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 2488-2512،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز زودرسبا بلوغ    گیخشونت خان ارتباطبررسی 

 1عباسی  ژیال 

 2خدامی )نویسنده مسئول( علیرضا

 3کریمی رضا مجید

 چکیده

ی این مسدلهه و بررسد  مسدا ه  اسد  ره بر بهود  ودرت دن راث ر گذر تهاود ه و هاجنبهبررسد  یی  ا    درصددداین پژوهش :  هدف

بنابراین هدف پژوهش حاضدر بررسد  نندوا  نااوادت  با بهود  ؛  ی جسدی  و اج یای  برای آااث وددا اسد  ها  ذآسد سدب   

باودد ره به صدور   رحهذه  م  _حاضدر ا  او  روصدذ   : پژوهش روش  .باودد ودرت دن راث سدح  او  م وسدحه ودشر ودذرا  م 

آمو اث دن راث سدح  او  م وسدحه اشار ااحذه ودذرا  ره محدودا وددا اسد ج جام ه آماری مورد محاه ه رهذه دااش پذیایند  اااا 

اد و با روجه به حام ایواه مندوو  به رحیدذب بود آمو دااش 4100ر داد    اسد  م طبق   ااد؛ رهبودا  سداههدوا داها یا دا را سدن  آث

اطمیا  فردی به منظور  اامهپرسدش  به اهداف رحقذق ا  ابیدسد  ا ر به ینواث ایواه رحقذق در اظر ترف ه وددج برای   351رورراث  

سداا  و در بخش  23پرسدندنامه محقق سدان ه ره در بخش نندوا  اج یای     اامهپرسدش  ی جی ذ  ودنان   ها ژت یوودنان   

ا ر   30ها در یک محاه ه مقدمار  با  باوددج روای  هر دو پرسدندنامه به ر یذد م خیدیدذن رسدذد و پایای  آثسدوا  م  9بهود  ود رت 

 .برای بهود  ودرت محاسدبه ودد 0/ 88و   نندوا  ناای برای   0/ 89ها به رررذ  آ مودا  مورد بررسد  ررار ترف  و پایای  آث

ضدری  هیبسد ی  اردج ا ایج هیچنذن انداث داد  با روجه به  ق رابحه م ناداری وجود د: ا ایج انداث داد ره بذن م وذرهای رحقذنتایج

(ج م وذر Sig ≤ 05 /0پذرسددوث بذن م وذر ننددوا  ناای  و اب اد آث با  م وذر بهود جنسدد   ودرت رابحه م ناداری وجود دارد  

با این روجه    گیری:نتیجه( م نادار اسد ج  Sig ≤  0/ 05و در سدح    0/ 32نندوا  بذن واهدین بر بهود جنسد   ودرت برابر با مقدار  

محذط آرا  و امن در منز  وجود رمت های آمو ود  و رربذ   و منداورا به رودراث آسدذ  دیدا مذ واث با ایااد محذط امن هزو  

 پذنیذری ا  بهود  ود رت رردج

 ننوا  ناای بهود   ودرت   کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ا   ادت  ااسدداث با پذامدهای جسددی   جنسدد   رواا   اج یای   ار یددادی  فرهنی  و سددذاسدد  اسدد ج بهود ا  اظر   ایدورابهود  

با    ودنان  جام هرواا  و روح  و ا  ایاا    هایدترتوا با   ودناسد رواثبا روذذرا  جسدی  و جنسد   ا  دیدتاا    ودناسد  یسد  

 در هذپوراالموت  جدید اج یای   ار یدادی  فرهنی  و سدذاسد  هیراا اسد ج بهود جسدی  و جنسد  با روذذرا   دا  هایمسدلوهذ  

( ضددامن  و 1381هیراا اسدد   ر ار     جنسدد   هایهورموث  ررودد  و  جنسدد   ایضددای رحریک مررزی   ییددب   دسدد یاا

ای ره ج دوراودوداطمق م  ی سداه 18را  12بذن   اسداثا ای ا   ادت ودناسد  ا ه  به دورابهود ا  دیدتاا جام ه  (ج1396هییاراث 

ث  هییاراو   اسدیو ( 14:  1400ودود  ود ر    محسدو  م   مرحهه مسد قه  در  ادت  ااسداث امرو ی  «فرا بهود»به هیراا دورا 

 (ج2004 فاس ر و هییاراث  ( 2015

 دوراث درربا  را جام ه و واهدین مسدلوهذ   مسدلهه  این ره هسد ذم پایذن  سدن در دن راث  ودرت بهود وداهد انذر  هایسدا  در

 ا  هاآث بهود وددواد م  دار یشدا را مادرودددث مشم بسددذار اقش آیندا  در دن راث آاااره ا  .رندم   دوانداث دن راث بهود

 اهیذ   پسدراث  با مقایسده در در دن راث احسداسدا  فوراث هیچنذن .اسد   برنوردار پسدراث به اسدب   بذند ری اهیذ   و حسداسدذ  

 هاآث ایراا   مذنة ره هسد ند دن راث سدوی ا  اییاه  و رف ارها وداهد  بهود  دوراث در واهدین .رسداادم  را دن راث بهود به روجه

 بذن سدب  رنش ره دارد وجود مخ هف های مذنه در  یادی هایان مف اوجواث  و واهدین بذن دوراث  این در .رندم  فراهم را

 بهود با رنندم  تیاث و رنند ررها بزر  به ودبذه را اییاهنداث و رف ارها داراد سد   پایذن سدن در ره دن راا  .ودودم  هاآث

 و نااوادا برای را بسدذاری دردسدرهای و هسد ند  ادتذنداث امور هیة در اسد قم   نواهاث هاآث .اادرسدذدا اج یای  بهود به جسدی 

 را دوراث این و داراد  واهیه  ودرت بهود ا  ره دن راا  درمقابب  .ودوادم  رندذدا هاااحراف ااوا  به و آورادم   به وجود جام ه

 مخ   دییراث ا  را نود جسیاا  روذذرهای رنندم  و س   بذنندم  ودیدی هایآسذ   رنند م  سپری  یادی اسد رت و هرات با

 با دن راث آودنای  و صدحذ  آمو ش ابود .ودوادم  تذر تووده و منزوی رررذ  بدین  .پذدا رنند حضدور اج یا  در ری ر و رنند

 بسدذاری ...و جسدیاا  اج یای   رواا   هایمندیب و یوارض دارد  ررار هاآث روی پذش  ودرت بهود با ره مسدا ه  و هامندیب

 دن راث های اج یای ااحراف درا ذاه  و پهیری جام ه در ان م  آث  ا ذاة ره آوردم  به وجود هاآث و واهدین دن راث برای را

بهود اسد ج بهود پدیدهای    ی های  ادت  دورادورا نیرر یی  ا  بحراا در وارع  ج ودشنا  صددار   ادتاث( .اسد   دوراث این در

ودنان   در وجود نود  را  جسدی  و رواثذطبذ   در رواد ریامه   ادت  هر فرد اسد ج دوراا  ره ط  آث فرد وداهد ااوا  روذ

ودودج هشور این پدیدا  ودودج روسد ه روذذرا  فذزیی  مرربط با بهود   ودرر ا   ماث م یو   رح  ینواث بهود  ودرت ودنان ه م م 

سن ورو   (ج 2015  1پریهود برای رود و ایو ااساث مشم اس   (ج ب1399 مم   های جدی برای فرد هیراا اس   د ااهشبا ایاا

بهود به یوامب مخ ه   ا  ژا ذک  محذط جورافذای   رژیم  های  و رررذ  ارب  بدث بسدد ی  داردج در دن راث افزایش رودا ارب   

 (2017   2ینگ  ابدیفزایش م سا  ا 9/ 5سا  و در پسراث در  6بدث در 

  ای دورا را  بهود مرد   ا   بسدذاری  اتراه  اسد    دن ر موز و  بدث در  هورموا  روذذرا   رود هیک بر  مند یب  اسد   ودی    فرایند  بهود

  بهود   و  ایندد   بهود به منار ره دارد روددد رواه   رب  با اررباط واژا  این وه  وددودم   وددرو   دن ر  رایدت  اوهذن  با ره دااندم 

 
1 Perry, 
2 Ying 
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 ره    اسد   بدث  بوی و  دییر  جاهای و بوب  یر  موهای  سدذنه  وددث بزر  رودد   افزایش  آث  فذزیی   هایاندااه ترددجم   جنسدذ  

  3 سدهحااا  ردذت م  صدور   فرایند این  پایاث  در  رایدت   اوهذن ودودجم  هاهر  مناطق آث  در  ریز بروث های دا وددث ف ا  ی اهذدرا 

بهود به م نای هشور اوی  احسدات ااامن  در یرصده احسداسد  و راربه بدا  اسد ج بهود جنسد  جواااث در دورا م اصدر  (ج2022

رر رر وددث این دورا رنشا به م نای طوالا رر اسد   طوالا ودود  بنابراین مد  آث طوالا ش آ ا  م بسدذار  ودرر ا  اند دهه پذ

وددث دورا جواا  و سرنوو  اذس   بهیه به م نای رووش برای رنار آمدث با هذاااا  مخیو  این دورا اذز اس ج جواث باید 

 «بهود جسدی »اسد  با نود و داذای اطراف رنار بذایدج در جام ه م اصدر رر اذز وددا بذامو د ایواه در دورا بهود ره ارنوث طوالا 

رر وددا اسد   بهیه روسدط  رر و پذچذدارنشا طوالا آث اهیذ  و م نا را ادارد ره در جوامع ربه  داود ج رودد فرهنی  و اج یای  اه

دوددواررر اذز تردیدا اسدد ج بهود  ودرت میین اسدد  یوار  طوالا  مد  ا  جیهه ردروراا در  »بهود  ودرت«ای به اا  پدیدا

  (ج2018  4پاالویاا  اج یای  داو ه باود  ساه  و هیچنذن منیم  روبزر 

 بودث ررف ا   جنسد   اظر ا  و رسدندم   اظر  به ررباهغ  جنسد   اظر ا  دن راا  ره رند رهبذاث م (  2015هییاراث  و   اسدیو  رر ا

 باهغ  یه  هاهر به   ذرمسدد قذم صددور   و دن راث به وجود دارد؛  برررار اررباط  جنسدد  آ ار  با  رسددذدث  بهود به  ماث  بذن اررباط

  ررا  هیسداالانداث   ود  وداثجنسد  طبذ   رودد  جنسد  اظر ا  دن راا  رهج بوداد  جنسد   رف ارهای درتذر  بقذه ا   بذند ر  وداثجنسد 

 رآ ا  جهوتذری برای را م اهذی  های این پژوهشیاف ه و این بایث مورد آ ار جنسد  ررار ترف ننداث ودودج بوداد؛ بذ  د ایراث ار اق

  ره    ودرت  اوهذه بهود  های( اهشار داود  ره مد 2014اسدیو  و هییاراث    رر   جسدا دم  روودن سداه بزر  در  جنسد   اذی   و

رف ار    ودرایط و  فردی بذن  ودرایط در جدید  هایدر مد   رهدرحاه   رنند ری  ای روجهرف ار  مذنه  ودرایط و  هامیااذسدم به  و هسد ند

 به  و باوددم  م ن  رقوی    هایمد   و هیسداالث پهیریجام ه رردث  رررذ   حا  در - اظری روییرد  هسد ندج انذراً  ای م یررز مذنه

 مندیم  و  دن راث  ودرت  بهود  بذن پذواد و باوددم  هیسداالث پهیریجام ه در  درتذر  اظری  هایمیااذسدم رردث مندخ  دابا 

  جدهد م   روضدذ  را دهدم   رخ  دییر  طرف ا   هیسداالث پهیریجام ه در  اح یاالً ای ره مذنهرف ار   ودرایح  و طرفیک ا   رف اری 

 ره های مد ج رندم   پند ذباا  ییپاراه  روییرد  سدا ورار این ا   نرد هایم ن سدحو  و  نرد  سدح  در رارب   این محاه ه  هاییاف ه

  اظر ا  اظری  مد  و اندین  دهد رنددخذ   اوجواااث  اج یای   رف ارهای در را  آث ر گذر  باید رف ار  بر  بهود ر گذر  ایواه رندم   بذاث

  پذنددرف  مواد و ا   اسدد  ادا بزهیاری  مااند  رف ارهای  هایمنددیب  روسدد ه با را آث اررباط  بهود   اج یای  م نای و  وددنان  رواث

 در دو این ا  ا  مف یک  و  مذنه  رقوی    هایفرضددذه و  هییرای  روی بر  ما  مقاهه   این  رند درم  بررسدد ججج  و ضدد ذف؛ رحیددذه 

باودددج راویاا  فر و هییارااش م   م یررز رف اری  هایمنددیب  روسدد ه برای  بهود پذامدهای مورد در اظری  هایااراو  با رابحه

 ودرت به این   بهود ا   پذنددیذری راهیارهای ر ذذن و  رودراث  در   ودرت  بهود پذدایش  پژوهندد  را با ینواث یوامب  ( در1396 

دوراث  ا  تهر هنیا   اوجواث ره  باودم   بار ی روح   و رحوال  جسی   با  روأ  ره  اس    ادت  ا   ایمرحهه  ا ذاه رسذد ره بهود

دورا  آث ا   ایواه  رودک   رهاین و  اسد   ااسداث  سدراوود    دوراث حیوم    بهود  دوراثج رندم  راربه را آث سداه بزر   به  رودر 

 
3 Sultana 

4 Pallavee 
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 او   ادت   سدددان دار  بر ره  ر گذری و  او  با واهدین  روابط  بهیده او  ادارد  بسددد ی   بهود  مراحب  با او  برنورد  او   به ریدام   به  بیدهرد

 دورا  اتراهج اسد    م قابب  اح را  و  برابری دورا در این فر اداث  ماگر  رربذ   برای واهدین رهذدج  اسد     یاد اهیذ   تهرااد دارایم 

 دو   دهه  هایسدا  آنرین را  و  ودرو  سداهی  12را   10 ا  دن راث  بهود سدن م یوالً اما ادارد سدن  اظر ا  مر  مندخید   بهود 

 ر گذر  ینواث  با را ( پژوهند 1396محسدن   ادا و هییارااش    جیابدم  ادامه  ودود م   رامب  بذش و جسدیاا  رم رودد ره  ادت 

  به این ا ذاه رسدذداد ره اتراه   را ن  ودشرسد اث  راهنیای   مقحع  دن راث  ییوم  سدمم   و  آتاه  بر  بهود دوراث  بشداود   آمو ش

 حدی را  روااسد   دهد  اما افزایش را آمو اثدااش  ییوم  سدمم   ایرا  داریم ن  طوربه  ا وااسد    بهود دوراث  بشداود   آمو ش

 ییوم  اذدا مندد  سدددممد    افزایشج  بداودددد  ماگر  هداآث  ییوم   سدددممد    ایرا   مذداایذن  اررقدا   در  آمو اثدااش  آتداه   افزایش  بدا

هر   روجه  مدارت  بشداود    مربذاث یا و  پرسد اراث  نیدو  به امر  مسدلوهذن ره  ضدروری اسد   هها باوددم   میرر و  مداو   هایآمو ش

 .وود  راس ه دوراث این در  دن راث منیم  ا  را داو ه  مسلهه این  به  بذن ر اه

 بهود و ننوا   -

 مدیری   با واهدین یاط   و فذزیی  نندوا   یهّ  رح  ینواث »رابحه  پژوهند  رح  ینواث ( 1395بشرو ی و هییاراث   -

اااا    «هیده  و فر اد -رابحه واهد مذاااذیری با ایمقابهه اافرماا  ان م  به مب م رودراث رف ارهای پرناودیرااه و نندم

یه   رابحه محاه ه پژوهش  ا هدف .اسدد   مخر  رف ار هایان م  ررینوددایع ا  یی  ایمقابهه اافرماا  ان م   دادادج

 با ایمقابهه اافرماا  ان م  به مب م پرناودیرااه رودراث رف ارهای و نندم مدیری   با واهدین یاط   و فذزیی  نندوا  

ا ر ا    100  جروش این پژوهش هیبسد ی  ا  او  رحهذب مسدذر اسد  آمو اث بودج دااش هیده  و فر اد- واهد مذاااذیری رابحه

تذری ریدادف  جیع  ای ودشر اهوا  به روش ایواهآمو اث دن ر پایه سدو  را ودندم دبسد اث دارای ان م  اافرماا  مقابههدااش

ای رودراث  بندی ان م  اافرماا  مقابههابزارهای مورداسدد  ادا در این پژوهش وددامب مقذات درجه  جای اا خا  ودددادمرحهه

  ( 1979   رار ذک ر ارض اود رات مقذات(  1995   آ اری و ضدربه براسد اینپرسدندنامه رودک   (0620   هومر سدوث و هییاراث

پرسدندنامه   (2001   مقذات مدیری  هذااا  رودک  ماث و هییاراث (1983   پرسدندنامه رابحه واهد و فر اد فاین و هییاراث

  های یاف ه  جبود  سان اریاف همحاسبه میاحبه باهذن    و(  1996   رف ار رودک هوهه و پروفذب مقذات(  2003   هیده  باروث روهن

این پژوهش اناث داد ره ننوا  یاط   دارای اگر مس قذم و م ناداری بر رف ار پرناویرااه و مدیری  ننم بود اما ننوا   

ه بذن ننددوا   فذزیی  رنشا دارای اگر مسدد قذم بر رف ار پرناوددیرااه بود هیچنذن هیده  و رابحه واهد فر اد به ینواث واسددح

تذری این پژوهش اهیذ  او  رف ارهای  فذزیی  و نندوا  یاط   با مدیری  نندم و رف ار پرناودیرااه ررار ترف ند درا ذاه
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های ای را بشبود و اندااهواهدین و ودنان  هر اه بذند ر یم م و ایوای  رویاروی  درسد  با رودک مب م به اافرماا  مقابهه

 جان م  برجس ه تردا اس  

  «بر آث  ماگر»رح  ینواث صدیذیذ  و هیده  بذن ایضدای نااوادا و یوامب  ( پژوهند  رح  ینواث  1393  پناه  و هییاراث  -

بر آث    ماگراین رحقذق بده منظور بررسددد  مذزاث صدددیذیذد  و هیدده  بذن ایضدددای ندااوادا و یوامدب اج یدای    جااادا  دادادد

وددا و با اسد  ادا    سدا یم شو ود صدیذیذ  و هیده  بذن ایضدای نااوادا  بر اسدات مباحث اظریه موج  اب دا جاسد    ترف هاااا 

سدپ  اگر ب ضد  ا  یوامب ودامب اسد قم  ایضدای   جاسد    ررارترف ه موردسدناشوضد ذ  آث بذن ایضدای نااوادا   های ماه ها  

وادا بر آث محاه ه وددا اسد   انمر  اسدمم  در ناا  هایار شاذا  ایضدای نااوادا ااسداا  نااوادا و حاریذ    ر مذننااوادا  

سدا  ا   ادت  مند رک   5رشراا  ره حدارب    هاینااواداوددا اسد  و جام ه آماری آث این پژوهش به روش پذیایند  اااا 

نااوادا   400رحقذق با اسدد  ادا ا  پرسددنددنامه ا  یک ایواه حدود    هایدادا اادجبوداتهودد ه و حدارب دارای یک فر اد  هاآث

  هدای دادارازیده و رحهذدب    ااددجوددددااا خدا تدااده ودددشر رشراث   22منداطق    هدایبهوک طور ریدددادف  ا   رده بده  ودددداآوریجیع

اذا های نااوادا ا  هیچنذن  ر مذنرابحه صدیذیذ  و هیده  بذن ایضدای نااوادا با   ررینروی دهدم انداث    ودداآوریجیع

انمر  اسددمم  در نااوادا ا  دییر م وذرهای  هسدد ند ره  هایار شاسدد قم  ایضددای نااوادا ااسدداا  نااوادا و حاریذ   

 جرابحه م نادار و اسب اً روی با صیذیذ  و هیده  بذن ایضای نااوادا دارد

« آمو اث دورا راهنیای  ودشر رشراثآ اری در دااشمذزاث ودذو  رودک (  پژوهند  رح  ینواث »1387نووداب  و هییاراث   -

 785  راهنیای آمو  دورا دااش 1530تذر وددناسدد  اسدد  ره بر روی او  روصددذ   و اذز هیهدر این پژوهش ا    اااا  دادادج

 ابزار  جای اند مرحهه اجراوددا اسد  ای و نوودهتذری طبقهآمو  دن ر با اسد  ادا ا  روش ایواهدااش 745آمو  پسدر و دااش

  های یاف ه  جررار ترف   ر یذدار  موردبررسد  و پرسدندنامه محقق سدان ه بود ره روای  و پایای  آث در مرحهه مقدم یکپژوهش 

 اذم و  بذسد    روجش ب   درصدد  35/ 9  درصدد آ ار جسدیاا  وددید 3ج38این پژوهش انداث داد ره ودذو  آ ار جسدیاا  ن ذف 

 واهدین  رحیدذم   ادت  محب منحقه  آمو اثدااش  جنسدذ   مذاث  م ناداری  رابحه هیچنذن  اسد ج  62/ 5 یاط    آ ار  و  درصدد

  آ اری رودک   ودذو  ت     رواثم  ره داد  انداث رحقذق این  ا ایج دارد  وجود  آ اریرودک   ودذو  با واهدین  طمق  و  واهدین  ودوب

 جآ اری اس  در حد باالی  اس  و این مسلهه اذا مند روجه هراه بذن ر مسلوالث جش  پذنیذری ا  رب ا  من   رودک 
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 پژوهش این هدف .رودراث« اااا  داداد یهذه نندوا   بر نااوادا ادرضد  و اظم آگار»(  در رحقذق رح  ینواث 1389  ر اود  -

 به دسد ذاب  و یزد ودشر در سدارن رودراث نندوا  یهذه بر نااوادا رضداد و اظم هایودان  ودامب ر گذرتهار یوامب ودنان  

 .تذردم  ررار موردبررسدد  اگرتهار و مشم مرربط  یوامب هایاظریه ا  اسدد  اا   با ره اسدد   رحهذه  اظری اهیوی یک

 و رحهذب به دارد  رودراث یهذه نندوا   بر ر گذری نااوادا اه رضداد و اظم هایودان  ره پرسدش این طر  با پژوهندیر

 سدارن رودراث ا  ا ر  384 موردمحاه ه روش این پژوهش پذیایند  بودا اسد ج ایواه  .اسد   پردان ه پژوهش موضدو  ربذذن

 با دراشای   و ایمرحهه ای اندنووده تذریایواه روش با موردمحاه ه ایواه .هاسد  آث واهدین ا  ا ر 384 و یزد ودشر در

اسد    0/ 93برابر   پژوهش اظری برا ش مد  اذیوی  مقدار ودان  ا آاااره .اادوددااا خا  سدادا ریدادف  روش ا  اسد  ادا

 مسد قذم اگر بذاایر 0/ 69مذزاث  به آمدادسد  به ضدری   مذزاث .دارد وار ذ   با ربوه  رابب برا ش این مد   ره ررد بذاث رواثم 

رودک   با رضداد هیسدر  با رضداد اهیذ   رررذ   به رضداد هایم رف ررینمشم .اسد   رودراث یهذه نندوا   بر در نااوادا رضداد

 به یهذه رودراث نندوا   بر نااوادا در اظم م یوت اگر بذاایر آمدادسد  به ضدری   مذزاث هیچنذن .اسد   هیسدر ا  اا قاد و

 در اظم هایم رف .دارد  رودراث یهذه نندوا   روی ماگری و راهندا اگر نااوادا در اظم دییر  یبار  به ؛اسد  -0/ 52مذزاث 

 رررذ   به ننددوا   هایم رف ررینمشم .بخ   هم و هی یری هییام   هیده   ا  اادیبار  اهیذ   رررذ   به نااوادا

 هب ادادث  پو  و ای نای ب  با ی  ا  رردث محرو  و روهذن رردث محب   رم و رردث رشدید  دث  ر ک ا  اادیبار  اهیذ  

فرماادا و .رودک  رردث انراج و  دث داد رودک  مذب ر م به به رار وادار رردث جیع  حضددور در رردث مسددخرا و دادث

آ ار و واهدین در بذن واهدین رودک   ونان  رواثمنیم  یاط   و اذا های اساس  »(  پژوهن  رح  ینواث 1396هییاراث  

انذن ر ریف آ اری را اینآ اری پردان ه اسدد  رودک رودک   در این پژوهش ره به بررسدد   « اااا  دادادجآ ارییادی رودک 

آمذز به رودک روسددط فردی اسدد  ره مسددلوهذ   جسددی  یاط   و رف ارهای ننددوا  هرتواه آسددذ  جسددیاا     ااد رهرردا

وددنان   بذن واهدین پژوهش مقایسدده منددیم  یاط   و اذا های اسدداسدد  رواث این  در جسددمم  رودک را بر یشدا دارد

واهد  ذر   50آ ار و  واهد رودک  50رنندتاث ر داد  ای بود و وددرر  این پژوهش یه  مقایسدده جآ ار و واهدین یادی بودرودک 

ابزارهای    جآ ار و  ذر آ ار تر در رشراث اا خا  وددادتذری در دسد رت ا  مذاث واهدین رودک آ ار تر بوداد ره به روش ایواه

آمدا دسد  های بهیاف ه  بودادجودنان   دسد  و ریاث های مندیم  یاط   و اذا های اسداسد  رواثپژوهش ودامب پرسدندنامه
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ا  اند م وذری در این رحقذق انداث داد ره سدح  افسدردت  اضدحرا  و اسد رت و اذا های نودمخ اری  آ موث رحهذب واریا

را   وددواهدیهای این پژوهش طور م ناداری م  او  بوداد یاف هآ ار و واهدین یادی بهوابسدد ی  و اررباط بذن واهدین رودک 

بنابراین به   ؛آ اری واهدین اقش داراددر برو  پدیدا رودک ودنان   واهدین  پذندنشاد ررداد ره مندیم  یاط   و اذا های رواث

آمو ود   مذنه درماث مندیم  یاط   و -های رواا  آ اری واهدین با اااا  براامهمنظور پذندیذری ا  برو  رف ارهای رودک 

 ث بررسدد (  »رحقذق  رح  ینوا1381  جایددذری و هییاراثوددودوددنان   واهدین فراهم م ر دیب سددا ی اذا های رواث

اصد شاث«   ودشر دوه   من خ   هایدر دبذرسد اث واهدین و اوجواااث دیدتاا ا  واهدین با اوجواااث اررباط  مندیم  ایمقایسده

 ره منیمر  ا  بسذاری .اس   اهیذ   حا ز بسذار اوجواااث نیو  به هیه برای واهدین  با نو  رابحه اااا  دادادج داو ن

 ا  هدف .اسد   اوجواث و واهدین با بذن اررباط وجود ید  ا  ااود  آید م  پذش اوجواث و نااوادا برای دورا اوجواا  در

 ایمحاه ه پژوهش  این  .اسد   بودا آااث دیدتاا ا  واهدین با اوجواااث اررباط  مندیم  مقایسده و بررسد  محاه ه اااا  این

 پژوهش این در .اسد   ترف هاااا  اصد شاث ودشر دوه   هایدبذرسد اث در ره اسد   مقح    ماا  اظر ا  و رحهذه  روصدذ  

 مندیم  و ودداد اا خا  ایریدادف  نووده روش به هاآث واهدین ا  مورد 230 و پسدر و دن ر اوجواااث ا  ا ر 415 ر داد

  .بود پرسدندنامه هادادا تردآوری ابزار  .ترف   ررار موردبررسد  واهدین و اوجواااث دیدتاا ا  واهدیننداث با اوجواااث اررباط 

 اوجواااث اررباط  مندیم  با رابحه در واهدین و اوجواااث هایدیدتاا بذن ره داد انداث آماری هایرحهذب و رازیه و بررسد 

 ا ایج  .داود   وجود داریم ن  ان مف اوجواااث ودخیدذ   رسد   و جنسد  بهود طهب  اسد قم  های مذنه در واهدین و

 ودخیدذ   رضدیذن رسد   و جنسد  بهود طهب  اسد قم  های مذنه در واهدین با اوجواااث سداهم اررباط ر گذر ا  حار  پژوهش

 واهدین اوجواااث با روابط ره اسد   این فوق موارد به رسدذدث برای راا ررینسداهم .بود اوجواث هوی   رسد   و رواا  بشداود  

 هادر نااوادا اررباط به ره ترددم  پذندنشاد جام ه اج یای  سدذاسد  و رواا  بشداود   مسدلوهذن به هها .باودد صدیذی  و دا ی 

 اوهذه جش  پذندیذری در مشم و فراتذر رینذک یک ینواث به هسد ند  اوجواث فر اد دارای ره های نااوادا در نیدو  به

آگار »را رح  ینواث    و هییاراث پژوهندد   (1381هییاراث اهب  و .دهند آمو ش را سدداهم نااوادت  اررباط احوا و بنیراد

نااوادا   300  یبر رو   ندد ییاذپژوهش ره بر به روش پ نیاااا  داداد  در ا« رودراث    هذاظم و رضدداد نااوادا بر ننددوا  یه

وددا اسد  دسد ه    ااسد  اد  یم ادال  سدان ار  یو مدهسدا   راذاند م و  وثذدادا ها ا  رترسد  بذرحه  یاااا  ترف ه اسد  برا  رشراا
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نندوا      نندوا  جسدیاا  ررد یبا روجه به ودیب نندوا  آث را دسد ه بندرا رودراث   هذا  نندوا  یه  مخ ه  یها یبند

محقق ا  اندمد  برای به ریدویر رندذدث نندوا  یهذه رودراث اسد  ادا     اااا  دادرهروجش  ب    نندوا  جنسد    یاط 

 نیا   ذروضد   نود اسد  ادا رردا اسد  ره در مد  اا قاه  یرار   ذدر روضد   ی اررف   و مد  ودنان   مد  اا قاه رردا اسد ج ا 

ره   ودود رهیداد م یمد  اسد رت ینیدر  نیدر ا  رند را محر  م  ودود م درریفر اداث ودد -نیمحه  ره ایواه رضداد واهد

  ه ذبایث نندوا  یه   ادت  یدر مواجشه وددث با فندارها  نیواهد  ی رند و ید  روااا  م  درریاح یا  رضداد در نااوادا را ودد

 نیا  یدذموضدو  را محر  رردا اسد  یناصدر ره نیو هییارااش ا  ر  من ا  رو   یرف ار   مد  ودنان جدو   ندودذرودراث م

  نان مد  یوامب ننوا  را در و نیبه رودراث ا اب  ج  یا  رودراث و دادث اسب  ها  نیواهد  یااذمد  یباررند ا  رور ا  ب

م روف اسد  به یوامب مندارر  رنندا و   به مد  رباده ره   زهیارو ا     رند مد  سد   جسد او م  نیواهد  یها  ابیها و ار 

بر اح یا  نندوا    رذراگ   هذودود ب د او  دو او  اصد   م یمد  به دو ب د طبقه بند نیرند ا  اودارا م  هم به یوامب ح اه 

دهد    اگر را انداث م یداریاسد  ب د دو  رداو  و پا   بود ودامب یوامب مسد  د سدا  و اما یوامب جبراا  نیره ا  دهد را انداث م

سدب  برو    داریو پا داریااپا  طیبا ودرا    ذبا ررر    مسد  د سدا  و جبراا  طیودرا  جاگربودث  داریپا  ای داریره یبار  اسد  ا  ااپا

یامب در فرد نااوادا و جام ه وجود داود ه باودند در   شارا  نیاره   ودود ریدور م ودواد ا  نندوا  م  یرذجهوت   اینندوا   

  ط یمسد  د سدا  بر ودرا  طیاف د ره ودرا  ار اق م  رودراث  ماا  هذنندوا  یه ودود م   نذبشذمد  پ نیراربرد ا نیسدادا رر

بر   یاگرا  موگر و م ندادار    ذد اهی    ذد اظم و رضددداد در ندااوادا بده ررر رذانددداث داد رده م و  در ا ذاده یداف ده  ابددید   یبررر   جبراا

 جرودراث در نااوادا ها دارد  هذننوا  یه

 جدو  نمصه رحقذقا  پذنذن ننوا  ناای  -

 ییدا ررین ا ایج ینواث پژوهش اا  محقق ردیف

1 
بشرو ی و هییداراث 

 1395) 

 نندددوادد   یدهّد  رابدحدده

 با واهدین یاط   و فذزیی 

رف ارهای   و نندم مدیری  

 مب م رودراث پرناوددیرااه

 اددافدرمددااد  اند دم  بدده

 مذداااذیری بدا ایمقدابهده

 هیده  و فر اد -رابحه واهد

نندوا  یاط   دارای اگر مسد قذم 

و م ناداری بر رف ار پرناوددیرااه  

و مدیری  نندم بود اما نندوا   

فذزیی  رنشا دارای اگر مسدد قذم بر 
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چنذن رف دار پرنداودددیرااده بود هی

هیدده  و رابحده واهدد فر ادد بده 

ینواث واسدددحده بذن نندددواد   

فذزیی  و نندددواد  یداط   بدا  

رفدد ددار  و  ننددددم  مدددیددریدد  

 جپرناویرااه ررار ترف ند

 

 
و هییداراث     پنداه  

 1393) 

رحد  ینواث صدددیذیذد  و 

هیده  بذن ایضدای نااوادا  

 بر آث  ماگرو یوامب  

و   ررینروی صدددیذیذدد   رابحدده 

دا بدا  هیدده  بذن ایضدددای ندااوا

اذدا هدای ندااوادا ا  هیچنذن   رد مذن

اسد قم  ایضدای نااوادا ااسداا  

 هدایار شندااوادا و حداریذد   

ا   اسدددمم  در ندااوادا  انمر  

دییر م وذرهای  هسدد ند ره رابحه 

م نادار و اسدب اً روی با صدیذیذ   

و هیدده  بذن ایضدددای ندااوادا  

 جدارد

 

 
نووداب  و هییاراث 

 1387) 

آ اری در رودک مذزاث وذو   

آمو اث دورا راهنیدای   دااش

 وشر رشراث

آ ار یداط   اسدددبد  بده آ ار 

جسددی  بذندد ر ار اق اف ادا  

 مدذدداث  مد دندداداری  ورابدحدده

 منحقه  آمو اثدااش  جنسددذ  

  رحیدددذم    اددت   محدب

  طمق  و  واهدین ودوب واهدین
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  آ اری رودک   ودذو  با واهدین

 دارد  وجود

 (1389   ر او  
 نااوادا رضدداد و اظم آگار

 رودراث یهذه ننوا   بر

 و رداهنددا اگر ندااوادا در اظم

 یدهدذدده نندددوادد   روی مداگدری

 در اظم هایم رف .دارد  رودراث

 اهدیدذدد   ردرردذدد   بدده ندداادوادا

 هییدام   هیدده   ا  ااددیبدار 

 ررینمشم  .بخ   هم و هی یری

 رررذ   به نندددوا   هایم رف

  دث  ر دک ا  ااددیبدار  اهیذد  

روهذن  محب   رم و رردث رشددیدد

 بدا ی  ا  رردث محرو  و رردث

 دادث هب ادادث  پو  و ای نای ب 

 جیع  حضدور در رردث مسدخرا و

 مذدب ر م بده بده ردار وادار رردث

 ردردث اندراج و  دث داد ردودک 

 .رودک 

 

 
فرمدااددا و هییداراث 

 1396) 

مندیم  یاط   و اذا های 

در بذن   ودنان  رواثاسداسد   

آ ار و واهددین واهددین رودک 

 آ ارییادی رودک 

سدح  افسدردت  اضدحرا  و 

اددذددا هددای   و  اسدددد ددرت 

و  وابسددد دید   نودمخد دداری 

آ ار  اررباط بذن واهدین رودک 

بدده یددادی  واهدددیدن  طدور و 

بدوداددد  مد د دداو   مد دندداداری 
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پدژوهدش یددافد دده ایدن  هددای 

را پذنددنشاد ررداد  وددواهدی

و  یدداطد د   مندددیدم   ردده 

ن   واهدین ودنااذا های رواث

آ اری  در برو  پددیددا رودک 

 واهدین اقش داراد

 
هدیدیدداراث و    ادهدبد  

 1381) 

 بر  نااوادا  رضداد و  اظم آگار

 رودراث  یهذه  ننوا  

م وذر اظم و رضاد در نااوادا  

  ماگر بده رررذد  اهیذد  اگرا   

و م ناداری بر نندوا  یهذه  

 جداراد  هانااوادارودراث در 

 
 ایددذری و هییاراث

 1381) 

یدندواث   ردحدد   ردحدقدذدقد  

 ایمدقددایسدددده بدررسددد 

 اررددبدداطدد  منددددیددم 

 ا  واهدددیدن بددا ادوجدواادداث

 واهدین و اوجواااث دیدتاا

 من خ   هایدر دبذرسددد اث

 اص شاث وشر دوه  

 و اوجواااث هایدیدتاا بذن

 بددا رابددحدده در واهدددیددن

 اوجواااث  اررباط  مندیم 

 هددای مدذدندده در واهدددیدن و

 جنسد  بهود طهب  اسد قم 

 اوجواااث ودخیذ   رسد   و

 وجدود داریمد دند  اند دمف

 داو  

-  

 اظریه ننوا  

ها و   ذاباثنندوا  در ن  یشاسدب  به افزا ذق یی  ودناسداث و جر  ودناسداث ایرااا  روااندناسداث جام ه  ذاریره بسد   در حاه -

  ج نااوادا اسدد    ذروثا  ب ذندد رفرد در نااوادا به مرار  ب یکاح یا  مورد ضددر  و ودد م ررار ترف ن     داراد   امارن ییوم

اح یاالً   یاوددا  ذ  اسد  ره موج  آسد   ذ  وابسد ه به جنسد  ذزنندوا  آم ارهر او  رف  ی ااث و دن راث به م نا  ذهنندوا  یه

ررد    ا  رف ارها م رف یامایویه  رواث را م   دت نندوا  نااواذندودجم  ذرو    و رواا  و جنسد    جسدی یها  ذ  منار به آسد 

و    حسداد  تواه افراط  یمثا  ابزار رف ارها یودواد برا  به آاشا م وسدب م ییررن ر  رف ارها و احسداسدا  فرد د یره فرد برا

را فرد م خاصددم در  ددتر   و بایث م آورد را فراهم م   ررباا  ی ره موجبا  اازوا و رنشا  ییریری  و وحندد  در د یاادا

آث را ا  یبدار  ا     جدامع و ردامدب ا  نندددواد  ندااوادت   یفبدا ارا ده ر رج  بیداادد   افراد در ندااوادا بدار  ییررن ر  د  موضدددع

 یاییا  فنددار ار یدداد  یچنذنو ه  و رواا   و جنسدد    و جسددی  ذزیی و سددرروبیرااه ا  جیهه حیم  ف  هاوم  یرف ارها
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 :1384   پور اقاش رشراا ج  دااد  و رنیارنگ دارد م یکره با او در اررباط ازد یفرد به  اسددب  روسددط هر فرد باهغ و جواث  

  یدبه ار اق آاشا  ااث و دن راث هسد ند ا ه  مورد رشد  ی  رر  ی  ره ارثر   نندوا  نااوادت   ذاثررباا(ج1995    تنه ر ودی (24

پور  ج  وود  وارد م  یادیو به رودراث و م  هقا  آاشا صدما     تذرد ررار م یار یاد  ذ  و محروم   رااو  جنس   جاا یها

ودناسداث   ام هرا حدود سده دهه ربب ج  ذسد  ا   طبقه ناصد   یامخیدو  جام ه    نندوا  نااوادت ج  (24 :1384   اقاش رشراا

 یمندیم  ماد یره دارا  ذدااسد ندم ی و آث را نواسد  نااوادا ها ررداد رهیداد م  ی اسد ثنا ینندوا  در نااوادا را امر

اندداث داد ره  یجو مندداهدا  برنمف ریددور را ذقا رحق  یجمااند طمق بوداد اما ا ا  بحراا  یطفرهنگ و وددرا  یذنسددح  پا

آااث را  ااث و دن راث و به اودیا  مخ هف    اصده  رربااذاثمخ هف وجود دارد و م یوالً   نندوا  در هیه نااوادا ها به اودیا

  ذ نندوا  در دروث نااوادا وار   ینیهبا روجه به اج  (183 :1380ی ایزا   ذدهد  م ذبا رندیر یرودراث به صدور  رودک آ ار

  ذر م و دو  یه  ذسدد  ررث ب  یبوددود و امرو ا در اوا  ره هر رو  بر دامنه و وسدد   آث افزودا م اسدد     یارهخ و آ اردهندا

ره      رردا اس  یبربد   ا  جوامع و نااوادا ها را به جشنی  ذاریمخ هف هنو  در بس  یهاااسداث در حو ا  ذراندیی  هایذندرف  پ

  ی رودراث رف ار  یادن راث   یا ااث   ذهننددوا  یه تردد  و اا قا  در آث هر هحظه ودد هه ور رر م  ذنهننددم ر    آرش دوددین

و بدور ا  اندیاث افراد جام ه   نهو  نااوادا ذطبزرت ر و ذرور نااوادا در مح  یآ اردهندا اسد  ره م یوالً روسدط ایضدا

بایث رب ا   یدادر فرد آ ارد  و رواا   تهاردث یوارض جسدددی  یره با به جاج ذواددپ  به ورو  م   ا ه  به صدددور  پنشاا

ضر  و    در نااوادا میین اس  به صور  جسی  دن راث و  ااث و رودراث  ذهننوا  یه جتردد  م   اج یای یرجبراث ااپه

  ینداث ممرا  با دوسد اث و نو   ذ  مینوی    اج یای (یا  جججمیرر و    و فحاود   و ریسدخر دا ی  ذررحق    سدو  رف ار رواا  (یا  مود 

 (ج43:  1381  آراجاا  رخ دهد     جنسددد   یاو  هزینده رمت (و  ذب ادادث پو  روج یا ار یدددادی مثدب  و   (حب  رردث در نااه

 در نااوادا ای با مذزاث نندوا  اسدب ا باال ره فر اداث  باوددامر ینا  م  روااد بذاایرنااوادا    یایضدا ذننندوا  در نااوادا و ب

اف    ییراثاسددب  به د  ای نای  ب   افسددردت   یپرناوددیر  یتر  یمااند منزو یرف ار  یها یمنددیم  و ااهناار یبه دارا

و فروش مواد مخددر و ا  هحدا    یددد نرذداای   ذد  ایزا  بده ردااوث اصدددم  و ررب  یادابشنادار مدااندد د د  یردا رف دارهدا  ذه رحیددد 

 (ج28:  1383یدا بهود  ود رت مواجشه ووادج ایزا ی با پد   نود و به هحا  جسی یناسب  به واهد   احساس

 و ننوا    منابع اظریه
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 این  پایة برج تردید محر   تود ویهذا   رووددش  به  نااوادت   ا  ننددو  حو ة در ره  بود های  اظریه اوهذن ا  اظریه منابع یی  -

 ندااوادا  مشم  مندابع  بده  رده  ر   هر  و  اسددد    ار دداری  اظدا   دارای  دییری   اج یدای   واحدد  یدا  اظدا   هر مدااندد  ندااوادا اظدا  اظریده 

 های اظا   ریا   تود اظر داردج ا   وا  نود امذا   جش   در  ف اهذ   به را ایضدا   سدایر روااد م  دارد  دسد رسد  دییراث ا   بذند ر

  جزی   اذز  نااوادا  ره  اج یای  های اظا  سا ماث  برای  رشدید  و  ننوا  ج هس ند  وابس ه ردر  و رو  به  ای  اادا ا را  اج یای 

  برای   روااد م   ره  اسد   فردی صد ا   و پو  مثب منب     نندوا   ره رند م   انداث ناطر  اوج  اسد    ضدروری  اسد    آث ا 

 فرد  روااای  باود رر بذش  افراد  دس رت  در  منابع  اه هرج رود رار  به  اظر مورد  رف ارهای  اییا  یا  اانواس ه اییا  ا   جهوتذری

  ینواث  به  بایسد    نندوا  ج رند  اسد  ادا  نندوا   ا   ره رود م   ری ری اح یا   بنابراین  ودودج م   بذند ر ردر  ا   اسد  ادا  برای

اادج    ااراف   اظر  مورد  اهداف به رسدذدث در  منابع  سدایر ره  ودود م  اسد  ادا آث ا   ماا   یرا  ودود  ترف ه  اظر در   ای   منبع یک

  یرا  اند  م  دسد   بدا   نندوا   طریق  ا   ردر   اییا  به دییراث ا   ری ر  نااوادا   ردرریند  بسدذار  افراد ره  توید م   تود

  ار یددادی   -اج یای   ضدد ف دارای ره  افرادی مذاث در  اماج  ااد ردر  اییا  به  رادر آاشا طریق ا   ره  داراد  دییری  م  دد  منابع

 (109: 1352 تود  جاس   آث ا  اس  ادا و بدا   ور ردر    منبع  رنشا هس ند 

 اظریه ااسا تاری پاییاه  و ننوا  

 ره  رود م  رار  به  ودخید  برای  پاییاه   ااسدا تاریج رند  م  سدا ی م شو  را  پرناودیری و ردر  بذن رابحه اذز اظریه این -

(  درآمد  مااند    ها  مذنه دییر در  پایذن  رربه و(  آمو ش مثا  برای    ها  مذنه  ب ضد  در  پاییاه  مرار    سدهسدهه در باالی  رربه

 دییراث  با ودخید   انذن ره  ور  ج  ودود م  منار بحراا   وضد ذ   یک به  پاییاه   ااسدا تاری ره  اسد    آث بر اظریه اینج دارد

 و  اسد رت به  ااسدا تاری اینج ایایند  ار یاب  رر پایذن  مرار    سدهسدهه طبق  بر نود  ار یاب   برای فرد  ریایب دارد م قابب  رنش

  وضدد ذ  درج  وددد نواهد منار  اج یای  ضددد ایرش  و رف ار  روسدد ه به  نود اوبه  به ره وددد   نواهد منار  رضددای    ید 

  ربذب  ا   های   مذنه در وداث  ار سداب   پاییاا  وه  باودند  باالرر  اا سداب   پاییاا دارای  سدن   طور به  اسد   میین مرداث  نااوادت 

  نندوا  به  اسد   میین  پاییاه   ااسدا تاری  ره  اسد    م  قد  ابراین  باوددج  رر  پایذن  اسد   میین  ودوب یا  و  درآمد آمو ش 

 وددا   وارع  رشدید  مورد یاه   رحیدذم  با  ث یک  بوسدذهه اش  سدن    پاییاا ره رند  احسدات ودوهر  ور   ودود منار  نااوادت 

 جوود م   م وسب سهحه ح ظ  جش    ننوا   به
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 ظریه فیذنذس   و ننوا  ا

 و  رنو  این ر م  یه ج  اسدد    م نارض های  دیدتاا بر  مندد یب   اهباً و  وددود ای  مندداهدا  هیین  آرا   فیذنذسدد    اظریة در -

 این  جنبش این مضدیوث ررین اصده ج داراد   رب  جام ة در  ااث  جاییاا  با  در  اسداسد  م روضدار   ها  فیذنذسد    رندییش 

  ااحیار و  ااث  بر سهحه طریق  ا  مرداث  پدرساالرااه   اج یای   اظم  درج  اس   یاف ه  سان ار  پدرساالری  مبنای بر جام ه ره اس  

 مردااه  مسددهط  اشادهای و مرداث  طریق ا   ااث برداری  فرماث و  ااد  رردا پذدا  ااث به  اسددب   بررری  مور ذ    اج یای   اشادهای

 م اصدر جام ة در ها  اابرابری این راریخ  های رینده به ردر    جنسدذ  ِ  راممً  رقسدذم ربذذن در ها  فیذنذسد  ج اسد   وددا  اشادینه

 ر گذر مرداث و  ااث  روابط بر  و رند م   برو  مرداث  نندوا    آث در   ره  داراد ر رذد  سدذاسد  و  اج یای   ودرایط  آث به  و پردان ه

 احوة و پدرساالری  مننا  نیو  در  فیذنذسد   های اظریه  ماررسدذسد    و  سدوسدذاهذسد   هذبرا   های ورژث اه  اتر تهاردج م 

  هدای   پدایده  پددرسددداالری  رده اادد  یقذددا این  بر  هدا آث هیدة  امدا اددارادد اظر ار داق آث بردث  بذن  ا   ایوای   و آث بقدای  و  اسددد یرار

 م ن در  رنشا  ااث یهذه  ننددوا    ها  فیذنذسدد    ارثر  اظر ا  آورد م  فراهم را  ااث  یهذه  ننددوا    سددان اری و  اید وهوژیی 

 تذردج م   صور  رند  م  ر ریف مرداث فرماابردار  صور  به را  ااث ره  اج یای 

 ظریه یادتذری اج یای  و ننوا  ا

  ترف ه   فرا  مسد قذم  های راربه طریق ا   هم  و( دییراث  یا  نااوادا ایضدای  رف ار رقهذد    رقهذد  طریق ا  رف ار  دیدتاا  بر طبق این -

 ارا ه  اترج تذرد  م  ررار بررسد   مورد  ودنان    اظر ا  وددا راربه  رف ار با  منداهدا مورد  رف ار ره رند م   ادیا بندوراج  ودود م 

  نارج   پاداش  وجود  بدوث  ح    آث  برو   اح یا  تردد  هدف  به رسدذدث  برای اذا  رردث طرف بر  بایث   محذح  در  رف ار این

  اج یای   پاییاا    داو ه  اهیذ    و ار ش تر مناهدا برای  ره  دهد ارا ه اهیوی   را رف ار این اتر  بخیو ج بود نواهد  یاد  هم

  افراد   اج یای    یادتذری اظریة دید ا ج رند م  ر رذد  رودر  دورة در  آث  یادتذری  و رف ار  بر  اظریه باوددج این داود ه  اذز باالی 

 اییدا   ور  ج آمو اد م    ادت   منددداهدا   و محذط نم  ا  را ریدایم  این  ها آثج ودددواد  ای  م وهد  نندددن ریدایم   با

  هم  بندورا   دید ا ج  تردد م  ربدیب  هدف به  اذب برای مقبو  ای  وسدذهه به  نندوا   دارد  هیراا به  مذب  محابق ا ایا   رشاجی 

 ها آثج  آمو اد م   نااوادت   مندیم   حب در را  آث  راربرد  و تذراد ررار م   نااوادت   نندوا    م رض در  ودوهر  هم و  ث

 اذا هاس ج  سان ن  برآوردا برای  منرو  ای  وسذهه  ننوا   ره تذراد  م  یاد
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 ظریه فرهنی  و ننوا  ا

 دیدا  دسد وری هناارهای  صدور  به آمذز  نندوا    رف ار آاشا  در ره دارد  وجود  توااتوا  های  فرهنگ  نردا جام ه  هر در -

 به  با ی حذن در  پسددراث  ور   و وددواد  م   آوددنا فذزیی   ننددوا    با  روهد بدو ا   افراد ها   فرهنگ  نردا این درج  وددود م 

  نردا  انذن درج  تردد م   درنواسد   آاشا ا   رف اری  انذن  ح   و تذراد م  ررار  رندویق  مورد   ودواد م   م وسدب  نندوا  

 اس  ادا  آث ا  منیب  حب  برای  ا ه   ره  اس    اهیوی  و آید م  ویار  به افراد  مذاث م قابب  رنش اوی  بدا   ننوا    فرهنی  

 دییر اسدب به  اسده  ا  و هسد ند آودنا افراد  برای ودواد  م  آمذز  نندوا   رف ار  برو   بایث   ره محرک های  یموا بهج  ودود م 

 اخواهد  ننددوا    برابر  در  دییری  جاییزین رند  م   پذروی هناارها و ها  ار ش ا  بذندد ر  فرد  اادا ا هرج وددواد  من قب م 

 و  اج یا  پایذن طبقا  درج  اسدد    نااوادا در  ننددوا   برو  دالیب ا   فرهنی  های یاف ج به اظر برن  اادینددینداث ر او 

 دییر  ب بار ج رند م   مندرو   ح   و  رسدشذب   را  نندوا    اییا  ره دارد  وجود فرهنی   هناارهای  روم   های  تروا  برن 

  مسایب  ررین  جز   به  اسدب   آمذز  نندوا    وارنش ح    ره  اسد   ای  تواه به و رر مردااه  مدرث   جام ه در حارم  فرهنگ  نردا

 فردی  دددد  رواا   یوامب  ر گذر ح   و  اذسد    ییسداث  اج یای  یا  و  روم   تروا یک  افراد  هیه  وارنش  اهب ه رند م   روجذه اذز را

 اس    م  او 

 ن ر  اج یای  و ننوا  ر 

اودد راوت بذاث رردا ااد   و  ته   جآورد  وجود  به را ها  آث  بر  اظار  باید میااذسددم  جام ه دارد  ریایب  اابشناار  رف ار و  جنای   -

  نیوص   محدودا در ج"  وود م   ورو   ر ک ها  نااه  سایر ا  آث  ودث جدا  و نااه  یک دیوارهای  رف ن باال  با  ماث  هم  "ره 

 و  با د م  راگ  فر اداث   به  واهدین  و ییدییر به اسدب   ودوهر  و   ث  وهایف  حقوق  نندوا    به  اج یای  های  ایرش نااه 

 مرد  اسد    صدور   این به  آید  م   بوجود  نااوادا در ره  ایرود  ا ذاه  درج  ودود م   ترف ه جام ه ا   اج یای  اظار  امیاث

 این  اگر  درج  ودواد م  آمذز  نندوا    رف ار ارا ة  به او رحریک  سدب    رودراث و  ااث و آورد م   دسد   به  مندرو   اجرای  ردر 

 محذط  با اررباط  بررراری امیاث  یموا  بهج  وددود م   نااوادت   روابط ا   جزی   نااوادا در آمذز  ننددوا    رف ار رنددابه ایرش 

و این امر بایث  جهسدد ند  ااث بر اظار  برای م  ددی امیااا   دارای مرداث  م یو   طور بهج ادارد  وجود اذز  نااوادا ا   نارج

 نااوادا به تواه ی  روجذه یاف ه م  ترددجاوی  ننوا  در 
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 شناسی تحقیقروش -

وددا اسد ج جام ه آماری مورد محاه ه رهذه   باودد ره به صدور  پذیایند  اااا رحهذه  م  _پژوهش حاضدر ا  او  روصدذ     -

  اس  م طبق  ااد؛ رهدابو   ساههدوا داها یا دا را  دااش آمو اث دن راث سح  او  م وسحه اشار ااحذه وذرا  ره محدودا سن  آث

ا ر به ینواث ایواه رحقذق در اظر   351مندددوو  به رحیدددذب بوداد و با روجه به حام ایواه رورراث   آمو دااش 4100ر داد  

 ترف ه ودج

 اامهپرسدش  ی جی ذ  ودنان   ها ژت یواطمیا  فردی به منظور ودنان    اامهپرسدش  به اهداف رحقذق ا  ابیدسد  برای    -

روای  هر دو  باوددجسدوا  م  9سداا  و در بخش بود  ودرت  23 نندوا  ناای ره در بخش    پرسدندنامه محقق سدان ه

ا ر آ مودا  مورد بررسد  ررار ترف  و  30ها در یک محاه ه مقدمار  با پرسدندنامه به ر یذد م خیدیدذن رسدذد و پایای  آث

برای رازیه و رحهذب اطمیا  ا   .برای بهود  ودرت محاسدبه ودد 0/ 88و   نندوا  ناای  برای   0/ 89ها به رررذ  پایای  آث

    اصده  یرهاذم و نذب  یمارر  هذرش یبرا  رسدوثذپ   هیبسد ی  ی  ا  ضدرروش آمار روصدذ   و آمار اسد نباط  اسد  ادا تردیدج 

افزار ج محاسدبا  آماری رحقذق حاضدر با اسد  ادا ا  ار اسد  ادا تردیدا اسد   ها  هذآ موث فرضد   یبرا  وثذپژوهش و ا  رترسد 

SPSS در اظر ترف ه ودج 0/ 05ها سح  اااا  ترف  و سح  م ناداری برای ریا  آ موث 

 های پژوهشیافته -

سداهه  درصدد دوا دا  68/ 5سداهه و ها یا دادرصدد ا  آث  31/ 5رو یع ایواه آماری پژوهش بر حسد  م وذر سدن بذاایر این اسد    -

درصدد هذسداا  و باالرر اسد ج این در حاه   65رر ا  هذسداا  و درصدد ا  ایواه آماری پایذن 35دج مذزاث رحیدذم  پدر بودا

 درصد هذساا  و باالرر اس ج 45رر ا  هذساا  و درصد ا  ایواه آماری پایذن 55اس  ره مذزاث رحیذم  مادر 

 های توصیفیتفاده از شاخصتوصیف متغیر خشونت خانگی با اس                      

 متغیر
 شاخص

 کشیدگی کجی واریانس انحراف معیار میانگین

 -1 -0/ 37 0/ 13 0/ 36 2/ 01 ننوا  ناای   

 -1 -0/ 46 0/ 15 0/ 39 2 ننوا  بذن واهدین 

 -0/ 03 0/ 84 0/ 32 0/ 57 2 ننوا  یهذه فر اداث 

رر ا  حد م وذر نندددوا  ناای  و اب اد آث در بذن ایواه آماری پژوهش پایذنمقادیر جدو  باال بذاایر این اسددد : اهفج مذاایذن  

ی پرارندت  در دهندا های پرارندت   ااحراف م ذار و واریاا ( انداثمقادیر مربوط به ودان   ب.( برآورد وددا اسد ج  3م وسدط  

های مقادیر مربوط به وان  ج.واه آماری اس ج های مربوط به این م وذر و اب اد آث ا  وان  مذاایذن در بذن ایحد م یو  دادا

 های مربوط به این م وذر و اب اد آث به سی  رو یع ارما  اس جویب رو یع  را  و رنذدت ( تویای ریایب ویب رو یع دادا
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 خشونت خانگینگار شکل توزیع متغیر بافت                            

 

 

 

 

 

 ی متغیر خشونت خانگی و بلوغ جنسی زودرس همبستگی رابطهبرآورد مقادیر ضریب  

 متغیر
 بلوغ زودرس

 حجم نمونه Sig ضریب همبستگی

 0/ 001 0/ 23 ننوا  ناای   

 0/ 001 0/ 32 ننوا  بذن واهدین  399

 0/ 001 0/ 24 ننوا  یهذه فر اداث 

 

اس  بذن م وذر ننوا  ناای  و اب اد آث با  م وذر بهود جنس   مقادیر ضدری  هیبسد ی  پذرسوث در جدو  باال اناث دهندا این    

(ج با روجه به مقادیر ضدری  پذرسدوث رابحه نندوا  ناای  و اب اد آث با م وذر Sig ≤ 05 /0 ودرت رابحه م ناداری وجود دارد  

 م وذر بهود جنس   ودرت مس قذم و در حد ض ذف برآورد ودا اس ج  

 ننوا  ناای  بر بهود جنس   ودرت دن راث ر گذر داردج  

هذب رترسدذوث در جدو   یر تزارش وددا برای آ موث فرضدذه باال ا  رترسدذوث نح  اسد  ادا تردید  برآوردهای مربوط به رح

  اس :  

 اثر خشونت خانگی بر بلوغ جنسی زوردس   برآورد رگرسیون
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 مدل

R ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 
خطططططططای 

 معیار

23 /0 05 /0 05 /0 30 /0 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 1/ 95 1 1/ 95 رترسذوث

 0/ 09 397 35/ 36 بارذیاادا 0/ 001 21/ 95

 - 398 37/ 31 رب

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T Sig 
B خطای معیار Beta 

 0/ 001 58/ 72  - 0/ 06 3/ 37 مقدار گاب   

 0/ 001 4/ 68 0/ 23 0/ 03 0/ 12 ننوا  ناای   

 

درصدد ا  واریاا  م وذر بهود جنسد   ودرت را  5م وذر نندوا  ناای     الف.مقادیر برآورد وددا در جدو  باال بذاایر این اسد :  

ودود  به یبار  دییر این رنندج با روجه به مقادیر مربوط به حام اگر ودان  ضدری  ر ذذن این مقدار ضد ذف برآورد م ربذذن م 

اگر م وذر ننوا  ناای  بر بهود جنس   ودرت  ب.اریاا  م وذر بهود جنس   ودرت را داردج م وذر در حد ض ذف رواث ربذذن و

( م نادار اسدد ج بنابراین فرضددذه پژوهش مبن  بر اگر م وذر ننددوا  ناای  بر بهود  Sig ≤  0/ 05و در سددح    0/ 23برابر با مقدار 

 ت   اگر این م وذر مس قذم و در حد ض ذف اس ج    رواثبا روجه به مقدار ضری  ر گذر م  شود.تأیید میجنس   ودرت 

 ننوا  بذن واهدین بر بهود جنس   ودرت دن راث ر گذر داردج  

  برای آ موث فرضذه باال ا  رترسذوث نح  اس  ادا تردید  برآوردهای مربوط به رحهذب رترسذوث در جدو   یر تزارش ودا اس :  

 اثر خشونت بین والدین بر بلوغ جنسی زوردس   برآورد رگرسیون

 مدل

R ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 
خطططططططای 

 معیار

32 /0 10 /0 10 /0 29 /0 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  

 3/ 88 1 3/ 88 رترسذوث

 0/ 08 397 33/ 43 بارذیاادا 0/ 001 46/ 10

 - 398 37/ 31 رب

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T Sig 
B خطای معیار Beta 

 0/ 001 72/ 74 - 0/ 05 3/ 33 مقدار گاب   
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 0/ 001 6/ 79 0/ 32 0/ 02 0/ 14 ننوا  بذن واهدین  

درصددد ا  واریاا  م وذر بهود جنسدد    10م وذر ننددوا  بذن واهدین  الف.مقادیر برآورد ودددا در جدو  باال بذاایر این اسدد :  

ودود  به یبار   برآورد م رنندج با روجه به مقادیر مربوط به حام اگر ودان  ضدری  ر ذذن این مقدار ضد ذف  ودرت را ربذذن م 

اگر م وذر نندوا  بذن واهدین بر بهود   ب.دییر این م وذر در حد ضد ذف رواث ربذذن واریاا  م وذر بهود جنسد   ودرت را داردج 

( م نادار اس ج بنابراین فرضذه پژوهش مبن  بر اگر م وذر ننوا  بذن Sig ≤ 0/ 05و در سح     0/ 32جنس   ودرت برابر با مقدار  

رواث ت   اگر این م وذر مسد قذم و در حد ضد ذف با روجه به مقدار ضدری  ر گذر م   شطود.تأیید میدین بر بهود جنسد   ودرت واه

 اس ج  

 ننوا  یهذه فر اداث بر بهود جنس   ودرت دن راث ر گذر داردج   

  برای آ موث فرضذه باال ا  رترسذوث نح  اس  ادا تردید  برآوردهای مربوط به رحهذب رترسذوث در جدو   یر تزارش ودا اس :  

 اثر خشونت علیه فرزندان بر بلوغ جنسی زوردس   برآورد رگرسیون

 مدل

R ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 
خطططططططای 

 معیار

24 /0 06 /0 05 /0 30 /0 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  

 2/ 12 1 2/ 12 رترسذوث

 0/ 089 397 35/ 19 بارذیاادا 0/ 001 23/ 94

 - 398 37/ 31 رب

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T Sig 
B خطای معیار Beta 

 0/ 001 60/ 95 - 0/ 05 3/ 36 مقدار گاب   

یدهدذدده  نندددوادد  

 فر اداث

12 /0 03 /0 24 /0 89 /4 001 /0 

درصددد ا  واریاا  م وذر بهود جنسدد    5م وذر ننددوا  یهذه فر اداث  الف.مقادیر برآورد ودددا در جدو  باال بذاایر این اسدد :  

ودود  به یبار   رنندج با روجه به مقادیر مربوط به حام اگر ودان  ضدری  ر ذذن این مقدار ضد ذف برآورد م  ودرت را ربذذن م 

اگر م وذر نندوا  یهذه فر اداث بر بهود   ب.م وذر در حد ضد ذف رواث ربذذن واریاا  م وذر بهود جنسد   ودرت را داردج دییر این 

( م نادار اسد ج بنابراین فرضدذه پژوهش مبن  بر اگر م وذر نندوا   Sig ≤ 0/ 05و در سدح     0/ 24جنسد   ودرت برابر با مقدار  

رواث ت   اگر این م وذر مسد قذم و در حد با روجه به مقدار ضدری  ر گذر م  شطود.میتأیید یهذه فر اداث بر بهود جنسد   ودرت 

 ض ذف اس ج  

 گیریبحث و نتیجه
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پژوهش   یهااف هی  بودج نندوا  ناای   با بهود  ودرت دن راث سدح  او  م وسدحه ودشر ودذرا  هدف ا  این رحقذق بررسد  اررباط

یا نذه  باال بودث سددن آاشا اسددب  به دن راث مذزاث   نیسددن واهد جواث بودث   نذه    نیواهد  یاو  رف ارها    ذاهی :دهد اندداث م

 یا  مندیم  آاشا بر نندوا  رو  ید  آتاه فر اداث     ذدر ررب نیضد ف واهد   نااوادا   جی ذ  ودهو   نیواهد  م ذرحید 

رودراث اییا    هذاسد  ره مادراث یه   نندوا   ا شذب  وسدط اادر نندوا  پدراث به طور م  زاثذمایو  ماسد جداود ه  رذرودراث راگ

نندوا  و ازا  و     یاسد  و در اشا   ا  سدشم نندوا  جسدیاا  ند رذب   روجش  و ب  ودود و با روجه و سدشم نندوا  یاط   م

در پژوهش (1395بشرو ی و هییاراث  بر بهود  ودرت رودراث داود ه اسد     یند رذب رذرخ دادا و راگ  ند رذب نیواهد نذب  یر ک رار

نندوا  یاط   دارای اگر مسد قذم و م ناداری بر رف ار پرناودیرااه و مدیری  نندم بود اما نندوا  فذزیی  رنشا  نود دریاف ند ره  

نواث واسدحه بذن نندوا  فذزیی  و نندوا   دارای اگر مسد قذم بر رف ار پرناودیرااه بود هیچنذن هیده  و رابحه واهد فر اد به ی

 جیاط   با مدیری  ننم و رف ار پرناویرااه ررار ترف ند

اذا های نااوادا ا  هیچنذن اسد قم    ر مذنرابحه صدیذیذ  و هیده  بذن ایضدای نااوادا با   ررین( روی1393  پناه  و هییاراث 

انمر  اسدمم  در نااوادا ا  دییر م وذرهای  هسد ند ره رابحه م نادار و   هایار شایضدای نااوادا ااسداا  نااوادا و حاریذ   

ذند ر  ( آ ار یاط   اسدب  به آ ار جسدی  ب1387جنووداب  و هییاراث  اسدب اً روی با صدیذیذ  و هیده  بذن ایضدای نااوادا دارد

  با   واهدین طمق و واهدین وددوب واهدین  رحیددذم   ادت  محب منحقه  آمو اثدااش  جنسددذ   مذاث  م ناداری ار اق اف ادا ورابحه

 هایم رف .دارد  رودراث یهذه نندوا   روی ماگری و راهندا اگر نااوادا در ( اظم1389   داردجر اود   وجود  آ اریرودک   ودذو 

 رررذ   به نندوا   هایم رف ررینمشم  .بخ   هم و هی یری هییام   هیده   ا  اادیبار  اهیذ   رررذ   به نااوادا در اظم

 دادث هب ادادث  پو  و ای نای ب  با ی  ا  رردث محرو  و روهذن رردث محب   رم و رردث رشدید  دث  ر ک ا  اادیبار  اهیذ  

  ( 1396فرماادا و هییاراث  .رودک  رردث انراج و  دث داد رودک  مذب ر م به به رار وادار رردث جیع  حضدور در رردث مسدخرا و

طور آ ار و واهدین یادی بهسددح  افسددردت  اضددحرا  و اسدد رت و اذا های نودمخ اری وابسدد ی  و اررباط بذن واهدین رودک 

ودنان   واهدین در ای رواثرا پذندنشاد ررداد ره مندیم  یاط   و اذا ه  ودواهدیهای این پژوهش م ناداری م  او  بوداد یاف ه

  ماگر ( م وذر اظم و رضدداد در نااوادا به رررذ  اهیذ  اگرا  1381   اهب  و هییاراثجآ اری واهدین اقش دارادبرو  پدیدا رودک 

 جداراد  هانااواداو م ناداری بر ننوا  یهذه رودراث در 

 های مذنه در واهدین و اوجواااث اررباط  مندیم  با حهراب در واهدین و اوجواااث هایدیدتاا ( بذن1381  ایدذری و هییاراث

داردج با روجه به رحقذقا  اااا  وددا و اظریا  وجود داریم ن  ان مف اوجواااث ودخیدذ   رسد   و جنسد  بهود طهب  اسد قم 

 نذهیچن ابدی  م  شیرودراث افزا هذنندوا  یه  زاثذم  نیواهد  درآمدمندخ  ودد ره با راهش   یبه هحا  آمار مرربط با موضدو  و 

نندوا  بذند ری اسدب  به رودراث نود  داراد یررنیذپا  م ذرودراث رحید  نیره واهد  ی هارودراث در نااوادا  هذنندوا  یه زاثذم

  ه ذره نندوا  یه  دهدذانداث م  جیا ا نیا  ابدی  م شیرودراث افزا  هذنندوا  یه  زاثذم زذا  نیسدن واهد  شیبا افزادارادو هیچنذن 

باوددد   در نااوادا م  یا  یوامب رابحه ا  باوددد ااودد  یانهذ م  یرهاذا  م و  ا  آایه ااودد   شذب یرا ذودد  یرودراث در نااوادا ها

وجود داود ه اسد  نندوا    رودراث   ری ر بر یهذه  و نیواهد نذب  بذند ررردث    دینندوا  در ر ک  دث رشد یم رف ها  نیمشی ر

  دییراث و پو  ادادث هو  دادث مسددخرا رردث در حضددور   ی ی ناا  ب   یمحرو  رردث ا  با  رردث نذروه    رم محب  های  اوث  

و بر بهود  ود رت راگذر م ن  داری داود ه   وجود داود ه  ند رذداد  دث ب    اداا  رردث در اراق فرد   بذوادار رردث به رار به ر م م

سوق دهد ره یک نحر اج یای     ره م  روااد ما را به سی  وجودتردیدا  پایذن آمدث سن بهود اوجواااث   و ره نود بایث      اس
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تردد ره مدارت با  ی رحقذق پذنددنشاد م هااف هبا روجه به ی  (ج2021   5وثی ما  ترف  بسددذار جدی این موضددو  را  هها م  بایسدد    

رارتاهای   برای دااش امو اث و واهدین آاشا را جش  درک م قابب ا  ییدییر و با توی  وددرایط جش  راگذر  برتزاری رمسددشا و  

 ننوا  در نااوادا جش  آتاا سا ی هم واهدین و هم دااش آمو اث تام  جش  بشبود ورایط برداو ه وودج
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