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 در سال 51 تا 51 وًجًاوان بسَکاری از پیشگیری ي اقتصادی تًاومىدی بیه رابطٍ

  کازرين شُر
 

 جًکار مرضیٍ

 ، ایزاىبَضْز ،بَضْز ٍاحد ،اسالهی آساد داًطگاُ ،ضٌاسی جزم ٍ جشا گزٍُ ارضد کارضٌاس

 

 چکیدٌ

گاُ سمَط در جاهعِ باضد.پس باید بزای داضتي صعَد یا پزت گاُ تجلی تَاًد هیًْاد اجتواعی،  تزیي کَچک عٌَاى بِخاًَادُ 

در عَل سًدگی،  ایجادضدُرٍاًی  ّای عمدُ. علبد هیداضت کِ ایي هْن، ّوت ّوگاى را  ایدئال ای خاًَادُ، ایدُ آل ای جاهعِ

هعٌَی  بِ هسائل هادی ٍ تَجْی بیخصَصاً دٍراى کَدکی، هطکالت ٍ احیاًاً تجاٍسات جٌسی ٍ جسوی در دٍراى ًَجَاًی، 

عدم تَجِ ٍالدیي بِ رفتار ٍ گفتار خَد در رابغِ با یکدیگز ٍ  تز هْنپدر ٍ هادر اس ّوِ  ّای هْزی بیفزسًداى، خطًَت ٍ 

 دّد هیفزسًداى ٍ دیگزاى بِ جْت الگَپذیزی فزسًداى اس پدر ٍ هادر، بستز هٌاسبی اس اًَاع جزائن را در پیص رٍی جَاًاى لزار 

.ایي پژٍّص ًمص خاًَادُ ضَد ًویاًَادُ ٍ ایجاد ضزرّای هادی ٍ هعٌَی بز فزسًداى، چیش دیگزی عائد کِ جش ًابَدی خَد ٍ خ

. باضد هیپیوایطی  –. ایي تحمیك با رٍش تَصیفی باضد هیسال در ضْز کاسرٍى  81تا  >8در پیطگیزی اس بشّکاری ًَجَاًاى 

ًفز اس ٍالدیي بَدُ ٍ رٍش گزدآٍری اعالعات پیوایطی بَدُ ٍ  ;1: جاهعِ آهاری کلیِ ٍالدیي ضْز کاسرٍى ٍ ًوًَِ آهاری تعداد

. در پایاى بِ ایي ًتیجِ رسیدین کِ با تَجِ بِ اّویت باضد هیبز اساس فزضیات تحمیك  سؤالی 93ابشار سٌجص پزسطٌاهِ 

ر ٍ دٍستاى، ٍضعیت تحصیلی خاًَادُ در ایي راستا، ایي ٍالدیي ّستٌد کِ با ایجاد اهٌیت رٍاًی در خاًَادُ ًظارت بز رفتا

بَدى اس ّزگًَِ تعصبات  بز حذرکزدى داًص ٍ آگاّی خَد،  رٍس بِتعلین ٍ دستَرات دیٌی،  ّا آىفزسًداى ٍ تزبیت صحیح 

 همصَد بزساًٌد.  سزهٌشلفزسًداى را بِ  تَاًٌد هیجاّلی ٍ افزاط ٍ تفزیظ در تَجِ بِ اعضای خاًَادُ ٍ.... 

 

 ُ، پیطگیزی، بشّکاری، ًَجَاًاى، کاسرٍى )ضْز(خاًَادَای کلیدی:  ياشٌ
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