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 اجتماعی دانش آموزان دختر –تعیین شیوع آسیب های روانی 

 )با رویکرد علت یابی ،پیشگیر ی وکاهش آسیب (
 

 1مهناز احمدی

 2مریم عابدی جبلی

 

  :چکیده

 

 محشال  چهشار  اسشتا    متزسشه   اول دختشردور   آمشززا   دانش   بین در اجتماعی–هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب های روانی 

استاندارد جهت آسیب شناسی وتعیین ششیز  آسشیب    SCL09 آزمز  و گردید  انتخاب مهالع  مزرد آماری جامع  است بختیاری

ها وچندآزمز  محقق ساخت  آزمز  شناسایی مشکالت دان  آمززا  ،آزمز  رفتار های پر خهر ،آزمز  چگشزنگی گررانشد  اوتشات    

 وعزامشل   اجتمشاعی –اکز خدماتی ،حمایتی جهت بررسی علل وعزامل بروز آسشیب هشا ی روانشی    فراغت وآزمز  میزا  آشنایی با مر

ایشی ،پش  رویشدادی وتزفشیفی ویشافتن علشت      پیم نز  از حاضر تحقیق در شد  استفاد  تحقیق روش.  گردید  اجرا آنها پیشگیران 

های احتمالی است. نتایج بدست آمد  حاکی از آ  است ک  دان  آمشززا  چهشار محشال بختیشاری در تمشا ا مقیشاآ هشای آزمشز          

SCL09  درفد ارزیابی شدند .ولی در برخی مزارد مقشدار ارزیشابی ششد  تابشل تامشل اسشت . وعشزاملی از تایشل میشزا           09کمتر از

 ری ،برخزرداری از مهارت های ارتااطی ،سر مای  های اجتماعی بر کاه  یا افزای  آ  مزثر است .دیندا

 

 آمززا  اجتماعی،دان  –آسیب های روانی کلید واژه ها : 

 

 

                                                           
 90161919090-مدیر کل امزر زنا  وزارت آمززش وپرورش ایرا -کار شناسی ارشد مدیریت برنام  ریزی آمززشی 1

Mahnazahmadi24@yahoo.com 
 90169866190-کارشناآ برنام  ریزی فرهنگی امزرزنا  وزارت آمززش وپرورش ایرا –کارشناسی ارشد مشاور  وراهنمایی  0
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The prevalence of psychological trauma - Social female students 

(By reason of their approach, prevention of harm reduction) 
 

Mahnaz Ahmadi 

Maryam abedi jebeli 

 

 

 

Abstract: 
 

The aim of this study socio-psychological injuries among high school students of chaharmahalbakhtiyari 

is the first study population and standardized test SCL researcher (test students identify problems, test 

high-risk behavior, how to test leisure and test familiarity with service centers, support) to investigate the 

causes of the damage that has been on the run results indicate that students Sistani in all scales of the test 

were evaluated SCL09 less than 09 percent. But in some the assessed value is inevitable. Factors such as 

the level of religiosity, have communication skills, social capital is effective in reducing or increasing. 

 

Keywords: Psychological damage - social, students 
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 مقدمه

روش تعلیم و تربیت انسا  و زیانهایی ک  بر اثر فقدا  یا نقصا  آ  دامنگیر فرد و جامع  می ششزد واحتمشال انحشراف آ  از مسشیر      

فحیح در مدت رشد فرد، ایجاب می کند ک  فعالیتهای مربزط  مزرد تزج  خاص و مداوا ترار گیرد و اثشرات ایشن فعالیتهشا جشز در     

 . رفتار فرد تابل مشاهد  نیست

با این وجزد شناخت اختالالت و یافتن را  حل کاه   آنها چ  از طرف اولیاء و چ  از طرف مسشوزلین آمززششی ،نزجزانشا  و نسشل     

 واین بزد  تانزنمند امری بلک  نیستند تصادفی امری اجتماعی–آیند  را در مقابل این مشکالت ایمن خزاهد کرد .آسیب های روانی 

 هشایی  پدیشد   ها آسیب ،این بنابراین. دارد آ  وامثال افراد شخصیتی ،نظاا جامع  اجتماعی–نظاا روانشناختی  در ریش  تانزنمندی

 الزا هشای  دان  وتزلید علمی شناخت با اجتماعی– روانی های آسیب پریری کنترل. هستند وپیشگیری کنترل وتابل ،متغیر واتعی

 ای مدرسش   وتجربیشات  مدرسش   با تعامل در جزانا  وشخصیت ،رفتار اجتماعی–نی روا زندگی از تزجهی تابل میزا . گیرد می انجاا

 انتظشارات  مهشابق  تزانشد  مشی  هشم  ششزد  می فراهم مدرس  در ک  اجتماعی– روانی های فعالیت ،زمین  میا  این در. گیرد می شکل

رفتارهشای انحرافشی ششزد .امشروز       مزجشب  تزانشد  مشی  وهشم  باششد  شناختی روا  افزل بر وماتنی جامع  رسمی ،هنجارهای وتزاعد

متخصصا  پیشگیری بر این باورند ک  مدارآ ،ب  دالیل مختلف مناسب ترین مکا  برای اجرای برنام  های پیشگیری از رفتارهشای  

اجتماعی محسزب می شزند .لرا بی تزجهی ب  امکا  خهر ششیز  انشزا  آسشیب هشای اجتمشاعی در        –پر خهر وآسیب های روانی 

اب خزاهد شد ک  در چنین وضعیتی مدرس  وجامع  تادر نااشد ب  کارکردهای افلی خزد بپردازد .بنابراین الزا است ک  مدارآ س

 آ  از پیششگیران   وراهکارهشای  ،علل نز  از کامل شناخت تا گیرد انجاا اجتماعی –تحقیقات متعددی در راستای آسیب های روانی 

 . شزد فراهم

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق  

اختالالت روانی از بدو پیدای  بشر وجزد داشت  وبدیهی است ک  بیماری های روانی مخصزص ب  یک تشر یشا طاقش  خشاص ناشزد      

وتماا طاقات جامع  را شامل می گردد ،ب  عاارت دیگر هیچ ک  در برابر بیماری های روانی مصزنیت نداشت  وندارد وایشن خهشری   

(اختالالت روانی را آسیب های روانشی نامیشد    1681یدا تهدید می کند .)محمدی وهمکارا  ،است ک  مرتاا نسل فعلی وآیند  را شد

اند .)ریک  وایزائیل ترجم  منشی طزسی ،.(رفتار بیرونی بر اساآ نز  وانگیز  حاکم بر فرد ممکن است ب  دو علشت اخشتالل پیشدا    

اسی اورا ارضا نماید ،گشا  ممکشن اسشت مششکالت محیهشی یشا       کند یکی اینک  رفتار شخصی نتزاند ب  نحز الزا وکافی احتیاجات اس

(ونز  اختالالت ونابهنجاری هایی ک  تشر جزا  ونز 1619شغلی از بر آورد  خزاست  های جسمی وروانی او جلزگیری کند )شاملز ،

ا شیز  بیشتری دارد .)احشدی  جزا  را تهدید می کند ،در حزز  روا  شناسی اهمیت ویژ  ای دارد وپار  ای از این اختالالت بین آنه

(همچنین گاهی تضادهایی بین تشر جزا  ونزجزا  ووالدین آنها ی  می آید ک  این رفتارها نزعی اختالل رفتشاری  1689وجمهری ،

 (1611شناختی تلقی می شزد)نجاریا  ودیگرا  ،
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  اعتقاد اغلشب دانششمندا  و روا  شناسشا     است ک  ب« نزجزانی » زندگی آدمی ب  دور  هایی تقسیم می شزد یکی از این دور  ها 

 اجتماعی-  روانی سالمت نازد  نشانگر اجتماعی–دور  مهم و حساآ در زندگی هر فرد محسزب می شزد .وجزدآسیب های روانی 

 . است فرد

از حقشز  وکرامشت    زمین  سازی برای کاه  نگرانی وایجاد فضای آزاد وبا نشاط همرا  با امنیت ورفا  اجتماعی وبرخزرداری جامعش  

 (1609انسانی وتابل پی  بینی ،در سهح پیشگیری حائز اهمیت است واین مهم بدو  شناخت جامع  تابل اجرا نیست.)نزر باال ،

اساسی ترین راههای مقابل  با مشکالت نزجزانا  شناخت آسیب های رایج و شایع بین نزجزانا  است . کشار بشرا  یافتش  هشای ایشن      

کلی  کسانی باشند ک  با نزجزانا  سروکار دارند از جمل  والدین ، مربیا  ، مشاورا  ، معلما  ، دست انشدر کشارا    پژوه  می تزانند 

نظاا آمززش و پرورش ،جامعش  پزششکا  ، وزارت ورزش وجزانشا  ،اسشازما  بهزیسشتی و نیشروری انتظشامی ،انجمشن هشای مششاور            

 آمشززا   دانش   اجتماعی–ند. پ  شناخت انزا  و میزا  آسیب های روانی وروانشناسی ک  در  تکزین شخصیت نزجزا  سهیم هست

 . شد نخزاهند مزفق شک بی محزل  امزر مجریا  و تربیت و ،تعلیم نااشد کافی اطالعات ای زمین  در تا است مهم بسیار

 

 نظریه های اختالالت رفتاری

 نظریه عوامل بیولوژیکی 

مشکالت رفتاری ، عزامل ژنتیکی و زیستی شناختی می باشد زیرا رابه  بین وضعیت جسشم  طرفدارا  این نظری  معتقدند ک  عامل 

و رفتارها وجزد دارد این گرو  معتقدند ک  عامل زیستی حتی تال از تزلد اثرات خزد را بشر روا  فشرد بشاتی گراششت  اسشت و یشا در       

 هنگاا تزلد و یا دورا  طفزلیت بر روی کزدک اثر داشت  است .

 

 روان کاوی   نظریه

طرفدارا  این نظری  علت رفتار نامناسب را عزامل درونی می دانند و معتقدند در فزرت شناخت عامشل ، مششکالت فشرد حشل مشی      

نهشاد   -گردد . این گرو  بنیاد نظری  خزد را از فروید گرفت  اند فروید معتقد است دستگا  روانی ب  س  حزز  تقسیم می شزند : الشف 

 خزد برتر یا فراخزد ) سزپرایگز ( . -) الگز ( پخزد  -) اید ( ب

و اهمیت دیگر نظری  فروید بر ضمیر ناخزد آگا  است و او معتقد است کلی  حزادث دورا  در ضمیر نق  بست  و ممکشن اسشت بش     

هر مشی گشردد بش     ظاهر در اعمال روزمر  بروز نکند ولی آ  حزادث ب  نحزی در رفتار و تصمیم گیریهای و حتی در انتخاب شغل ظا

همین جهت در روش روا  کاوی ب  خزاب مصنزعی ماادرت می ورزند تا با یاد آورد  خاطرات ب  حشل مششکل بپردازنشد زیشرا آنهشا      

 معتقدند اگر علت کشف شزد . بیماری رفع می شزد .

، « نهشاد »چنشین  قد  ادیپ و همکاوان  خزد با بکارگیری مفاهیمی چز  غرایز سک  و پرخاشگری، عزیگمزند فروید در تحلیل روا 

کشارا ، کسشانی هسشتند کش  غرایشز و      عنزا  عنافر اساسی ساختار شخصیت، استدالل کرد  است کش  خشالف  ب « فراخزد» و« خزد»

سالگی از سزی تزاعد و فرهنگ حاکم بر خشانزاد  واجتمشا ، سشرکزب ششد  و      9یا 0ها در دورا  کزدکی بزیژ  در سنین تمایالت آ 

پیزست  در تالش است ک  خزد را بروز « نهاد»ها یعنی اند؛ زیرا تمایالت شخصی افراد در ضمیر ناخزدآگا  آ   اودیپ شد دچار عقد
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دهد کش  در سشهح جامعش  و    هایی را اجاز  بروز میآگاهان  وظیف  دارد تمایالت شخص را جرح و تعدیل کرد ، آ « فراخزد»دهد و 

نیز جنا  کنترلی دارد. حال کسانی ک  دارای رفتار ناسازگاران  هستند، بدلیل این است ک  « دخز»فرهنگ مقازلیت داشت  باشند و 

تزاند افزل حاکم در جامعش  و عشزت نفش  خشزد را زیشر پشا       از وظیف  خزد غفلت ورزید  است. بنابراین ب  راحتی فرد می« فراخزد»

 . (161 -168: 1616گراشت  و دست ب  رفتار انحرافی بزند)گیدنز ،

 

 نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری  

این نظری  نقه  مقابل نظری  تحلیل روانی می باشد این گرو  معتقدند ک  رفتار نا مناسشب یشا مششکل رفتشاری بش  علشت آمشززش و        

  هشای  یادگیری از محیط ب  تدریج ب  فزرت تقریااً ثابت در رفتار فرد تجلی می کند و هر رفتار نا مناسب از طریشق تقزیشت کننشد   

مثات و منفی یا تنای  از محیط کسب می شزد رفتار گرایا  از طاق  بندی کشرد  و نامگشراری ایشن بشر روی کزدکشا  مششکل دار       

 اجتناب می کنندزیرا معتقدند هر نز  نامگراری ب  عنزا  یک عامل منفی باعث اثرات نامهلزب در کزدک می شزد .

 

 نظریه بوم شناسی و جامعه شناسی  

این نظری  ب  علت اهمیت داد  ب  شرایط محیط طایعی یک فرد و اثراتی ک  جامع  بر رفتار دارند مزرد بررسی ترار می گیشرد ایشن   

گرو  مخالف بر چسب زد  و طاق  بندی نمزد  کزدکا  و نزجزانا  ب  عنزا  افراد مشکل دار مشی باششند زیشرا معتقدنشد عزامشل و      

خصیت فرد اثر می گرارد طرفدارا  این نظری  علت دوری کرد  از طاق  بندی را تزج  بش  یشک   فشار های اجتماعی است ک  در ش

 ( . 1610 –ویژگی و غفلت از مجمزع  رفتارهای کزدک یا نزجزا  تلقی می نماید . ) فرتانی رئیسی 

هنجشار  ها تزجی  شزد. زیرا رفتار ب رزشتزاند از طریق هما  نیازها واهای کلی است، نمیرفتاری بیا  نیازها و ارزشدر حالی ک  کج

هشا ماننشد افشل خزششحالی، بش       رفتاری از طریق نیازها و ارزشهم بیا  نیازها و ارزشهاست. کزش  بعضی محققین برای تایین کج

ا و گشرای  هشا در   هش رفتاری را تایین کند. زیرا این انگیشز  تزاند کجدناال منزلت بزد ، انگیز  پزلی و یا تحت فشار ترار گرفتن نمی

 (.   80: 1681هنجار هم وجزد دارد) ممتاز،رفتارهای ب 

تزاند عامل بروز و گشرای   شناسی و فردی نمیهایی چند بعدی و پیچید  هستند، عزامل روا جایی ک  مسائل اجتماعی، پدید از آ 

بسا ممکشن اسشت ایجشاد      الزا است ولی کافی نیست. چ شناسان  اگر چکاری باشد. لرا تایین این مسائل از دیدگا  روا افراد ب  بز 

 (.01:1610ها، اختالل روانی و ... ناشی از محیط خانزادگی و اجتماعی فرد باشد)تریشی نژاد،ها، افسردگیاضهراب

انشد کش  از   دریافتش  ک  افراد فقیر شهری کند، ب  خاطر اینهای متداول جامع  تضاد پیدا میارزشهنجارهای خرد  فرهنگی اغلب با 

شزند تشانز   عهد  تقاضاهای رفتاری طاق  متزسط جامع  برآمد  غیر ممکن است . در نتیج  ساکنا  محالت فقیرنشین مجازر می

 (.10:1686رو پیروی نمایند)ماارکی،را زیر پا بگرارند و از تزانین فرهنگ کج
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 اختالل رفتاری 

الل هنجارهای اجتماعی و فرهنگی می باشد ک  هر جا مسشول  رفتشاری را انتخشاب    جامع ترین مالک برای تضاوت در خصزص اخت  

می کند ک  مناسب آ  جامع  و افراد را طاق آ  پرورش می دهد . افراد با مزضع گیری تالی ، خلق و خزی یا تجرب  های اکتسابی 

   سنجید  می شزند .آ  رفتار ها را از خزد نشا  می دهند افراد همیش  نسات ب  معیارهای آ  جامع

روا  شناسا  اجتماعی ، اختالالت رفتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمازد راههای مناسب برای تخلیش  ایشن فششار هشا مشی       

دانند و معتقدند بیمار روانی وجزد ندارد و این جامع  است ک  مریض می باشد لرا آنا  اختالالت رفتاری را واکن  طایعشی نسشات   

 های ناشی از مشکالت و مسائل اجتماعی می پندارند .ب  فشار 

هشای شخصشیتی وجشزد    شناسا  تزافق ناچیزی در مزرد علل تشکیل دهند  سالمت ذهن و چگزنگی سشنج  ویژگشی  در میا  روا 

-داشت ساب مشی دانند، زیرا این برشناسا ، اولزیت داد  ب  تجارب دورا  کزدکی را مردود میدارد. از سزی دیگر بسیاری از جامع 

گششرارد، نادیششد  گرفتشش   شششزد کشش  تشش ثیر و نفششزذ شششمار کثیششری از عزامششل اجتمششاعی کشش  بششر رفتششار در طششزل زمششا  اثششر مششی      

 (.00:1680ب  نقل از غالمی آبیز، 001:1009شزد.)شزمیکر،

ند ک  آستان  ای از روا  شناسا  بالینی معتقدند انسانها وتتی برای حل مسول  و مشکالت جسمی خزی  ب  پزشک مراجع  می کن

مسال  و مشکل را دارا باشند ک  معیار مناسب و تعیین کنند  ای برای رفتار نا بهنجار یا مشکالت دیگر روانی میزا  آستان  کسشالت  

 ( . 1610و ناراحتی است ک  فرد را وادار ب  مراجع  روانشناآ کرد  است . ) سیف نراتی و نادری 

فرار از اضهراب ممکن است ب  انکار وجزد آ  ب  هر وسشیل  ممکشن بپشردازد کش  در ایشن فشزرت       معتقد است شخص برای  هزرنای

نیز معتقشد اسشت    6کند. ویلکرشخص با آگاهی و افرار گرای  ب  انجاا رفتارهای انحرافی از تایل مصرف الکل و مزاد مخدر پیدا می

های عاطفی خزد را ب  فزرت مزرد پسند حل کند. بنشابراین بش    تزاند درگیریک  فرد معتاد تادر ب  حل مشکالت خزد نیست و نمی

 (.   06:  1619آورد)شایست ، مزاد مخدر روی می

 

 جامعه مورد مطالعه 

جامع  مزردمهالع  در تحقیق حاضر عاارتند از دان  آمززا  دور  اول متزسه  استا  چهار محال بختیشاری اسشت کش  طاشق آمشار      

درفشددان   0نفر آنهشا در ایشن تحقیشق ششرکت داششتند .)حشدود       919بزد ک   06-00مزز در سال نفر دان  آ 10081بدست امد  

 آمززا  در تحقیق شرکت داشتند (وب  فزرت طاق  ای تصادفی انتخاب شدند .

 

 حجم نمونه  

نفشر بش  عنشزا  حجشم   نمزنش  انتخشاب گردیشد  و آزمشز           919نفشر بش    10081با تزج  ب  جامع  آماری و برآورد کشل آ  از بشین   

SCL09. وآزمز  های محقق ساخت  جهت بررسی علل وعزامل بروز آسیب ها بر روی آنها اجرا گردید  است 
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روش نمزن  گیری : روش نمزن  گیری استفاد  شد  در تحقیق حاضر روش نمزن  گیشری طاقش  ای اسشت در بسشیاری از تحقیقشات      

نسانی ، محقق مایل است نمزن  تحقیقی را ب  گزن  ای انتخاب کند ک  مهمون شزد زیر گرو  ها بشا همشا  نسشاتی کش  در جامعش       ا

 وجزد دارند ب  عنزا  نمایند  جامع  در نمزن  نیز حضزر داشت  باشد این نمزن  ها را نمزن  های طاق  بندی شد  گزیند .

 

 ابزار اندازه گیری  

استاندارد جهت آسیب شناسی وتعیین ششیز  آسشیب هشا وچنشدآزمز  محقشق       SCL09یری در تحقیق حاضر آزمز  ابزار انداز  گ

ساخت  )آزمز  شناسایی مشکالت دان  آمززا  ،آزمز  رفتار های پر خهر ،آزمز  چگزنگی گرراند  اوتات فراغشت وآزمشز  میشزا     

وعزامشل پیششگیران  آنهشا بشزد        اجتمشاعی –وز آسیب ها ی روانشی  آشنایی با مراکز خدماتی ،حمایتی (جهت بررسی علل وعزامل بر

سزال برای ارزشیابی عالئم روانی است و بش    09ک  جزء پرس  نام  های استاندارد شد  است دارای  SCL09وپرس  نام  آزمز  

وسیل  پاسخگز گزارش می شزد و اولین بار برای نشا  داد  جنا  های روا  شناختی بیمارا  جسمی و روانی طرح ریزی گردیشد .  

 بیمار تشخیص داد .با استفاد  از این آزمز  می تزا  افراد سالم را از افراد 

معرفی شد و بر اساآ تجربیات بالینی و تجزی  و تحلیل های روا  سنجی  1016این آزمز  تزسط دارگزئی  و همکاران  در سال 

مهالع  ای برای هنجار یابی  1690تهی  گردید در ایرا  میرزایی  1019از آ ، مزرد تجدید نظر ترار گرفت  و فرا نهایی آ  در سال 

 داد  است . آ  انجاا

 تششکیل  باشد می  شدت ب  – چهار تا – هیچ – ففر نمر  از ک  ناراحتی میزا  ای درج  9 طیف یک از آزمز  سوزاالت  هریک از

 (1601، وزمانلز میکائیلی. ) گیرد می بر در را مختلف بعد 0 آزمز  سزاالت است شد 

 روش تحقیق

پیمایشی ،پ  رویدادی وتزفیفی ویافتن علشت هشای احتمشالی اسشت. )دالوری،     روش تحقیق استفاد  شد  در تحقیق حاضر از نز  

1681 ) 
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 افته های پژوهشی

 در گروه SCL09توزیع در صد شیوع مشکالت روانشناختی بر اساس آزمون -1جدول 

 نمونه مورد بررسی چهار محال بختیاری

 

 درصد

  

 نوع مشکل

 

 درصد

  

 نوع مشکل
 

  افال 4/41

 پرخاشگری

  افال 0/09

 شکایت جسمانی
 

 کم 0/61 کم 2/11

 متزسط 9/9 متزسط 4/21

 کمی شدید 0/0 کمی شدید 1/5

 شدید 6/0 شدید 1

  افال 4/42

 ترآ مرضی

  افال 0/90

 کم 0/66 کم 1/13 اجاار–وسزاآ 

 متزسط 6/8 متزسط 1/11

 کمی شدید 1/6 کمی شدید 8/2

 شدید 8/1 شدید 0/9

  افال 11

 افکار پارا نزئیدی
 

  افال 0/91

 کم 06 کم 0/24 حساسیت روابط متقابل

 متزسط 6/9 متزسط 0

 کمی شدید 9/0 کمی شدید 8/2

 شدید 9/1 شدید 1/2

  افال 0/31

 روانپریشی

  افال 8/99

 کم 1/01 کم 8/13 افسردگی

 متزسط 9/9 متزسط 4/4

 کمی شدید 0/0 کمی شدید 5/1

 شدید 8/1 شدید 5/9

  افال 4/12

 شاخص کلی عالئم مرضی

  افال 8/98

 کم 9/00 کم 23 اضهراب

 متزسط 9/9 متزسط 4/3

 کمی شدید 6 کمی شدید 2/1

 شدید 9 شدید 1/2

 

ششکایت   با تزج  ب  جدول فز  آسیب های شایع بین دان  آمززا  در درجش  کمشی ششدید وششدید بیششترین فراوانشی در مقیشاآ       

(ک  درمرتا  دوا ترار داردولی در درج  متزسط بیشترین فراوانی در مقیشاآ افکشار   9/9(و در مقیاآ وسزاآ واجاار )9/9جسمانی)
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( 8/0(می باشد.همچنین کمترین فراوانی در مقیاآ پرخاشگری در درج  شدید وکمی شدید)8/16(ووسزاآ واجاار)1/10پارانزئید)

(کمترین فراوانی را دارد .وب  طزر کلی در هیچ یک از مقیاآ ها فراوانی 1/8اال مقیاآ پرخاشگری )وهمچنین در درج  متزسط ب  ب

%نمی باشد .در فد فراوانی در مجمز  درج  های متزسشط ،کمشی ششدید وششدید در مقیشاآ ششکایت جسشمانی،        09آنها بیشتر از 

،افکشار  0/0،تشرآ مرضشی ،  1/8،پرخاششگری ، 6،اضشهراب،  9/10،افسردگی ،9/0،حساسیت در روابط متقابل ،8/16،وسزاآ اجاار ،16

است ک  در این جا افکار پارانزئیدبیشترین ووسزاآ واجاار در مرتا  دوا 1/19وشاخص کلی مرضی 0/8،روانپریشی ،1/10پارانزیید ،

 وپرخاشگری کمترین فراوانی را دارد .

 

 گروه نمونه مورد بررسی توزیع درصد فراوانی انواع مشکالت مسائل ومشکالت دختران -2جدول

 استان چهار محال بختیاری

 

 در صد فراوانی

 

 شاخص

 

 درصد فراوانی

 

 شاخص
 

ششششرایط نامناسشششب کشششالآ از نظشششر  9/09 مشکالت رفت وآمد ب  مدرس  11

 فیزیکی

عششدا تناسششب محتششزای دروآ بششا درک   0/11

 وفهم خزد

عششدا دسترسششی بشش  منششابع مناسششب    0/60

 درسی برای کنکزر

محششدودیت دانشششگا  بششرای پششریرفتن   9/90 وجزد مشاور متخصص در مدرس  عدا 5/13

 دانشجز

اطالعششات کششم در خصششزص انتخششاب   0/68 آمار زیاد دان  آمززا  در کالآ 8/10

 رشت  تحصیلی

 برخزرد نامناسب مسوزال  مدرس  0/69 عدا تمرکز در هنگاا مهالع  40

کماششزد مکششا  وفضششای مناسششب بششرای    1/13

 مدرس مهالع  در 

نداشتن هدف در زندگی مدرسش  ویشا    8/00

 تحصیل

آشنا نازد  بشا روش هشا ومهشارت هشای      5/41

 مهالع 

نداشتن اطالعات کافی بشرای انتخشاب    60

 شغل

 عدا آشنایی با برنام  ریزی تحصیلی 0/00 حجم زیاد دروآ 5/15

نگرانششی در مششزرد پیشششرفت تحصششیلی  0/90 کم کاری معلما  0/44

 خزد در آیند 

عدا شناخت کافی از اسشتعداد وتزانشایی    8/10

 خزدا

عدا وجزد وسایل کمک آمززششی در   0/09

 مدرس 

1/18  

عششدا شششناخت عالیششق ورغاششت هششای    

 تحصیلی وشغلی

نگرانی در بار  تصشمیم در بشاب ششغل     9/99

 آیند  وادام  تحصیل در دانشگا 

عششدا شششناخت ارزش هششای تحصششیلی     4/49

 وشغلی آیند 

 نامناسب برخی از دبیرا تدری   0/91

 نداشتن انگیز  برای ادام  تحصیل 9/08 نداشتن دوستا  خزب 8/58
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داشتن اضهراب ونگرانی زیشاد در هنگشاا    1/23

 امتحا 

کم تزجهی وسهل انگاری بش  مسشائل    9/60

 مرهای

 پایین بزد  اطالعات مرهای 0/66 ارتااط ضعیف ونامناسب مربی پرورشی 4/20

 

جدول فز  بیشترین فراوانی در نگرانی در بار  تصمیم در باب شغل آیند  وادام  تحصیل در دانشگا  و حجم زیشاد دروآ  با تزج  ب  

(داششتن  0/90(،نگرانی در مزرد پیشرفت تحصشیلی خشزد در آینشد  )   9/90(ومزارد محدودیت دانشگا  برای پریرفتن دانشجز )9/99)

% ب  باال را دارند .وکمترین فراوانی ، نداشتن دوستا  99ز مشکالتی هستند ک  فراوانی (ا8/98اضهراب ونگرانی زیاد هنگاا امتحا  )

 (را دارد .6/01خزب )

 

 توزیع درصد فراوانی انواع رفتارهای پرخطر در چهار محال بختیاری - 1جدول 

 

 درصد فراوانی

 

 شاخص

 

 درصد فراوانی

 

 شاخص
 

 والدینفزت  6/10 اهل ریسک وخهر   3/41
 

عدا جرات مندی در بیشا  عقایشد نشزد     4/28

 دوستا 

 عدا تفاهم  1/11

 مصرف سیگار در خانزاد  9/66 عدا کنترل خزاست  ها وامیال 5/21
 

مزافقت با جمل  هر چیشزی ارزش یشک    3/42

 بار امتحا  را دارد

 نزا  ودرگیری 0/68

 مصرف مزاد در خانزاد  9/10 مصرف ترص آراا بخ  11
 

دوستی با افرادی ک  بدو  اطال  شب  0/10 خرید وفروش مزاد در محل  زندگی 2/21

 بیرونند

 دوستا  فمیمی بزرگتر ازسن 08 ارتااز با اشخاص الکلی 4/18
 

 مصرف سیگار دوست فمیمی 9/10 عدا نظارت خانزاد  بر رفتار 2/10

 مصرف مزاد در دوستا  9/0 مصرف سیگار در سال گرشت  1/0
 

 عدا تایید دوستا  از طرف خانزاد  9/19 مصرف تلیا  در سال گرشت  5/21

 عدا اعتماد ب  نف  0/69 وجزد بیماری جسمانی خاص 1/14
 

 عدا رضایت از سالمت جسمی 9/01  
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مزافقشت بشا   (ودر مرتاش  دوا  1/06با تزج  ب  جدول فز  بیشترین فراوانی در رفتارهای پر خهر در اهل ریسک وخهر بشزد  اسشت)  

(است ک  این دو گزین  می تزاند زنگ هشداری برای خانزاد  ومسوزلین تعلیم 1/00جمل  هر چیزی  ارزش یک بار امتحا  را دارد )

 (است .9/0وتربیت باشد .پایین ترین فراوانی در مزارد مصرف سیگار در سال گرشت  ومصرف مزاد در دوستا  )

 

 

 گی گذراندن اوقات فراغت در گروه نمونه چهار محال بختیاریتوزیع در صد فراوانی چگون -4جدول 

 

 درصد

  

 نوع فعالیت

 

 درصد

  

 نوع فعالیت
 

  افال 5/10

 کالآ های آمززش زبا 

  افال 0/18

کمتششر از یششک   21 همصحات شد  با دوستا 

 ساعت

کمتششششر از یششششک  6/91

 ساعت

 6تا1 1/10 6تا1 0

 وبیشتر6 8/11 وبیشتر6 5/9

  افال 5/10

 تمرین ساز وآواز

  افال 0/11

کمتششر از یششک   18 گزش داد  ب  مزسیقی

 ساعت

کمتششششر از یششششک  1/01

 ساعت

 6تا1 0/00 6تا1 1/4

 وبیشتر6 0/19 وبیشتر6 0/3

  افال 0/55

 سینما وتواتر

  افال 1/9

 تماشای تلزیزیز 
 

کمتششر از یششک   19

 ساعت

کمتششششر از یششششک  9/66

 ساعت

 6تا1 1/00 6تا1 3/1

 وبیشتر6 1/11 وبیشتر6 4/19

  افال 1/51

 فعالیت مرهای

  افال 1/09

تدا زد  وگردش رفشتن بش    

 پارک وخیابا 

کمتششر از یششک   1/13

 ساعت

کمتششششر از یششششک  1/60

 ساعت

 6تا1 0/69 6تا1 3/1

 وبیشتر6 0/19 وبیشتر6 5/2

  افال 0/13

 جدول وسرگرمی
 

  افال 9/00

کمتششر از یششک   42 درسیمهالع  کتب غیر 

 ساعت

کمتششششر از یششششک  9/00

 ساعت

 6تا1 18 6تا1 0

 وبیشتر6 8/1 وبیشتر6 1/11

  افال 1/15

ترائت ترآ  وپرداختن ب  مسشائل  

 اعتقادی

  افال 68

تماشای فیلم )غیر از برنامش   

 های تلزیزیز (

کمتششر از یششک   1/48

 ساعت

کمتششششر از یششششک  1/60

 ساعت

 6تا1 01 6تا1 8/14
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 وبیشتر6 0/8 وبیشتر6 1/1

  افال 8/12

سیاحت وزیشارت امشاکن مشرهای    

 وآثار باستانی

  افال 0/01

کشار بششا رایانشش  وبششازی هششای  

 رایان  ای

کمتششر از یششک   2/41

 ساعت

کمتششششر از یششششک  6/61

 ساعت

 6تا1 1/10 6تا1 8/14

 وبیشتر6 1/9 وبیشتر6 2/0

  افال 5/10

 همرا سرگرا شد  با تلفن 

  افال 0/00

کمتششر از یششک   1/12 استفاد  از اینترنت

 ساعت

کمتششششر از یششششک  8/00

 ساعت

 6تا1 9/10 6تا1 8/14

 وبیشتر6 9/19 وبیشتر6 1/11

  افال 5/11

شششرکت در کششالآ هششای درسششی 

 تقزیتی

  افال 0/60

کمتششر از یششک   4/10 فعالیت هنری

 ساعت

کمتششششر از یششششک  09

 ساعت

 6تا1 8/09 6تا1 4/11

 وبیشتر6 0/19 وبیشتر6 3/9

  افال 51

 کمک وهمکاری با خانزاد 

  افال 1/99

کمتششر از یششک   2/25 دیدار اتزاا وآشنایا 

 ساعت

کمتششششر از یششششک  9/11

 ساعت

 6تا1 1/11 6تا1 5/0

 وبیشتر6 0/19 وبیشتر6 1/14

 گزش داد  با رادیز افال 1/08 فعالیت وتمرین های ورزشی افال 51

کمتششر از یششک   0/28

 ساعت

کمتششششر از یششششک  6/66

 ساعت

 6تا1 9/9 6تا1 1/19

 وبیشتر6 9/11 وبیشتر6 5/0

  افال 0/91   

کمتششششر از یششششک  0/00   اشتغال ب  کار مزتت

 ساعت

 6تا1 6/8  

 وبیشتر6 0/10  

 

( وتشدا زد   8/01( وگشزش داد  بش  مزسشیقی )   8/90تلزیزیشز  ) با تزج  ب  جدول گررا  اوتات فراغت بیشترین فراوانی ، تماشای 

(وتمششرین سششاز 9/0(وکششالآ هششای آمششززش زبششا  )0/0(وکمتششرین فراوانششی ،فعالیششت مششرهای )9/09وگششردش در پششارک وخیابششا  )

 (است .این نتیج  نیز تابل تامل ونیاز ب  بر نام  ریزی مجدد دارد .9/10وآواز)

 

 آشنایی با انواع خدمات حمایتی وراهنمایی در گروهتوزیع در صد فراوانی  -5جدول 

 نمونه مورد بررسی چهار محال بختیاری
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 شاخص درصد فراوانی شاخص درصد فراوانی

20  

اورژانشش  اجتمششاعی ومرکششز کششاه    

 طال  بهزیستی

0/69  

 خدمات مراجع تضایی وحقزتی
 

8/19  

مرکشششز سشششاماندهی کزدکشششا  کشششار  

 بهزیستی

0/60  

 امدادخدمات کمیت  
 

2/20  

اورژان  اجتماعی وخدمات اجتمشاعی  

 سیار بهزیستی

68  

خدمات مراکز مشاور  خانزاد  آمززش 

 وپرورش
 

28  

مرکششز حمایششت وبششاز پششروری زنششا     

 ودخترا  آسیب دید 

1/69  

خدمات مراکز مشاور  دانش  آمشززی   

 آمززش وپرورش
 

0/21  

مرکز مداخل  در بحشرا  هشای فشردی    

 واجتماعی بهزیستی،خانزادگی 
 

1/61  

 خدمات مراکز مشاور  نیروی انتظامی
 

  1/60  

خدمات هست  های مششاور  آمشززش   

 وپرورش
 

 

(مشی باششد   9/01با تزج  ب  نتایج جدول فز  بیشترین آگاهی دان  آمززا  در خصزص مراکز مشاور  خانزاد  آمشززش وپشرورش )   

بیشتری دارند .وکمترین آگاهی مربزط ب  اورژان  اجتماعی وخشدمات اجتمشاعی    وبعد ار آ  نسات ب  خدمات کمیت  امداد شناخت

سیار بهزیستی است .ولی آشنایی دان  آمززا  نسات ب  مراکز خدماتی وحمشایتی در مزاتشع آسشیب در کلیش  گزینش  هشا کمتشر از        

 %می باشد .99

 

 راهبرد های پیشگیری:   

 مولفه فرهنگ   

 دینی ،اخالتیات ،تقزیت کنترل درونی .تعمیق باورها وارزش های 

 مشزارد  خصشزص  در اجتمشاعی  هشای  وارتقاءآگاهی ز  انسانی–افالح نگرش جامع  نسات ب  شا  ومقاا ز  ورعایت حقز  اسالمی 

 . ز  ب  ظلم

 عی وتعیین میزا  شیز  آ  در سهح ملی اجتما–انجاا مستمر مهالعات وتحقیقات ملی پیرامز  آسیب شناسی روانی 
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 آگا  سازی آحاد جامع  از تزانین ومقررات ،تهدیدات وخهرات اخالتی ،مالی وجانی ،انزا  جرائم .

اطال  رسانی ب  مزتع وهم  جانا  نسات ب  پیامدهای منفی )فردی ،خانزادگی واجتماعی (آسیب ها وانحرافات اجتماعی ب  خشانزاد   

 ها ودخترا  

 ا  تزسط خانزاد  ها ونهادهای مدنی وکاه  اوتات بیکاری آنا  .تزج  ب  غنی سازی اوتات فراغت جزانا  وزن

 تزسع  فرهنگ نقد ونقد پریری در عرف  مسائل فرهنگی زنا  وجزانا  .

 

 مولفه خانواده

 تسهیل وتسریع امر ازدواج وتامین نیازهای اساسی جزانا  

واجااری تال از ازدواج ودر زما  بحرا  روابط زناشزیی ب  بهر  مندی از نیروی مدد کاراجتماعی وتزسع  خدمات مشاور  ای رایگا  

 منظزر تحکیم بنیا  خانزاد  کاه  نرخ طال  وبی سرپرستی کزدکا  .

ضرورت تزج  ب  تامین نیازهای عاطفی وروانی دخترا  وزنا  در خانزاد  وتقزیت ارتااط میا  خان  ومدرس  ورفع مشکالت اخالتشی  

 ورفتاری فرزندا  .

 د  دخترا  وپسرا  با آیین همسر داری ،حقز  وتکالیف یکدیگر در خانزاد  .آشنا نمز

 تقزیت وتزسع  مراکز مشاور  تخصصی 

 آمززش خانزاد  ها واطال  رسانی در مزرد ایمن سازی اعضای خانزاد  از ابتال ب  انحرافات اخالتی فرزندا  .

 

 مولفه اقتصاد  

 ادی ،کاه  شکاف طاقاتی ورفع فقر ،بیکاری  ضرورت برتراری عدالت اجتماعی وامنیت اتتص

 تزسع  اتتصادی وتامین امکانات شهر های کزچک جهت جلزگیری از مهاجرت نیروی کار ب  سزی شهرهای بزرگ .

 تاسی  ورا  اندازی کارگا  ها وفنایع کزچک ب  منظزر افزای  فرفت های اشتغال  

 تقزیت فرهنگ حمایت اتتصادی از زنا  تزسط خانزاد  

 ایجاد مشاغل پار  وتت جهت اشتغال جزانا  در دورا  تحصیالت وآمادگی برای انتقال ب  کار واشتغال

 مولفه حقوق 

 استخراج خالء های تانزنی وحقزتی مزثر در وتز  تخلفات وجرائم مختلف 

 آمززش حقز  اساسی ومدنی ب  دخترا  

 (1680در معرض آسیب جسمی، روحی وجنسی )کتاب زنا  ،انجاا حمایت های الزا تانزنی نسات ب  حقز  زنا  ودخترا  
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 بحث و نتیجه گیری:  

 دینشداری  تایل از وعزاملی بزد  درفد 09 از تر پایین آمززا  دان  اجتماعی–طاق نتایج تحلیل تزفیفی میزا  آسیب های روانی 

 های اجتماعی بر کاه  یا افزای  آ  مزثر است . مای  ،سر ارتااطی های مهارت از ،برخزرداری

بسیاری از نظری  پردازا  ارتااط بین سرمای  های اجتماعی وکجرفتاری را تایید کرد  اند .پیزند بین فشرد وجامعش  مهمتشرین علشت     

ند ومشارکت ودر گیشری  وعامل افلی رفتار های فرد است بنابراین تعلق خاطر ب  جامع  ،تعهد ب  هنجار های جامع  را تقزیت می ک

آنها را در فعالیت های مختلف زندگی ساب می شزد .همچنین نظری  شرمند  سازی برای کنترل رفتارهای اجتماعی وکن  متقابل 

نیز بر پیزند ،تعلق وتعهد فرد با جامع  را بیا  می کنند با تزج  ب  نظریات فز .عامل دیگری ک  کجرفتاری را تحت تاثیر تشرار مشی   

ینداری است.آمزز  های دینی ومزازین اخالتی ومعنزی جدا از نگا  سیاسی ودیدگا  حاکما  دینی ،از عزامل مشزثر در تشامین   دهد د

( مزلف  دیگر مهارت های ارتااطی است .کسانی ک  از مهارت هشای  1609،حفظ وار تقای سالمت روانی ب  حساب می آید .)نزر باال ،

خزردارند در اغلب مزارد کن  آنها مزفق بزد  ودر مقابل در خزاسشت هشا وعکش  العمشل هشای      ارتااطی مهلزبی در کن  متقابل بر

نادرست رفتار سنجید  وتاطعی دارند ولی کسانی ک  از مهارت کافی برخزردار نیستند ،بازنشد  کشن  متقابشل بشزد  وممکشن اسشت       

این تحقیق در مقیاآ حساسشیت بش  روابشط متقابشل     شخصیت وهزیت خزی  را دچار تزلزل سازد .با تزج  ب  نتایج بدست آمد  از 

نتیج  این تحقیق با پژوه  رباب  .فراوانی کمتر از حد متزسط بزد  وب  همین میزا  کج رفتاری دان  آمززا  نیز پایین بزد  است 

ا  نگرانشی هشای   نزری وهمکارا  در زمین  بررسی استرآ های شایع دان  آمززا  همسز بزد یعنی شایع ترین مشکالت دان  آمزز

 (1680تحصیلی وایند  تحصیلی آنها است .)نزری ،

کانز  سرد وبی روح خانزاد  نیز اثرات نا مهلزبی بر کجروی فرزندا  دارد ویافت  های محققا  از کجروا  در بسیاری از نقاط جهشا   

ری محروا بزد  وهمشزار  از ایشن کماشزد    نمایانگر آ  است ک  تعداد زیادی از کجروا  در دورا  کزدکی از نزازش مادری ومحات پد

(یافت  های این تحقیق نیز حاکی از کمازد عزاطف وحمایت های خانزادگی است ودر برخشی  1680رنج برد  اند .)تقزی وستار زاد  ،

وه  فشادتیا   مزارد کجرفتاری ها نیز مقداری فراوانی وجزد دارد ک  با این یافت  ها همسز است .نتایج این تحقیق در مقایس  با پژ

وهمکارا  در خصزص شیز  اختالالت روانی در دان  آمززا  دختر همدا  غیر همسشز اسشت بش  طشزری کش  یافتش  هشای تحقیشق         

%خار می دهد ک  خزشاختان  دخترا  چهار محشال بختیشاری از وضشعیت    0/99فادتیا  از مستعد بزد  دخترا  همدانی ب  میزا  

 (1680ا  وهمکارا ، بسیار بهتری ب  سر می برند .)فادتی

هشای ناسشالم و گزنشاگز  از    ویژ  دوستا  معتاد و منحرف، تقلید از اطرافیا ، معاششرت در محشیط  معاشرت با نزدیکا ، همکارا  و ب 

 60 -60:  1610های آمززشی نامهلزب از جمل  عزامل افلی اعتیاد ب  مزاد مخدر ذکر شد  است)کرا پشزر ،  جمل  مدرس  و محیط

.) 

تقریاا تابل تاملی دارد ک  این نتیج  نیز بشا نتشایج پشژوه  سشپهر مشن       9/10وافسردگی 9/0مقیاآ حساسیت بین فردی دو .…

(همسز است .دان  آمززا  چهار محال بختیاری در مقایس  با دان  آمززا  آذر بایجا  ششرتی از سشالمت روانشی    1686وهمکارا  )

یز  انحرافشات اخالتشی دانش  آمشززا  را بشاالتر از حشد متزسشط اعشالا نمشزد           بهتری برخزردارند .کزهی در پژوه  خزد میزا  شش 

 (1600است .)کزهی 
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نیکزلی وراتر در تحقیقات خزد نشا  دادند ک  در بین نزجزانا  هر چند ب  طزر مزتتی حالت های غم واندو  وبد بینی ب  آیند  وبی 

(در این تحقیشق  1689این تحقیق همسز می باشد )خدا یاری فرد ، در فد دید  می شزد ک  تا حدودی با نتایج 09ارزشی در حدو 

 دان  آمززا  نگرانی زیادی نسات با آیند  تحصیلی وشغلی وورورد ب  دانشگا  ابراز کرد  اند .

 

 پیشنهادات: 

 آمززش مهارت های ارتااطی ومهارت های زندگی ب  دان  آمززا  برای ورود ب  جامع  فردا آماد  باشند .

پیشنهاد می شزد ب  منظزر افزای  سرمای  های اجتماعی ،اعتمادسازی در مشدارآ بشین دانش  آمشززا  ومعلمشا  ومشدیرا  انجشاا        

 گیرد .زیرا اعتمادمتقابل اولین گاا در برتراری کن  متقابل اجتماعی است .

 ر دیگر کاه  کج رفتاری است .تالش برای همرا  کرد  علم ودان  با تقزی وپاکی در چهار چزب دین ومرهب ک  از عناف

 مشارکت داد  دان  آمززا  در فعالیت های مدرس  ب  عنزا  عامل باز دارند  در آسیب های اجتماعی می باشد .
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 منابع :فهرست 

 ( ، نزجزانی ، جزانی ، میانسالی ، پیری . 0( ، روانشناسی رشد )1611احدی ، حسن ، و فرهاد جمهری ، ) 

 شناسی مرضی کزدک و نزجزا ، تهرا : مؤسس  انتشارات و چاپ دانشگا  تهرا ، چاپ اول. (، روا 1689فرد، محمد؛ )خدایاری 

(.بررسی تاثیر جز عاطفی خانزاد  بر بهداشت روانی دانش  آمشززا  دختشر مقهشع متزسشه  ششهر       1680تقزی ،سید  زینب وستار زاد  ،داوود )

 .1680آذر  11  وافالح شیز  زندگی .دانشگا  آزاد اسالمی واحد اهزاز .ساری .اولین همای  ملی بهداشت خانزاد

 ، آمار استنااطی ، تهرا  : انتشارات رشد . 1681دالورر ، علی ،  

 ، روش تحقیق در علزا تربیتی و روا  شناسی ، تهرا  ، انتشارات رشد.  1681دالورر ، علی ،  

 .ترجم  محمد تقی منشی طزسی .معاونت فرهنگی آستا  تدآ رضزی ."الت رفتاری کزدکا  اختال"(.1690ریتا. ریک  و الن. سی ایزائیل )

 .06-0400.شمار  0(.سالمت روا  نزجزانا  دبیرستانی شهر کاشا  .مجل  تخصصی اپیدمزلززی ایرا  .دور  1681سپهر من  ،زهرا وهمکارا  )

 00(.فصلنام  کتاب زنا  .سال ششم .شمار  1680سیاست های پیشگیری وباز تزانی زنا  از آسیب های اجتماعی)

 ( ، روا  شناسی اجتماعی ، تهرا  ، آوای نزر  1680سیف نراتی ، مریم   و  نادری.  عزت ال  ) 

 .تهرا  :انتشارات رشد."آسیب شناسی روانی "(  1619شاملز ، سعید ) 

سشال در اسشتا  افشفها ،پایا      10-00جزانا  عادی در گرو  سنی (. مقایس  شخصیتی جزانا  معتاد ب  مزاد مخدر و 1619شایست ، سیاوش)

 نام  کارشناسی ارشد دانشگا  تربیت مدرآ

(.بررسی وضعیت سالمت روانی دان  آمززا  دختر دبیرستانی شهر همدا  .مجل  علمی دانشگا  علزا پزشکی 1680فادتیا  ،عفت وهمکارا  )

 .1680،پاییز 6شمار  وخدمات بهداشتی در مانی همدا  .دور  هفدهم ،

 ، علمی نام فصل ، « شیراز شهر پیربنا  اردوگا  مزردی مهالع  اعتیاد؛ بر مؤثر اجتماعی –بررسی علل اتتصادی (. » 1681غالمی آبیز، محسن)

 9 شمار  ، دوا سال ، مزاد مصرف سؤ پژوهشی

 .تهرا  :انتشارات منادی تربیت ."شناخت مشکالت رفتاری در کزدکا  ونزجزانا  "(.1610فرتانی رئیسی، شهال )

(. بررسی و مقایس  ویژگی های شخصیتی معتادا  ب  مزاد مخدر با افراد عادی در شهرستا  تزوین،ژرفای تربیت،سال 1610تریشی نژاد، رتی  )

 .11دوا،ش،

ماارز  با مزاد مخشدر، ژرفشای تربیت،سشال    (. ارزیابی تحقیقات انجاا گرفت  در خصزص اعتیاد و مصرف مزاد مخدر در ستاد 1610کرا پزر، رزا.)

 .1949دوا ، شمار  

تایین جامع  شناختی انحرافات اخالتی دان  آمززا  دبیرسشتانی در اسشتا  آذر بایجشا     "(.جزانا  وآسیب های اجتماعی 1600کزهی ،کمال )

 .1600شرتی .فصلنام  دان  انتظامی آذر بایجا  شرتی .سال سزا ،شمار  سزا ،پاییز 

 (. جامع  شناسی، ترجم  منزچهر فازری، تهرا : نشر نی.1616دنز، آنتزنی)گی   

 (. بررسی رابه  بین سرمای  اجتماعی و جرا، پایا  نام  کارشناسی ارشد دانشگا  شهید بهشتی دانشگا  تهرا .1686ماارکی، محمد. )

ابتدایی شهر کرد .مجل  علمشی پژوهششی افشزل بهداششت     (.فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارآ 1681محمدی ،پروین وهمکارا  )

 .0،سال دهم ،شمار   1681روانی .زمستا  

 (. انحرافات اجتماعی، نظری  ها و دیدگا  ها، چاپ اول، تهرا : شرکت سهامی انتشار.1681ممتاز، فرید . )
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بررسی افسردگی واضهراب والدین ،ساک های دلاستگی (.برسی میزا  شیز  کزدک آزاری ونیز پی  بینی آ  از طریق 1601میکائیلی وزمانلز)

 .01،سال دوا .بهار 9وسالمت روانی نزجزانا  پسر آنا  .فصلنام  روانشناسی افراد استثنایی ،شمار  

 نشر دانشگاهی تهرا  ."(. روا  شناسی کزدکا  تیز هزش 1611نجاریا . د.  )

ازد آ  .مجل  روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایرا  ،سال هفشدهم ،ششمار    به های اهکارور اجتماعی–(.سالمت روانی 1609نزر باال ،احمد علی )

 191-199، 1609،تابستا  0

(.بررسی استرآ های شایع دان  آمززا  شهر تهرا  .مجل  دانشکد  پزشکی اففها  ،سال بیست وهشتم ،شمار  1680نزری ،رباب  وهمکارا  )

 .1680،اردیاهشت 199

 

 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

