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 شهرستان شاهیندژسال  12_21نوجوانان شایع در میان  اجتماعی هایآسیب شناسیشیوع

 
 

 4، زینب غالمی  3پریسا پورقادری، 2فرزاد پشتیبان، 1موسی چوپانی

 

 

 .. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران1

  (.نویسنده مسئولدانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ). دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.3

 ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.عمومی. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی 4

 

 

پژوهش حاضر با . باشدمی کنونی جامعههای اجتماعی نوجوانان از موضوعات مهم و قابل توجه در وضعیت توجه به آسیب :چکیده

 پژوهش حاضر . روشِاستسال شهرستان شاهیندژ انجام شده 22تا  12 در میان نوجوانانشایع های اجتماعی آسیببررسی  هدف

که با  بود 1331شهرستان شاهیندژ، در سال  سالِ 22 _ 12نوجوانان جامعه آماری پژوهش بود.  مقطعی یابیزمینه توصیفی و ازنوعِ

با استفاده  شدند ودختر( برای شرکت در پژوهش انتخاب 112پسر و  112نفر ) 264تعداد  در دسترس گیریاستفاده از روش نمونه

دگی از سوادی و بازماناست که اعتیاد، روابط قبل از ازدواج، بیآن ها بیانگریافتهمورد مصاحبه قرارگرفتند.  ساختهاز پرسشنامه محقق

اشند. بحاضر می جامعههای اجتماعی در ترین و فراگیرترین آسیباصلی ،اولویتترتیب بههای خیابانی سرقت و درگیری، تحصیل

سیگار،  15/13 ( به انواع مختلفی از مواد مخدر )21/16نفر ) 63، تعداد کننده در پژوهششرکت پسر 112از  داد کهنتایج حاصل نشان

که میانگین سن  اعتیاد داشتند تریاک( 14/5مشروبات الکلی و  1/35هروئین،  65/2شیشه،  15/3ترامادول،  21/6حشیش، 51/11

، مشروبات /13، هروئین: 3/13، شیشه: 3/11، ترامادول:  6/15، حشیش: 1/15از )سیگار:  بودعبارت  بنابر ماده مصرفی هامصرفی آن

تفریح و لذت، فرار از مشکل،  مواد مخدر به ترتیب اولویت عبارت بود ازهمچنین علل گرایش افراد به (، 3/11و تریاک:  1/15الکلی: 

از سوی دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن خستگی و افزایش قدرت جسمانی.  غلبه بر و ناامیدی، کنجکاوی، هنجارشکنی، انتقام، یاس

دارای  از دخترها 63/25و  از پسرها 2/23عاطفی قبل از ازدواج و همچنین از دخترها دارای راوبط  5/63از پسرها و  / 12که  است

از  4/52که  دیپلم، 5/11/ دبیرستان، 21نمایی، راه 2/16 از عبارت بود مدرک تحصیلی پسرها ج بودند.اروابط جنسی قبل از ازدو

 2/32راهنمایی،  1/36ابتدایی،  2/3سواد، بی 25/13 عبارت است ازنیز  همچنین مدرک تحصیلی دخترها اند،ها ترک تحصیل کردهآن

سوادی ترین علل ترک تحصیل و بیاصلیاند، همچنین ها ترک تحصیل کردهاز آن 4/64که  پلم و دیپلم به باالدی 6/2دبیرستانی و 

های غلط تحصیلی، نبود تضمین شغلی، فقر و اجبار خانواده ذکر شدند. سرقت و درگیری خیابانی نیز آخرین آسیب شناسایی نیز نگرش

ها نیز از آن 5/41های خیابانی را داشتند و از پسران حداقل یکبار سابقه درگیری 1/21شد مشخصشده در پژوهش بود که طی آن 

نتایج حاصل  اند.های دیگران را داشتهمزارع و مغازه ها،منزل و مغازه خانواده خویش، سرقت از باغها نظیر سرقت از سابقه انواع سرقت

تواند در تدوین و دیگر می و از سویِ سازدهای اجتماعی نوجوانان را آشکار میتوجه بیشتر به آسیبضرورت  سوازیک ،از پژوهش

 بگیرد.مورداستفاده قرارهای اجتماعی آسیب درمانی در زمینههای آموزشی، پیشگیرانه و کارگیری برنامهبه

 .سال، شهرستان شاهیندژ 22-12های اجتماعی، نوجوانان آسیب :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ام ی، روانی و اجتماعی توانجسمای در ابعادِ گسترده بزرگسالی است که با تغییرات و تحوالتکودکی و  حدفاصل 1نوجوانی       

 ،ی و رفتارهای مخربِ و پرخطرهای اجتماعبه سمت انواع مختلفی از آسیبرا احتمال گرایش نوجوانان  باشد، تغییراتی کهمی

اخالقی، عرفی و است که با اصول منظور از آسیب اجتماعی هرنوع عمل فردی یا جمعی .(2211، 2چوی و چان) دهدافزایش می

-ای از اعمال نظیر دزدی، اعتیاد، بیکاری، روابط قبل از ازدواج، فحشا، درگیریگسترده و طیفِ باشدمی در تضادهنجاری جامعه 

های اجتماعی آسیب و تداوم گیریعلل و عوامل موثر در شکل (.2216، 3النصیر و الفلیجگیرد )را دربرمی سوادیبیهای خیابانی و 

ای از مجموعه ای،ای که در هر جامعهگونهباشد، بهاوت میهای مربوط به دوره نوجوانی در جوامع مختلف متفبه ویژه آسیب

اقتصادی، موقعیت خانوادگی، وضعیت اشتغال و فرآیند تربیتی حاکم بر  _ شرایط جغرافیایی، وضعیت اجتماعی عوامل نظیر

 .(2211، 4های اجتماعی نقش دارند )چِنگ و چِنگآسیب افزایش گیری ودر شکل ،خانواده

 مختلفی نظیرِ که عواملِ کردندبیان در پژوهش خویش (2211) 1دریسلند، کادِک، آنگریلی، بوتِسی، سِریا و گیسیسیکا،        

خصیتی شاختالالتِ ژنتیکی(، عوامل  معنایی وهویتی، بیباری، بیبندوخواهی، بیطلبی، زیاده)بلندپروازی، لذتفردی درونعوامل 

 عوامل رنجوری و روانپریشی(،طلبی، حسادت، روانهوشی، پرخاشگری، خودمحوری، قدرت)حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، کم

های خانوادگی، طالق، هوایی( و عوامل اجتماعی )آشفتگی و شهر و روستا و وضعیت آب می و جغرافیاییمحیطی )وضعیت اقلی

، اشندبهای رفتاری میهای اجتماعی و کجرویگرایش نوجوانان به سمت آسیبترین عوامل فقر، فرهنگ، بیکاری، مهاجرت( اصلی

ترین علت گرایش نوجوانان به نظران و اندیشمندان مختلف، هرکدام بر یکی از این ابعاد و عوامل، به عنوان اصلیکه صاحب

 5پارکس؛ (2213) 6پراکاش و هاوِریپِس ،(2211نقل از چِنگ و چِنگ، ؛ به2214چِنگ، . دارندهای اجتماعی تاکید کجروی

خانواده و سیستم تربیتی ویژه ( عوامل اجتماعی به2211) 3( و اسپون و کورتس2213) 1(؛ پانیچ2211(؛ چِنگ و چِنگ )2213)

 هایهای اجتماعی مورد تاکید قرار دادند و در پژوهشترین علل گرایش نوجوانان به سمت آسیبرا به عنوان اصلی حاکم برآن

خلل در سیستم تربیتی و قواعد ساختاری خانواده نظیر طالق، تعارضات زناشویی، استبداد تربیتی، هرگونه خویش نشان دادند که 

فزایش اسبب  ،های عاطفی، جسمانی و جنسی در قالب روابط خانوادگیازحد، اختالف سنی زیاد با والدین و آزارگریکنترل بیش

( بر نقش 2211چِنگ و چِنگ ) (؛2214) 12لِنوکس و دوالنشود. ماعی میهای اجتگرایش نوجوانان به سمت آسیب احتمال

رنجوری و طلبی افراطی، نفرت، رواننفس پایین، هیجاننفس، عزتبهاعتمادهوشی، عدمشخصیتی نظیر کم _عوامل روانی 

یری و گشکلاین عوامل ضمن تاثیری که در  نشان دادند کهو  کردندی اجتماعی تاکیدهاروانپریشی در گرایش به سمت آسیب

د. کننتضمین می تا حدزیادی ها را نیزتشدید روزافزون این نوع آسیب ،دنهای اجتماعی دارگرایش نوجوانان به سمت آسیب

                                                           
1. Adolescence 
2. Chui, W.H., & Chan, H.C 
3. Alnasir, F. A., & Alfalij, A. A. 
4. Cheng, P. O., & Cheng, H. K 
5. Sica, C., Drisland, L., Caudek, C., Angrilli, A., Bottesi, G., Cerea, S., & Ghisi, M 
6. Prakash, D., & Haveripeth, D 
7. Parks, A. B 
8. Panich, W 
9. Spohn, R., & Kurtz, D. L 
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( نیز بر نقش عوامل محیطی نظیر فقر و بیکاری و عوامل فردی نظیر اختالالت 2212ن )(؛ لِنوکس و دوال2211)سیکا و همکاران 

 .ردندکهای اجتماعی تاکید عنوان علل اصلی گرایش نوجوانان به سمت آسیببه ،عاطفی و اجتماعی شخصیتی و اختالل در رشد

های بهداشتی، ترین چالشهای اجتماعی مربوط به دوره نوجوانی یکی از مهمویژه آسیبهای اجتماعی بهامروزه آسیب       

از مشکالت و  ایی گستردهباشد که منجر به بروزِ دامنهمی روانی و اجتماعی، در بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله ایران

ی گذشته، در جهت افزایش های بسیاری که در دو دههرغم تالشاست و علیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شدههزینه

در سال  .استگسترش مخرب آن صورت گرفته، با این حال همواره در حال ها و پیامدهایآگاهی عمومی نسبت به این آسیب

نظیر دزدی، چاقوکشی  های مختلفیشده که مرتکب جرم و جنایتاز افراد دستگیر /16نفر یعنی حدود  1،626،123، حدود 2226

هزار مجرم  111و همچنین براساس گزارش وزارت روسیه از  دادندشده بودند، نوجوانان زیر هجده سال تشکیل می و تجاوز

 .(2212سنگده، ها نوجوانان زیر هجده سال بودند )آلبوکوردی، محمدنظری، نوری و خدادادیهزار نفر آن 13زندانی حدود 

کونگ در شده در هنگهای انجاماز جرم و جنایت درصد /41که حدود  در پژوهش خویش نشان دادند( 2211چِنگ و چِنگ )

نقل از فتحی و ؛ به1331در ایران نیز براساس پژوهشی که صراف ) است.سال انجام شده 11توسط نوجوانان زیر  2213سال 

سال هستند،  23تا  16بزهکاران بین سنین  /32حدود که  مشخص شدداد بزهکار انجام 421هزار و  1( بر روی 1331فدوی، 

کاهش  1331ال در سال س 14به  1316سال در سال  15به مصرف مواد روانگردان گرایش دارند، سن بزهکاری از  هاآناز  /53

ترین میزان بزهکاری نوجوانان در دهد و بیشها را زنان تشکیل میاز آن /6درصد از بزهکاران مردان و فقط  /34است، پیدا کرده

؛ 1316نیا )سلیمانی (؛1331. فتحی و فدوی )باشددر گیالن و زنجان میبزهکاری ترین میزان شهرهای تهران و مشهد و کم

از رفتارهای نابهنجار  1/11دادند به این نتایج رسیدند که، هایی که انجامدر پژوهش ( نیز1316زاده و فیضی، سراج نقل ازبه

از  3/23اند، سال شروع به مصرف کرده 22_15از معتادین در فاصله سنی  5/41 دهند،سال رخ می 21_16جنسی در سنین 

مصرف  پسر دبیرستانیآموزان از دانش/ 32اند، شدهابط جنسی قبل از ازداواجاز پسران حداقل یکبار درگیر رو 4/42دختران و 

به گروه  /42باالترین درصد خودکشی یعنی حدود  نهایتا اینکه اند وکردهها مصرف مواد روانگردان را تجربهاز آن 2/2الکل و 

سازد، باالبودن درصد هش حاضر را آشکار میاز دیگر ابعادی که ضرورت و اهمیت انجام پژوشود. سال مربوط می 24_11سنی 

درصد از کل  3/14حدود  1311باشد که بنابر آمارهای رسمی سازمان ملی جوانان در سال جمعیت جوان در جامعه ایران می

در ی ایران، های اجتماعی در جامعهتواند منجر به افزایش بیش از حد آسیبدهند که این امر میجمعیت کشور را تشکیل می

ای هباشد( بشود و لذا بررسی و شناسایی آسیبویژه جوامعی که نرخ جمعیت نوجوان و جوان آن کم میمقایسه با سایر جوامع )به

ی کافی برای تدوین و تواند با فراهم آوردن بینش و اطالعات کافی در این حوزه، تا حد زیادی زمینهموجود در جامعه می

بدین  در پی پاسخگوییاین پژوهش طور کلی ، پیشگیرانه و درمانی را در این حوزه فراهم بکند. بههای آموزشیکارگیری برنامهبه

 کدامند؟ 1331سال شهرستان شاهیندژ در سال  22تا  12های اجتماعی شایع در بین نوجوانان سوال است که آسیب

 روش تحقیق 

سالِ  22تا  12جامعه آماری پژوهش شامل تمامی نوجوانان  بود.یابی مقطعی پژوهش حاضر توصیفی و از نوع زمینه روش       

 112پسر و  112نفر ) 264گیری در دسترس تعداد بود که طی آن با استفاده از روش نمونه 1331شهرستان شاهیندژ در سال 

ده در دیسشگران آموزشو به کمک پر ساختهمحقق با استفاده از پرسشنامهها دادهشدند. دختر( برای شرکت در پژوهش انتخاب

ها و درج ، که طی آن پس از شناسایی اعضای نمونه، پژوهشگران از طریق مصاحبه با آناستآوری شدهجمع 1331سال 

سال  22تا  12 شرایط ورود به مطالعه عبارت بودند از:. ها اقدام نمودند شده در پرسشنامه به تکمیل پرسشنامههای دادهپاسخ
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اختی شنکنندگان با استفاده از پرسشنامه جمعیتابتدا  مشخصات فردی شرکتسن داشتن، تمایل به مشارکت در پژوهش. 

فزار اها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهآوری گردید. ها توزیع و جمعبین آن ساختهآوری شد و سپس پرسشنامه محققجمع

SPSS  گرفت.( انجام13)نسخه 

 گیریابزار اندازه

آسیب اجتماعی اعتیاد، روابط  4پاسخ و بازپاسخ و در قالب سوال بسته 12 در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه مورداستفاده       

خیر تنظیم شدند. روایی محتوایی  _صورت بله تر بهسوادی توسط محقق طراحی و بیشقبل از ازدواج، درگیری خیابانی و بی

 ها براساسشده برای پرسشضریب پایایی محاسبهگرفت و تن از اساتید حوزه روانسنجی مورد تایید قرار 4پرسشنامه توسط 

 است./ بوده13روش آلفای کرونباخ برابر با 

 های پژوهشیافته 

 هادر بین آزمودنی های مربوط به آسیب اعتیادیافته (1جدول )

 

 

 

 

 

 

        

نفر  4نفر به ترامادل،  5نفر به حشیش،  21معتاد بودند که نفر  63پسر حاضر در پژوهش  112دهد که از جدول فوق نشان می

نوع و حتی  2نفر به مشروبات الکلی اعتیاد داشتند، که برخی از این افراد به صورت ترکیبی به  42نفر به هروئین و  3به شیشه، 

 واع مواد ذکرشده اعتیاد نداشتند.تر از موادهای ذکرشده اعتیاد داشتند و ازطرف دیگر هیچکدام از دختران به هیچیک از انبیش

صورت تفننی و در ها بهنفر از آن 6صورت روزانه مصرف داشتند و تعداد ها بهنفر از آن 14نفر افراد سیگاری حدود  62از 

نفر مصرف روزانه داشتند که میزان مصرف  21کننده حشیش هر نفر مصرف 21کردند. از های زمانی نامشخص مصرف میفاصله

نفر مصرف روزانه  1کننده قرص ترامادول نیز نفر مصرف 5گرم متغیر بود. از  12گرم تا  3از  ،ا براساس مدت زمان اعتیادهآن

کردند و میزان مصرفشان براساس مدت زمان اعتیاد از ی زمانی متغیر مصرف میصورت تفننی و در فاصلهنفر به 2داشتند و 

مصرف روزانه داشته و میزان مصرفشان کننده هروئین مصرف 3کننده شیشه و مصرف 4 قرص متغیر بود. هر 3قرص تا  1روزانه 

 1کننده تریاک نیز مصرف 1براساس مدت زمان اعتیادشان متغیربود که اطالعات دقیقی در این زمینه دراختیار قرار ندادند. از 

صورت نفر نیز به 3نوسان بود و  گرم در 4گرم تا  2نفر مصرف روزانه داشتند که میزان مصرف براساس مدت زمان اعتیادشان از 

 درصد فراوانی دخترها درصد فراوانی پسرها گویه

 6 6 55/59 16 سیگار

 6 6 55/11 21 حشیش

 6 6 25/1 5 ترامادل

 6 6 55/9 4 شیشه

 6 6 15/2 9 هروئین

 6 6 5/95 42 مشروبات الکلی

 6 6 14/5 1 تریاک

 6 6 25/51 19 مجموع
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نفر  1نفر مصرف روزانه داشتند،  12کننده مشروبات الکلی مصرف 42کردند. از های زمانی متغیر مصرف میتفننی و در فاصله

  کردند.نفر نیز مصرف هفتگی داشتند و حداقل یکبار در هفته مصرف می 24یک روز در میان مصرف داشتند و 

 هاکنندگان و میانگین سنی زمان آغاز مصرف مواد مخدر در بین آزمودنی( میانگین سنی مصرف2جدول )

 

 

 

 

 

 

        

است. سالگی بوده 1/16ها از طور متوسط زمان آغاز مصرف آنسال و به 3/15کنندگان مواد مخدر در مجموع میانگین سن مصرف

 اند.داشته رسال سابقه مصرف مواد مخد 1/1ها هرکدام از آنطور متوسط به عبارت دیگر، به

 

 کنندگان( ارزیابی علل گرایش به مواد مخدر از نظر مصرف3جدول )

 

 

 

 

 

 

     

 1/23انتقام از دیگران،  1/36فرار از مشکل،  23/46جویی، کنندگان تفریح و لذتاز مصرف 2/43دهد که نشان میجدول فوق    

ها غلبه بر خستگی و افزایش قدرت جسمانی را به عنوان علل اصلی از آن 1/11هنجارشکنی و  4/15کنجکاوی،  3/26ناامیدی، 

 میانگین سنی زمان آغاز مصرف کنندگانمیانگین سن مصرف گویه

 15 1/15 سیگار

 11 1/15 حشیش

 15 3/15 ترامادل

 11 9/13 شیشه

 11 13 هروئین

 1/11 1/15 مشروبات الکلی

 25/15 3/11 تریاک

 درصد فراوانی دالیل و علل

 2/43 91 جوییلذتتفریح و 

 69/41 23 فرار از مشکل

 5/91 29 انتقام

 1/29 15 یاس و ناامیدی

 3/21 15 کنجکاوی

 4/15 11 هنجارشکنی

 1/11 5 غلبه بر خستگی و افزایش قدرت جسمانی

 /166 19 مجموع
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جویی، فرار از مشکل و حس دهد که تفریح و لذتایج این جدول نشان میگرایش خویش به مصرف مواد مخدر عنوان کردند. نت

 د.نباشکننده در این پژوهش میترین علل گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان شرکتطلبی اصلیانتقام

 کنندگانهای گرایش به مواد مخدر از نظر مصرف( ارزیابی عوامل و زمینه4جدول )

 درصد فراوانی عوامل

 9/16 91 آلوده بودن محیط زندگی

 9/52 99 ارتباط با دوستان ناباب

 2/43 91 نبود تفریح و مراکز تفریحی

 9/41 23 های غلط درباره اعتیادنگرش

 9/99 21 مشکالت خانوادگی

 1/96 13 بیکاری

 1/12 1 هدفی در زندگیبی

 1/11 5 گراییلذت

 /166 19 مجموع

 

فزونی و راحتی دسترسی به مواد مخدر  بودن محیط زندگی،آلوده ،کنندگانمصرفاز  3/62دهد که نشان می فوقجدول        

کشتارگاه )جامعه  خانواری 1122 ذکر است که در منطقهالزم به گرایش به مواد مخدر مطرح کردند، ترین عللرا به عنوان اصلی

با توجه به حجم  ،مشروبات الکلی وجود دارد که این نسبت هکنندتوزیع 2کننده مواد مخدر و توزیع 4آماری پژوهش( تعداد 

نبود مراکز تفریحی )از مراکز  2/43کننده، ارتباط با دوستان ناباب و مصرف 3/12است. کنندهجمعیتی منطقه بسیار نگران

 که متاسفانه مرکزی برای فعالیت توان به تعداد محدودی پارک و یک رودخانه اشاره کردتفریحی این منطقه و کل شهر فقط می

های غلط درباره اعتیاد نظیر مصرف تفننی کسی رو معتاد داشتن نگرش 6/46د(، نموادفروشان بوده و ارزش تفریحی چندانی ندار

 1/32 ویژه اختالف با والدین،های خانوادگی بهمشکالت و درگیری 3/33، ر نیست، یکبار هزاربار نمیشهنکرده، این ماده اعتیادآو

 های گرایش به مصرف مواد مخدر مطرح کردند.عنوان عوامل و زمینهگرایی را بهلذت 1/11هدفی در زندگی و بی 6/12بیکاری، 

 

 کنندگان( ارزیابی عوامل بازدارنده از گرایش به مصرف مواد مخدر از دیدگاه مصرف1جدول )

 درصد فراوانی عوامل

 1/13 44 داشتن محیط زندگی سالم

 9/16 91 ایجاد تفریحات متناسب با نوجوانان

 2/43 91 دوستان خوب و سالم
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 2/41 21 داشتن خانواده همدل و صمیمی

 3/91 24 بخشی در زمینه اعتیاد و مواد مخدرآگاهی

 4/13 12 تحصیل

 /166 19 مجموع

 

از افراد داشتن  1/63دهد، براساس این نتایج، می کنندگان نشانجدول فوق عوامل بازدارنده از اعتیاد را از دیدگاه مصرف       

ایجاد  3/62ترین عامل بازدارنده از گرایش به مصرف مواد مخدر معرفی کردند، دور از اعتیاد را مهممحیط زندگی سالم و به

و صمیمی،  داشتن خانواده همدل 2/41داشتن دوستان خوب و سالم،  2/43تفریحات و مراکز تفریحی متناسب با نوجوانان، 

ل بازدارنده از گرایش به ترین عامتحصیل را به عنوان مهم ،از افراد 4/13بخشی در زمینه اعتیاد توسط مسئولین و آگاهی 3/31

 سمت مصرف مواد مطرح کردند.

ط های روابآسیبهای مربوط به گیرد و در ادامه یافتههای مربوط به آسیب اعتیاد را دربرمی( تمامی یافته1( تا جدول )1جدول )

 دهیم.سوادی را ارائه میهای خیابانی و بیقبل از ازدواج، درگیری

 کننده در پژوهشارزیابی روابط قبل از ازدواج در افراد شرکت (6جدول )

 درصد دخترها فراوانی دخترها درصدپسرها فراوانی پسرها عوامل

 5/13 165 /56 51 رابطه عاطفی قبل از ازدواج

 19/25 42 2/29 21 قبل از ازدواجرابطه جنسی 

 3/1 16 5/9 4 فرار از منزل به همراه معشوقه

 5/13 165 /56 51 مجموع 

 

کننده در پژوهش تجربه رابطه عاطفی قبل از ازدواج از دخترهای شرکت 5/63از پسرها و / 12دهد که جدول فوق نشان می       

نیز دارای تجربه رابطه جنسی قبل از ازدواج  از دخترها 63/25و  از پسرها 2/23دیگر اند و ازطرف را حداقل برای یکبار داشته

اند و میانگین شان را داشتهاز دخترها سابقه فرار از منزل با معشوقه 3/1از پسرها و  1/3اند. همچنین حداقل برای یکبار بوده

باشد و میانگین سنی زمان آغاز این نوع روابط در سال می 2/16و  6/16ترتیب سنی پسران و دختران دارای این نوع رابطه به

دهد که روابط قبل از ازدواج از نوعِ نتایج فوق همچنین نشان می باشد.میسال  1/11و  3/11ترتیب به نیز پسران و دختران

نتایج  باشد.رخوردار میدر میان دختران از درصد باالتری نسبت به پسران ب ،و فرار از منزل همراهِ معشوقه و جنسی عاطفی

 از نیمی از این افراد در روابطشود بیشاست و همانطور که مشاهده میکنندهشدت نگرانحاصل از این نوع آسیب اجتماعی نیز به

  نمایاند.اندیشی در این زمینه کامال ضروری میجنسی قبل از ازدواج درگیر بوده و هستند و لذا چاره _عاطفی 
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 کنندگانارزیابی علل روابط قبل از ازدواج از نظر شرکت( 5جدول )

 درصد دخترها فراوانی دخترها درصد پسرها فراوانی پسرها علل

 62/41 59 5/16 11 ارضای عاطفی

 1/91 51 5/21 92 تنهایی

 69/99 95 5/26 29 کنترل و استبداد والدینی

 1/25 93 5/11 55 ارضای جنسی

فرار از اختالفات 

 خانوادگی

15 9/19 41 1/42 

 5/21 99 5/21 96 کسب مهارت

 5/95 54 4/23 99 شناخت جنس مخالف

 /166 152 /166 112 مجموع

 

 1/22دختران تنهایی،  1/36پسران و  1/21از دختران ارضای عاطفی،  22/41و  پسران 5/62دهد جدول فوق نشان می       

دختران  1/42پسران و  3/13، دختران ارضای جنسی  6/21ن و پسرا 5/61دختران کنترل و استبداد والدینی،  23/33پسران و 

دختران کسب مهارت در رابطه با جنس مخالف و رفع نقایص خویش در این  5/21پسران و  5/26فرار از مشکالت خانوادگی، 

دختران شناخت جنس مخالف را به عنوان علل اصلی گرایش به روابط قبل از ازدواج مطرح کردند،  1/31پسران و  4/23زمینه و 

ترین علل گرایش به این نوع اصلی 22/41و ارضای عاطفی در دختران  5/61از بین علل شناسایی شده ارضای جنسی در پسران 

 روابط بودند. 

عمل آمده های بهبودند که طی بررسی های خیابانی و سرقتژوهش درگیریشده در این پهای شناساییآسیب از دیگر       

های خیابانی را ها حداقل یکبار سابقه درگیریآن 1/21کننده در پژوهش یعنی نفر پسر شرکت 112نفر از  32شد مشخص

و مغازه خانواده خویش، سرقت از  ها نظیر سرقت از منزلها نیز سابقه انواع سرقتاز آن 5/41نفر از پسران یعنی  46د و داشتن

 اند.های دیگران را داشتهمغازه ها، مزارع وباغ

 کننده در پژوهشارزیابی سطح تحصیالت افراد شرکت (1جدول )

 درصد دخترها فراوانی دخترها درصد پسرها فراوانی پسرها سطح تحصیالت

 65/13 23 6 6 سوادبی

 21/3 14 6 6 ابتدایی

 14/91 51 25/51 19 راهنمایی

 29/92 43 /25 21 دبیرستان
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 19/2 4 55/11 21 دیپلم و دیپلم به باال

 /166 152 166 112 مجموع

 

/ 21اند، تحصیالت راهنمائی هستند که همگی ترک تحصیل کرده از پسرها دارای 21/16دهد که جدول فوق نشان می       

دیپلم و دیپلم به باال هستند که همگی مشغول به تحصیل  51/11و  اندکردهها ترک تحصیل از آن 2/14 که دبیرستانی هستند

از دخترها دارای سطح تحصیالت ابتدائی هستند که همگی ترک تحصیل  21/3 سواد،از دخترها بی 25/13 هستند. همچنین

 دارای تحصیالت 23/32، اندراهنمائی هستند که همگی ترک تحصیل کرده تدارای سطح تحصیالدرصد  14/36اند، کرده

دارای مدرک دیپلم و دیپلم به باال هستند که مشغول به  63/2اند و ها ترک تحصیل کردهاز آن 4/11دبیرستانی هستند که 

 باشند.تحصیل می

 ( ارزیابی علل و عوامل بازدارنده از تحصیل و ادامه تحصیل3جدول )

 درصد دخترها فراوانی دخترها درصد پسرها فراوانی پسرها علل و عوامل بازدارنده

 32/16 129 15/15 59 تحصیلیهای غلط نگرش

 51/21 99 95/55 12 نبود تضمین شغلی

 14/11 34 16/43 55 فقر

 62/41 59 15/25 91 اجبار خانواده

 /166 152 /166 112 مجموع

 

دختران وجود  32/12پسران و  15/61دهد. میکنندگان پژوهش نشان جدول فوق عوامل بازدارنده از تحصیل را در شرکت       

آدم و  رس خوندنکس بیکار میشی، دهای غلط در زمینه تحصیل نظیر دختر نباید درس بخونه، درس میخونی مثل فالننگرش

دختران نبود تضمین  51/21پسران و  31/11ترین عامل بازدارنده از تحصیل معرفی کردند، عنوان اصلیرا به منحرف میکنه

اجبار خانواده و والدین برای عدم ادامه  ،دختران 22/41پسران و  65/25دختران فقر مالی و  14/61پسران و  12/43غلی، ش

 اصلی ترک تحصیل خویش معرفی کردند.تحصیل را به عنوان علت 

 گیریبحث و نتیجه

سال منطقه کشتارگاه در  22-12نوجوانان شایع در بین های اجتماعی آسیب وهش با هدف بررسی و شناساییاین پژ       

نوجوان دختر که از  112نوجوان پسر و  112است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود که برروی شدهشهرستان شاهیندژ انجام

ه انجام گردید. پرسشنام ساختهپرسشنامه محققدر قالب مصاحبه و با استفاده از شدند گیری در دسترس انتخابطریق نمونه

منظور شناسایی دقیق داد که بهپاسخ و بازپاسخ را در خود جای میکه هردو نوع سوال بسته بودسوال  12شده شامل کارگرفتهبه

 بود.سوادی طراحی شدههای خیابانی و بیآسیب اجتماعی اعتیاد، روابط قبل از ازدواج، درگیری 4
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ها به انواع مختلفی از آن 21/16پسر حاضر در پژوهش یعنی حدود  112نفر از  63است که از آنهای پژوهش حاکی یافته       

نندگان کاز موادمخدر نظیر حشیش، ترامادل، تریاک، شیشه، هروئین و مشروبات الکلی اعتیاد داشتند، که میانگین سن مصرف

آرام، کردونی، دغاغله نتیجه با نتیجه حاصل از پژوهش سام، که این استبوده 21/15و میانگین سنی زمان آغاز مصرف  3/11

آمدن میانگین  اعتیاد به انواع مواد مخدر در بین نوجوانان روستایی و پاییندرصدی / 12از که از گستردگی بیش (1311وافقه )

همچنین تفریح و  .دهند همخوانی داردسال خبر می 11از انواع مواد مخدر نظیر حشیش تا  سنی اعتیاد در مصرف برخی

ز نظر اترین علل گرایش به مواد مخدر جویی، فرار از مشکل، انتقام، ناامیدی، کنجکاوی، هنجارشکنی و غلبه برخستگی مهملذت

زاده و فیضی (؛ سراج1311آرام و همکاران )های ساماین نتیجه نیز با نتایج حاصل از پژوهشکه  کنندگان شناسایی شدند،مصرف

عنوان زدایی و افزایش توان جسمانی بهبازداری ،طلبی، فرار از مشکل( که از عواملی نظیر لذت1331حی و فدوی )فت(؛ 1316)

بودن محیط زندگی، ارتباط با دوستان ناباب، نبود ازطرف دیگر آلوده همخوانی دارد. کردندل گرایش به مصرف مواد مخدر یادعل

های ترین زمینهگرایی مهمهدفی در زندگی و لذتمشکالت خانوادگی، بیکاری، بیمراکز تفریحی، نگرش غلط درباره اعتیاد، 

(؛ دورجی 1311آرام و همکاران )های سام، که این نتیجه نیز با نتایج حاصل از پژوهششدندگرایش به مواد مخدر شناسایی

هدفی در بی کننده،ارتباط با دوستان مصرفدهنده به سمت اعتیاد، های سوق( که از نگرش2211)و کورتز (؛ اسفون 2212)

داشتن محیط زندگی سالم، تفریحات د. نهایتا های گرایش به مواد مخدر یاد کردند همخوانی دارعنوان زمینهزندگی و بیکاری به

ز بازدارنده ا بخشی در زمینه اعتیاد و تحصیل به عنوان عواملمناسب با نوجوان، دوستان سالم، خانواده همدل و صمیمی، آگاهی

های شدند، که با نتایج حاصل از پژوهشمعرفی دختر( 112پسر و  112) حاضر در پژوهش کنندگانتمامی شرکتاعتیاد از طرف 

بودن محیط زندگی، الگوهای ( که سالم2213( و ساهمِی )2212)هوپِلی و برونِلی (؛ 2212د )(؛ بیرچ1311ِآرام و همکاران )سام

 کنند همخوانی دارد.عنوان عوامل بازدارنده از گرایش نوجوانان به سمت اعتیاد مطرح میخانواده را به سنی مناسب و سالمت

شده در این پژوهش روابط قبل از ازدواج در دو بعد جنسی و عاطفی بود که براساس نتایج حاصله دومین آسیب شناسایی       

درصد از دختران  63/25و از پسرها  2/23از دختران دارای روابط عاطفی قبل از ازدواج و  5/63/ از پسران و 12شد که مشخص

 16دیگر میانگین سنی دارندگان این رابطه حدود طرفاز ،اندنیز دارای تجربه رابطه جنسی قبل از ازدواج حاقل برای یکبار بوده

از دخترها  3/1از پسرها و  1/3 داد کهها نشانیافته همچنین سال بود، 11حدود سال و میانگین سنی زمان آغاز این رابطه 

فراهانی و آبادی(؛ خلج1313جوانمرد )های اند که این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشسابقه فرار با معشوق خویش را داشته

ازحد روابط عاطفی و جنسی قبل از که از گسترش بیش (2225( و الِکساندِر، گاردا، کانادِ، جِجِبهوی و گانارتا )1313مهریار )

 .دهند همخوانی داردازدواج در بین نوجوانان و پایین آمدن میانگین سنی شروع این رابطه خبر می

از  1/21حدود  که نشان داد نتایج. های خیابانی و سرقت بوددرگیریشده در این پژوهش های شناساییآسیب دیگر از       

 ها، مزارع و، بازغخانواده خویش ها سابقه سرقت از منزل و مغازهاز آن 5/41و  های خیابانیدرگیری اقل یکبار سابقهها حدپسر

( و تولین و 2213(؛ پارکس )2214های فارینگتون )، که این نتیجه نیز با نتایج حاصل از پژوهشاندهای دیگران را داشتهمغازه

کنند و از گستردگی های اجتماعی نوجوانان یاد میعنوان یکی از آسیببهو سرقت خیابانی های ( که از درگیری2212سِوگی )

 همخوانی دارد. دادندروزافزون آن به ویژه در جوامع فقیرنشین خبر 

که براساس نتایج حاصل از  بود،سوادی آخرین آسیب اجتماعی که در این پژوهش شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت بی       

درصد / 21اند، از پسرها دارای سطح تحصیالت راهنمائی هستند که همگی ترک تحصیل کرده 21/16 ،شدپژوهش مشخص

دیپلم و دیپلم به باال هستند که همگی مشغول به درصد  5/11و  اندها ترک تحصیل کردهاز آن 2/14 که دبیرستانی هستند
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از دخترها دارای سطح تحصیالت ابتدائی هستند که همگی ترک  21/3سواد ، از دخترها بی 25/13همچنین تحصیل هستند. 

 دارای تحصیالت 23/32اند، راهنمائی هستند که همگی ترک تحصیل کرده تدارای سطح تحصیال 14/36اند، تحصیل کرده

ی مدرک دیپلم و دیپلم به باال هستند که مشغول دارادرصد  63/2اند و ها ترک تحصیل کردهاز آن 4/11دبیرستانی هستند که 

های غلط در زمینه تحصیل نظیر دختر نباید دختران وجود نگرشدرصد  32/12پسران و  15/61 باشند، همچنینبه تحصیل می

دختران  51/21پسران و  31/11، رس خوندن آدم و منحرف میکنهکس بیکار میشی، ددرس بخونه، درس میخونی مثل فالن

دختران اجبار خانواده و والدین برای  22/41پسران و  65/25دختران فقر مالی و  14/61پسران و  12/43د تضمین شغلی، نبو

ورد آمده در مدستسوادی خویش معرفی کردند، درواقع نتایج بهعدم ادامه تحصیل را به عنوان علت اصلی ترک تحصیل و یا کم

از سازد که بیشخوبی آشکار میاست ولی اندکی تامل بهوجوان را صفر برآورد کردهسوادی در میان قشر ناین آسیب اگرچه بی

 ،حصیلهای منفی نسبت به تویژه نگرشخاطر عوامل مختلف، بهدبیرستان باالتر نرفته و بهتحصیلی این افراد از سطح درصد / 32

پیامدهای مختلفی را برای این گروه از افراد جامعه و  امر،کنند که این از تحصیل در سطوح باالتر خواسته یا ناخواسته امتناع می

  دنبال خواهد داشت.صورت کل بهنهایتا جامعه به

سال  22-12های اجتماعی در میان نوجوانان پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی انواع مختلفی از آسیبطور کلی به       

های اجتماعی )اعتیاد، روابط قبل از ازدواج، درگیری واع مختلفی از آسیبداد که انها نشانشهرستان شاهیندژ پرداخت. یافته

 هایآسیبتر به ها از یکسو لزوم توجه بیشدارند. این یافتهسال این منطقه وجود 22-12سوادی( در میان نوجوانان خیابانی و بی

 بخشی به مسئولین وحاصله از پژوهش ضمن آگاهینتایج  شود و از سوی دیگریادآور میی سنی را اجتماعی مربوط به این دوره

های اجتماعی در های پیشگیرانه در زمینه آسیبکارگیری برنامهزمینه را برای تدوین و بهتا حد زیادی ها، کردن آنهوشیارتر

د بودن تعداد کنندگان، زیاهای اجتماعی و دشواربودن کسب اطالعات از مشارکتتابو بودن آسیب .دوره نوجوانی فراهم کرد

سوادی، سرقت و درگیری خیابانی( سواالت پرسشنامه و محدود کردن آن به چند آسیب اجتماعی )اعتیاد، روابط قبل از ازدواج، بی

های اجتماعی تری از آسیبهای آتی طیف وسیعشود در پژوهشهای پژوهش حاضر بودند و لذا پیشنهاد میازجمله محدودیت

 ی قرار بگیرد. در نوجوانان مورد بررس

 

 سپاسگذاری

 نمائیم.از تمامی افرادی که در انجامِ پژوهشِ حاضر مشارکت داشتند قدردانی می
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 (. آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان 1315) سیدمرتضیه؛ دغاغله، عقیل؛ افقه، اهلل؛ کردونی، روزبآرام، عزتسام

 .12-25، صص 3، سال یازدهم، شماره فصلنامه روستا و توسعهروستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز. 

 م وفصلنامه عل(. عوامل موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان. 1316) زاده، حسین؛ فیضی، ایرجسراج
 .41-23، صص 31شماره  سال چهارم، ،دانشگاه تهران اجتماعی

 ،های ارتباطی به مادران بر کاهش بررسی تاثیر آموزش مهارت(. 1333) حسین؛ اسدی، مسعود؛ شکوری، زینب صاحبدل

 .12-61، صص 6، شماره های روانشناختی بالینی و مشاورهمجله پژوهشرفتارهای پرخطر فرزندان معتاد. 

  ،و عوامل موثر  1315-1351های های اجتماعی جوانان طی سال(. تحلیلی بر آسیب1331) سروش؛ فدوی، جمیلهفتحی

 .144-121، صص 1، سال سوم، شماره شناختی جوانانفصلنامه مطالعات جامعهبرآن. 

 فصلنامه دانش های اجتماعی به عنوان مسئله امنیت عمومی. (. تاملی کوتاه درباره آسیب1311) منش، حسینمحبوبی
 .31-3، صص 3، سال هشتم، شماره انتظامی

 

 Alexander, M., Garda, L., Kanade, S., Jejeebhoy, S., & Ganatra, B (2007). Correlates of 

premarital relationships among unmarried youth in pune district, Maharashtra, India. 

International family planning perspectives, 33(4), 150-159. 

 Alboukordi, S., Nazari, A. M., Nouri, R., & Sangdeh, J. K (2012). Predictive factors for 

juvenile delinquency: the role of family structure, parental monitoring & delinquent 

peers. International journal of criminology & sociological theory, 5(1): 770-777. 

 Alnasir, F. A., & Alfalij, A. A. (2016). Factors affecting juvenile delinquency in bahrain. 

Journal of general practice, 4(229):174-193. 

 Brickhead, T. R. (2012). Delinquent by reason of poverty. Journal of law & policy, 

38(53): 54-107. 

 Durji, O. U. (2012). Family instability & juvenile delinquency: A study of municipality. 

PHD thesis in sociology & anthropology. University of Nigeria, Nigeria.  

 Cheng, P. O., & Cheng, H. K. (2015). Effects of moral self, self-esteem & parental 

bonding on delinquency among young people in Hong Kong. International journal of 

criminology & sociology, 4(1): 119-127. 

 Chui, W.H., & Chan, H.C. (2011). Social bonds & male juvenile delinquency while on 

probation: An exploratory test in Hong Kong. Journal of children & youth services 

review, 33(11): 2329-2334. 

 Farington, D. P. (2014). Family influences on delinquency. Journal of jones & Bartlett, 

31(5): 203-222. 

 Feilhauer, J., Cima, M., Korebrits, A., & Nicolson, N. A. (2013). Salivary cortisol & 

psychopathy dimensions in detained antisocial adolescents. Journal of Elsevier 

psychology neuroendocrinology, 38(1): 1586-1595. 

 Hopely, A. AB., & Brunelle, C. (2012). Personality mediators of psychopathy & 

substance dependence in male offenders. Journal of addictive behaviors, 37(1): 947-955. 

 Lennox, Ch., & Dolan, M. (2014). Temperament & character & psychopathy in male 

conduct disordered offenders. Journal of psychiatry research, 215(3): 706-710. 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


1-91، ص 1931یر ت، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  
 

13 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Parks, A. B. (2013). The effects of family structure on juvenile delinquency. PhD thesis 

in arts, East adolescent state university, East state. 

 Panich, W. (2013). Family & personality factors in juvenile delinquency. PhD thesis in 

psychological, University of Canterbury, New Zealand. 

 Prakash, D., & Haveripeth, D. (2013). Contributing factors of juvenile delinquency. 

International journal of innovative research & development, 2(1): 8-16. 

 Spohn, R., & Kurtz, D. L. (2011). Family structure as a social context for family conflict: 

unjust strain & serious delinquency. Criminal justice review, 36(3): 332–356. 

 Sica, C., Drisland, L., Caudek, C., Angrilli, A., Bottesi, G., Cerea, S., & Ghisi, M. (2015). 

A test of the construct validity of the psychopathy measure in an Italian community 

sample. Journal of personality & individual differences, 82(1): 163-168. 

 Sahmay, K. (2013). A study on factors underlying juvenile delinquency & positive youth 

development programs. PhD thesis in arts, department of humanities & social sciences 

date: national institute of technology Rourkela. 

 Sharma, A. (2012). Correlates of juvenile delinquency: the role of family environment & 

self- esteem. Journal of advances in Asian social science, 4(1): 773-777. 

 Tulin, G. I., & Sevgi, C. (2012). A study on the effects of family & delinquent peers on 

juvenile delinquency in Turkey. Journal of advances in applied sociology, 2(1): 66-72. 

 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/

