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تاریخ پذیزش نهایی هقاله1311/1/17 :

چکیذه

ّذف اغلی تحمیك ضٌبسبیی ػَاهل اختوبػی دخیل دس اػتیبد ثِ هَاد هخذس ثَد .خبهؼِ آهبسی ضبهل
هؼتبدیي هشد ضْش ولیجش دس سبل 7997ثَدً .وًَِ تحمیك ً 98فش هؼتبد ٍ ضیَُ ًوًَِگیشی ّذفهٌذ
صًدیشُای ثَد .سٍش تحمیك ویفی ،اثضاس تحمیك هػبحجِ ثبص ٍ سٍش تدضیِ ٍ تحلیل اقالػبت هجتٌی ثش
سٍیىشد گشاًذد تئَسی ثَد وِ دس آى دادُّبی تحمیك هَسد وذگزاسی ثبص ٍ هحَسی لشاس گشفتِاًذً .تبیح ثِ
دست آهذُ ًطبى داد وِ دس هدوَع پٌح ػبهل اختوبػی دس اػتیبد ثِ هَاد هخذس دخیل ّستٌذ :هؼبضشت
افتشالی ،فمش اختوبػی ،خبًَادُ افتشالی ،هحیف آسیتصا ،قشد اختوبػی .ساّىبس دسهبى ٍ پیطگیشی اص اػتیبد
ضبهل ایدبد ضغل ،تمَیت پیًَذ ٍ ّوجستگی اختوبػی ،تمَیت ثشًبهِّبی آگبُسبصی اص ػَالت هػشف
هَاد ،آهَصش هْبستّبی صًذگی ٍ تمَیت پبیِّبی اًتظبهی ٍ اهٌیتی است.
واشگاى کلیدی :اػتیبد ثِ هَاد هخذس ،هشداى ،ضْش ولیجش ،گشاًذد تئَسی.
هقذهه

اػتیبد ثِ هَاد هخذس یىی اص هْنتشیي هطىالت اختوبػی ٍ التػبدی خَاهغ ٍ یه ثیوبسی اختوبػی
است وِ داسای ػَاسؼ خسوی ٍ سٍاًی ثَدُ ٍ ّضیٌِّب ٍ خسبسات هبلی ٍ خبًی ثسیبسی ثِ وطَسّب
تحویل هیوٌذ .اػتیبد ثِ هَاد هخذس صهیٌِسبص ثسیبسی اص اًحشافبت اختوبػی ٍ خشاین است ٍ ثٌبثشیي
تحلیل ٍ پیطگیشی ٍ دسهبى سا ؾشٍسی هیسبصد .سبصهبى ثْذاضت خْبًی هسئلِ هَاد هخذس (اػن اص تَلیذ،
تَصیغ ٍ هػشف) سا دس وٌبس سِ هسئلِ خْبًی دیگش (تَلیذ ٍ اًجبضت سالحّبی وطتبس خوؼی ،آلَدگی
 .1ایي هقبلِ هستخرج از طرح پژٍّشی بب عٌَاى "هطبلعِ کیفی عَاهل دخیل در اعتیبد بِ هَاد هخذر در شْرستبى کلیبر" بَد کِ
طبق قرارداد بب فرهبًذاری شْرستبى کلیبر اًجبم گرفتِ است.
 .2هربی گرٍُ علَم اجتوبعی داًشگبُ پیبم ًَر ،تْراى ،ایراى (ًَیسٌذُ هسئَل).
E- mail: haghinaser@iaupmogan.ac.ir

 .3استبدیبر گرٍُ جبهعِشٌبسی ،داًشگبُ آزاد اسالهیٍ ،احذ پبرسآببد هغبى ،پبرسآببد ،ایراى.
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هحیف صیست ،فمش ٍ ضىبف قجمبتی) اص خولِ هسبئل اسبسی ضْشّب هیداًذ وِ حیبت ثطشی سا دس اثؼبد
هختلف اختوبػی ،التػبدی ،فشٌّگی ٍ غیشُ هَسد تْذیذ خذی لشاس دادُ است .وبسضٌبسبى ًیض پذیذُ هَاد
هخذس سا هْنتشیي اًحكبـ اخاللی خَاهغ هیداًٌذ چشاوِ گستشش داهٌِ هػشف هَاد هخذس لطش هتفىش ٍ
تحػیلىشدُ سا ًیض داهيگیش وشدُ است.
اػتیبد ػبدت وشدى ٍ خَ گشفتي ثِ ّش ًَع هبدُ اػتیبدآٍس است .سبصهبى ثْذاضت خْبًی اػتیبد سا
هػشف هستوش هبدُ تخذیش وٌٌذُ هیداًذ وِ هَخت ؾشس ٍ صیبى فشد ٍ اختوبع هیضَد(ًیش.)91 :7971 ،
سبصهبى هلل هتحذ ًیض اػتیبد سا هسوَهیت حبد یب هضهٌی هیداًذ وِ اص قشیك استؼوبل داسٍی قجیؼی یب
غٌؼتی ایدبد ضذُ ٍ ثشای ضخع یب اختوبع صیبىثخص هیثبضذ .اػتیبد اًَاع گًَبگَى هبًٌذ اػتیبد ثِ
سیگبس ،اػتیبد ثِ الىل ،اػتیبد ثِ هَاد هخذس غٌؼتی ٍ سٌتی داسد .دس ایي پظٍّص اػتیبد ثِ هَاد هخذس
سٌتی ٍ غٌؼتی هذًظش است.
ایشاى ثِ دلیل ّودَاسی ثب دٍ وطَس تَلیذ وٌٌذُ هَاد هخذس (افغبًستبى ٍ پبوستبى) ّوَاسُ دس هؼشؼ
تْذیذ هَاد هخذس است .گضاسش آهبسی حبوی اص گستشش فضایٌذُ اػتیبد ثِ هَاد هخذس دس ایشاى است ثِ
قَسی وِ اػتیبد ثؼذ اص ثیىبسی ٍ گشاًی سَهیي هؼؿل اختوبػی ایشاى است(خجشگضاسی فبسع.)7985 ،
اقالػبت ٍ آهبس خذیذی وِ دسثبسُ هَؾَع هَاد هخذس ٍ اػتیبد دس ایشاى هٌتطش هیضَد حبوی اص هسئلِ
ثَدى ایي پذیذُ اختوبػی است(ّوبى .)7989 ،ایي ٍؾؼیت دس استبى آرسثبیدبىضشلی ًیض هحسَع است.
قجك اظْبسات دثیش ضَسای ّوبٌّگی هجبسصُ ثب هَاد هخذس استبى آرسثبیدبىضشلی آهبس هؼتبداى استبى ثِ
هشص ّطذاس سسیذُ ٍ ًگشاى وٌٌذُ است(پبیگبُ خجشی تحلیل ائل خجشٍ .)7999 ،ؾؼیت ضْشستبى ولیجش ًیض
اص لحبل اػتیبد ثِ هَاد هخذس چٌذاى خَضبیٌذ ًیست .دس ایي ضْشستبى ثخطی اص خوؼیت ثِ هَاد هخذس
هؼتبد ّستٌذ وِ ثیطتش آىّب هشد ّستٌذ .ایي خوؼیت ثب هطىالت ػذیذُ اختوبػی ،التػبدی ٍ سٍاى-
ضٌبختی هَاخِ ّستٌذ ٍ حیبت اختوبػی آىّب هَسد تْذیذ خذی لشاس گشفتِ است .دسخػَظ ػبهل اػتیبد
ثِ هَاد هخذس دس ایشاى تحمیمبت هتؼذدی غَست گشفتِ استّ .ش یه اص ایي تحمیمبت ػلت یب ػلل خبغی
سا ًتیدِگیشی وشدُاًذ .ثش اسبع تحمیمبت گزضتِ ،ػَاهل هَثش ثش اػتیبد ثِ هَاد هخذس ضبهل ػَاهل
فیضیىی (هبًٌذ ثیوبسی خسوی) ،ػَاهل اختوبػی (هبًٌذ دٍستبى ًبثبة) ،ػَاهل سٍاىضٌبختی (هبًٌذ پیًَذ
ػبقفی ؾؼیف) ،ػَاهل التػبدی (هبًٌذ ثیىبسی) ،ػَاهل فشٌّگی (هبًٌذ دیيداسی) ٍ ػَاهل اهٌیتی (هبًٌذ
سٍاج هَاد) هیثبضذ .دس تحمیك حبؾش ،ػَاهل اختوبػی دخیل دس اػتیبد ثِ هَاد هخذس ٍ ساّىبسّبی
پیطگیشی ٍ دسهبى دس ثیي هؼتبدیي هَاد هخذس دس ضْش ولیجش هَسد هكبلؼِ لشاس گشفتِ است.
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هذف اصلی

 ضٌبسبیی ػَاهل اختوبػی دخیل دس اػتیبد ثِ هَاد هخذس ٍ اسائِ ساّىبسّبی پیطگیشی ٍ دسهبى.پزسش اصلی تحقیق

 هؼتبدیي چِ ػَاهل اختوبػی سا دس اػتیبد خَد ثِ هَاد هخذس دخیل هیداًٌذ؟هبانی نظزی و تجزبی تحقیق

دس تَؾیح اػتیبد ٍ هَاد هخذس ثِ ػٌَاى سفتبسّبی خالف لبًَى ٍ ٌّدبس اختوبػی سِ دیذگبُ ػوذُ
صیستضٌبختی ،سٍاىضٌبختی ٍ خبهؼِضٌبختی ٍخَد داسد:
دیدگاه زیستضناختی

اص دیذگبُ صیستضٌبختی اًحشاف ٍ ودشٍی اختوبػی ثب ًمع خسوبًی ٍ الگَّبی وشٍهَصٍهی دس
استجبـ است .اص ایي دیذگبُ ػَاهل خْبًی ٍ صیستی هبًٌذ ًمع ثذًیٍ ،یظگیّبی خبظ اًذامّبی ثذى،
ضىل خودوِ ٍ ًبٌّدبسیّبی وشٍهَصٍهی ٍ طًتیىی دس اًحشافبت ٍ ودشٍیّب تبثیش داسًذ .ثشای اٍلیي
ثبس سضاس لَهجشٍصٍ دس وتبة «اًسبى خٌبیتىبس» ػَاهل ثضّىبسی ٍ ودشٍی سا ًبضی اص خػَغیبت خسوی
فشد داًستِ استٍ ،ی هؼتمذ است وِ هدشهیي داسای ٍیظگیّبی ثیَلَطیىی ٍ سٍاىضٌبختی هطبثْی
ّستٌذ(تَاًب.)745 :7977 ،
دیدگاه رواىضناختی

اص دیذگبُ سٍاىضٌبختی ودشٍی ٍ ثضّىبسی دس استجبـ ثب ضشایف سٍاًی ٍ ٍؾؼیت ضخػیتی افشاد است.
اص ایي دیذگبُ اًحشاف ٍ ودشٍی یه ًَع اختالل سفتبسی ٍ ًمع ضخػیت هحسَة هیضَد وِ ثِ ٍیظُ
ًبضی اص تدشثِّبی ًبٌّدبس دس دٍساى وَدوی است .اص دیذگبُ سٍاىضٌبسبى سفتبسّبی اًحشافی سیطِ دس
تحشیىبت سٍاًی ًظیش اختالالت ضخػیتی ،خطن ،اؾكشاة ،افسشدگی ،ون َّضی داسد(غفَی:7971 ،
.)15
دیدگاه جاهعهضناختی

اص دیذگبُ خبهؼِضٌبختی سفتبسّبی هٌحشف ٍ ثضّىبساًِ سیطِ دس ػَاهل اختوبػی ٍ فشٌّگی داسًذ.
خبهؼِضٌبسبى دس تجییي ایي سفتبسّب ثِ سبختبس اختوبػی ٍ الگَّبی وٌص هتمبثل افشاد تَخِ داسًذ.
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 -دیدگاه ساختارگرایی یا نظریه فطار

ایي دیذگبُ ثِ تئَسی سبختبس اختوبػی اضبسُ داسد .ایي دیذگبُ سفتبسّبی اًحشافی سیطِ دس ًیشٍّب ٍ
سبختبسّبی اختوبػی داسد ثِ سخي دیگش ،ػَاهلی دس خبهؼِ ٍخَد داسًذ وِ ثشخی هشدم سا تحت فطبس لشاس
دادُ ٍ آًبى سا هدجَس ثِ ودشفتبسی هیوٌٌذ(غذیك سشٍستبًی .)7989 ،اص دیذ دٍسوین ضشایف آًَهیه
ثبػث هیضَد وِ فشد ثذٍى دس ًظش گشفتي خبهؼِ ثِ دًجبل هٌبفغ ضخػی خَد ثبضذ .تمسین وبس دس خبهؼِ
هذسى فشدگشایی سا تمَیت هیوٌذ .فشدگشایی ّوشاُ ثب آسٍصّبی ًبهحذٍد است ،ایي آسصٍّب فطبسّبیی ثش
فشد ٍاسد هیوٌذ تب ثِ اًحشاف اص ٌّدبسّبی اختوبػی دست ثضًذ(سلیوی ٍ داٍسی .)411 :7981 ،ثِ ًظش
دٍسوین دس خبهؼِ هذسى ودشفتبسی اختٌبةًبپزیش است ٍ اًحشاف ٍخَد خَاّذ داضت ،صیشا ّوِ اػؿبی
خبهؼِ ًویتَاًٌذ هكبثك ٍخذاى خوؼی ٍ اسصشّبی هطتشن سفتبس وٌٌذ .ثِ ًظش هشتي ًبثسبهبًی ًتیدِ
ػذم تؼبدل ثیي اّذاف تبییذ ضذُ اختوبػی ٍ ٍسبیل هَسد تبییذ ثشای ًیل ثِ آىّب است .ثش اسبع ًظشیِ
هشتي آًَهی ٍ ثیٌّدبسی سیطِ دس اختالف ثیي اّذاف هَسد تبییذ خبهؼِ ٍ ٍسبیل دستشسی ثِ آىّب داسد
(ستَدُ.)796 :7979 ،
 -دیدگاه یادگیری اجتواعی

اص ایي دیذگبُ ودشفتبسی ًتیدِ یبدگیشی ٌّدبسّب ٍ اسصشّبی اًحشافی دس چْبسچَة خشدُ فشٌّگ-
ّب ٍ گشٍُّبی ّوسبالى است(غذیك سشٍستبًی .)7989 ،ثش اسبع ًظشیِ سبتشلٌذ هؼبضشت ٍ تؼبهل
افتشالی ٍ هتفبٍت ،چگًَگی یبدگیشی ٍ اًتمبل سفتبس هدشهبًِ سا تجییي هیوٌذ .ثِ ًظش اٍ یبدگیشی هَثش
ثضّىبسی ثِ هیضاى ضذت فشاٍاًی هذاٍهت استجبـ ثستگی داسد .ثِ ًظش اوشص یبدگیشی سفتبس اًحشافی هجتٌی
ثش ضشقی ضذى وٌطگش است .ایي یبدگیشی دس گشٍُّبیی غَست هیگیشد وِ هٌجغ اغلی تمَیت فشد
هحسَة هیضًَذ .یبدگیشی سفتبس اًحشافی وِ ضبهل فٌَى خبظ سٍیىشدّب ٍ سٍیِّبی اختٌبة است
هحػَل تمَیت وٌٌذُّب هیثبضذ .هیضاى ایي سفتبس اًحشافی ثِ هیضاى ٍ تٌبٍة تمَیت آى ثستگی داسد
(ٍیلیبهض.)197 :7989 ،
 -دیدگاه کنترل اجتواعی

ثش اسبع دیذگبُّبی وٌتشل اختوبػی اص یه قشف ّوِ افشاد پتبًسیل ٍ ظشفیتگشیض اص لبًَى سا داسًذ
ٍ اص قشف دیگش خبهؼِ خذیذ ٍ هذسى فشغتّبی ثسیبسی سا ثشای فؼبلیت غیش لبًًَی فشاّن وشدُ است.
ایي دیذگبُ ثش تؼْذ افشاد ثِ خبهؼِ تبویذ داسد ٍ ثش ایي ًظش است وِ ودشٍی صهبًی ثِ ٍخَد هیآیذ وِ
تؼْذ فشد ثِ خبهؼِ ؾؼیف ضَد یب اص ثیي ثشٍد .تؼْذ اختوبػی هجتٌی ثش لیذ ٍ ثٌذّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی
است ،ایي لیذ ٍ ثٌذّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی دس سفتبس ودشٍاًِ یب لبًًَی ًمص داسًذ .هٌظَس اص وٌتشل دسًٍی
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خبهؼِپزیشی است وِ دس دسٍى ًْبدّبی اختوبػی هبًٌذ خبًَادُ ،هذسسِ ٍ سسبًِّب اتفبق هیافتذ ،هٌظَس اص
وٌتشل ثیشًٍی لبًَى ٍ هدبصات استّ .یشضی ثب الْبم اص دٍسوین هؼتمذ است وِ سفتبس اًحشافی ًتیدِ
ؾؼف یب ًجَد پیًَذّبی فشد ثب خبهؼِ است(غذیك سشٍستبًی.)7989 ،
 -دیدگاه تضاد

اص ایي دیذگبُ اًحشافبت دس استجبـ ثب سلكِ قجمبتی تَصیغ ثٌب ثش لذست ٍ ثشٍت دٍلت ٍ ًظبم ویفشی
ٍاثستِ ثِ قجمِ حبون است(لشثبًی ٍ فیؽآثبدی .)775 :7999 ،ثِ ًظش ثَگٌش خشم دس قجمبت پبییي خبهؼِ
هتوشوض است صیشا ًظبم ػذالت ویفشی حشظ ًیبصهٌذاى سا خشم هیاًگبسد دس حبلی وِ حشظ ثشٍتهٌذاى
سا فشغت لبًًَی هیداًذ .ثِ ًظش ٍلذ دس یه خبهؼِ گشٍُّب هٌبفغ ٍ ًیبصّبی هتفبٍت داسًذ وِ سٍاثف هیبى
گشٍُّب سا سلبثتی ٍ هتؿبد هیوٌذ ٍ تؿبد هیبى گشٍُّب ضىل هیگیشد ٍ ایي تؿبد ثیطتش خَد سا دس
سیبستّبی لبًَىگزاساى ًطبى هیدّذ .لبًَىگزاسیّب هؼوَالً هٌكجك ثب هٌبفغ گشٍّی ٍ هتؿبد ثب هٌبفغ
گشٍّی دیگش است ،گشٍّیوِ لَاًیي ثشخالف هٌبفغ آىّبست ٍ لذست دفبع لبًًَی اص هٌبفغ خَد سا ًذاسًذ
ثِ احتوبل صیبد لَاًیي سا ًمؽ ٍ سفتبس هدشهبًِ دس پیص هیگیشًذ(ٍلذ.)919 :7981 ،
 -نظریه کنصهتقابل

ثش اسبع ایي ًظشیِ ،اًحشافبت اختوبػی دس فشایٌذّبی وٌص هتمبثل اختوبػی ضىل هیگیشد .اص ًظش
هیذ اًحشافبت اختوبػی ًِ هحػَل ضشایف راتی افشاد ثلىِ هحػَل تؼشیف خبهؼِ است .ثٌبثشایي هٌحشفبى
اختوبػی افشادی ّستٌذ وِ ثشچست اًحشاف ثِ آىّب صدُ ضذُ است .اًحشاف چیضی ًیست وِ راتبً دس
اضىبل هؼیٌی اص سفتبس ٍخَد داضتِ ثبضذ ثلىِ آى چِ ٍخَد داسد هػَثبتی استوِ تَسف ًبظشاى هستمین ٍ
غیش هستمین ثِ ایي سفتبسّب ٍؾغ ضذُ است .ثٌبثشایي تبویذ اغلی ایي ًظشیِ ثش وٌص هتمبثل ثیي ثضّىبس
ٍ ًبظشاى هیثبضذ(وبٍُ.)7997 ،
پیشینه تحقیق

تحمیمبت ثسیبس صیبدی دس تجییي ٍ تحلیل اػتیبد ثِ هَاد هخذس دس ایشاى صَست گشفتِ است ٍ ًطبى
دادُاًذ وِ ػَاهل هختلف اجتوبػی ،التصبدی ،سٍاىضٌبختی ٍ غیشُ دس اػتیبد افشاد ًمص داسًذ .ایي تحمیك
پیشاهَى تجییي ٍ تحلیل اجتوبػی اػتیبد ثِ هَاد هخذس توشوض یبفتِ است .ثب ًگبُ ثِ ػَاهل اجتوبػی ثِ
تحمیمبت ثشجستِ ٍ اخیش اضبسُ هیضَد.
ثشجبس ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "ثشسسی ًظشات هؼتبداى ثستشی دس هشاوض تشن اػتیبد ضْش
وشهبى دس هَسد ػَاهل هشتجظ دس گشایص ثِ استفبدُ اص هَاد هخذس" اًجبم دادُاًذ .جبهؼِ آهبسی ضبهل
هشداى هؼتبد تحت دسهبى دس هشاوض دسهبى ضْش وشهبى است .حجن ًوًَِ ً 022فش ٍ ضیَُ ًوًَِگیشی
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تصبدفی است .سٍش تحمیك پیوبیطی ٍ اثضاس تحمیك پشسطٌبهِ است .ثشاسبس یبفتِّبی تحمیك ثِ تشتیت
اص ػَاهل تملیذ اص ثضسگسبالى هؼتبد ،اػتیبد ٍالذیي ٍ هؼبضشت ثب دٍستبى هؼتبد ثیطتشیي ًمص سا دس گشایص
ثِ استفبدُ اص هَاد هخذس داضتِ اًذ .هحممبى ًتیجِگیشی هیوٌٌذ وِ خبًَادُ ٍ گشٍُ ّوسبالى هیتَاًٌذ
سجت افضایص آسیتپزیشی دس ثشاثش گشایص ثِ هصشف هَاد هخذس ٍ اػتیبد ضًَذ(ثشجبس ٍ ّوىبساى،
.)0932
حیذسی ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "ثشسسی همبیسِای ػلل سَء هصشف هَاد هخذس اص دیذگبُ
هؼتبدیي ٍ خبًَادُ آىّب دس هشاجؼیي ثِ هشاوض تشن اػتیبد ضْشستبى خشمآثبد" اًجبم دادُاًذ .جبهؼِ آهبسی
ضبهل هؼتبدیي ٍ ّوشاّبى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض تشن اػتیبد دٍلتی ضْش خشمآثبد است .ضیَُ ًوًَِگیشی
ًوًَِ دس دستشس ٍ آسبى است .اثضاس هغبلؼِ پشسطٌبهِ است .ثش اسبس یبفتِّبی تحمیك اوثش هؼتبدیي ٍ
ّوشاّبى هشاجؼِ وٌٌذُ ًمص اػتوبد ثِ ًفس پبییي سا دس اػتیبد هْن هیداًستٌذً ،یوی اص افشاد ّش دٍ گشٍُ
اػتمبد داضتٌذ وِ ضىستّبی پیبپی دس صًذگی ٍ یبدگیشی هطبّذُای اص هصشف اػضبی خبًَادُ ًمص
ضذیذی دس اػتیبد داسد .اص دیذگبُ ّوشاّبى ًمص دٍ ػبهل ًبثشاثشیّبی التصبدی ٍ ثیىبسی ٍ ووجَد
فشصت ضغلی اّویت داضت .اهب دسصذ ثیطتشی اص هؼتبدیي ػَاهلی هبًٌذ اصشاس دٍستبى ٍ ّوسبالى،
ثیوبسی جسوی ٍ تسىیي دسد ،احسبس لزت دس هصشف ٍ ًگشش هثجت فشد ثِ هَاد هخذس سا صیبد هی-
داًستٌذ(حیذسی ٍ ّوىبساى.)0930 ،
سبػی اسسی ٍ ػسگشی تحمیمی سا ثب ػٌَاى "تجییي جبهؼِضٌبختی ٍ ػلل ٍ ػَاهل هَثش ثش اػتیبد دس
ضْش صًجبى" اًجبم دادُاًذ .جبهؼِآهبسی تحمیك ضبهل هؼتبداى ضْشستبى صًجبى است .حجن ًوًَِ ضبهل
هؼتبداى حبضش دس هشاوض ثبصپشٍسی سبصهبى ثْضیستی ضْش صًجبى است .سٍش تحمیك پیوبیص ٍ اثضاس
تحمیك پشسطٌبهِ است .ثشاسبس یبفتِّبی تحمیك گشایص ثِ اػتیبد ساثغِ هؼٌبداسی ثب هتغیشّبی هؼبضشت
ثب دٍستبى ًبثبة ،لزتجَیی ،فمش التصبدی خبًَادُ ،فمش فشٌّگی ،سبختبس خبًَادگی ًبهٌبست ٍ دسدگشیضی
داسد(سبػی اسسی ٍ ػسگشی.)0930 ،
هذثشًیب ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "ػَاهل هَثش ثش اػتیبد ثِ هَادهخذس دس افشاد  01تب  92سبل"
اًجبم دادُاًذ .جبهؼِآهبسی ضبهل هصشفوٌٌذگبى هَاد هخذس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض سٍاىپضضىی دسهبًی-
آهَصضی ضفبی سضت ٍ ّنچٌیي دسهبًگشاى هشوض هزوَس است .حجن ًوًَِ ً 51فش ٍ ضیَُ ًوًَِگیشی
غیش احتوبلی ّذفهٌذ است .سٍش پژٍّص ویفی ٍ اثضاس پژٍّص هصبحجِ ًیوِ سبختبس یبفتِ است .ثش
اسبس ًتبیج تحمیك ،دس هجوَع  87وذ دس ػلل گشایص ثِ اػتیبد ٍجَد داسد .ایي وذّب دس دٍ عجمِ
هفَْهی اصلی ثب ػٌَاى اًگیضاًٌذُّبی دسًٍی ٍ هطَقّبی ثیشًٍی لشاس دادُ ضذُاًذ .ایي عجمبت هفَْهی
اصلی خَد دس ثشگیشًذُ تؼذادی صیشعجمِ ّستٌذ .ایي صیش عجمبت ػجبستٌذ اص :وست آسبى هٌفؼتّبی سٍاًی
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ٍ جسوی ،ضخصیت لزتعلت ،سٍحیِ وٌجىبٍ ،توبیل ثِ هتفبٍت ثَدىً ،ذاضتي هْبست صًذگی ،ضشایظ
فشٌّگیٍ ،ضغ اجتوبػی ٍ ػَاهل التصبدی(هذثشًیب ٍ ّوىبساى.)0930 ،
داًص ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "ًظشیِ صهیٌِای دسثبسُ ػلل اػتیبد صًبى هؼتبد صًذاًی دس صًذاى
هشوضی اصفْبى" اًجبم دادُاًذ .جبهؼِ آهبسی ضبهل صًبى هؼتبد صًذاًی دس صًذاى هشوضی اصفْبى است.
ایي پژٍّص ثب سٍش ًظشیِ دادُ ثٌیبد صَست گشفتِ است .حجن ًوًَِ ً 92فش استوِ ثب سٍش ًوًَِگیشی
ًظشی اًتخبة ضذُاًذً .تبیج تحمیك ًطبى دادُ است وِ سبثمِ هصشف هَاد دس خبًَادًَُ ،ع هٌغمِ هحل
سىًَت ،تٌص دس صًذگی ٍ استجبط ثب دٍستبى هؼتبد اص ضشایظ اصلی اثشگزاس ٍ ٍجَد فشصًذ ،جبیگبُ التصبدی
اجتوبػی ٍ سٍاثظ ًبهٌبست خبًَادگی اص ضشایظ هیبًجی هَثش ثش پذیذُ هصشف هَاد هخذس دس صًبى است
(داًص ٍ ّوىبساى.)0930 ،
حبجیبى ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "ثشسسی ّوِگیشی ضٌبختی اػتیبد دس هؼتبداى خَدهصشف
هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض تشن اػتیبد" اًجبم دادُاًذ .جبهؼِ آهبسی ضبهل هؼتبداى خَدهصشف هشاوض تشن
اػتیبد ثبثل ٍ سبسی است .حجن ًوًَِ ً 0295فش است .ایي هغبلؼِ ثِ صَست تَصیفی -تحلیلی ٍ سٍش
همغؼی اًجبم ضذُ استً .تبیج تحمیك ًطبى دادُ است وِ ػلت گشایص هؼتبداى خَدهصشف ثِ سوت
هَاد دٍست ًبثبة ٍ پس اص آى لزتجَیی است(حبجیبى ٍ ّوىبساى.)0930 ،
هیشصایی ػلَیجِ ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "تبثیش ػولىشد خبًَادُ دس ٍاثستگی جَاًبى ثِ هَاد
هخذس صٌؼتی" اًجبم دادًذ .جبهؼِ آهبسی ضبهل جَاًبى هزوش هؼتبد ضْش اصفْبى است .حجن ًوًَِ 932
ًفش است .ایي پژٍّص یه هغبلؼِ همغؼی ٍ اثضاس تحمیك پشسطٌبهِ است .یبفتِّبی تحمیك ًطبى دادُ
است وِ ػولىشد خبًَادُ گشٍُ ٍاثستِ ثِ هَاد هخذس دس ّوِ حیغِّب (استجبعبت ،آهیختگی ػبعفی ،ایفبی
ًمص ،حل هسئلِّ ،وشاّی ػبعفی ٍ وٌتشل سفتبس) ثِ ضىل هؼٌبداسی ًبهٌبستتش اص گشٍُ غیش ٍاثستِ ثِ
هَاد هخذس ثَد .هحممبى ًتیجِگیشی هیوٌٌذ وِ ػولىشد خبًَادُ دس گشایص جَاًبى ثِ هَاد هخذس صٌؼتی
ًمص داسد(هیشصایی ػلَیجِ ٍ ّوىبساى.)0930 ،
ًبصشی پلٌگشد ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثبػٌَاى "ػَاهل هَثش ثش اػتیبد صًبى" اًجبم دادُاًذّ .ذف
پژٍّص تحلیل جبهؼِضٌبختی ػَاهل هَثش ثش اػتیبد صًبى است .جبهؼِ آهبسی ضبهل صًبى هؼتبد دس ولیٌیه
تشن اػتیبد سٍیص اسان ثَد .حجن ًوًَِ ً 022فش است .سٍش تحمیك پیوبیطی ٍ اثضاس تحمیك پشسطٌبهِ
استً .تبیج تحمیك ًطبى دادُ است وِ ضؼف وٌتشل اجتوبػیّ ،وٌطیٌی ثب افشاد ثضّىبس ،ػذم تؼلك خبعش
ٍ ٍاثستگی هیبى اػضبی خبًَادُ ،ضؼف اػتمبدات هزّجی ،ػذم هطبسوت دس فؼبلیتّبی گشٍّی ،ػذم
حوبیت اجتوبػی ٍ ػذم دستشسی ثِ هٌبثغ ٍ ٍسبیل هطشٍع دس اػتیبد صًبى ًمص داسًذ(ًبصشی پلٌگشد ٍ
ّوىبساى.)0930 ،
هٌصَسیبى ٍ ّوىبساى تحمیمی سا ثب ػٌَاى "ػَاهل فشدی ٍ هحیغی هستؼذ وٌٌذُ گشایص ثِ هصشف
هَاد هخذس اص دیذگبُ هؼتبداى ضْش اَّاص" اًجبم دادُاًذ .جبهؼِ آهبسی ضبهل هصشف وٌٌذگبى هَاد هخذس
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ضْش اَّاص است .حجن ًوًَِ ً 12فش ٍ ضیَُ ًوًَِگیشی ّذفهٌذ است .سٍش پژٍّص ویفی ٍ اثضاس
پژٍّص هصبحجِ ػویك اًفشادی ًیوِ سبختبس یبفتِ ٍ ثحث گشٍّی است .ثش اسبس یبفتِّبی تحمیك سِ
ػلت دس گشایص ثِ هَادهخذس اص سَی هؼتبدیي روش ضذُ است :هحیظ خبًَادگی هستؼذ وٌٌذُ ،هحیظ
اجتوبػی هستؼذ وٌٌذُ ٍ ػَاهل فشدی هستؼذ وٌٌذُ(هٌصَسیبى ٍ ّوىبساى.)0931 ،
ثش اسبع ًتبیح ایي تحمیمبت ػَاهل اختوبػی هَثش ثش هػشف هَاد هخذس ػجبستٌذ اص :حوبیت ٍالذیي،
اػتیبد ٍالذیي ،دٍستبى ًبثبة ،تَاىهٌذی اختوبػی ،هطبسوت اختوبػی ،پیًَذ اختوبػی ،سبثمِ خبًَادُ،
وٌتشل اختوبػی ٍ هْبست صًذگی .اوثش تحمیمبت اًدبم گشفتِ ،هكبلؼِ ووی ٍ اص ًَع پیوبیص است.
پظٍّص حبؾش یه هكبلؼِ ویفی ثب سٍیىشد گشاًذد تئَسی ثَدُ ٍ ثشای اٍلیي ثبس دس ضْش ولیجش اًدبم یبفتِ
است.
روش تحقیق و ابشار گزدآوری دادهها

ایي تحمیك ثب سٍش ویفی ٍ ثب سٍیىشد گشاًذد تئَسی اًدبم ضذ .ثشای ضٌبسبیی ػَاهل دخیل دس اػتیبد
ثِ هَاد هخذس هػبحجِ ثبص اًدبم گشفت ٍ اقالػبت الصم ثِ غَست حؿَسی خوغآٍسی ضذ .دلیل استفبدُ
اص هػبحجِ ّبی ثبص ایي ثَد وِ ّذف هحمك آضٌبیی ًضدیه ثب ٍالؼیت تدشثِ ضذُ وٌطگشاى اختوبػی ثَد.
ثِ سخي دیگش ،هؼتبدیي ثِ ػٌَاى وٌطگشاى اختوبػی هحسَة هیضًَذ ٍ ػَاهل دخیل دس اػتیبد ثِ هَاد
هخذس ثِ ػٌَاى یه تدشثِ هؼتبدیي هذًظش است .ثٌبثشایي سٍیىشد ایي تحمیك ایي ثَد وِ ثب استفبدُ اص
هػبحجِ ثبص ٍ ضٌیذى تدشثِّبی هؼتبدیي ػَاهل دخیل دس اػتیبد آىّب ضٌبسبیی گشدد.
ثشای اًدبم هػبحجِّبی ثبص سٍیِ صیش غَست گشفت:
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نوودار شواره ( :)1رویه هصاحبههای باس

دس هشحلِ اٍل ،لَاصم هػبحجِ فشاّن ضذُ ٍ هحل هػبحجِ تؼییي گشدیذ .دس هشحلِ دٍم ،هؼتبدیٌی وِ
قجك لیست اداسُ ثْضیستی لبثل دستشع ثَدُاًذ هَسد هػبحجِ لشاس گشفتِ ٍ اقالػبت الصم یبداضت ضذًذ.
دس هشحلِ سَم ،ثؼذ اص اتوبم هػبحجِ اص آىّب خَاستِ ضذ افشاد هؼتبد سا هؼشفی وٌٌذ تب هَسد هػبحجِ لشاس
گیشًذ .هؼشفی ضذُّب ًیض لیست گشدیذُ ٍ هَسد هػبحجِ لشاس گشفتٌذ.
جاهعه آهاری ،نوونه و روش نوونهگیزی

خبهؼِ آهبسی ضبهل هؼتبدیي هشد ضْشستبى ولیجش دس سبل  7997ثَدًذ .تؼذاد ًوًَِ تحمیك ً 98فش
ثَد .دس هػبحجِّبی ثبص هػبحجِ ػوذتبً ثب  11تب ً 91فش غَست هیگیشد (وشسَل .)796 :1117 ،دس ایي
تحمیك هػبحجِّبی ثبص ثب ً 98فش هؼتبد غَست گشفت .دس ایي تحمیك ًیض ًوًَِّب ثِ غَست ّذفهٌذ ٍ
ّنچٌیي صًدیشُای اص گشٍُّبی هختلف هؼتبدیي اًتخبة ضذًذ .دس ایي صًدیشُ اثتذا هؼتبدیٌی هَسد
هػبحجِ لشاس گشفتِاًذ وِ دس دستشع ثَدًذ .ثؼذ اص هػبحجِ اص آىّب خَاستِ ضذ افشاد هؼتبد سا هؼشفی وٌٌذ
تب هَسد هػبحجِ لشاس گیشًذ .ایي سًٍذ ٍ صًدیشُ تب خبیی اداهِ یبفت وِ اقالػبت ثِ دست آهذُ اضجبع ضذ.
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روش تجشیه و تحلیل دادهها

ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُّب ،هػبحجِّبی ثبص ثش اسبع سٍیىشد گشاًذد تئَسی دٍ ًَع وذگزاسی ثبص ٍ
هحَسی غَست گشفت .دس وذگزاسی ثبص هحمك چٌذیي ثبس اقالػبت گشدآٍسی ضذُ سا هشٍس وشدُ ٍ اص
صٍایبی گًَبگَى ثِ آى ًگشیست تب دس سكح اٍلیِای اص اًتضاع همَالت هفَْهی هستتش دس اقالػبت سا پیذا
وٌذ .دسایي هشحلِ هحمك ثذٍى ّیچ هحذٍدیتی ثِ ًبمگزاسی هفبّین هستتش پشداخت ٍ سؼی وشد هدوَػِ
اقالػبت گشدآٍسی ضذُ سا ثِ وَچهتشیي اخضا هفَْهی هوىي تدضیِ وٌذ .ایي وبس ثب استفبدُ اص ولوبت ٍ
ػجبسات ولیذی هَخَد دس هتي یب استٌجبـ ضذُ تَسف هحمك غَست گشفت .دس وذگزاسی هحَسی هحمك
ؾوي ثشسسی پیًَذ ثیي وذّبی ثبص یب هفبّین اٍلیِ قجمبت هفَْهی ولیذی ٍ هحَسی سا تؼییي وشد .دس ایي
هشحلِ هحمك سؼی وشد فشایٌذ اختػبظ وذ ثِ هفبّین هستتش دس اقالػبت سا اص حبلت ثبص خبسج وشدُ ٍ
ضىلی هحذٍد ثِ آىّب ثذّذ تب هحَسّبی اغلی سا هطخع وٌذ.
ثشای تحلیل اقالػبت هػبحجِّبی ثبص سٍیِ صیش غَست گشفت:

نوودار شواره ( :)2رویه تحلیل اطالعات هصاحبههای باس

مطبلعٍ عًامل اجتمبعی دخیل در اعتیبد بٍ مًاد مخذر در بیه مردان بب ريیکرد گراوذد تئًری

دس هشحلِ اٍل پبسخّب ٍ ثیبًبت هؼتبدیي دس یه خذٍل ًظن یبفت .دس هشحلِ دٍم ،هفبّین اٍلیِ هستتش
دس ایي ثیبًبت استخشاج گشدیذ .دس هشحلِ سَم ایي هفبّین دس سكح ثبالتشی اص اًتضاع (هفبّین هحَسی)
وذگزاسی ضذًذ.
یافتهها

ّوبى قَسوِ دس خذٍل ( )7هطبّذُ هیضَد ،دس تحلیل اقالػبت هػبحجِّبی ثبص ،دس هشحلِ وذگزاسی
ثبص یبصدُ هفَْم ٍ هؿوَى اٍلیِ ٍ دس هشحلِ وذگزاسی هحَسی پٌح هؿوَى ولیذی اسخشاج ضذًذ:
جذول ( :)1هضووىهای اولیه و کلیذی استخزاج شذه اس هصاحبههای عویق
هضوَىّبی اٍلیِ

هضوَىّبی کلیذی

 دٍستی تا افشاد خالفکاس -تطَیق دٍستاى هؼتاد

هؼاضشت افتشاقی

 هصشف هَاد تَسظ تستگاى -هصشف هَاد تَسظ پذس

خاًَادُ افتشاقی

 تَصیغ ٍ فشٍش ساحت هَاد دس سغح ضْش سٍاج هصشف هَاد دس ضْشً -اسالن تَدى هحیظ ٍ دٍستاى هحلِ

هحیظ آسیةصا

 ًثَد سشگشهی هَسد ًظش دس سغح ضْش -کن تَدى اهکاًات تفشیحی

فقش اجتواػی

 عشد ضذى تَسظ ّن هحلِایّا ٍ آضٌایاى -تشآٍسدُ ًطذى اًتظاسات خاًَادُ ٍ تیاػتوادی خاًَادُ

عشد اجتواػی

هعاضرت افتراقی

همَلِ هؼبضشت افتشالی خَد اص دٍ هؿوَى اٍلیِ "دٍستی ثب افشاد خالفىبس" ٍ "تطَیك دٍستبى هؼتبد"
ثِ دست آهذ .هفَْم هؼبضشت افتشالی ثیبًگش آى است وِ تؼبهل ٍ دٍستی فشد ثب افشاد هؼتبد ٍ خالفىبس
هٌدش هیضَد وِ ثِ سَی هػشف هَاد وطیذُ ضَد .ثشای ًوًَِ ،سؼیذ  97سبلِ ثب تحػیالت هتَسكِ
هیگَیذ:
«اص قشیك دٍستبى ضشٍع ثِ هػشف الىل ٍ هطشٍة وشدم .دس یىی اص سبلّب دسحیي خَسدى هطشٍة
یىی اص دٍستبًن تٌجبوَی سیگبس سا خبلیوشدُ ٍ حطیص پش هیوشد .ضشٍع ثِ هػشف حطیص وشدمّ .ویي
قَس اص قشیك دٍستبًن ثب ضیطِ آضٌب ضذُ ٍ ضشٍع ثِ هػشف ضیطِ وشدم».
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خانواده افتراقی

همَلِ خبًَادُ افتشالی اص دٍ هؿوَى اٍلیِ "هػشف هَاد تَسف ثستگبى" ٍ "هػشف هَاد تَسف پذس"
ثِ دست آهذ .هفَْم خبًَادُ افتشالی ثیبًگش آى است وِ سبثمِ هػشف هَاد دس ثیي اػؿبی خبًَادُ ٍ
ثستگبى ثبػث وطیذُ ضذى فشد ثِ سَی هػشف هَاد هیضَد .ثشای ًوًَِ ،سؾب  99سبلِ هیگَیذ:
«ّوشاُ پذسم ثشای وبس ثِ تْشاى سفتن ٍ دس آى خبیی وِ هٌضل داضتین ّوِ هَاد هػشف هیوشدًذ.
یه سٍص پذسم ثؼذ اص هػشف ٍسبیل اش سا صیش فشش گزاضتِ ثَد ٍ اص هَاد هبًذُ ثَد هي ّن ثشداضتن
هػشف وشدم .اص آى سٍص ثِ ثؼذ دس وٌبس سفمبی ًبثبة هػشف سا اداهِ دادم».
هحیط آسیبزا

همَلِ هحیف آسیتصا اص سِ هؿوَى اٍلیِ "تَصیغ ٍ فشٍش ساحت هَاد دس سكح ضْش"" ،سٍاج هػشف
هَاد دس ضْش" ٍ "ًبسبلن ثَدى هحیف ٍ دٍستبى هحلِ" ثِ دست آهذ .هفَْم هحیف آسیتصا ثیبًگش آى
است وِ آلَدُ ثَدى هحیف اختوبػی ثِ تَصیغ ٍ هػشف هَاد ثبػث هیضَدوِ افشاد تحت تبثیش ایي هحیف
لشاس گشفتِ ٍ ثِ ساحتی ثِ هَاد دستشسی داضتِ ثبضٌذ .ثشای ًوًَِ ،اسوبػیل  41سبلِ هیگَیذ:
« هحیف صًذگی هب هحیف ًبسبلن ثَد .هػشف هَاد دس هحلِ صیبد ثَدًْ .بیتبً ثب ایي افشاد ّوضثبى ٍ
ّوٌطیي ضذُ ٍ هَاد هػشف وشدم».
فقر اجتواعی

همَلِ فمش اختوبػی اص دٍ هؿوَى اٍلیِ "ًجَد سشگشهی هَسد ًظش دس سكح ضْش" ٍ "ون ثَدى
اهىبًبت تفشیحی" ثِ دست آهذ .هفَْم فمش اختوبػی ثیبًگش آى است وِ ؾؼیف ثَدى اهىبًبت سشگشهی ٍ
تفشیحی ثبػث هیضَد وِ افشاد ًیبصهٌذیّب ٍ چبلصّبی سٍحی ٍ اختوبػی خَد سا دس هسیشّبی هٌفی
خْتدّی وٌٌذ .ثشای ًوًٍَِ ،حیذ  96سبلِ هیگَیذ:
«اص سي ًَخَاًی ّویطِ دًجبل ّیدبى ٍ سشگشهی خذیذ ثَدم ٍلی اص آى خب وِ ضْش هب اهىبًبت الصم
سا ًذاضت خیلی صٍد اص ّوِ چیض دلضدُ گطتن ٍ ثب چٌذ ًفش اص دٍستبًن ثشای سشگشهی ضشٍع ثِ هػشف هَاد
وشدین».
طرد اجتواعی

همَلِ قشد اختوبػی اص دٍ هؿوَى اٍلیِ "قشد ضذى تَسف ّن هحلِایّب ٍ آضٌبیبى" ٍ "ثشآٍسدُ
ًطذى اًتظبسات خبًَادُ ٍ ثیاػتوبدی خبًَادُ" ثِ دست آهذ .هفَْم قشد اختوبػی ثیبًگش آى است وِ
خبهؼِ ٍ خبًَادُ افشاد سا هَسد پزیشش لشاس ًذادُ ٍ ثبػث دٍسی آىّب اص اختوبع هیضَد .افشاد تحت تبثیش
ایي قشد اختوبػی ثِ سَی هػشف هَاد هخذس وطیذُ هیضًَذ .ثشای ًوًَِ ،حسیي  47سبلِ هیگَیذ:
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« استؼذاد اداهِ تحػیل ًذاضتن ٍ احسبع وشدم خبًَادُ هشا اص خَد دٍس وشدُ است .ایي اهش ثبػث ضذ وِ
ثب افشاد ًبثٌْدبس سفبلت ٍ دٍستی وٌن ٍ هَاد هػشف وٌن».
دس یه استجبـ ٍ پیًَذ ثیي هفبّین اٍلیِ ٍ هفبّین هحَسی ًتبیح صیش استخشاج ضذ:
جذول شواره ( :)2پیونذ هیاى هفاهین اولیه و هفاهین هحوری
هفبّین هحَری

هفبّین اٍلیِ

هعبشرت افتراقی

دٍستی تا افشاد خالفکاس
تطَیق دٍستاى

فقر اجتوبعی

ػذم اهکاًات سشگشهی کافی

خبًَادُ افتراقی

آضٌاساصی تَسظ ػوَ
هصشف پذس

هحیط آسیبزا

تَصیغ ٍ فشٍش ساحت هَاد
سٍاج هصشف هَاد
ًاسالن تَدى هحیظ ٍ دٍستاى هحلِ

طرد اجتوبعی

عشد افشاد جاهؼِ

بحث و نتیجهگیزی

سَال اغلی پظٍّص ایي ثَد وِ چِ ػَاهل اختوبػی دس اػتیبد ثِ هَاد هخذس ًمص داسًذ؟ ثشای
سسیذى ثِ پبسخً 98 ،فش اص هؼتبدیي هَسد هػبحجِ ثبص لشاس گشفتٌذً .تبیح ثِ دست آهذُ ًطبى داد وِ دس
هدوَع پٌح ػبهل اختوبػی دس اػتیبد ثِ هَاد هخذس دخیل ّستٌذ .ایي ػَاهل ػجبست ثَدًذ اص :هؼبضشت
افتشالی ،فمش اختوبػی ،خبًَادُ افتشالی ،هحیف آسیتصا ٍ قشد اختوبػیً .تبیح ایي پظٍّص دس تبییذ
تحمیمبت خْبًگیشی ٍ غالمصادُ( ،)7991حبخیبى ٍ ّوىبساى( ،)7991حسیٌیبى ٍ ّوىبساى( ،)7994حیذسی
ٍ ّوىبساى( ،)0930خبدهی اسىٌذسی( ،)0930داًص ٍ ّوىبساى( ،)0930سبػی اسسی ٍ ػسگشی(،)0930
لَیذل ٍ ّوىبساى( ،)0930هحوذصادُ ٍ ّوىبساى( ،)0930است وِ دس تحمیمبت آىّب ثِ ػَاهل اػتیبد
ٍالذیي ،هؼبضشت ثب دٍستبى ًبثبة ٍ هؼتبد ،دلجستگی ٍ پیًَذ ثب خبًَادُ ،اصشاس دٍستبى ،هحیظ صًذگی
ًبسبلن ٍ ،دس دستشس ثَدى هَاد اضبسُ ضذُ استّ .نچٌیي دس هیبى همَلِّبی پٌجگبًِ ،همَلِ هؼبضشت
افتشالی هغبثك ًظشیِ سبتشلٌذ ،همَلِ عشد اجتوبػی هغبثك ًظشیِ ثشچستصًی ،فمش اجتوبػی هغبثك ًظشیِ
ولَاسد ٍ اٍّلیي ٍ همَلِ خبًَادُ افتشالی هغبثك ًظشیِ گلیضس است.
پطٌْبد ّبیی جْت پیطگیشی ٍ دسهبى دس لبلت جذٍل صیش ثِ ّوشاُ تؼشیف ّش یه اص ػَاهل اسائِ
هیضَد.
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جذول شواره ( :)3تعزیف عواهل دخیل در اعتیاد به هواد هخذر و پیشنهادهای السم
عبهل

تعریف

هعبشرت افتراقی

استثاط ٍ پیًَذ فشد تا دٍستاى ًاتاب ٍ هؼتاد

فقر اجتوبعی

کوثَد اهکاًات تفشیحی ٍ سشگشهی ٍ

-

فؼالیتّای جوؼی هاًٌذ فَتثال ،کٌََّسدی

-

هحیط آسیبزا

خبًَادُ افتراقی

پیشٌْبد درهبى ٍ پیشگیری
-

آهَصش "ًِ گفتي" تِ دٍستاى ًاتاب

-

آگاُساصی افشاد ًسثت تِ ػَاقة ٍ پیاهذّای استثاط تا دٍستاى ًاتاب

-

تطَیق افشاد تشای هؼاضشت تا افشاد سالن

-

کطاًذى افشاد تِ سوت تفشیحات سالن

-

ٍسؼت دادى تِ داهٌِ تؼاهل اجتواػی افشاد

-

اتصال ٍ پیًَذ تیطتش فشد تا جاهؼِ

-

حساسیت ٍ ًظاست خاًَادُّا ٍ هذاسس ًسثت تِ دٍستیاتی فشصًذاى

-

ػقذ تفاّوٌاهِ تیي ساصهاىّای حوایتی ٍ هشاکض تفشیحی

-

تقَیت هساتقات ٌّشی ٍ ٍسصضی

-

تِ ػضَیت دس آٍسدى فشصًذاى دس گشٍُّای ٌّشی ٍ ٍسصضی
تشگضاسی اسدٍّای هختلف تشای داًصآهَصاى ٍ داًطجَیاى
تقَیت فضاّای تفشیحی ٍ ٍسصضی کن ّضیٌِ

-

تقَیت تاضگاُّای خصَصی

-

تقَیت تفشیحات جوؼی خاًَادگی

-

تَسؼِ فضاّای ػوَهی ٍ فشٌّگسشاّا

آلَدُ تَدى هحلِ تِ هصشف هَاد هخذس ٍ

-

ّوکاسی ًضدیک هحلِ تا ًیشٍی اًتظاهی جْت پاکساصی هحلِ

سٍاج ٍ تَصیغ ساحت هَاد دس سغح ضْش

-

ضٌاسایی افشاد هؼتاد دس هحالت آلَدُ ٍ تحَیل آىّا تِ ًْادّای هشتَعِ

-

تشٍیج "اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش" دس تیي هشدم

-

آگاُساصی هشدم هحلِ اص عشیق هساجذ ٍ حسیٌیِّا

-

ضٌاسایی تَصیغ کٌٌذگاى هَاد تَسظ ًیشٍی اًتظاهی ٍ اهٌیتی ٍ تشخَسد قاعغ قاًًَی

-

تقَیت گطتّای اًتظاهی ٍ اهٌیتی

-

ه ؼشفی هؼتادیي تِ هشاکض هشتَعِ جْت تشک اػتیاد ٍ دٍسی فشصًذاى آىّا

-

تحت ًظاست قشاس دادى فشصًذاى خاًَادُ

هصشف هَاد هخذس دس تیي اػضای خاًَادُ یا

-

آگاُساصی خاًَادُّا ٍ فشصًذاى اص ػَاقة هَاد

تستگاى هاًٌذ پذس ٍ ػوَ

-

استفادُ اص قذست ٍ ًفَر سیص سفیذاى خَیطاًٍذ جْت جلَگیشی اص احتوال

آسیة فشصًذاى

طرد اجتوبعی

ػذم پزیشش فشد تَسظ اجتواع هاًٌذ
ضکست تحصیلی

-

تقَیت فشٌّگ تطَیق ٍ تشغیة دس تیي هشدم ٍ خاًَادُّا

-

تقَیت پیًَذ تیي فشصًذاى ٍ خاًَادُّا

-

تقَیت اًگیضُ ٍ اهیذ دس تیي افشاد

-

جایگضیي کشدى یک هَفقیت تِ جای ضکست .هاًٌذ جایگضیٌی یک ضغل تِ جای

ضکست تحصیلی
-

تقَیت پیًَذ تیي فشد ٍ جاهؼِ هاًٌذ تِ ػضَیت دس آٍسدى دس تینّای ٌّشی ٍ

ٍسصضی
-

استفادُ اص هطاٍساى صتذُ ٍ هتخصص تشای چٌیي افشادی جْت جلَگیشی اص احتوال

آسیةّای اجتواػی
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