبل شنکوفبی  امنجف رنب اررافقنبن خنود سهیسنبیه

نوا  خنود را انرنری ا  ررجهن  ج ...  رجارط  ره نقو اثبج ج اسعیر داشعه ربشد ج ره هیکبرانف دجمعبن
 حر سشهر  رداند.رزرگ

دهد که اواال  چندف رجی م اج ااعیبا  حأاقررذار هسعند کنه شده نشبن ا هبی انجبمپژجهش
ن دریبفنج اند ا : جضنعقج اقعرنبدیف ااعینبا ف منط  حقرنق تف من ف اقنزاهب اببرتررخ  ا  آن

دهند که ایقبس م اج ااعیبا  رب هیچنق  حقیقیبت نشبن ا  .هبی ااعیبا  ج جضعقج حأهلحیبیج
پسند ج ... هیبسعگ  هبی  ایندر ف رضبیج ا   ندر ف شبدکبا ف م اجف حعهد ادن ف رفعبر اباعهایقبس
امنعبی اانقنج ااعینبا  ای در رانوان رتش  ا  فرهن  م اج هیگبن  هر اباعهای  پدیده ره .دارد

حیبیجف رفبهف آمبیشف ادالج ااعیبا  ج ... دارای اضباق  ج اعبن  خبص  اعنبمب رب فرهن  آن اباعه 
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انداری ج هنب ج هنجبرهنبی شنهریف قنبنونپنذیری ار  امج. اهعیبم دادن ره رجارط ااعیبا ف اباعه
در رق  ارحیبء م اج ااعیبا  اؤار  هبی اقل  ج...ریزیاقوریف اشبرکج ج امعیرار در ررنباهشهرجند

هبی انسبن  رتش ف رشد مرابیهجریف آربه شهرهب هیراه رب رهرهامج. ارحیبء ای  پدیده در مط  ک ن
هبی امبم  ج ااعیبا  شهرجندان هیراه امج. ا  ررف  رمبن ف افزایش اهبرتج ااعیبا ف حیویج ار ع

اندم  جنهقنع هنبی ااعینبا  ج درد در چبرچو فیندان من اج ااعینبا ف حبصنل اندم انذ  افنرا
هب اسنبلل هب امج؛ رنبررای  م اج ااعیبا  ابانل اهین  در کنعنرل آمنقبپذیری صقق  آناباعه

 . م اج ااعیبا  ا  رریس حیرکز رر شهرجندان در 1388 ااعیبا  ج حفظ نظم ااعیبا  امج سمبم آراف
سابننند   قبت رب دجمعبن ج آشنبیبن ج...  ج اشبرکج ااعینباهب ساث ً ا فردی آنارحببط رب حعبا ت اقبن

هبی ااعیبا  مبخعبر شهری  اورد اهعیبم ج منجش قنرار هبف احزا ف شبکههب انجی اضویج در ررجه
سدر ایبرل خروص   ابعن  رنر حکنبلقد   ای امبمبً ایواکه م اج ااعیبا ف پدیدهی رقرد. ا آنجبا 

هبی رج ررایشهب اوااه امج؛ ا ای ر رط  مبخعبرهبی ااعیبا  ج اواا  رب آنااعیبا  امج که انسبن د
رقری من اج ااعینبا  حوانند در شنکلانوان الگوهبی رفعبر فرهنگ  ا ررایبنه رهفردررایبنه ج ای 

کند ج فرهن  شبال نیش داشعه ربشند. چراکه رفعبر آدا ف حقج حأاقر فرهنگ  امج که در آن رشد ا 
حری  الگوهبی فرهنگ ف فردررای  ج شدههبی حبکم رر اباعه امج. یک  ا  شنبخعه ف آدا  ج ار  قوانق
  ی جمقعررای ف داانهای  – . دج رعد فردررای  2002ف 1ررای  امج ساجیسعرا ف کون ج کیلی  یرای 

کند ج ر آن رشد ا چراکه رفعبر آدا ف حقج حأاقر فرهنگ  امج که د دهدحقج حأاقر قرار ا ا  رفعبرهب 
حری  الگوهنبی شندههبی حبکم رنر اباعنه امنج. یکن  ا  شنبخعهفرهن  شبال قوانق ف آدا  ج ار  

 –عند فردرراین    دج ر2002ُررای  امج ساجیسنعرا ف کنون ج کیلین  ینرف فرهنگ ف فردررای  ج ای 
قج حأاقر قنرار داده امنج. هبی رونبرون حی جمقع  ا  رفعبرهب را در چبرچو  فرهن ررای ف داانهای 

شنبم  اعفبجح  ررای ف ا  نقب هبی رجان  دریبفعند افراد ررحسب فردررای  یب ای 1989س 2هقو ج جی ریل
هبی که در فرهن اند درحبل که در فرهن  فردرراف اردم خوداحکب ج خودرسنده بقحرح یاررخوردارند. ره

ارهبم افهوا  فردررای  اوانب ههنور انبقشنبت ج  .ندرر هسعرمبن ج حیبیجررا اهررلبف یبریای 
ی اثبج ج انف  در نظر حوان ررای فردررای  دجمویهرورکل ف ا هبی اعفبجت شده امج. رهموءررداشج
ی انفن  آن پذیری ج منویهی اثبج آن اعنبهر رب خودرسنندر ف خنوداراع ف اسنیولقجررفجف مویه

رجد خواه  امج که اتل نظم ج حومعه ااعیبا  ره شنیبر ان ی انزجاف خودشقفعگ  ج خودکنندهحداا 
 3رج منقنگل،ف حریبنندی، ج رنبجج   ا این 1387 اوادی یگبنه ج هبشی ف -1387 سجاوق  ج اقر ای ف

ررای  ج فردررای  افزجدند ج چهنبر الگنوی افبهقم افی  ج ایودی را ره ای  ف  ررای دقج رقشعر1995س
ی جضعقع  امج کنه در آن دهندهد. در هر دج حبلج اصط   افی  نشبنفرهنگ  اعفبجت را پدید آجردن
در هر یک . دهداراحب در رجارط را نشبن ا رقرد ج اصط   ایودیف ملسلهررارری اورد حأکقد قرار ا 
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خنب  رنرای  یی  اجینهانزلنهررای  افین  ج اینودی رهاین  -فردررای  فا  ای  الگوهبی فرهنگ 
رجنند ج منطو  هب ج فراهم مبخع  حعبقرهب ج حفسقرهبی  ابعن  رر آن رنه شنیبر ا نگریسع  ره رجیداد

شنبخع  فرد  نند. چراکه یک  ا  اواال  که م اج رجاناعنوا  ا  م اج ااعیبا  را در افراد رقم ا 
هنبی ااعینبا  امنج دهد نوع ارحببط اج رب اباعنه ج اقنزان اشنبرکج در فعبلقجرا حقج حأاقر قرار ا 

رنق  هبی انس  ایک  امج یک  ا  اواانل پقشاند که حفبجتهب نشبن دادهرررم   1393ف کورفعبرقنس
هبی کننندهانوان یکن  ا  حعقق  ف انسقج را ره2010س  م اج ااعیبا  ربشد. مب ابن رهداشج اهبن
منج کنه شنبخع  رر ای  نکعه حأکقند کنرده اهبی  یسجم اج ااعیبع اعرف  کرده ج فراموی حفبجت

هبی انسقع  ج هنجبرهبف چگونگ  دمعرم   نبن ج اردان را رنه خندابت رهداشنع  ج چگنونگ  نیش
لذا رب حواه رنه ابنبن  . دهدهبی م اج ره نقب هبی اعفبجت آنبن را حقج حأاقر قرار ا ده  نظبمپبمخ

هنبی هبی اصل  حقیقس حبضر ای  امنج کنه آینب اقنبن من اج ااعینبا  ج ار  نظری فوق مؤال
ررای  افین  ج اینودی رارطنه جانود داردا آینب اقنبن من اج ااعینبا  ج فرهنگ  فردررای  ج ای 

پنذیری عند من اج ااعینبا  رنب اباعهیک ا  پنج رُپذیری انسقع  رارطه جاود داردا رق  کداماباعه
فرهنگن   یهنبعد م اج ااعیبا  رب ار  یک ا  پنج رُانسقع  رارطه جاود داردا هیچنق  رق  کدام

 ررای  رارطه جاود داردافردررای  ج ای 
هنبی فرهنگن  رمد رب شنبخج رجارط اواود اقبن ارعبد من اج ااعینبا  رنب ار  ره نظر ا 
پذیری انسقع  رعنوان در ارالنه ج اندیریج صنقق  ررای  افی  ج ایودی ج اباعهفردررای  ج ای 

د. هیچنق  رب شنبخج ای  رجارط در اهج حفظ ج هبی فراجان  نیوهب ره خبنواده ج اواا  کیکار  
پنذیری ررای  ج اباعههبی فردرراین  ج این ارحیبء م اج ااعیبا  ج انطببق صقق  آن رب جیژر 
 انسقع  در ایران اعبصر ره حقلقل ج رررم  پرداخج.

  ج حک آحنبد اباعنه ا  ارعنبد اسنیبن ف رجاننانسبن مبلمف اقور حومعه امج ج در مبیه م اج حک
ا  حنوان ج اننر ی  یپقشرفج ج حومعه قدم رذاشج. افراد ره لقنبظ ررخنوردار یحوان در ابدهااعیبا ف ا 

ی اباعه داشعه ربشند. انرر اهم در ای  اریبن کسنب شننبخج ای رر آیندهکنندهفراجان قبدرند حأاقر حعقق 
کنند؛  اج ااعیبا  را ایجب  ا ا  خود ج دیگری ج اواال اققط  امج ج ای  اار ضرجرت م نبنهقرجاق 

رذاری افنراد در رجارنط در منط  اباعنه ج نوا ف کبرای  فردی امج ج ره مرابیه یرا م اج ااعیبا  ره
هنب   ا  ررف  حجهقز افراد ره م اج ااعیبا  ربان  ایینن  آن1392 کند سرضبی فکسب رب ده کیک ا 
حکبانل فننبجریف رنب نند رب شنرایط اعیقنر  نندر  ج رجرنهحواا   راحعشود ج آنبن رهدر ررارر اشک ت ا 

داندف انطببق یبرند ج نینش افقند در اباعنه داشنعه ربشنند؛ هبی  که خبنواده ج اباعه آنبن را اثبج ا شقوه
شود. هیچنق  من اج ااعینبا  هبی ااعیبا  ا رنبررای  افزایش م اج ااعیبا  ربا  کبهش آمقب

کنه شنرط اهنم رنرای رشند ج کنند ج ا آنجبی ایفنب ا  ج کبرآادی اباعه نیش اهی  در حضیق  پویبی 
پقشرفج منبب  یای جاود افراد آربهف کبرآاد ج خ ق امجف لذا پرجر  ج حیویج انگقزهشکوفبی  هر اباعه
هب در رامعبی اهداف ار شیند ج اعنق  شنده ده  انبمب رفعبر ج ا یس ج نقب هبی آنایجبد انر ی ج اهج

داردف   هبی فنردیف خنبنوادر  ج ااعینباای در حیبم  اقننها آنجبکه م اج ااعیبا  نیش ایدهامج ج 
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ریزی اهج حأاق  من اج ااعینبا  شنهرجندانف ضنرجری امنج رذاری ج ررنباهردیه  امج که مرابیه
بل حوان حسبمقج ج نگرانن  اسنیوالن را در قبنرب حبصل نعبیج ای  حقیقس ا  جی  درنهب1394 ساقیدپورف

هنبی انؤاری در حواننند ربما  ررنطیذ یهبهب ج ارربنم اج ااعیبا  شهرجندان رقشعر کرد ج مب ابن
 فاهج حفظ ج ارحیبی م اج ااعیبا  ج اقعربدی انبمنب دمنج  ننند حنب در منبیه من اج ااعینبا 

ا   .بنود یبرندهبی رفعبری رههب ج اشک ت ااعیبا  کبهش یبفعه ج رجارط در لوای حرقق  شقوهنبهنجبری
حوانننند در انوان الگوهننبی رفعننبر فرهنگنن  ا ررایبنننه رننههننبی فردررایبنننه ج ای ررفنن  دیگننر ررایش

چهف رفعبر آدا ف حقج حأاقر فرهنگ  امج که در آن رشد  ؛رقری م اج ااعیبا  نیش  داشعه ربشدشکل
حری  شنده  ا  شنبخعههنبی حنبکم رنر اباعنه امنج. یکنکند ج فرهن  شبال قنوانق ف آدا  ج ار  ا 

هنبف رقن  حفنبجت در نگر ررای  امج که ررای حوصقدف حبقق  ج پقشالگوهبی فرهنگ ف فردررای  ج ای 
  2002رجد ساجیسعرا ف کنون ج کیلین  ینرف پذیری ره کبر ا هبف رفعبرهبف شنبخجف ارحببربت ج اباعهار  

 جاینبی خنب  رنرای نگریسنع  رنه  یانزلنهرهررای  هر یک ا  ای  الگوهبی فرهنگ  فردررای  ج ای 
رجند ج مطو  اعننوا  ا  من اج ج حفسقرهبی  ابعن  رر آن ره شیبر ا  رهبقمبخع  حعبرجیدادهب ج فراهم

شنبخع  فرد را حقنج حنأاقر قنرار  نند. چراکه یک  ا  اواال  که م اج رجانااعیبا  را در افراد رقم ا 
  1393ف کورفعنبرقهنبی ااعینبا  امنج سنعه ج اقنزان اشنبرکج در فعبلقجدهد نوا  ارحببط اج رب اباا 

هبی من اج کننندهانوان یکن  ا  حعقق هبی انس  نقز ایک  امج رهاند که حفبجتهب نشبن دادهرررم 
هبی انس  در ارعبد اتعلد م اج ااعینبا  دارد ااعیبا  ربشد. ررخ  ا  اطبلعبت داللج رر جاود حفبجت

نبهر رنر اندم جانود رارطنه امنج سربرنبپور خقرالندی ف     رعض1386 ببرف کلدی ج اقیی  کیبلفسابداله ح
  1387کینبل س حببرف کلندی ج اقیین   در رررم  دیگریف ابداله1391ف فعق ف 1388روم  ج حکیع ف 

نشبن دادند که اقبنگق  نینرات انسنجبم ااعینبا  دانشنجویبن پسنر رقشنعر ا  دانشنجویبن دخعنر امنج. 
ی کنل من اج ااعینبا  پسنران در   داللج رر ربالحر رودن اقنبنگق  نینره1381نژاد سی فبرم بلعهاط

هنبف پنژجهش حبضنر رنب هندف رررمن  نینش رب حواه ره نعنبیج اعننبقپ پژجهش .ایبیسه رب دخعران رود
شنده  ررای  افی  ج ایودی انجبمای  -هبی انسقع  در م اج ااعیبا  ج حیققرپذیری فردررای حفبجت

امبس پژجهش حبضر ربهدف رررم  م اج ااعیبا  در دج ان، دخعنر ج پسنر رنه نینش   یامج. رر ا
هیچننق  حن   شنده . پذیری انسقع  پرداخعه امجررای  ج اباعههبی فرهنگ  فردررای  ج ای ار  

ی حعنبال  ررای  افی  ج ایودیف رنه رارطنهای  – ابن اعیقر انسقج ج فردررای  امج که رب کنعرل هم
 ای  دج اعیقر رب م اج ااعیبا  پرداخعه شود.

 روش

نفنر ا   2251آابری پنژجهش حبضنر شنبال  یرر  پژجهش حوصقف  ا  نوع هیبسعگ  امج. اباعه
اندیریج دانشنگبه آ اد  یهبی اندیریج دانشنکدهدانشجویبن  ن ج ارد ایط  کبرشنبم  ارشد انواع رشعه

رور حرنبدف  انعتنب  ج دانشجو رر امبس فراول کوکران ره 218اد حعد .ام ا  جاحد حهران انو  امج
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هنبی اورد آ اون قرار ررفعند. در ای  پژجهش دانشجویبن اعأهل  که دارای فر ند رنوده ج نقنز در اهرجاوم
هب بیج ا حظبت اخ ق  حینبا  پبمنخرای حقیقس خبرج شدند. اهج اجل یب دجم حقرقل رودند ا  دایره

 ی نهبی  در اخعقبر هرکدام ا  پبمتگویبن که درخوامج دادند قرار ررفج.ابنده ج نقز نعقجهاتفقبنه ربق  
اقبنگق  من  پبمتگویبن  نفر پبمخ ندادند. 2ارد رودند ج  117 ن ج  93نفر دانشجوف  212ا  ای  

ل ج مب 19. هیچنق  حداقل م  در اقبن پبمتگویبن رودمبل  362/7مبل رب انقراف امعبندارد  14/30
 25من  رق   ینفر در رده 62پبمخ در ای  اعیقرف نفر ر  19. رب حواه ره جاود رودمبل  50حداکثر م  

نفنر  20منبل هنر دج رنب  40مبل ج رنقش ا   40حب  35من  رق   یمبل رودند. هیچنق  دج رده 30حب 
 35حنب  30د نقنز رنق  درص 6/17مبل؛ ج  30حب  25کیعری  اقزان فراجان  را داشعند. مبیر پبمتگویبنف 

نفنر  2نفنر اعأهنل ج  82نفنر اجنرد ج  126حقنج رررمن   یرق  دانشجویبن اباعه مبل م  دارند.
  ینا ربشنند. درحقج رررم  اجرد ا  یمبیر را انعتب  نیودند؛ لذا اکثر افراد حبضر در نیونه یرزینه

نفنر  209نفر دانشجوف  212ا  ای   د.نفر ا  دانشجویبن نقز ره مؤال اوردنظر پبمخ انبمب  ندادن 2  قر
 اند.نفر نقز ره ای  مؤال پبمتگو نبوده 3جضعقج اشعیبل خود را رقبن داشعه ج 

 پژوهشابزار 

 یی م اج ااعیبا  ا  پرمشنباهاهج حهقه پرمشنباه: سالمت اجتماعی یپرسشنامه

رفعه امج امعفبده شند. کققنز رنر در ایران اورد آ اون قرار ر زقلوف نامعبندارد: کققز که حومط اوش 
هنبی امبس ادل نظری خود ا  من اج ااعینبا ف این  ایقنبس را حهقنه ج رنرای رررمن  جیژر 

در آاریکب اارا کرد. جی  2887ج  373 یمنج  ایقبسف آن را ر  دج اطبلعه رر رجی دج نیونهرجان
 دشنباهف آن را ا نظر حجررن  انورکبررفعه در پرمرُعدی ره 5رب امعفبده ا  حقلقل اواال حأیقدی ادل 

رندی شده ج رقف  ا  اص ًف کم حب حدجدیف  یبد ج کبا ً رحبه یهب رر پبیهحأیقد قرار داد. پقومعبر پبمخ
روینه ا   18هبی یکف دجف مهف چهبر ج پنج ره هر رزینه اخعرب  یبفعه امنج. البعنه ره حرحقب نیره

-15-14-13-12-9-8اند ا : هب اببرتکه ای  رویه شوندرذاری ا صورت اعکوس نیرهایقبس ره
 امج. 31ج  16-17-18-19-21-22-23-26-27-28-29

 سؤاالت مربوط به سالمت اجتماعی

 شماره سؤاالت تعداد سؤاالت های سالمت اجتماعیزیرمقیاس

 31-30-5-4-3-2-1 7 انسجام اجتماعی

 33-27-26-10-9-8-7-6 8 پذیرش اجتماعی

 32-15-14-13-12-11 6 عیمشارکت اجتما

 29-25-24-23-22-21 6 شکوفایی اجتماعی
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 28-20-19-18-17-16 6 انطباق اجتماعی

رقری انظور انندا هآینعم رنه 16ای  پرمشنباه رنب : گراییفردگرایی و جمع یپرسشنامه

ا   ررای  ج فردررای  رراح  شده امج. در ای  پرمشننباه رنرای پبمنخ رنه منؤاالتچهبر رُعد ای 
دهنده اوافینج نشنبن 5دهنده اتبلفج کبانل ج اندد نشبن 1شود که ادد امعفبده ا  5حب  1ااداد 

هبی ارروط ره هنر رُعند را رنه دمنج کبال امج. ررای ره دمج آجردن ای  چهبر رُعدف اقبنگق  پبمخ
ررنوط رنه دج رُعند اقنبنگق  ا جیرقریم. درنهبانوان ااعقب  ای  رُعد در نظر ا آجرده ج ای  نیره را ره

شنود. هینق  اینل را رنرای دج رُعند رراین  در نظنر ررفعنه ا انوان شنبخص فردفردررای  را ره
 شده ردی  شر  امج:دهقم. جضعقج ای  ارعبد ج مؤاالت در نظر ررفعهررای  نقز انجبم ا ای 

 گرایی و فردگراییسؤاالت مربوط به ابعاد جمع

 شماره سؤاالت اد سؤاالتتعد گرایی و فردگراییابعاد جمع

 4الی  1 4 فردگرایی افقی

 8الی  4 4 فردگرایی عمودی

 12الی  8 4 گرایی افقیجمع

 یپذیری انسقج یک پرمشنباهاباعه یپرمشنباه: پذیری جنسیتجامعه یپرسشنامه

 5حب  1 هبییب اوافس خود را در ای  پرمشنباه رب نیره مؤال  امج که پبمتگویبن نظرات اتبلد 12
چهنبر  ینظنرف نینرهمه ر  یدج اتبلدف نیره یکبا ً اتبلدف نیره کی یکنند. نیرهاشتص ا 
صنورت نقنز ره 12ج  5-4دهند. هیچننق  منؤاالت پنج کبا ً اوافس را نشنبن ا  یاوافس ج نیره
 رقنان اعیانومؤال ره 12هبی ارروط ره ای  نهبیج اقبنگق  نیره رردند. دررذاری ا اعکوس نیره

 شود.انسقج در نظر ررفعه ا  یریپذاباعه
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 مدل تحقیق

 

 یضنریب پبینبی  سآلفنب SPSS افنزارهبف رب امنعفبده ا  نرمدر ای  حقیقس پ، ا  جاردکردن داده
 :امج 3-3هب ره شر  ادجل کرجنببخ  اقبمبه رردید. ضریب اوردنظر ررای پرمشنباه

 میزان پایایی پرسشنامه -1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت 

 891/0 33 سالمت اجتماعی

 842/0 16 گراییفردگرایی و جمع

 711/0 12 پذیری جنسیتیجامعه

 هایافته

هب امجف ربید ای  رودن حو ی  ربققیبندههبی امبم  رررمقونف نرابلفرضا آنجبکه یک  ا  پقش
 شود:عفبده ا . ررای انجبم ای  کبر ا  دج ا   امودرنقبدی را آ ا  فرضقه
 امعفبده ا  نیودار احعیبل نرابل. -1
 هبی آ اون.امعفبده ا  آابره -2

حوان امعفبده ا  نیودار احعیبل نرابل: نیودار احعیبل نرابل نیوداری امج که رب امعفبده ا  آن ا 
که دارای حو ی  نرابل هسعند یب نها درصنورح   هبی اوردرررمصورت نیوداری حشتقص داد دادهره

حنوان نعقجنه شود حول یک خط رامنج قنرار رگقرنند ا نیبر  که در ای  نیودار اشبهده ا  هیه
دارای حو ی  نرابل امج ج هرچه نیبط ای  نینودار ا  خنط رامنج انقنراف   ررفج اعیقر اوردرررم
 رب حو ی  نرابل حفبجت دارد.  رررم دهد حو ی  اعیقر اوردداشعه ربشند نشبن ا 
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 هاودن توزیع باقیماندهبنرمال -1نمودار 

شوند ج اؤید ای  ادانب امنج اکثریج نیبط در ارراف خط رامج اشبهده ا  1در نیودار شیبره 
ربشند. ا آنجبکه نیودارهب حنهب یک حرویر شنهودی ا  جضنعقج هب دارای حو ی  نرابل ا که ربققیبنده

هبی آابری نقز امنعفبده هب ا  آ اوندهکنند ررای اریقنبن ا  نرابل رودن حو ی  ربققیبناواود اراله ا 
 شود.شده که در ادااه ره رررم  آن پرداخعه ا 

 امج. هبیبندهقآ اون  یرف آ اون کلیوررجف امیقرنوف ررای رررم  نرابل رودن حو ی  ربق

 بودن باقیماندهآزمون نرمال -2 جدول

 209 تعداد

 های توصیفیآماره
 001/0 میانگین

 519/0 انحراف استاندارد

 724/0 کلموگروف اسمیرنوف یآماره

 67/0 یدارسطح معنا

دهد فرض صنفر رنب قنوت رسنقبر امج که ای  نشبن ا  670/0داری در ادجل فوق بمط  اعن
هب کنه رنب امنعفبده ا  نینودار ادابی نرابل رودن حو ی  ربققیبننده گریداببرتشود. ره یبدی حأیقد ا 

عفبده ا  ای  آ اون نقز رب شدت  یبدی حأیقد شد. لذا ا آنجبکنه این  احعیبل نرابل نشبن داده شد رب ام
حوان ره نعبیج حبصل ا  ای  رررمقون ااعینبد فرض رنقبدی رررمقون حأیقد شده امج رب اریقنبن ا 

 کرد.
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ااعینبا ف اشنبرکج  ر یهبی م اج ااعیبا  سانسجبم ااعیبا ف پذاجل: رق  اؤلفه یفرضقه
ررای  افی  هبی فرهنگ  فردررای  ج ای عیبا  ج انطببق ااعیبا   رب ار  اا ی ااعیبا ف شکوفب

 ج ایودی رارطه جاود دارد.
پذیر  ااعینبا   یهبی م اج ااعیبا  حنهب اؤلفهدهد ا  رق  اؤلفهنشبن ا  3نعبیج ادجل 

هبی انسجبم فهرب رُعد فردررای  افی  رارطه ندارد. رب حواه ره ای  اوضوع که مط  اعنبداری رق  اؤل
ااعیبا ف اشبرکج ااعیبا ف شکوفبی  ااعیبا  ج انطببق ااعیبا  رب رُعد فردررای  افین  کیعنر ا  

هب رب رُعند انذکور اثبنج ج در اهنج روده ج ا  ررف  اقزان ضرایب هیبسعگ  رق  ای  اؤلفه 05/0
ف اشنبرکج ااعینبا ف هبی انسجبم ااعیبا شود رب افزایش اؤلفهاسعیقم امج؛ لذا نعقجه ررفعه ا 

 4شکوفبی  ااعیبا  ج انطببق ااعیبا  اقزان فردررای  افی  دانشجویبن افزایش ج رب کنبهش این  
 کند.اؤلفهف اقزان فردررای  افی  آنبن کبهش پقدا ا 

 05/0هبی م اج ااعیبا  رنب رُعند فردرراین  اینودی رنقش ا  مط  اعنبداری حیبا  اؤلفه
هبی من اج ااعینبا  رنب فردرراین  اینودی اعنبداری رق  اؤلفنه یهرردیده امج؛ لذا هقچ رارط

 شود.اشبهده نی 

 گراییجمع و های آن با ابعاد فردگراییبین سالمت اجتماعی و مؤلفه یهمبستگ -3 جدول

  
فردگرایی 

 افقی

فردگرایی 

 عمودی

گرایی جمع

 افقی

گرایی جمع

 عمودی

پذیری جامعه

 جنسیتی

انسجام 

 اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
158/0 093/0 295/0 23/0 026/0 

داری اسطح معن

 )دوطرفه(
022/0 178/0 001/0 001/0 71/0 

پذیرش 

 اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
069/0 026/0- 216/0 133/0 059/0 

داری اسطح معن

 )دوطرفه(
322/0 703/0 002/0 054/0 394/0 

مشارکت 

 اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
315/0 131/0 261/0 258/0 102/0- 

داری اسطح معن

 )دوطرفه(
001/0 058/0 001/0 001/0 14/0 
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شکوفایی 

 اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
245/0 02/0- 08/0 133/0 073/0- 

داری اسطح معن

 )دوطرفه(
000/0 776/0 245/0 055/0 294/0 

انطباق 

 اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
237/0 06/0 198/0 162/0 111/0- 

داری اسطح معن

 )دوطرفه(
001/0 383/0 004/0 019/0 108/0 

نمره کلی 

سالمت 

 اجتماعی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
269/0 063/0 29/0 248/0 046/0- 

داری اسطح معن

 )دوطرفه(
001/0 361/0 001/0 001/0 505/0 

هبی انسنجبمف اؤلفنه ررای  افین  رنبرب حواه ره ای  اوضوع که اقزان مط  اعنبداری رق  ای 
ررای  افی  رنب انسنجبم امج؛ لذا رق  اعیقر ای  05/0پذیر ف اشبرکج ج انطببق ااعیبا  کیعر ا  

ف رنب اشنبرکج 216/0ف رب پذیر  ااعیبا  هیبسعگ  ره اقزان 295/0ااعیبا  هیبسعگ  ره اقزان 
ررقرار امنج؛  198/0 نزاقج رب انطببق ااعیبا  هیبسعگ  ره ا 261/0ااعیبا  هیبسعگ  ره اقزان 

حوان رقبن نیود رب افزایش اقزان انسجبم ااعیبا ف پنذیر  ااعینبا ف اشنبرکج ااعینبا  ج لذا ا 
هبف اقزان ررای  افی  دانشجویبن افزایش ج ربلعک، رب کبهش ای  اؤلفهانطببق ااعیبا  اقزان ای 

 کند.ررای  افی  دانشجویبن کبهش پقدا ا ای 

ررای  ایودی کیعر ا  اؤلفه رب رُعد ای  3ضوع که اقزان مط  اعنبداری ای  رب حواه ره ای  او
ررای  ایودی اثبنج هب رب رُعد ای رردیده ج هیچنق  اقزان ضریب هیبسعگ  رق  ای  اؤلفه 05/0

ررای  هبی انسجبمف اشبرکج ج انطببق رب رُعند این اسعیقم ج اعنبداری رق  اؤلفه یامج؛ لذا رارطه
د دارد. ردی  اعنب که افزایش انسجبمف اشبرکج ج انطببق ااعیبا  ربان  افنزایش رُعند ایودی جاو

 شود ج ربلعک،.ررای  ایودی در رق  افراد ا ای 

آن رنب فردرراین   یاقزان مط  اعنبداری اعیقر من اج ااعینبا  حنهنب در رررمن  رارطنه
دهد. در منبیر انواردف اقنزان  رردیده ج ادم رارطه رق  ای  دج را نشبن ا 05/0ایودی رقش ا  

ج رب  290/0ررای  افی  ف رب ای 269/0ضریب هیبسعگ  رق  م اج ااعیبا  رب فردررای  افی  
اثبج ج اعنبدار رق  م اج ااعیبا  رنب  یرردیده که نشبن ا  رارطه 248/0ررای  ایودی ای 

اج ااعینبا ف اقنزان فردرراین  دهد؛ رنبررای  رب افزایش م ررای  را ا ارعبد فردررای  ج ای 
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ررای  ایودی پبمتگویبن افزایش پقدا نیوده ج رب کبهش من اج ررای  افی  ج ای افی ف ای 
ررای  ایودی آنبن کبهش پقندا ررای  افی  ج ای ااعیبا  در افرادف اقزان فردررای  افی ف ای 

 خواهد کرد.
ااعینبا ف  ر یم ااعینبا ف پنذهبی م اج ااعینبا  سانسنجبدجم: رق  اؤلفه یفرضقه

پذیری انسقع  رارطه جاود ااعیبا  ج انطببق ااعیبا   رب اباعه ی اشبرکج ااعیبا ف شکوفب
 دارد.

هبی شودف حیبا  مطو  اعننبداری رنق  اؤلفنهاشبهده ا  3رونه که ا  ادجل شیبره هیبن
هبی م اج رق  اؤلفهرردیده امج؛ لذا  05/0پذیری انسقج رقش ا  م اج ااعیبا  رب اباعه
اعنبداری جاود ندارد. هیچنق  رب حوانه رنه  یپذیری انسقج هقچ رارطهااعیبا  رب اعیقر اباعه

پنذیری انسنقج نقنز رنقش ا  م اج ااعیبا  نقز رب اعیقنر اباعه یاینکه مط  اعنبداری نیره
ری انسقج اشنبهده پذیاعنبداری نقز رق  م اج ااعیبا  رب اباعه یرردیده امجف رارطه 05/0
 نشد.

دمنج آانده آاده در ای  حقیقس رب امعفبده ا  ای  پبمتگویبن رنهدمجشبیبن ذکر امج نعبیج ره
آانبری اعفنبجتف نعنبیج  خن ف نعنبیج این   یهبی دیگر ج رب اباعهامج. ایک  امج در حقیقس

 حقیقس ره دمج آید.
ررای  ساعیقرهنبی اسنعیل    این هبی م اج ااعیبا  ج ارعنبد فردرراینفرضقه موم: اؤلفه

 ساعیقر جارسعه  دانشجویبن امج.  عقپذیری انسکننده اباعهرقن پقش
اسعیل در هر ارحلنه رنه اندل  یرهبقاعی  Step wiseربم سرها آنجبکه در رج  رررمقون ربم

اعیقرهبی ای ا  اعیقرهبی جاردشده ج شوندف در ادجل  یر خ صهشوند ج یب ا  ادل خبرج ا جارد ا 
 شده ا  ادل آاده امج.خبرج

 شده از مدل رگرسیونیمتغیرهای واردشده و خارج -4 جدول

 متغیرهای واردشده مدل
متغیرهای 

 شدهخارج
 روش ورود و خروج متغیرها

  گرایی افقیجمع 1
 متغیرها ورود برای داریامعن سطح =>05/0

 متغیرها خروج برای معناداری سطح =<100/0

  فردگرایی افقی 2
 متغیرها ورود برای داریامعن سطح =>05/0

 متغیرها خروج برای معناداری سطح =<100/0

 متغیرها ورود برای داریامعن سطح  =>05/0  فردگرایی عمودی 3
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 متغیرها خروج برای معناداری سطح =<100/0

  پذیرش اجتماعی 4
 متغیرها ورود برای داریامعن سطح  =>05/0

 متغیرها خروج برای معناداری سطح =<100/0

 4ربم دارای رنهشنود رررمنقون رنه رج  ربماشنبهده ا  4رونه که در ادجل شیبره هیبن
حری که رب اعیقر ررای  افی  ره دلقل هیبسعگ  رزرگارحله روده امج. در ارحله اجلف اعیقر ای 

. در اراحنل رعندف پذیری انسقع   داشعه امنج جارد اندل رررمنقون  شنده امنججارسعه ساباعه
ارحله اعیقرهنبی فردرراین  افین ف فردرراین  اینودی ج پنذیر  ااعینبا  رنه دلقنل رهارحله

ادل نهنبی  شنبال   یشوند؛ رنبرراکه رب اعیقر جارسعه دارند ره حرحقب جارد ادل ا  ایهیبسعگ 
  امنج. ررای  افی ف فردررای  افی ف فردررای  ایودی ج پذیر  ااعیبااعیقرهبی اسعیل ای 

هبی انسجبم ااعیبا ف اعیقر اسعیل شده امجف لذا اؤلفه 4ره دلقل اینکه ادل رررمقون  دارای 
ا  ادل خبرج شنده  یررای  ایوداشبرکج ااعیبا ف شکوفبی  ااعیبا ف انطببق ااعیبا  ج ای 

 امج.
هده شده را اشنبار ابت ارروط ره ادل رررمقون ررا   داده یخ صه 5 یدر ادجل شیبره

ف ضنریب حعقنق  2R  ققف ضریب حعRشود ضرایب هیبسعگ  چندربنه کنقم. چنبنچه اشبهده ا ا 
ج خطبی اعقبر ررآجرد ره نیبیش درآاده امنج. شنبیبن ذکنر امنج در خرجان   2R_adjیبفعه حعدیل
 هب ج ارقبم ادل نهبی  ادجل امعفبده نیود.آاده ربیسع  هیقشه ا  یبفعهدمجره

 ت مدلاطالعا یخالصه -5 جدول
دل

م
 

ی
تگ

س
مب

 ه
ب

ری
ض

 

ضریب 

عد تعیین
ن ت

یی
تع

ب 
ری

ض
ی

یل
ته

اف
 

 یخطا

استاندارد 

 برآورد

 های حاصل از تغییرآماره

ع 
رب

ر م
 د

ت
را

یی
تغ

R
 

ره
ما

ر آ
 د

ت
را

یی
تغ

 ی
F

 

d.f 
 صورت

d.f 
 مخرج

سطح 

داری امعن

برای 

تغییرات 

 F یآماره

1 308/0 095/0 091/0 538/0 095/0 728/21 1 207 001/0 

2 342/0 117/0 108/0 533/0 022/0 115/5 1 206 025/0 

3 365/0 134/0 121/0 529/0 017/0 931/3 1 205 049/0 
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4 391/0 153/0 136/0 524/0 019/0 638/4 1 204 032/0 

پنذیری حوان رقبن کرد کنه اقنزان هیبسنعگ  اعیقنر اباعهای  ادجل ا  4رب ارااعه ره ردید 
امج. هیچنق  ضریب  391/0رب اعیقرهبی جاردشده در اعبدله ررارر رب  انسقع  در یک حرکقب خط 

رنزار  شنده  136/0ررارر رب  2R_adjیبفعه ج ضریب حعقق  حعدیل 153/0ررارر رب  2Rحعقق  حبصل 
پذیری انسقع  ا  رریس اعیقرهبی اسنعیل درصد ا  جاریبن، اعیقر اباعه 6/13امج؛ یعن ؛ درجاق  

ج ج ابری  اععلس ره مبیر اعیقرهبی  امج که در ای  اطبلعه لقبظ نگردینده حبقق  ج حواقه شده ام
شودف ایدار ضرایب هیبسعگ  چندربننهف رونه که ا  ادل اجل حب موم ادجل اشبهده ا امج. هیبن

ای  امج که جارد شدن اعیقر پذیر   یدهندهیبفعه کیعر ا  ادل چهبرم امج ج نشبنحعقق  ج حعدیل
 شود.فزایش هیبسعگ  اعبدله رررمقون  ا ااعیبا  ربا  ا

جاق  جقع  درصدد ای  اوضوع ربشقم که آینب  دهد. درآ اون اعنبداری ضریب حعقق  را نشبن ا 
آاده ره لقبظ آابری اعنبدار امج یب ننها ا  آ انون حقلقنل جارینبن، امنعفبده دمجضریب حعقق  ره

دهنده این  امنج ربشد نشبن 05/0کیعر ا   کنقم. ایدار ضریب هیبسعگ  در ای  آ اون چنبنچها 
دهند کنه رررمنقون ربشد نشنبن ا  05/0شده اعنبدار ج چنبنچه رقشعر ا  که رررمقون ررا   داده

ررارنر امنج رنب نسنبج اعومنط جارینبن،  Fاعنبدار امج. رر ای  امبس ایدار  رقشده غررا   داده
امنج ج  001/0 یج دارای منط  اعننبدار 198/9رررمقون ره اعومط جاریبن، ربققیبنده که ررارر رب 

ررای  افین ف فردرراین  افین ف خطن  اعننبداری رنق  اعیقرهنبی این  یدهد یک رارطهنشبن ا 
رررمنقون  گریداببرتجاود دارد. رنه  عقپذیری انسفردررای  ایودی ج پذیر  ااعیبا  رب اباعه

 شده اعنبدار امج.ررا   داده

نهب ادل چهبرم ادجل آنبلقز جارینبن، ج اندجل ضنرایب رررمنقون رب حواه ره ای  اوضوع که ح
 هبی اجل حب موم در ای  اداجل خودداری شده امج.کندف لذا ا  ذکر ادلخوامعه اب را ررآجرده ا 

  -6 جدول

 سطح معناداری F یآماره میانگین مربعات آزادی یدرجه مجموع مربعات ضرایب

 001/0 198/9 53/2 4 121/10 رگرسیون

   275/0 204 116/56 اندهباقیم

    208 237/66 کل

در  کهینقودهد. رهادجل ضرایب رررمقون خرجا  اصل  آ اون حقلقل رررمقون را نشبن ا 
ج منط   tف ضنرایب امنعبنداردف آ انون رامنعبنداردقهر معون ایدار ابرج ارض ا  ابند،ف ضنرایب غ

 وده امج.اعنبداری را ررای هر یک ا  اعیقرهبی اسعیل اقبمبه نی
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 ضرایب رگرسیون -7 جدول

 مدل
 ضرایب غیراستاندارد

ضرایب 

 t یآماره استاندارد
سطح 

 معناداری

B انحراف استاندارد Beta 

 001/0 986/12  277/0 591/3 عرض از مبدأ

 001/0 -963/3 -304/0 062/0 -245/0 گرایی افقیجمع

 004/0 -889/2 -226/0 059/0 -171/0 فردگرایی افقی

 027/0 231/2 17/0 06/0 135/0 یی عمودیفردگرا

 032/0 154/2 143/0 007/0 015/0 پذیرش اجتماعی

ررای  افین ف فردرراین  افین ف ضی  حأکقد رر اینکنه چهنبر اعیقنر اسنعیل ساین  7ادجل شیبره 
دهد ارض ا  ابند، اندل ررارنر فردررای  ایودی ج پذیر  ااعیبا   در ادل جاود داردف نشبن ا 

ف -226/0افین  ررارنر  ی فردررا رقف ضریب اعی-304/0افی  ررارر  ی رراای  رقریب اعیف ض591/3
 .امج 143/0  ج ضریب اعیقر پذیر  ااعیبا 170/0ایودی ررارر  ی فردررا رقضریب اعی

 گیریبحث و نتیجه

قد ج پبیدارف انسبن مبلم امج ج اواا  اارج ی خوامعبر رسعر انبمب ررای حول یاارج ه اقور حومعه
رج رندیه  امنج رررمن  ج حبقنق  حینبم ابنبه هسعند؛ ا این هیه یشعب  ال م ررای رمقدن ره حومعه

هبی ااعیبا  حأاقررذار رر م اج ا  جهبید اقییبن ج فعبالن ارصه من اج امنج. امنعدالل اؤلفه
یف اقنزان ای  رود که م اج ااری فراحر ا  رنزار  ا لنم رقینبر 1978دجنبلد ج هیکبرانش در مبل 

هب اععید رودنند کنه رفنبه ج آمنبیش فنرد اانری اعینبیز ا  هب ج قبرلقج کبرکردی فرد امج. آنرقیبری
م اج اسی  ج رجان  امج. رر امبس ررداشج آنبن م اج ااعیبا  در حیقیج هم رتش  ا  ارکبن 

اعینبا  ا  حواند حبرع  ا  آن ربشد. منجش اقعوای م اج اشود ج هم ا جض  م اج اقسو  ا 
ارعدا ا  رریس حیرکز رر فرد ج در رارطه رب حعبا ت اقبن فردی انث ً ا قنبت رنب دجمنعبن ج اشنبرکج 

سانث ً   ننقرقری آنف ارکنبن اهب اورد منجش قرار ررفج ج در انندا هااعیبا  ابنند اضویج در ررجه
نظنور شنده رنود ساقیند سابنند کقفقنج رجارنط دجمنعبنه  هنر دج در حعریند ا  حعداد دجمعبن  ج ذهن

ی صورت ینک اجیوانه ف فرد مبلم ا نظر ااعیبا  اباعه را ره2004 . اطبرس دیدربه کققز س1386نب ف
کند که رنه اباعنه حعلنس داردف ا  فهم ج ربلیوهف ررای رشد ج شکوفبی  دانسعه ج احسبس ا اعنبدارف قبرل
 . 1393ف رنه نینل ا  نقکورفعنبر 2004 زققشود ج در پقشرفج آن مهقم امج سکپذیرفعه ا ررف اباعه
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هبی من اج ااعینبا  اعنبدار رق  اقزان ررخنورداری ا  اؤلفنه ییک  ا  نعبیج حقیقس ابن  رر رارطه
سانسجبم ااعیبا ف پذیر  ااعیبا ف اشبرکج ااعیبا ف شنکوفبی  ااعینبا  ج انطبنبق ااعینبا   رنب 

اجل حقیقس امج. ا  رق   یودی امج که فرضقهررای  افی  ج ایهبی فرهنگ  فردررای  ج ای ار  
لنذا نعقجنه  ؛هبی م اج ااعیبا  حنهب اؤلفه پذیر  ااعیبا  رب رُعد فردررای  افی  رارطه ندارداؤلفه

هبی انسجبم ااعیبا ف اشبرکج ااعیبا ف شکوفبی  ااعیبا  ج انطبنبق شود رب افزایش اؤلفهررفعه ا 
اؤلفهف اقزان فردررای  افی  آنبن  4شجویبن افزایش ج رب کبهش ای  ااعیبا  اقزان فردررای  افی  دان

ررای  افی  رر هویج ایع  ج هیبهنگ  ررجه  هیراه رب حسبجی ج ررارری کند. در ای کبهش پقدا ا 
ررای  چنبرچور  این  –فردررای   کند که  چنق  امعدالل ا 1995س 1شود. حریبندی،ااضب حأکقد ا 

آجرد هنبی فرهنگن  در رفعنبر فنرد در رنرجه خنودی فنراهم ان هب ج حفبجتببهجحبققن  ررای در  ش
هنبی روننبرون ررحسنب منرابیه ااعینبا  ساشنبرکج ااعینبا ف دیگرف رفعبر فرد در فرهن اببرتره

ای  امج کنه من اج ااعینبا  افنراد نقنز  یدهندهانسجبم ااعیبا  ج...  اعفبجت امج که ای  نشبن
افراد اشبرکج ااعیبا  ج انسنجبم ااعینبا  رنبالحری داشنعه ربشنند ا  من اج هرقدر  .اعفبجت امج

ررا رنودن البعه انشأ ای  رفعبرهب نقز ا نظر حریبندی، ره فردررا یب ای  ؛ااعیبا  ربالی  ررخوردار هسعند
 ررای  فرهنگ  رر ارحببربت در یک فرهن  ا  رریس هنجبرهب جای -. فردررای رردد افراد اباعه ررا

اعقنده هنجبرهنب / رذارد سررای اثبلف در ایبلجقوااد فرهنگ  ارحبط رب ررایش فرهنگ  ایده حأاقر ا 
ررایبننه رجاج هنبی آمنقبی  هنجبرهنب / قوااند ای که در فرهن قوااد فردررایبنه حبکم امج درحبل 

رنذارد کنه اقر ا هبی  حنأررای  فرهنگ  رر ارحببربت ا  رریس جیژر ای  -دارد . هیچنق  فردررای 
آاو ند نقز هیبسعگ  رق  انسجبم ااعیبا ف پذیر  ااعیبا ف اشنبرکج ج پذیری ا افراد هنگبم اباعه

حنوان رقنبن نینود رنب افنزایش اقنزان ررای  افی  اثبج ج اعنبدار امج پ، ا انطببق ااعیبا  رب ای 
ررای  افین   ف اقنزان این انسجبم ااعیبا ف پذیر  ااعیبا ف اشبرکج ااعیبا  ج انطبنبق ااعینبا

ررای  افی  دانشنجویبن کنبهش پقندا هبف اقزان ای دانشجویبن افزایش ج ربلعک، رب کبهش ای  اؤلفه
هبی انسجبم ااعینبا ف اشنبرکج ااعینبا  ج اسعیقم ج اعنبداری رق  اؤلفه یکند. درنهبیج رارطها 

اعنب که افزایش انسجبمف اشبرکج ج انطببق  ررای  ایودی جاود دارد. ردی انطببق ااعیبا  رب رُعد ای 
کنه من اج ی شود ج رنبلعک،. ا آنجبررای  ایودی در رق  افراد ا ااعیبا  ربا  افزایش رُعد ای 

سدر ایبرل خروص   ابعن  رر حکبلقد ااعیبا  امنج کنه انسنبن در   ای امبمبً ایواااعیبا ف پدیده
هبی فردررایبننه ج رج ررایش  ا ای 1998 زققاوااه امج سکهب رط  مبخعبرهبی ااعیبا  ج اواا  رب آن

رقری م اج ااعیبا  نینش داشنعه حوانند در شکل-انوان الگوهبی رفعبر فرهنگ  ا ررایبنه رهای 
کنند ج فرهنن  شنبال قنوانق ف ربشند. چراکه رفعبر آدا ف حقج حأاقر فرهنگ  امج که در آن رشد ا 

 . شنواهد حنبک  ا  آن 2002عه امج ساجیسعرا ف کنون ج کیلین  ینرف هبی حبکم رر اباآدا  ج ار  
ی شنبخج ج رفعبر فردف اواب کبهش حنوع رفعبر امج که الگوهبی فرهنگ ف ضی  حأاقررذاری رر شقوه

                                                           
1 Triandis 
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انوان ررای  رنه  فردررای  ج این 2012 شود سحریبندی،فج اقدجد شدن رقد حعبا ت رب دیگران ا 
حننری  افننبهقم حری  ج اقبننو شنندهنظننری ج حجررنن  در ردیند شنبخعه الگوهنبی فرهنگنن ف ا لقننبظ

هنبف رقنن  حفنبجت در نگر اعبصنر هسنعند ج رنرای حوصنقدف حبقنق  ج پقش فرهنگ شنبم  رق رجان
رجنند ساجیسنعرا ف هب رنه کنبر ا پذیری ج خود پندارههبف رفعبرهبف شنبخجف ارحببربتف امنبدف اباعهار  

ررای ف ا    دریبفعند افراد ررحسب فردرراین  ینب این 1989س 1  هقو ج جی ریل2200 کون ج کیلی  یرف
کنه در فرهنن  فردرنراف انردم خوداحکنب ج  بقحرح یاشنبمن  اعفنبجح  ررخوردارنند. رنهنقب هبی رجان
رمبن ج حیبیج رر هسعند. رنر امنبس ررا اهر رلبف یبریهبی ای که در فرهن اند درحبل خودرسنده
ی جضعقع  امج دهنده  در دج حبلجف اصط   افی  نشبن1995قنگلق،ف حریبندی، ج ربجج  سدیدربه م

دهند. اراحب در رجارط را نشبن ا رقرد ج اصط   ایودیف ملسلهکه در آن ررارری اورد حأکقد قرار ا 
ر قدرت ج حیدم این  رن یبفعهیررای  ایودی رر ضرجرت جاود یک هرم مبخجرر ای  امبسف در ای 

ررای  افی  رر هویج ایع  ج هیبهنگ  ررجه  هیراه رب حسبجی ج ررارری ااضنب حأکقند فرد ج در ای 
شود. ا  موی دیگرف در فردررای  ایودیف رقبرج رق  فردی ج ح   ررای دمعقبر  ره ابیگبه ربالحر ا 

ه حریم خروصن  در هرم قدرت ج در فردررای  افی ف امعی ل فردیف خودشکوفبی ف حسبهل ج احعرام ر
اعننبدار  یدجم حقیقس ابن  رر رارطه ی  فرضقه1995شود سمقنگلق،ف حریبندی، ج ربجج ف حشویس ا 
 ی ااعیبا ف اشنبرکج ااعینبا ف شنکوفب ر یهبی م اج ااعیبا  سانسجبم ااعیبا ف پذرق  اؤلفه

ر دارد. این  یبفعنه رنب پذیری انسقع  حکبیج ا  رد فرضنقه انذکوااعیبا  ج انطببق ااعیبا   رب اباعه
  اطبریج دارد جلن  رنب نعنبیج 1391؛ فعق ف 1388نعبیج اطبلعبت سربربپور خقرالدی ف روم  ج حکیع ف 

حقیقس اجم ننژاد در منبل  جی  هیتوان  ندارد. نعب1386اطبلعبت سابداله حببرف کلدی ج اقیی  کیبلف 
ی اثبنج ج اسنعیقم داشنعه ارطنهی ااعیبا  رنب من اج ااعینبا  رنشبن داد که م  ج ربیه 1389
شبن حفبجت اعننبداری اشنبهده نشنده رنود. منب ابن که رق   نبن ج اردان در م اج ااعیبا درحبل 

هنبی انسنقع  ج هنجبرهنبف چگنونگ    رر ای  نکعه حأکقد کرده امج که نیش2010س  رهداشج اهبن
هنبی من اج رنه نقب هنبی ظبمده  ندمعرم   نبن ج اردان را ره خدابت رهداشع  ج چگونگ  پبمخ

هنبی دهد. ا  موی دیگرف ررخ  ا  اطبلعبت داللج رنر جانود حفبجتاعفبجت آنبن را حقج حأاقر قرار ا 
  ج رعض  ننبهر رنر 1386انس  در ارعبد اتعلد م اج ااعیبا  سابداله حببرف کلدی ج اقیی  کیبلف 

رتش ج  . فنر 1391؛ فعقن ف 1388ادم جاود رارطنه امنج سربرنبپور خقرالندی ف رومن  ج حکیعن ف 
  در پژجهش خود نشبن دادند کنه دانشنجویبن پسنر نسنبج رنه دانشنجویبن دخعنر ا  1384هیکبران س

 یاروننهدهد که  ننبن رهنقز نشبن ا   سعقنقشنبم  فیم اج رجان  ربالحری ررخوردار هسعند. اباعه
 نبن در اورد یبدرقری ایفنبی نینش  یحجررهشوند که خودشبن را ا  چشم اردهب ربقنند. پذیر ا اباعه

هب ررخ ف اردان ربید ایفبی نیش دیگنری اصنقل را ینبد رقرد که آنحقج حأاقر ای  جاقعقج شکل ا 
ررای  نبن ینک انرد ج ینک  "دیگری"ابنند خودشبن ربشد.  شقجررگقرندف نه دیگری ااعیبا  که کم

                                                           
1 Hui, Villareal 



 96، بهار 25ی ، شماره7ی شناسی اجتماعی، دورههای روانپژوهش

135 

ابننند  یادراه اجل اردان دیگری امج کنه حبانندا ه  ررای اردان در "دیگری"هویج رقگبنه امج؛ ااب 
  1377قبلنل امنج سریعنر ف  ین هنب اهیقنج جاالکنه رنرای انن، آن  خودشبن هسعند؛ هیبن کسبن

دهند که حفبجت رق   نبن ج اردان نبش  ا  حفبجت در نوع حررقج دخعنر ج هبی لقبرال نشبن ا فیقنقسج
 زقنآاپقعه ا  آنبن ج جاود الگوهبی رفعنبری ج قنوانق  حبعپسر ج هیچنق  نبش  ا  حفبجت انعظبرات ابا

 امج.

هبی م اج ااعینبا  ج پذیری انسقع  ا  رریس اؤلفهیک  دیگر ا  نعبیج حقیقس حبقق  اباعه
هبی من اج هبی حقیقنس اؤلفنهررای  دانشجویبن امج که رنر امنبس یبفعنهارعبد فردررای  ای 

پذیری انسقع  امج. هقنو ج اباعه یکنندهرقن   حبک  ا  پقشررایااعیبا  ج ارعبد فردررای  ای 
ررای ف ا  نقب هنبی   در رررمن  خنود دریبفعنند افنراد ررحسنب فردرراین  ینب این 1989جی ریل س

کنه اندف درحبل هبی فردرراف اردم خوداحکب ج خودرسنندهشنبخع  اعفبجح  ررخوردارند. در فرهن رجان
هبی رر هسعند. ره نظر حریبندی،ف در ررایشرمبن ج حیبیجرلبف یبریررا اهرهبی ای در فرهن 

صورت یک هسنع  اداربننه هنبهر شنده ج در رجارنط رنر جارسعه ج ره رقفردررایبنه حعرید ا  خود غ
شود. در ای  حبلج افراد اخع الت شنبخع   یبدی را حجرره کرده ج در حعقق  رفعبر ای نقج حأکقد ا 
ررای  ا  در ایبرنل رنه نظنر اج این  .کننندبی فردی هنجبرهبی اواود حکقه ا هرقشعر رر ررایش

کند: حعرید خود پقومعه رب دیگران امجف پقرجی ا  هنجبرهبی درجن ررجه ررای اصول  یر پقرجی ا 
هننب ارباننجف کنننند ج رننرای آنفننرد اهیقننج داردف افننراد اخننع الت شنننبخع  کینن  را حجررننه ا 

حر رفعنه  . پقش1386سااظم آ ادهف حوکل ف  ردقررب ررجه در اجلویج قرار ا  شنبم ف هیبهنگ جهقفه
ی قدرت ج حیدم ای  رر فرد ج یبفعهررای  ایودی رر ضرجرت جاود یک هرم مبخجشد که در ای 

شنود. ا  ررای  افی  رر هویج ایع  ج هیبهنگ  ررجه  رب حسبجی ج ررارری ااضب حأکقد ا در ای 
ردررای  ایودیف رقبرج رق  فردی ج ح   ررای دمعقبر  ره ابیگبه ربالحر در هرم موی دیگرف در ف

قدرت ج در فردررای  افی ف امعی ل فردیف خودشکوفبی ف حسنبهل ج احعنرام رنه حنریم خروصن  
حوان رفنج هبی حقیقس ا  . رب حواه ره یبفعه1995شود سمقنگل،ف حریبندی، ج ربجج ف حشویس ا 

پنذیری ررای  ایودیف هرم قدرت ج ننبررارری در رنب  اباعهرای  ایودی ج ای که رب حشدید فردر
هبی انسقع  اقبن  نبن ج اردان افزایش خواهد یبفج ج منبخعبر یبرد ج نبررارریانسقع  افزایش ا 

ررای  افی  ج فردرراین  که مبخعبر ای کند. درحبل اباعه ره میج نبررارری انسقع  موق پقدا ا 
یج ررارری انسقع  در حرکج امج ج ای  نوع مبخعبرهب اواب افزایش ررارری انسنقع  افی  ره م

پذیری رق  اباعهانوان اعیقر پقشررای  را رهحوان اعیقر فردررای  ج ای شود. پ، ا در اباعه ا 
هنبف هیبننند منبیر   رر ای  ربجر امج که رجارط رق  افنراد ج ررجه1387هوفسعد س .انسقع  حلی  کرد

ای ج هسنعه یشوند. فردررای  رب مبخعبر خنبنوادهانبصر فرهن  انسبن ف ارعدا در خبنواده آاوخعه ا 
آاو نند کنه ررا فر نندان ا این  یمو امج. در خبنوادهرسعرده هم یررای  رب مبخعبر خبنوادهای 

ج ا  قبل حومنط  هنگبم اررا  ایقده در ایبرل دیگران رردربری پقشه کنند. ایبید شتر  جاود ندارد
ررجه حعقق  شده امج. هیچنق  جفبداری ره ررجه ج حعن  منهقم شندن در اننبر  انبل ف انرنری 
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ی جمنقع  ا  رفعبرهنب را در ررای ف دااننهاین -عد فردرراین ررا امج. دج رُامبم  در خبنواده ای 
پنذیری هحنوان رفنج کنه اباعهبی رونبرون حقج حأاقر قرار داده امج. پ، ا چهبرچو  فرهن 

پذیری انسقع  در رط  اباعه رقرد ج مرچشیه اباعهانسقع  در چبرچو  فرهن  اباعه شکل ا 
 .رقردآید که ا  رریس اعبن  ج نیبدهب شکل ا ره جاود ا 

رقرد که دمعور پذیری رب آاوخع  اعبن  ج نیبدهب در اراحل اعفبجت صورت ا ا نظر اقدف اباعه
دانند. در پذیری را دارای اهیقج خبصن  ا امج. اج اراحل اباعه« خود»حری ا  آن ادرا  انسجم

هبی  که ررای اج اهم هسعند ابنند پدرف ابدرف ررادر یب خواهر را کود  نیش آدم "نیبیش " یارحله
ی اهم در چرخه  نندر ف ادرا  اعننوا  ا   نندر  ااعینبا  رنه کنود  رقرد. ای  ارحلهیبد ا 
شنود.  ا "رب ی" یای ا  خود ندارد حب آنکه جارد ارحلهانسجم ج یکپبرچه رتشدف ااب اج ادرا  جا 

 "خنود"ی اوقعقنج ج دررنبره یحربفعنهیمقکودکبن در ای  ارحله حوانبی  ره دمج آجردن نظنر حعین
را ینبد « بفعهیمقدیگری حعی»هب در ای  ارحله پذیر  نیش کنند. ره حعبقر اقدف آنخویش را پقدا ا 

رقرد. یبرد ج شکل ا در فراررد حجرره ج فعبلقج ااعیبا  رشد ا  "خود"اقد اععید امج رقرند. ا 
نبش  ا  رارطه فرد رب ای  فراررد ااعیبا  ج نقز رب افراد دیگر در درجن ای  افنراد  "خود"رقری شکل

اع  شود. ای  فرارردهنب در انوا . خود ا  فرارردهبی ااعیبا  نبش  ا 1934 ف1ااعیبا  امج ساقد
ای رنودن ج فرجدمنج شنود ج پقباند آن حبشنقههب قلینداد ا که نبررارری انسقع  شبخص اهم آن

منب د. انبف ف ایزنبنبخف هبی ایقنس جارد ا ج ا   ننبن لطینه "خود"انگبشعه شدن  نبن امجف ره 
هنب ج اند کنه ار  هبی خود را ره ای  صورت رزار  کردهی پژجهش  نعقجه2006س 2نقوابر ف انر

ی ایلکرد اج را در فرآیند قندرت پذیری درجن  کرده امج. شقوههنجبرهبی  که  ن در فرآیند اباعه
حوان رفج  نبن  که ا  الگوهبی راینج انسنقع  حنبکم رنر اباعنه ج کند؛ رنبررای ف ا رقن  ا پقش
اینبل ل اِهبی ااعیبا  دارنند ج در ایبرنکنندف دمعرم  رقشعری ره مرابیهکیعر پقرجی ا  خبنواده

اواانل  یدهنند؛ رننبررای ف اجیوانههب ا  منوی هیسنران خنود ایبجانج نشنبن ا انواع خشونج
 .خبنوادر  ج ااعیبا  در حفظ ج ارحیبء م اج رجان  نبن رسقبر اؤار امج

هبی ااعینبا  رهعنر رجارطش در اباعه ج ررجه جقفقدیگرف هرچیدر ار یبر  فرد ا  کاببرتره
ند که رتش  ا  ااعیبع امج ج خود را رب دیگران  که جاقعقنج ااعینبا  را ربشد ج فرد احسبس ک

ای ا  افراد اتعلد در  کنند. ره دیگران صورت اجیواهمب ندف مهقم رداند ج نقز ااعیبع را رها 
انوان افراد رب هرفقج ج اهرربن ج اورد ااعیبد ج اریقنبن نگبه کنند ج خنود را اضنو اهین  ا  ره

د ج چنق  حروری داشعه ربشند که چقزهبی ار شیندی ررای ارضه ره اباعنه دارنند. ااعیبع ردانن
حوان رفج که چننق  افنرادی ا  من اج ااعینبا  ررخنوردار هسنعند؛ کنه درنهبینج چننق  ا 

کند. ره رقنبن منبده پذیری انسقع  افراد نیش اؤاری را ایفب ا رقری اباعههبی  در شکلاؤلفه
ف انسجبم ااعیبا ف انطببق ااعینبا ف شنکوفبی  ااعینبا  ج پنذیر  هرچیدر اشبرکج ااعیبا 
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2 Jaffe, Eisenach, Newmark, Manor 
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هنب حنأاقر خواهند پذیری انسنقع  آنااعیبا   نبن یب اردان در اباعه ربال ربشد رر اقزان اباعه
  در پژجهش خود ره این  نعقجنه رمنقدند کنه دمعرمن   ننبن رنه 2005س 1رذاشج.  ج ج ایبنج 

هب را در فرآیندهبی  ندر  خبنوادر  حیققنر داده نیش آن صورت اسعیقمهبی ااعیبا  رهمرابیه
هنبی نینش انسنقع  ج ایندلولو ی رب حعندیل نگر  مقراسعیقصورت غامج ج ا  موی دیگر ره

رهبود رتشقده امجف ردی  حرحقب  شبن هب را در  ندر  خبنوادرانسقع ف اوقعقج آن  رلبی ادا
رنراف رن  شدن ایدلولو ی انسنقجحقرق ت  ج کمدمعرم  ره انبر  ااعیبا  ابنند ساشعیبل ج 

هبی خبنوادر ف در حبشقه قرار ررفع   نبن ج ااینبل اننواع رقریاحسبس فیدان کنعرل رر حریقم
دهد که درنهبیج ای  اجیوع اوارد ج اانرات هبی اردان القه هیسران خود را کبهش ا خشونج
 نبن نیش رسزای  دارد؛ که ای  یبفعنه نشنبن  هب در حفظ ج ارحیبء م اج رجانررفعه ا  آننشیج
دهد که هرقدر مرابیه ااعیبا  ساشبرکج ااعیبا ف انسجبم ااعیبا ف انطببق ااعیبا   افراد ا 

شود کند که درنهبیج اواب ا پذیری انسقع  افراد نیش اؤاری را ایفب ا رقشعر ربشد در اباعه
هبی ابداله حببرف کلندی ج اقیین  شود. یبفعه که مبخعبرهبی ایودی ره مبخعبرهبی افی  حبدیل

ا   حنرشق  نشبن دادند که اقنبنگق  نینرات انسنجبم ااعینبا  دانشنجویبن پسنر ر1387کیبل س
ی   داللج رر ربالحر رنودن اقنبنگق  نینره1381نژاد سفبرم ی دانشجویبن دخعر امج. نقز اطبلعه

 .کل م اج ااعیبا  پسران در ایبیسه رب دخعران رود
 ف 2003 ف3ف حنبیلور1981 2سریچبردمنون  عقپنذیری انسننظران حینوری اباعها  دیدربه صبحب

هب اهنبن ااعینبا  ج حنهب ا  رریس آن اب انسنبنشود که نهانسقج یک انرر امبم  اقسو  ا 
هبی اب رقری احسبمبت ج افکبر ج رفعبرهب ج کنشکنقمف رلکه در شکلابیگبه خود را در آن در  ا 

هب ا  هیبن کودک  ینبد ان کند. انسبنیدیگرف ا   ابن جالدت حب ارگف نقز نیش کلقدی ایفب ا رب ه
 ف 2003 لوریهب دارد. سحنبهب ج پسنررچهرقرند که اباعه انعظبرات ج امعبنداردهبی اعفبجح  ا  دخعررچه

د امنج کنه ج اععین نباند ان« کدهبی انسقع »ای  انعظبرات ج امعبنداردهبی اعفبجت را اصط حبً 
ای اننظم ا  ا لنم ج درجاق ف ایدلولو ی انسقع  اباعه ا  رریس هیق  کدهبی انسقع  ساجیوانه

پنذیری اباعه یهی  ج نظر1998انبر  در دمعرس رودف س یشود. رر امبس نظریههب  درجن  ا نشبنه
دیف  ف هرچنه اقنزان دمعرمن   ننبن رنه اننبر  اقعرنب2003س 4انسقع  فبیرمعونف هنری، ج جرنب

ایبل انواع خشونج ا  موی هیسنران خنود حقرق ح  ج حیبیج خبنوادر  رقشعر ربشد کیعر اورد اِ
هبی ااعیبا  ساشبرکج ااعیبا ف انسجبم رقرند؛  یرا هرقدر اقزان دمعرم   نبن ره مرابیهقرار ا 

  ررخورد رنب ااعیبا ف پذیریش ااعیبا  ج انطببق ااعیبا   افزایش پقدا کندف ره هیبن نسبج حوانبی
پنذیری هب رقشعر خواهد شد. هیچنق  هرچه  ننبن دارای الگوهنبی اباعههبی ااعیبا  در آنآمقب
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ایبل انواع خشونج قرار خواهنند ررفنج. پذیری منع  ربشند کیعر اورد اِاعفبجح  ا  الگوهبی اباعه
پنذیریش  حوان رفج که هرقدر م اج ااعیبا  ساشنبرکج ااعینبا ف انسنجبم ااعینبا فپ، ا 

پذیری انسقع  افراد حنأاقر خواهند رذاشنج. ااعیبا  ج انطببق ااعیبا   افراد رقشعر ربشد در اباعه
پذیری انسقع  دیگر هرقدر م اج ااعیبا  افراد رقشعر ربشد اعنبمب رب آن جضعقج اباعهاببرتره

 .خواهد یبفج پذیری انسقع  کبهشهبی نبش  ا  اباعهافراد نقز رهبود خواهد یبفج ج آمقب
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