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Aims Today application of new communication technologies have become increasingly 
popular among adolescents, which has the risks in addition to the benefits. One of these risks 
is newfound social harms that include the harms associated with the new technology. The aim 
of this study was to determine the role of Islamic lifestyle in reducing newfound social harms 
from the perspective of managers and teachers of primary schools in district 1 of education 
department of Tabriz.
Instruments & Methods This descriptive-correlational research was carried out among 335 
teachers and 135 head masters of primary schools of district 1 of Tabriz education department 
in 2018-2019. The subjects were selected using relative random sampling. The Kaviani 
questionnaire and a researcher-made questionnaire were used to measure the Islamic lifestyle 
and dimensions of the newfound social harms, respectively. Data were analyzed using SPSS 21 
software through Pearson correlation and multivariate regression tests.
Findings There was a significant correlation between the Islamic lifestyle and components of 
the use of new communication and information technologies (r=-0.204; p=0.001) with suicide 
due to computer games (r=-0.150; p=0.001). There were no significant correlations between 
the Islamic lifestyle and components of social deviations and risky behaviors (p>0.05). The 
Islamic lifestyle generally predicted 0.7% of newfound social harms.
Conclusion Based on the perspectives of teachers and head masters of primary school in 
district 1 of Tabriz, the Islamic lifestyle reduces newfound social harms.
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 چکيده

ای های نوین ارتباطی، در میان نوجوانان رشد فزایندهامروزه کاربرد فناوریاهداف: 

یافته است که در کنار مزایای آن، خطرهایی نیز به همراه دارد. از جمله این 

های مرتبط با فناوری جدید آسیبهای اجتماعی نوپدید هستند که خطرات، آسیب

شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سبک زندگی اسالمی را نیز شامل می

های نوظهور اجتماعی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی در کاهش آسیب

 ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز انجام شد.

نفر از  ۳۳۵این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در بین  ها:ابزار و روش

نفر از مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز  ۱۳۵معلمان و 

گیری تصادفی نسبی انجام شد که به روش نمونه ۱۳۹۷-۹۸در سال تحصیلی 

برای  و کاویانینامه انتخاب شدند. برای سنجش سبک زندگی اسالمی از پرسش

ساخته استفاده نامه محققهای نوظهور اجتماعی از پرسشسنجش ابعاد آسیب

های و با استفاده از آزمون SPSS 21 افزارها توسط نرمشد. تجزیه و تحلیل داده

 همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت.

های نوین های استفاده از فناوریبین سبک زندگی اسالمی و مولفه ها:یافته

ای های رایانه) و خودکشی در اثر بازیp=۰۰۱/۰؛ r=-۲۰۴/۰ارتباطی و اطالعاتی (

)۱۵۰/۰-=r ۰۰۱/۰؛=pدار وجود داشت، ولی بین سبک زندگی ) همبستگی معنی

اری دهای انحرافات اجتماعی و رفتارهای پرخطر همبستگی معنیاسالمی و مولفه

  %۰٫۷ طور کلی توانستمی به). سبک زندگی اسال<۰۵/۰pمشاهده نشد (

 بینی نماید.های نوظهور اجتماعی را پیشآسیب

از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک تبریز، سبک  گیری:نتیجه

 شود.های نوظهور اجتماعی میزندگی اسالمی موجب کاهش آسیب

 های اجتماعی، مدیران، معلمانسبک زندگی، آسیب ها:کلیدواژه

 

 ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:

 ۱۰/۰۳/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

P

*
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 مقدمه

 لیهاو قرون از اسالم در. نیست جدیدی موضوع زندگی سبک موضوع

 ابعاد، بیان به خود یهاکتاب در علما از بسیاری حاضر عصر تا

 ندچ طی متاسفانه. اندپرداخته زندگی سبک چگونگی وها شاخصه

 بسیاری در و شده متاثر غرب فرهنگ از ما زندگی سبک اخیر دهه

 ابعاد در دانشگاه در ما جامعه. است شده وارد ما زندگی ابعاد از

 صورتبه و بزرگ ابعاد با رسانه حوزه در و عمیق صورتبه و کوچک

Pاست کرده برقرار ارتباط غرب فرهنگ با سطحی

[1]
P .سبکی بنابراین 

 .دباش اسالمی زندگی سبک باید ،کنیممی انتخاب زندگی در که

 سبک رب تاثیرگذار ودهنده شکل تواندمی ،معنویت و دینی دستورات

 امهی را آنها شکوفایی و رشد زمینه دتوانمی و باشد افراد زندگی

 اشین شکست هنگامکه به است عاملی اسالمی زندگی سبک .نماید

 تا سازدمی قادر را فرد ،تعارض وجود یا اهداف به نیافتندست از

 مردم با مناسب ارتباطات ایجاد به دیگران و خود بهتر شناخت ضمن

 کسب از که عواملی از یکی. بپردازد اجتماع و محیط با سازگاری و

 عوامل رتاثی تحت آدمی رفتار. است آدمی رفتار پذیردمی تاثیر زندگی

 هک رسدمی کمال به صورتی در انسان شخصیت و دارد قرار اجتماعی

 ارهایفش. باشد داشته وجود مناسبی تبادل و تعادل محیط و او بین

 نانسا دیگر سوی از و دارند فرد رفتار بر فراوانی تاثیر اجتماعی

 لکهب شود،می سازگار محیط با تنهانه او است؛ پذیرانعطاف موجودی

Pکندمی دگرگون خود خواسته بر بنا نیز را محیط

[2]
P .شناسیآسیب 

 که مشکالتی انواع بررسی به که است عواملی از یکی نیز اجتماعی

 علل کندمی سعی و پردازدمی هستند مطرح اجتماعی سطح در

 مورد غیره و اجتماعی، فردی مختلف هایجنبه از را آنها مختلف

 لولمع و حاصل اندیشمندان از بعضی تعبیر به دهد که قرار بررسی

 و دارند وجود جوامع اکثر در و هستند صنعتی انقالب مستقیم

 از مورد این در را مختلف جوامع آنچه اما. گذارندمی را خود تاثیرات

 وجودآورندهبه علل به جوامع این نگرش نوع سازد،می متفاوت هم

Pاست آن بهبود و اصالح راهکارهای و هاآسیب

[3]
P.  

 تلفن و اینترنت جمله از ارتباطی نوین هایفناوری کاربرد امروزه

 امروز، جهان در. است یافته ایفزاینده رشد نوجوانان میان در همراه،

 و ترینفراگیر  همراه تلفن و اینترنت رسانه برتری با ایرسانه فرهنگ

 روی رتاثی این ثقل مرکز. است جامعه در تاثیرگذار فرهنگ ترینقوی

 ر،دیگ عبارتی به. است جوانان و نوجوانان یعنی رشد، حال در نسل

 را آموزاندانش ویژهبه امروز، جوانان زندگی از توجهی قابل بخش

 رتباطا این چند هر. دهدمی تشکیل همراه تلفن و اینترنت با ارتباط

 ارکن در اما شود، منجر یادگیری مختلف هایمهارت رشد به تواندمی

Pاست کمین در نیز آن پنهان خطرهای مزایا، و هامهارت این

[4]
P .از 

 کههستند  نوپدید اجتماعی هایآسیب خطرات، این جمله

 هایآسیب. ندشومی شامل نیز را جدید فناوری با مرتبط هایآسیب

 و همراه تلفن ای،رایانه هایبازی ماهواره، از استفاده از ناشی

 اعیاجتم هاینوآسیب. گیرند قرار مجموعه این در توانندمی اینترنت

 بهشدن تبدیل حال در اکنونهم و شد مطرح دنیا در ۱۹۹۰ سال از

 اخالقی و فکری عاطفی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، معضل یک

Pاست

[5]
Pیمتفاوت گزارشات پدیده، این رشد به رو روند وجود با ، ولی 

 مجازی فضای از زاآسیب استفاده شیوع نرخ. دارد وجود آن شیوع از

 %۸۶ تا ۸/۳ بین ایران در و شده برآورد %۸۰ تا ۶ از طیفی جهان، در

Pاست شده گزارش

[6]
Pاینترنت، به دسترسی که است حالی در . این 

 در افراد از بیشتری تعداد روز هر و است گسترش به ای روپدیده

Pندگیر می قرار اینترنت کنندگاناستفاده زمره

[6]
P .یا زاآسیب استفاده 

 حسوبم اجتماعی هاینوآسیب از یکی اینترنت به اعتیاد عبارتی به

 اجتماعی کاربرد اینترنت، مهم کاربردهای از یکی چند هر. شودمی

 رو در ور روابط به نسبت اینترنتی روابط که آن دلیلبه اما است، آن

 را افراد اینترنت ازگیری بهره نهایت در برخوردارند، کمتری غنای از

 صوصمخ دوست تنها اینترنت این که به فرد اعتقاد. کندمی تنهاتر

 کاهش و مجازی دوستان به عالقه افزایش موجب اوست، صمیمی و

 انزوای و افسردگی نتیجه در و واقعی دوستان به وی گرایش

Pشودمی اجتماعی

[7]
P . 



 ۸۵ های نوظهور اجتماعینقش سبک زندگی اسالمی در کاهش آسیبـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. است همراه تلفن از مفرط استفاده اجتماعی، هاینوآسیب دیگر از

 تاکنون که است آن از حاکی همراه، تلفن گسترش و رشد بررسی

 دهنش فراگیر همراه تلفن شدت به بشر تاریخ طول در فناوری هیچ

Pاست

[8]
P .آن کارگیریبه و جوانان در همراه تلفن به وابستگی 

 شخصیت بر مخربی اثرات تواندمی ارتباطی، ابزار یک عنوانبه

Pباشد داشته نوجوانان

[9]
P .استفاده که است آندهنده نشان شواهد 

 رد بیدارماندن جمله از دیگر رفتاری الگوهای با همراه تلفن از مفرط

 که فیعاط وابستگی همچنین و کوتاه پیام تبادل به اشتغال و شب

 افراد این که طوریبه است، مرتبط شود،می ایجاد کاربران ذهن در

 تند. نیس کردنزندگی به قادر همراه تلفن از استفاده بدون معتقدند

 مبانی نظری پژوهش

 سبک که جهت آن از اسالمی زندگی سبکسبک زندگی اسالمی: 

 مستقیم ارتباط عواطف وها شناخت با و پردازدمی رفتار به است

 واطفع با ارتباطبی تواندنمی است اسالمی که جهت آن از ولی ندارد،

 عمق اسالمی، زندگی سبک در اساس، این بر. باشدها و شناخت

 رفتارهای بلکه شود،نمی سنجیده فرد نگرش و عواطف و اعتقادات

 مبنای بخواهد که رفتاری هر اما. گیردمی قرار سنجش مورد فرد

 و عواطفها شناخت از ییهاحداقل باید باشد، داشته اسالمی

 دیدگاه از زندگی سبک در. دهد قرار خود پشتوانه را اسالمی

 نگاه رفتار به فقط و غیره پزشکی علوم ی،شناسجامعه ی،سشناروان

 اسالمی زندگی سبک ولی ندارند، کاریها نیت و به دشومی

 نآ تاکید که حال در عین. باشد نداشته کاریها نیت به تواندنمی

. دارد نظر نیزها شناخت و عواطف یهاحداقل به است، رفتار روی

 متعددی یهامهره به را رفتارها توانمی زندگی، سبک در در واقع

 اب ارتباط بدون وها مهره آن خود به انسانی علوم که کرد تشبیه

 هب تنهانه اسالمی زندگی سبک در ولی پردازند،می دیگری عوامل

 نیز دشومی هم با هاآن ارتباط سبب آنچه که به بلکه ،هامهره آن خود

Pشودپرداخته می

[10]
P. زندگی سبک مفهوم بهتر دریافت برای 

 :شماریمبرمی را آن هایویژگی

) زندگی( معنا و) سبک( صورت از ترکیبی زندگی، سبک: نخست

 صّرحم دیدگاهی بر مبتنی و پسندها و باورها از برآمده رفتاری. است

 . است حیات فلسفه در خودآگاهنیمه و غیرمصّرح یا آگاهانه و

 وندشمی تبدیل زندگی سبک به وقتی زندگی عناصر مجموعه: دوم

 بتناس و همخوانی و رسیده همبستگی و انسجام نصاب حد به که

 سبک مدل، و منطق نوع چندین از هم در ایمجموعه. باشند داشته

 . نیست زندگی

 اگر .هستند اختیاری عناصر، اکثر زندگی سبک پدیدآمدن در: سوم

 ،بیرونی فشار تحت و اسارت در یا اجباری کار اردوگاه یک در فردی

 یزندگ سبک شود، زیستن از خاصی نوع براساس رفتار به مجبور

 . ندارد

 نوعی زیرا است، تغییر قابل و ایجاد قابل زندگی سبک: چهارم

 انتومی که است طراحی نوعی. است فردی آیین و شخصی انتخاب

Pدور انداخت را آن توانمی و کرد نقد را آن

[11]
P. 

 ست،ا نگرفته شکل فرد شخصیت هنوز که کودکی دوران در جز: پنجم

 قیقت،ح در. کرد تصور زندگی سبک یا آداب بدون را انسانی تواننمی

 و فرهنگبی تربیت،بی که گونه همان نیست؛ ادببی کس هیچ

 نیست. شخصیتبی

. شودمی ختم اجتماعی هویت نوع یک به زندگی سبک: ششم

 افراد یبرا زندگی سبک که کنندمی تاکید فرهنگی پدیدارشناسان

Pسازدمی شخصیت

[12]
P. 

 عنوان با موضوعی اخیر هایسال در های نوظهور اجتماعی:آسیب

 اینترنت، از ناشی هایآسیب ویژهبه اجتماعی نوظهور هایآسیب

 و مسئوالن سوی ای ازرایانه یهابازی و ماهواره همراه، تلفن

 ریزیبرنامه لزوم بر و است گرفته قرار توجه مورد ربطذی کارشناسان

 تاکید هاآسیب این از پیشگیری حوزه در گزاریسیاست و

P[13]دشومی
P .و عوامل مجموعه اییشناس توانمی را یشناسآسیب 

 اعمال وها فعالیت سازگاری عدم موجب که دانست شرایطی

 یسشناروان و اجتماعی هنجارهای با فرد روانی و اجتماعی

 ترشگس به رو هافناوری توسعه دلیلبه نوپدید هایآسیب. شوندمی

 شدر  به رو روند این درنظرگرفتن با کشورها از بسیاری در و هستند

 یرانا در اما است؛ شده ریزیبرنامه آنها با مقابله و پیشگیری برای

 ایفض و اینترنت توسعه و هافناوری گسترش سرعت به توجه با

 گونه این با مقابله برای موثری راهکار و ریزیهنوز برنامه مجازی

 هاآسیب این دامنه افزایش موجب این و است نشده تدبیر هاآسیب

 سایلم سایر ساززمینه دتوانمی البته که است شده کشور سراسر در

 ریزیبرنامه دلیل، همین به. شود دیگر اجتماعی مشکالت و

 و الزم پدید نو هایآسیب کاهش و پیشگیری ایی،شناسبرای 

 با مرتبط هایآسیب نوپدید، هایآسیب. نمایدمی ضروری

 ماهواره، از استفاده از ناشی هایآسیب که است جدید هایفناوری

 همجموع این در ندتوانمی اینترنت و همراه تلفن ای،رایانه یهابازی

Pگیرند قرار

[14]
P .شود استفاده مناسب طوربه اگر ماهواره همچنین 

 علمی اطالعات از استفاده و آموزش همچون مثبتی نكات دتوانمی

 هاییآسیب غیرمناسب كاربرد صورت در اما باشد، داشته پی در را

 مصرف نامتعارف، روابط قبح رفتنازبین فرهنگی، تهاجم همچون

 انواده،خ بنیان تزلزل مثلثی، یهاعشق پرخاشگری، الكلی، مشروبات

 یهافرقه و پرستیشیطان غربی، مدهای رواج نامشروع، ارتباطات

 ردهك جذب را زیادی افراد تلویزیونی یهاشبكه طریق از كه انحرافی

 كه است مواردی از یكی نیز اینترنت. داشت خواهد پی در است،

 تهداش پی در را بسیاری هایآسیب آن، از نامناسب استفاده دلیلبه

Pاست

[15]
P .اول هرتب ایران اینترنتی، كاربران تعداد نظر از آمار براساس 

 زیادی درصد كه دارد وجود كشور در كاربر میلیون۳۵ تا ۲۸ و دارد را

 از هاستفاد مثبت آثار. دهندمی تشكیل نوجوانان و كودكان راها آن از

 یدسترس علمی و مطالب از استفاده اطالعات، روزكردنبه اینترنت،

 به نوجوانان گرایش شاهد آن موازاتبه اما است، روز هایفناوری به

 دختران از سوء استفاده و كالهبرداری مجازی، یهاعشق ،هارومچت

 اینترنتی، یهاازدواج دروغین، یهاشخصیت ارایه با پسران و

 هایآسیب جمله از كه هستیم اخاذی و اطالعات سرقت هرزنگاری،

Pاست اینترنت از ناصحیح استفاده از ناشی

[16]
P .صورتبه آنچه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهرام رنجدوست ۸۶

  ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  اسالمی با محوریت سالمتنامه سبک زندگی فصل

 نوجوانان و كودكان كه است این است، انجام حال در خزنده كودتای

 این باها خانواده و گذارندمی خطرناكی دنیای به پا خود اتاق در

 خطراتی از است خانه امن فضای در نوجوانشان و كودك كه تصور

 . هستند غافل كند،می تهدید را او كه

 نوپدید هایآسیب بروز مصادیق دیگر جمله ای ازرایانه یهابازی

 هویت با مقابله برای و ایرانی اسامی باها آن از بسیاری كه است

 لیهع بازی این كاربر. است شده توزیع نیز كشور در و تهیه ایرانی

 ،برتربودن احساس تحصیلی، افت خشونت، و جنگدمی خود هویت

 این نامطلوب آثار جمله از ساختاری و اسكلتی یهابیماری

 توزیع رسانه بازار در كه ییهاپویانمایی برخی حتی. ستهابازی

 منجر عاشقانه روابط و پسر و دختر روابط سازیعادی به دشومی

 توسعه هب توجه با بنابراین. دارد پی در بسیاری منفی آثار كه دشومی

 هجمل از اجتماعی هایآسیب بروز در مستقیمی اثر كه هاآسیب این

 ریزیبرنامه باید دارد، پرخاشگری و خشونت دختران، فرار طالق،

Pشود انجام هاآسیب این با مقابله وگیری پیش برای دقیقی

[17]
P.  در

 شود.های جدید اجتماعی اشاره میادامه به شرح برخی از آسیب

 اجتماعی یهاشبکه محبوبیت اخیر یهاسال در سایبری: فضای

 که طوریبه است، یافته ای افزایشسابقهبی حد تا الینآن

 را یمنافع موفقیت این. دارند کاربر میلیون صدها آنها ترینمحبوب

 مطالعات تعداد و است کرده ای ایجادشبکه جوامع این خود درون در

 هر چند است؛ داده افزایش راها شبکه این درک برایها پژوهش و

 رانکارب به دسترسی محدودیت و زیاد گستردگی دلیلبه هنوز که

 وینن یهارسانه. نیست مقدور کامل طوربه کاربران از اطالعات کسب

 متنوع هایروش و تجهیزات فناوری، مختلف تحوالت به توجه با

 اطالعات، عظیم حجم با و بوده پیام کنندگانمنتقل عنوانبه

 یا مطلوب یهاارزش و عمومی فرهنگ ساخت در ندتوانمی

Pباشند موثر عمومی افکار و باورها نامطلوب،

[18]
P. 

 جدید هایفناوری اصطالحاطالعاتی:  و ارتباطی نوین هایفناوری

و  راههم تلفن ماهواره، اینترنت، مانند ابزارهایی ارتباطی و اطالعاتی

 ارتباطات و اطالعات هایفناوری کلی، طوربه. دگیر می بر در را غیره

 که است اطالعات ارایه و پردازش ،سازیذخیره ای برایوسیله

 تفاوت. است رسانه تعدادی بر مبتنی و الکترونیک صورتبه

 است این در اطالعات فناوری با ارتباطات و اطالعات هایفناوری

 "اطالعات" نقش و محوریت اطالعات فناوری در مفهومی نظر از که

 ارتباطات و اطالعات هایفناوری در اما است، نمایان و برجسته

 یزن ارتباطی" وسایل و "ارتباطات نقش بر اطالعات محوریت بر افزون

 این بر برخی که است حد بدان تا این اهمیت. است شده تاکید

 جامعه اطالعات، فناوری ارتباطی وسایل وجود بدون که باورند

 لیاص پشتوانه فنی، یهازیرساخت زیرا شد؛ نخواهد محقق اطالعاتی

 را اطالعاتی جامعه یهاویژگی اگر و است اطالعات فناوری توسعه

 ترینکم در آن بازیابی و انتقال اطالعات، به آسان و سریع دسترسی

 هامکان و هازمان همه در اطالعات به دسترسی و ممکن زمان

 ابراتیمخ و ارتباطی یهاتوانایی بر تکیه با فقط امکان این بدانیم،

Pاست دستیابی قابل

[19]
P .محدوده وضعیت، این از ناشی جرایم 

 صدمه اجتماع بدنه به که است باریزیان یهافعالیت از وسیعی

 هب جهانی امنیت و نظم علیه المللیبین تهدید جرایم این. زندمی

 دندمنبهره اطالعات پیشرفته فناوری از که کشورهایی .رودمی شمار

 یفناور  بر مبتنی جرایم با مبارزه برای اندکی ظرفیت عوض، در و

 ایمجر  ارتکاب برای بهشتی به دارند،ها رایانه و ارتباطات و اطالعات

Pندشومی تبدیل یافته،سازمان

[20]
P. 

 در اروزه این از آنجا که کامپیوتر ای:رایانه یهابازی اثر بر خودکشی

 این چگونه بفهمیم که است مهم است، حاضر زندگی جای همه

 نحرفم یا بخشد بهبود را کودکان تکامل و رشد دتوانمی تکنولوژی

 و آموزشی یهاجنبه قبیل از مثبت یهاجنبه رغمعلیها رایانه. کند

 آنچه میان این در. دارند نیز منفی یهاجنبه ارتباطی، خدمات ارایه

ای انهرای یهابازی کند،می خود شیفته را نوجوانان و کودکان بیشتر

 رواج رانای در کوتاهی فاصله بهها بازی این کیفیتی پیشرفت. است

 ودخ تسخیر به را بصری و سمعی لوازم و بازیاسباب بازار و یافته

 دست و چشم هماهنگی که دارند مزایاییها بازی این .است درآورده

 آنها ذهنی و فکری قوای تقویت و کودک ظریف عضالت پرورش و

 نشانها بررسی اما. هستند موارد این ازها) بازی از برخی در البته(

 دهدمی افزایش را غیرفعال کودکان ای آماررایانه یهابازی دهدمی

 و زیاد وزن امروزه. آوردمی وجودبه  آنها میان در بهداشتی مشکل و

 است ممکن آنها زیرا است، کودکان برای توجهی قابل خطر چاقی

 پیدا شکاه نیز آنها بدنی فعالیت و کنند مصرف تغذیه قبل از بیش

. دهدمی دست از نیز را خود ارتباطی یهامهارت فرد همچنین .کند

 راجتماعیغی و ترفعالکم خیلی کنندمی بازی کامپیوتر با که کسانی

 حلهم در دوستان از بسیاری با ندتوانمی آنها که صورتی در هستند،

 افراد اب ارتباط برقراری برای آنها توانایی و کنند بازی پارک در یا خود

Pیابدمی کاهش آینده در دیگر

[21]
P. 

 بسیاری اجتماعی، انحرافات و هاآسیب حوزه دراجتماعی:  انحرافات

 و مسایل و كرده فرساییقلم خارجی و ایرانی انشناسجامعه از

 كه اندكرده بررسی یشناسجامعه منظر از را منحرفان و هاآسیب

 شارها آنها از اندكی تعداد به توانمی فقط مكانی، محدودیت دلیلبه

 یكسان نیز انشناسجامعه منظر از انحرافات سطح و علل. كرد

 لعوام به برخی كالن، سطح در و ساختاری عوامل به برخی نیست؛

 اشاره متوسط سطح در عوامل به برخی و خرد سطح در و فردی

 ریشه را اقتصادی عامل كالسیك، انشناسجامعه از برخی. اندكرده

 برخی و ماركس مثل دانند؛می جامعه مشكالت و طبقاتی تضاد

 ونزپارس. شمارندبرمی هاانسان حصار را دیوانساالری وبر ماكس مانند

 سایبرنتیكی نظام در انرژی و اطالعات بین ناموزونی را انحراف

 ظامنخرده با فرهنگ و اعتقادی نظامخرده بین كه زمانی. شماردبرمی

 ،آیدوجود می به عمیق شكافی اجتماعی، كنش نظام در اقتصادی

 گرانكنش خفگی باعث متناقض و از حد بیش اطالعات كه ایگونهبه

 مدرن و معاصر انشناسجامعه. گیردمی شكل انحرافات شود،می

 و سیاسی اقتصادی، عوامل به ،گرامشی و پوالنزاس ،آلتوسر مانند

 ییفردگرا را آنومی و نابهنجاری عامل دوركیم. اندكرده توجه فرهنگی

 در "جنایت او، نظر به. کندمی ذكر جامعه اخالقی وجدان در تزلزل و
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 و است جمعی اخالق و اجتماعی وجدان مرزهایكننده تعیین واقع

 از برخی منظر از همچنین دارد". بستگی جمعی وجدان با جنایت

 دینی اعتقادات با اجتماعی كنترل و هنجارشكنی ان،شناسجامعه

Pاست گرفته شكل

[22]
P. 

 یجنس رابطه مانند رفتاهایی به پرخطر رفتارهای پرخطر: رفتارهای

 هایبیماری معرض در را فرد که مشترک تزریق و نشدهمحافظت

 یهاگزارش. دشومی اطالق دهدمی قرار ایدز همچون خطرناکی

 ارگانیك، یهابیماری از زیادی تعداد با را اعتیاد همراهی بهداشتی،

 شانن ایدز و هپاتیت جمله از عفونی یهابیماری و سایكوسوماتیك

 ادموكنندگان مصرف سوء در پرخطر رفتارهای كه آنجایی از. دهندمی

 تشخیصی راهنمای چاپ سومین در دشومی مشاهده بیشتر مخدر

 در شخصیت یهااختالل و مواد مصرف روانی، یهااختالل آماری و

 درباره پژوهش هنگام، آن از و گرفتند جای هم از جدا محورهای

 آن اهمیت دلیلبه شخصیت، یهااختالل و مواد مصرف بودیهم

 یهاویژگی رسدمی نظر به بنابراین. یافت ضرورت آگهیپیش در

 اقلحد یا روانی هایاختالل انواع به افراد ابتالی در افراد شخصیتی

 لیلد همین به. دارند بسزایی نقش اختالالت این سازیتسهیل اثر

 تاثیر بررسی بر را خود غم و همّ  محققان از ایپاره اخیر یهاسال در

 ات اند،نهاده روانی یهابیماری ایجاد در شخصیتی هایرگه یا صفات

 وانیر اختالالت به مبتال افراد روانی نیمرخ به دستیابی با شاید

 با و اییشناسرا  اختالالت مستعدكننده هایویژگی بتوانند

 پذیریانعطاف زندگی و یهامهارت آموزش مانند اولیه پیشگیری

 پیشگیری افراد جدی آسیب از زندگی، مسایل مقابل در بیشتر

Pنمایند

[23]
Pرپرخط رفتارهای زمینه در گرفتهصورت تحقیقات . اغلب 

 دختران زا بیشتر پسران در پرخطر رفتارهای شیوع این که استدالل با

 گروه و اندداده قرار ریزیبرنامه و پژوهش اولویت در را آنها بوده،

 که است حالی در این اند.نموده حذف خود مطالعه از را دختران

 تفاوت این که دهدمی نشان فوق یهاپژوهش از برخی یهایافته

 دارمعنی پرخطر رفتارهای یهاحوزه همه در پسران و دختران میان

 معرض در پسران همپای دختران نیزها حوزه از برخی در و نیست

 ایدب پسران همانند نیز دختران بنابراین. دارند قرار رفتارها این خطر

Pگیرند قرار پیشگیری و آموزش اولویت در

[24]
P. 

 شکاه در اسالمی زندگی سبک نقش تعیین هدف با حاضر پژوهش

 مدارس معلمان و مدیران دیدگاه از اجتماعی نوظهور هایآسیب

 .شد انجام تبریز پرورش و آموزش یک ناحیه ابتدایی
 

 هاابزار و روش

 نظر از و و کاربردی هدف نظر از، مقطعی زمان نظر از حاضر تحقیق

 ماریآ جامعهاست.  همبستگی نوع از توصیفی متغیرها، بین روابط

 یک ناحیه ابتدایی دوره مدارس مدیران و معلمان تمامی پژوهش

 کار به ناحیه این در ۱۳۹۷-۹۸ تحصیلی سال طول در که بودند تبریز

 ناحیه پرورش و آموزش از شدهارایه آمار براساس. اشتغال داشتند

 به مشغول ناحیه این ابتدایی در مدارس معلم ۲۵۹۰ تبریز یک

. مرد بودند معلم ۹۷۰ و زن معلم ۱۶۲۰ تعداد این از که بودند تدریس

 دادتع به ابتدایی یک ناحیه مدارس در حاضر مدیران تعداد همچنین

 فعالیت مرد مدیر ۹۸ و زن مدیر ۱۱۶ تعداد این از که بود نفر ۲۱۴

 با و مورگان جدول براساس آماری نمونه حجم تعیین. داشتند

 این رب گرفت؛ صورت نسبی تصادفیگیری نمونه روش از استفاده

 عنوانبه نفر ۱۳۵ مدیران بین از و نفر ۳۳۵ معلمان بین از اساس

 . شدند انتخاب آماری نمونه

های زیر مورد استفاده نامهپرسش تحقیق، متغیرهای برای سنجش

 قرار گرفت: 

 از زندگی سبک سنجش برای :اسالمی زندگی سبکنامه پرسش -۱

Pکاویانی نامهپرسش

[1]
P مشتمل نامهپرسش این شد. اصل استفاده 

 نیاز و راهنما استاد نظر براساس کهاست  سئوال ۷۵ و مولفه ۱۰ بر

 پاسخگویان شد و داده تقلیل سئوال ۵۶ تعداد به سئواالت تحقیق،

 از ایگزینهپنج لیکرت طیف در خود زندگی نوع به توجه با باید

 ندگیز  سبک یهامولفه. باشند پاسخگو زیاد" "خیلی تا کم" "خیلی

عبادی  ،)۱۱ تا ۷ سئواالت(باورها  ،)۶ تا ۱ سئواالت(اجتماعی  شامل

 ۲۳ سئواالت( مالی ،)۲۲ تا ۱۷ سئواالت( اخالق ،)۱۶ تا ۱۲ سئواالت(

 ،)۴۲ تا ۳۸ سئواالت( سالمت ،)۳۷ تا ۳۰ سئواالت( خانواده ،)۲۹ تا

 و) ۵۱ تا ۴۸ سئواالت( امنیتی ،)۴۷ تا ۴۳ سئواالت( علم تفکر و

، روایی آوردندستبه برای .) است۵۶ تا ۵۲ سئواالت( یشناسزمان

 مطالعه از پس که گرفت قرار گروه اساتید اختیار در نامهپرسش

 از سوی نامهپرسش تحقیق، روایی فرضیات و اهداف و نامهپرسش

 دستبه  ۸۳/۰ نامهپرسش این پایایی ضریب. تایید شد گروه اساتید

 است. باال قبول قابل حد در که آمد

 در این که به توجه با :نوظهور اجتماعی هاینامه آسیبپرسش -۲

 استانداردی نامهپرسش پژوهش مد نظر اجتماعی هایآسیب زمینه

 هنشد ک یافت تحقیق موضوع با رابطه در پژوهشی و نداشت وجود

 منابع به مراجعه و مطالعه با لذا دهد، پوشش را تحقیق این اهداف

 تیداسا نظرات از استفاده و موثق و ای مرتبطکتابخانه و اطالعاتی

 شامل شدهتدوین نامهشد. پرسش تدوین نامهپرسش متخصص،

 اثر در اطالعاتی، خودکشی و ارتباطی نوین هایبعد فناوری چهار

 برای. پرخطر بود رفتارهای و اجتماعی ای، انحرافاترایانه یهابازی

 شد و استفاده گروه اساتید نظرات از نامهپرسش روایی سنجش

 که شد تکمیل آماری جامعه از اول مرحله در نامهپرسش ۳۰ تعداد

و  نامفهوم سئواالت رفع و سئواالت اعتماد قابلیت بررسی از بعد

 پایایی ضریب نهایی به دست آمد.نامه پرسش دارمساله و گنگ

 که محاسبه شد ۸۶/۰ کرونباخ آلفای روش از استفاده نامه باپرسش

 . باال است قبول قابل حد در

 استفاده با و SPSS 21افزار آماری توسط نرمها داده تحلیل و تجزیه

ها هتوزیع داد بودننرمال برای بررسی اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از

رسی برای بر چندمتغیره رگرسیون و پیرسون همبستگی هایآزمون و

 .گرفت روابط بین متغیرها صورت
 

 هایافته

 سنی گروه به مربوط مدیران بین در پاسخگویان فراوانی بیشترین

 سال ۴۰ تا ۳۱ سنی گروه به مربوط معلمان بین در و سال ۵۰ تا ۴۱

 پاسخگویان %۹/۵۷ معلمان بین در و %۸/۷۴ مدیران بین در. بود



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهرام رنجدوست ۸۸

  ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  اسالمی با محوریت سالمتنامه سبک زندگی فصل

 %۴/۶۵ معلمان بین در و %۱/۸۸ مدیران بین زن، همچنین در

 تحصیالت معلمان %۸/۵۵ و مدیران %۱/۶۸. بودند متاهل

 بیشتر و سال ۲۱ از بیش مدیران بیشتر همچنین. داشتند کارشناسی

 . داشتند خدمت سابقه سال ۱۰ تا ۱ بین معلمان

 از بود که باالتر ۹۷/۱۶۷±۱۱/۱۷ اسالمی زندگی سبک نمره میانگین

 هاینمره آسیب میانگین همچنین. داشت قرار کل نمره میانگین

 وضعیت در مدیران و معلمان دیدگاه ) از۶۱/۷۱±۱۴/۱۱( نوظهور

 .)۱بود (جدول  پایین به متوسط
 

اسالمی و  زندگی های سبکمیانگین آماری نمرات مربوط به مولفه )۱جدول 

 های نوظهور اجتماعیآسیب

 نمرات  متغیرها 

 ابعاد سبک زندگی اسالمی

 ۵۳/۱۸±۰۵/۴ اجتماعی

 ۳۵/۱۲±۹۲/۳ باورها 

 ۳۹/۱۳±۵۲/۳ عبادی

 ۳۲/۱۹±۴۵/۵ اخالق

 ۶۴/۲۳±۱۴/۴ مالی

 ۰۰/۲۴±۷۰/۴ خانواده

 ۰۳/۱۵±۱۴/۳ سالمت

 ۷۳/۱۴±۵۵/۳ تفکر و علم

 ۳۴/۱۲±۲۸/۳ امنیتی

 ۷۲/۱۴±۶۲/۳ شناسیزمان

 نوظهور اجتماعیهای ابعاد آسیب

 ۶۷/۲۴±۸۹/۵ های نوین ارتباطی و اطالعاتیفناوری

 ۰۴/۱۵±۹۲/۳ ایهای رایانهخودکشی در اثر بازی

 ۱۰/۱۴±۴۴/۳ انحرافات اجتماعی

 ۸۰/۱۷±۵۴/۴ رفتارهای پرخطر

 

 وینن هایفناوری از های استفادهو مولفه اسالمی زندگی بین سبک

 اثر در خودکشی ) وp=۰۰۱/۰؛ r=-۲۰۴/۰اطالعاتی ( و ارتباطی

دار وجود ) همبستگی معنیp=۰۰۱/۰؛ r=-۱۵۰/۰ای (رایانه یهابازی

 های انحرافاتو مولفه اسالمی زندگی داشت، ولی بین سبک

داری مشاهده نشد پرخطر همبستگی معنی رفتارهای و اجتماعی

)۰۵/۰p>.( 

وانست طور کلی تبین) بهعنوان متغیر پیش(به یاسالم یزندگ سبک

عنوان متغیر مالک) را تبیین های نوظهور اجتماعی (بهآسیب ۰٫۷%

P2=۰۷۹/۰بینی نماید (و پیش
PRهای سبک زندگی ) که در بین مولفه

شناسی در کاهش های باورها، سالمت و زماناسالمی تنها مولفه

 ).>۰۱/۰pهای اجتماعی تاثیر داشتند (آسیب
 

 بحث

 کاهش در اسالمی زندگی سبک تعیین نقش حاضر، پژوهش هدف

 مدارس معلمان و مدیران دیدگاه از اجتماعی نوظهور هایآسیب

 .بود تبریز پرورش و آموزش یک ناحیه ابتدایی

 گیزند سبک معلمان، و مدیران دیدگاه از که داد نشان حاصل نتایج

 اطالعاتی و ارتباطی نوین هایفناوری از در کاهش استفاده اسالمی

 کاهش ، ولی دراست ای تاثیرگذاررایانه یهابازی اثر در خودکشی و

 .ندارد تاثیری پرخطر رفتارهای و اجتماعی انحرافات

ز ا آمدهدستبه که در زیر آمده است با نتیجه تحقیقاتی نتایج

 مورد را تحقیق این و نتیجه بوده و همسو پژوهش حاضر هماهنگ

 :دهندمی قرار تایید

Pهمکاران و حسینائی

[25]
P و زندگی سبك بین رابطه تحقیقی طی 

 ندانشجویا روان سالمت با ارتباطی هایفناوری از زاآسیب استفاده

 جنتای. دادند قرار بررسی مورد را تهران شهر اسالمی آزاد هایدانشگاه

 سالمت مخدر، مواد از اجتناب هایزیرمقیاس که داد نشان

 رد ترتیب به تندرستی و ورزش و تغذیه و وزن کنترل جسمانی،

 %۱۱ حدود و داشتند داریمعنی نقش روان سالمت بینیپیش

 قابل زندگی سبک یهامولفه این براساس روان سالمت واریانس

 بینیشپی در ارتباطی هایفناوری از زاآسیب استفاده. بود بینیپیش

 واریانس %۳۳ حدود و داشت داریمعنی نقش روان سالمت

 قابل ارتباطی هایفناوری از زاآسیب استفاده بر روان سالمت

 هایوریفنا از زاآسیب استفاده و زندگی سبک بین. بود بینیپیش

 .داشت وجود داریمعنی رابطه ارتباطی

Pخوییامینی و زادگانعبیدی

[26]
P بینیپیش بررسی به پژوهشی در 

 گیریجهت براساس دانشجو دختران در شناختیروان پذیریآسیب

 داد ننشا نتایج. پرداختند اسالمی زندگی سبک و معنویت مذهبی،

 ندگیز  سبک و معنویت مذهبی،گیری جهت در پایین نمرات بین که

 نفیم رابطه دانشجو دختران در شناختیروان پذیریآسیب با اسالمی

 سه این که داد نشان رگرسیون همچنین. دارد وجود دارمعنی و

 را روانی پذیریآسیب واریانس %۵۴ مقدار هم با بینپیش متغیر

 .کنندمی بینیپیش دانشجو دختران در

Pصوفی و افشاری

[14]
P یشناسآسیب بررسی ای بهمطالعه در 

 اننش بررسی این یهایافته. پرداختند اجتماعی نوظهور یهاپدیده

 ادهاستف کنار در اینترنت و مجازی دنیای کاربران از بسیاری که داد

 یهابازی اینترنت، در زنیپرسه به امکانات، این از کارآمد و هدفمند

 اعتیاد به افراطی موارد در و آهنگ و فیلم دانلود الین،ای آنرایانه

 محتوی رب بزرگساالن کنترل لذا. پردازندمی سایبرسکس و اینترنت به

 راهکارهای از یکی عنوانبه همواره نوجوانان استفاده میزان و

 داد ننشا نتایج موارد از بسیاری در اما است، شده مطرح پیشگیرانه

 زا استفاده در نوجوانان مهارت میزان همچنین و استفاده میزان که

 است. باالتر والدینشان و مربیان با مقایسه در اینترنت

Pپورنویمی جعفری و زارعی

[27]
P زندگی سبک ای ترویجمطالعه در 

 و مجازی یهاظرفیت شبکه از استفاده را با اسالمی و ایرانی

 رد آمدهدستبه یهانتیجه. دادند قرار بررسی و بحث مورد اجتماعی

 از جوانان استفاده فراوانی به توجه با که دهدمی نشان مطالعه این

 ترویج برایها شبکه این ظرفیت ازتوان می اجتماعی یهاشبکه

 طراحی با همچنین کرد. استفاده اسالمی ایرانی زندگی سبک

 درتوان می فرهنگی یهاشبکه ایجاد وها وبالگ وها سایتوب

 .برداشت گام اسالمی ایرانی زندگی سبک ترویج راستای

Pهمکاران و ماهات

[28]
P خودکارآمدی ایدز، درباره اطالعات بررسی به 



 ۸۹ های نوظهور اجتماعینقش سبک زندگی اسالمی در کاهش آسیبـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هب و پرداختند والدین نظارت و جنسی رفتار خطر محدودکردن برای

 پرخطر رفتار خودکارآمدی ایدز، دانش افزایش رسیدند نتیجه این

 مرتبط خودکارآمدی با ایدز درباره دانش کند.می محدود را جنسی

 هیتوج قابل اختالف. نیست ارتباط در والدین نظارت با ولی است،

 این با. ندارد وجود جنسیت با خودکارآمدی و ایدز مورد در دانش در

 ودوج جنسیت حسب بر والدین نظارت در توجهی قابل تفاوت حال،

 .دارد

Pهمکاران و لیپولد

[29]
P از که والدینی کنندمی اشاره پژوهشی در 

 برخوردارند، نوجوانان با ارتباط زمینه در کافی آگاهی و دانش

. ردک خواهند پیدا گرایش پرمخاطره رفتارهای به کمتر فرزندانشان

 رهپرمخاط رفتارهای سمت به که نوجوانانی داد نشان پژوهش نتایج

 آگاهی و دانش معمول طوربه کنند،می پیدا گرایش اعتیاد جمله از

 عنوانبه که والدینشان از نه و خود دوستان از مسایل این در را خود

 سبب هب این که کنندمی دریافت ند،شومی شناخته مربیان نخستین

 . است والدین نامناسب تربیتی رفتارهای

Pگینسبرگ و وردی توسط شدهانجام تحقیق در

[30]
P شد  مشخص نیز

 رب را مدتیبلند و کوتاه حفاظتی آثار والدین مطلوب عملکرد که

 رد آن از ناشی اجتماعی هایآسیب و پرخطر رفتارهای از پیشگیری

 و نوجوان بین باال کیفیت با و باز ارتباط وجود و دارد نوجوانان

 این زا پیشگیری در نوجوانان یهافعالیت کنترل و بررسی و والدین

 الدینو توسط تربیتی مقتدرانه روش عبارتی،به. است موثر رفتارها

 .بود خواهد نوجوان برای بهتری نتایج دارای عموماً 

 هایآسیب کاهش در اسالمی زندگی سبک اثرگذاری تبیین در

 انقالب گسترش با گفت که همزمانتوان می اجتماعی نوظهور

 عدم از ناشی یهامحرومیت ها،نیازمندی دامنه گسترش و صنعتی

 گسترش موجب زندگی نیازهای وها خواستهشدن برآورده امکان

 و دزدی سرگردانی، تبهکاری، عصیان، فساد، داردامنه و شدید

 موثر اجتماعی عوامل. است شده هاآسیب دیگر و جنسی انحرافات

 توضعی جمله از متعددند؛ و گوناگون بزهکاری، و انحرافی رفتار بر

 ابابن دوستان با معاشرت حد، از بیش رفاه یا فقر خانواده، اقتصادی

 نوع بیکاری، فراغت، اوقات گذراندن در هدف نداشتن ناصالح، و

 تاهل، و تجرد شغلی، رضایت عدم و رضایت درآمد، میزان و شغل

 وسایل اعتیاد و مخدر مواد عدالتی،بی مهاجرت، جمعیت، تراکم

 ابارتک در همگی تلویزیون و رادیو ،هاروزنامه قبیل از جمعی ارتباط

 ردفراگ و دارند قطعی اثرها کجروی و مفاسد توسعه و پیدایش جرم،

 اثر فرد سلوک و رفتار نحوه در اجتماعی و پذیریجامعه

 هک ای استگونهبه آدمی رفتار پیچیدگی. ای داردکنندهتعیین

 ردک تلقی بهنجار رفتار مسلط عامل عنوانبه را عامل یک تواننمی

 ارتباط و مشکل عوامل، و علل ای ازمنظومه و متعدد عوامل بلکه

 فرد تقابلم ارتباط. شودمی رفتار پیدایش به منجر یکدیگر با متقابل

 وثرم رفتار تکوین در آنها بین تعادل و پیرامونش محیط و جامعه و

 بوده اربرخورد وضعیتی چنین از نیز انحرافی رفتار است بدیهیاست. 

 بود. خواهد شرایط همین مشمول و

 که است مطالعه بودنیـکم صرف قیقـتح یهادودیتـمح لهـجم از

 همم نشود. محدودیت بررسی دقیق صورتبه مسایل دشومی باعث

 به یسازمان مسایل برخی رعایت با پاسخگویان که بود این تحقیق

 نباشد آنها واقعی نظر این که احتمال و اندداده جوابها نامهپرسش

 .است زیاد باشند گرفته نظر در را سازمان مصلحت و

 صورتبه را ایمطالعه چنین پژوهشگران سایر شودمی پیشنهاد

 .ددهن انجام ایمقایسه صورتبه و کیفی و کمی روش از ترکیبی

 مدارس یک ناحیه به آماری جامعه محدودبودن به توجه با همچنین

 عهجام در را پژوهشی چنین آتی محققان شودمی پیشنهاد ابتدایی

  .دهند انجام تریبزرگ

با توجه به نتایج پژوهش راهکارهای زیر برای کاهش  پایان در

 د:شومی های اجتماعی پیشنهادآسیب

 نان،نوجوا اینترنتی سواد و اطالعاتی سواد ای،رسانه سواد افزایش -

-هشبک و اینترنت مطالب و محتوی با برخورد درها خانواده و جوانان
 ایماهواره های

 از سوی والدین. به نوجوان و کودک به بیشتر وقت اختصاص -

 برای ار  خود فرزندان که هستند والدین اصلی مقصران پزشکان اعتقاد

 ای ویدئوگیم کامپیوتر، تلویزیون، مقابل در طوالنی یهاساعت

 حصحی ارتباط و گذاریوقت قدر هر. کنندمی رها ویدئویی یهافیلم

 مترک ییهابازی چنین زمینه باشد، بیشتر فرزندان و والدین بین

 .دشومی فراهم

 انحرافات کاهش برای زمینه تا اجتماعی رضایت میزان باالبردن -

 مهیا زندگی و کاری شغلی، آینده به امید و شود ایجاد اجتماعی

 .شود

 روابط پویایی ارتقای سبب که محوریخانواده یهابرنامه آموزش -

  د.شومی خانواده عملکرد افزایش و فرزند و والدین بین

 

 گیرینتیجه

 و آموزش یک ناحیه ابتدایی مدارس معلمان و مدیران دیدگاه از

 نوظهور هایآسیب کاهش در اسالمی زندگی تبریز، سبک پرورش

 موثر است. اجتماعی

 

ابتدایی  دوره مدیران و معلمان از وسیله بدین تشکر و قدردانی:

 اریرا ی ما پژوهش این در که عزیزانی تمامی نیز ناحیه یک تبریز و

 .دشومی قدردانی و تشکر نمودند،

 ملهاز ج مرتبط اخالقی اصول تمامی پژوهش این درتاییدیه اخالقی: 

کنندگان در شرکت آگاهانه رضایت و هانامهپرسش بودنمحرمانه

 پژوهش رعایت شده است.

 ندارد. وجود منافعی تعارض گونه هیچتعارض منافع : 

 انجام مالی حمایت گونه هیچ بدون پژوهش این حمایت مالی :

 .شد
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