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Background: The present study was conducted in order to compare 

the self-concept and family emotional condition among delinquent 

adolescents who stay in Ahvaz adolescent’s correction center with a 

normal control group.  

Materials and Methods: This investigation is a descriptive and 

comparative cross-sectional study. Our population includes all delin-

quent boys who stayed in Correction and Nurturance Center of Ah-

vaz in addition to all of the high school students from four education-

al regions in Ahvaz city, during 92-91 school year. 60 participants 

were randomly selected and assigned in two groups (n=30). Hill Bern 

family emotional condition scale and Self-Perception Scale (from 

Mandaglio & Pyryt) were used to measure research variables. To 

compare two groups, data were analyzed with independent t-test.  

Results: The results showed that there is significant difference be-

tween two normal and delinquent groups of adolescents in terms of 

family emotional condition and self-concept.  

Conclusion: According to our findings, it seems that inappropriate 

family emotional climate effects on self-concept formation in delin-

quent adolescents.  

Keywords: family emotional climate, self-concept, delinquent ado-

lescents  
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 مقاله   قحقیق   

 تحلیل   ش ج   اط   خانوا   باشطود    ار   بطد   اناو     د    شطاطوشا    ا   ا 

 3131آبان      22ت ريخ   يري:               3131آبان      31ت ريخ   اح:               3131خرداد      33 ت ريخ   يري :  

 چکیده

 1عبدالزه:ا   مم م 

  *2می    به:ام   يین  

دانشیار   وروه   روانش،اد ن   دانشومه   یتی    قربی     و   3

روانش،اد ن   دانشهاه   شچیم   امران   اویا،ن   اویا،ن   

 ایران.
مرب ن   روانش،اد ن    چاد   دانشهاو    خی،د انن   2

 اویا،ن   ایران.   

 مويسنده   مسلو  *

 نیا   بچرا    پیمان
 +(39)3111121323قتفن:   

 پست   الو رونی :
bpeymannia@yahoo.com  

این   پهووب   با   ومس   مقایسه    ی   یاوف    خانیاده   و   خیدپ،ماره   در   نی یانان   بزووار   دا ن    انین   مقدمه     

 اصالح   و   قربیت   شچر   اویا،   با   وم ایان   یاد    ان ا    شم.   

ا    ادت.    امیه   آم ار        مقایسه   -پهووب   ضا ر   ی    متالیه   قیصیف    ا،   نی    مقتی ه        مواي   ر   رر 

میردنظر   در   این   پهووب   شامو    تیه   نی یانان   پسر   بزووار   مس قر   در    انین   اصالح   و   قربیت   شچر   اویا،   و   

باش م     ه   در   د ا          وپرور    شچر   اویا،   م    وا    نیاض    اچاروانه   آمی،    آمی،ان   دبیرد ان    تیه   دانب

ن ف ر(        01نفر    )م مییا        11مشغی    به   قحصیو   بیدنم.   ا،   میان    امر   م  یر   دو   وروه       33-32قحصیت    

صیرت   قصاد     داده   ان نا.   شمنم.   برا    د، ب   م غیروا    پهووب   ا،       متالیهن   به   ی،یان   نمینه   میرد   به

یاب  ادراک خید م،ماوتیی و پ  ریت اد  ف اده    پردش،امه  ی یاوف  خانیاده ویو برن و پردش،امه ،می،ه    

ددت   آممه   ا،   دو   وروهن   ا،   رو    آمار   قیصیف    و   آ،مین   ق    مس  ق و        وا    به   م،ظیر   مقایسه   داده   وردیم.   به 

 اد فاده   شم.   

وا    ضاصو   ا،   پهووب   نشان   داد    ه   بین   دو   وروه   ا،   لح ا      ی   ی او ف     خ ان یاده             یا  هه         ي :یه

 وخیدپ،ماره   قفاوت   می،ادار    و ید   دارد.   

ردم    ی   یاوف    نام،ادا   خانیاده   نی یانان   بزووار      وا    می ید   به   نظر   م    با   قی ه   به   یا  هگی:ی       مییجه

 وا   مر ر   ادت.      ویر    خید   پ،ماره   آن   در   شوو

  ی   یاوف    خانیادهن   خید   پ،مارهن   بزووار    نی یانان   ه      کلید   را ه
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بر   اومیت   این   می ی ن   قحقیقات                                                .   ب،ا        3باشم                  بزووار    م             
وا    بزووار    و   قنت                                     بردن   به   یتو   و   انهیزه                                  م،ظیر   پ                 ا    به             وس رده      

شمه   ادت.   در   بررد                                     یانان   ا،    یانین   و   و، اروا    ا  مای    ان ا                                                      
نی    خانیاده   و   رابته   آن   با   بزووار     ه   قید     ،یفر   و   پ ردین                                                                                    

بی،     ،،مه   بزووار                                   صیرت   ور تن   مشن    شم   بچ رین   پیب                                       
وا   با   والمی،شان   ادت   و      بم   بیدن   این   رابته                                                                      نی یانان    یفیت   رابته   آن                             

وا    م یمد   دیهر    نیز                                           باشم.   پهووب                   وا   م              مس ا   بزووار    آن                   
ان ا    شمه   ادت    ه   نقب   بر س ه   خانیاده   و   منصیصاا    ی   یاوف                                                                                 

ی،یان   بچ رین                          خانیاده   و    یفیت   رابته   نی یانان   با   والمین   خید   را   به                                                                    
.   در   میرد   اومیت                               2-0              انم         نمیده                 بی،     ،،مه   بزووار    مترح                                   پیب   

وا   و                  خانیاده   بایم   وفت    ه   خانیاده    انین   اصت    ضف    و، اروان   د،ت                                                                         

 مقدمه     

ی،یان   ی    اخ ال    ر  ار    و   ا  مای                                                      بزووار     یدک   و   نی یان   به                                
نظران   یتی    ا  مای ن                                   ا،   دیربا،   در    یامر   من ت    میردقی ه   صاضا                                                  

وای                 روانش،اد    و   م نصصین   قیتی    و   قربیت   بیده   ادت.   ناو، ار                                                                     
و رحن   پرخاشهر ن   ای یادن                                       ا،     یو   اد یما    دخانیاتن    ر.                                    

خریمو رو    میاد   منمرن   قنریا   امیا    ممردهن   در ت   و     و    ه   ا،                                                                                  
ی،یان                 شینمن   به                وا    نظا    آمی،ش    و   نظا    ا  مای    محسی.   م                                                            آ ت   

قیان   وفتن                       انم.   در   قیری    بزووار    م                                       شمه         ایما    بزووارانه   ش،اخ ه                          
دوم   و                   ور   یمت     ه   انسان   آواوانه   و   ب،ابر   اخ یار   و   اراده   ان ا    م                                                                               

 م،اا   با    یانین   ی    دا،مان   ا  مای    مغایرت   داش ه   باشمن    ر    قتق                                                                                        
شید.   ضا    اور    ر    در   محموده   د،     ید     قا   نی یان    ر    دومن                                                                                         م   
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وا    ا  مای ن   شالیده   اد یار   پیینموا    ا  مای    و   رواب                                                                              ار،     
خییشاونم ن    انین     چت   برو،   و    چیر   ییاو    انسان    و   موان                                                                               

ا    ادت    ه                         انما،ه            برا    پرور    ا  مای     یدک   ادت.   اومیت   آن   به                                                      
دالمت   و   بال،مو    ور    امیه   وابس ه   به   دالمت   و   رشم   خانیاده   در   آن                                                                                        

 .   خانیاده   مان،م   ور   نظا    ا  مای    دارا    نیا،وا    اولیه   ادت                                                                                1ادت           
قیان   به   اضسا    ار،شم،م ن   ام،یت    یزیو ن                                                           وا   م               ه   ا،   میان   آن                   

صمیمیتن   قیت    و   وابس ه ن   اضسا    مسرولیتن   ای مادن   نیا،   به   ق ییم                                                                                    
دیهرانن   نیا،   به   شاد    و   می قیت   و   نیا،وا    می،ی    اشاره   نمید    ه                                                                                       

 .   در             9باش،م                   ا  مای    م                   ای    ا،   نیا،وا    روان                                 ،یرم مییه         
وا   نادال    ادتن   ای ا   پیید ه                                              وای     ه     ا    روان    در   آن                                        خانیاده       

برنم   و    ید ان   و                                 ضا    نزا    و    شموب   با   یومیهر   به   در   م                                                          در  
 .        9شینم                  نی یانان   آنن    ربانیان   اصت    ا،ین   شرایت    محسی.   م                                                              

ویهه   والمین   ا،   ق  یر    ی                                           این   درضال    ادت    ه   اور   ا راد    امیه   به                                                  
یاوف    خانیاده   و   یمتورد   خید   بر   رو    دالمت   و   شوی ای     ر،نمان                                                                                  

 ،،مه                 آواه   باش،من   دی    خیاو،م    رد    ه     ای    آرا ن   م یاد    و   ضمایت                                                                            
  .  3را   برا     ر،نمان   خییب   مچیا    ،،م                                                

ویر                 برخ    دیهر   ا،   پهووشهران   به   نقب   بر س ه   خانیاده   در   شوو                                                                           
ی،یان   م ا    پهووب                                 ،،م.   به                پ،ماره   در   ا راد   بزووار   اشاره   م                                                خید   

دوم   محی    قیامت    ،نمو    برخیدپ،ماره   و   اض ما                                                                   بیرن   نشان   م                 
 یتم   در                      .   وم ،ین   برون                  3بزووار    در   نی یانان   ق  یرو ار   ادت                                                 

ویر   می،ادار                           متالیه   خید   نشان   داد   ار،یاب    خیدپ،ماره   با   بزووار    به                                                                   
پ،ماره   یو    ا،                              .   در   قیری    خیدپ،مراه   بایم   وفت   خید                                              31رابته   دارد                    

ا    ا،                   مفاوی    اداد    نظریه   را ر،   ادت   و   شامو   م مییه                                                        
 رد               ی،یان   ی    می ید   م،حصربه                                  وادت    ه   شن    خید   را   به                                     ویهو      

آورد.   دروا ر                          ددت   م                ،م   و   ا،   وری    رواب    ا  مای    به                                                ادراک   م           
وا     رد   ا،   خییب                                 پ،ماره   به   م مییه   اضساداتن   ا وار   و   برداشت                                                          خید   

نیبه   خید   و    بر   ادراک                                        شمه   به              شید   این   خییش ن   ادراک                                اوال    م          
 .   خید   پ،ماره   ا،   او                                   33 رد   ا،    چان   و   و    بر   ر  ار   او   ق  یرو ار   ادت                                                                    

قمری    با   قربیت   والمین   شرو    به   شوی ا   شمن                                                                 ،نمو    شن    و   به                    
 ،م.   اور   میان   والمین   درویر    و    شموب   آشوار   و ید   داش ه                                                                                  م   

باشمن    ر،نم   خانیاده   داار   قیار    روان    شمه   و   میان   دو    تا   پمر   و                                                                                          
ورس   پمر                     ورس   مادر   و   واو    به                                شید.   واو    به                      مادر   دروردان   م                    
قیانم   ا،   شنص    پش ی ان                                          ،م   و   ،مان    و     ه   نم                                      ورایب   پیما   م                  

ای    در                     .   در   ضا    ضا ر   می    قا،ه                                 4شید                  ،م   داار   دروردان    م                           
خصی     سا   آواو    نس ت   به   خید   پ،ماره   در   یامه   مرد    و   ا راد                                                                                  
م نص    در   ضا    رشم   ادت    ه   در   ارق ا    با   مشوالت   ا  مای    و                                                                                
خانیادو ن   و ییت   قحصیون   بزووار ن   ای یاد   به   الوو   و   میاد   منمر                                                                                  

وا                 .   در   م می    با   قی ه   به   پهووب                                        32و              31شید                 ا راد   مترح   م                  
ور  ه   در   ،می،ه   ش،ادای    یتو   و   ییامو   مس ا   بزووار    در                                                                                ان ا      

وای    ا،   این   نمینه   در    شیرن   محققین                                                         نی یانان   و   میمود   بیدن   پهووب                                   
 ،،م   قا   ب یان،م   نقب   م غیروا     ی                                                     در   پهووب   ضا ر   قال    م                             

یاوف    خانیاده   و   خیدپ،ماره   را   در   بزووار    نی یانان   پسر   ا،   وری                                                                                       
 وا   میردبررد     رار   دو،م.                                   مقایسه   آن   با   وم ایان   یاد    آن                                      

 ه    مواي   ر   رر               
ا    ادت.                     مقایسه            -پهووب   ضا ر   ی    متالیه   قیصیف    ا،   نی    مقتی                                                       

 امیه   آمار    میردنظر   در   این   پهووب   شامو    تیه   نی یانان   پسر                                                                               
بزووار   مس قر   در    انین   اصالح   و   قربیت   شچر   اویا،   و    تیه                                                                             

وپرور    شچر                        وا    نیاض    اچاروانه   آمی،                                     آمی،ان   دبیرد ان                       دانب    
مشغی    به   قحصیو   بیدنمن                                       33-32اویا،    ه   در   دا    قحصیت                                     

نفر(                01نفر   )م مییاا                          11باشم.   ا،   میان    امیه   م  یر   دو   وروه                                                         م   
ی،یان   نمینه   ان نا.   وردیم.   دام،ه   د،                                                          صیرت   قصاد     داده   به                               به  

دا    ادت.   اوالیات                               30ال                31 ،،مه   در   این   پهووب                                    ا راد   شر ت            
میرد   نیا،   در   این   متالیه   با   اد فاده   ا،   دو   پردش،امه   ،یر   ا،   ا راد   نمینه                                                                                                    

 آور    شم.                       مر   
مقیا     ی   یاوف    خانیاده   ویو   برن:   مقیا     ی   یاوف    خانیاده                                                                              

 چت   د، ب   میزان   مچرور،    در                                             3304قید    ویو   برن   در   دا                                  
والمین   داخ ه   شم   و   دربردارنمه   وشت   خرده   مقیا                                                                -قیامالت    یدک             

وا    مش رکن   ومیه   دادنن   ای مادن                                                 مح تن   نیا، ن   قا یم    ردنن   ق ربه                                      
باشمن                 درا    م                30قشیی    و   اضسا    ام،یت   ادت.   این   مقیا    شامو                                                           

 .   پاد    به                    1 ه   ور   دو   درا    مرق     به   ی    خرده   مقیا    ادت                                                                  
باشم.                 ا    م              وزی،ه           ب،م    پ،                 صیرت   مقیا    لیورت   و   رق ه                                     درا ت   به          

در   خصی    پایای    این   پردش،امهن   میدی    شیش ر    در   قحقی    خید                                                                              
 رایا   پایای    وشت   خرده   مقیا     ی   یاوف    خانیاده   را   با   اد فاده   ا،                                                                                         

و   با   اد فاده   ا،   رو    با،                                             13 1قا              00 1رو    آلفا     رون ا    بین                                 
وزار    نمید   و   با   اد فاده   ا،   رو    دو   نیمه                                                                  19 1قا              11 1آ،مای    بین                  
به   ددت   آورد   و    ریا   پایای     و   مقیا                                                             93 1قا              43 1 ردن   بین                

محاد ه   نمید    ه                              91 1را   با   اد فاده   ا،   رو    آلفا     رون ا    برابر   با                                                                 
  .  34دوم                 پایا   بیدن   این   پردش،امه   را   نشان   م                                              

مقیا    ادراک   خید   )خید   پ،ماره(:   برا    ار،یاب    خید   پ،ماره   ا،                                                                                
(   اد فاده   شم.                       3331پردش،امه   ،می،ه   ادراک   خید   م،ماوتیی   و   پ    ریت   )                                                            

این   پردش،امه   ا،   ده   بنب   قشویو   شمه   ادت:   بنب   او    اوالیاق                                                                                
در   میرد   م غیروا    دمیورا ی ن   ا راد   نمینه   پهووبن   م و   دن   و                                                                               

شیدن   بنب   دو    میزان   اومیت   نظر   ا راد     ه   در                                                                      ،    را   شامو   م                     
میت (   و   میزان   اومیت                                     و       ،نمو    نقب   دارنم   )پمرن   مادرن   بچ رین   دودت                                                   

اچار   مقیله   قحصیت ن   ا  مای ن   ور،ش    و   ار،ش    میرد   درا     رار                                                                                
صیرت                شید   نظر   خید   را   به                               آمی،ان   خیاد ه   م                           ویرد   و   ا،   دانب                          م   

اومیت(   نشان   دو،م.   بنب   دی    پردش،امه                                                        )خیت    مچ ن   مچ    و   ب                            
شید    ه   نظرات                            آمی،ان   خیاد ه   م                           درا    ادت   و   ا،   دانب                                24شامو          
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1: Family Network 

 نقب    ی   یاوف    خانیاده   بر   خید   پ،ماره   در   نی یانان   بزووار

خید   را   بر   ادا    مقیا    لیورت   )ا،    امالال   میا ق    قا    امالال   منالف (                                                                                        
 ،                وای    ا،     یو   اضسا    م                                    مشن     ،،م.   در   این   پردش،امه   درا                                          

 ،،مه   دیمواه   ار،یاب                                      ،م   باوی    وس  ن   بیان                                بچ رین   دود      ور   م                          
قر              دن   خید    باوی                        وا    و               وای    ا،     یو   من   ا،   ب ه                                      با،قاب    و   درا                   
وای    ا،     یو   من                                  ،،مه   دیمواه   مقایسه   ا  مای    و   درا                                                   وس  ن   بیان            

 ،،مه   دیمواه   اد،اد                                    ا     ه    رد   خیب    وس  ن   بیان                                         به   خید   ا  ات    رده                       
درا    اچار   نی    خید   پ،ماره   )قحصیت ن                                                       24ادت.   دروا ر   این                         

 .   پایای    این   پردش،امه                                  31د، ،م                   ا  مای ن   ور،ش    و   ار،ش (   را   م                                        
ودیته   ال ر،    و   دامان    و   با   اد فاده   ا،   دو   رو    بررد    شمه   ادت.                                                                                               به  

برا    بررد    ومسان    درون    این   پردش،امه   ا،    ریا   آلفا     رون ا                                                                                   
م،ظیر   بررد      ات   آن   نیز                                           وزار    شم.   به                      91 1اد فاده   و   مقمار   آن                              

به              91 1د،     اد فاده   شم    ه   م مداا    ریا   پایای                                                              ا،   رو    دوباره                 
  .  30      ددت   آمم                 

 ه         ي :یه     
دوم    ه   میان   دو   وروه   نی یانان   بزووار                                                           نشان   م                3وا     مو                       یا  ه     

وا    مح تن   ق ربه   مش رکن   قشیی ن                                                 و   یاد    ا،   لحا    خرده   مقیا                                    
وا   نشان                     دار   و ید   دارد.   میانهین   وروه                                         ای ماد   و   ام،یت   قفاوت   می،                                  

دوم   مح تن   ق ربه   مش رکن   قشیی ن   ای ماد   و   ام،یت   در   خانیاده                                                                                     م   
قر   ا،   نی یانان   یاد    ادت.   وم ،ین   نی یانان                                                                نی یانان   بزووار   پایین                         

قر    در                    بزووار   دارا    خیدپ،ماره   قحصیت ن   ا  مای    و   ار،ش    پایین                                                                  
 مقایسه   با   وم ایان   یاد    خید   وس ،م.                                           

 گی:ی          ب     ر   مییجه               
این   پهووب   باومس   بررد    نقب   م غیروا     ی   یاوف    خانیاده   و                                                                             
خیدپ،ماره   در   نی یانان   بزووار   ان ا    شم.   در   این   راد ا   نی یانان                                                                                    
بزووار   مس قر   در    انین   اصالح   و   قربیت   شچر   اویا،   با   نی یانان                                                                                  

 یربزووار   مقایسه   وردیمنم.   ن ای    ضاصو   ا،   پهووب   نشان   داد    ه    ی                                                                                      
قر   ا،   وم ایان   یاد    بیده                                           یاوف    خانیاده   در   نی یانان   بزووار   نامتتی.                                                  

انمن   وم ،ین   این   ا راد   اضسا                                                و    م ر   میردقی ه   و   مح ت   بیده                                     
انم.   ا،                     ام،یت    م ر    در   خانیاده   در   مقایسه   با   نی یانان   یاد    داش ه                                                                         

دی    دیهر   نی یانان   بزووار   در   مقایسه   با   نی یانان   یاد     م ر   ا،                                                                                     
ویرنم   و   ای ماد   خانیاده   به                                             دی    والمین   خییب   میرد   قشیی     رار   م                                               

وای     ه    ی   یاوف    نامتتی.                                            وا    م ر   ادت.   این   ن ای    با   پهووب                                                 آن  
ی،یان   یو    ا،   ییامو   مر ر   بر   بزووار    نی یانان    تمماد                                                                              خانیاده   را   به                 

قیان                 .   در   ق یین   این   ن ای    م                                   1ن       1ن       31ن       39 ،من   ومنیان    دارد                                   م   
به   این   مساله   اشاره   نمید    ه   اهینه    ر  ار   والمین   با    ر،نمان   در                                                                                        

 ،م   و   با   و ید                               ویر    نظا    ر  ار     ید ان   نقب   مچم    ایفا   م                                                             شوو   
 .        33بی     قغییرات   رو،انهن   ومیاره   ا،   الهیی     اب     برخیردار   ادت                                                                                

دوم   والمین   ا راد   بزووار   ر  اروا    با  اق                                                               وا   نشان   م                     ن ای    پهووب             
وا   و    ر،نمانشان   و   ن ید    ی   یاوف                                                        نماش ه   و   خ    یاوف    بین   آن                                  

 .        21 ،م                 م،ادا   در   خانیاده   به   ای اد   و   وس ر    بزووار     م    م                                                                   
وم ،ین   داقیر   می قم   ادت   میان   ای ا    خانیاده   اضساداق    و ید                                                                             
دارد    ه   اور   این   اضسادات   ش،اخ ه   نشینم   و   به   درون   رین ه   شینمن                                                                                      

نف    ا راد   خانیاده                                 برد   و   یزت                   وا    ر اه   خانیادو    را   ا،   بین   م                                                 ریشه    
آیم   به   نظر   او   پمر   و   مادر   بایم   با   مچارت   یمو    رده   و   ا،                                                                                          پایین   م           

دار                .   ا،ین   والمی،    یچمه                          1رواب    خانیادو    آواو    داش ه   باش،م                                                
وا    بال،مه   خیاو،م   بید   و   نمینه   ،نمه   ا،   نی    ردالت   خانیادو                                                                                         خانیاده       

را   در    چت                         3وس ،م.   ردال      ه    شاروا    می ید   در   ش وه   خانیادو                                                              
ی،یان   ییامو                          ،م.   والمین   به                        رشم   و   قیلیم   ومایت   م                                   ن خال یت     

وا   و    ،ین   م یمد    دارنم                                          ای اد ،،مه   این   محی    نیا،   به   آمی،    رو                                                  
قا   قغییرات    ،    را   در   نهر ن   ر  ار   و   رواب    خید   با   ای ا    خانیاده                                                                                           

 میغی:ه 
تف رت    ام :اف   ممی ر می مگین

 ه    می مگین
 p-value ام ره   ت    مسیق  يرجه   ادايی

 یاد  بزووار یاد  بزووار

 113 1 44 4 3 -93 3 13 3 11 3 02 1 11 1 مح ت
 101 1 12 3 3 -21 1 31 1 34 1 11 1 11 1 نیا، 
 123 1 01 3 3 -31 1 30 1 91 1 49 1 11 1 ق ییم

 33 1 11 2 3 -03 1 90 1 29 3 42 1 11 0 ق ربه   مش رک
 30 1 91 3 3 -42 1 93 1 39 3 40 1 14 1 ومیه
 113 1 14 1 3 -33 2 11 1 09 1 13 1 02 1 قشیی 
 113 1 11 1 3 -11 2 42 1 13 1 11 1 41 1 ای ماد
 113 1 92 4 3 -13 2 34 1 43 1 11 1 92 4 ام،یت

 113 1 33 0 3 -22 1 31 3 01 3 24 32 12 1 خیدپ،ماره   قحصیت 
 113 1 11 4 3 -21 1 31 1 90 1 92 31 02 31 خیدپ،ماره   ا  مای 
 40 1 14 3 3 41 1 10 1 12 3 22 32 02 32 خیدپ،ماره   ور،ش 
 113 1 34 1 3 -11 2 12 3 94 1 14 31 13 31 خیدپ،ماره   ار،ش 

 میانهینن   انحراس   مییار   و   ن ای    آ،مین   ق    مقایسه   م غیروا    پهووب   در   دو   وروه   نی یانان   بزووار   و   یاد                                                                                                                                         1جدر           

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
3.

3.
13

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
93

.3
.3

.1
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 6

http://dx.doi.org/10.30505/3.3.135
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1393.3.3.1.6
http://jpmed.ir/article-1-163-fa.html


Journal of Police Medicine 

139 
 

Fall 2014; Vol. 3, No. 3: 135-140   

ای اد   نمای،م   و   درن ی ه     ای    ضا     ا،   پ یر    در   خانه   را   به   و ید                                                                                           
م،م               وا    خید   بچره                      آورنم   قا    ر،نمانشان   در   ان ا    امیر   ا،   قما    قیانای                                                                  

  .  23وردنم             
وا    پهووب   نشان   داد   خیدپ،ماره   قحصیت ن   ا  مای    و                                                                        دیهر   یا  ه            

قر   ا،   وم ایان   یاد    ادت.   این   ن ای    با                                                              ار،ش    نی یانان   بزووار   پایین                                 
دو،م   محی    قیامت    ،نمو    برخیدپ،ماره   و                                                          وای     ه   نشان   م                            پهووب     

و             21اض ما    بزووار    در   نی یانان   ق  یرو ار   ادتن   ومنیان    دارد                                                                            
قیان   وفت   رشم   خیدپ،ماره    ید ان   و                                                      .   در   ق یین   این   ن ای    م                                   22

ویهه   والمین                         وا   ا،   خانیاده   و   به                                نی یانان   با   ق ار.   و   ادرا ات   آن                                        
وابس ه   ادت   و   در   این   میان   پیینم   یمی    و   رابته   یاوف    میان   والمین                                                                                           
ضا ز   اومیت   بیده   و   این   پیینم   بای    پرور    ض    خیدباور    و                                                                              

 .   درک   مفچی    خیدپ،ماره   و                                      24شید                 نف    در    ر،نمان   م                              ای مادبه        
وا    مچم                       قیانم   نشانه                   ادراک   خید   در   ارق ا    با   مشوالت   ر  ار    م                                                     

وا    ،یرب،ای    بزووار    و   ر  اروا     ما  مای                                                                را   برا    انهیزه                  
پ،ماره   و    ی   یاوف    خانیاده                                             ردم   بین   خید                      راو    آورد.   به   نظر   م                              

ارق ا    ق،هاق،ه    و ید   داش ه   باشم.   به   یقیمه   را ر،   شن    خید   را   بر                                                                                         
نمایم   نه   برضسا   آن ه                                      ،،م   ار،یاب    م                          ادا    آن ه   دایرین   قصیر   م                                 

 ،م.   بر   این   ادا    نی یانان   به   دلیو   نیا،   به   قی ه                                                                            خید    قصیر   م                 
 ،م.   این   نیا،   نیروم،م   در                                            وا    والمین   خید   قی ه   م                                     م  ت   به   ار،یاب                    

وا                وایب   در   میرد   ار،                              شید   قا   و    در     اوت                                نی یانان   می ا   م                     
وا    خید   اومیت   دوم.                                    قر   ا،   ار،یاب                        وا    والمین   بیب                        خید   به   ار،یاب                   

شمهن                دروا ر   نی یانان     ه   دارا    خیدپ،ماره   وا  ن   خی.   قیری                                                                  
قر                وماو،    و   ققری اا   با  ات   وس ،م   ا،    ی   یاوف    خانیاده   دال                                                                         

وای     ه   صمیمیتن                                .   بر   این   ادا    در   خانیاده                                   21برخیردارنم                  
قیانم   و      ات                             مح تن   یش    و   مچربان    ضا     ادتن   نی یان   م                                                      

خیدپ،ماره   را   ضف     ،م   و   و    می  ات   قغییرات   متتی.   در   شنصیت                                                                                 
وا    پهووب   پیش،چاد                                  .   با   قی ه   به   یا  ه                           21خییب   را    راو    آورد                                

وا    یاوف    نی یانان   آش،ا   نمیده   و                                                     وا   را   با   ویهو                           شید    ه   خانیاده                        م   
وا   آمی،    داد.   وم ،ین                                      وا     ر،نم   پرور    متتی.   را   به   آن                                                د     

بایم   به   والمین   آواو    داد    ه   خیدپ،ماره    یدک   و   نی یان   در   ومان                                                                                       
 ویرد.           وا    ننس ین    ید     شوو   م                                      دا    

وا    پهووب   ضا ر   ض          نمینه   آمار    و                                                             ا، مته   محمودیت                
دا    و   یم                          30قا              31وم ،ین   بررد    بزووار    در   محموده   د،                                                   

شید               وا    د،    و    ،س    بید.   ل ا   پیش،چاد   م                                                       بررد    آن   در   دایر   وروه                             
صیرت   ومزمان   در   دایر   د،ین   قحیل    و   با                                                             وای    به               ا،ین   پهووب            

 قیماد   نمینه   بیش ر   در   آی،مه   صیرت   ویرد.                                                 
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 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
3.

3.
13

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
93

.3
.3

.1
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://dx.doi.org/10.30505/3.3.135
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1393.3.3.1.6
http://jpmed.ir/article-1-163-fa.html
http://www.tcpdf.org

