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 های پیشگیری از تهدیدات دوران نوجوانیراه

 کارؼٌاض ارؼذ رٍاًؽٌاظی ترتیتی داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ تْراى؛ 1*ًذا رفیعی عاری

 داًػ آهَز پایِ ّؽتن هذرظِ فرزاًگاى دتیرظتاى تیس َّؼاى؛ فاعوِ صائوی

 دکترای حرفِ ای پسؼکی داًؽگاُ علَم پسؼکی ؼْیذ تْؽتی؛ جوؽیذ صایوی

 در کٌذ تاهی ایجاد را فراٍاًی تحَلی ّایفرصت ًَجَاًی دٍرُ ٍ تیَلَشیکی ٍ ؼٌاختی اجتواعی –رٍاًی تغییرات :هقذهِ

اظترًسفیلذ . (خعرٍی از ًقل ت2002ِ، ٍّوکاراى ّریط)تاؼذ هْن آى هخاعرات یا ٍ ظالهت تا ّوراُ زًذگی ظثک

افسایػ احتوال خغر ٍ رؼذ  تا ٍافسایػ اکتؽاف اظت ٍّای پرخغر هغرح کردًذ ًَجَاًی دٍرُ رفتار 2002ٍکرظتین، 

  ًَجَاًی دٍرُ تْذیذات از پیؽگیری ّایراُ ؼٌاظایی دٍرُ ایي تَدى حعاض تِ تاتَجِ . اعتیاد ؼٌاختِ ؼذُ اظت

 .تاؼذ ًٍَجَاى ٍالذیي تِ ؼایاًی کوک تَاًذهی

 اًجام جْت. گرفت قرار تررظی هَرد کیفی یؼیَُ تِ ًَجَاًی تْذیذات از پیؽگیری ّایراُ هغالعِ ایي در :رٍغ

 آٍریجوع ترای .ؼذًذ اًتخاب تصادفی صَرت تِ تْراى فرزاًگاى دتیرظتاى از آًْا ٍالذیي ٍ دختر آهَزداًػ 12 پصٍّػ

 آى، عولکرد از پیؽگیری پرخغر ٍ ّای ٍ رفتار ًَجَاًی تْذیذات هحَرّای در یافتِظاختار ًیوِ  هصاحثِ از ّادادُ

 .ؼذ اظتفادُ ایٌترًت تِ دردظترظی دیٌی، هذیریت ترتیت تر فرد، تاکیذ داریخاًَادُ، خَیؽتي هلٍتعا

 ّایٍ ؼثکِ هجازی ّایؼثکِ تِ دظترظی ٍالذیي ٍ آهَزاىداًػ تَظظ ؼذُ رکر تْذیذات هغالعِ ایي در :ّایافتِ

 ترای هٌاظة هعیار تا ٍالذیي، ًذاؼتي دٍظتاًٍِ  صویواًِ رٍاتظ ٍالذیي، ًذاؼتي ٍ آگاّی ّوراّی تذٍى اجتواعی

 .ؼذ عٌَاى درظت ٍ دیٌی اخالقی تعْذات هٌاظة، ًذاؼتي دٍظت اًتخاب

 یراتغِ خغر پر ّایرفتار تا ٍالذیي هکالوِ ٍ ارتثاط تاالی ظغح اظت دادُ ًؽاى قثلی تحقیقات :تحث ٍ ًتیجِ گیری

 دیگر ظَی از .دارد هعکَض راتغِ ًَجَاًی دٍرُ تْذیذات تا ٍالذیي ٍ صویواًِ گرم رٍاتظ داؼتي .دارد هعکَض

-ؼیَُ .کٌٌذهی تثذیل فرصت تِ را دٍراى ایي تْذیذات تَدًذ گرفتِ قرار دیٌی ترتیت ٍهَرد خَیؽتٌذارًذ کِ ًَجَاًاًی

 ٍگفتگَی رمگ رٍاتظ تَدى دارا :تاؼذهی ترتیة تذیي ؼًَذگاىًظرهصاحثِ از ًَجَاًی دٍرُ تْذیذات از پیؽگیری ّای

 تَظظ اجتواعی ّایٍؼثکِ هجازی فضای تِ دظترظی تر ًَجَاى، هذیریت دیٌی ٍترتیت داریٍالذیي، خَیؽتي تا هؤثر

 .  تاؼذهی هْن ّایتن از هٌاظة دٍظت یافتي ترای ّاخاًَادُ ٍالذیي، ّوراّی

 .دٍراى ًَجَاى تْذیذات، پیؽگیری، ّای کلیذی:ٍاشُ
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