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 چکیده

القی هدف مشترک تمام عوامل جامعه پذیری آن است که هنجارها، ارزش ها، اعتقادات مذهبی، اجتماعی، اخ

نتایج تجربیات علمی و عملی نشان می دهد که مشکالت عمده رفتاری و . و غیره را در فرد درونی نمایند

 عدم انطباق و سازگاری با انواع متضاد هنجارها و ارزش هایی است که در ،شخصیتی در گروه نوجوانان جامعه

ض و وارد شدن به روابط آسیب زایی باشد که ، مسایلی که میتواند منجر به تعارفرا گرفته می شودجامعه فرآیند 

نهایتا منجر به سوءاستفاده عاطفی شود، از این رو این پژوهش با هدف مدل یابی عوامل پیش بینی کننده سوء 

این . استفاده عاطفی در دانش آموزان دختر دبیرستانی تهران و رابطه آن با میزان جامعه پذیری آنان انجام شد

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  .فی همبستگی و به شیوه تحلیل مسیر انجام گرفتپژوهش از نوع توصی

نمونه گیری به روش خوشه ای چند  .در تهران بود 59-59دختران نوجوان در مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 

 هوش دینداری، اطفی،سوءاستفاده عجامعه پذیری، استاندارد های پرسشنامه ابزارگردآوری، مرحله ای انجام گرفت

 دینداری کل نمره بین رابطة که دهد می نشان تحقیق این نتایج .بودهویتی  سبکهای و دلبستگی، سبک هیجانی،

 بین رابطة(. r  09/0 = p=  - 83/0 ) است معنادار و منفی  تهران دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء و

 ، r= 0/ 9 ) است معنادار و مثبت تهران دبیرستانی دختران در عاطفی سوءاستفاده و هیجانی هوش کل نمره

09/0 = p .)و منفی تهران دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء و ایمن دلبستگی سبکهای نمره بین رابطة 

 و( r ، 09/0 = p=  - 0/ 3 ) هنجاری هویتی سبکهای نمره بین رابطة(. r ، 09/0 = p=  - 59/0 ) است معنادار

. است معنادار و منفی تهران دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء با(  r ، 09/0 = p=  -0/   ) تعهد

 استفاده سوء با  و( r ، 09/0 =  p/ = 78 ) سردرگم هویتی سبکهای بین رابطة که دهد   می نشان نتایج همچنین،

آنان های مولفه ومورد مطالعه متغییرهای  داد نشان ها یافته. است معنادار و مثبت دبیرستانی، دختران در عاطفی

شوند و هر یک از می محسوب تهران دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء برای ای کننده بینی پیش عامل

 . متغیرها با میزان جامعه پذیری دانش آموزان در ارتباط است

  سبکهای هویتی دلبستگی، سبک هیجانی، هوش ، یندارید عاطفی، استفاده سوءجامعه پذیری،   :کلیدیواژگان
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 مقدمه

تعدد عوامل جامعه پذیری امروزه یک واقعیت اجتماعی است که توأم با پیچیدگی نظام 

این تعدد به گونه ای است . اجتماعی، خود در تقویت مشکالت رفتاری تأثیر فوق العاده ای دارد

ی مدون تعلیم و تربیت به کمک فرد نشتابند، فرد که می توان به جرأت ادعا نمود اگر نظام ها

شرط  .بسان موجود ضعیفی مورد هجوم و بمباران اندیشه ها، هنجارها و ارزشها قرار می گیرد

از این رو هر جامعه می کوشد تا از طریق جامعه پذیری، . بقای هر جامعه یگانگی اجتماعی است

آشنا کند و به آنها مطالبی بیاموزد تا بتوانند اعضای خود را با هنجارها و ارزش های اجتماعی 

اگر فرایند اجتماعی . متناسب با هنجارهای جامعه ای که در آن به سر می برند، زندگی کنند

شدن ناموفق باشد و نتواند هنجارهای جامعه را ملکه ذهن افراد سازد در آن صورت افرادی در 

جارها از تخلف و قانون شکنی احساس جامعه پرورش می یابند که به علت درونی نشدن هن

پشیمانی و شرمساری نکرده و تنها نیروی درونی بازدارنده آنها از انحرافات اجتماعی از بین می 

یکی ازین انحرافات اجتماعی برقراری ارتباط های خارج از چارچوب در  (.79  چلبی، )رود 

منجر به ایجاد روابط پرخطر و دوره بحرانی و مهم نوجوانی میباشد، ارتباطی که ممکن است 

 شخصیتی عمیق و جانبه همه تحول با نوجوانی دوره .زا و نهایتا سوء استفاده عاطفی باشدآسیب

 با که است ناچار دیگر طرف از و شود سازگار بدنی تغییرات با بایستی نوجوان. است همراه

 باشد داشته اجتماع با متناسب رفتار سپس و کند برخورد ارزشی های نظام از ای مجموعه

بینی کننده سوءاستفاده عاطفی در دوران نوجوانی عوامل گوناگونی میتواند پیش(. 008  شافر،)

باشد؛ لذا در مجموع با توجه به لزوم بررسی عوامل موثر بر سوء استفاده عاطفی برآنیم که رابطه 

 .این عوامل را با میزان جامعه پذیری نوجوانان دختر بررسی نماییم

 

 طرح مساله

هدف مشترک تمام عوامل جامعه پذیری آن است که هنجارها، ارزش ها، اعتقادات مذهبی، 

اما فرآیندی که هر نهاد طی می کند با . اجتماعی، اخالقی و غیره را در فرد درونی نمایند

دیگری متفاوت و گاهی نیز مشابه است، این تفات در روش های هر نهاد که به راستی به طور 

. بر خانواده و مدرسه تاکید می گردد، سبب می شود نتایج تربیتی مختلفی حاصل گردد اخص

نتایج تجربیات علمی و عملی نشان می دهد که مشکالت عمده رفتاری و شخصیتی در گروه 

نوجوانان و حتی جوانان جامعه عدم انطباق و سازگاری با انواع متضاد هنجارها و ارزش هایی 
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سرگردانی، . جتماعی شدن از مجرای خانه و مدرسه فرا گرفته می شودفرآیند ا است که در

اضطراب، تردید، عدم اعتماد، بی تفاوتی و مواردی مشابه آن، نوجوانان و یا جوانان را در برابر 

بنابراین آرامش و فضای امنی که فرد . انتخاب رفتارهای مناسب، با مشکل مواجه می سازد

توافق بین هنجارها به دست نمی آید، فردی با این ویژگی ایمان نیازمند آن است با این عدم 

ساده ترین نتیجه این موضوع . کافی به ارزش ها و هنجارهایی را که آموخته است نخواهد داشت

تزلزل در شخصیت، منش و تصمیم های فرد است که خود زمینه انفعال و اضمحالل در پیکره 

در جامعه با افرادی بی انگیزه و باری به هر جهت شخصیت فرد را فراهم می کند و همچنین 

جامعه پذیری فرایندی است که در  .روبرو می شویم که مرام و مسلک مشخصی نخواهند داشت

آن فرد ارزشها و هنجارهای جامعه را از طریق نهادهای رسمی جامعه مانند آموزش و پرورش 

وجود دارد که سعی در یادگیری  در کنار نهادهای رسمی عوامل غیررسمی هم. یاد می گیرد

تعدد عوامل جامعه  .افراد جامعه هستند که می توانند در مقابل عوامل رسمی جامعه قرار بگیرند

پذیری امروزه یک واقعیت اجتماعی است که توام با پیچیدگی نظام اجتماعی، خود در تقویت 

نه ای است که می توان به این تعدد به گو. مشکالت جامعه پذیری تأثیر فوق العاده ای دارد

جرات ادعا نمود اگر نظامهای مدون تعلیم و تربیت به کمک فرد نشتابند، فرد بسان موجود 

فرایند جامعه پذیری در جامعه . ضعیفی مورد هجوم اندیشه ها، هنجارها، ارزشها قرار می گیرد

  به طور رسمی. اشدمی ب... مانند گروه دوستان، خانواده و فضای مجازی و  به طور غیر رسمی

براساس بررسی ها و با استناد به گزارش  (.75  تنهایی، )از طریق مدرسه صورت می پذیرد 

در سال . رسیده است   /99به    /8اداره سالمت جوانان کشور، سن بلوغ دختران ایرانی از 

لدین و های اخیر، شاهد بلوغ زودرس دختران در سن پایین هستیم که این مسئله، مسئولیت وا

از آنجاکه دختران در آینده، نقش . جامعه را در قبال دوران بلوغ دختران دوچندان می کند

بسیار مهم مادر شدن را عهده دار می شوند، بلوغ آنها از حساسیت و اهمیت بیشتری نسبت به 

همچنین فوران احساسات در دختران در مقایسه با پسران، اهمیت توجه . پسران برخوردار است

موجب بروز رفتارهایی مانند  همچنین ضعف در جامعه پذیری .بلوغ دختران را می رساند به

، (35-93:  8  نصراصفهانی و همکاران، )ناسازگاری، افت تحصیلی روابط پرخطر،  بزهکاری،

امروزه، در در مجموع  .می گردد(   -30 :89  قاسم زاده و همکاران، )مصرف مواد و اعتیاد 

                                                           
 
 informal  
 
 formal 
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وانان چیزهایی را می پسندند که با سلیقه و ذائقه نسلهای پیشین تفاوت ماهوی نوج جامعه ما، 

اطالعات، دانش، رفتارهای اجتماعی، عالیق و نوع تفکر این نسل آن چنان . و فاحش دارند

یکی از این تفاوتها، . متفاوت از نسلهای پیشین است که او را در موقعیت خاصی قرار داده است

آنان است که وارد شدن به رابطه با جنس مخالف تا حدودی تبدیل به  در شکل جامعه پذیری

 ةپذیری منفی نوجوان وارد یک رابطیک ارزش شده است و با توجه به عدم پختگی و گاه جامعه

 استفاده سوء و خشونت .آسیب زا که متعاقبا منجر به سوء استفاده عاطفی میشود، خواهد شد

 که است گسترده اثرات با اجتماعی کلیمش نوجوانی، دوره در خصوص به ردیف بین روابط در

 جنسی، فیزیکی، از ماع ددیمتع ایه یوهش به اجتماعی طبقات و نژادها ا،فرهنگه امتم در

 تفادهسوءاس راتاث هک تاس آن مؤید اپژوهشه (.005  کیم،) دده می روی کالمی و عاطفی

 دازهان انهم به نباشد، فیزیکی خشونت از بیش راگ کنزدی روابط در ونتخش و اطفیع و یروان

 اهمیت با فیزیکی تاثیرات دلیل به زندگی ادوار از برخی(. 009  فردریک،) هستند زا یبآس

 دو هر از نوجوانی ولی هستند، اعتنا قابل روحی تاثیرات لحاظ از دیگر برخی و میشود تلقی

 محسوب فرد هر زندگی وراند ترین حساس نوجوانی، دوران (.008  فیشر،) میباشد مهم جهت

 از چه و جسمی لحاظ از چه فرد دوران این در که میشود آغاز بلوغ دوران با دوره این. میشود

 اساسی پرسش این با نوجوانی پدیده(.  00 میلر،)میشود فراوانی تغییرات دچار روحی لحاظ

 چند که ساسیا پرسش این به پاسخ. "کیستم؟ من": میپرسد خود از نوجوان که است همراه

 و انرژی با فرد دوره این در. میشود حیاتی شناختی و آگاهی به منجر یافت خواهد ادامه سال

 و مخالف جنس با خود پیوند برای اتکایی نقطه باید و است هویت کسب دنبال به حساسیت

 (. 00 ماکرز،) بیابد اطراف اجتماعی و فرهنگی ارزشهای

 های گرایش در دلبستگی سبکهای که است داده نشان تحقیقات هویتی، سبکهای بر عالوه

 کسیدی،) است نوجوانی دوران در بزرگ کننده تعیین یک شخصیت گیری شکل و شخصی

 حفظ یا یافتن دست برای وی ویژه تالش و شخص پایدار گرایش به دلبستگی،(. 000 

 مورلی،) یشودم گفته روانشناختی و جسمی سالمتی کسب برای یکدیگر با ارتباط و همجواری

 موضوع و فرد بین تعامل کیفیت که است خاص رفتاری الگوی یک  دلبستگی سبک(.   0 

 هازان) .سبکهای دلبستگی ایمن،ناایمن و دوسوگرا میباشد شامل که میدهد نشان را دلبستگی

 (.587  شیور، و
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 یکی عنوان به و نوجوانی مرحله از گذار چگونگی بر را هیجانی هوش نقش دو؛ این بر عالوه

 .گرفت نادیده نمیتوان نوجوانان در عاطفی استفاده سوء های کننده بینی پیش مهمترین از

 در موفقیت بینی پیش در درصد 0  حداکثر هوشبهر شرایط بهترین در که داده نشان تحقیقات

 بنابراین. میشود مربوط دیگر نیروهای به مانده باقی درصد 80 که حالی در دارد، سهم زندگی

 وجود نیز شناختی هوش از غیر دیگری مهم عامل که است مساله این دهنده نشان مسائل این

 از(.  00  آن،.بار) است هیجانی هوش آن که باشد موثر ها تکانه کنترل در میتواند که دارد

 با روابط در هوشمندانه رفتار و عمل و دیگران درک توانایی اجتماعی هوش ثرندایک نظر

 خداوندی از نقل به) میشود متمایز هوش مکانیکی و انتزاعی اشکال از لذا و است دیگران

 (. 5   راهدانه،

 تصمیمات اتخاذ برای را آن از استفاده و دانسته احساسات شناخت را هیجانی هوش گلمن

 اشاره وی. داند می الزم دیگران با رابطه در هیجانها و ها تکانه کنترل و زندگی در مناسب

 (.000  گلمن،) دارد عاطفی زندگی با باالیی ارتباط هیجانی هوش میکند

 در روانی یا عاطفی استفاده سوء های کننده بینی پیش از یکی میتواند که بعدی مورد

 در هاننساا شنگر و رفتار بر مؤثر ملاعو از یکی که نیست شکی. است دینداری باشد نوجوانان

 سحساا و تجربه از ستا رتعبا مذهب تسا معتقد زجیم. ستا دارییند نگوناگو معاجو

 به ،هددمی روی هاگیبستوا ی ههم از دور و ییتنها عالم در نی،نساا هر ایبر که ییهاادیدرو

 نامد می لهیا مرا را آن که یچیز آن و او بین که مییابددر مجموعه ینا از ننساا هک ریطو

 به میتواند نوجوانان در یندارید مسایل این به توجه با(.  5   صیدی،) ستا اربرقر ایبطهرا

 .گیرد قرار بررسی مورد آنها از عاطفی استفاده سوء کننده بینی پیش عوامل از یکی عنوان

 سبک موفق، و منسجم هویتی پایگاه یک به دستیابی لزوم و اهمیت به توجه با بنابراین

 دوره در هد؛د پوشش را آن ابعاد تمام که دینداری ، کافی هیجانی هوش ایمن، دلبستگی

 شخص روان سالمت و زندگی در عمر پایان تا آن تاثیرات شک بی که نوجوانی ساز سرنوشت

 استفاده سوء کننده بینی پیش عوامل عنوان به را موارد این داریم تصمیم داشت، خواهد جریان

لعه و رابطه آن را با میزان جامعه پذیری آنان مورد مطا بررسی دختر نوجوانان بین در عاطفی

 .قرار دهیم

 

 



9911اجتماعی، سال دوازدهم ، شماره چهل و هشت، پاییز  پژوهش ةمفصلنا  971 

 مبانی نظری

جامعه پذیری فرایندی است که افراد از هنگام تولد تا مرگ، به شیوه های گوناگون از آن 

این فرایند، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه را در قالب الگوهای رفتاری . تأثیر می پذیرند

افراد از این . ر پیوند می دهدهنجارمند به افراد منتقل می کند و بدین سان نسل ها را به یکدیگ

راه یاد می گیرند که چگونه به نیازهای اجتماعی و زیستی خود، به گونه ای که از دیدگاه 

اجتماعی پذیرفته شده باشد، پاسخ گویند تا به ارزش ها، هنجارها و اهداف فرهنگی آسیبی 

امعه و آشناسازی با از نظر لغوی به معنای انطباق با ججامعه پذیری  (. 8  گیدنز، )نرسد 

یک فرایند مادام العمر جامعه شناسی و روان شناسی، که (. 87  حق شناس، )جامعه است 

طی آن هر فرد، هنجارها، ارزش ها و الگوهای رفتاری را که جامعه وی بر آنها تأکید دارد، به 

لومر از نظر هربرت ب(. 78  بلیک و هارولدسن، )صورت جزئی از وجود خویش در می آورد 

اجتماعی شدن به معنی ذوب شدن و یکی شدن و جا افتادن در جامعه کالن است و تنها بعد از 

 (.75  ابوالحسن تنهایی، )جامعه پذیری است که فرایند اجتماعی شدن می تواند رخ دهد 

جامعه پذیری را جریانی می دانند که فرد را عمال با زندگی گروهی  و نیم کف  اگ برن

و فرد جامعه پذیر کسی است که بر اثر همنوا شدن با هنجارهای گروهی،  همساز می کند

وظائف گروهی را پذیرفته و راه های همکاری را شناخته و بدین سبب دارای رفتاری گروه پسند 

از جمله نظریه های مطرح در حوزه تأثیر رابطه  جامعه پذیری (.75  تنهایی، )شده است 

از جمله نظریه پردازان آن می توان به . کارانه نوجوانان استاجتماعی بر بروز رفتارهای بزه

و یا دیگر )درگروه های همسال جامعه پذیری روند ( 555 )از نظر ایکرز . اشاره نمود  ایکرز

گروه ها که باعث ایجاد و حفظ رفتار بزهکارانه می شود، عمدتا شامل تعامل با دیگرانی می شود 

تند، از رفتار انحرافی حمایت می کنند، انحراف را تقویت می که درگیر در رفتار انحرافی هس

بر این اساس (. علیوردی نیا و حیدری)کنند و یکدیگر را در معرض الگوهای انحرافی می گذارند 

پرخطر در گروههای همساالن بر ایجاد، حفظ و تقویت رفتارهای مذکور  وابطروند یادگیری ر

 بندورا،)عی که به نظریه یادگیری نیز معروف است نظریه شناختی اجتما. تاثیرگذار است

رفتار را به عنوان نتیجه سه عامل دارای ارتباط متقابل یعنی رفتار، عوامل شخصیتی و ( 557 

انتظار می رود هر گونه تغییر در هر یک از این سه فاکتور، . رویدادهای بیرونی، توضیح می دهد

                                                           
 
 Egbern 
 
 Nim Kof 
 
 Akers 
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رفتار تحت تأثیر ترکیب عوامل و رویدادهای . باشد تعیین کننده تغییرات در بقیه عوامل

یکی از پیش فرض های (. 85  صفاری و همکاران، )شخصی و بیرونی نگریسته می شود 

. کلیدی آن تأکید بر محیط بیرونی است که منبعی برای یادگیری مشاهده ای به شمار می رود

د می توانند در آن به بر اساس نظریه شناختی اجتماعی، محیط عبارتست از مکانی که افرا

مشاهده یک عمل و درک عواقب آن پرداخته و در جهت تکرار و پذیرش آن انگیخته شوند 

(  9 : 89  لسون، اُبه نقل از هرگنهان و  8 : 577 )از نظر بندورا (. صفاری و همکاران،)

هده ای پس از آن که توانایی یادگیری مشا»یادگیری مشاهده ای در همه وقت اتفاق می افتد، 

به حد کمال رشد کرد، کسی قادر نخواهد بود مانع دیگران بشود تا آنچه را که می بیند یاد 

شبکه روابط اجتماعی نوجوان محیطی است که نوجوان در آن می تواند به مشاهده ای . «نگیرد

 .پرخطر یا رفتارهای سالمت تاثیرگذار است روابطبپردازد که بر بروز 

ترل اجتماعی کجروی هنگامی به وجود می آید که تعهد فرد به بر اساس نظریه های کن

(. 5  : 83  به نقل از ابادینسکی،  595 :9 هیرشی، )جامعه ضعیف شود و یا از بین برود 

برخی از جامعه شناسان نیز رفتار کجروانه را به عنوان همنوایی افراد با خرده فرهنگ هایی می 

پرخطر در  وابطبر این اساس بروز ر(.    : 83  بادینسکی، ا)دانند که آنان به آن تعلق دارند 

نوجوانان می تواند تحت تأثیر هنجارها و ارزش های خرده فرهنگ هایی باشد که نوجوان در آن 

بر بروز رفتارهای جامعه پذیری تأثیر در نظریه معروف پارسنز  (.79   فخری،) .دارد حضور

در بعد ساختى تأکید بر شبکه . کردی قابل بررسی استپرخطر نوجوانان از دو بعد ساختی و کار

شبکه روابط اجتماعی نوجوان با خانواده، دوستان و دیگر گروه هایی که با . های اجتماعی است

آنان رابطه دارد می تواند از خالل یادگیری اجتماعی، یادگیری شناختی، کنترل اجتماعی و 

بر اساس نظریه  .رخطر نوجوان تأثیرگذار باشدعضویت در خرده فرهنگ ها بر بروز رفتارهای پ

یک از شبکه های اجتماعی به عنوان بعد ساختی رابطه  های ذکر شده عضویت نوجوان در هر

. پرخطر ایفا نماید وابطاجتماعی می تواند برای او نقش محافظ یا مخاطره آمیزی را در بروز ر

تواند بر حمایت پرخطر می وابطر همچنین تأثیر رابطه اجتماعی از بعد کارکردی بر بروز

پرخطر  وابطنقش پیشگیری کننده ای از بروز ر  اجتماعی و عزت نفس متمرکز باشد که هر دو

 -روانـی سوءاستفاده معادلهای عاطفی، سوء استفاده بـرای(.  7   توسلی،) دارند نوجوانان را

 ترور برای و میزنند آسیب دیگر ردف هب ادیننم طور به اعمال این. است رفته کار به نیز یکالم

 (.007  جانسون،) نمیشود استفاده جسمانی قدرت از و میروند ارک به قربانی شخصیت
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 راگ کنزدی طرواب در ونتخش و  اطفیع و یروان تفادهسوءاس راتاث هک تاس آن مؤید اپژوهشه

 علیرغم .(009  فردریک،) هستند زا یبآس دازهان انهم به نباشد، فیزیکی خشونت از بیش

 ناشناخته های جنبه هنوز زنان، روانی سالمت بر خشونت پیامدهای مورد در فراوان تحقیقات

پرخطر، مؤلفه های  وابطدر بررسی علل بروز ر  (.009  همکاران، و پرز روئیز) دارد وجود زیادی

اعی به زیستی و روانشناختی بسیاری مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند اما مؤلفه های اجتم

لذا در این پژوهش . ویژه در زمینه روابط اجتماعی کمتر در ایران مورد بررسی قرار گرفته اند

یابی عوامل پیش بینی کننده سوءاستفاده عاطفی و در مرحله بعد به بررسی ارتباط ابتدا به مدل

 .این عوامل با میزان جامعه پذیری پرداختیم

 

 پیشینه پژوهش

 وابطو ر جامعه پذیریبررسی رابطه »در پژوهشی با عنوان ( 53  )احمدی و معینی 

با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی هیرشی به « مطالعه موردی شهر شیراز: جواناننوپرخطر 

سال شهر شیراز  5 -5 پرخطر در میان نوجوانان  وابطو ر جامعه پذیریبررسی رابطه 

دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به نتایج پژوهش نشان می دهد بین درآمد، . اندپرداخته

پرخطر رابطه معناداری  وابطهنجارها، مشارکت، باور به اصول اخالقی، مهارت های اجتماعی و ر

تحلیلی بر نقش و تاثیر هنجارپذیری »تحقیقی تحت عنوان ( 75  )جمشیدی  .وجود دارد

یج این تحقیق نشان می دهد که انجام داده و نتا« دختران نوجوان از خانواده، دوستان و مدرسه

دختران نوجوان از میان گروه های نزدیک پیرامون خود بیشترین و قوی ترین ارتباط و پیوند را 

در درجات بعد از گروه خانواده و مادر بیشترین ارتباط دختران نوجوان با دوستان و با والدین 

صیلی در مدارس از اهمیت همکالسی خود بوده است این امر مؤید آن است که گروه های تح

از جهت مشابهت و همسویی ارزشی میان نوجوانان دختر با گروه های . بیشتری برخوردارند

مذکور، نتایج گویای آن است که اکثریت آنان ارزشها و عالیق خود را در راستای ارزش های 

توان قایل بود  در این میان سهم بیشتری را برای گروه دوستان می. دوستان و خانواده می بینند

. و مدرسه گروه مرجع اکثریت نوجوانان دختر در تعیین ارزشها و عالیق آنها محسوب نمی شود

به عبارت دیگر مدارس ما در جذب و تعیین الگوهای ارزشی و رفتاری در بین نوجوانان ناموفق 

ه بزرگتر در ترین گروه بوده اند و نتوانسته اند رسالت خود را در درونی کردن ارزش های جامع

تحقیقی را تحت عنوان ( 78  )روایی  (.75  جمشیدی، )بین نسل جوان به انجام برسانند 
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یافته های . انجام داده است« دانش آموزان دختر دبیرستانی جامعه پذیریبررسی چگونگی »

رابطه وجود دارد و با  جامعه پذیریتحقیق نشان میدهد که بین میزان احترام و منزلت فرد و 

تحقیقی ( 000 )بامریند  . از او نیز افزایش می یابد جامعه پذیریفزایش احترام و منزلت فرد، ا

او . انجام داده است« جامعه پذیری و شیوه های مختلف برخورد والدین با فرزندان»تحت عنوان 

در این تحقیق تأثیر شیوه های گوناگون برخورد والدین را بر جامعه پذیری فرزندان بررسی 

براساس تقسیم بندی او شیوه های استبدادی، آسان گیر، امتناع و اقتداری چهار . وده استنم

نتیجه تحقیق او نشان می دهد که شیوه . نوع برخورد والدین با فرزندان را نشان می دهد

یکی از  .اقتداری تأثیر بیشتری در درونی کردن هنجارهای مورد نظر در فرزندان دارد

که در مورد سوء استفاده عاطفی قرار گرفته است مربوط به تحقیقات جدیدترین تحقیقاتی 

یعقوب خانی است که در آن به بررسی همبسته های شخصیتی دانشجویان قربانی سوء استفاده 

 برون. عاطفی بود استفاده سوء با توأم دانشجویان روابط درصد  3. عاطفی پرداخته شده است

 روان تجربه، به بودن باز کرد بینیپیش را دیدگی تخشون که بود متغیری قویترین گرایی

یعقوب خانی و فتحی .)داشتند قرار بعدی های رتبه در ترتیب به بودن موافق و رنجورخویی

  (.  0  اقدم،

 رفتارهای با خودکنترلی و دلبستگی های سبک رابطه تعیین در پژوهشی که با هدف

 بین که داد نشان ها انجام شد، یافته رانته شهر های دبیرستان دختر آموزان دانش پرخطر

 .دارد وجود داری  معنی رابطه پرخطر رفتارهای با خودکنترلی ایمن و  دلبستگی سبک 

بررسی رابطه سبکهای به  همچنین در تحقیقی دیگر .(0 0 آبادی، عباس و شاهی،صادقی)

فته ها نشان می دهد نتایج یا پرداخته شد، دبیرستانی نوجوان دخترانهویت و رشد اخالقی در

اطالعاتی و هنجاری با رشد اخالقی همبستگی مثبت معنی دار وجود  یهویت های که بین سبک

 با هویت در آشفتگی که دهد می نشان ها عالوه بر آن پژوهش (.5 0 ایرانی و نریمانی،) .دارد

 سرکشی، ایگو، انتو در نوساناتی عالیم مانند از ای مجموعه و های اختالل در روابط سالم نشانه

 هویت سبک که دهد می نشان ها پژوهش. است همراه( 7 0 آقامحمدیان،) خلقی نوسانات

 رابطه( 559  دالینگر، ، 55  سالیوان، و بروزنسکی) و سازگاری ذهنی بهزیستی با اطالعاتی

 بین که یافتند دست نتیجه این به در یکی از جدیدترین مطالعات محققان .دارد مثبت ای

 روابط میزان بر دینی نگرش و دارد وجود معکوس و معنادار رابطه پرخطر روابط و داریدین

همچنین تحقیقات نشان  (.5 0 نژاد، مرادی و حجازی ساداتی، کالته.)است گذار تاثیر پرخطر
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 و پرخطر رفتارهای به گرایش دارای نوجوانان میان در هوش هیجانی نمرات میانگین داده بین

با توجه به نتایج پژوهش هایی که  (.8 0 شریفی، و قاسمی. )دارد وجود ناداریمع تفاوت عادی

ذکر شد میتوان دینداری، هوش هیجانی، سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت را به عنوان 

عوامل پیش بینی کننده ای برای سوء استفاده عاطفی در نظر گرفت و با در نظر گرفتن تاثیر 

وامل پیش بینی کننده قصد داریم به تحقیق در مورد ارتباط آنان میزان جامعه پذیری در این ع

 .با میزان جامعه پذیری بپردازیم

 

 شناسیروش

جامعه آماری  .این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و به شیوه تحلیل مسیر انجام گرفت

در  59-59پژوهش حاضر شامل کلیه دختران نوجوان در مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 

نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت ، یه این صورت که ابتدا  .ان بودتهر

دبیرستان   گانه آموزش و پرورش تعداد دو منطقه و از هر منطقه تعداد  5 از بین مناطق 

کالس به صورت تصادفی انتخاب شد  حجم نمونه با توجه به   دخترانه و از هر دبیرستان تعداد 

 جامعه پذیری، استانداردهای پرسشنامه ابزارگردآوری .نفر تعیین شد 90 ان جدول مورگ

 ورزی عشق سبک دلبستگی، سبک هیجانی، هوش  تمایزیافتگی، دینداری، سوءاستفاده عاطفی،

 .بودهویتی  سبک و

 

 پژوهشهاییافته

 :فرضیه اول

 تهران دبیرستانی ختراند در عاطفی استفاده سوء برای ای کننده بینی پیش عامل دینداری

 .است

بررسی )و سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران   دینداریماتریس همبستگی 

 (فرضیه اول

و سوء استفاده عاطفی در  دینداریدهد که رابطة بین نمره کل  نشان می 7-3نتایج جدول 

همچنین، نتایج (. r  ،09/0  =p=  - 83/0 )دختران دبیرستانی تهران  منفی و معنادار است

های اعتقادی ، عاطفی، پیامدی  و  شامل مؤلفه دینداریهای  دهد که رابطة بین مولفه   نشان می

 .مناسکی با سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی   ، منفی و معنادار است
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 سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  و دینداری همبستگی ماتریس: 9جدول 

       3 9 9 

        اعتقادی

5 0. عاطفی
**

       

794. پیامدی
**

 . 01
**

      

775. مناسکی
**

 .051
**

 . 65
**

     

175. نمره کل
**

 .465
**

 .006
**

 .470
**

    

ــتفاده  سواســــــ

 عاطفی

-

.   
**

 

-

. 97
**

 

-

. 11
**

 

-

.   
**

 

-

. 17
**

 

  

0 /0P<       09/0P<  

سو استفاده عاطفی از روی متغیر  بینی پیشة الگوی مفروض ، نسخة اصالح شد -3شکل 

های نیکویی برازش شامل    برای الگوی اصالح شده مقادیر شاخص. دهد   دینداری را نشان می

df/) شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،(χ )شاخص مجذور خی 
 
χ) ، شاخص برازش

 (AGFI)ویی برازش انطباقی ، شاخص نیک(GFI)شاخص نیکویی برازش  ،(CFI)ای    مقایسه

، 53/0،  /90، 850/ 5به ترتیب برابر با  (RMSEA)و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 

های نیکویی    ارزش عددی مقادیر شاخص(. 8-3جدول )به دست آمد  099/0و  50/0، 0/ 5

 .دهد   می ها را نشان   برازش برای الگوی کلی اصالح شده، برازش مطلوب الگوی مفروض با داده

 
 اصالح از بعد مفروض یالگو شبراز نیکویی های شاخص: 1 جدول

  
χ df df/ χ GFI AGFI CFI RMSEA 

 099/0 53/0 50/0 0/ 5  /83     850/ 5 بعد از اصالح مدل
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     79/0- 

 

 

 

 

 

 

 
 بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر دینداری نتایج مربوط به پیش 9 شکل

 

بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر دینداری را نشان  نتایج مربوط به پیش  -3ل شک

دهد که الگوی مزبور    های نیکویی برازش الگوی ساختاری نشان می   مرور دقیق شاخص. دهد   می

درصد از پراکندگی  7 /9در این الگو، (.  شکل )ها برازش مطلوبی دارد    پس از اصالح با داده

 . سو استفاده عاطفی از طریق دینداری تبیین شدنمرات 

 

 :دومفرضیه 

 دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء برای ای کننده بینی پیش عاملهوش هیجانی  

 .است تهران

و سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران   هوش هیجانی ماتریس همبستگی 

 (بررسی فرضیه سوم)

و سوء استفاده  هوش هیجانی دهد که رابطة بین نمره کل  می نشان  -3نتایج جدول 

همچنین، (. r  ،09/0  =p=   0/ 9 )عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  مبت و معنادار است

های خوداگاهی ،  شامل مؤلفه هوش هیجانی های  دهد که رابطة بین مولفه   نتایج نشان می
۵۲/۰  

39/۰  

2۵/۰  

28/۰  

93/۰  

۵2/۰  

5۲/۰  

e3 

 دینداری

 عاطفی

 e2 اعتقادی

 پیامدی

 مناسکی

e4 

e5 

e1 

 

عاطفی ستفادها سو  
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اجتماعی با سوء استفاده عاطفی در دختران خودتنظیمی، خود انگیختگی  و مهارت های 

 .دبیرستانی   ، مثبت و معنادار است

 
 سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  و هوش هیجانی  همبستگی ماتریس: 9جدول 

       3 9 9 7 

         خود اگاهی

        510. خودتنظیمی

 1 . خودانگیختگی
**

 .4  
**

       

- همدلی

. 1 
**

 

. 5  .   
**

      

 های مهارت

 اجتماعی

.5 4 .464
**

 .745
**

 .50      

771. نمره کل
**

 .179
**

 .9 9
**

 . 50
**

 .64 
**

    

ــتفاده  سواســــ

 عاطفی

.75 
**

 . 40
**

 .   
**

 .599 .  1
*

 . 0 
**

   

0 /0P<       09/0P< 

طفی از روی متغیر سو استفاده عا بینی پیش، نسخة اصالح شدة الگوی مفروض  -3شکل 

های نیکویی برازش    برای الگوی اصالح شده مقادیر شاخص. دهد   هوش هیجانی  را نشان می

df/) شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،(χ )شامل شاخص مجذور خی 
 
χ) ، شاخص برازش

 (AGFI)، شاخص نیکویی برازش انطباقی (GFI)شاخص نیکویی برازش  ،(CFI)ای    مقایسه

برای الگوی کلی اصالح شده، برازش  (RMSEA)ریشه مجذور میانگین تقریب و خطای 

 .دهد   ها را نشان می   مطلوب الگوی مفروض با داده

 
 اصالح از بعد مفروض الگوی برازش نیکویی های شاخص: 1 جدول

  
χ df df/ χ GFI AGFI CFI RMSEA 

 0/ 07 0/ 5 50/0 0/ 5  / 3 07  93 /   بعد از اصالح مدل
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 بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر هوش هیجانی  نتایج مربوط به پیش 1 شکل

 

 ب نتایج مربوط به پیش  -3شکل 

مرور دقیق . دهد   نی سو استفاده عاطفی از روی متغیر هوش هیجانی را نشان میعی

دهد که الگوی مزبور پس از اصالح با    میهای نیکویی برازش الگوی ساختاری نشان    شاخص

درصد از پراکندگی نمرات سو استفاده  9 /9در این الگو، (.  شکل )ها برازش مطلوبی دارد    داده

 . عاطفی از طریق هوش هیجانی  تبیین شد

 :فرضیه سوم

 دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء برای ای کننده بینی پیش عاملدلبستگی  سبکهای

 .است تهران

و سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران   سبکهای دلبستگی ماتریس همبستگی 

 (بررسی فرضیه چهارم)

ایمن و سوء  سبکهای دلبستگی دهد که رابطة بین نمره    نشان می3-3نتایج جدول 

(. r ، 09/0  =p=  - 59/0 )استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  منفی و معنادار است

r=   0/ 37)سبکهای دلبستگی اجتنابی دهد که رابطة بین     همچنین، نتایج نشان می  ، 09/0 

۵۲/۰  

۰3۲/۰  

92/۰  

9۵/۰  

39/۰  

 خودتنظیمی

 خودانگیختگی

 همدلی

e3 

 هوش هیجانی

 e2 خودآگاهی

e4 

e5 

e1 

 

عاطفی استفاده سو  
مهارت 

 اجتماعی
e6 

۵5/۰  

92/۰  
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=   p)   و سبک های دلبستگی دوسوگرا( 93/0   =r  ،09/0  =p) با سوء استفاده عاطفی در

 .دختران دبیرستانی، مثبت و معنادار است

 
 سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  و سبکهای دلبستگی  همبستگی ماتریس: 1 جدول

       3 

      ایمن دلبستگی

1  .- اجتنابی دلبستگی
*

     

6  .- دو سوگرا    دلبستگی
*

 .715
**

    

96 .- سواستفاده عاطفی
**

 .74 
**

 . 67
**

   

0 /0P<       09/0P< 

سو استفاده عاطفی از روی متغیر  بینی پیش، نسخة اصالح شدة الگوی مفروض 3-3شکل 

های نیکویی برازش    برای الگوی اصالح شده مقادیر شاخص. دهد   سبکهای دلبستگی  را نشان می

df/) شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،(χ )شامل شاخص مجذور خی 
 
χ) ، شاخص برازش

 (AGFI)قی ، شاخص نیکویی برازش انطبا(GFI)شاخص نیکویی برازش  ،(CFI)ای    مقایسه

برای الگوی کلی اصالح شده، برازش  (RMSEA)و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 

 .دهد   ها را نشان می   مطلوب الگوی مفروض با داده

 

 اصالح از بعد مفروض الگوی برازش نیکویی های شاخص 0 ولجد

  
χ df df/ χ GFI AGFI CFI RMSEA 

 0/  0 55/0 0/ 5 55/0  /     /  بعد از اصالح مدل
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 بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر سبکهای دلبستگی  نتایج مربوط به پیش 1 شکل

 

بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر سبکهای دلبستگی  را  نتایج مربوط به پیش 3شکل 

دهد که الگوی    شان میهای نیکویی برازش الگوی ساختاری ن   مرور دقیق شاخص. دهد   نشان می

درصد از  9 در این الگو، (. 3شکل )ها برازش مطلوبی دارد    مزبور پس از اصالح با داده

درصد از   9پراکندگی نمرات سو استفاده عاطفی از طریق سبکهای دلبستگی ایمن و 

سبک . پراکندگی نمرات سو استفاده عاطفی از طریق سبکهای دلبستگی اجتنابی تبیین شد

بستگی دوسوگرا در این مدل نقش معناداری در تبیین پراکندگی نمرات سو استفاده عاطفی دل

 .نداشت

 :فرضیه چهارم

 دبیرستانی دختران در عاطفی استفاده سوء برای ای کننده بینی پیش عاملسبکهای هویتی 

 .است تهران

ی تهران  و سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستان سبکهای هویتی ماتریس همبستگی 

 (بررسی فرضیه پنجم)

=  - 0/ 3 )هنجاری  سبکهای هویتی دهد که رابطة بین نمره    نشان می 3-9نتایج جدول 

r  ،09/0  =p )و تعهد(   /0-  =r  ،09/0  =p  ) با سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی

سبکهای هویتی بین   دهد که رابطة   همچنین، نتایج نشان می. تهران  منفی و معنادار است

 اجتنابی

 دوسوگر

e3 

 e2 ایمن

e4 

e1 

 

عاطفی استفاده سو  ۰9/۰  

۲9/۰  

9۲/ ۰-  
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r/ = 78 )سردرگم   ، 09/0 =   p)  و  با سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی   ، مثبت و

 .معنادار است

 
 سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران  و سبکهای هویتی  همبستگی ماتریس 6 جدول

       3 9 

       اطالعاتی

066. هنجاری
**

      

56 .- سردرگم
**

 -. 05
**

     

5 0. تعهد
**

 .066
**

 -. 09
**

    

 7 .-  5 . سواستفاده عاطفی
**

 . 41
**

 -.   
**

   

0 /0P<       09/0P< 

در این بخش، به منظور تبیین الگوی پراکندگی نمرات  سو استفاده عاطفی از روی متغیر 

به بیان دیگر، در این بخش، . شدیابی معادالت ساختاری استفاده  سبکهای هویتی، از روش مدل

با کنار )الگوی مفروض روابط ساختاری بین سو استفاده عاطفی از روی متغیر سبکهای هویتی 

(  گذاشتن سبک هویتی اطالعاتی به دلیل عدم معناداری مناسب در ضریب همبستگی پیرسون

 .در نمونة مورد بررسی آزمون شد

سو استفاده عاطفی از روی متغیر سبکهای  بینی پیشنسخة اصالح شدة الگوی مفروض  9شکل 

های نیکویی برازش شامل    برای الگوی اصالح شده مقادیر شاخص. دهد   هویتی  را نشان می

df/) شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،(χ )شاخص مجذور خی 
 
χ) ، شاخص برازش

 (AGFI)نطباقی ، شاخص نیکویی برازش ا(GFI)شاخص نیکویی برازش  ،(CFI)ای    مقایسه

برای الگوی کلی اصالح شده، برازش  (RMSEA)و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 

 .دهد   ها را نشان می   مطلوب الگوی مفروض با داده

 
 اصالح از بعد مفروض یالگو شبراز نیکویی های شاخص 7 جدول

  
χ df df/ χ GFI AGFI CFI RMSEA 

 0/ 09 58/0 59/0 57/0  / 9 9 5/   بعد از اصالح مدل
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 بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر سبکهای هویتی  نتایج مربوط به پیش 1 شکل

 

بینی سو استفاده عاطفی از روی متغیر سبکهای هویتی  را نشان  نتایج مربوط به پیش99 شکل

دهد که الگوی مزبور    های نیکویی برازش الگوی ساختاری نشان می   مرور دقیق شاخص. دهد   می

درصد از پراکندگی  39در این الگو، (. 9شکل )ها برازش مطلوبی دارد    پس از اصالح با داده

درصد از پراکندگی نمرات سو  9 نمرات سو استفاده عاطفی از طریق سبکهای هویتی تعهد و 

 سبک . استفاده عاطفی از طریق سبکهای هویتی سردرگم تبیین شد

درصد نقش،  0 ی از مدل برای برازش حذف گردید و سبک  هنجاری نیز با هویتی اطالعات

 .در این مدل نقش معناداری در تبیین پراکندگی نمرات سو استفاده عاطفی نداشت

 :فرضیه پنجم

عوامل پیش بینی کننده سوء استفاده عاطفی با میزان جامعه پذیری دانش آموزان دختر 

 .دبیرستانی در ارتباط است

  9/0 9)هوش معنوی دهد که رابطة بین نمره جامعه پذیری با  نشان می 3-8جدول نتایج 

 =r)، هوش هیجانی(r=0/ 39) ، سبک هویت هنجاری( 0/ 5  =r)سبک هویت اطالعاتی ، 

( 39/0  =r) و سبک هویت تعهد(907/0  =r)  و با سبک دلبستگی اجتنابی مثبت و معنادار 

( 99/0-  =r)، گرا سبک دلبستگی دوسو( 90/0-  =r)،  111/1)سبک هویت سردرگم-  =

r)  منفی و معنادار است سوء استفاده عاطفی در دختران دبیرستانی تهران با و . 

رگمسر د  

 تعهد

e3 

 e2 هنجاری

e4 

e1 

 

عاطفی استفاده سو  85/۰  

۵5/۰  

3۰/ ۰  
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 دختر آموزان دانش در عاطفی استفاده سوء کننده بینی پیش عوامل همبستگی ماتریس 1جدول 

 دبیرستانی تهران  در دختران آنان پذیری جامعه میزان با آن رابطه و دبیرستانی
 9 1 9 1 1 6 7 1 1 91 99 

           1 جامعه پذیری

515. هوش معنوی
**

 1          

043.- هوش هیجانی 
**

 -.545
**

 1         

535. سبک دلبستگی ایمن
**

 .151
*
 -.191

**
 1        

111.- سبک دلبستگی اجتنابی
**

 -.505
**

 .359 -.154
*
 1       

153.- سوگراسبک دلبستگی دو
**

 -.151
**

 -.334 -.103
*
 .413

**
 1      

591. سبک هویت هنجاری
**

 .544
**

 -.311 .011
**

 -.355 -.531
**

 1     

141. سبک هویت اطالعاتی
**

 .350 .349 .031
**

 .511
**

 .315 .511
**

 1    

511.- سبک هویت سردرگم
**

 -.141
**

 .140
**

 -.115
**

 .114
*
 .501

**
 -.553

**
 -.531

**
 1   

531. سبک هویتی تعهد
**

 .545
**

 -.539
**

 .551
**

 -.111
**

 -.555
**

 .511
**

 .503
**

 -.559
**

 1  

411.- عاطفی استفاده سوء
**

 -.014
**

 .055
**

 -.511
**

 .411
**

 .514
**

 -.145
**

 .135 .511
**

 -.055
**

 1 

0 /0P<       09/0P< 

 دینداری،سو استفاده عاطفی از روی   در این بخش، به منظور تبیین الگوی پراکندگی نمرات

  . هویتی از معادالت ساختاری استفاده شد سبک دلبستگی، سبک هیجانی، هوش تمایزیافتگی،

تبیین الگوی پراکندگی نمرات سوءاستفاده عاطفی از روی های برازش نتایج مربوط به شاخص 

رای هر یک از شاخصب هویتی سبک دلبستگی، سبک هیجانی، هوش تمایزیافتگی، دینداری،

شاخص مجذور خی بر  ،(χ )شامل شاخص مجذور خی ( 555 )های پیشنهادی هو و بنتلر 

df/) درجه آزادی
 
χ)، ای شاخص برازش مقایسه(CFI) شاخص نیکویی برازش ،(GFI) ،

 (RMSEA)و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  (AGFI)شاخص نیکویی برازش انطباقی 

 (. 3-3جدول )به دست آمد  083/0و  89/0، 50/0، 59/0،  /9 ، 79 /03به ترتیب برابر با 

ها برای تعیین برازش الگوی پیشنهادی با داده( 555 )بر اساس منطق پیشنهادی هو و بنتلر 

برای شاخص مجذور خی بر درجه   های پیش گفته، ارزش عددی باالتر از بر اساس شاخص

برای شاخص خطای ریشة مجذور میانگین تقریب  09/0، ارزش عددی باالتر از (df/ χ)آزادی 

(RMSEA)  ای شاخص برازش مقایسه 50/0و ارزش عددی کمتر از(CFI) شاخص نیکویی ،

، ضرورت بیش از پیش اصالح الگو را (AGFI)شاخص نیکویی برازش انطباقی ، (GFI)برازش 

 . دهدها نشان میبا هدف کمک به بهبود برازندگی آن با داده

 دینداری،تبیین الگوی پراکندگی نمرات سو استفاده عاطفی از روی ، نسخة اصالح شدة 9 شکل

برای الگوی اصالح . دهدنشان میرا  هویتی سبک دلبستگی، سبک هیجانی، هوش تمایزیافتگی،

شاخص مجذور خی بر  ،(χ )های نیکویی برازش شامل شاخص مجذور خی شده مقادیر شاخص
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df/) درجه آزادی
 
χ) ،ای اخص برازش مقایسهش(CFI)،  شاخص نیکویی برازش(GFI) ،

 (RMSEA)و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  (AGFI)شاخص نیکویی برازش انطباقی 

ارزش (.  جدول )به دست آمد  095/0و  0/ 5، 53/0، 58/0،  /90،  58 /55به ترتیب برابر با 

ی اصالح شده، برازش مطلوب الگو های نیکویی برازش برای الگوی کلعددی مقادیر شاخص

 .دهدها را نشان میمفروض را با داده

 
 های نیکویی برازس الگوی مفروض قبل و بعد از اصالحشاخص 1 لجدو

 

 

  
χ fD df/ χ GFI AGFI CFI RMSEA 

 0/    73/0 0/ 7 79/0 ¼ 37   9/90  قبل از اصالح مدل

 0/ 09 59/0 53/0 59/0  /09 3   79 /3  بعد از اصالح مدل
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 تمایزیافتگی، هوش معنوی،تبیین الگوی پراکندگی نمرات  سو استفاده عاطفی از روی مدل  6شکل 

 پس از اصالح هویتی و جامعه پدیری  سبک دلبستگی، سبک هیجانی، هوش

 دینداری،تبیین الگوی پراکندگی نمرات  سو استفاده عاطفی از روی نتایج مربوط به  9 شکل

. دهدنشان میرا   پدیری هویتی و جامعه سبک دلبستگی، سبک هیجانی، هوش تمایزیافتگی،

دهد که الگوی مزبور پس از های نیکویی برازش الگوی ساختاری نشان میمرور دقیق شاخص

در این الگو، از میان مولفه های موجود در مدل (. 5 جدول)ها برازش مطلوبی دارد اصالح با داده

دینداری با سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی سواستفاده عاطفی؛ متغیر  تبیین پراکندگی نمرات 

متغیر تمایز یافتگی با سواستفاده عاطفی . و سبک های هویتی هنجاری و تعهد در ارتباط است

هیجانی، سبک هویتی سردرگم  هوش هوش معنوی، و جامعه پذیری با. ارتباط معناداری داشت

ن و سردرگم و سبکهای هویتی اطالعاتی، هنجاری رابطه ، ایمدلبستگی اجتنابی ، سبکو تعهد

 .  معنادار داشت

 

 هابحث در یافته

 به وسیله ور،منظ این و تاس پیگیری روانی، بهداشت اصلی هدف( 58  ) شاملو گفته به

جوامع انسانی، از جامعه پذیر کردن . گردد می حاصل مناسب اجتماعی و فردی محیط ایجاد

صی را دنبال می کنند که مهم ترین آنها آموزش خویشتن داری و اعضای خود اهداف خا

در این فرایند، فرد مهارت های الزم را . نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است

پذیری، این امکان را همچنین فرایند جامعه. برای مراقبت از خود و فرهنگ جامعه می آموزد

ندگی مردم وابسته به یک فرهنگ، از نسلی به نسل فراهم می سازد تا دانش و شیوه های ز

اما یکی از عواملی که سبب اختالل در جامعه پذیری می (. 79 : 79  کوئن، )دیگر انتقال یابد 

 (.  : 9 0 گیلبرت، ) است روابط پرخطرشود، 

 اجتماعی پدیده یک عاطفی استفاده سوء دورکیم، گرایی کارکرد و آنومی نظری الگوی در

 از ناشی امر این و هستند مختلف جرائم دارای جوامع همه که است معتقد او. شودیم تلقی

 بیماری به تبدیل رود، فراتر عادی حالت خشونت از هرگاه.است جامعه ساختارهای کارکرد

 و رفتاری کج از بازدارندگی در جامعه باورهای و جامعه نقش به دورکیم.شودمی اجتماعی

 یا فقدان گاهی و هنجارها تناقض از ناشی را جرم و رفتاری وکج دارد تاکید وجرم خشونت

 در اعضای جامعه بین یکپارچگی و انسجام که معتقداست همچنین او. میداند هنجارها ضعف

 شریعت،) دهداش را کاهش میشکنیقانوناحتمال  و است مؤثرانحراف  و جرم از جلوگیری
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انحراف را ناشی از ضعف یا گسیختگی رابطه  ،و همچنین طبق نظریه کنترل اجتماعی ( 8  

توان بنابراین می  (.  59 هیرشی، )میدانند  تعلق به جامعهاحساس فرد یا اجتماع بر اثر عدم 

با توجه به  را رابطه ی بین عوامل پیش بینی کننده سوء استفاده عاطفی با جامعه پذیری

ست که نتایج این پژوهش با نظریه گفتنی اتبیین کرد؛  مباحث فوق و سوابق تجربی تحقیق 

عاطفی و رفتارسوءهماهنگی دارد که معتقدند، رفتارهای انحرافی، از جمله  ساخت گرایی

یابند که پیوند میان فرد و جامعه قوی باشد و از جمله خشونت خانگی، زمانی کاهش می

جامعه .است افرادجامعه پذیری نهادهای مهمی که در ایجاد این پیوند نقش مهمی ایفا میکند،

های آن در فرد مؤثر کردن ارزشهای مختلفی در ایجاد پیوند فرد با جامعه و درونیاز راه پذیری

اشاره کرد؛  و ایجاد وجدان ارزشهااز طریق  فردکنترل درونی میتوان به  است و از آن جمله

ند این ارزشها و هنجارها توانمندند، بیشتر میباالتری بهره جامعه پذیریکه از  افرادیبنابراین، 

هیجانی –و رفتار های عاطفی  کنندرا درونی کرده و بنابراین، امکان کنترل درونی را بیشتر می

 .سالم تری خواهند داشت

 زمینه مشارکت فعال فرد در اجتماع را فراهم نموده و باعث می شود وی در جامعه پذیری

. اجتماعی مؤثری از خود بروز دهد هایاکنشرویارویی با وضعیت های دشوار اجتماعی واقعی، و

، توانایی های بالقوه فرد را به بالفعل تبدیل می کند و برای ایجاد، حفظ جامعه پذیریدر واقع، 

 .ضروری می باشندسالم  و سازماندهی یک رابطه انسانی 

ر بر اساس یافته های تحقیق حاضر، یکی از متغیرهای قابل تبیین، رابطه مثبت و معنادا

 معرفی هوش اجتماعی همتراز خواهر را هیجانی هوش (007 ) گلمن. هوش هیجانی میباشد

 برای که عاطفی مهارت یعنی هوش اجتماعی یا بین فردی هوش که است معتقد او. مینماید

در  مهارتها این. است اساسی شغلی، ارتباط یا ازدواج دردوستیها، نزدیک هایارتباط حفظ

 عمل یکسان اجتماعی موقعیتهای افراد در. میشود شکوفا زندگی طول در و میزند جوانه کودکی

رابطه  یا کنند، انتخاب را ارتباط سالم متفاوت موقعیتهای در که افراد این بین انتخاب. نمیکنند

 انتخاب. دارد آنها اجتماعی هوش به ای که در آن مورد سوءاستفاده عاطفی قرار بگیرند بستگی

 افراد اجتماعی هوش متفاوت به هایموقعیت در عاطفی استفاده سوءجه رفتار ودر نتی نوع

از طرفی تحقیقات نشان .از این نقطه نظر یافته های این مطالعه قابل تببین است. دارد بستگی

داده هوش هیجانی بیشتر یک مهارت اکتسابی است که فرد آن را از محیط می آموزد که ازین 

 دیگر یکی دلبستگی ، سبکهای انواع. عه پذیری قابل تبیین استجهت ارتباط آن با میزان جام
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میکند و همچنین با میزان جامعه  عاطفی را پیش بینی استفاده سوء که است تئوریهایی از

 علیه خشونت در مؤثر عامل مهمترین دیدگاه، این پذیری افراد مورد مطالعه در ارتباط است، در

 اسمیت،) است شده ذکر ناایمن تگیدلبس هایسبک فدیگران بخصوص در روابط با جنس مخال

 آن، ادایج در انوادهخ و میگیرند شکل کودکی در ها طرحواره (. 3 0 ، وارد و ریک داگالس،

 یم داپی ودنم الیبزرگس در ناایمن، دلبستگی به مزمن پاسخهای .دمیکن ایفـا یفراوان شنق

 گر،پیوسته) شوند می شامل صمیمانه وابطر در را رفتارها و ا شناختهاب رتبطم فاتص و دننک

 کنندةپیشبینی روانشناختی عامل بزرگترین را ناایمن دلبستگی (8 0 ) توای و وندات (. 5  

 را خـود و تهداش پایین نفسعزّت ناایمن دلبستة افراد زیرا. کنند می رفتار ذکرو سوء خشونت

جانب اعتدال را حفظ نمیکنند و به راحتی در روابط  آنها. بینند ناتوان می کالتمش ربراب در

 عقیـده اینهب(.   0 ،  الگلین ف وهل برادلی، فولینگاستاد،) .درگیر روابط آسیب زا میشوند

ب خشونت را مرتک گـروه در را خشـونت الاعم الاحتم سبک دلبستگی ناایمن، داشتن محققان

خصوص رابطه بین سبک دلبستگی افزایش میدهد و از این طریق یافته های به دست آمده در 

ناایمن با سوء استفاده عاطفی قابل تبیین میباشد، همچنین سبکهای دلبستگی در کودکی با 

توجه به ارتباط بین مادر و کودک شکل میگیرد و در فرایند جامعه پذیری تقویت میشود، ازین 

ایمن با جامعه جهت رابطه سبک دلبستگی ناایمن با سوء استفاده عاطفی و سبک دلبستگی 

 .پذیری مثبت قابل تبیین است

 هویت به فرد دهد، رخ جامعه پذیری درست فرایند اگر است معتقد( 598 ) اریکسون

 پیشرفت مهمترین عنوان را به هویت ایجاد (598 ) اریکسون. میرسد خود از و منسجم متشکل

 بزرگسالی به ولوص در جهت حیاتی گامی را آن و کرد مطرح نوجوانی ی دوره در شخصیت

 و روان سالمت در با انحراف سالم و بهنجار هویت ساختار از انحراف. داند می مولد و شادمانه

 که است نشان داده ها پژوهش این .بود خواهد همراه سوء رفتار و سوءاستفاده عاطفی، پدیدآیی

 های وقعیتدر م کنارآیی وکارهای ساز متضمن و هویت سبک ترین سازگارانه اطالعاتی، سبک

 و دنبال اطالعات به آگاهانه و فعال صورت به دارند، سبکی چنین که افرادی. است روزانه

. قرار دهند استفاده مورد را آنها ترینمناسب تا کنندمی تالش و آیند برمی آنها ارزیابی

 تعریف به استناد با توان می را وجامعه پذیری هنجاری هویت سبک نمرات مثبت همبستگی

                                                           
 
 Smith, Douglas, Carrie & Ward 
 
 Dutton & white 
 
 Follingstad, Bradley, Helff & Laughlin 
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 طی ها گیری تصمیم و هویت موضوعات به هنجاری، هویت سبک در. داد توضیح سبک این

 و ها ارزش شود، می پرداخته مرجع های گروه و مهم افراد دستورات و انتظارات همنوایی با

 نگه بسته برای باالیی نیاز شرایط، این در شود می درونی و پذیرفته آگاهانه بدون ارزیابی عقاید

 درون به پاسخ در انسجام از نوعی شود می باعث امر همین آید، می بوجود خودساختار  داشتن

 می نگه مصون سوء رفتار و سوء استفاده عاطفی از را او وضعیت همین و بوجود آید بیرون و

برای ارتباط منفی و معنادار بین دینداری و سوء استفاده عاطفی  و جامعه  که تبیینی. دارد

 در ودینداری معنوی ابعاد نظر از فرد زمانی واقع در که است گرفت اینپذیری میتوان در نظر 

درونی نشده  او در مذهبی باورهای و برتر نیروی به اعتقاد مذهبی، باورهای و باشد پایینی سطح

 و برتر نیرویی به اتصال عدم از ناشی های خالء کردن پر برای که دارد بیشتری باشد، احتمال

 .بشود،  میگیرد قرار عاطفی استفاده سوء مورد آن در که روابط ناسالمی درگیر بخش، اطمینان

و  خشونت و رفتاری کج از بازدارندگی در مذهبی باورهای و دین نقش به دورکیمهمچنین 

 ضعف یا فقدان گاهی و هنجارها تناقض از ناشی آن را دارد تاکید روابط خارج از چارچوب

 در فرد هدایت موجب دینداری نهایت در گفت میتوان یجنتا این تبیین در .میداند هنجارها

 داشتن، تسلط احساس داده، افزایش را فردی توانمندیهای میگردد، فشارها و ها گیری تصمیم

 را فردی بین روابط در مشکالت و ها استرس با سازگاری نیز و رنج تحمل پذیرش، الگوی

 ی مذهبی از طریق جامعه پذیریدینداری و درونی شدن ارزشها حقیقت در میدهد؛ کاهش

 روابطی ی وسیله به خویش به رساندن آسیب مانع که میبخشد فرد به دوستی خویشتن نوعی

برخی (. 7 0 همکاران، و مایرز) شود می میگیرد، قرار استفاده سوء یا خشونت مورد آن در که

پرداختند و  پرخطر روابطاز تحقیقات به بررسی رابطه بین زندگی در محیط های شهری و 

پرخطر بیشتری  روابطنتایج به دست آمده نشان داد که زندگی در محیط های شهری توأم با 

از آنجایی که در محیط های شهری و به ویژه (. 09 -90 :  00 ،  لوین و کوپی)است 

شهرهای بزرگ با پدیده گمنامی مواجه هستیم و تراکم و ناهمگونی جمعیت نیز افزایش پیدا 

رسمی نیز جوابگوی  جامعه پذیریغیررسمی دچار ضعف گردیده و  جامعه پذیریمی کند، 

ی که منجر به سوء استفاده پر خطرروابط جمعیت زیاد شهرهای بزرگ نیستند، لذا میزان وقوع 

در شرایط گذار نیز کارگزاران جامعه پذیری، در ایفای نقش . نیز بیشتر می باشد عاطفی میشود،

ش ها و هنجارها و رفتارهای قانونمند و سازگار با مشکل مواجه می خود و درونی کردن ارز

                                                           
 
 Levine & Coupey 
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یکی از کالنشهرهای ایران می باشد که با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی  تهران شهر. شوند

بیشتر این مهاجران . را به سوی خود روانه نموده است دیگرهای خاصی، سیل مهاجرت از استان

اختالل در جامعه پذیری افراد و  وده و همین عامل خود زمینهدارای تنوع فرهنگی و قومی ب

زندگی در شرایط گذار و همچنین  .آنان را فراهم می نماید روابط آسیب زا و پرخطر نتیجتا

  نامطمئن بودن نسبت به آینده باعث می شود که جوانان تصمیم های توأم با ریسک و خطر

جامعه پذیری و مهارتهای : به سالح هایی ماننددر این شرایط، مجهز بودن جوانان . بگیرند

میزان خطر پذیری و ریسک را کاهش داده و توانمندی های بالقوه آنان را عملیاتی اجتماعی، 

، فرایندهای حل مسأله جوانان را  جامعه پذیری بدین ترتیب، آموزش مهارت های. می کند

تهدید بزرگی برای جوانان می  پرخطر و عوامل ریسک که وابط آسیب زا وتقویت نموده و ر

باید به دنبال نشان دادن  نوجواناناز این رو، پژوهش های مرتبط با  .باشد، را کاهش می دهد

جوانی، چگونگی مواجه شدن آنان با مشکالت و نواین پیچیدگی ها، تغییر پذیری ها در تجربه 

حل مسأله در برابر  و الگوهایموقعیتهای ناسازگارانه و ارائه راه حل های کارآمد و مداخله گر 

لذا در این پژوهش، دستیابی به موارد ذکر شده از ضرورت های عملی . این شرایط دشوار باشد

  . آن محسوب می شود
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