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  قالط هب شیارگ رب رثؤم لماوع یتخانشهعماج یسررب

 ناشاک رهش نیجوز نایم رد
 1درف ییاباب هلادسا

 2یتداعس یسوم
 3ناوخا هناسفا 

 هدیکچ
 ياهدیدع لئاسم زاسهنیمز و هتشاذگ رثا هداوناخ راتخاس رب ،یعامتجا بیسآ کی ناونعهب قالط

 هب شیارگ رب رثؤم لماوع یتخانشهعماج یسررب فده اب ،رضاح شهوژپ ،ورنیازا .دوشیم هعماج رد
 ،شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم قیقحت شور .تسا هدش هتشاگن ناشاک ناتسرهش نیجوز نیب رد قالط
 ناونعهب رفن 384 اهنآ نایم زا هک هدوب ناشاک رهش نیجوز هیلک شهوژپ يرامآ هعماج و هدوب شیامیپ
 تهج ،نینچمه .دندش باختنا یفداصت يریگهنومن شور هب و نارکوک لومرف ساسا رب هنومن
 رازفامرن قیرط زا ،هدمآ تسد هب ياههداد هیلک و تسا هدش هدافتسا همانشسرپ زا تاعالطا يروآدرگ

Spss18، ياهریغتم نیب یگتسبمه هک داد ناشن قیقحت جیاتن .تسا هتفرگرارق لیلحتوهیزجت دروم 
 ،)948/0 یگتسبمه بیرض( نارگید تلاخد نازیم ،)940/0یگتسبمه بیرض( رسمه اب رظنفالتخا
 بیرض( درجت اب لهأت نارود هسیاقم ،)299/0 یگتسبمه بیرض( يدرف یتخانشناور یگژیو
 بیرض( يرادنید نازیم ،)946/0 یگتسبمه بیرض( رسمه شقن زا تاراظتنا ،)146/0 یگتسبمه
 ؛تسا هدوب میقتسم و رادانعم يرامآ ظاحل هب قالط هب شیارگ نازیم هتسباو ریغتم اب ،)978/0 یگتسبمه
 نازیم تارییغت دصرد 9/28 هک تسا نآ زا یکاح ینویسرگر لیلحتوهیزجت زا لصاح جیاتن نینچمه
 .تسا هدش نییبت روکذم لقتسم ياهریغتم طسوت قالط هب شیارگ
 شیارگ ،ینید يدنبیاپ ،نارگید تلاخد ،شقن زا تاراظتنا ،رسمه درکلمع ،هداوناخ :يدیلک ناگژاو
 .قالط هب
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 .یعامتجا مولع يرگشهوژپ سانشراک .3
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Sociological Study of the Tendency to Divorce among 
Couples in Kashan 

A. Babaeifard1 
M. Saadati2 
A. Akhavan3 

Abstract 
Divorce as a social damage on the family structure and the underlying 

issues affect serious countless community. Hence, the present study is to 
investigate the factors influencing the tendency to divorce among 
couples is written in Kashan city. The research method used was survey 
and study population all couples city of Kashan in the number of 6784 
inhabitants, of which 384 as the final sample based on the formula and 
random sampling. Also, questionnaires were used to collect data, And all 
data obtained through the application Spss18, has been analyzed. The 
results showed that the correlation between the variables of disagreement 
with the spouse (correlation coefficient 0.940), the degree of 
involvement of others (correlation coefficient 0.948), individual 
psychological characteristics (correlation coefficient 0.299), marriage 
comparison With celibacy (correlation coefficient 0.146), expectations 
from the role of spouse (correlation coefficient 0.946), the degree of 
religiosity (correlation coefficient 0.978), with the dependent variable of 
the tendency to divorce was statistically significant and direct; Also, the 
results of regression analysis indicate that 28.9% of the changes in the 
tendency to divorce are explained by these independent variables. 

Keywords: keywords: Family, Wife Performance, Expectations of the 
Role, the involvement of others, Religious Commitment, The Tendency 
to Divorce. 
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 همدقم

 ياههداوناخ ینعی ،رتکچوک يازجا تمالس هب طونم ،ملاس هعماج کی دوجو
 بوسحم نآ یساسا ياههیاپ زا یکی و هعماج ره يزکرم هتسه هداوناخ .تسه ملاس
 ناور تمالس رد ییازسب ریثأت دناوتیم بتارمهب ملاس ياههداوناخ دوجو ،دوشیم
 نیا رد .)3 :1380 ،يداتوا( دشاب هتشاد ياهعماج ره یناور تشادهب داجیا و دوجوم
 يدنویپ ناونعهب یعامتجا رظنزا هک تسا یتایح و مهم عیاقو زا یکی 1جاودزا ،نایم
 و رییغت راچد نآ اب نامزمه و هداوناخ رتسب رد هک دوشیم هتخانش درم و نز نیب ،تابثاب
 ،يدارا لمع کی ناونعهب جاودزا دنچره .تسا هتشگ راودا یمامت رد یقیمع تالوحت
 طباور و ناسنا یعامتجا یگدنز اما ؛تسا يدرف ياههاگدید و تالیامت ،تساوخ عبات
 ،یعامتجا ،يداصتقا ياهریغتم اب هیوسود یطباور تحت ار جاودزا ،نوماریپ اب وا هدیچیپ
 هجوتدروم یعامتجا هدیدپ کی ناونعهب اذل و دهدیم رارق یسایس یتح و یتیعمج
 تسا هتفرگرارق ناسانش تیعمج و ناسانشهعماج هلمجزا یعامتجا مولع نیققحم
 .)390:1383 ،ناراکمه و هدون يدمحا(

 ضراوع و كرتشم یگدنز یگدیشاپمهزا رطخ رضاح رصع دننام ياهرود چیه رد
 نیا هاگ هک دهدیم ناشن اهشهوژپ .دنکیمن دیدهت ار اههداوناخ نآ زا یشان ءوس
 ،نلاگس( تسا هدیسر ربارب ود هب لاس 20 ًالثم یهاتوک تدم یط رد 2قالط نازیم

 ياهینارگن و اههدقع زورب بجوم هداوناخ رد ییادج زا یشان تالکشم .)24 :1370
 رکذ یتح و دنکیم ادیپ زورب یعامتجا تافلخت تروصهب تیاهنرد هک دوشیم یحور
 لافطا رب ار يرتمک ءوس تاریثأت اهنآ قالط اب هسیاقم رد نیدلاو گرم هک دوشیم
 رد يراکهبت و قالط نیب هک تسا هدشصخشم ،یفرط زا .دراذگیم یقاب نانآ
 و يراتفر تالالتخا رگید یگدرسفا و دراد دوجو طابترا نالاسدرخ ای نالاسگرزب
 زا ییاهر عون نیرتخلت و نیرترابهودنا قالط .دنتسه رتعیاش نایم نیا رد زین یشکدوخ
 و یگنهرف تیخنس مدع تلع هب حور ود ،یگدنز نآ رد هک تسا يراگزاسان منهج
 تالکشم ،راتفر ءوس يرامیب دوجو ای مهافتءوس ،رگیدکی زا طلغ تاروصت ،یعامتجا
 دوجو نایم نیا رد هعیاض نیرتگرزب دیاش و دوشیم یشالتم مه زا دایتعا و يداصتقا
 هب نانآ یتسرپرس و دنوشیم مورحم دوخ نیدلاو تیامح زا ناهگان هک تسا ینادنزرف
 رد دنچره .دنشاب تسرپرس دب ای تسرپرس دقاف ،رتدب نآ زا و دوشیم هدرپس فرطکی
 هدشدراو قالط زا لبق نارود رد نادنزرف مسج و حور رب هک یفنم تارثا نایم نیا
 .)24 :1370 ،نلاگس( تشاد رود رظنزا ناوتیمن زین ار تسا

 
1 . Marriage 
2 . Divorce 
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 .تسا یناسنا هعماج عالضا و بناوج یمامت دادعت هب یعالضا ياراد قالط هدیدپ
 ،نادنزرف هکلب ناسنا ود اهنتهن ،یناور لداعت رب اریز ،تسا یناور هدیدپ کی تسخن
 هب هک يداصتقا تسا ياهدیدپ ،یناث رد .دنکیم رثا نانآ ناکیدزن و ناتسود،ناگتسب
 ،اهناسنا یناور لداعت و دماجنایم يداصتقا دحاو کی ناونعهب هداوناخ تسسگ
 زا هتشذگ .دزاسیم مهارف زین ار نانآ يداصتقا تایح رد نیگمهس یتارثا زورب تابجوم
 زا اریز ،تسا هعماج کی رد تیعمج بناوج یمامت رب رثؤم تسا ياهدیدپ قالط نیا
 ینعی لثمدیلوت ساسا و عورش دحاو اهنت نوچ ،دهنیم رثا تیعمج تیمک رب یفرط
 بجوم نوچ ،دراد رثا تیعمج تیفیک رب رگید فرط زا ،دشاپیم مه زا ار هداوناخ
 دقاف دایز لامتحاهب هک دندرگ هعماج لیوحت هداوناخ تمعن زا مورحم ینادنزرف دوشیم
 کی قالط هکنآ رگید و دنتسه هعماج کی يدنورهش ماقم زارحا هار رد مزال طیارش
 ،تسا یطابترا هدیدپ کی یهاگدید زا قالط رگید ياهبنج زا و تسا یگنهرف هدیدپ
 هطبار اب دنویپ ،تسا یعیبط و تسرد ،ملاس تاطابترا دقاف هک ياهعماج رد ناسنیدب
 عطق زین يدوزهب و دوشیم رارقرب يدوزهب جاودزا ياهدنویپ .تسین انثتسا زین ییوشانز
 .ددرگیم

 دادعت 1391 لاس یط روشک رد لاوحاتبث نامزاس یمسر ياهرامآ ساسا رب
 دادعت 1394 لاس رد ،163569 دادعت 1393 لاس ،155369 دادعت 1392 لاس ،150324
 لاس رد و 179709 دادعت 1396 لاس رد ،174993 دادعت 1395 لاس رد ،163765

 لاس یط نایم نیا رد و تسا هدیسر تبث هب روشک رد قالط هعقاو 175614 دادعت 1397
 716 دادعت نیا زا هک هدیسر تبث هب ناهفصا ناتسا رد قالط دروم 10803 دادعت 1397

 ناتسا ياهناتسرهش نیب رد ار موس ماقم رهش نیا و دراد ناشاک رهش هب صاصتخا دروم
 هب هجوت اب .)1397 ،روشک يرامآ همانلاس( تسا اراد قالط عوقو نازیم ظاحلهب ناهفصا
 عبات لماوع هلمجزا دنناوتیم ،دننکیم يزیریپ ار قالط هلئسم هک یلماوع قوف دراوم
 ای و يداصتقا ،یعامتجا ياهتیعقوم نینچمه و گنهرف و میلقا ،ناکم و نامز
 ات دوخ هبونهب لماوع نیا زا کی ره هک دشاب يدرف یقالخا تایصوصخ و تایحور
 اهنآ یفنم ریثأت مدع تهج رد حیحص یهدنامزاس و حیحصت لباق يدایز رایسب دودح
 هب ییوگخساپ ددصرد زین رضاح شهوژپ ،ساسا نیا رب .تسه اههداوناخ ناینب يور
 رد ناشاک ناتسرهش نیجوز نیب رد قالط هب شیارگ نازیم ؛ًالوا :تسه ریز تالاؤس
 هب شیارگ و یتخانشهعماج لماوع نیب دناوتیم ياهطبار هچ ً؛ایناث ؟تسا يدح هچ
 ؟دشاب هتشاد دوجو ناشاک ناتسرهش رد یسررب دروم نیجوز نیب رد قالط

 شهوژپ یبرجت هنیشیپ

 ساسا رب ییاهنت ساسحا و قالط هب شیارگ ینیبشیپ :ناونع تحت یشهوژپ رد
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 يدمص طسوت هک يزاسزیامتم دوخ يرگیجنایم شقن هب هجوت اب یگتسبلد ياهکبس
 ،تسا هدش ماجنا یگتسبمه و یفیصوت شور اب و 1395 لاس رد يو ناراکمه و ناشاک
 قالط هب دارفا شیارگ رد یمهم شقن یگنهرف و یعامتجا ياهریغتم هک دش صخشم
 ینامز يهزاب رد هک قالط یضاقتم نیجوز يهیلک نایم رد روکذم شهوژپ .دنراد
 يارجا هبعش و يررهش يارسداد 8 و 7 و 6 بعش هب 1395 هام نابآ نایاپ ات هامدادرم
 هب و رفن 200 روکذم شهوژپ يرامآ يهنومن .تسا هدش ماجنا دناهتشاد هعجارم ماکحا
 تالداعم لیلحت هدافتسا اب اههتفای لیلحت .دناهدش باختنا سرتسد رد يریگهنومن شور
 قالط هب شیارگ و ییاهنت ساسحا اب یگتسبلد ياهکبس نیب هک داد ناشن يراتخاس
 و ییاهنت ساسحا اب يزاسزیامتم دوخ نیب ،نینچمه .دراد دوجو يرادانعم يهطبار
 هب یگتسبلد ياهکبس ،تیاهنرد .تسا هتشاد دوجو يرادانعم هطبار قالط هب شیارگ
 هدوب قالط هب شیارگ و ییاهنت ساسحا ینیبشیپ هب رداق ،يزاسزیامتمدوخ ۀطساو
 .تسا

 یتخسرس و یگتسبلد ياهکبس اب یبهذم شرگن هطبار :ناونع تحت یشهوژپ
 ماجنا 1395 لاس رد يربکا نمهب طسوت قالط یضاقتم نایوجشناد رد یسانشناور
 زا )جوز 98( رفن 196 يور رب یگتسبمه - یفیصوت شور اب شهوژپ نیا .تسا هدش
 وجشناد اهنآ زا یکی لقادح هک لاس 10 ات 2 نیب لهأت تدم اب قالط یضاقتم نیعجارم
 ،دندوب هدرک هعجارم تشر يهداوناخ هاگداد هب 1391 لاس مود يههام 6 یط و هدوب
 جیاتن .دناهدش باختنا هداس یفداصت يریگهنومن يهویش هب اههنومن .تسا هتفرگ ماجنا
 یتخسرس و یگتسبلد ياهکبس اب یبهذم ياهشرگن نیب هک داد ناشن روکذم قیقحت
 نیب رد ،رگیدترابعهب ؛دراد دوجو هطبار قالط یضاقتم نایوجشناد رد یتخانشناور
 دوجو رادانعم و یفنم يهطبار یتخانشناور یتخسرس و یبهذم ياهشرگن داعبا يهیلک
 ات دناوتیم یبهذم شرگن هک دنکیم يریگهجیتن نینچ روکذم شهوژپ .تسا هتشاد
 نارسمه رگا هک انعم نیدب ،دنک ینیبشیپ ار نارسمه یگتسبلد ياهکبس يدودح
 .دمآ دهاوخ دوجو هب نمیا یگتسبلد نآ لابند هب ،دنهد اقترا ار دوخ یبهذم شرگن
 نانآ یتخانشناور یتخسرس ،نیجوز یبهذم ياهشرگن نتفر الاب اب ،نینچمه
 .دنکیم يریگولج قالط هب شیارگ و قالط زورب زا ياهدیدپ نینچ و هتفایشهاک

 نازیم ياهریغتم نیب هک داد ناشن ،)1393( ناراکمه و يراتخم شهوژپ جیاتن
 زا تخانش نازیم ،رسمه زا یفطاع و یسنج تیاضر نازیم ،نادنواشیوخ اب هدوارم
 ریغتم اب ،هداوناخ رد یفطاع يژرنا حطس و رسمه يرادافو نازیم ،جاودزا زا لبق رسمه
 توافت ياهریغتم نیب و دراد دوجو رادانعم و سوکعم هطبار قالط هب شیارگ نازیم
 ریغتم اب نیجوز هداوناخ یتاقبط فالتخا و نیجوز ینس فالتخا ،نیجوز یلیصحت
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 ،)1393( يزاریش .تسا هتشاد دوجو يرادانعم و میقتسم هطبار ،قالط هب شیارگ نازیم
 4 هقطنم رد نیجوز نیب رد ییوشانز یگدنز ماود شهاک للع یسررب هب یقیقحت یط
 تلاخد ،يداصتقا تالکشم هک تسا هداد ناشن جیاتن .تسا هتخادرپ نارهت رهش
 ماود شهاک رب راذگریثأت للع نیرتمهم زا يونعم و يدام ياهزاین نیمأت مدع ،نایفارطا
 .تسا ییوشانز یگدنز

 هاگن ،تالیصحت ياهریغتم نیب هک داد ناشن ،)1392( یلگدیب یساملا هعلاطم جیاتن
 هب شرگن و یعامتجا طباور تیفیک و ییارگتنس ،ییوشانز تیاضر ،جاودزا هب تبثم
 ناراکمه و هداز ییاسهل قیقحت ياههتفای .تسا هتشاد دوجو يرادانعم هطبار قالط
 ياهریغتم نیب هک تسا نآ زا یکاح همانشسرپ رازبا اب و شیامیپ هویش هب ،)1391(
 ،نیجوز تنوکس لحم هباشت ،جاودزا يرازاب تخاس ،نیجوز یتیموق هباشت ،نز لاغتشا
 .دراد يرادانعم هطبار قالط هب نانآ لیامت اب نز نس و رهوش دایتعا

 يهعلاطم( قالط هب شیارگ نازیم یتخانشهعماج لیلحت ناونع تحت یشهوژپ
 هدش ماجنا 1386 لاس رد يو ناراکمه و یحایر طسوت ،)هاشنامرک ناتسرهش يدروم
 هکبش و هلدابم ،يرسمهناسمه ياههیرظن رد دوجوم میهافم زا شهوژپ نیا رد .تسا
 يهعماج .تسا هدش ماجنا شیامیپ شور زا هدافتسا اب روکذم قیقحت .تسا هدش هدافتسا
 1385 لاس لوط رد هک دناهدوب یلهأتم نانز و نادرم زا رفن 6410 شهوژپ نیا يرامآ
 اب .دندوب هداد قالط تساوخداد و هدرک هعجارم هاشنامرک رهش هداوناخ هاگداد هب
 زا رفن 364 اب ربارب هنومن مجح ،کیتامتسیس یفداصت يریگهنومن يهویش زا هدافتسا
 نازیم ،شهوژپ نیا هتسباو ریغتم .دناهدش باختنا قیقحت نایوگخساپ ناونعهب نیجوز
 یگدنز رد نارگید تلاخد دننام ییاهریغتم تارثا نآ رد هک هدوب قالط هب شیارگ
 زا تبثم روصت نازیم و رگیدکی زا نارسمه تاراظتنا ندشن هدروآرب نازیم ،نیجوز
 هک دهدیم ناشن روکذم شهوژپ جیاتن .دناهتفرگ رارق شجنس دروم قالط ياهدمایپ
 زا تبثم روصت نازیم ،رگیدکی زا نارسمه تاراظتنا ندشن هدروآرب نازیم ياهریغتم
 و یلیصحت توافت ،ینس توافت ،نیجوز یگدنز رد نارگید تلاخد و قالط ياهدمایپ
 ،نایم نیا زا هک دناهتشاد ریثأت قالط هب شیارگ نازیم رب نارسمه دیاقع توافت
 نارسمه تاراظتنا ندشن هدروآرب نازیم و نیجوز یگدنز رد نارگید تلاخد ياهریغتم
 .دناهدوب قالط هب شیارگ نازیم رب ریثأت نیرتشیب ياراد رگیدکی زا

 ،یعامتجا تیامح ،يداصتقا تالکشم داد ناشن دوخ قیقحت یط ،)2000( 1انیلوم
 .دراد قالط هب شیارگ ریغتم اب يرادانعم هطبار یگداوناخ داضت ،يرادنید نازیم
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 شهوژپ يرظن بوچراهچ و ینابم

 یعامتجا لئاسم زا يدایز دادعت هب يداصتقا تینالقع ضرف دربراک اب 1رکب يرگ
 زا داصتقا رد دیدج ياهشیارگ زا يدایز دادعت هب رجنم ،يو يروئت .تسا هتخادرپ
 و یناسنا هیامرس هیرظن ،راوناخ داصتقا ،دایتعا داصتقا ،تازاجم و مرج داصتقا لیبق
 ،ندش رادهچب ،قالط ،جاودزا هب طوبرم یتامیمصت لیلحت هب رکب .دیدرگ ضیعبت داصتقا
 رازاب درکلمع هوحن حیضوت هب وا هدمع راک نیمود .تخادرپ دایتعا و تازاجم ،مرج
 هب و درک کمک یناسنا هیامرس هدیا شرتسگ هب وا .دوشیم طوبرم راک يورین
 طباور و جاودزا میمصت رکب .دناسر يرای راک رازاب رد ضیعبت كرد رد نانادداصتقا
 ار نامز دارفا .داد رارق لیلحت دروم يراجت ياههاگنب یتنس هیرظن دننامه ار یگداوناخ
 هک دننک ادیپ ار یصخش ات دننکیم فرص ناشهقالعدروم رسمه يوجوتسج يارب
 نتفای يارب هاگنب شالت دننام راک نیا و دننک مهارف اهنآ يارب ار تیبولطم نیرتشیب
 رد هک يدارفا هک دنکیم ینیبشیپ يهیرظن نیا هجیتنرد .تسا نکمم يورین نیرتهب
 طسوت ینیبشیپ نیا و دنریگب قالط هک دراد يرتشیب لامتحا دننکیم جاودزا یناوج
 يهیرظن نیا نینچمه .دوشیم دیئات ییوشانز یگدنز تابث هرابرد یعقاو ياههداد
 دوشیم قالط ثعاب تاراظتنا رد رییغت و تاراظتنا هرابرد يدیماان هک دنکیم ینیبشیپ
 .)30:1392 ،ناوخا زا لقن هب ؛1980 ،رکب(

 هابتشا ياهمیمصت رهوش و نز دوشیم ثعاب یتسود لام ،2لوراک يهیرظن قبط
 دنزادنیب يراکهدب يهطرو هب ار ناشدوخ ،دننک جرخ دیاب هچنآزا رتشیب و دنریگب یلام
 لها دارفا هک تسا نیا ،رگید ناکما کی .دنوش رگیدکی رد سرتسا داجیا ثعاب و
 میکحت هب ار يرتمک نامز ،لانمولام ندروآ تسد هب يارب زآ و صرح لیلد هب تایدام
 هب هجوتیب ياهجوز هزادنا هب اهنآ تسا دقتعم يو .دنهدیم صاصتخا ناشطباور
 اما ؛دنهدیمن ناشن هجوت نآ هب و دنتسین لئاق تیولوا ناشیفطاع طباور يارب تایدام
 هتشاد مه سکول يون نیشام کی دیهاوخب لاحنیعرد و دیشاب ناترسمه قشاع رگا
 یلکش تایدام هب هجوت دارفا رتشیب يارب تسا دقتعم لوراک ؟درک ناوتیم هچ ،دیشاب
 و دننک لابند ار ناشیلام ياهیبلطهاج دنناوتیم دندقتعم مدرم ؛درادن چیهایهمه
 هک دنمهفن تسا نکمم یلو دنرادهگن مکحتسم ناشرسمه اب ار ناشطباور لاحنیعرد
 بلغا رد ،لو راک هتفگ هب .دناسریم بیسآ ناشهقالعدروم دارفا هب ناشیاهيزاورپدنلب
 کمک كرتشم یگدنز دوبهب هب تایدام هجوتم يرکف دنیآرف نتشاذگ رانک اهجوز
 هجوت ناشیاهشزرا هعومجم هب ،لمأت يردق اب دیاب نارسمه يهمه يو رظن هب .دنکیم
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 لقن هب ؛2000 ،لوراک( تسا مهم ناشیارب یگدنز رد يزیچ هچ ًاعقاو هک دننیبب و دننک
 .)31:1392،ناوخا زا

 يور رب ،یگدنز زا شخب کی تیاضر مدع و تیاضر ریثأت زا ،زین 1يرست يهیرظن
 هک نیجوز زا مادکره .دیوگیم نخس یگدنز رگید ياهشخبتیاضر مدع ای تیاضر
 زا ناشتاراظتنا رگا ؛دناهدرکجاودزا هب مادقا ییوشانز یگدنز هرابرد یصاخ تاروصت اب
 اهنآ زا کی ره هکارچ .دش دنهاوخ نامیشپ و یضاران ،دوشن هدروآرب رگیدکی
 يهنیزه هک ینامز و دنیامنیم هبساحم ار هفرطود هطبار زا یشان ياههنیزه و اهشاداپ
 دنکیم ینیبشیپ يرست يهیرظن ؛دننک یبایزرا نآ عفانم زا رتشیب ار هطبار کی
 ساسحا تیوقت هب رجنم و هدرک تیارس هرفن ود یگدنز داعبا رگید هب یتیاضران
 زا .تفای دهاوخ همتاخ روکذم هطبار هجیتنرد هک ددرگ يرایتخایب و یگدشاهر
 و یسنج ،یفطاع هفرطود طباور ،تابساحم نیا نیرتمهم زا یکی هیرظن نیا هاگدید
 و نز لماعت رب نیرفآلکشم یمالک طابترا و یسنج ،یفطاع طابترا کی .تسا یمالک
 ققحم( تشاد دهاوخ ییازسب ریثأت يراگزاسان زورب رد هک دراد يروآنایز ریثأت رهوش
 .)379-380 :1380،داماد

 تاریثأت نردم هب یتنس زا عماوج راذگ ،2یبایتیوه يروئت هاگدید زا
 زین هداوناخ بوچراچ رد نینچمه و هدراذگ ياج رب عامتجا هزوح رد يدرفهبرصحنم
 تیوه بسک هار اهنت جاودزا ،یتنس عماوج رد .تسا هتفرگ تروص یفرگش تالوحت
 زج یهار دوخ یعامتجا هاگیاپ ياقترا يارب نانز .دشیم یقلت دارفا يارب یعامتجا
 اریز ،تشاد هدننکنییعت و یتایح یشقن نانز یگدنز رد هژیوهب جاودزا ،دتشادن جاودزا
 رسمه هب هداوناخ رتخد شقن لیدبت هعماج نارتخد يارب لوبقدروم یعامتجا شقن اهنت
 ؛هدیدرگ جراخ دوخ تباث و صخشم تلاح زا نز شقن ،هزورما اما ؛دوبیم هداوناخ
 یعس ناشدوخ و دننکیمن یگدنز ،دنکیم هتکید اهنآ هب گنهرف هچنآ ساسا رب نانز
 ات ندش یعامتجا نیون دنیارف عقاورد .دنهد لکش ار دوخ یعامتجا ياهشقن دنراد
 ،نارتخد و نانز و هدرک گنرمک ار رالاسردپ و یتنس ياههداوناخ ياهراجنه يدودح
 زا ریغ یتیوه هکارچ ؛دنهد رارق لاؤس دروم ار دوخ یتنس هداتفااج ياهرواب دنراد یعس
 دادعت شیازفا ،ناسانشهعماج رظنزا تاقافتا نیا هجیتن .دننادیم بولطم ار یتنس تیوه
 .تسا ییوشانز شقن رد مهم یتارییغت زورب و یعامتجا طیحم رد راک هب لوغشم نانز
 نیمه ًاضعب هک دنباییم یهاگآدوخ تیعضو و تیعقوم هب تبسن حوطس مامت رد نانز
 شقن ناشنهذ رد قوقح ندش لامیاپ و یگدشاهر ساسحا هک دوشیم ثعاب یهاگآ

 
1 . Extended Theory 
2 . Identity Theory 
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 ؛دنبای قوس یقفاوت قالط داهنشیپ تمس هب دوخ هعماج گنهرف هب هجوت نودب و ددنب
 .)46 :1371،ینامیرن( دننادیمن درم هب یکتم ار دوخ یگدنز هکارچ

 زا يرایسب زا دنشاب بایماک ییوشانز طباور رد نیجوز رگا ،1فیرگ هیرظن قبط
 ندوبن سکعرب .دننکیم يرپس ار یبوخ یگدنز و دنرذگیمرد یتحارهب تالکشم
 هب نآ لیدبت و یئزج تالکشم هب ندز نماد يارب ار هنیمز بسانم یسنج هطبار کی
 رگید لماوع هک میوگب روطنیا مهاوخیم رگیدنایبهب .دزاسیم ایهم گرزب تالکشم
 هک ینامز ات هداوناخ رد اهنآ تلاخد و دارفا رگید ریثأت و نادنزرف،لغش ،لوپ هلمجزا
 زا کیچیه و درادن هداوناخ یگتخیسگ رب یناوارف ریثأت دراد دوجو یسنج تیاضر
 هداوناخ یشاپورف زا دناوتیمن ییوشانز و یسنج تیاضر مدع تروص رد الاب لماوع
 یصاخ نس هب صاصتخا یسنج ییوجتذل ،هیرظن نیا ساسا رب .دنک يریگولج
 تذل هلمجزا تاذل هعومجم .دوشیم بوسحم ینس ارف رگید يریبعت هب ؛هتشادن
 رطاخ هب طقف دوجوم توافت و تسا يدادادخ و يزیرغ يرما نینس مامت يارب ،یسنج
 .)29 :1390،ینیما( تسا نآ رهاظت هویش

 و هنایارگدرف طباور روهظ ،هتینردم جیاتن زا یکی ،2تینآ يهیحور يهیرظن ساسا رب
 هک تسا ياهیحور روظنم .تسا اهناسنا نایم یبیکرت هیحور نتشادن و هنابلط تعفنم
 هدننکش و ساسح ياهنوگهب دارفا هزورما .دشابن ياهظحل ياهمیمصت و تینآ شوختسد
 زا رد طقف ار هراچ هار هجیتنرد و دنیبیم بیسآ ناشناور قمع يرگنلت ره اب هک هدش
 ،اهدادخر نیا دمایپ .دنباییم دیدج طباور داجیا و یمیدق طباور ندیشاپ مه
-هعماج دید زا .تسا یهاوخدوخ نادنز رد ناسنا ناشسوبحم تیاهنرد و یگدشاهر
 بیصنیب ینآ ياهراتفر نیا زا یعامتجا داهن نیرتیساسا ناونعهب هداوناخ ،ناسانش
 ندومن هتسجرب اب و لماک یهاگآ نودب ییوشانز دنویپ نتسسگ اب دارفا ؛دنام دهاوخن
 دنناوتیم ،دننکیم روصت ،نآ یفنم تارثا نتسناد تیمهامک و تسسگ تبثم ياهدمایپ
 كرتشم یگدنزاب هسیاقم رد يرتشیب يدامریغ و يدام تعفنم زا هطبار عطق زا دعب
 .)64 :1375 ،یلسوت( دنوش رادروخرب

 نیرتمهم و نیلوا نیجوز یسنج قفاوت مدع ،3یسنج يراگزاسان هیرظن اب قباطم
 هب یسنج یبایماک هک تسا نیا هیرظن نیا یلصا ضرف .تسا يراگزاسان لماع
 هیرظن نیا رهوج .درادرب رد ار قالط زین یسنج یماکان و دوشیم رجنم رادیاپ یجاودزا
 یگداوناخ تالکشم سپ رد هک یلماوع مامت نایم زا هک تسا راوتسا لصا نیا رب

 
1 . Greif theory 
2 . Annette Spirit Theory 
3. Sexual Incompatibility Theory 
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 رگید رب هک تسا یسنج یبایماک مدع ،دراد دوجو قالط هب رجنم تالکشم هژیوهب
 هب قالط دروم رد نیل کم هیرظن ،نینچمه .)76 :1381 ،زاتمم( دراد مدقت هنیمز لماوع
 ای نیدلاو ییادج ،قالط نادنزرف یحور تالکشم تلع هک دراد هراشا هتکن نیا
 و یگداوناخ ياهيریگرد و اهجنشت هکلب ،تسین نیدلاو زا یکی اب اهنآ ندرک یگدنز
 دوشیم اهنآ ینهذ شمارآ ندروخ مه رب ثعاب ،ندش ادج زا شیپ نیدلاو تافالتخا
 ییاهنتهب ییادج تسا دقتعم يو .دروآیم هارمه هب ار يراتفر تالضعم دوخ لابند هب و
 یلماوع و نآ زا شیپ تالکشم هکلب دنکیمن دراو هداوناخ دارفا زا کیچیه هب یبیسآ
 ناور و حور رد لکشم داجیا بجوم ،دوشیم نایاپ هطقن هب هداوناخ ندیسر بجوم هک
 .)80 :نامه( دش دهاوخ نیدلاو یتح و كدوک

 و ینابم نینچمه و نیشیپ یبرجت ياهشهوژپ جیاتن هب هجوت اب ،یلکروطهب
 هاگیاپ ياهریغتم نیب هک تسا نیا رب ضرف ،رضاح شهوژپ يرظن بوچراهچ
 ياهیگژیو ،نارگید تلاخد نازیم ،رسمه اب رظنفالتخا ،دارفا یعامتجا -يداصتقا
 طیحم رد رسمه درکلمع ،درجت نارود اب لهأت نارود هسیاقم ،يدرف یتخانشناور
 لقتسم ياهریغتم ناونعهب( دارفا يرادنید نازیم و رسمه شقن زا تاراظتنا ،هناخ
 .دراد دوجو هطبار )شهوژپ يهتسباو ریغتم ناونعهب( قالط هب شیارگ ریغتم اب )شهوژپ
 ،رسمه اب رظنفالتخا ،یعامتجا و يداصتقا رظن زا دارفا هاگیاج ندوب نییاپ ،رگیدنایبهب
 نارود هسیاقم ،يدرف یتخانشناور ياهیگژیو رد فعض ،نارگید ياجیب تلاخد
 رسمه شقن زا تسردان تاراظتنا ،هناخ طیحم رد رسمه فیعض درکلمع ،درجت اب لهأت
 رد قالط هب شیارگ زورب ثعاب دنناوتیم هک دنتسه ییاهریغتم ،يرادنید رد فعض و
 نینچ يهطبار هناگادج تروصهب نیشیپ یبرجت ياهشهوژپ دنچره .دنشاب دارفا نایم
 هطبار شهوژپ نیا رد ،دناهداد رارق یسررب دروم ار قالط هب شیارگ ریغتم اب ییاهریغتم
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم قالط هب شیارگ اب اهریغتم نیا هعومجم

 شهوژپ ياههیضرف

 شهوژپ ياههیضرف ،هدش حرطم یبرجت ياههنیشیپ و يرظن بوچراچ هب هجوت اب
 نازیم و یعامتجا-يداصتقا هاگیاپ نیب .1 :تسا هدش نیودت ریز تروصهب رضاح
 شیارگ نازیم و رسمه اب رظنفالتخا نیب .2 .دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب شیارگ
 هب شیارگ نازیم و نایفارطا تلاخد نازیم نیب .3 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب
 نازیم و يدرف یتخانشناور ياهیگژیو نیب .4 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط
 نازیم و درجت و لهأت نارود هسیاقم نیب .5 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب شیارگ
 و هناخ طیحم رد رسمه درکلمع نیب .6 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب شیارگ
 و يرسمه شقن زا تاراظتنا نیب .7 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب شیارگ نازیم
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 نازیم و يرادنید نازیم نیب .8 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب شیارگ نازیم
 ؛دراد دوجو هطبار نیجوز قالط هب شیارگ

 شهوژپ شور

 و يدربراک عون زا ،قیقحت فده ساسا رب ،رضاح شهوژپ هتفرراکهب قیقحت شور
 ،نامز رایعم نتفرگ رظن رد اب و تسا یشیامیپ ،اههداد يروآدرگ يهوحن ساسا رب
 هب ناشاک ناتسرهش نیجوز يهیلک لماش ،شهوژپ نیا رد يرامآ هعماج .تسا یعطقم
 هویش هب و نارکوک لومرف زا هدافتسا اب رفن 383،دادعت نیا زا هک تسه رفن 6784 دادعت
 .دندش باختنا اههداد يروآدرگ تهج هنومن مجح ناونعهب یفداصت يریگهنومن

 

 

 ،عوضوم تیهام هب هجوت اب
 همانشسرپ زا قیقحت ياهریغتم شجنس يارب و هدوب همانشسرپ اههداد يروآدرگ رازبا
 فیط بلاق رد و ياهبتر شجنس حطس رد اههیوگ یمامت .دش هدافتسا ،هتخاس ققحم
 .تسا هدشمیظنت ترکیل

 شهوژپ ياهریغتم یتایلمع و یموهفم فیراعت

 عقاورد ینعی ،یگدنز رد تلاخد زا روظنم :نایفارطا تلاخد نازیم ریغتم -
 نیجوز یگدنز طیارش دوبهب و حالصا ياج هب هک نایفارطا زا یضعب ياجیب تلاخد
-هیوگ زا ،روکذم ریغتم شجنس تهج .دننکیم کمک نآ یشاپورف و بیرخت رب رتشیب
 .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياه
 ياهيریگمیمصت رد مرسمه .2 ؛دنراد اجیب تلاخد ام یگدنز رد مرسمه يهداوناخ
 عبات نادنزرف تیبرت يهوحن دروم رد مرسمه .3 ؛تسا دوخ نیدلاو تارظن عبات دوخ
 هب نم رظن هب هجوت ياج هب ،مهم ياهيریگمیمصت رد مرسمه .4 ؛تسا نارگید تارظن
 تلاخد ام كرتشم یگدنز رد نم يهداوناخ .5 ؛دهدیم تیمها رتشیب نارگید رظن
 ناتسود .7 ؛دننکیم اجیب تلاخد ام كرتشم یگدنز رد ناگیاسمه .6 ؛دننکیم اجیب
 هب ام یگدنز رد نارگید تلاخد .8 ؛دنراد اجیب تلاخد ام یگدنز رد نایانشآ و
 .تسا هدز همطل ام كرتشم یگدنز

 اهنآ هب هجوت اب درف هک ییاهیگژیو :يدرف یتخانشناور ياهیگژیو ریغتم -
 و ناگیاسمه ،ناراکمه ،اهیسالکمه ،هداوناخ ياضعا ،دوخ طیحم اب دناوتب
 :1387 ،یناهارف( دنک رارقرب هطبار اهنآ اب و هدرک ادیپ يراگزاس عامتجا ،یلکروطهب
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 حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياههیوگ زا ،ریغتم نیا شجنس يارب .)121
 .2 ؛تسین نم رادربتسد هودنا و مغ یگدنز رد .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس
 هک ماهتشذگ یگدنز هب .3 ؛تسین نم راظتنا رد یشخب دیما يهدنیآ منکیم ساسحا
 یسک ره زا و زیچ ره ز .4 ؛تسا یماکان و تسکش منیبیم هچ ره ،منکیم هاگن
 ساسحا .6 ؛منکیم ریصقت ساسحا مایگدنز رد تاقوا زا یهاگ .5 ؛متسه یضاران
 رتشیب .7 ؛موشیم تازاجم مهدیم ماجنا یگدنز رد هک ییاهراک رطاخ هب منکیم
 .منکیم شنزرس میاهاطخ رطاخ هب ار مدوخ هشیمه .8 ؛متسه یضاران مدوخ زا عقاوم

 رد درف یتحار و يدازآ نازیم هب هراشا :درجت و لهأت نارود هسیاقم ریغتم -
 جاودزا نارود رد نیگنس و دایز رایسب ياهتیلوئسم نتشاد و جاودزا زا لبق نارود
 حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياههیوگ زا ،روکذم ریغتم شجنس يارب .دراد
 ؛متشاد يرتشیب لمع يدازآ جاودزا زا لبق نم .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس
 جاودزا زا لبق نم .3 ؛مدوب رادروخرب يرتشیب یلام هافر زا درجت نارود رد نم .2
 و مراد يرتمک تغارف تاقوا لهأت نارود رد نم .4 ؛متشاد يرتشیب تحارتسا نامز
-یم مناتسود اب ار يرتشیب نامز جاودزا زا لبق نم .5 ؛متسه یضاران دروم نیا زا
 ناکما جاودزا زا لبق نم .7 ؛دشیم نیمأت رتهب جاودزا زا لبق نم ياهزاین .6 ؛مدنارذگ
 يرتشیب یحور شمارآ جاودزا زا لبق نم .8 ؛متشاد يرتشیب تفرشیپ و ءاقترا
 .متشاد

 یناسنا ياههورگ ای دارفا هک يدیاقع :هناخ طیحم رد رسمه درکلمع ریغتم -
 ،دارفا فلتخم ياهدرکلمع .دنراد ،تسا دب ای بوخ ،بسانم ،بولطم هچنآ يهرابرد
 يارب .)787 :1376 ،زندیگ( تسا یناسنا گنهرف رد عونت یساسا ياههبنج رگنایامن
 شجنس حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياههیوگ زا ،روکذم ریغتم شجنس
-یم زاربا نم هب ار دوخ تبحم و قشع هراومه مرسمه .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر
 مرسمه ساوح مامت منکیم تبحص وا اب ای متسه مرسمه رانک رد هک ینامز .2 ؛دنک
-یمن نارگید هب ار ام یگداوناخ لئاسم رد تلاخد يهزاجا مرسمه .3 ؛تسا نم هجوتم
 .5 ؛دنکیم کمک نم هب و دراد تکراشم يرادهناخ و هناخ روما رد مرسمه .4 ؛دهد
-شیپ نآ يهمتاخ يارب مرسمه ،هداوناخ رد فالتخا ای اوعد ،لکشم زورب تروص رد
 حیجرت مرسمه .7 ؛دراد یصاخ هجوت و مارتحا نم رظن يارب مرسمه .6 ؛دنکیم یتسد
 اب ار دوخ یصوصخ ياهفرح مرسمه .8 ؛میورب شدرگ و ینامهیم هب مهاب هک دهدیم
 ؛مراد تیاضر مرسمه راتفر زرط و درکلمع زا .9 ؛دراذگیمن نایم رد نم زا ریغ یسک

 .دیآیمن مشوخ اهنآ زا هک دنکیمن دمآ و تفر يدارفا اب مرسمه .10

 رد نز ای درم هک یتاعقوت و تاراظتنا هعومجم :يرسمه شقن زا تاراظتنا ریغتم -
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 زا نارسمه تاراظتنا ناونع تحت ،دراد دوخ رسمه زا یگداوناخ یگدنز بوچراهچ
 ياههیوگ زا ،روکذم ریغتم شجنس تهج .)4 :1382،هدازيدمحاریم( تسا رگیدکی
 مرسمه .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز
 ؛دهدیمن ناشن یهجوت دوخ فیاظو هب مرسمه .2 ؛درادن هتسارآ يرهاظ تاقوا رتشیب

 نم هب مرسمه .4 ؛دراد يونشفرح شناگتسب و ناتسود زا نم زا رتشیب مرسمه .3
 رادافو نم هب مرسمه .6 ؛درادن قفاوت یسنج لئاسم رد نم اب مرسمه .5 ؛درادن ياهقالع
-یمن هگن ار نم مارتحا مرسمه .8 ؛تسا راتفردب و قالخادب رایسب مرسمه .7 ؛تسین
 يهداوناخ هب تبسن مرسمه .10 ؛درادیمن هگن ار نم يهداوناخ مارتحا مرسمه .9 ؛دراد
 ماجنا ار اهنآ مناوتیمن هک تسا دایز ردقنآ مرسمه تاعقوت .11 ؛درادن یبوخ رظن نم
 تروشم نم اب عقاوم رثکا رد دشاب هتشاد ار يراک ماجنا دصق مرهوش رگا .12 ؛مهد
 .14 ؛تسا مرسمه لرتنک تحت نم یگدنز هک منکیم ساسحاً ابلاغ .13 ؛دنکیمن
 .درادن هجوت نم ياههتساوخ و اهزاین هب مرسمه

 ،شرگن هکيوحنهب ،ینید مامتها نتشاد يانعم هب :يرادنید نازیم ریغتم -
 يارب .)1977،براف لیمه( دریگیم رارق نآ ریثأت تحت درف ياهشنک و شیارگ
 شجنس حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياههیوگ زا ،روکذم ریغتم شجنس
 نتفر .4 ؛هزور نتفرگ .3 ؛نآرق ندناوخ .2 ؛زامن ندناوخ .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر
 قوقح تیاعر .6 ؛رکنم زا یهن و فورعم هب رما .5 ؛تعاطتسا تروص رد ،جح هب
 لثم ،يرادازع مسارم رد تکرش .9 ؛تاکز تخادرپ .8 ؛سمخ تخادرپ .7 ؛نارگید
 .نآرق متخ مسارم لثم ،ناضمر هام مسارم رد تکرش .10 ؛اروشاع و اعوسات مسارم

 زا يرادروخرب تهج زا ار اهشقن رگا :یعامتجا – يداصتقا هاگیاپ ریغتم -
 هلسلس مینک يدنبهبتر هورگ ای هعماج رد )مارتحا ،تردق ،تورث( هناگهس يایازم
 اهشقن زا یضعب دراد ییاج یشقن ره نآ رد هک دیآیم تسدهب اهشقن زا یبتارم
 يرادروخرب بسحرب ار اهشقن یتقو .دنراد ار هبتر نیرتنییاپ یضعب و هبتر نیرتالاب
 هدیمان اهنآ هاگیاپ دنکیم ادیپ هبتر نیا رد هک ییاج مینکیم يدنبهبتر ایازم زا اهنآ
 بلاق رد ریز ياههیوگ زا ،روکذم ریغتم شجنس يارب .)98 :1387 ،هدازبجر( دوشیم
 تالیصحت حطس .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس حطس رد و ترکیل فیط
 دمآرد نازیم .4 ؛نادرم يهنایهام دمآرد نازیم .3 ؛نانز تالیصحت حطس .2 ؛نادرم
 .نانز يهنایهام

 لکشم نودب هشیمه يارب يرفن ود نیب طابترا چیه :رسمه اب رظنفالتخا ریغتم -
 ،یگدنز طیارش و دیاقع رد توافت رطاخ هب اهناسنا هک تسا یعیبط نیا .دوب دهاوخن
 فالتخا ًالومعم .تسا تافالتخا نیا لح يهوحن مهم ،دنوش فالتخا راچد مهاب یهاگ
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 يرسمه فیاظو يافیا زا نانآ يود ره ای رهوش و نز زا یکی هک دنکیم زورب یتقو
 رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياههیوگ زا ،ریغتم نیا شجنس يارب .دننک يراددوخ
 و دمآرد ندرک جرخ یگنوگچ .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس حطس
 زاربا .4 ؛یبهذم لئاسم هب نداد تیمها .3 ؛حیرفت هب نداد تیمها .2 ؛ناتیاهییاراد
 يریگمیمصت .6 ؛ناگتسب و ناتسود اب ترشاعم يهوحن ای نازیم .5 ؛رگیدکی هب تبحم
 رد تکراشم .8 ؛دینارذگب مه اب دیاب هک ینامز نازیم .7 ؛یگدنز مهم لئاسم دروم رد
 .11 ؛اههچب بولطم دادعت .10 ؛یسنج طباور يهوحن ای نازیم .9 ؛يرادهناخ فیاظو
 .نادنواشیوخ ای ناگیاسمه اب طابترا يهوحن .12 ؛اههچب تیبرت بولطم يهوحن

 و رگیدکی زا ندش ادج هب نیجوز هقالع و لیامت نازیم :قالط هب شیارگ ریغتم -
 نیجوز لیامت تدش هنهد ناشن هک تسا ینوناق لحارم قبط ییوشانز دنویپ نتسسگ
 زا ،ریغتم نیا شجنس تهج .)8:1392 ،یحایر( دشابیم رگیدکی زا ندش ادج يارب
 .1 :تسا هدش هدافتسا ياهبتر شجنس حطس رد و ترکیل فیط بلاق رد ریز ياههیوگ
 و يادج هب عقاوم رثکا .2 ؛تسا لصف و لح لباق قالط هار زا اهنت ام یگدنز تالکشم
 نم رظن هب .4 ؛ماهدش ادج مرسمه زا هک مراد ار يزور يوزرآ .3 ؛منکیم رکف قالط
 ؛مهدب ماجنا مرسمه زا قالط تهج مرضاح ار يراکره .5 ؛تسا هرابود يدلوت قالط
 ات یتح مریگب قالط مرضاح .7 ؛تسا نامکرتشم یگدنز لمحت زا رتهب یلیخ قالط .6
 .میامن جاودزاً اددجم مناوتن رمع رخآ

 رابتعا زا شجنس رازبا رابتعا همانشسرپ رابتعا دروآرب تهج شهوژپ نیا رد
 و ناققحم ینهذ ياهیبایزرا رب ینتبم رابتعا نیا .تسا هدشهدافتسا 1ییاوتحم
 .دنزادرپیم يریگهزادنا رازبا تیفیک یسررب هب رظن عامجا اب هک تسا یناصصختم
 هزادنا هچ ات هک تسا هتکن نیا يهدننکصخشم یسرربدروم تافص رد رظن تقد
 یضاق( دریگیم هزادنا ،تسا نآ رکف رد ققحم هک ار يزیچ نآ ،هدشیحارط يهلیسو
 نف زا قیقحت يریگهزادنا رازبا 2ییایاپ دروآرب تهج ،نمض رد .)13 :1381 ،ییابطابط
 ياهریغتم یمامت يارب هدمآتسدهب ییایاپ بیارض ،تسا هدشهدافتسا 3خابنورک يافلآ
 یگتسبمه زا ،هدشیحارط ياههیوگ هک تسا نیا زا ناشن و هدوب 6/0 زا رتالاب شهوژپ
 کیکفت هب ياههیوگ ییایاپ لیلحت ،)1( هرامش لودج رد .دنرادروخرب ییالاب ینورد
 .تسا هدش هداد ناشن ،اهریغتم

 قیقحت ياهریغتم زا کی ره يهدمآتسدهب ییایاپ بیارض جیاتن :1 لودج

 
1 . Content Validity 
2 . Reliability 
3 . Coronbachs Alpha 
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 افلآ بیرض اههیوگ فیط
 676/0 10 رسمه اب رظنفالتخا
 700/0 8 نایفارطا تلاخد نازیم
 870/0 8 يدرف یتخانشناور ياهیگژیو
 684/0 8 درجت و لهأت نارود هسیاقم
 771/0 10 هناخ طیحم رد رسمه درکلمع
 740/0 14 يرسمه شقن زا تاراظتنا
 680/0 10 يرادنید نازیم
 736/0 12 قالط هب شیارگ نازیم

 شهوژپ ياههتفای

 20-22( ینس هورگ رد هعلاطمدروم دارفا رتشیب ،رضاح شهوژپ ياههتفای قباطم
 دادعت نیرتمک و تسه )دصرد 3/37 ،رفن 112( اب ربارب اهنآ دادعت ،دنراد رارق )لاس
 7/10،رفن 32( اب ربارب اهنآ دادعت هک دنراد رارق )لاس 24-26( ینس هورگ رد تارفن
 نس هک دنتسه يدارفا قیقحت نیا رد رظندروم دارفا رتشیب ،نینچمه .تسه )دصرد
 )دصرد 40،رفن 120(اب ربارب اهنآ دادعت ،دراد رارق )هلاس 20-22( هورگ رد اهنآ رسمه
 رارق)هلاس 26-28(هورگ رد اهنآ رسمه نس هک دنتسه یناسک دارفا نیرتمک و تسه
 دصرد 33 ،لصاح جیاتن ساسا رب .تسه )دصرد 10،رفن 30(اب ربارب اهنآ دادعت،دراد
 دصرد 3/7 ،تسا )لاس 1-3( اهنآ جاودزا تدم هک دندومن ناعذا هعلاطمدروم دارفا
 .تسا )لاس 9-11( اهنآ جاودزا تدم هک دندومن نایب زین

 3/2 و ملپید )دصرد 7/37( نایوگخساپ رتشیب تالیصحت حطس ،شهوژپ نیا رد
 )دصرد 3/29( نایوگخساپ تیرثکا .دناهدوب سناسیلقوف تالیصحت ياراد نانآ دصرد
 لغش دصرد 7 ،اههتفای قباطم ؛ملپیدقوف ناشنارسمه تالیصحت حطس هک دندرک مالعا
 .تسا هدوب رادهناخ نانآ دصرد 19 ،رگراک نانآ دصرد 7/8 ،دنمراک هعلاطمدروم هنومن
 دمآرد .تسا هدوب دنمراک ،)دصرد 60( نایوگخساپ تیرثکا نارسمه لغش نینچمه
 .تسا هدششرازگ ناموت رازه 600-800 نیب )دصرد 7/21( هعلاطمدروم دارفا رثکا
 .دناهدوب هعیش بهذم وریپ نایوگخساپ دصرد 90 يالاب ،اه تفای قباطم

-يداصتقا هاگیاپ هب هعلاطمدروم هنومن دصرد 7/52 ،قیقحت ياههتفای ساسا رب
 هب دصرد 7/16 و طسوتم یعامتجا-يداصتقا هاگیاپ هب دصرد 7/30 ،الاب یعامتجا
 زا دصرد 7/49 رظنفالتخا .دنراد قلعت الاب نییاپ یعامتجا-يداصتقا هاگیاپ
 رد دصرد 3/8 و طسوتم دح رد دصرد 42 ،الاب حطس رد ناشرسمه اب نایوگخساپ
 دصرد 7/53 یگدنز رد نارگید تلاخد نازیم .تسا هتشاد رارق نییاپ حطس



 
 
 
 

 99 ناتسبات و راهب ،مهدزیس هرامش ،مجنپ لاس ،شزرو یسانشهعماج & 134
 
 رارق ینییاپ دح رد دصرد 6 و طسوتم حطس رد دصرد 3/40 ،الاب حطس رد نایوگخساپ
 دح رد دصرد 39 ،الاب دح رد دصرد 3/46 يدرف یتخانشناور یگژیو .تسا هتشاد
 رد درجت اب لهأت نارود هسیاقم .تسا هدش دروآرب ینییاپ دح رد دصرد 7/14 و طسوتم
 دصرد 7/5 و طسوتم حطس رد دصرد 3/38 ،الاب حطس رد نایوگخساپ زا دصرد 56 نیب
 دصرد 37 ،الاب حطس رد دصرد 7/51 رسمه درکلمع .تسا هتشاد رارق ینییاپ حطس رد
 شقن زا تاراظتنا .تسا هدش دروآرب ینییاپ حطس رد دصرد 3/11 و طسوتم حطس رد
 طسوتم حطس رد دصرد 7/39 ،الاب حطس رد هعلاطمدروم هنومن دصرد 53 نیب رد رسمه
 نیب رد يرادنید نازیم ،لصاح جیاتن قباطم ؛دراد رارق ینییاپ حطس رد دصرد 3/7 و
 رد زین دصرد 9 و طسوتم دح رد دصرد 7/44 ،الاب دح رد نایوگخساپ دصرد 3/46
 رد هعلاطمدروم هنومن دصرد 3/48 نیب رد قالط هب شیارگ نازیم .تسا هدوب ینییاپ دح
 .تسا هدش دروآرب ینییاپ دح رد دصرد 3/8 و طسوتم دح رد دصرد 3/43 ،الاب حطس

 زا قیقحت هتسباو و لقتسم ياهریغتم نیب یگتسبمه نومزآ تهج رضاح شهوژپ رد

 نیب یطخ هطبار هک داد ناشن جیاتن .تسا هدشهدافتسا نوسریپ r یگتسبمه بیرض
 یگتسبمه ،دشن عقاو دیئات دروم ،قالط هب شیارگ نازیم اب ،یعامتجا -يداصتقا هاگیاپ
 اب و /01 زا رتکچوک يرادینعم حطس رد قالط هب شیارگ و رسمه اب فالتخا نیب
 اب هک ینعم نیا هب ،تسا میقتسم و تبثم زین هطبار عون ،دیسر دیئات هب دصرد 99 نانیمطا
 دهاوخ ادیپ شیازفا زین قالط هب شیارگ نازیم ،رسمه اب رظنفالتخا نازیم شیازفا
 نازیم و نارگید تلاخد نازیم نیب یطخ هطبار ؛تسا دیئات دروم ،زین هطبار سکع ،درک
 اب و 01/0 زا رتکچوک يرادینعم حطس رد و 948/0 بیرض اب زین قالط هب شیارگ
 قباطم ؛تسا هدوب میقتسم و تبثم زین هطبار عون ،دیسر دیئات هب دصرد 99 نانیمطا
 قالط هب شیارگ نازیم و يدرف یتخانشناور یگژیو ياهریغتم نیب یگتسبمه ،اههتفای
 نازیم و درجت اب لهأت نارود هسیاقم ياهریغتم نیب یطخ هطبار ؛دش عقاو دیئات دروم
 میقتسم و تبثم زین هطبار عون ،تسا هدوب رادانعم يرامآ ظاحل هب ،زین قالط هب شیارگ
 نیب رد یلهأت هرود اب درجت نارود هسیاقم نازیم شیازفا ،یترابع هب ،تسا هدش دروآرب
 زا یکاح قیقحت ياههتفای .دنکیم ادیپ شیازفا زین قالط هب شیارگ نازیم ،نایوگخساپ
 هب شیارگ نازیم و هناخ طیحم رد رسمه درکلمع ریغتم نیب یگتسبمه هک تسا نآ
 ؛تسا هدش دروآرب سوکعم و یفنم زین هطبار عون ؛تسا هدوب رادانعم زین قالط
 قالط هب شیارگ نازیم و رسمه شقن زا تاراظتنا ياهریغتم نیب یطخ هطبار ،نینچمه
 ماجنا ياهریغتم نیب یگتسبمه هکنیا ًاتیاهن ؛تسا هدشعقاو دیئات دروم يرامآ ظاحلهب
 هرامش لودج( تسا هدوب رادانعم يرامآ ظاحلهب قالط هب شیارگ نازیم ینید لامعا

2(. 
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 قیقحت يهتسباو و لقتسم ياهریغتم نیب یگتسبمه نومزآ :2 لودج

 ریغتم
 قالط هب شیارگ نازیم

 یگتسبمه بیرض يرادانعم حطس
 -007/0 900/0 یعامتجا -يداصتقا هاگیاپ
 940/0 000/0 رسمه اب رظنفالتخا
 948/0 000/0 نارگید تلاخد نازیم

 299/0 000/0 يدرف یتخانشناور ياهیگژیو

 146/0 011/0 درجت اب لهأت نارود هسیاقم
 -/248 000/0 هناخ طیحم رد رسمه درکلمع
 946/0 000/0 رسمه شقن زا تاراظتنا
 -978/0 000/0 يرادنید نازیم

 ياهریغتم نیب هطبار ندوب یطخ ،هریغتم دنچ ینویسرگر لیلحت ياههتفای ساسا رب
 لالقتسا نینچمه .تسا هدش ققحم ،سنایراو زیلانآ لودج ساسا رب هتسباو و لقتسم
 دییأت دروم )95/1( هدمآ تسد هب نوستاو نیبرود نازیم ساسا رب رگیدمه زا اهاطخ
 ریداقم هب هجوت اب زین لقتسم ياهریغتم یطخ مه مدع ضرفشیپ نینچمه .تسا
 زا رتکچوک( 2سنایراو مروت صخاش و )کی ددع هب کیدزن( 1سنارلوت صخاش
 ،رضاح ینویسرگر لدم رد لقتسم ياهریغتم نیب رد .تسا هدیسر دییأت هب )5/2 ددع
 و نایفارطا تلاخد نازیم ،يرسمه شقن زا تاراظتنا ،ینید لامعا ماجنا ياهریغتم
 ،دناهتشاد قالط هب شیارگ نازیم هتسباو ریغتم رب يرادینعم ریثأت رسمه اب رظنفالتخا
 ریاس ریثأت زا رتشیب قالط هب شیارگ ریغتم رب ینید لامعا ماجنا ریغتم ریثأت نایم نیا رد
 زا دصرد 9/28 دناهتسناوت ،روکذم ياهریغتم نینچمه ،تسا هدوب لقتسم ياهریغتم
 شیارگ ریغتم رب لقتسم ياهریغتم یمامت ریثأت عون ،دنیامن نییبت ار هتسباو ریغتم تارییغت
 .)3 هرامش لودج( تسا هدوب تبثم زین قالط هب

 قالط هب شیارگ نازیم هریغتم دنچ ینویسرگر لیلحت ياههرامآ :3 لودج

 لدم هصالخ

 
Toleranc

e 
 

 
VIF 

 
Sig 

 تیمک
T 

 ریغتم اتب

 يرادنید 478/0 32/12 000/0 15/1 941/0 هناگدنچ یگتسبمه بیرض 

 
1 . Tolerance 
2 . Variance Inflation Factor 
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618/0 

 270/0 08/16 000/0 20/1 969/0 نییبت بیرض 281/0
 زا تاراظتنا
 يرسمه شقن

 هدشحالصا نییبت بیرض 289/0
989/0 02/1 000/0 01/8 239/0 

 تلاخد
 نوستاو نیبرود تیمک 95/1 نایفارطا

 F تیمک 51/9
 169/0 48/5 000/0 18/1 948/0 سنایراو زیلانآ

 اب رظنفالتخا
 Sig 000/0 رسمه

 شهوژپ يریگهجیتن و ثحب

 يدنویپ ناونعهب یعامتجا رظن زا هک تسا یتایح و مهم عیاقو زا یکی جاودزا
 و رییغت راچد نآ اب نامزمه و هداوناخ رتسب رد هک دوشیم هتخانش درم و نز نیب ،تابثاب
 زا یکی ناونعهب قالط نایم نیا رد .تسا هتشگ راودا یمامت رد یقیمع تالوحت
 ،رضاح رصع رد صوصخهب ،هداوناخ داهن ریگنابیرگ هک تسا یعامتجا ياهبیسآ
 دراو هعماج تمالس و هرکیپ رب يریذپانناربج ياهدمایپ قالط يهدیدپ هکاجنآزا .تسا
 مولع نیققحم هجوتدروم یعامتجا يهلئسم کی ناونعهب ،ساسا نیا رب ،دزاسیم
 یسررب فدهاب زین رضاح قیقحت .تسا هتفرگرارق ،ناسانشهعماج هلمجزا ،یعامتجا
 ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هتشاگن ناشاک رهش نیجوز نیب رد قالط رب رثؤم لماوع
 يرادانعم يهطبار قالط هب شیارگ نازیم و یعامتجا - يداصتقا هاگیاپ نیب هک داد
 ،نآ شهاک ای دارفا یعامتجا - يداصتقا هاگیاپ حطس شیازفا اب نیاربانب ؛درادن دوجو
 نازیم و رسمه اب رظنفالتخا ياهریغتم نیب .دنکیمن يرییغت قالط هب شیارگ نازیم
 ،رسمه اب رظنفالتخا شیازفا نیاربانب ؛دراد دوجو يرادانعم يهطبار قالط هب شیارگ
 نارگید تلاخد نازیم نایم نیب ،نینچمه ؛دنکیم داجیا رییغت قالط هب شیارگ نازیم رد
 نازیم شیازفا اب ،نیاربانب ؛دراد دوجو يرادانعم يهطبار قالط هب شیارگ نازیم و
 -یگژیو نیب ؛دوشیم داجیا رییغت قالط هب شیارگ نازیم رد ،نارگید تلاخد
 هتشاد دوجو یتبثم و رادانعم يهطبار زین قالط هب شیارگ نازیم و يدرف یتخانشناور
 هب ور زین قالط هب شیارگ نازیم ،درف یناور تالالتخا شیازفا اب هک انعم نیا هب ؛تسا
 .تسا دییأت دروم زین عوضوم سکع و دراذگیم شیازفا

 هتشاد دوجو رادانعم هطبار قالط هب شیارگ نازیم و درجت اب لهأت نارود هسیاقم نیب
 قالط هب شیارگ نازیم رد ،درجت اب لهأت نارود هسیاقم شیازفا اب نیاربانب ؛تسا
 رد رسمه درکلمع نیب هک دنداد ناشن شهوژپ نیا جیاتن ،نینچمه .دنکیم ادیپ شیازفا
 و یفنم زین هطبار عون و هتشاد دوجو رادانعم هطبار قالط هب شیارگ نازیم و هناخ طیحم
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 قالط هب شیارگ نازیم ،هناخ طیحم رد رسمه درکلمع دوبهب اب نیاربانب ؛تسا سوکعم
 تسا هدوب نیا شهوژپ نیا رگید جیاتن هلمجزا .دراذگیم شهاک هب ور نیجوز نیب رد
 اب نیاربانب ؛دراد دوجو رادانعم يهطبار قالط هب شیارگ نازیم و يرادنید نازیم نیب هک
 ،هیضرف یسررب رد .دوشیم داجیا رییغت قالط هب شیارگ نازیم رد ،ینید لامعا ماجنا
 ؛دراد دوجو رادانعم يهطبار قالط هب شیارگ نازیم و رسمه شقن زا تاراظتنا نایم نیب
 ؛دوشیم داجیا رییغت قالط هب شیارگ نازیم رد ،رسمه شقن زا تاراظتنا اب نیاربانب
 لدم رد رضاح ياهریغتم هک دوب نآ زا یکاح زین هریغتم دنچ و ینویسرگر لیلحت جیاتن
 نیا رد هک دنک ینیبشیپ ار هتسباو ریغتم سنایراو زا دصرد 28 هتسناوت ینویسرگر
 قالط هب شیارگ نازیم ریغتم يور رب ار ریثأت نیرتشیب ،ینید لامعا ماجنا ریغتم ،نایم
 .تسا هتشاد

 جیاتن و شهوژپ يرظن بوچراچ و ینابم اب رضاح شهوژپ جیاتن ،یلکروطهب
 شهوژپ ،)1395( يربکا شهوژپ ،)1395( ناراکمه و ناشاک يدمص شهوژپ
 یلگدیب یساملا شهوژپ ،)1393( يزاریش شهوژپ ،)1393( ناراکمه و يراتخم
 يو ناراکمه و یحایر شهوژپ ،)1391( ناراکمه و هداز ییاسهل شهوژپ ،)1392(
 ،نیشیپ ياهشهوژپ و رضاح شهوژپ .دراد یناوخمه ،)2000( انیلوم شهوژپ ،)1386(
 یتخانشناور ياهیگژیو ،يرادنید و یبهذم ياهشرگن ياهریغتم نیب :هک دنداد ناشن
 ،یگتسبلد ياهکبس ،ییاهنت ساسحا ،درجت نارود اب لهأت نارود يهسیاقم ،يدرف
 شقن زا تاراظتنا ،نادنواشیوخ اب هدوارم نازیم ،یگداوناخ داضت ،یعامتجا تیامح
 ،رسمه زا یفطاع تیاضر نازیم ،رگیدکی زا نارسمه تاراظتنا ندشن هدروآرب ،يرسمه
 ،هداوناخ رد یفطاع يژرنا حطس ،رسمه يرادافو نازیم ،هناخ طیحم رد رسمه درکلمع
 توافت ،ینس توافت ،رسمه اب راتفر و رظنفالتخا ،نیجوز یعامتجا طباور تیفیک
 تنوکس لحم توافت ،نارسمه یتیموق توافت ،نارسمه دیاقع توافت ،یلیصحت
 هجوت اب .دراد دوجو رادانعم هطبار قالط هب شیارگ ریغتم و نایفارطا تلاخد و نارسمه
 زا يریگولج ياتسار رد ار ریز ياهداهنشیپ ناوتیم ،شهوژپ رد لصاح جیاتن هب
 :دومن هئارا قالط شیازفا بتارمهب و قالط هب شیارگ

 يهیهت ریظن( هداوناخ يونعم و يدام ياهزاین نیمأت رد نیجوز تکراشم دیاب .1
 هیلوا ياهزاین نیمأت رد کمک و نادنزرف جاودزا كرادت ،یگدنز هنیزه و نکسم
 تکراشم هکارچ ،دبای شیازفا )هریغ و نادنواشیوخ و نیدلاو هب کمک ،هداوناخ
 ،هدش هناخ طیحم رد درف کی شود زا اهتیلوئسم نیگنس راب فیفخت ببس نیفرط
 زا لصاح یفطاع و یناور تینما هب ار ییارگدرف زا یشان یناور ياهراشف
 رتشیب یلدمه و لباقتم كرد هب تکراشم ،نینچمه .دنکیم لیدبت يریذپتکراشم
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 مدع زا ناشن ،ایوپ تکراشم عون ره نادقف ضرف .دنکیم کمک هداوناخ ياضعا
 هب ار شیاضعا دناوتیمن هک ياهداوناخ .دراد رگیدکی هب هداوناخ ياضعا دامتعا
 هجیتنرد ،درادن اهنآ هب يدامتعا ای هتشادن ربخ نانآ ياهدادعتسا زا ،دناوخارف تکراشم
 ياوزنا و یناوتان زا ياهداوناخ نینچ .دننک لیمکت ار رگیدمه دنناوتیمن نآ ياضعا
 هصرع هک تشاد راهظا ناوتیم ،یلکروطهب .تسا جنر رد دوخ ياضعا
 تیناسنا ورملق يانهپ هب ،رهوش و نز صوصخهب ،هداوناخ ياضعا يریذپتکراشم
 .تسا

 جوز کی .دراد نامز اهلاس هب زاین اههنیمز یخرب رد نیجوز مهافت و قفاوت .2
 دروخرب هنافصنم دوخ تافالتخا اب یلو ،دنوش ریگرد رگیدکی اب هک دراد لامتحا قفوم
 مدع تلع هب هکلب ،دب یصاخشا دوجو لیلدهب هن جاودزا رد یماکان ،عقاورد .دننکیم
 ره .تسا یگدنز ثداوح و اهنارحب زا روبع و یقطنم طابترا داجیا رد نیجوز ییاناوت
 نایم فالتخا زورب و دباییم شرورپ صاخ تاررقم اب ياهداوناخ و هعماج رد صخش
 اهنآ هب کی ره هک تسا ییاهراتفر و تاررقم یگنهامهان زا یشان رتشیب نیجوز
 تسا یمهم رما اههداوناخ رب مکاح هیلوا تاررقم رس رب قفاوت جاودزا ره رد .دندنبیاپ
 .دوش هتساک يدعب تافالتخا مجح زا ات دریگ تروص دیاب هک

 رگا .تسا قفومان ای قفوم يهداوناخ کی رگناشن درم و نز يهطبار تیفیک .3
 هتشاد یقفوم یگدنز هک دنرادار سناش نیا مه هداوناخ نادنزرف ،دشاب قفوم جاودزا
 دنناوتیمن و دنریگیم رارق راشف ریز هداوناخ دارفا ،دشابن قفوم جاودزا رگا اما دنشاب
 طیحم هک میریذپب رگا .دنهد قیبطت یگداوناخ طیارش اب دیاب هک روطنآ ار دوخ
 و ملاس ياهناسنا شرورپ يارب ناکم نیرتشخبمارآ و نیرتنئمطم یطیحم هداوناخ
 غولب هب هک ییاهناسنا هک تفرگ هجیتن ناوتیم ،تسا ملاس يهعماج کی داجیا
 فالتخا و شنت زا يراع یگدنز نتشاد تهج ار دوخ یعس تیاهن ،دناهدیسر یعامتجا
 .دنروآیم لمعهب

 قالط هب شیارگ نازیم اب نایفارطا تلاخد ریغتم نیب هطبار هکنیا هب هجوت اب .4
 شیب ،شیوخ نایفارطا هب هک دوشیم داهنشیپ نیجوز هب اذل ،تسا هدوب رادانعم نیجوز
 زیمآتملاسم و یقطنم هویش هب دنرداق دوخ هک یلئاسم رد ار تلاخد هزاجا هزادنا زا
 .دنهدن ،دنریگب میمصت و دنیامن لح

 زورب رد مهم يرپس ناونعهب هطوبرم ضیارف ماجنا و ینید تاداقتعا هکاجنآزا .5
 ریغتم ریثأت هب هجوت اب زین رضاح قیقحت جیاتن و دیامنیم لمع یعامتجا ياهبیسآ
 داهنشیپ اذل ،تسا هدوب رما نیمه دیؤم ،قالط هب شیارگ ینویسرگر لدم رد روکذم
 ياضعا نیب رد نآ تیوقت و ینید روما هب ،تسا رودقم هک اجنآ ات نیجوز هک ددرگیم
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 .دنیامن ياهژیو هجوت هداوناخ

 هب شیارگ اب يدرجت و لهأت نارود هسیاقم نازیم نیب هطبار يرادانعم هب هجوت اب .6
 اب درجت نارود هسیاقم هک ددرگیم داهنشیپ نیجوز هبً اتیاهن ،رضاح شهوژپ رد قالط
 نامرد ار لهأت نارود تالکشم زا يدرد و هتشادن ینادنچ تیخنس لهأت نارود
 .دش دهاوخ رجنم یناور لئاسم و تافالتخا شیازفا هب طقف هسیاقم عون نیا و دنکیمن
 فرص ار دوخ شالت و تقو دیاب قفوم یگدنز نتشاد يارب نیجوز ،ورنیازا
 .دنیامن دوخ یتآ و لاح یگدنز يارب بسانم يزیرهمانرب
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 عبانم

 ریثأت یسررب ،)1383( دمحا ،يدامتعا ؛یلع ،ینایتشآ یحتف ؛شخبادخ ،هدون يدمحا -
 ،یسانشناور هلجم ،نیجوز يراگزاسان شهاک رب یگداوناخ لکشم لح ياهلخادم شور
 .389-403 :صص ،)32 یپایپ( ،4 هرامش ،8 هرود

 نیجوز :هعلاطمدروم( قالط رب رثؤم لماوع یسررب و هعلاطم ،)1392( هناسفا ،ناوخا -
 نارآ رون مایپ هاگشناد یعامتجا مولع يرگشهوژپ یسانشراک هماننایاپ ،)ناشاک ناتسرهش
 .یعامتجا مولع هورگ ،لگدیب و

 یتخسرس و یگتسبلد ياهکبس اب یبهذم شرگن يهطبار ،)1395( نمهب ،يربکا -
 تسیب لاس ،رگنعماج ییامام و يراتسرپ هلجم ،قالط یضاقتم نایوجشناد رد یسانشناور
 .1-8 :صص ،2 يهرامش ،مشش و

 ،زنطن ناتسرهش قالط اب طبترم لماوع و یناوارف نازیم یسررب ،)1390( رغصا ،ینیما -
 .شاکنک تاراشتنا ،قالط ياهدمایپ و للع تالاقم هعومجم

 هماننایاپ ،ناشنارسمه ناور تمالس رب نانز لاغتشا ریثأت ،)1380( میرم ،يداتوا -
 .یسانشناور و یتیبرت مولع هدکشناد ،ارهزلا هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 و هعلاطم نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،یسانشهعماج ياههیرظن ،)1375( سابع مالغ ،یلسوت -
 .»تمس« اههاگشناد یناسنا مولع بتک نیودت

 تاراشتنا ،نارهت ،ییانث رقاب يهمجرت ،هداوناخ ینامردناور ،)1383( یلیه .یج -
 .ریبکریما

 تکرش ،نارهت ،)هطسوتم شزومآ موس لاس( یسانشهعماج ،)1387( دمحا ،هدازبجر -
 .یسرد بتک رشن و پاچ

 رهش 2 هقطنم رد قالط هب نانز شیارگ رب رثؤم لماوع یسررب ،)1392( امیش ،یحایر -
 یمالسا دازآ هاگشناد ،یسانشتیعمج دشرا یسانشراک هماننایاپ ،91-92 لاس رد نارهت
 .یعامتجا مولع و یسانشناور هدکشناد ،زکرم نارهت دحاو

 لیلحت ،)1386( شوایس ،دنواکاک یمارهب ؛یلعربکا ؛اینيدرو ؛لیعامسا دمحم ،یحایر -
 همانلصف ،)هاشنامرک ناتسرهش يدروم يهعلاطم( قالط هب شیارگ نازیم یتخانشهعماج
 .109-140 :صص ،3 هرامش ،5 يهرود ،)نانز شهوژپ( تسایس و هعسوت رد نز
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 ،نارهت ،یسایلا دیمح همجرت ،هداوناخ یخیرات یسانشهعماج ،)1370( نیترام ،نلاگس -
 .زکرم رشن

 رد نیجوز نیب رد ییوشانز یگدنز ماود شهاک للع یسررب ،)1393( هموصعم ،يزاریش -
 یمالسا دازآ هاگشناد ،یسانشهعماج دشرا یسانشراک هماننایاپ ،نارهت رهش 4 هقطنم
 .نهدور دحاو

 دنگوس ،هدازمساق ؛طسابلادبع ،روپ دومحم ؛همطاف ،يرفعج ؛رحس ،ناشاک يدمص -
 اب یگتسبلد ياهکبس ساسا رب ییاهنت ساسحا و قالط هب شیارگ ینیبشیپ ،)1397(
 هرود ،هرواشم ياهشهوژپ یملع همانلصف ،يزاسزیامتمدوخ يرگیجنایم شقن هب هجوت

 .128-151 :صص ،68 هرامش ،17

 یسرد ياهباتک رشن و پاچ تکرش ،نارهت ،یسانشناور ،)1387( یقن دمحم ،یناهارف -
 .ناریا

 مایپ هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،قیقحت صاخ ياهکینکت ،)1382( دومحم ،ییابطابط یضاق -
 .رون

 ناسمه یسررب ،)1391( هدژم ،هاوختورث ؛بیبح ،يدمحا ؛یلعلادبع ،هدازییاسهل -
 یعامتجا مولع همانلصف ،زاریش رهش نانز يدروم هعلاطم :قالط اب طبترم راتفر و يرسمه
 .67-92 :صص ،17 هرامش ،مشش لاس ،رتشوش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد

 كاردا و شرگن رب روم یعامتجا لماوع هعلاطم ،)1392( ناسحا ،یلگدیب یساملا -
-هعماج دشرا یسانشراک هماننایاپ ،لگدیب و نارآ رهش رد قالط هب تبسن نادنورهش
 .یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،یمزراوخ هاگشناد ،یسانش

 ،نآ لالحنا و حاکن :هداوناخ قوقح یهقف یسررب ،)1380( یفطصمدیس ،داماد ققحم -
 .یمالسا مولع رشن زکرم ،نارهت

 یعامتجا لماوع یسررب ،)1393( میهاربا ،يدومحم ؛رغصا ،يدرفریم ؛میرم ،يراتخم -
 تسیب لاس ،يدربراک یسانشهعماج هلجم ،جوسای رهش رد قالط هب شیارگ نازیم رب رثؤم
 .141-157 :صص ،لوا هرامش ،مجنپ و

 یماهس تکرش ،نارهت ،اههاگدید و اههیرظن ،یعامتجا تافارحنا ،)1381( هدیرف ،زاتمم -
 .راشتنا



 
 
 
 

 99 ناتسبات و راهب ،مهدزیس هرامش ،مجنپ لاس ،شزرو یسانشهعماج & 142
 

 .ناریا رامآ زکرم ،)1397( روشک يرامآ همانلاس -

- Molina, Olga (2000). African American womens unique divorce 
experiences. Journal of Divorce & Remarriage, 32(7), PP: 93−99. 

- http://metod.blogfa.com. 

- http://www.iranresearches.ir. 

 
 


