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 چکیده

م اهبان  ب یوم ذانشررااهان ذانشرر ا  حاضررب  ا ه ب  بی ررا متاوم  ذی پ هبج ههاایهام ی ررعا  ام  پژوهش 

م آزاذا رمما اناا  ربذه   یوج پژوهش حاضرب از ن ب ه ب رای بذم و از ن ب مررپب پژوهشرا فا رپتا ا ر    ام  

نتب از آنرا    عهاان نعان   373ر   آمایم پژوهش فعاما ذانشررااهان ذانشرر ا  آزاذ ا ررمما واح  فربان مبرنم  اذن 

م  راهت  در   م پژوهشر ب  راهت  پا را ذاذن  پب رشرهام مه     پب رشرهام رپبم فصراذیا ن ا انتخاب و    یوج نعان 

و   SPSS26هام پژوهش  ا ا رتتاذ  از نب  اینای هام ها     ذ ر  آم   از پب رشرهام راه  ا ر   ذاذ  77متشرل  از 

مررتت  نشران tمررتت  و فلیپ  وایهان  ه   راه  مایذ فانه  و فلیپ  ابای ربیته   نتاهآ آزمان tهام آمایم آزمان

ذاذ رر   هررررپر  ذی متراومر  ذی پر هبج ههارایهرام  رام ر  فتراون ذایذ و مبذان  پشرررتب از زنران ذیپر هبج ههارایهرام 

هبج ههاایهام  ام   متاوم  متاوم  ذاین   هعچهپن مشرخ  ربذه  ر  مابذان  پشرتب از متاهمن ذیمتاوم  ذیپ 

هام  رها مختی  ذیپ هبج ههاایهام متتاون عع  وایهان  ه   راه  نپن نشران ذاذ ر  ربو ذاین  نتاهآ آزمان فلیپ 

درراذ  هعچهپن مشررخ  ربذه  ر  م ی  پ هبج ههاایها رعتب مایوذ متاوم  ذیرهه  و هب چ   ررن  ارفب ماما

ها مشخ  ربذه  ر  ایباذ ذایام م ی  بج ههاایهام  ام   ن ایذ، اما ذی داه پ هپ هبج ها ع  فلصپیا نتشا ذی

فب ذی متا   یعاه  اااع  و عبب هانااذ  متاوم   پشرتبم ذادرت  و فعاه     دربر  ذی مرعانا و پایفا فلصرپیا پاهپن

فا را    ااانپن  مشررایر  رهه ران مپنان  اها مشررخ  ربذه  ر  ذیدررنان  ذاین   هعچهپن ذی فا ررپ  مپان پن

مشرایر  رم ا ر   از  رام ذه ب، مشرخ  ربذه  ر  ذیح مرعانا و پایفا درنان  ذی ام  ، مپنان فعاه     دربر  ذی

 رام ر ، مپنان ماایتر   را ذو رررتا ویا نر   را  ه  مخرار ، مپنان یعراه   عبب و اااعر  نلبذن رههر رران مپنان یعراهر 

رم ح ط ا رر   ذی ر  مپنان متاوم  ذی پ هبج ههاایهام  ام   ذینلبذن ااانپن مب اط    پادررش ذی ح  متا رر 
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 مقدمه و بیان مساله

ا ر  و آنرا ها ذی  پن  اانان ایناهش هایت  م اهبان، ع   پاهنه م    ههاایها و ایزجذی درباهط رهانا  ام  

ها، رباهشرران و حتا  ررن  زن را آنان  ا پ هبن ؛ ذی ر ، ایزجها و ههاایهام ن ا  ا تعاعا اهبان یا مارعتب ایزج

فاان ادرای  ربذ ر  از اهن  رن  و یوج زن را    عهاان ا نایم  بام اعتباو و نرر  پپشرپن متتاون ا ر ، و حتا ما

هام  ام   از طبب  اانان،  ه ، و اهن متاوم  ذی پ هبج ههاایها و ایزجرهفتا   ذی  با ب وضرررو ما اذ ا رررتتاذ  ما

 ذی ذهارت ب و ی ال هاذ عامیپن  اانان ذنپا ر   رشرایهام  اانتبهن از اهبان"رپبذ   راهتای هبذ و رمن یا ذی  بما

 هاهشرانرهش هاذ پبوفترر  ذیهای   بمنهام ذاین  و فتررپبم هاذ پپبامان درباهط از آنان هررته   هاذ پپبامان ملپط

: 1388) ایوهانا و فا یا،  نپرر   آرا  آنرا یماز یمنو و رهش از م هام آنرا هاذ از  پش ر  ذهه   هپچما درل  یا

(  اهن ماضرا  از آن  ر  حائن اهعپ  ا ر  ر  ذیها پم؛  اانان اهبانا    طای اا   فا را، ذی ییرام  ام   حیرای 3

زنه  و ذی فتا    ا درباهط ما اذ ذی  ام   ابای ذاین  و  ا متاوم  ذی ذاین  و آنرا هررته  ر   درباهط   ه  یا یام ما

ههاایدرلن، یبذم ا ر  ر  از ههاایهام ا تعاعا و "رهه   هام  ام   ههاایدرلها ماا و ایزج با ب پ هبج ههاایه

 "دراذانت ایان  ام   فخنا ربذ  ا ر  و ذی نتپا ، ییتایج    و رپی  ف  اذ زهاذم از مبذ      راین مهتا ایزها ا ما

ی عیا  ا تعاعا ا ر ، ورا     ام ا رنم  هههاایدرلها ، ا رنمحا نامت ایب ذ"(  17: 1385) ر هتا  ربو رتانا، 

دراذ  ضرعن آنل  انلباب از آن، از ف نپبهام ذه بم هعچان هنا رهاایم ، هرابوم ، ها هآناما   پشرتب ا رتتاذ  ما

دراذ  هام ا تعاعا مختی     درلیرام متتاوفا ذه   ماههاایها ه  پ ه    ررپای پپچپ   ا تعاعا ا ر  ر  ذی ملپط

ها و اااع  یوذ  ارب یبذم  بهمب یوه ها و ههاایهام حارم  ب  ام      رای ماپپچا از ایزجاهن مترا     م هام  ررب

نامه   ههاایدرلها ایفناط ننذه  و ا رتاایم  منیاب و مثن   ام   را   بذایذ و آنرا یا نتض ره ، او یا ههاایدرلن ما

دررها ررا وایذ ربذ و آن عناین ا رر  از: حار  ام   ا مترا  هآناما  ذایذ  ریع  هآناما  یا امپ  ذویرپم    ایعبو  

ان  ها  ا هم ذی فیرراذن   هه اما ر  حار  منرعا  پن یبذ و  ام   ر  ذی آن، ههاایها ها از  پن ییت  ها ضرر پ  درر  

نا رهاایم و ههاایدرلهان  ایناهش ها  ، معلن ا ر   ام    ا هنب متمدرا در ن یو   یو دراذ؛ چان اعیرام  ام  ، 

هام مشررتبرا یا انال ن این   ارنت  ف به  ههاایدررلها معلن ا رر   با ررا  زمان و ملان،  ها و ه بایزجذه ب، 

هام عا  و  ران دررعال، ذی  پشررتب ماایذ، متتاون و متعاهن  ادرر ؛    اهن م ها ر      ن  بها ماایذ و ییتایها و رهش

 (  10: 1387ااپای، ره  )آهام ههاایدلها یا م پّن ماماهپ   ام   ا   ر  نعان 
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 ذی    وضر پتا آناما ذویرپم، ن ب ذی ربذ، ا رتتاذ  آناما مترا  از 1893  رال ذی  ای اورپن ذویرپم امپ 

 ایباذ درباهنا، چهپن ذی   ه   از ذ ر  یبذ  ب یا هاذ نتاذ ا تعاعا ههاایهام آن، ذی دراذ ر ما اطمق  ام   ه 

 یت ان و  رربذیرعا فشرراهش، احرررا  ذچای ایباذ  ها باهن، .نپرررته  اائ  احتبا   ام   اهماا اات ای  بام ذه ب

 آنرا  ب هاهاذهااها و ها  ما ایناهش رتاب و حرراب ا آنرا ماذم و هااهشررام فتاضراها دراذ ما اهماا یاههعام

 اعتتاذ    ذه  ابای ما فأثپب فل  یا هع  ا ر ، انلباب و  ب  ن عا، ا مررت   ر  نا ررامانا درباهط ها   غین  ما

 ممرا ران هپچ رهه ما احررا  ایباذ آدرلای ربذذ، اااع  و ههاایها ااانپن،    ا تعاعا ارتنا  یت ان واتا ذویرپم،

دراذ )ا رمما ما آدرلای ا تعاعا ن ا  ذی  رازمانا ا و از رررررت ا حارتا ذی نتپا ، ن این ؛ هاذ انتخا رام ذی

یبذم  درخصرپ  ف ایو اارب ذی و یبذم نا ررامانا ناعا درل  ذی آناما پپام هام (  ذی ن ب ذویرپم،46: 1388 هاب،

 هامهاا رت  ر  اهن ا ر  ف ایو اهن نتپا  دراذ؛ما متایا او هاا  ذه ب و ا تعاعا درخصرپ   ا انرران هاذهاا  و

 یها هاذ حال    ایباذ ر  دراذما ما ب نپن  ایشرایهام  ع فیر پ  مپ ه   ذ ر  از یا هاذ رایآها  ع ا، و  ان

 ( 430 -329: 1380دان  ) یپعا و ذاویم، 

هام مت  ذم از انپ  یبههگ و ههاایهام اعتتاذم، ایزدرا و یبذ ییتایهام ا تعاعا هاذ یا  ب ا را  ملرت 

رهر   ذی هر   آویذ  فه پم ماارانانا مایذ انال هاذ هرا  رام ر  و هعچهپن نتش هاذ ذی ا تعرا  و هاهتا رر   ر  ررر  

پرره   رتپن  ییتای  ام  پرره  و ییتای  ام  فاان ییتای ا تعاعا یا    ذو نا  فتررپم نعاذ: ییتای  ام   ه م مافتررپم

دراذ ر  مایذ انال  ام    اذ ،  ا ااانپن و ههاایهام  ام   منا ت  ذایذ  اهن نا  آن ذ رت  از ییتایهاها یا درام  ما

 تپن ذو تا  از  ام ذه ب ییتای  ام  ا  ازن   و ذی  ر  پپشنبذ اه اب ه  ربو  ها ا تعا  هرته  مث  نا  از ییتایه

ییترایهرام مهتا هررررتهر  رر   را ااانپن و م پرایهرام  رام ر  منرا تر  نر اینر   مایذ انال ایباذ  رام ر  نپررررتهر  و اغیرب 

دررران     هعبا  ذاین   اهن ذ رررت  از ییتایها مخبب ماپپام هام مهتا ا تعاعا یا  بام یبذم ر  مبفلب اهن ییتایها  

(   ها باهن،  565: 1392 اذ  و مانو پپشررنبذ اه اب ربو  ها ا تعاعا هرررته  ر  یبذ ذی آن ابای ذایذ )یبوزان و یبوزان، 

هاها    ذه  ر  انتصرارا   ه  مپان  راهتای ا تعاعا و یبههگ، مپان فااناهاههاایم واتا یوم ما ا"فاان رت  ما

رلاظ  ررراهتایم اهااذ دررر   ایباذ  بام عع  ربذن هعاههگ  ا اه اب و ههاایهام یبهه ا و هاذ ههاایها و اه اب 

 ( 161: 1389)یهتنی،  "و اذ ذایذ
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هام اطاعافا  رانا و غپب  ییرا ی ر  ر ای از ذویان  رهتا    م ین و فیپپبان  ام   و درنل ارنت ،    ن ب ما

ویذ  ر  مهاب    فیپپب فتلبان ایباذ هصا ا  اانان د   ا    ذی وااو، ییاها یباهم د   ا   ر  و  رتبم یا یباهم آ

یا  بام  اانان مرپا نعاذ  ا ر    ررتبم ر     ایباذ املان   " راه  متبیان"و هم  "ربهن از متبیان" راز حتا زمپه 

   وا ررن   رراهتایهام ما اذ ذی ییررام   ه ، ن  ذه   ایباذ هام  ام   و ن ا  ا ین یا ماربهن از ههاایها و ایزج

فاانهر  ههارایهرام  ر هر م یا یام  ننهر  و هاذ فاانهر  ذی  با ب ههارایهرام غراررب، متراومر  نعراههر   یلر  حتا مافهررا ما

ذی  با ب ههاایها و  "هاه  متاوم "فن ه     ا ین ذی  با ب  رراهتایها درران      عناین ذه ب، ذی  ام    رانا امبوز، 

ام  بام    نت  رشپ ن یوا ط نراذهه  د   ا ین )عپها و  ها ذ رتخاج فیپپب در   ا     بهانا ر  ذی هب  ام  ایزج

رپبذ و  ام   اهبانا نپن از اهن ااع   ن  فهرا مررتثها نناذ   یل     ذرپ  حیرای رررتبذ  نرر   اان  ذهها( درل  ما

 متاوم  ف به  هاه  ذی بذ  یبههگ آنان ا ر   را رتین ام   ذی  نن ییرام   ه ، دراه  فیپپبان در بیا ذی ه

 مهنق طبب از ر  ذاین  ابای درباهنا احاال ها و اوضرا   ذی ر  دراذما اهااذ رهشر بانا ذ ر     هاه  اهن"راه : ما

 هاذ فاضرپ  ذی رارران طایر  هعان یوم هعپن از دراذ زذ  ما آن  ب نهگ ذاغ  ها دراذما ذانررت  ایزج ا  رین ،

 متیاذ ها متتاون ا ال منهام  ب  تا و متاوم   بام  ره بهاها ا ر  ربذ  هاهتا منب  هاممشرا هط ظرای مذی ای 

( و  ب اهن ا را  یباهه  پاذا ین درل   559: 1395)فا پ ،  "دراذما  راهت   ام   نراذهام حعاه  ا رال مایذ  ا

 ذی درهاهتا( ا ر  و اررع  اع م ه ب آن، ا رتتمل اعتباضرا )رمما، ییتایم، هاهارپبذ ر  هبو ا آن،  بهانما

ربذذ اهن ا رر  ر   نا  و ام ر  ذی اههاا منب  ماهااه   اذ  ذی وااو مرررار  هام هاذیوج  ا  ام   نراذهام متا  

درل  متاوم  ذی  پن  اانان چ ان  ا ر ع عاام   ام   درهاهتا ماثب ذی متاوم   اانان ذی متا   پ هبج ههاایهام 

  ام   ر امه  و چ  فاثپبم  ب متاوم  ذی پ هبج ههاایهام ی عا  ام   ذاین عی عا 

 چهارچوب نظری پژوهش 

ها و نررر  نا ذی حال  رراهتن و فاب   ربذن ذنپام هاذج ا رر   ذنپاها ر  معلن ا رر  رنوما  ا چایچاب

هام مخت  هاذج ها، ههاایها، ز ان و حتا راهشههاایهام نرر  ر درت  مهننق ننادر   ذنپاها ر  مختصران، ایزج

 ره    یا پپ ا ما

رهه  مررتتپعا  ها عیپ  هژمانا  ازنعاها ماههگیبهن اهآ )ملتب  پبمه ا ( م تت  ا ر  آن چارشرا ر  هبذ 

رپبذ؛  یل  آن چارش    دررلیا غپبمرررتتپم، ه ها ذی  ررن  و  ررپاق انتخا ا  ها نشررأن نعایبههگاز هاذ آن هبذ 
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هام نعاذهن هم ذی متا   یبههگ مرریط و هم هام  اانان    درل یبههگربذذ  از اهن طبهق هبذ ادرخا  متنیای ما

ها از یبههگ(     زعم هن اهآ، هبذ 280 -282: 1389ویزن  )ا رتایم، هام ماذیم هاهش متاوم  ماهگذی  با ب یبه

رهه      ن ب او رهه  و نررن     ن م ا تعاعا مرریط اعتباو ماهام متاوم ، هاه  متتاوفا یا ا باز ماطبهق  رن 

(  ضرعن آنل   رتب  280 -282: 1389ذهه  )ا رتایم، ها اهن متاوم  یا نشران ما اانان از طبهق اناا  مختیتا از  رن 

هام مختی  ایباذ ذی  با ب ههاایهام هانااذ  ا ر  فا رپ   ام تبم از ا  اذ ذه ب  رنلرام متاوم  ذادرت   ادرپم  رهش

 و  ام   ارناما    م هام همتاوم   و اعتباو نپر    

 ن ا  ا ین  با ب ذی عاذم ایباذ متاوم  میاهلایها یا ها ذو رربفا هفارتپ  ی رر ما ن ب ذی اهن زمپه    

 هعهااها ضعن ر  ذایذ هاذ  ا یا اهن اه   ربامشا هژمانا از اررا   ا  یل  نپرر ؛  راهتایدرلهان  متاوم ، اهن ذان  ما

 یا ن ا  هاما رتبافژم ر  هاهادرپا  ربذ؛ ا  ا   یا متتاوفا عع  هامفاان درپا ما ا ین ن ا  پ هبج و ما اذ ن م  ا

 ( 159: 1393)دتپ ا،  طین ما چارش    ذرخاا  ییاهام    ما اذ پپش از فن ه  ییاهام طبهق از

دراذ   ازنعاها از  ب اهن ا را  متاوم  ذی ایباذ ارناما ذی چایچاب اعتباو     راهتایهام  رپا را م ها نعا

عاهنان طنتافا، یهاربذن هپاان، م هبه    ن و حتا   ب هاذ  بام رررب ا ین، ا باز و اذ، هاذنعاها، فأرپ   ب ف

فاان  فا رپتا از ماهپ   ه  مخار  و    ناعا انتخاب  رنلا ر فنخش از زن را ذی عب ر  ععاما و هصرا را ما

 امیا ماعاع  زن را  ن  رب  ن  ها ا از زن را ا    هعاننای ر  رپ ننمتاوم  ذی ایباذ  اد   و    ناعا ف اعا

 هاه  از ها را    یواه   خشرپ ن عپهپ  و  ایم نپازهام ییو  بام یبذ ر  ذان ععیلبذها ما از  امو پش  و رم

ها ذی  ررتب ملانا و رپبذ  حال معلن ا ر  ذی  بها ماایذ، اهن یواه ما رای    یا آنرا ذه بان  با ب ذی هاذ درخصرا

ههاایدرلن ذی متا    راهتایها ذی ذما رهآ ایزدرا  ام   مایذ زمانا ها را، ههاایربهنم و انلباب م ها دراذ و  ا انگ 

 اهررر  ذی  رررتب ا تعاعا  ام  ، دررهاهت ،  ایزها ا ابای رپبذ  اما آنچ  مرم ا رر  آنل ؛ انلباب و ربهن از ههاایها ما

 ف به  و فنپپن ربذذ 

بوهرام مشرررخ  ذیون از ن ب  بو  رائن، انلباب هبران  ییتایم ا ررر  ر   ا انت ایان  ام   ها هلا از ر

ذان  ر  ذی (  ذویرپم هآناما  یا حار  منرعا  پن یبذ و  ام   ما215: 1383 ام   مهننق و  رازرای ننادر  )رائن، 

ان  ها  ا هم ذی فیاذن   ذویرپم ذی ذو فصاهب مانا اما مبفنط  ا هل ه ب، مترا  آن، ههاایها ها از  پن ییت  ها ض پ  د  

هام یبذم ذی زمان ضرر   اات ای  عو  ذو عهصررب هنتض احرررا رران  ع ا  و هغین  هاا ررت رابوم یا  ا فلپ   ب 
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 بذ (  ذی عپن حال هیا بن مبفن  اهن واژ  یا ذی  پان حارتا    رای ما236: 1380ذاویم،  و ذه  ) رریپعافاضررپ  ما

(  مبفن فأرپ  35: 1386ر  ذی آن اه اب فااهن درر   و ههاایهام حارم  ب فلصررپ  آنرا رام  نپرررته  )ملرررها، 

هام متنال ذ تپا ا   ان یا ذ   رم  بام  ان پنان  و ذی هعان حال، دپا ره  اهن  ام   ا   ر  آیزوهاها یا  بماما

دران  ذی ام ر   ا اهن درلاب مپان اه اب و و راه  ماا   ما رازذ  ذی اهن مپان، اهن ایباذ هم از رل   بها مل وذ ما

فاان هام ذویرپم و مبفن ما(  منا ق  ا ان هشرر 208: 1386رپبن  ) رریپعا و ذاویم، ای ماوضرر پ  یوانا ها ررا اب

نعاهه   حتا  ذیهای  ر   ررراهتایهام ا تعاعا ما اذ ععم ا رررت  اذ  ررراهتایم رز   بام ههاایربهنم یا یباهم ما

 ب اهن ا را  حیرای و ظرای ایباذ ذی هام مختی  ربذذ  فاان  مهاب    هعهااها ذی طنتان و ربو ههاایربهنم ایباذ ما

ییرام ماازم  ها    ذرپ  راهش درلاب مپان اه اب و و راه ، ذ رتپا ا آنان یا    اه اب م ن ب هاذ حتا     راین 

و  نعراهر  حرال آنلر   ررراهترایهرام ا تعراعا هعچان  ررر م ذی مترا ر  ذ رررتپرا ا ایباذ  ر  فتراضررراهرامارازم یباهم ما

 ره  آنان عع  ما هامهااهش

 های پژوهش ضیهفر

 هام آن ذی  پن زنان و مبذان متتاون ا   متاوم  ذی پ هبج ههاایهام ی عا و داه  •

 هام آن ذی  پن مابذان و متاهمن متتاون ا   متاوم  ذی پ هبج ههاایهام ی عا و داه  •

 هام  ها مختی  متتاون ا   هام آن ذی ربو متاوم  ذی پ هبج ههاایهام ی عا و داه  •

 هام آن ذی متاطو فلصپیا مختی  متتاون ا   متاوم  ذی پ هبج ههاایهام ی عا و داه  •

 ی پژوهشیپیشینه

فتاوفا ا تعاعا ذانشرااهان و عاام  ا تعاعا  ( پژوهشرا  ا عهاان  ا1399ا یفا، زایعا ون ، ایی ا مت  ، )

فتاوفا ا تعاعا  با ررا   تت  فاثپبر ای  ب  ا ه م متیپبهام مررر مبفنط  ا آن اناا  ذاذن   نتاهآ نشرران ذاذ ر  فبفپب

هام ربوها، ههاایم ا تعاعا، اثب خشررا ا تعاعا، ی رران م هانااذرا، احرررا   افلیپ  مرررپب عنایفه  از: زمپه 

فتاوفا ذی رر  از فیپپبان  ا 29اعتعاذ ا تعاعا و امپ     آهه    اذ  نتاهآ فلیپ  یرب ررپان نپن نشرران ب اهن  اذ ر  

 داذ  ذانشااهان، فا ط متیپبهام مرتت  فنپپن ما ا تعاعا

فتاوفا ههاایم  ب  ا( پژوهشررا  ا عهاان فلیپ   ام   دررهاهتا فاثپب  ا1394ناا خش، مپبزاپایم ورارم )

ها نشرران ما ذه  ر   ا فتاوفا ا تعاعا ذی زنان  پشررتب از مبذان ا رر ،  فلیپ  و  بی ررا هایت ا تعاعا اناا  ذاذن   
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را ررت  ما درراذ  مپان متیپب  ا ههاایم و  ا فتاوفا هعچهپن  ا ایناهش  ررن و ذیآم  از مپنان  ا فتاوفا ا تعاعا 

ا تعاعا یا ن  م هاذای و مرتتپعا و اذ ذایذ،  نایم ر   ا ایناهش )ها راهش(  ا ههاایم، مپنان  ا فتاوفا ا تعاعا  

 ا  ایناهش )ها راهش( ما ها    هعچهپن مپران  ا ههارایم و   ر   ا فتاوفا م نا یا ن  م هاذایم و اذ ذایذ ورا مپان

 ههاایم و      ا فتاوفا نا  ذو تان  یا ن  ام م هاذایم مشاه   نش   ا   

( پژوهشرررا  را عهاان  بی رررا عاامر  ا تعراعا یعراهر  ااانپن درررربونر م ذی  پن 1391حتپتتپران، یبنرا  )

پن دربم، ذایام  ذی ر  ایباذ مایذ منار  ، نرن     ااان 6/8هام فلتپق،  ب ا را  هایت درربون ان ایذ پیا اناا  ذاذن   

ذی رر  ذایام اانان پ هبم  ار هرررته    36/3ذی رر  ذایام مپنان اانان پ هبم متا ررط و  1/55اانان پ هبم پاهپن، 

هرام فلتپق از مپران متیپبهرام یاق ارر رب، ایفنراط  پن یعراهر  ااانپن درررربونر م و متیپبهرام هعچهپن طنق هرایتر 

 راه  ا تعاعا  بام ی رپ ن    اه اب یبهه ا و  ه  م هاذای ا ر   ذی یبذرباها و ن این ا تعاعا و ذادرتن ا نای و و

 هام فلتپق ایفناط م هاذایم  پن متیپبهام مرتت  و وا رت  مشاه   ن بذه  م یبضپ  تپ 

( پژوهشرا  ا عهاان  بی را عاام  ماثب ا تعاعا ذی احررا  آناما ا تعاعا ذی 1391 ااذم، عیعا،  رناغ )

 اد   ( ما61/55مپنان احرا  آناما )متا ط نعب    آزاذ فنبهن اناا  ذاذن   نتاهآ نشان ذاذ ر   پن ذانشااهان ذانش ا

ذی اهن فلتپق یبضررپ  ایفناط هعنرررت ا ا تعاعا ن به  ذویرپم، ن به  مرررهب و ربوهن، یا ن  م لا  هعنرررت ا  

هاه  یهنمن و اهتلپهران و یا بفران و ا تعاعا و احرا  آناما، ایفناط احرا  آناما  ا ن این ا تعاعا  ا ن بهان ذ

هام  ام   پای ررانن فاهپ  یا ن  م لا  ن این ا تعاعا و احرررا  آناما، راهش احرررا  آناما  ا پ هبیتن ایزج

 د ن  

  ( پژوهشا  ا عهاان عتتاذان هعچهپن فب پلان ههاایهام ا تعاعا یا ا تعاعا2021) 1م   به  و یه هه ب

آنرا ذیهایته  ر  فعاه   رهه  ما ا رررتتاذ  RF ذاذن  ر  از وظپت  ره  اناا  ذاذن   آنرا چرای منار   فاب ا اناا ما

یبذ  بام پپبوم از ااانپن  رررت ا     اوی او ذی مایذ پپبوم از ااانپن ذه بان ذایذ و ن  یتط ه  وهژرا ثا   ذی  ررن   

  یبذم  بام یعاه  ههاای 

( پژوهشرررا  را عهاان ذی رای  ههارایهرا و  راویهرام ا تعراعا: مر را از ییترای ملپنا  2021) 2و وماچ  ررای رررپرا  

ره ، ر  هب ذو معلن ا ر   ما ها، مبز مشرخصرا یا  پن ههاایهام ا تعاعا و اهماا فب رپمم هبان اناا  ذاذن   هایت 

 
1 McBride, M., Ridinger, G. 
2 H.Garcia, J., Wei, J. 
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هپم ا رتتاذ  از ااانپن درل  رپبم  اویهام غپب    ییتای ذه بان  ررت ا ذادرت   ادر ، اما ن     اا یپ  مشراه   عع   متا

ها( و ملای   رایم )اضرای  وزن انیا(،  بام فاا و  پنم فا رط  ام  ، ه ها ه  اانان نعاهه را )اضرای  وزن  رپ هال

 رپبذ ما  ازذها و ف اذل مایذ  بی ا ابای

ره   ما هاها از ماایذم یا  پانعان ( پژوهشرا  ا عهاان حتاق و  ام   اناا  ذاذ  اهن متار  ن2020) 1ا رلارا

ر  ذی آن نتش اانان ذی حتظ وضررو ما اذ )   وهژ  ذی اارب حتاق مارلپ ( معلن ا رر  از ظبیپ  یبذم ها ربوها 

 هام همق حعاه  ره  ها ذی فیاذ  اد  هام   ه  و ها اناا  پبوژ  بام اهااذ اه  

 روش شناسی پژوهش

دراذ   ها پژوهشرا فا رپتا ایع اذ ماا رای بذم و  با را  نلا  ربذآویم ذاذ پژوهش حاضرب از ن ب ه ب، پژوهشر 

م پژوهش منار   ذی اهن پژوهش ذی ملپط و  ای  طنپ ا   ون ذ رتلایم آزماهشرا و انتخاب نعان  فصراذیا از  ام  

ها، ا نای هاذ یا ر  هام هاذ و ععیپافا ربذن متیپبهام  بآم   از یبضرپ اناا  در   و پژوهشر ب پ  از ف وهن یبضرپ 

 م پژوهش ب  اهت  ا  ، م ون نعاذ  و آن یا یوم اعیام نعان  ا با نعاذ  ا     ه  پب شهام 

نتب  10000 ام   آمایم پژوهش فعاما ذانشرااهان ذانشر ا  آزاذ ا رمما واح  فربان مبرن ا ر  ر   پش از 

ام    پب رشرهام  پژوهشر ب رپبم فصراذیا هادر انتخاب و  ب ا را  نعان  373 ادره  و  ب ا را    ول مایران ما

  اهت  پا ا هااهه  ذاذ 

ام پژوهشر ب  راهت  ا ر   پب رشرهام  حاضرب از ذو  خش ا نای ا رتتاذ  در   ذی پژوهش حاضرب، پب رشرهام 

فشررلپ  درر  ،  خش اول مب اط    متیپبهام  ع پ  دررهاهتا ا رر  و  خش ذو  مب اط    متیپب متاوم  ذی متا   

راه  ا ر    درب  پب رشرهام ، اعتنای ملتاا، اعتنای  راز  و پاهاها ا نای  26ایهام  ام   ا ر  ر  متشرل  از پ هبج هها

  اد  پژوهش    ابای زهب ما

مپب، اوریپن و پاهاها ا نای از  –اعتنای پب ررشررهام  از طبهق اعتنای ملتاا، اعتنای  رراز  ا نای پژوهش از طبهق آزمان رپبز 

 طبهق یوج آرتام ربونناخ مشخ  د   ا   

 

 

 
1 Scally, K. A. 
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 هاها و گویهها، شاخص : مفهوم1ی جدول شماره 

 CVR KMO Alpha نمره گذاری  گویه  شاخص  متغیر 

در   مقاومت

مقابل پذیرش  

هنجارهای  

 جامعه

 0.777 0.579 0.822 45-9 9-1 بی توجهی به قوانین جامعه

 0.728 0.593 0.850 25-5 15-10 رعایت نکردن قواعد و عرف جامعه

 0.784 0.641 0.800 20-4 19-16 دوستی و رابطه با جنس مخالف 

 0.822 0.749 0.850 25-5 24-20 رعایت نکردن قوانین مربوط به پوشش

 0.734 0.500 0.900 10-2 26-25 شرکت در مهمانی

 

هام پژوهش  ب ا ا  ذی   یباوانا پبذاهت  د  و     از اطعپهان از و اذ دباهط پایامتبم  ذی ا ت ا     بی ا مارت 

 ا تتاذ  د  مرتت   tها از آزمان پایامتبم ه ها نبمال  اذن فازهو، پپا ت   اذن متیپبها و  با بم وایهان 

 

 های پژوهش یافته

هرام متراومر  ذی پر هبج ههارایهرام ذی اهن  خش ا تر ا  ر  فا رررپ  متیپبهرام  ع پر  درررهراهتا و مپران پن

درراذ   رره      بی ررا فتاون متاوم  ذی پ هبج هام آن  ب ا ررا  مپنان متاوم  پبذاهت  ما ام   و درراه 

 داذ و م ای  فلصپیا پبذاهت  ماهام آن  ب حرب  ن،  هرپ ، فاه  ههاایهام  ام   و داه 
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 : توصیف متغیرهای جمعیت شناختی2ی جدول شماره 

 Frequency Percent 

Valid 18-25  13.7 51  ال 

 20.9 78  ال  26-30

 20.9 78  ال  31-35

 24.7 92  ال  36-40

 10.2 38  ال  41-45

 9.7 36  ال  46-50

Total 373 100.0 

Valid 70.2 262 زن 

 29.8 111 مبذ

Total 373 100.0 

Valid 34.9 130 مابذ 

 65.1 243 متاه 

Total 373 100.0 

Valid 23.6 88 رایذانا 

 45.6 170 رایدها ا

 24.7 92 اید  رایدها ا

 6.2 23 ذرتبا

Total 373 100.0 

 

  30فا   26ذی ر  ذی ربو   رها  9 20 رال، 25فا  18ذی ر  از ایباذ ذی ربو   رها  7 13، 2م  ا فا        ول درعای 

ذی ر  ذی ربو   رها   2 10 رال،  40فا   36ذی ر  ذی ربو   رها  7 24 رال،  35فا   31ذی ر  ذی ربو   رها  9 20 رال، 

ذی ر  از مشرایر  رهه ران ذی طب  یا زنان  2 70 رال ابای ذاین    50فا  46ذی ر  ذی ربو   رها  7 9 رال و  45فا  41

  6 23 ادره   ذی ر  متاه  ما 1 65ذی ر  از مشرایر  رهه ران مابذ و  9 34ان   ان فشرلپ  ذاذ ذی ر  یا مبذ 8 29و 

و رایدرها را نذی ر  ذی مت 7 24متنو رایدرها را،  ذی ر  ذی 6 45ذی ر  از مشرایر  رهه ران ذی متنو رایذانا، 

 ذی   ذز متنو ذرتبم مشیال    فلصپ  هرته   2 6اید  و 
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 جامعه  قوانین به توجهی : بی3ی جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.8 66.8 66.8 249 رم  ح  ذی 

 97.9 31.1 31.1 116 ذی ح  متا ط  

 100.0 2.1 2.1 8 زهاذ  ح  ذی

Total 373 100.0 100.0  

 

رهه ران مپنان  ا فا را    ااانپن  ام   ه ها ، مشررخ  ربذه  ر  ذی مشررایر   3م  ب ا ررا    ول دررعای 

ذی ر  از  ع پ  ذی ح  رم ا ر   اهن   هن م ها ا ر  ر  مشرایر  رهه ران  رباهش رعا     ا فا را     8 66

 ذی   از ایباذ رباهش زهاذ     ا فا را    ااانپن  ام   ذاین   1 2ااانپن  ام   ذاین  و فهرا 

 

 نکردن قواعد و عرف خانواده : رعایت 4ی جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 39.9 39.9 39.9 149 رم  ح  ذی 

 91.7 51.7 51.7 193 ذی ح  متا ط  

 100.0 8.3 8.3 31 زهاذ  ح  ذی

Total 373 100.0 100.0  

 

 ام    عبب و اااع  نلبذن مشرایر  رهه ران مپنان یعاه ، مشرخ  ربذه  ر  ذی 4م  ب ا را    ول درعای 

ذی ر  از  ع پ  ذی ح  متا رط ا ر   اهن   هن م ها ا ر  ر  مشرایر  رهه ران  رباهش رعا    یعاه   7 51ه ها 

 ذی   رباهش زهاذ    یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ  ذاین   3 8نلبذن اااع  و عبب هانااذ  ذاین  و فهرا 
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 مخالف  جنس با رابطه و : دوستی5ی جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30.6 30.6 30.6 114 رم  ح  ذی 

 79.4 48.8 48.8 182 ذی ح  متا ط  

 100.0 20.6 20.6 77 زهاذ  ح  ذی

Total 373 100.0 100.0  

 

ربذه  ر  ذی مشرایر  رهه ران مپنان ماایت   ا ذو رتا ویا ن   ا  ه   ، مشرخ  5م  ب ا را    ول درعای 

ذی   از  ع پ  ذی ح  متا ط ا    اهن   هن م ها ا   ر  مشایر  رهه ران رباهش متا نا   8 48مخار  ه ها 

 ذی   رباهش زهاذ    ذو تا  ا  ه  مخار  ذاین   6 20ذو تا  ا  ه  مخار  ذاین  و 

 

 پوشش به  مربوط قوانین نکردن رعایت: 6ی جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.9 2.9 2.9 11 رم  ح  ذی 

 98.4 95.4 95.4 356 ذی ح  متا ط  

 100.0 1.6 1.6 6 زهاذ  ح  ذی

Total 373 100.0 100.0  

 

مشرایر  رهه ران مپنان یعاه  نلبذن ااانپن مب اط    پادرش  ، مشرخ  ربذه  ر  ذی 6م  ب ا را    ول درعای 

ذی ر  از  ع پ  ذی ح  متا رط ا ر   اهن   هن م ها ا ر  ر  مشرایر  رهه ران رباهش متا رنا     4 95ه ها 

ذی رر  رباهش زهاذ    یعاه  نلبذن ااانپن مب اط    پادررش   6 1یعاه  نلبذن ااانپن مب اط    پادررش ذاین  و فهرا 

 ذاین  
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 : شرکت در مهمانی و پارتی شبانه7ی جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 43.2 43.2 43.2 161 رم  ح  ذی 

 81.0 37.8 37.8 141 ذی ح  متا ط  

 100.0 19.0 19.0 71 زهاذ  ح  ذی

Total 373 100.0 100.0  

 

مشرخ  ربذه  ر  ذی مشرایر  رهه ران مپنان فعاه     دربر  ذی مرعانا و پایفا ، 7م  ب ا را    ول درعای 

ذی رر  از  ع پ  ذی ح  رم ا رر   اهن   هن م ها ا رر  ر  مشررایر  رهه ران رباهش رعا     2 43دررنان  ه ها 

  ذی   رباهش زهاذ    دبر  ذی مرعانا و پایفا دنان  ذاین  19دبر  ذی مرعانا و پایفا دنان  ذاین  و 

 

 جامعه هنجارهای پذیرش مقابل در : مقاومت8ی جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 49.3 49.3 49.3 184 رم  ح  ذی 

 99.7 50.4 50.4 188 ذی ح  متا ط  

 100.0 3. 3. 1 زهاذ  ح  ذی

Total 373 100.0 100.0  

 

، مشرخ  ربذه  ر  ذی مشرایر  رهه ران مپنان متاوم  ذیپ هبج ههاایهام  ام   8م درعای  ب ا را    ول 

ذی ر  ذی ح  زهاذ ا ر   اهن  3 0ذی ر  از  ع پ  ذی ح  متا رط و  4 50ذی ر  از  ع پ  ذی ح  رم،  3 49ه ها 

و ذی متا   ههاایهام رهه ران فتبهنا متا رط یو    رم ا ر    هن م ها ا ر  ر  رباهش    متاوم  ذی  پن مشرایر 

 ذهه   ام   متاوم  زهاذم نشان نعا

 های آن در بین زنان و مردان متفاوت است. مقاومت در پذیرش هنجارهای رسمی و شاخص 
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 : آمار گروهی 9ی جدول شماره 

  هرپ  
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 365. 5.907 18.76 262 زن  ام   ااانپن    فا را  ا

 684. 7.211 20.68 111 مبذ

 243. 3.941 11.98 262 زن یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ 

 461. 4.852 13.69 111 مبذ

 233. 3.779 10.99 262 زن مخار   ه   ا یا ن  و ذو تا

 350. 3.687 12.07 111 مبذ

 110. 1.786 14.71 262 زن پادش    مب اط ااانپن نلبذن یعاه 

 183. 1.925 14.69 111 مبذ

 144. 2.329 4.92 262 زن مرعانا ذی دبر 

 228. 2.405 5.87 111 مبذ

 698. 11.303 61.35 262 زن  ام   ههاایهام پ هبج متا   ذی متاوم 

 1.265 13.328 67.02 111 مبذ

 

های مستقل: آزمون نمونه10یاره جدول شم  

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 ااانپن    افا ر  ا

  ام   

Equal variances assumed 9.176 .003 -

2.694 

371 .007 -1.929 .716 -3.337 -.521 

Equal variances not 

assumed 
  

-

2.487 

175.45

2 

.014 -1.929 .776 -3.460 -.398 

 و اااع  نلبذن یعاه 

 هانااذ  عبب

Equal variances assumed 9.520 .002 -

3.574 

371 .000 -1.713 .479 -2.655 -.770 

Equal variances not 

assumed 
  

-

3.288 

174.33

2 

.001 -1.713 .521 -2.741 -.685 

Equal variances assumed .453 .502 -

2.550 

371 .011 -1.084 .425 -1.919 -.248 
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  ه   ا یا ن  و ذو تا

 مخار 

Equal variances not 

assumed   
-

2.576 

211.99

1 

.011 -1.084 .421 -1.913 -.254 

 ااانپن نلبذن یعاه 

 پادش    مب اط

Equal variances assumed .300 .584 .060 371 .952 .012 .207 -.395 .420 

Equal variances not 

assumed 
  

.058 193.97

8 

.954 .012 .213 -.409 .433 

- Equal variances assumed .073 .788 مرعانا ذی دبر 

3.582 

371 .000 -.954 .266 -1.478 -.430 

Equal variances not 

assumed 
  

-

3.536 

201.35

1 

.001 -.954 .270 -1.486 -.422 

 متا   ذی متاوم 

 ههاایهام پ هبج

  ام   

Equal variances assumed 6.537 .011 -

4.191 

371 .000 -5.667 1.352 -8.326 -

3.008 

Equal variances not 

assumed 
  

-

3.922 

180.19

9 

.000 -5.667 1.445 -8.518 -

2.816 

 

 بی توجهی به قوانین جامعه

هرا  نشررران ذههر   عر    با بم وایهران  05/0( ذی   رررن  م ها ذایم راچلتب  از 176 9 هرا ب نتپار  آزمان ران )

  اد  و ذی اهن  این  اه  از نتاهآ یذه  ذو  ا تتاذ  داذ   ما

 پن زنران و مبذان ذی  ا فا را  ر  ااانپن  رام ر  فتراون م ها 10م ذی  ر ول درررعرای  t هرا ب نتپار  آزمان 

 اد  و اهن امب ر   هرپ  ذی  بوز  ا فا را     اذ ذایذ  اهن امب نشان ذهه   فتاون  پن زنان و مبذان ماذایم و

 مبذان نرن     زنان  ا فا      ااانپن  ام   هرته  9م ااانپن  ام   نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول دعای 

 رعایت نکردن قواعد و عرف خانواده

ها نشران ذهه   ع    با بم وایهان  05/0( ذی   رن  م ها ذایم راچلتب  از 520 9 ها ب نتپا  آزمان ران )

  اد  و ذی اهن  این  اه  از نتاهآ یذه  ذو  ا تتاذ  داذ   ما

 پن زنان و مبذان ذی یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ  فتاون  10م ذی   ول درررعای  t ها ب نتپا  آزمان 

 ادر  و اهن امب ر   هررپ  ذی  بوز یعاه  نشران ذهه   فتاون  پن زنان و مبذان مام ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب 

مبذان نررن     زنان  پشرتب     رع  یعاه   9م نلبذن اااع  و عبب هانااذ  نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول درعای 

 یون  نلبذن اااع  و عبب هانااذ  ما
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 دوستی و رابطه با جنس مخالف

هرا نشررران ذههر    با بم وایهران  05/0( ذی   رررن  م ها ذایم  نیرتب  از 453 0ن ران ) هرا ب نتپار  آزما

  اد  و ذی اهن  این  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ   ما

 پن زنران و مبذان ذی فعراهر  ذو رررتا و یا نر   را  ه  مخرار    10م ذی  ر ول درررعرای  t هرا ب نتپار  آزمان 

 ادرر  و اهن امب ر   هرررپ  ذی هن امب نشرران ذهه   فتاون  پن زنان و مبذان مافتاون م ها ذایم و اذ ذایذ  ا

مبذان نرررن     زنان فعاه    9م فعاه     ذو ررتا و یا ن   ا  ه  مخار  نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول دررعای 

  تا و یا ن   ا  ه  مخار  ذاین   پشتب    ذو

 رعایت نکردن قوانین مربوط به پوشش

هرا نشررران ذههر    با بم وایهران  05/0( ذی   رررن  م ها ذایم  نیرتب  از 300 0 هرا ب نتپار  آزمان ران )

  اد  و ذی اهن  این  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ   ما

 پن زنران و مبذان ذی یعراهر  نلبذن ااانپن مب اط  ر  پادرررش  10م ذی  ر ول درررعرای  t هرا ب نتپار  آزمان 

 اد  و اهن امب ر   هرپ  ذی   ایم و اذ ن ایذ  اهن امب نشان ذهه   ع   فتاون  پن زنان و مبذان مافتاون م ها ذ

 یعاه  نلبذن ااانپن مب اط    پادش نتشا ن ایذ  

 شرکت در مهمانی و پارتی شبانه

هرا  نشررران ذههر    با بم وایهران 05/0( ذی   رررن  م ها ذایم  نیرتب  از 073 0 هرا ب نتپار  آزمان ران )

  اد  و ذی اهن  این  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ   ما

 پن زنان و مبذان ذی درربر  ذی مرعانا و پایفا دررنان  فتاون  10م ذی   ول دررعای  t ها ب نتپا  آزمان 

     ادر  و اهن امب ر   هررپ  ذی رباهشم ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن زنان و مبذان ما

مبذان نررن     زنان رباهش  پشرتبم    9م دربر  ذی مرعانا و پایفا درنان  نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول درعای 

 ذهه    نرن     دبر  ذی مرعانا و پایفا دنان  از هاذ نشان ما

 مقاومت در پذیرش هنجارهای جامعه

ها نشران ذهه   ع    با بم وایهان  05/0( ذی   رن  م ها ذایم راچلتب  از 537 6 ها ب نتپا  آزمان ران )

  اد  و ذی اهن  این  اه  از نتاهآ یذه  ذو  ا تتاذ  داذ   ما
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 پن زنان و مبذان ذی متاوم  ذی پ هبج ههاایهام  ام   فتاون  10م ذی   ول درعای  t ها ب نتپا  آزمان 

ادررر  و اهن امب ر   هررررپر  ذی  بوز  ر م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشررران ذههر   فتراون  پن زنان و مبذان ما

مبذان نررررنر   ر  زنران متراومر    9م متراومر  ذی پر هبج ههارایهرام  رام ر  نتش ذایذ   هرا ب نتراهآ  ر ول درررعرای 

 ذهه     پشتبم ذی متا   پ هبج ههاایهام  ام   از هاذ نشان ما

 متاهالن متفاوت است.های آن در بین مجردان و مقاومت در پذیرش هنجارهای رسمی و شاخص 

 ها: آمای ربو 11م   ول دعای 

 فاه  
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 616. 7.020 21.05 130 مابذ  ام   ااانپن    فا را  ا

 373. 5.809 18.41 243 متاه 

 419. 4.778 14.01 130 مابذ یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ 

 243. 3.785 11.68 243 متاه 

 307. 3.504 12.85 130 مابذ مخار   ه   ا یا ن  و ذو تا

 235. 3.667 10.49 243 متاه 

 157. 1.787 14.44 130 مابذ پادش    مب اط ااانپن نلبذن یعاه 

 118. 1.834 14.84 243 متاه 

 202. 2.302 5.57 130 مابذ مرعانا ذی دبر 

 155. 2.416 5.01 243 متاه 

 1.120 12.767 67.92 130 مابذ  ام   ههاایهام پ هبج متا   ذی متاوم 

 709. 11.060 60.42 243 متاه 

 هام مرتت : آزمان نعان 12م   ول دعای 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 ااانپن    فا را ا 

  ام   

Equal variances assumed 10.612 .001 3.893 371 .000 2.646 .680 1.310 3.983 

Equal variances not assumed 
  

3.677 224.759 .000 2.646 .720 1.228 4.065 

یعاه  نلبذن اااع  و 

 عبب هانااذ 

Equal variances assumed 6.324 .012 5.155 371 .000 2.329 .452 1.440 3.217 

Equal variances not assumed   4.808 217.111 .000 2.329 .484 1.374 3.283 

Equal variances assumed 1.023 .312 6.035 371 .000 2.368 .392 1.597 3.140 
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  ا یا ن  و ذو تا

 مخار   ه 

Equal variances not assumed 

  

6.119 274.254 .000 2.368 .387 1.606 3.130 

 ااانپن نلبذن یعاه 

 پادش    مب اط

Equal variances assumed .620 .431 -2.051 371 .041 -.405 .198 -.794 -.017 

Equal variances not assumed   -2.067 269.686 .040 -.405 .196 -.791 -.019 

 Equal variances assumed .527 .468 2.172 371 .030 .561 .258 .053 1.069 مرعانا ذی دبر 

Equal variances not assumed   2.204 274.840 .028 .561 .255 .060 1.062 

 متا   ذی متاوم 

 ههاایهام پ هبج

  ام   

Equal variances assumed 3.133 .078 5.908 371 .000 7.499 1.269 5.003 9.995 

Equal variances not assumed 

  

5.657 233.331 .000 7.499 1.326 4.888 10.11

1 

 

 بی توجهی به قوانین جامعه

هرا  نشررران ذههر    با بم وایهران  05/0( ذی  رررن  م ها ذایم راچلتب از 612 10 هرا ب نتپار  آزمان را ن )

  اد  و ذی اههصاین  اه  از نتاهآ یذه  ذو  ا تتاذ  داذ ما

 پن مابذان و متراهمن ذی  ا فا را  ر  ااانپن  رام ر  فتراون 12م ذی  ر ول درررعرای  t هرا ب نتپار  آزمان 

 ادر  و اهن امب ر  وضر پ  فاه  ذی م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن مابذان و متاهمن ما

مابذان نررن     متاهمن  پشرتب  ا فا    11م  ا فا را    ااانپن  ام   نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول درعای 

    ااانپن  ام   هرته  

 رعایت نکردن قواعد و عرف خانواده

هرا نشررران ذههر    با بم وایهران  05/0( ذی  رررن  م ها ذایم راچلتب از 324 6 هرا ب نتپار  آزمان را ن )

  اد  و ذی اههصاین  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ ما

 پن مابذان و متراهمن ذی یعراهر  نلبذن اااعر  و عبب هرانااذ   12م ذی  ر ول درررعرای  tزمان  هرا ب نتپار  آ

 ادر  و اهن امب ر  وضر پ  فتاون م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن مابذان و متاهمن ما

مابذان نررن     متاهمن   11 مفاه  ذی یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ  نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول درعای 

 ذی یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ  از هاذ نشان ما ذهه   

 دوستی و رابطه با جنس مخالف
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 ادر   ها مانشران ذهه    با بم وایهان  05/0( ذی  رن  م ها ذایم  نیرتب از 023 1 ها ب نتپا  آزمان را ن )

 داذ و ذی اههصاین  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  

 پن مابذان و متاهمن ذی ذو رتا و یا ن   ا  ه  مخار  فتاون  12م ذی   ول درعای  t ها ب نتپا  آزمان 

 ادر  و اهن امب ر  وضر پ  فاه  ذی م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن مابذان و متاهمن ما

مابذان نرررن     متاهمن   11م آ   ول دررعای رباهش ذو ررتا و یا ن   ا  ه  مخار  نتش ذایذ   ها ب نتاه

 رباهش  پشتب ذو تا و یا ن   ا  ه  مخار  از هاذ نشان ما ذهه   

 رعایت نکردن قوانین مربوط به پوشش

 ادر  ها مانشران ذهه    با بم وایهان  05/0( ذی  رن  م ها ذایم  نیرتب از 620 0 ها ب نتپا  آزمان را ن )

 نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ  و ذی اههصاین  اه  از

 پن مابذان و متاهمن ذی یعاه  نلبذن ااانپن مب اط    پادرش  12م ذی   ول درعای  t ها ب نتپا  آزمان 

 ادر  و اهن امب ر  وضر پ  فتاون م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن مابذان و متاهمن ما

مابذان نرررن       11م ط    پادررش نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول دررعای فاه  ذی یعاه  نلبذن ااانپن مب ا

 متاهمن فعاه   پشتبم    یعاه  نلبذن ااانپن مب اط    پادش از هاذ نشان ما ذهه    

 شرکت در مهمانی و پارتی شبانه

 ادر   ها ماهان نشران ذهه    با بم وای 05/0( ذی  رن  م ها ذایم  نیرتب از 527 0 ها ب نتپا  آزمان را ن )

 و ذی اههصاین  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ 

 پن مابذان و متاهمن ذی درربر  ذی مرعانا و پایفا دررنان    12م ذی   ول دررعای  t ها ب نتپا  آزمان 

  ادر  و اهن امب ر  وضر پ فتاون م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن مابذان و متاهمن ما

مابذان نررن     متاهمن   11م فاه  ذی دربر  ذی مرعانا و پایفا درنان  نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول درعای 

 فعاه   پشتبم  بام دبر  ذی مرعانا و پایفا دنان  از هاذ نشان ما ذهه   

 مقاومت در پذیرش هنجارهای جامعه

 ادر   ها مانشران ذهه    با بم وایهان  05/0ز ( ذی  رن  م ها ذایم  نیرتب ا133 3 ها ب نتپا  آزمان را ن )

 و ذی اههصاین  اه  از نتاهآ یذه  اول ا تتاذ  داذ 
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 پن مابذان و متاهمن ذی متاوم  ذی پ هبج ههاایهام  ام   فتاون  12م ذی   ول دعای  t ها ب نتپا  آزمان 

 ادر  و اهن امب ر  وضر پ  فاه  ذی  بوز م ها ذایم و اذ ذایذ  اهن امب نشران ذهه   فتاون  پن مابذان و متاهمن ما

مابذان نرررن     متاهمن متاوم    11م متاوم  ذی پ هبج ههاایهام  ام   نتش ذایذ   ها ب نتاهآ   ول دررعای 

 ذهه     پشتبم ذی متا   پ هبج ههاایهام  ام   از هاذ نشان ما

 های سنی مختلف متفاوت است.های آن در گروهمقاومت در پذیرش هنجارهای رسمی و شاخص 

ها: فا پ  مپان پن13م   ول دعای   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 34 9 22.54 18.68 960. 6.853 20.61 51  ال  25-18  ام    ااانپن      فا را   ا

 33 9 20.82 18.10 684. 6.042 19.46 78  ال  26-30

 39 9 21.64 18.56 774. 6.837 20.10 78  ال  31-35

 37 9 20.13 17.43 681. 6.528 18.78 92  ال  36-40

 34 9 21.65 18.03 895. 5.514 19.84 38  ال  41-45

 34 9 18.11 14.72 836. 5.016 16.42 36  ال  46-50

Total 373 19.33 6.375 .330 18.68 19.98 9 39 

یعاه  نلبذن اااع  و عبب 

 هانااذ  

 25 6 15.73 13.10 655. 4.674 14.41 51  ال  18-25

 22 6 14.12 12.21 481. 4.247 13.17 78  ال  26-30

 24 6 13.40 11.43 495. 4.368 12.41 78  ال  31-35

 29 6 12.76 10.96 453. 4.344 11.86 92  ال  36-40

 18 6 12.84 10.58 557. 3.432 11.71 38  ال  41-45

 18 6 12.05 9.78 560. 3.358 10.92 36  ال  46-50

Total 373 12.49 4.298 .223 12.05 12.93 6 29 

  ه    ا یا ن   و  ذو تا

 مخار  

 19 4 13.71 11.62 521. 3.718 12.67 51  ال  18-25

 18 4 12.60 10.94 418. 3.692 11.77 78  ال  26-30

 20 4 12.39 10.64 440. 3.887 11.51 78  ال  31-35

 20 4 12.21 10.72 374. 3.587 11.47 92  ال  36-40

 17 4 11.52 9.43 514. 3.169 10.47 38  ال  41-45
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 20 4 9.63 7.26 583. 3.501 8.44 36  ال  46-50

Total 373 11.31 3.780 .196 10.93 11.70 4 20 

 مب اط ااانپن  نلبذن  یعاه 

 پادش    

 17 11 15.01 14.05 240. 1.713 14.53 51  ال  18-25

 21 12 15.25 14.44 202. 1.788 14.85 78  ال  26-30

 18 11 15.06 14.27 200. 1.763 14.67 78  ال  31-35

 23 9 14.88 14.06 207. 1.986 14.47 92  ال  36-40

 20 12 15.65 14.40 308. 1.896 15.03 38  ال  41-45

 18 11 15.55 14.40 283. 1.699 14.97 36  ال  46-50

Total 373 14.70 1.826 .095 14.52 14.89 9 23 

 10 2 5.91 4.56 336. 2.397 5.24 51  ال  25-18 مرعانا  ذی دبر 

 10 2 5.89 4.87 256. 2.263 5.38 78  ال  26-30

 10 2 6.15 5.03 280. 2.473 5.59 78  ال  31-35

 10 2 6.02 5.02 253. 2.429 5.52 92  ال  36-40

 8 2 5.16 3.69 363. 2.238 4.42 38  ال  41-45

 10 2 4.63 3.26 338. 2.028 3.94 36  ال  46-50

Total 373 5.20 2.389 .124 4.96 5.45 2 10 

 پ هبج  متا   ذی  متاوم 

  ام    ههاایهام

 92 43 71.17 63.74 1.850 13.211 67.45 51  ال  18-25

 90 42 67.19 62.06 1.288 11.371 64.63 78  ال  26-30

 95 41 67.21 61.36 1.469 12.970 64.28 78  ال  31-35

 109 34 64.60 59.59 1.262 12.100 62.10 92  ال  36-40

 83 40 64.84 58.11 1.661 10.240 61.47 38  ال  41-45

 75 42 57.59 51.80 1.425 8.548 54.69 36  ال  46-50

Total 373 63.04 12.202 .632 61.80 64.28 34 109 

 

هام ذه ، اما ربو  ررال یخ ما 25-18هام  ررها  پشررتبهن متاوم  ذی ربو  13م  ب ا ررا  نتاهآ   ول دررعای 

 ررال  60فا  46 ررال نپن متاوم   ارها ذی پ هبج ههاایهام  ام   ذاین   ربو   ررها  30فا  26و  35فا  31 ررها 

یوذ متاوم  ذی پ هبج ذه  ر  هب چ   رن  ارفب ماهعچهپن، نتاهآ نشران ما رعتبهن مپنان متاوم  یا نشران ذاذن  

ههاایهام هعچان  ا فا را    ااانپن  ام  ، یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ ، ذو رتا و یا ن   ا  ه  مخار  و 

 داذ  انا مشاه   نعاداذ  اما، ذی یعاه  ااانپن مب اط    پادش فتاون چهدبر  ذی مرعانا و پایفا دنان  رعتب ما
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: فلیپ  وایهان 14م   ول دعای   

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Between Groups 474.264 5 94.853 2.377 .038  ام    ااانپن      فا را   ا

Within Groups 14642.176 367 39.897   

Total 15116.440 372    

 Between Groups 373.430 5 74.686 4.218 .001 هانااذ  یعاه  نلبذن اااع  و عبب 

Within Groups 6497.787 367 17.705   

Total 6871.217 372    

 Between Groups 437.994 5 87.599 6.593 .000 مخار    ه    ا یا ن   و  ذو تا

Within Groups 4875.931 367 13.286   

Total 5313.925 372    

    مب اط ااانپن  نلبذن  یعاه 

 پادش 

Between Groups 14.927 5 2.985 .894 .485 

Within Groups 1225.041 367 3.338   

Total 1239.968 372    

 Between Groups 103.896 5 20.779 3.778 .002 مرعانا  ذی دبر 

Within Groups 2018.618 367 5.500   

Total 2122.515 372    

 ههاایهام  پ هبج  متا   ذی  متاوم 

  ام  

Between Groups 3991.602 5 798.320 5.700 .000 

Within Groups 51397.872 367 140.049   

Total 55389.475 372    

 

ما  05/0ر  رعتب از  Fدراذ  ا فا       رن  م ها ذایم آزمان مشراه   ما 14م هعاننای ر  ذی   ول درعای 

هام  رها مختی  ذی ،  ا فا را    ااانپن  ام  ، یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ ، ذو رتا   ادر ، فتاون  پن ربو 

ذای ا    ر  متاوم  ذی پ هبج ههاایهام  ام   م ها و یا ن   ا  ه  مخار ، دربر  ذی مرعانا و پایفا دنان  و ذی
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هرام  رررها مختی   ر  رلراظ آمرایم ذهر  فتراون مپران پن متراومر  ذی پر هبج ههارایهرام  رام ر  ذی رب رر  نشررران ما

 ذای ا   م ها

 های آن در مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است.مقاومت در پذیرش هنجارهای رسمی و شاخص 

 

هاپ  مپان پن: فا 15م   ول دعای   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound Upper Bound 

 34 9 20.42 17.63 702. 6.583 19.02 88 رایذانا  ام   ااانپن    فا را  ا

 39 9 20.81 18.82 504. 6.565 19.81 170 رایدها ا

 36 9 20.56 18.14 608. 5.834 19.35 92 اید  رایدها ا

 28 9 19.44 14.30 1.240 5.949 16.87 23 ذرتبا

Total 373 19.33 6.375 .330 18.68 19.98 9 39 

یعاه  نلبذن اااع  و عبب 

 هانااذ 

 23 6 14.03 12.25 447. 4.194 13.14 88 رایذانا

 29 6 13.01 11.70 331. 4.319 12.36 170 رایدها ا

 29 6 13.59 11.78 456. 4.373 12.68 92 اید  رایدها ا

 18 6 11.78 8.66 752. 3.605 10.22 23 ذرتبا

Total 373 12.49 4.298 .223 12.05 12.93 6 29 

  ه   ا یا ن  و ذو تا

 مخار 

 20 4 12.76 11.24 381. 3.575 12.00 88 رایذانا

 20 4 11.77 10.56 305. 3.977 11.16 170 رایدها ا

 20 4 11.83 10.30 384. 3.679 11.07 92 اید  رایدها ا

 16 4 12.16 9.32 686. 3.292 10.74 23 ذرتبا

Total 373 11.31 3.780 .196 10.93 11.70 4 20 

 مب اط ااانپن نلبذن یعاه 

 پادش   

 19 11 14.84 14.16 171. 1.605 14.50 88 رایذانا

 23 9 15.09 14.53 142. 1.849 14.81 170 رایدها ا

 21 9 15.06 14.27 199. 1.912 14.66 92 اید  رایدها ا

 20 11 15.74 13.91 443. 2.125 14.83 23 ذرتبا

Total 373 14.70 1.826 .095 14.52 14.89 9 23 

 10 2 6.35 5.24 279. 2.618 5.80 88 رایذانا مرعانا ذی دبر 

 10 2 5.35 4.68 170. 2.213 5.01 170 رایدها ا

 10 2 5.66 4.64 257. 2.463 5.15 92 اید  رایدها ا

 10 2 5.49 3.64 444. 2.128 4.57 23 ذرتبا
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Total 373 5.20 2.389 .124 4.96 5.45 2 10 

 پ هبج متا   ذی متاوم 

  ام   ههاایهام

 92 34 67.16 61.75 1.359 12.749 64.45 88 رایذانا

 109 38 65.06 61.25 965. 12.588 63.16 170 رایدها ا

 95 42 65.25 60.58 1.175 11.271 62.91 92 اید  رایدها ا

 75 42 61.29 53.15 1.962 9.410 57.22 23 ذرتبا

Total 373 63.04 12.202 .632 61.80 64.28 34 109 

 

ذه ، ذی وااو، یعاه  نلبذن اااع  و فب یخ ما پشتبهن متاوم  ذی م ای  فلصپیا پاهپن 15 ب ا ا  نتاهآ   ول 

ذه  فا م ای  فب  پشررتب یخ ماعبب هانااذ  و درربر  ذی مرعانا و پایفا دررنان  ذی ایباذ  ا م ای  فلصررپیا پاهپن

وم  ذی پ هبج ههاایهام راهش یوذ متافلصررپیا  ارفب، ر  اهن نپن  بربیت  از اهن ا رر  ر  هب چ   ررن  ارفب ما

   فتاون ملرررا ررا مشرراه   ها و متیپب ا رریا ه ها متاوم  ذی پ هبج ههاایهام  امها    ذی  رراهب درراه ما

 داذ نعا

: فلیپ  وایهان 16م   ول دعای   

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Between Groups 187.030 3 62.343 1.541 .204  ام    ااانپن      فا را   ا

Within Groups 14929.409 369 40.459   

Total 15116.440 372    

یعاه  نلبذن اااع  و عبب 

 هانااذ  

Between Groups 161.970 3 53.990 2.969 .032 

Within Groups 6709.247 369 18.182   

Total 6871.217 372    

  ه    ا یا ن   و  ذو تا

 مخار  

Between Groups 58.493 3 19.498 1.369 .252 

Within Groups 5255.432 369 14.242   

Total 5313.925 372    

 مب اط ااانپن  نلبذن  یعاه 

 پادش    

Between Groups 6.133 3 2.044 .611 .608 

Within Groups 1233.835 369 3.344   

Total 1239.968 372    

 Between Groups 46.698 3 15.566 2.767 .042 مرعانا  ذی دبر 

Within Groups 2075.816 369 5.626   

Total 2122.515 372    

 پ هبج  متا   ذی  متاوم 

  ام    ههاایهام

Between Groups 959.727 3 319.909 2.169 .091 

Within Groups 54429.747 369 147.506   

Total 55389.475 372    
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درراذ فهرا ذی ذو درراه  یعاه  نلبذن اااع  و عبب هانااذ  و مشرراه   ما 16م هعاننای ر  ذی   ول دررعای 

ما  ادر  فتاون م هاذایم  05/0ر  راچلتب از  Fدربر  ذی مرعانا و پایفا درنان   ا فا       رن  م ها ذایم آزمان 

 داذ یم مشاه   نعاذی متاطو مختی  فلصپیا و اذ ذایذ  ذی  اهب ماایذ فتاون م هاذا

 بحث و نتیجه گیری 

ها و حصررال فاایق ها ه   ههاایها  ب اثب پپشررهراذ ایباذ ها ربو  بام ح  مرررائ  منتم ذی  ام  ، ههاایها ظرای ما

مانه  ر   ا رپبن   ههاایها    اهن ذرپ   ااا ما ع ا از ن ب یااه م ر  ذاین  مایذ فصراهب ضرعها و ها ی رعا ابای ما

ذهه   آنچ  ر  از ن ب ههاایها اهعپ  ذایذ، یشرای هام ا تعاعا پا را مان ا  ایزدرا  ام   ذی فاایق هررته  و    نپاز

رهه  و اهن ا تعاعا نادررا از ادررخا ررا ا رر  ر   ا هل ه ب ایفناط متتا   ذاین   ادررخا  ذی ای  چپنها ذاویم ما

ااهران طپ   (   هرا باهن،  را فا ر   ر  اههلر  ذانشررر 34: 1386رههر  )ملررررها، هرا یا  ر  ذه بان نپن مهتتر  ماایررراون

ها، اعتتاذان و ییتایهام متتاوفا ذی اهن عب رر  ذی حال مباوذ  و رتتعان ام از ایباذ ا رر  و ایباذ  ا یبههگررررتبذ 

 ادره ، ضرعن پپبوم از هل ه ب ذی هصرا  ییتایها و ععیلبذهاهشران را     ه  درل  عع  ربذ  و را  ذی متا   ما

   از اهن یو، عاامر   رام ر  درررهراهتا ذی پر هبج هرا عر   پر هبج زنهر ماضررراعران مختی   را هم ذ ررر   ر  مخرارتر  ما

 ههاایهام  ام   و حتا هانااذ  فاثپبر این     

نتش عع   ههاایها ذی  ام  ، فه پم ا تعاعا و فن پ  از آنرا ذی یوا ط ا تعاعا ا ر  و    هعپن عی  ا ر  ر  

ان  درها ران )مانه  ذاین ویب( از مترا  ربامب ها ذ تای ا تعاعا نپن ا تتاذ  ربذ  بام ف به  ذاپتتب آن  بها از  ام  

ان  ررررتبهام ما ررپتا و رای ذی ه   ررازمان اذایم ا ررتتاذ  ربذ هاها چان آذاب ذهها، ایو  بام  پان آن از مثال

(  منا ق  ا اهن ف به ، ایباذم ر  ذی ه  ملپط ا تعاعا هلرران ابای ذاین  از هم فن پ  ربذ  و 85: 1390)درربآ ا، 

ذادررت    فاان  فأثپب درر بیا ذی فن پ  ایباذ از هل ه بهام ماازم مافاان رت  ر  ملپنا مث  دررنل ذی نتپا  ما

رهه  و از اهن یو، ذی اهن ییرا  ربه تب  ادر   ذی وااو، ذی اهن ییرا، ایباذ    وا رن  درهاهت  نشر ن یاحتتب ایفناط  بابای ما

نعراههر   از و آ رررانتب اا ا     ههارایدرررلها ربذ  و ذی مترا   ههارایهاها ر  ذی هانااذ  و  ام ر  و اذ ذایذ ا  عیم ما

هام مت  ذم از انپ  یبههگ و ههاایهام اعتتاذم، ایزدررا و اذ یا  ب ا ررا  ملرت  رراها، یبذ ییتایهام ا تعاعا ه

رهر  )یبوزان و اانانا مایذ انال هاذ ها  ام ر  و هعچهپن نتش هاذ ذی ا تعرا  و هاهتا ر     ررر  آویذ  فه پم ما
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  مپان  راهتای ا تعاعا و ذه  ر  انتصرارا   هههاایم واتا یوم مافاان رت   ا(  ذی وااو، ما565: 1392یبوزان، 

هاها    رلاظ  اهتایم اهااذ د   ایباذ  بام عع  ربذن هعاههگ  ا اه اب و ههاایهام یبهه ا یبههگ، مپان فااناها

آوین  و (  زمانپل  ههاایهام  ام   یشرایم میراع   ب ایباذ ما161: 1389و هاذ ههاایها و اه اب و اذ ذایذ )یهتنی، 

پبذازن  رهه   ا آن    متا ی  مان ب ربیتن دررباهط هاذ و  ام   ههاایم یا مها ررب ایزها ا نعااز  رراها ایباذ  ا ذی 

  ون آنل  اصر  اانان درلها ذادرت   ادره   راها ههاایهام  ام    ا مهایو ایباذ ذی فیراذ ا ر  و ایباذ آن یا مخار  

رهه      ن ب ها باهن از پ هبج آن هاذذایم مارهه  آن ههاای  ب آنرا فلعپ  د   ا   و  ذانه  و احرا  ماهاذ ما

مبفن زمانا ر  هلا از اهن ذو )ه ب و و پی ( ها هب ذو فااما مل وذ و ذی ذ تب  یبذ نناد ، اهتمرن ییتایم ذی  ای 

مختی  ن پب آناما ذی یبذ ظاهب هااه  دررر      طای مثال، واتا  ام   رامم  بیبذ رهتبل ذایذ، وم ناعا احررررا  

ملتاا ا ررر ، وم ناعا احررررا   ر اها و ار یفا هااهر  ربذ؛ زمرانا رر  هب ذو هر ب و ههارای از ذهر  یبذ پاچ و  ا ا

ههاایم هام ا تعاعا یا نه هبذ، ذچای ناعا احررا   ااننوام ا تعاعا هااه  ذادر ؛ و زمانا ر  یبذ ایزج و ههاای

فاانه      راین  ع ا ها    ههاایم و اننوا مافا،  اا یا ر      ن ب مبفن هب  ر   هن   پ ان ا؛ ه ها احررا   ا

 (  60: 1387،    نت  از   یا و اهنبم، 150-151: 1380 این مهتبذ ذی یبذ ظاهب دان  )فنبهنم، 

رهه ران م تت ن  ر  ااانپن ما اذ ذی  ام   رره  و ا هعا هرررته  و  بام دررباهط حال ه ها  پشررتب مشررایر 

بفن م تت  ا ر  ر   راهتای ا تعاعا   ه م ر  حا ر  ذویان م ینپت  ا ر ،  رنب در    ادره   محاضرب متپ  نعا

ها و آذاب   ه م ا ر  ر  ذی مپان ف اذل ا تعاعا  پن ا نای و اه اب آن از  پن  بوذ  رزم  اهن ع   ف اذل هیق ایزج

ط رز  یا  بام ازذواج و ادتیال یباهم نر  ان  ض ایزج  اذن          طای مثال، مبفن م تت  ا   ر  واتا  ام   دباه

   نت  از   یا و اهنبم،   121: 1380داذ ر  مایذ پره  نپر  )  هق، هام   ه م حارم ماها و ههااینله ، ایزج

اهماا، رعتب ذچای  –ها و ههارایها و اااع  ایزدرررا (   ام ر   رررهتا و  ام ر  م ین    ذرپر  فثنپر  ایزج61: 1387

دان  و حال آنل   ام   ذی حال ر ی از  هتا    م ین،    ذرپ  فی پ  ههاایهام  هتا و اااع  فهش ما نا رامانا و

دراذ  ذویرپم اهماا ایزدرا پپشرپن و ع   ا رتتبای و فثنپ  ههاایهام م ین ذچای ه  وضر پ  نا ررامان و آنامپ  ما

    طنق ن ب ذویرپم ذی چهپن اوضراعا، رایربذهام ذان   درها ران  یا نتپا  پپام  فتررپم رای ماپپ اهش ادرلال آ رپب

وهژ  فترپم رای،    طای ریا ف او  و فتا   ملثب  ب هل ه ب ن این   ذی نتپا  ذی  ن ا  ا تعاعا، ااانپن مشتب  و مرم  

 پن    یا ن   "ههاایمآناما و  ا"(  ذویرپم ذی 37: 1382دراذ )فا ریا، اهن ااانپن از  رام یبذ  ا مشرل  ماا   ما
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ار ع  مبذ   ام   ذی حال انتتال از مبحی  ههاایها ادای  ذایذ و    اعتتاذ وم اهن انلباب ناعا عل  انلباب و فی پ 

دان   رهتا    م ین ا ر   او م تت  ا ر  ر  ذی دباهط ا تعاعا مرتللم و پاه ای، آیزوها از طبهق ههاایها فع ه  ما

دراذ ر  ذ ر  یتن آیزوها، آناما ها ه  وضر پ  غپباا   فع ه  آیزوها اهااذ ماها و    فنو آن از  پن یو  ا ناههاایم

هام مختی  نشرران درراذ ر  هاذ یا    دررل درران  پ  ه  وضرر پ  نایضرراهتا ا تعاعا ذائعا اهااذ مانپایتها ما

ااانپن متتراون  (  طنق فئایم هپبدرررا مپنان  راوی ایباذ  ر  ههارایهرام ا تعراعا و یعراهر 31: 1378پای، ذهر  )ییپوما

ا ر   هب چ  اهن اعتتاذ ذی یبذ ضر پتتب  ادر   پشرتب احتعال ذایذ ر  ههاایدرلها ره    ها باهن انلباب    عی  یت ان 

دررراذ  یبذم رر  هاذ یا فلر  فرأثپب اعتتراذان م عال ذی  رام ر  هرا وااو مااعتتراذ و پراهنهر م  ر  اعتنرای ههارایهرا و ارانان

رپبذ  هپبدررا  ب اهن  اوی ا رر  ر  رانارانا م هعهاا  اذن و یعاه  ااانپن ذی ن ب نعاننپه ، هپچ وظپت  اهماا  با

فاان از ن ب فاب ا  ررهاپ      هعپن ذرپ  انلباب از ن ب او زهب فأثپب اعتتاذان  مپنان اعتتاذ    ههاایها و ااانپن یا ما

چ  ایباذ رعتب اعتتاذ ذادررت   ادرره  ر   اه  از درراذ  او  ب اهن  اوی ا رر  هب  ب همب اهمق م عال ذی  ام   وااو ما

فاان نتپا  ربی   ب منهام اهن ن به  ههاایها و ااانپن پپبوم رهه   پشرتب احتعال ذایذ ر  مهلبب دران    ها باهن، ما

 ییتایم آنرا  پشتب ا     هب چ  ایباذ رعتب م تت ، وا رت  و پاهنه   اده  احتعال رآ

رهه ران فتبهنا هام پژوهش نشران ذاذ  در  ر  رباهش    متاوم  ذی  پن مشرایر از هایت   ها ب نتاهآ    ذ ر  آم  

ذه  ر  ربوها ذهه   اهن امب نشران مامتا رط یو    رم ا ر  و ذی متا   ههاایهام  ام   متاوم  زهاذم نشران نعا

م  ، ااانپن و متبیان  ام   ان  ذی متا   ههاایهام ی رعا و غپب ی رعا  ار   بام دربر  ذی پژوهش انتخاب در  

ذی ر  آنرا متنو رایدرها را     ار  70ان  و ذهه ، و از آناا ر  اهن ربو  ذانشرااهان ذانشر ا   اذ متاومتا نشران نعا

م ذه  ر  فلصرپمن  ار ذی رهتبل ایباذ    یعاه  نلبذن ااانپن نتش ذادرت  ا ر  و  ب ا را  متاهرر  ان  نشران ما اذ 

ان  ر  اهن ذی پ هبج ههاایهام مشرخ  در  ر  ایباذ ذی متنو رایذانا متاوم   پشرتبم نشران ذاذ متاطو فلصرپیا 

ذی   رتبم از ااانپن  ام   ذادرت  ا ر   هعچهپن مشرخ   ذه  هب چ  فلصرپمن یبذ  ارفب  اذ امب نپن نشران ما

ذه  ایباذ هب چ  امب نشران ما  رال متاوم   پشرتبم ذه   در   ا ر  ر  اهن 30م  رها رعتب از ربذه  ر  ذی یذ 

م مابذان و متاهمن نپن فبم از ااانپن و ههاایهام  ام   ذاین   ذی متاهررر ها   ذی  ذی رر درران ایناهش ما ررن

مشرخ  در  ر  مابذان متاوم   پشرتبم نررن     ههاایهام  ام   ذاین  ر   ا فا      اهن امب ر  ذی ن ب   پبهم  

فاان رت  ر  طنپ ا ا ررر  ذی ذویان  اانا و مابذم   رررال ابای ذاین  ما 30تب از مابذان ذی ربو  هام  رررها رع
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ان  ر  اهن امب نپن ماه  اهن امب متاوم  ذی متا   پ هبج ههاایهام ذه   دراذ  مبذان نپن  پشرتب از زنان متاوم  ذادرت 

متاوم  نشرران ذهه    بها از هام پررربان  و مبذان  ذی متا   ههاایها  ا رر  ر  مبذان  ا هصرری  مبذان ا و دررپنه 

مبفن  ا ا رتهاذ    آمایهام ی رعا انلبایان   "یشرای"و ن به   "درهاهتا ا "درها را انلباب، ن پب هام  ام  ن به 

(؛  1955ان    راحنه بانا چان مبفن )ااتصراذم یا از متیپبهام مب اط     نهلایم ذانررت  –ا تعاعا، پاه ا  ا تعاعا 

ها  ب اهن  اوین  ر  احررررا  ملبومپ   ( ذی هصرررا  اهن ن به 1975(؛ مپیب)1960اوهیپن)(؛ ریاوایذو 1955راهن)

ااتصراذم پاهپن، نناذ درباهط مها رب زن را و ایضرام نامها رب نپازها، آنان یا     رع  ییتای  – اانان  ا پاه ا  ا تعاعا 

ع   پ هبج ههاایهام  ام   ا رر    فاان رت  ر  فلصررپمن پاهپن عامیا  ب ذه   ذی نتپا  ما نهلایان   رراق ما

م م هاذای هعان ان  ر  مشرخ  در   پن متاوم  ذی متا   پ هبج ههاایهام  ام   و رباهش    فلصرپمن  ار یا ن 

م لا را و اذ ذایذ  از  راها ذه ب،  ب ا را  ن ب  رافبره  فأثپب هعهشرپها ذی راذرا ها ذویان  یاغ،    مبافب  پش از 

(  ه ها مپنان ایفناط  اانان  ا هل ه ب، درر ن اهن ایفناط و  ررن  اانا از 401: 1386پعا،  ررهپن  ارفب ا رر  ) رری

:  1390عاامیا ا ر  ر   ب ههاایربهنم  اانان ملثب ا ر  زهبا اهن  رن، مررت   فأثپبپ هبم و یبارپبم ا ر  )درربآ ا، 

ه  دررر ن از ر درررت  فا   ذایذ  نلت   (  رپ نن،    یبای  اذن  ام      عهاان وهژرا  اامو مت  ذ و نپن ناعا مب27

اا   فام  ذی ان هشر  رپ نن یذ اهن مررئی  ا ر  ر  نرر    ه     رلاظ اهماا نررن     نرر  انیا ذچای مشرل  ا ر   

هام مشرتب  و عمهق ععاما یا او ذی پا را    اهن پب رش ر  آها دراه  ظرای ه  نرر  همن  هااهپم  اذ ر  ایزج

ها متبط و در ه     و اذ آوین ، عهاان ربذ ر  نرر  همن  فا رپ  رعبا  رهه   از یبذرباها رهه  و یبذربانا اذ ما

هام ذه   ذی وااو    عل ، وم م تت  ا ر  ر  نرر ام از ه  یون  یرراذ اهماا    ذ ر  نعا  ه  ا ر  و نشران 

ها یا     ره   ها اهن ایزج، اما آنهام پپشرپن    مررائ  اهماا  ررپای  پشرتب حررا  هررته  اان امبوز نررن     نرر 

پ هبن  )رپ نن، هام دررپا  زن را نعارهه   ههاایهام  ررهتا اات ای یا    مثا   عام  ف پپنذهه  ها دررل ی ط نعا

ام هها یوا ط ما  ا ن ا دراذ، اهن پپام هام م یههت  یتط    حاز  درخصرا مل وذ نعا(   ها باهن پپام 43-42: 1378

فاان رتر  رر  م  ر  ذ ررر  آمر   ذی پژوهش ماذههر   از اهن یو،  را فا ر   ر  نتپار فراثپب ابای ماانتناعا یا نپن فلر 

ههاایرنهها و ع   پ هبج ههاایها  ا  رن ایباذ مبفنط ا ر  و ایباذ ذی  رن نا اانا و  اانا متاوم   پشرتبم نررن  

 ذهه      ههاایها و ااانپن نشان ما
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Study of resistance towards accepting the official norms of the Iranian society (case 

study: students of Tehran Azad University over 2020-2021) 
 

Mona Robati1 Majid Radfar2 Ali Malek Pour3 

Abstract 

The present study seeks to investigate the resistance towards accepting the official norms 

of the Iranian society among students of Tehran Azad University. The study is applied 

research in terms of the research objective and a descriptive study in terms of research 

path. The statistical population includes all students of Azad University, Central Tehran 

branch, among whom 384 people were selected as the sample through systematic random 

sampling and answered the researcher-made questionnaire. The questionnaire was made 

up of 77 items. The raw data obtained from the research questionnaire were analyzed 

using SPSS26 software, independent t-test, and one-way ANOVA. Results of the 

independent t-test indicated that gender influences the resistance towards accepting the 

norms of society, and men are more resistant to accepting the norms compared to women. 

Results of one-way ANOVA revealed that various age groups perform differently in terms 

of accepting the norms, and older people are less inclined to resist the norms. It was also 

found that academic degree plays no part in the acceptance of or resistance towards the 

norms of the community; however, it was revealed from the indicators that those with 

lower academic degrees are more resistant towards accepting family rules and norms, and 

have a higher tendency to take part in nightly parties and gatherings. It was also found in 

the description of means that the level of participants' disregard for the rules of the society 

in terms of tendency to participate in nightly parties and gatherings was low. On the other 

hand, it was revealed that participants had a moderate level of disregard for the rules and 

norms of the society in terms of friendship and relationship with the opposite sex and the 

rules on clothing. Overall, the resistance towards the norms of the society was revealed 

to be low.  
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