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Abstract
Objective: Behavioral abnormalities are defined as an individual’s level of maladjustment to social values. Regardless of what the causes of
these behavioral abnormalities are, they are studied as a problem in social studies conducted by researchers and professionals. During their
development, youth and children are influenced by numerous factors. Factors such as environmental, genetics, family and educational factors
can influences this age group. Children are the most vulnerable group considering these factors. Behaviors of parents, teachers and peers influence
personality in children and youth. Many of these behaviors are acquired through observational learning, which could in return, shape what
children do and how they do it. As the result, what teachers and instructors do and what they do during school hours are crucial in behavioral
patterns of school-aged children. The aim of this study was to determine the factors influencing behavioral abnormalities in students studying in
Markazi and Hamedan Province, in the school year of 2016-2017.
Methods: This study employed a qualitative content analysis based on interviews. These teachers were interviewed for the purpose of the
qualitative analysis. The data collection was based on grounded theory method. A number of professionals in the field of education, as well as a
number of teachers, who were working in schools or university campuses, were selected and were interviewed in Markazi and Hamedan province.
To select the sample, quota sampling was utilized. This sampling method was used as it was believed that the quota of each group in the
population and variety of variables such as gender, level and the province influence in determining the number of the sample and sampling had
to be done, respectively. As the result, to determine the quota of each sample in the sample, the following steps were taken: to obtain the needed
qualitative data form the interviews, sampling was done from teachers and professionals based on quota and interviews were performed until
saturation was reached. Totally, ninety-four participants were recruited and were interviewed about factors affecting behavioral abnormalities
and prevention of these behaviors in students. The researchers interviewed teachers and professionals in schools as well as university lecturers
to determine factors affecting behavioral adjustment as well as abnormalities in students. After coding of the data, these approaches were
investigated and were presented in an atlas format. A semi-structured interview was used to identify preventive approaches in children’s
behavioral abnormalities. Based on their daily interaction with students and their understanding of personality and behavioral traits of children,
teachers provided a valuable resource in determining the above-mentioned data.
Results: Based on the finding of this research, five core concepts were found to be correlated with students' abnormalities and disorders as
follows: (1) school related issues, (2) social related matters, (3) family related matters, (4) personal related matters, and (5) Peer related issues.
Based on the finding of this research, 37 areas of sub-content were also identified.
Conclusion: Based on the finding of this research, it can be concluded that abnormalities and disorders in school-aged teenagers are correlated
with family and social issues, to prevent abnormalities in school-age children, cooperation between school, family and society is necessary.
Keyword: Behavioral abnormalities, students, school, qualitative study.
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چکیده
زمینه و هدف :نابهنجاریهای رفتاری به عنوان میزان ناسازگاری رفتاری یک فرد با ارزشهای اجتماعی تعریف میشود .این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ناهنجاریهای

رفتاری دانشآموزان استانهای مرکزی و همدان در سال تحصیلی  1۳۹۵-۹۶انجام شده است.

روشبررسی :تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد .جمعآوری دادهها با مشارکت  ۹۲نفر از معلمان و مدرسان بهصورت نمونهگیری هدفمند با استفاده از مصاحبٔه عمیق
اکتشافی صورت گرفت و سپس محتوای مصاحبه به روش کدگذاری محوری باز و انتخابی ،تحلیل و در قالب مقولههای اصلی و فرعی طبقهبندی شد.
یافتهها :در زمینٔه شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان ۵ ،مقولٔه اصلی شامل عوامل مدرسهای ،اجتماعی ،خانوادگی ،فردی و همساالن به دست آمد که
شامل  ۳۷زیرمقوله بودند .در زمینٔه شناسایی راهکارهای پیشگیرانه از ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان ۵ ،مقولٔه اصلی شامل فعالیتهای ناظر بر عوامل مدرسهای ،اجتماعی،
خانوادگی ،فردی و همساالن به دست آمد که شامل  ۳۷زیرمقوله بود.

نتیجهگیری :بنابراین عوامل مؤثر بر ناهنجاریهای رفتاری برآمده از کنش و واکنشهای میان خانواده و جامعه است و چنین که از نتایج برمیآید برای اقدامهای پیشگیرانه باید
همکاری و همراهی مدرسه ،خانواده و اجتماع را منظور داشت.
کلیدواژهها :نابهنجاریهای رفتاری ،دانشآموزان ،مدرسه.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

 .1دانشیار ،دکترای تخصصی مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران؛

۱

ارز یابی عواطف و رفتارهای دانشآموزان ،بروز ناهنجاری رفتاری را

مقدمه

در وجود مشکالتی چون اضطراب و افسردگی و پرخاشگری در آنها

یکی از اهداف نظام آموزش ی در هر کش ور تربیت دانشآموزانی آماده

دانس ته اس ت ( .)۳کودکان ازطریق یادگیری مش اهدهای از محیط

برای زندگی ،دارای رفتار هنجار و اخالق شای سته است .هنجار در هر

پیرامون تأثیر می پذیرند .بههمیندل یل در تحقیقی ب یان ش د عملکرد

جامعه مفهومی نس بی داش ته که درمقایس ه با ارزشها تبیین میش ود؛

معلمان در مدرس ه بر رفتار دانشآموزان تأثیر میگذارد ( .)1درهمین

ولی آنچه مس ل اس ت رفتار هنجارمدار از کس ی بروز میکند که

راب طه گزارش ش ده در کال

تحتتأثیر بس تر تربیتی مناس ب و مثبت بوده اس ت ( .)1مجموعه

شده است ،دانشآموزان ازنظر جامعهپذیری وضعیت مطلوبی داشتهاند

زی ستبوم فرهنگی ،عوامل فردی ،اجتماعی ،خانوادگی و آموز شگاهی

( .)۹حتی رفت ار وال دین در خ انواده نیز میتوان د بر رفت ار فرزن دان

( .)۲در بین این عوا مل ،ممکن اس ت عواملی مو جب ناهن جاری

اثرگذار باش د .والدینی که در مواجهه با فرزندانش ان بهص ورت آگاهانه

رفتاری دانشآموزان شود.

و هدفمند عملکرده ،آنها را مش ارکتجو و مس

ناهنجاری رفتاری عبارتس ت از رفتارهای توأم با اختاللهای عاطفی

میکنند ( .)1۰بهدل یل رفتار متعارض با جامعه در روابط دانشآموزان

ک ه ب ا هنج اره ای اجتم اعی ن اس ازگ اربوده و فرد را در برآوردن

با دیگران و نیز آیندٔه اجتماعی آنها س رنوش تس از اس ت .ض رورت

ن یازم ندی های ت عا ملبخش خود ناتوان میک ند ( .)۳ناهن جاری های

توجه والدین و مربیان در محیطهای تربیتی به رفتارهای خود بس یار

رفتاری فارغ از اینکه منش أ آن چه بوده ،بهعنوان یکی از آس یبها در

اهمی ت دارد .همین روابط خ انوادگی و تع ام له ای اجتم اعی و

مطالعات اجتماعی مدنظر بوده اس ت .در روانش ناس ی مجموعهای از

آموزش گاهی بوده که بخش عمدهای از رفتارهای مربیان را تش کیل

رفتارها و عواطف و هیجانها ش ناس ایی ش ده که درمجموع میتواند

میدهد ( .)11این تأثیرپذیری در پژوهشهای تجربی آزمون و گزارش

ناهنجاری رفتاری را بس نجد؛ بنابراین دس تاندرکاران تعلی وتربیت

ش ده اس ت .در بهداش ت روان مؤلفٔه مدیریت هیجان بس یار حائز

میتوانند ناهنجاری رفتاری دانشآموزان را تحت سنجش و شنا سایی

اهمیت بوده و همین مدیریت اس ت که در بروز رفتار هنجارمند نقش

قرار ده ند ( .)۴کود کانونوجوا نان در طی مرا حل رش د ت حت تأثیر

دارد .دانشآموزانی که در مدیر یت هی جان توانمند باش ند ،در کنترل

عوام ل محیطی قرار دارن د .ع ام ل زیس تبوم فرهنگی و تف اوت

رفتارهای فردی و اجتماعی توفیق دارند ( .)1۲بسیاری از پژوهشگران

جغرافیایی جملگی در روحیه و خلقوخوی س اکنان آن س رزمین تأثیر

در مطالعات خود گزارش دادند اجرای راهکارهای پیش گیرانه برای

میگذارد ( .)۵و قایع و ر خداد های تلخ درحوزٔه محیط زیس ت در

مهار و کنترل ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان در محیطهای تربیتی

س الهای اخیر بر نگرانیهای زیس تبوم س رزمینی افزوده اس ت (.)۲

س رنوش ت ساز بوده اس ت ( .)1۳درعینحال وض عیت موجود ش یوع

کودکانونوجوانان بی شتر از اق شار دیگر درمعرض عوامل محیطی قرار

اختاللهای رفتاری دانشآموزان در اس تان مرکزی در پنج س ال اخیر

دارند .این قش ر ض مناینکه خود از عوامل محیطی و خانوادگی و

بهعلت فقدان مطالعات منظ و علمی نامشخص است .همین خأل در

مدرس های تأثیر میپذیرند ،بهعنوان س رمایٔه اجتماعی آینده از رفتار

استان همدان نیز وجود داشته و لذا انگیزٔه انجام پژوهش حاضر فراه

زیس تمحیطی برخوردار خواهن د بود ( .)۶کودک ان ش ک لگیری

آم د .ش ن اس ایی عوام ل مؤثر در بروز ن ابهنج اریه ای رفت اری

شخصیت را تحتتأثیر خانواده و وراثت دریافت میکنند .همچنین در

دانشآموزان میتواند برای انجام اقدامهای مداخلهجویانٔه بالینی کاربرد

خانواده است که انتقال رفتارهای بهنجار یا نابهنجار صورت میپذیرد

داش ته باش د .هدف این مطالعه ش ناخت عوامل بروز ناهنجاریهای

( .)۷پس از آن محیط آموزش گاهی ،بایدها و نبایدهای رفتاریاخالقی

رفتاری در دانشآموزان استان مرکزی و همدان و شناسایی مناسبترین

را به آن ها آموزش مید هد ( .)۵حتی جوّ مدرس ه و نقش کارک نان

راهبردهای پیشگیرانه در این زمینه است.

میتوان د در رفت ار دانشآموزان اثرگ ذار ب اش د .محیط اجتم اعی و

رس انهها عامل دیگری بوده که در ش کلگیری رفتار دانشآموزان تأثیر

2

دارد .آنچه بهعنوان فرهنگ اجتماعی از آن یاد میش ود درنتیجٔه تعامل

روش بررسی

روش تحقیق بهلحاظ هدف کاربردی و ازجهت اجرا کیفی بود .با گروه

دانشآموزان با چنین محیطهایی است (.)۵

کارشناسان و معلمان صاحبنظر در حوزٔه مدیریت ناهنجاری رفتاری

نظر یٔه یادگیری اجتماعی ،کودکانونوجوانان بس یاری از

شاغل در مدار

آموزه های خود را بهص ورت مش اهدهای از محیط پیرامون در یافت

و پردیسهای دان شگاهی فرهنگیان ا ستان مرکزی و

همدان ،مص احبٔه عمیق ص ورت گرفت .برای انتخاب نمونه از جامعٔه

میکنند .بههمین دلیل اس ت که گفته میش ود والدین و مربیان روابطی

مذکور از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .مصاحبهها تا رسیدن

هنجارمدار با این قشر داشته باشند ( .)۸بدینترتیب مالحظه می شود

آمادهکردن نس ل درحال ترب یت در مدار

ول یتپذیر تربیت

به س ط اش باع (تعداد  ۹۲مص احبه) ادامه یافت .ازآنجاکه هریک از

با مجموعهای از عوامل

گروههای جامعه دارای ویژگیها و طبقههای متنوعی ازقبیل جنسیت و

اثرگذار مواجه است .برخی از عوامل در آموزشوپرورش رسمی امکان

دوره و ا ستان بوده ،اخت صاص سه جامعه در نمونٔه تحقیق بهتنا سب

کنترل و تقویت دارند؛ ولی بعضی دیگر خارج از نظام آموزشی است.

هریک از این ویژگیها ضرورت داشته است.

در تحقیق انجام گرفته در نتایج مص احبه با نوجوانان بزهکار گزارش

شایانذکر است دادههای حاصل از اجرای مصاحبه که بهصورت کیفی

ش ده اس ت این نوجوانان دارای نگرش منفی به محیط و جامعه بوده،

فراه ش د ،ازطریق کدگذاری تحت تجزیهوتحلیل قرار گرفت .واحد

مرتکب رفتارهای ضداجتماعی شدهاند ( .)۲در پژوهشی دیگر پس از

داده در این کدگذاری ،عبارات و جمالتی بود که معطوف به عوامل و

۲
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اس تاندارد و هدفمند و مبتنیبر مبانی نظری یادگیری ،طراحی و اجرا

عواملی ک ه در رفت ار مربی اثر میگ ذارد عب ارتاس ت از :عوام ل

براس ا

هایی که مدیر یت کال

بهص ورت

راهکارهای پیش گیرانه از بروز ناهنجاری های رفتاری در حوزه های

ه زمان با کدگذاری باز برای کشف مفاهی از دادههای خام ،کدگذاری

میشد.

ص ورت گرفت .این مراحل تا آنجا ادامه یافت که طبقهبندی معناداری

محوری برای مرتبطکردن این م فاهی به ی کدیگر در قا لب مقو له ها

فردی ،خانوادگی ،اجت ماعی ،آموزش گاهی و همس االن طب قهب ندی

در این بررسیهای مداوم بهدست آمد.

اجرای مص احبه با مدرس ان و معلمان درقالب گروه های کانونی و
مصاحبٔه فردی عمیق صورت گرفت .این گروههای کانونی شاغالن در

دان شگاه فرهنگیان و برخی مدار

بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش به شرکتکنندگان تعهد

داده شد دادهها به صورت کدگذاری تجزیهوتحلیل شوند و مشخصات

متو سطه بودند .هریک از مدر سان

مش ارکتکننده در مص احبه بهطور میانگین  ۳۵دقیقه در پاس خ به

سؤالها و خت جلسه آزاد بودند.

سؤالهای مطرح شده م شارکت دا شتند .الزم بهذکر ا ست م صاحبه از

نوع ب از پ اس خ بوده و در آن دو س ؤال محوری عوام ل مؤثر بر

۳

ناهنجاری های رفتاری کودکان و نیز راه های پیش گیری از آن مطرح

در این مطالعه  ۹۲نفر شامل  ۳۴مرد و  ۵۸زن با حداقل سابقٔه 1۰

شد.

سال کار با دانشآموزان در سطوح مختلف ،مشارکت داشتند .در

برای تحلیل دادههای حاص ل از اجرای مص احبهها در س ه مرحلٔه

تجزیهوتحلیل مصاحبههای صورتگرفته با شرکتکنندگان اطالعاتی

کدگذاری باز و کدگذاری محوری و انتخابی انجام ش د .این مراحل

بهدست آمد که در نمودار  1آمده است.

کدگذاری در منابع مربوط به تحلیل کیفی توص یه ش ده اس ت (.)1۴

-

-

-

-

-

یافتهها

-

-

–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نمودار  .1عوامل مؤثر در ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان

خانوادگی ،عوامل فردی و همساالن بهدست آمد که شامل  ۳۶زیرمقوله

درزمینٔه شناسایی عوامل مؤثر بر نابهنجاریهای رفتاری دانشآموزان

هستند .این مقولهها در نمودار  ۲آورده شده است.

پنج مقولٔه اصلی شامل عوامل مدرسهای ،عوامل اجتماعی ،عوامل

۳
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کامل فرد مدنظر قرار نگیرد .م صاحبه شوندگان در پا سخدادن یا ندادن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

–
-

–

-

-

-

-

-

-

-

نمودار  .۲راه کارهای پیشگیرانه از ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان
درزمینٔه شناسایی راهکارهای پیشگیرانه از نابهنجاریهای رفتاری

روان شناسی و جامعه شناسی است .کردزنگنه ( )1۵در یافتههای خود

مدرسهای ،فعالیتهای ناظر بر عوامل اجتماعی ،فعالیتهای ناظر بر

درمعرض رفتارهای نابهنجار قرار داشتند .شاطریان و اسمی جوشقانی

بر عوامل همساالن بیان شد که از بررسی یافتهها  ۳۷زیرمقوله نیز در

مس تقل بهترت یب بر ناهنجاری های رفتاری دانشآموزان عبارتند از:

گزارش کرد دانشآموزانی که دارای دوس تان نا باب بود ند ،بیش تر

دانشآموزان پنج مقولٔه اصلی شامل فعالیتهای ناظر بر عوامل

و نوریان آرانی ( )1۶بدین نتیجه رس یدند که بیش ترین تأثیر متغیرهای

عوامل خانوادگی ،فعالیتهای ناظر بر عوامل فردی و فعالیتهای ناظر

این مرحله بهدست آمد.

4

دس ترس ی به منابع و امکانات ،عملکرد جامعه ،معدل تحص یلی،
عملکرد ج امع ه ،پ ایگ اه اجتم اعی ،عملکرد خ انواده .در پژوهش

بحث

نوابخش و واحدی ( )1۷بیان ش د ک بودن حمایت ازس وی والدین و

در این پژوهش مش اهده ش د عوامل مؤثر بر ناهنجاریهای رفتاری

ک بودن کنترل ازس وی معل و ک بودن اعتماد بین اش خاص با رفتار

دانشآموزان بهترت یب ع بارتاس ت از :عوا مل خانوادگی ،عوا مل

بزه کارانه همبس تگی مث بت دارد و میتواند از عوا مل مؤثر در بروز

اجتماعی ،عوامل همساالن ،عوامل فردی ،عوامل مدرسهای .در تبیین

ناهنجاری در دانشآموزان باش د .س رهنگزاده و ظروفی ( )1۸در

این یافتهها میتوان بیان کرد ناهنجاریهای رفتاری دارای مبانی نظری

م طال عٔه خود در یافت ند بین عملکرد خانواده ،دی نداری ،جنس یت،

۴
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-

کجروبودن دوس تان و نابهن جاری های رف تاری همبس تگی مث بت

رفتار فرد با آنچه از او انتظار میرود مطابقت نداش ته باش د .همیش ه

در تبیین یافتههای باال میتوان گفت :ساختار ا صلی شخ صیت کودک

خود را دارد؛ یعنی نظر گروه در طول زمان دربارٔه رفتار مناس ب یا

جامعه ،رسانه و  ...قرار میگیرد .رفتارهای بهنجار و نابهنجار درنتیجٔه

هستند که بهتدریج نظ اجتماعی را مختل می سازد؛ بنابراین بررسی و

جایی برای تغییر هنجارها وجودداش ته و هر هنجار تاریخ مربوط به

معناداری وجود دارد.

نامناس ب میتواند تغییر کند .نابهنجاریهای رفتاری ازجمله عواملی

در خانواده ش کلگرفته و پس از آن تحتتأثیر دیگر محیطهای تربیتی،

ش ناخت علل نابهنجاری میتواند در تص حی روند جامعهپذیری و

تعامل کودک با این محیط ها بروز و ظهور می یابد .با افزایش س ن

و ...ازجمله عواملی هستند که رفتار نوجوان و جوان را متأثر میسازد.

تغییر رفتار قرار میگیرند .هیجانهای بلوغ ،گروه همس االن ،اقتص اد

در اغلب منابع منتش رش ده معطوفبه رفتارش ناس ی ،ناهنجاریهای

خانواده ،رس انههای نوپدید ،نگرانی از آینده و ...عواملی هس تند که

مدر سهای گزارش شده ا ست و ن شان میدهد که محیطهای گوناگون

ش کس ت و ناکامی یا موفقیت و پیروزی در عرص ههای تحص یلی و

دانشآموزان دورٔه متوسطه با افزایش سن درمعرض عوامل بی شتری در

هیجانهای بلوغ ،گروه هم ساالن ،اقت صاد خانواده ،ر سانههای نوپدید

رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار میدهد .بر این متغیرها میتوان تجارب

رفت اری در طبق هبن دی فردی ،خ انوادگی ،اجتم اعی ،همس االن و

زندگی شخ صی را ا ضافه کرد .ا صوالً نوجوانان و جوانان درمقای سه با

تأثیر متفاوتی در رفتار کودکان و نوجوانان و جوانان دارند .افزون بر

دانشآموزان دورٔه ابت دایی ب هلح اظ تع ام له ای اجتم اعی تحرک ات

آن یادگیری مش اهدهای که در طی مراحل رش د کودکونوجوان تجربه

می شود ،بخش مهمی از یادگیری رفتاری را بهخود اخت صاص میدهد.

بی شتری دارند .ع ضوبودن در با شگاهها و تی های ورز شی ،انجمنها،

مدر سه ،جامعه و ر سانهها تحتتأثیر قرارگرفته و واکنشهای مختلفی

هستند که میتوانند رفتارهای آنها را تحتتأثیر قرار دهند (.)1۸

کودک در تعامل با محیط خانواده ،خویش اوندان ،همس االن ،محیط
از خود بروز میدهد .براسا

کلوپه ا ،کت ابخ ان ه ،ک انونه ای فرهنگی و ...ازجمل ه محیطه ایی
بررس ی و ش ناخت علل اجتماعی مؤثر در ش کلگیری ناهنجاریهای

نظریٔه یادگیری اجتماعی عوامل محیطی

و فرایندهای درونی بهطور مش ترک رفتارهای انس ان را کنترل میکنند.

رفتاری و بررس ی جهت کاهش یا حذف آنها امری ض روری اس ت.

مه ارته ای ش ن اختی ،رفت اری ،هیج انی و انگیزش ی بوده ک ه از

واقعیتی بحرانی نیس ت بلکه منتجاز تجارب و یادگیریهای ناس ال در

همچنین براس ا

برا سا

نظریٔه کفایت اجتماعی رفتارهای هر فرد معطوفبه

محیطهای زندگی بهدس ت آورده اس ت .درواقع رفتار فرد تابعی از

دانش موجود بهنظر میر سد اغلب رفتارهای نابهنجار ،نتیجٔه

طی مدتهای طوالنی است.

ت عا مل او و محیط پیرامون اس ت .هرچ ند ن با ید س ه ورا ثت و

5

ویژگیهای فردی را نادیده گرفت .روانشناسان براینباورند اگر مراحل

نتیجهگیری

باتوجه به آنچه بیان شد ،عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل

رش د و بلوغ در کودکونوجوان بهص ورت طبیعی در قالب بهداش ت

همساالن ،عوامل فردی و عوامل مدرسهای از عوامل مؤثر در بروز

روانی مطلوب یا کفایت زندگی س پری ش ود ،میتوان انتظار داش ت

نابهنجاری رفتاری در دانشآموزان است .نابهنجاریهای رفتاری در

رف تار او در دوره های ب عد بهن جار باش د .همچنین به هر میزان که

همٔه جوامع بهچش میخورد؛ ولی باتوجه به موقعیت جامعه ،نوع و

مراحل رشد و بلوغ کودکونوجوان دستخوش نقصان و اختالل شود،

میزان و شدت آن متفاوت است .مسلماً افزایش نابهنجاریهای رفتاری

رفتار او را در دورههای بعد متأثر می سازد .ازآنجاکه در فرهنگ ایرانی

در بین دانشآموزان امر خوشایندی نیست چون ازیکطرف بیانگر

حما یت پذیری دختران در خانواده بیش از پس ران بوده اس ت و نیز

شروع ناهنجاری در سنین ک و ازطرفدیگر بیانگر تداوم آن در آینده

گذران دوران بلوغ در دختران در س نین کمتر از پس ران رخ میدهد،

است که درنهایت بنیانهای جامعه را بهمخاطره خواهد انداخت.

میتوان انتظار دا شت در این دو گروه تفاوت رفتار وجود دا شته با شد

(.)1۶

6

درواقع رفت ار اجتم اعی و روابط اجتم اعی ازطریق هنج اره ا تنظی

تشکر و قدردانی

پژوهشگران از مس ولین محترم و شرکتکنندگان در پژوهش تشکر و

میش ود که منظور ش یوههای جاافتادٔه رفتار اس ت و حدود آن را تعیین

قدردانی میکنند.

میکند .یکهنجار تعیین میکند که فرد در موقع یت های گوناگون چه

رفتاری باید یا نباید داشته باشد؛ البته همی شه این امکان وجود دارد که

۵
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کودک متغ یره ای د ی گری رفت ار او را تح تت أث یر قرار میده د.

نظ اجتماعی مؤثر باشد (.)1۷
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