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 چکیدي

 کطَرّبی اس بسیبری در آهَسضی ّبی ًظبم هسبئل تزیي هْن اس یکی آهَساى داًص بیي در اجتوبعی آسیبْبی

کبًبتاه اس عظیوی بخص دادى ّذر بز عالٍُ هسئلِ ایي .است جْبى  هخزبی اثزات تَاًذ هی کطَر، یک هعٌَی ٍ هبلی 

 اجتوبعی ّبی آسیب بِ ًگبُ رٍ ایي اس آٍرد ٍجَد بِ را فزاٍاًی اجتوبعی ٍ اقتصبدی هطکالت ٍ بگذارد فزد ٍ جبهعِ بز

 رابطة بزرسی تحقیق ایي اصلی ّذف .ضَد گزفتِ ًظز در اجتوبعی هْن پذیذُ یک صَرت بِ ببیذ آهَساى داًص در

سیبآ  رٍابط ّوسبالى، بب دٍستبًِ رٍابط ٍالذیي، کٌتزل( ضٌبختی رٍاى هتغیزّبی ٍ عَاهل بب اجتوبعی اًحزافبت ٍ ّب 

 ًَع اس گیزی ًوًَِ رٍش .است تْزاى پزٍرش ٍ آهَسش یک هٌطقِ آهَساى داًص )خبًَادُ در کجزٍیْب ٍ عبطفی

تزلکٌ بیي رابطِ هیذّذ ًطبى تحقیق ًتبیج .است ای خَضِ تصبدفی  رابطِ یک اجتوبعی ّبی آسیب بب ٍالذیي 

 خَد ّوسبالى ٍ دٍستبى بب آهَساى داًص ارتببط هیشاى بب اجتوبعی ّبی آسیب بیي ّوچٌیي .است هعٌبدار ٍ هعکَس

 ّبی آسیب بیي آهذُ دست بِ ًتبیج بِ تَجِ بب .دارد ٍجَد هعٌبدار ٍ هعکَس رابطة ًیش خبًَادُ در عبطفی رٍابط ٍ

 هیشاى چِ ّز یعٌی .دارد ٍجَد هعٌبداری ٍ هستقین رابطِ خبًَادُ ّبی کجزٍی هیشاى ٍ آهَساى داًص در اجتوبعی

 .بَد خَاّذ ببالتز آهَساى داًص اجتوبعی آسیبْبی هیشاى ببضذ بیطتز ّب خبًَادُ کجزٍی

ادُخبًَ در کجزٍیْب ٍ ٍالذیي کٌتزل خبًَادُ، در عبطفی رٍابط اجتوبعی، ّبی آسیب :ٌا َاژي کلید  
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ٙبيّجى ؽبصً اعزّبفي پليل٘ٙبي  رقييٓ .اٍذ اعزّبفي ٚ هٚإْٔبفزي ىيَزي، فٛاًِ اى 
 رؾميمبد اٍذ يىليگو ثب ٘ب ّجىٗ ايٓ اهرجبعبد ِغّٛفٗ ّٕبفذ َِزٍيَ اعزّبفي پليلٖ ٘و
 فوكي، َِبفل ٘بي ىِيٕٗ ىيَزي، آِبكگي :ِيلٕ٘ل ْٔبْ وٗ ّلٖ أغبَ ىِيٕٗ ايٓ كه ثَيبهي
يالدرّب وٛكوي، كٚهاْ ٘بي فملٖ ٔفٌ، ثٗ ارىب فلَ  فبعفي، ٔبِٕبٍت فضبي ّلٖ، ٍووٛة 
 فمو كٍٚزبْ، ٚ فبِيً فبٔٛاكٖ، كه ِقزبك ٚعٛكفوك ، ٍزيي پو ٚ گَيقزٗ ُ٘ اى ٘بي فبٔٛاكٖ

 ٍٛاكي وُ ِؾون، ِٛاك فواٚأي ٚ ثٛكْ كٍزوً كه ٔبِٕبٍت، اعزّبفي ِؾيظ ثيىبهي، الزصبكي،
٘بئٙبك وبهووك٘بي ٚ ٍبفزبه كه ٔبّ٘بٕ٘گي وبفي، ّٕبفذ فلَ ٚ  ثيبٔگو ّ٘گي ...ٚ اعزّبفي 

 1 الهي ٍيگً) َ٘زٕل اعزّبفي أؾوافبد ٚ اعزّبفي ٘بي آٍيت ّٔٛكْ فواُ٘ ، ٘و__________ ٚعٛك .( 2001

 ثقْي ِقزٍف ٘بي ِٛلقيذ اى فوكي ٘بي ثوكاّذ ٚ ٚضقيزْبْ ّلد ثٗ ثَزٗ فٛاًِ ايٓ اى يه
عزّبفيا ٔبٕ٘غبه هفزبه أغبَ ثواي ها الىَ أگييٖ ٚ أوژي اى  ثيٖ ٚ عوَ اهرىبة ٚ اعزّبفي ضل ٚ 

 هفزٗ كٍذ اى رقبكي ثبىگوكألْ كهصلك ٔبٕ٘غبه هفزبه اهرىبة ثب فوك ٚالـ كه ٚ آٚهك ِي فواُ٘
 .ثٛك فٛا٘ل فٛك

 مسألً طرح
 كه آِٛىّي ٘بي ٔؾبَ َِبئً رويٓ ُِٙ اى يىي آِٛىاْ كأِ ثيٓ كه اعزّبفي ٘بي آٍيت

 ٚ ِبٌي اِىبٔبد اى فؾيّي ثقِ كاكْ ٘له ثو فالٖٚ َِئٍٗ ايٓ .اٍذ عٙبْ وْٛه٘بي اى ثَيبهي
 اعزّبفي ٚ الزصبكي ِْىالد ٚ ثگناهك فوك ٚ عبِقٗ ثو ِقوثي اصواد رٛأل ِي وْٛه، يه ِقٕٛي
 صٛهد ثٗ ثبيل آِٛىاْ كأِ كه اعزّبفي ٘بي آٍيت ثٗ ٔگبٖ هٚ ايٓ اى آٚهك ٚعٛك ثٗ ها فواٚأي
 أَبٔي ِٕبثـ ويفيذ وٍيل پوٚهُ ٚ آِٛىُ عوفي اى .ّٛك گوفزٗ ٔؾو كه اعزّبفي ُِٙ پليلٖ يه
 اعزّبفي ٘بي آٍيت ثب يب ثٛكٖ اِبْ كه ٘ب اىآٍيت رب كاكٖ پوٚهُ ها ٔٛعٛاْ وٗ وٍيلي اٍذ،
 ِيواس أزمبي وْٛه ٘و كه فِّٛي پوٚهُ ٚ آِٛىُ اٍبٍي ٚؽبيف عٍّٗ اى .وٕل پيلا إّٓبيي

ْآِٛىاْكأ اٍزقلاك٘بي پوٚهُ عبِقٗ، فوٕ٘گي  عبِقٗ كه فقبي ّووذ ثواي آٔبْ ٍبىي آِبكٖ ٚ 
 ثب وٕل، ِي ثوٚى اعزّبفي آٍيجٙبي صٛهد ثٗ ُِٙ، هٍبٌذ ايٓ كه ِٛفميذ فلَ چٙجَيبه .اٍذ
 أل، ثوگوفزٗ كه ها اٚ وٗ اٍذ ِقزٍفي فٛاًِ اى ثبىربثي ٘ب، أَبْ هفزبه فٍّىوك ايٕىٗ ثٗ رٛعٗ

 آٔٙب هٚأي فصٛصيبد ثوهٍي ثٗ ثبيَزي ِي آِٛىاْ كأِ هفزبهي فٍّىوك اهىيبثي ِٕؾٛه ثٗ ٌنا
 ّ٘ٗ ثٗ آِٛىاْ كأِ كه اعزّبفي ٘بي آٍيت اى ِٕؾٛه .( 1370 كاٚه، ّيقبٚٔلي،) پوكافذ

1. Siegel larry 

 149 آمُزان داوص ضىاخحي رَان محغيرٌاي با اوحرافات َ ٌا آسيب رابطة



غبه٘بيٕ٘ فالف ثو وٗ ّٛك ِي گفزٗ ِلهٍٗ كه هفزبه٘بيي  ٘بي ٔٛهَ ٚ ِلهٍٗ كه اعزّبفي 
 .ّٛك آهاِِ ٚ ٔؾُ ِقً ٚ ثبّل عبِقٗ

 رٛعٗ ِٛهك ِقوة اعزّبفي پليلٖ يه صٛهد ثٗ اعزّبفي آٍيت ّٕبٍي، عبِقٗ كيلگبٖ اى
 رقجيٗ ها ٘بيي ِىبٔيَُ ٕ٘غبه٘بيِ ؽفؼ ٚ ٘ب اهىُ ؽفؼ ثواي اعزّبفي ٔؾبَ ٘و ٚ كاهك لواه
بًاؽَ ثلْٚ گوأِ وِٕ رب وٕل ِي  كٕ٘ل ْٔبْ پبيجٕلي اعزّبفي ٘بي ٕ٘غبه ثٗ َٔجذ فْبه 

 اعزّبفي، هفزبه٘بي ثواي ضٛاثظ فملاْ صٛهد كه ٔىٕٕل، فلٚي عبِقٗ ّلح پنيوفزٗ ِقيبه٘بي اى ٚ
 ِؾَٛة عبِقٗ افواك ثواي علي فبًِ ثيٕؾّي ايٓ وٗ ِيْٛك ؽبصً ثيٕؾّي ٚ ِوط ٚ ٘وط

 . ّٛك ِي
 جحقيق اٌداف

ٕبفذّ رؾميك ايٓ اصٍي ٘لف  ثب آٔٙب ثيٓ هاثغخ ثوهٍي ٚ اعزّبفي أؾوافبد ٚ ٘ب آٍيت 
 وِّٛ .اٍذ رٙواْ پوٚهُ ٚ آِٛىُ يه ِٕغمٗ كأْآِٛىاْ هٚإْٔبفزي ِزغيو٘بي ٚ فٛاًِ

 .ِيل٘ل ْٔبْ ها رؾميك ايٓ اّ٘يذ ٚ ثٛكٖ فٍّي ضوٚهيبد اى اعزّبفي ٘بي آٍيت ّٕبفذ هاٖ كه
ؤبِٗث كه ِيزٛاْ ها رؾميك ايٓ وبهثوكي ٘لف  عَزغٛ آِٛىّي ٚ روثيزي اعزّبفي، ٘بي هييي 
 ِب وٕٛٔي عٛاِـ گويجبٔگيو اِوٚىٖ اعزّبفي ٘بي آٍيت ٚ أؾوافبد ايٓ گَزوُ وٗ چوا .ووك
 كه ّبيـ ٘بي آٍيت ّ٘چٕيٓ ٚ آٔٙب ضقف ٚ ّلد ٚ ٘ب آٍيت أٛاؿ ّٕبٍبيي ثواي .اٍذ ّلٖ
ّٛٔٗ٘بٔگ ِٛهك ايٓ كه كاهك ٚعٛك گٛٔبگٛٔي هّٚٙبي ِٕغمٗ  وغوٚي ٚ آٍيجٙب رقويف كه وٗ 

 اي عبِقٗ ٘و كه ىيوا .اٍذ ٔؾو ِٛهك عبِقٗ ٘بي اهىُ اصٍي ِالن ّلٖ ربويل اعزّبفي ٘بي
 ٚ ّلد ٚ ّلٖ، رقويف عبِقٗ آْ ثو ؽبوُ ٘بي ِقيبه ٚ ٘ب اهىُ ثواٍبً وغوٚيٙب، ٚ آٍيجٙب
ٚيوغو ىِيٕٗ كه فوٕ٘گي أمالة ٍزبك ثؤبِٗ كه .ِيْٛك رقييٓ آٔٙب ضقف  ثٗ اعزّبفي ٘بي 

 ّلٖ اّبهٖ فٛكوْي، فؾْب، افزيبك، گوٚ٘ي، ثي٘ىبهيٙبي ٔٛعٛأبْ، ٚ وٛكوبْ ثي٘ىبهي عٕبيذ،
 .اٍذ

 .ّٛك ِي ِغوػ رؾميك ٘بي ٍإاي فٕٛاْ ثٗ ىيو ٘بي ٍإاي هاٍزب ايٓ كه
 جحقيق ٌاي سؤال

 كاهك؟ اعزّبفي ٘بي آٍيت وٕزوي يب ٚ وبِ٘، كه ٔمْي چٗ ٚاٌليٓ وٕزوي– 1
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 يب ٚ وٕزوي هٚي ثو رٛأل ِي ألاىٖ چٗ رب فٛك، َّ٘بالْ ثب آِٛىاْ كأِ كٍٚزبٔٗ اهرجبط –2
 .وٕل وّه ِلاهً كه اعزّبفي ٘بي آٍيت وبِ٘

فياعزّب ٘بي آٍيت وبِ٘ هٚي ثو رٛأل ِي فبٔٛاكٖ كه فبعفي هٚاثظ آيب 3-  ثگناهك؟ رأصيو 
 فالف وبه٘بي ثٗ آِٛىاْ كأِ گوايِ هٚي ثو رٛأل ِي فبٔٛاكٖ كه ثيٖ ٚ وغوٚي ٚعٛك آيب 4-

 ثگناهك؟ رأصيو اعزّبفي ٘بي آٍيت افيايِ ٚ
 صبكق ِؾّل پژِٚ٘ عٍّٗ اى ِقزٍفي ٘بي پژِٚ٘ ثٗ ِيزٛاْ رؾميك، ٍإاٌٙبي هاٍزبي كه

وك،و اّبهٖ 1376 ٍبي كه افزيبك ِٛهك كه فوثل  ثٗ ِٕؾوف كٍٚذ يه اٍذ ّٔٛكٖ ثيبْ ايْبْ 
 ىِبْ ٘و اى ثيِ ثٍٛك كٚهٖ كه ٔٛعٛاْ ايٕىٗ ٚيژٖ ثٗ ّٔبيل اغفبي ها فٛك هفيك وٗ اٍذ لبكه فٛثي
 فٛك ارىبي اى ٔٛعٛاْ وٗ اٍذ كٚهٖ ايٓ كه ىيوا گيوك، ِي لواه َّ٘بالْ گوٖٚ رأصيو رؾذ كيگوي
 ٘بي گوٖٚ آٔٙب رويٓ ُِٙ وٗ كيگوي ٘بي گبٖ رىيٗ يبفزٓ كهصلك ٔبگييو ثٗ ٚ وب٘ل ِي فبٔٛاكٖ ثٗ

 فٛك كٍٚزبْ افىبه ٚ گفزبه هفزبه، افّبي، رأصيو رؾذ اغٍت عٛاْ فوك يه .آيل ِي ثو أل، َّ٘بالْ
 رٛلقبد ثٗ ِمبِٚذ ثلْٚ ٚ پنيوك ِي ٍويـ فيٍي ها آٔبْ ٘بي فٛاٍزٗ وٗ عٛهي ثٗ .كاهك لواه
 3000 هٚي ثو 1374 ٍبي كه فوعبك رٍٛظ وٗ رؾميمي ثواٍبً ّ٘چٕيٓ .ك٘ل ِي پبٍـ آٔبْ
 پو ٘بي فبٔٛاكٖ ٔبثبة، كٍٚزبْ اٍذ ّلٖ أغبَ ايواْ كه اعزّبفي كيلٖ آٍيت فٕٛاْ ثٗ ِقزبك

 وّي ٚاٌليٓ، آگب٘ي ٚ كأِ ٍغؼ ثٛكْ پبييٓ فبٔٛاكٖ، افواك ثيٓ ٍبٌُ صؾيؼ هٚاثظ فلَ ِْىً،
 پلهاْ ٔفٌ، ثٗ افزّبك فلَ گَيقزٗ، ُ٘ اى ٘بي فبٔٛاكٖ اعزّبفي، ٚ فوٕ٘گي ِْىالد كهآِل،
 ثٗ وٗ رؾميمي كه .اٍذ كيلٖ گوٖٚ ايٓ كيلگي آٍيت كٌيً ها ٚاٌليٓ اى غيو ٍوپوٍزي ِقزبك،
 َّ٘بالْ، گوٖٚ ٔمِ ثٗ گوفذ أغبَ 1977 ٍبي كه وٍّجيب كأْگبٖ ِؾمميٓ اى گوٚ٘ي ٍٚيٍخ

ٗپوكافز وغوٚي ثٗ گوايِ كه ّقصيزي فصٛصيبد ٚ فبٔٛاكٖ  ٔٛعٛأبٔي وٗ كاك ْٔبْ ٔزبيظ ّل 
 136 پيواْ،) اٍذ ثٛكٖ رو ثيِ ٔبثبة كٍٚزبْ ثٗ آٔبْ گوايِ كاّزٗ، ِقزبك ٚاٌليٓ وٗ ).

 صٛهد فوىٔلاْ ٚ ٚاٌليٓ هٚي ثو 1365 ٍبي كه ٔژاك ٔٛاة ّىٖٛ رٍٛظ وٗ كيگوي پژِٚ٘ كه



ههفزب فوىٔلاْ اٍذ، كيلٖ ِإصو ثَيبه ها ٚاٌليٓ وٕزوي ٚ رأويل گوفزٗ  َِزّو صٛهد ثٗ ها ٚاٌليٓ 
 وٗ رلهيظ ثٗ ٚ پٕلاهٔل ِي ِٕغمي ٚ فبلالٔٗ ها آٔٙب فبكاد رويٓ ىّذ ؽزي ٚ ّٔبيٕل ِي رمٍيل

 .َ٘زٕل فبٔٛاكٖ اى علايي فٛا٘بْ اٍزمالي، ٚ وٕغىبٚي اصو ثو وٕٕل ِي هّل
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 جحقيق ضىاسي رَش
 آِبهي عبِقٗ .پنيوك ِي أغبَ پيّبيْي هُٚ ثب وٗ اٍذ رٛصيفي ِغبٌقبد ٔٛؿ اى ِغبٌقٗ ايٓ

 19 ) پَو ٚ كفزو آِٛىاْ كأِ پژِٚ٘ ايٓ كه – رٙواْ يه ِٕغمٗ پوٚهُ ٚ آِٛىُ ٍبٌٗ ( 14

 ٍبي اى پَو ٚ كفزو آِٛى كأِ 288 ِٛهگبْ فوِٛي عويك اى گيوي ّٔٛٔٗ عجك ثو وٗ ِيجبّل
 صوفًب آِٛىاْ كأِ ايٓ .أل ّلٖ گوفزٗ ٔؾو كه ّٔٛٔٗ فٕٛاْ ثٗ كأْگب٘ي پيِ رب كثيوٍزبْ اٚي

 كثيوٍزبٔي پَو ٚ كفزو آِٛىاْ كأِ رقلاك ثٗ رٛعٗ ثب .فٛإٔل ِي كهً كٌٚزي ٚ ّٙوي ِٕبعك كه
 19 ) ٍٕي عيف كه – كه پواوٕلگي ّ٘چٕيٓ ٚ رٙواْ يه ِٕغمٗ پوٚهُ ٚ آِٛىُ ٍبٌٗ ( 14

بث ِٕغمٗ  .ثبّل ِي اي فّٛٗ رصبكفي ٔٛؿ اى گيوي ّٔٛٔٗ هٍٚزبيي، ٚ ّٙوي ِٕبعك كاّزٓ ٚعٛك 
 ثٗ رٛعٗ ثب پَوأٗ، ٚ كفزوأٗ ٍغؼ كه ِٕغمٗ كٌٚزي ٘بي كثيوٍزبْ اى ٌيَزي كهيبفذ ثب يقٕي

 ّلٖ أزقبة ٘ب كثيوٍزبْ اى آِبهي ّٔٛٔٗ ِٕغمٗ غوة ٚ ّوق ٚ عٕٛة ٚ ّّبي ٚ ِٕغمٗ ِووييذ
 .أل

 .ّلٔل أزقبة ٍبكٖ رصبكفي گيوي ّٔٛٔٗ هُٚ اى ِلهٍٗ ٘و كه ّٔٛٔٗ افواك
 پوٍِ هٚايي ِؾبٍجٗ ثواي ٚ ِيْٛك، ألاى٘گيوي ٌيىود عيف كه ِزغيو٘ب ٍٕغِ ِميبً

 ٘بي عٛاة ِغّٛؿ وٗ فوِٛي ثٗ رٛعٗ ثب ٚ ّلٖ آٚهي عّـ ٔؾواْ صبؽت اى رٓ چٕل ٔؾو ٔبِٗ
كرٛاف ضويت اٍذ، ِٕفي ٘بي عٛاة ِغّٛؿ ٚ ثٍي  .گوفذ لواه لجٛي ِٛهك وٗ ثٛك ثبال ثٗ % 70 
 ٘بي ٍإاي ٚ ّلٖ ؽنف ٔبِٗ پوٍِ اى ثٛك % 70 اى وّزو آٔٙب رٛافك ضويت وٗ ٘بيي ٍإاي اٌجزٗ

 ثٗ % 82 ٍإاي 38 ثواي ٘ب ٍإاي وً رٛافك ضويت ضًّٕب .گوكيل ّلٖ ؽنف ِٛاهك عبيگييٓ كيگو
 اى ٔفو 30 ٔبِٗ، پوٍِ افزجبه ِؾبٍجٗ ثواي .ثٛك ثوفٛهكاه الىَ هٚايي اى ٘ب ٍإاي وٗ آِل كٍذ
 افزجبه گوكيل اٍزفبكٖ افزجبه گوفزٓ ثواي ووٚٔجبؿ آٌفبي اى ٚ ّلٔل أزقبة ٔؾو ِٛهك عبِقٗ افضبي
 .آِل كٍذ ثٗ % 80 آىِْٛ افزجبه ُ٘ ووكْ ٔيّٗ كٚ هُٚ اى ّ٘چٕيٓ ٚ آِل كٍذ ثٗ % 82 آْ

ٚ SPSS ٛهكاهثوف وبفي افزجبه اى ٘ب ٍإاي ٔزيغٗ كه  افياه ٔوَ اى ٘ب كاكٖ رؾٍيً ٚ رغييٗ كه .ثٛك 

 .اٍذ ّلٖ اٍزفبكٖ پيوٍْٛ ّ٘جَزگي آىِْٛ اى ٚ رٛصيفي آِبه
 جحقيق ٌاي يافحً

 اجحماعي ٌاي آسيب كاٌص با َالديه كىحرل ميسان بيه رابطة
 01 آِٛى كأِ 288 اعزّبفي ٘بي آٍيت ِيبٔگيٓ ،1 ّّبهٖ علٚي عجك / ِقيبه أؾواف ثب 13

يِ  2/34 (M=13/01 ,SD=2/34 ) 284 هٚي ثو ٚاٌليٓ وٕزوي ِيبٔگيٓ ّ٘چٕيٓ ٚ ثبّل 
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 57 آِٛى كأِ / 94 ِقيبه أؾواف ثب 1/ 8 (M=8/57 , SD=1/94 ) ٔزبيظ ّ٘چٕيٓ .ثبّل ِي
ٕزويو ثيٓ ّ٘جَزگي ٚ هاثغٗ ك٘ل ِي ْٔبْ  ِقىًٛ ّ٘جَزگي يه اعزّبفي آٍيجٙبي ثب ٚاٌليٓ 

 r = (- 0/13) 02 ِقٕبكاهي ٚ /sig(r=-0/13 , p<0.05) =0 ٚاٌليٓ وٕزوي چٗ ٘و يقٕي .اٍذ
 ثبّل، وّزو ٚاٌليٓ وٕزوي چٗ ٘و ٚ ثٛكٖ وّزو آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ثبّل ثيْزو

 . ّٛك ِي ثيْزو آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي
َلجد  اجحماعي ٌاي آسيب َ َالديه كىحرل بيه ٌمبسحگي َ جُصيفي جدَل :1 

 اجحماعي ٌاي آسيب با خُدضان ٌمساالن با آمُزان داوص دَسحاوً ارجباط بيه رابطة
 01 آِٛى كأِ 288 اعزّبفي آٍيجٙبي ِيبٔگيٓ ،2 ّّبهٖ علٚي عجك / ِقيبه أؾواف ثب 13

طاهرجب ِيبٔگيٓ ّ٘چٕيٓ ٚ ثبّل ِي / ثب 9  2/34 (M=13/01 ,SD=2/34 ) 63 كٍٚزبْ ثب 
 45 ِقيبه أؾواف /2 (M=9/63 , SD=2/45 ) هاثغٗ ك٘ل ِي ْٔبْ ٔزبيظ ّ٘چٕيٓ .ثبّل ِي

 ِقىًٛ ّ٘جَزگي يه اعزّبفي آٍيجٙبي ثب َّ٘بالْ ٚ كٍٚزبْ ثب هاثغٗ ثيٓ ّ٘جَزگي ٚ
ٕبكاهيِق ٚ /sig(r=-0/11 , p<0.05) =0 كٍٚزبٔٗ اهرجبط چٗ ٘و يقٕي .اٍذ  04 r = (- 0/11) 

 ٚ ثٛكٖ وّزو آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ثبّل ثيْزو فٛكّبْ َّ٘بالْ ثب آِٛىاْ كأِ
 كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ثبّل، وّزو فٛكّبْ َّ٘بالْ ثب آِٛىاْ كأِ كٍٚزبٔٗ اهرجبط ٘وچٗ

 .ّٛك ِي ثيْزو آِٛىاْ
 ٌمساالن با آمُزان داوص دَسحاوً ارجباط بيه ٌمبسحگي َ جُصيفي جدَل :2 جدَل



 اجحماعي ٌاي آسيب با خُدضان

sig r تعداد sig r معیار اوحراف میاوگیه متغییر 
 01 اجتماعي هاي آسيب ومرات /13 2/34 288 0/13 - 0/02

 57 والديه كىترل /8 1/94 284

sig r تعداد sig r معیار اوحراف میاوگیه متغیر 
0/04 0/11 

– 
ايآسيبه ومرات /13 2/34 288  01 

 اجتماعي
 63 دوستان با ارتباط /9 2/45 284
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‰D_•_ 4 رابطة ؤ_ڑ  اعزّبفي ٘بي آٍيت ثب ٘ب فبٔٛاكٖ كه فبعفي هٚاثظ وّجٛك ثيٓ_

 01 آِٛى كأِ 288 اعزّبفي آٍيجٙبي ِيبٔگيٓ ،3 ّّبهٖ علٚي عجك / 34 ِقيبه أؾواف ثب 13 /2
 (M=13/01 ,SD=2/34) 21 ٘ب فبٔٛاكٖ كه فبعفي هٚاثظ ِيبٔگيٓ ّ٘چٕيٓ ٚ ثبّل ِي / ثب 9
 71 ِقيبه أؾواف /1 ( (M=9/21 , SD=1/71 ) هاثغٗ ك٘ل ِي ْٔبْ ٔزبيظ ّ٘چٕيٓ .ثبّل ِي

 13 ) ِقىًٛ ّ٘جَزگي يه اعزّبفي آٍيجٙبي ثب ٘ب فبٔٛاكٖ كه فبعفي هٚاثظ ثيٓ ّ٘جَزگي ٚ /0
 -) = r 02 ِقٕبكاهي ٚ /sig(r=-0/13 , p<0.05) =0 كه فبعفي هٚاثظ چٗ ٘و يقٕي .اٍذ

 كه فبعفي هٚاثظ چٗ ٘و ٚ ثٛكٖ وّزو آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ثبّل ثيْزو ٘ب فبٔٛاكٖ
 .ّٛك ِي ثيْزو آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ثبّل، وّزو ٘ب فبٔٛاكٖ

حگيٌمبس َ جُصيفي جدَل :3 جدَل  ٌاي آسيب با ٌا خاوُادي در عاطفي رَابط بيه 
 اجحماعي

 اجحماعي ٌاي آسيب با خاوُادي ي كجرَيٍا بيه رابطة
 01 آِٛى كأِ 288 اعزّبفي آٍيجٙبي ،ِيبٔگي4ٓ ّّبهٖ علٚي عجك / 34 ِقيبه أؾواف ثب 13 /2

 (M=13/01 ,SD=2/34) 32 فبٔٛاكٖ وغوٚيٙبي ِيبٔگيٓ ّ٘چٕيٓ ٚ ثبّل ِي / أؾواف ثب 9
 82 ِقيبه /1 (M=9/32 , SD=1/82 ) ٚ هاثغٗ ك٘ل ِي ْٔبْ ٔزبيظ ّ٘چٕيٓ .ثبّل ِي

 003 ) َِزميُ ّ٘جَزگي يه اعزّبفي آٍيجٙبي ثب فبٔٛاكٖ ٘بي وغوٚي ثيٓ ّ٘جَزگي /0) =

 r 04 ِقٕبكاهي ٚ /sig(r=0/003 , p<0.05) =0 وغوٚيٙبي ِيياْ چمله ٘و يقٕي .اٍذ

يْزوث فبٔٛاكٖ  ِيياْ ايٓ چمله ٘و ٚ اٍذ ثبالرو آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ِيياْ ثبّل 
 .اٍذ رو پبييٓ آِٛىاْ كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ِيياْ ثبّل رو پبييٓ

sig r تعداد sig r معیار اوحراف میاوگیه متغیر 
 01 اجتماعي آسيبهاي ومرات /13 2/34 288 0/13 – 0/02

 21 ها خاوىادي در عاطفي روابط /9 1/71 284
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 اجحماعي ٌاي آسيب با خاوُادي كجرَيٍاي بيه ٌمبسحگي َ جُصيفي جدَل :3 جدَل

 پيطىٍادٌا َ گيري وحيجً
 اعزّبفييه آٍيجٙبي ثب ٚاٌليٓ وٕزوي ثيٓ هاثغٗ ك٘ل ِي ْٔبْ ٔزبيظ ؽبضو پژِٚ٘ كه

 ثيْزو آِٛىاْ كأِ ثو ٚاٌليٓ ٔؾبهد ٚ وٕزوي چمله ٘و يقٕي اٍذ، ِقٕبكاه ٚ ِقىًٛ هاثغٗ
 وّزو ٚاٌليٓ ٔؾبهد ٚ وٕزوي ايٓ چمله ٘و ٚ اٍذ وّزو آٔبْ كه اعزّبفي آٍيجٙبي ِيياْ ثبّل

 ِيياْ ثب اعزّبفي آٍيجٙبي ثيٓ ّ٘چٕيٓ .اٍذ ثيْزو آٔبْ كه اعزّبفي آٍيجٙبي ِيياْ ثبّل
أِك اهرجبط  ٚ كٍٚزبْ فبًِ يقٕي .كاهك ٚعٛك ِقٕبكاه هاثغٗ فٛك َّ٘بالْ ٚ كٍٚزبْ ثب آِٛىاْ 
 ثب فبٔٛاكٖ كه فبعفي هٚاثظ ثيٓ ٚ ثبّل اعزّبفي آٍيجٙبي كه ِٛصوي فبًِ رٛأل ِي َّ٘بالْ
 فبٔٛاكٖ فبعفي عٛ ٘وچمله يقٕي كاهك ٚعٛك كاه ِقٕي ٚ ِقىًٛ هاثغٗ ٔيي اعزّبفي آٍيجٙبي

لثبّ ثبال ٘ب  ثيٓ آِلٖ كٍذ ثٗ ٔزبيظ ثٗ رٛعٗ ثب .گيوك ِي صٛهد وّزو اعزّبفي ٘بي آٍيت 
 كاهي ِقٕب ٚ َِزميُ هاثغٗ فبٔٛاكٖ ٘بي وغوٚي ِيياْ ٚ آِٛىاْ كأِ كه اعزّبفي آٍيجٙبي
 كأِ اعزّبفي آٍيجٙبي ِيياْ ثبّل ثيْزو ٘ب فبٔٛاكٖ وغوٚي ِيياْ چٗ ٘و يقٕي .كاهك ٚعٛك

 .ثٛك فٛا٘ل ثبالرو آِٛىاْ
 1 ٘بگبْ) پژِٚ٘ ٚ ّلٖ أغبَ پژِٚ٘ ثيٓ اعزّبفي آٍيجٙبي ٚ ٚاٌليٓ وٕزوي ِٛهك كه ،



 ٘بي آٍيت ِيياْ ٚاٌليٓ وٕزوي ِيياْ ايٕىٗ يقٕي كاهك، ٚعٛك ٔزيغٗ كه ِْبثٙذ .( 1987
 آٍيجٙبي ِٛهك كه فلي اٌليٓ فوٚؿ اوجو آلبي رؾميك ٚ رؾميك ايٓ ثيٓ .آٚهك ِي پبييٓ ها اعزّبفي

بفياعزّ  كه وغوٚي ِيياْ چٗ ٘و يقٕي كاهك، ٚعٛك ٔزيغٗ كه َّ٘بٔي ٘ب فبٔٛاكٖ وغوٚي ٚ 
 .ثٛك فٛا٘ل ثبالرو ٔيي اعزّبفي آٍيجٙبي ِيياْ ثبّل ثيْزو فبٔٛاكٖ

 فٛك عٛاْ ثواي فبٔٛاكٖ ثبيل ٚ اٍذ ُِٙ فبٔٛاكٖ ِؾيظ كه فبعفي ٔيبى٘بي اهضبي وً؛ كه
لك٘ گُٛ اٚ ؽوفٙبي ثٗ ٚ ّٛك لبئً اؽزواَ  ثٗ ٔگوّي ٌؾبػ ثٗ فوىٔلاْ ٚ ٚاٌليٓ ثيٓ ّىبف رب 
 ِْىالد ٚ َِبئً ٚ كأَزٗ فٛك كٍٚذ ثٙزويٓ فٕٛاْ ثٗ ها فٛك ٚاٌليٓ فوىٔلاْ ٚ ٔيبيل ٚعٛك

1. Hagan 

sig r جعداد sig r معيار اوحراف مياوگيه محغير 
 01 اعزّبفي آٍيجٙبي ّٔواد /13 2/34 288 0/003 0/04

 32 فبٔٛاكٖ وغوٚيٙبي /9 1/82 284
 155 آمُزان داوص ضىاخحي رَان محغيرٌاي با اوحرافات َ ٌا آسيب رابطة

 رقبًِ ٚ يىليگو ثب فبٔٛاكٖ افضبي ٔيكيه اهرجبط .ّٔبيٕل ِغوػ آٔٙب پيِ اٚي ِوؽٍٗ كه ها فٛك
 ِي ٍقي فوىٔلاْ ٚ ّٛك ِي فبٔٛاكٖ ثٗ فوىٔلاْ ثيْزو رقٍك اؽَبً ِٛعت آٔٙب ٘فزگي ٚ هٚىأٗ
 ايٕىٗ ؽَت ثو ٔيي ٚاٌليٓ ٚ وٕٕل ِغوػ فبٔٛاكٖ كه ها فٛك فبعفي ٔيبى٘بي ٚ ٘ب ٍإاي وٗ وٕٕل

 فىٌ ثٗ اِب .وٕٕل ِي أزقبة ها ها٘ٙب ِقمٌٛزويٓ ِقّٛاًل فٛإ٘ل، ِي ها فٛك ثچٗ صالػ ٚ فيو
 اهضب آْ كه (پَو چٗ ٚ كفزو چٗ) عٛأبْ فبعفي ٔيبى٘بي وٗ ثبّل ّىٍي ثٗ فبٔٗ فضبي اگو
كافوا ْٔٛك،  ّوايغي چٕيٓ كه پوكاىٔل ِي ٔيبى٘ب ايٓ اهضبي عَزغٛي ثٗ ِٕيي اى ثيوْٚ كه 
 آٍيجٙبي ٔزيغٗ كه ٚ ِيىْل فٛك ٍٛي ثٗ ها عٛأبْ ِضجذ َِبئً اى ثيْزو ِٕفي َِبئً ِقّٛاًل
 اٍذ اي ٚيژٖ عبيگبٖ كاهاي فبٔٛاكٖ اعزّبفي ٔٙبك٘بي رّبِي ثيٓ كه .يبثل ِي افيايِ اعزّبفي
لأيأليّْٕ ّ٘ٗ ٚ  اّ٘يذ ٚ فبٔٛاكٖ ثو أل أليْيلٖ اْ كگوگٛٔيٙبي ٚ عبِقٗ ٍبىِبْ كهثبهٖ وٗ 
 وٕل ٍالِذ اكفبي رٛأل ّٔي اي عبِقٗ ٘يچ ثلهٍزي .أل ٚهىيلٖ رأويل عبِقٗ ثواي اْ ؽيبري

 وٗ ٔيَذ، اعزّبفي ٘بي آٍيت اى ٘يچيه ثبىثيٕي ٔجبّل ثوفٛهكاه ٍبٌُ ٘بي فبٔٛاكٖ اى چٕبٔچٗ
يورأص اى فبهك  فواُ٘ ها ثَزوي فوىٔلاْ ثو ٚاٌليٓ وٕزوي وبِ٘ عوفي اى .ثبّل آِلٖ پليل فبٔٛاكٖ 

 عنة اگو ؽبي وٕل پو... ٚ فٛك ٍٓ ُ٘ كٍٚزبْ ٘ب، فيٍُ رّبّبي ثب ها فٛك اٚلبد وٗ وٕل ِي
 وٕزوي وبِ٘ ثب ٚ ّلٖ (ٔبثبة) گوٚ٘ٙبي عنة ْٔٛك، ُ٘ ِلاهً اعزّبفي ِفيل فقبٌيزٙبي

يايِاف ثبفش ، ٚاٌليٓ  .ّٛك ِي اعزّبفي آٍيجٙبي 
 ؽزي ٚاٌليٓ ... ٚ اٌىً، ِؾون، ِٛاك ثٗ افزيبك چْٛ ُ٘ ٘ب فبٔٛاكٖ ِؾيظ كه وغوٚيٙب ٚعٛك

 وْيلْ .ثبّل كٚك ثٗ رّبً اى ؽبوي ؽلالً يب ٚ افزيبك ثٗ گوايِ ثو اي ِملِٗ رٛأل ِي ٍيگبه ثٗ
ٓاي ٔجٛكْ ىّذ ٚ ثٛكْ فبكي فوىٔلاْ، ٔيك كه پله رٍٛظ ٍيگبه  ِزجبكه وٛكوبْ م٘ٓ ثٗ ها فًّ 
 وْيلْ ِيىٕٕل رصٛه كإٔل، ِي اٌگٛ ها فٛك پله فوىٔلاْ چْٛ ٔيي عوفي اى ٚ ّٔبيل ِي اٌمب ٚ

 ِي ٍقي پله اى رمٍيل ثب ٔٛعٛأي ٚ ثٍٛك كٚهاْ كه ثٕبثوايٓ .اٍذ ِوكأگي ٚ ثيهگي ْٔبٔٗ ٍيگبه
 ايٕىٗ فٍيوغُ وٕٕل ِي ثٛكْ ِوك اؽَبً ٍٚيٍٗ ايٓ ثٗ ٚ أل ّلٖ ثيهگ وٗ كٕ٘ل ْٔبْ وٕٕل

 ربصيو رمليو ٘و ثٗ فبٔٛاكٖ كه ٍيگبهي افواك ٚعٛك .ثؤل ّٔي ٌند كٚك ِيٖ ٚ عقُ اى ٔفَٗ في
 ِي ثيهگزو٘ب پبي عبي وٛچىزو٘ب وٗ اٍذ ٍَُِ گناهك فٛا٘ل فبٔٛاكٖ افضبء ثو ها فٛك ِٕفي

ٗث ايٕىٗ يب ٚ كاّزٗ ؽّبيزي ٔمِ ثيهگزو٘ب ايٕىٗ ثٛيژٖ گناهٔل  هٚي ثو فبصي ٔفٛم ٚ رٍَظ ٔٛفي 
 ٚ وبِ٘ هييي ثؤبِٗ عٙذ ِٕغمي ه٘يبفذ يه رٛأل ِي پژِٚ٘ ايٓ. ثبّل كاّزٗ افضبء كيگو

 كه گوكك ِي پيْٕٙبك ٌٚي ثل٘ل ثلٍذ ٔٛعٛأبْ فبٓ اعزّبفي ٘بي آٍيت ايٕگٛٔٗ رقليً
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 پوكافزٗ هٍبٔبْ آٍيت ّٕبفذ ٔٙبيذ كه ٚ ، ها٘ٙب ّٕبفذ ، پيْگيوي َِبيً آريجٗ ٘بي پژِٚ٘
 .ّٛك
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