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چکیده
زمینه و هدف :آسیب اجتماعی از جمله مشکالت عمدهاي است که امروزه گريبااگيیر سيایا ي از
جوامع کنوگی است .هدف اين پژوهش مقاييه گيرش سه آسیب اجتماعی د داگش آموزان متوساهه
اول سر حيب زمینههاي خاگوادگی سود.
روششناسی :د اين پژوهش از وش توصیفی از گوع علی –مقايياهاي اساتفاده داد .جام اه
آما ي اين پژوهش دامل داگشآموزان پير متوسهه اول دارر د ساال تصیایلی  9396-97ساود.
حجم گموگه د اين پژوهش سراساس جدول مو گان 951 ،ت یین گردياد .د ايان پاژوهش از وش
گموگهگیري تیادفی طبقه اي استفاده دد .سراي سنجش گيرش سه آسیبهاي اجتماعی از پرسشنامه
آقايی و تیمو تاش استفاده گرديد ،سراي ت یین وايی اين پرسشنامه ،از وش اعتبا صو ي و ساراي
مصاسبه پايايی اين پرسشنامه از وش آلفاي کراگباخ استفاده گرديد.
یافته های پژوهش :يافته هااي پاژوهش گشاان داد کاه میااگيین گيارش ساه آسایب اجتمااعی
داگش آموزاگی که والدين آگان تصییالت پايینتر ،سن ساالتر ،وض یت اقتیاادي گاامهلو تار دا گاد،
گيبت سه سقیه داگش آموزان سیشتر است .همچنین میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی داگشآموزاگی
که پد آگان سیکا است ،ماد آگان گیز داغل گیيت و يا پد و ماد آگان سا هم زگادگی گمایکنناد،
گيبت سه سقیه داگشآموزان ساالتر است.
نتیجهگیری :از آگجايیکه طبق يافتههاي پژوهش میااگيین آسایب اجتمااعی داگاشآماوزاگی کاه
والدين آگان سن ساالتر ،تصییالت پايین تر ،وض یت اقتیادي گامهلو تر دا گد و ياا سیکاا هياتند،
سیشتر از ساير داگش آموزان است  ،پیشنراد میدود اين داگش آموزان و والدين آگاان ساراي آماوزش
مو د حمايت سیشتري قرا گیرگد.
واژههای کلیدی
آسیب اجتماعی ،داگشآموزان ،زمینههاي خاگوادگی ،وض یت اقتیادي ،درايط اجتماعی.
 -1استادیار ،آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان  ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) bagherikerachi@gmail.com
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان amehrabi1354@ gmail.com

مقدمه

فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره چهارم  /زمستان 1369

27

اگيان ساه عناوان يا موجاود اجتمااعی و ساراي پرهیاز از هارج و مارج ،ا زشهاا،
هنجا هاي اجتماعی و گظم اجتماعی ا دکل میدهد ،لذا هرگاه ا زشهاي اجتمااعی
و قواعد فتا مراعات گشود ،گظم اجتماعی آسیب مایسیناد کاه از آن د جام اه ساه
عنوان «کجروي» يا اگصراف اجتماعی تلقی میدود .اگصرافات اجتمااعی پديادههاايی
هيتند که د جوامع همين و غیرهمين ،مد ن و سنتی ،دينی و غیردينی سه گصاوي
از اگصاء ظرو میياسند .سه عبا ت ديير اگر د سخش مرمی از تا يخ سشار ،ساه مياال
اگصرافات و چالشهاي متأثر از آن دقت گظري داداته سادایم د خاواهیم يافات کاه
اگصرافات سصث تازهاي گیيتند که وا د زگدگی مد ن م اصار داده ساداند .اماا عیار
جديد از ديدگاه فليفی ،واگشناختی و جام هدناختی سه اين مياله گياه میاگادازد و
اين امر از سوي متفکران مختلا ،،ساويژه جام اهدناساان ماو د توجاه قارا گرفتاه
است(حجازي و صالصی .)9335 ،د يا گظاام اجتمااعی هنيااامی کااه فتااا ي
ساه گوگهاي چشميیر سا هنجا همياگی اخاتالل پیادا مایکناد و ماو د کیفار قاارا
مایگیارد آسایب اجتمااعی گامیاده میدود (تاک و تیدل . )9331،آسیب اجتماعی
ساه هر گوع عمل فردي يا جم ای اطاالق مایداود کاه د چا چو اصول اخالقی و
قواعد عام عمل جم ی سمی يا غیر سمی جام اه حال ف الیاات کنشاايران قاارا
گمیگیرد و د گتیجه سا منع قاگوگی و يا قابح اخالقاای و اجتمااعی وسارو مایگاردد
(عباداللری.)9335،
سشر هموا ه داهد فرو فتن افرادي د گردا اگصرفات اجتماعی سوده و تجا تلخای
از آسیبهاي آن د هد فتن سرمايهها و گاسياماگی خود و اجتماع دا گد .ساه هماین
جرت د طول تا يخ تالشهاي ميتمري سا اگيیزههاا و ويکردهااي متفااوتی اگجاام
گرفته تا علل پیدايش اگصرافات اجتماعی و اههاي پیشيیري آن ماو د سر سای قارا
گیرد .گيترش اگصرافاات اجتمااعی از جملاه مشاکالت عمادهاي اسات کاه اماروزه
گريباگيیر سيیا ي از جوامع کنوگی است .د جام ماا گیاز ساا توجاه ساه ا زشهااي
دينی ،اخالقی ،فرهنيی ،اجتماعی ،ساختا جم یتی سيیا جاوان و وجاود مشاکالت
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عديدة اقتیادي ،اگصرافات ساه عناوان يکای از سغارگ تارين و پیچیادهتارين مياا ل
اجتماعی سه دما میآيد که موجاب جريصاهدا سااختن وجادان جم ای و چاالش
امنیت اخالقی و اجتماعی گرديده است .گوجواگی يکای از دو ان زگادگی اسات کاه
افراد ممکن است د م رض آسیب هاي اجتماعی قرا سيیرگد .گوجاواگی يکای از ساه
دو ه مرم زگدگی اگيان است که تأثیرقه ی سر سقیه سالهاي عمر دا د .ايان مرحلاه
سیناسینی سا تغییارات مرام فیزيکای ،واگای ،وحای و اجتمااعی د گوجاواگی هماراه
میسادد که وي گيرش آنها سه آسیبهاي اجتماعی و همچنین عملکرد آنهاا د
سز گيالی تأثیر سيزايی دا د(ز آساديپو  .)1191،سيایا ي از آسایب هااي اجتمااعی
جيمی ،جنيی و وحی يشه د اين دو ان دا د .از آگجا که پديده آسیب اجتماعی
د دو ان گوجواگی میتواگد همبيتيی اجتماعی و حیات جام اه ا د م ارض خهار
قرا دهد ،سويژه آگکه و ود جوامع سنتی همچون ايران سه جريان مد گیته سبب ساروز
چالشهايی جدي دده است ،سر سی جام هدناختی آن ضرو ي است .ايان پاژوهش
گیز د همین استا سه سر سای گيارش داگاشآماوزان دو ه اول متوساهه ساه آسایب
اجتماعی میپردازد که سراي همین منظو  3سؤال تصقیقاتی مهرح گرديده است که
اين سؤاالت عبا تند از:
-9آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حياب سان پاد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟
-1آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب سان مااد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟
-3آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب میازان تصیایالت
پد تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
 -4آيا سین گيرش داگش آموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب میزان تصیایالت
ماد تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
 -5آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب دغل پاد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟
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 -6آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب دغل ماد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟
 -7آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب وض یت اقتیاادي
خاگواده تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
 -3آيا سین گيرش داگش آموزاگی دو والدينی ساا سااير داگاشآموزان(تا والادينی،
گاپد ي و ماد  ،گاماد ي و پد  ،زگادگی ساااقوام و ياا سااير افاراد) گيابت ساه گيارش
آسیبهاي اجتماعی تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
 -9آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتمااعی سار حياب پاياه تصیایلی
تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
مبانی نظری پژوهش
گظريههاي جام هدناسی ،آسیبهااي اجتمااعی ا ساراساس واحد تصلیل و گوع گيااه
سه علل آسیب میتوان ساه دو ويکرد کلی تقيایم کارد :اولااین ويکاارد ،ويکاارد
جام هدناختی است کاه د مهال اه آسیب سااه فاارد ،اگيیازههاا ،تماايالت نهنای،
ويژگیهاي دخییتی ،زمین خاااگوادگی و ت لااق گروهاای فرد توجااه دا د .اياان
ويکرد ،سا تکیه سر گظريات جام هدااناختی ،سااه تاأثیر عوامال اجتمااعی سار وقاوع
کجاااروي تأکیاااد دا د .د مقاسااااال و د ويکااااارد دوم ،کاااااه آن ا ويکااااارد
سااومدناختی میگامیم .سر سای زمیناه عینای وقااوع آسایب و عوامال ماوق یتی و
فرصتهايی که ساعاث وقاوع جارم و آسیبها مایداود ،سایش از عوامال اجتمااعی،
ماگناد فقر و سیکا ي ،مو د توجه است (فیاروزي و ماداگلو جويباا ي .)9396،د ايان
میان مکان ،مصیط جغرافیايی ،خیوصایات فیزيکی مصیط ،م ما ي و طراحی فضاها
و سه طاو کلی زمینههااي ماوق یتی مایتواگاد ساه عناوان متغیرهااي تأثیرگاذا د
ويکرد دوم مهرح دوگد .تأکید سار مکاان د گظريههاي ايان ويکارد ،کاساتیهااي
گادای از تأکیاد صرف سر اگيیزههااي مجرماگاه ا د داناخت و تبباین جرم جبران
میکناد (علیسر .)1113 ،د ايان پاژوهش ويکارد اول مبناا سر سای آسایبهااي
اجتماعی قرا میگیرد و زمینه خاگوادگی ماگند سن پد  ،سن ماد  ،میزان تصیایالت

پد  ،میزان تصییالت ماد  ،دغل پد  ،دغل ماد و وضا یت اقتیاادي خااگواده د
سر سی آسیبهاي اجتماعی مو د توجه است.
د پژوهشی که حجازي و صالصی( )9335سا هدف تبیین عوامل زيرسناايی اگصرافاات
اجتماعی اگجام دادگد سه اين گتیجه سیدگد که زمیناه هااي خااگوادگی تاأثیر سيایا
زيادي سر آسیبهاي اجتماعی دا د که يافته هاي اين پژوهش سا يافتاههااي پاژوهش
اغلب جام ه دناسان ماگند داو و م کی( سه گقل از صفوي ،)9367 ،سودی وايات،
کوا اسوس( سه گقل از دیدپو  )9345 ،و پژوهشات مرکز دو کرسون(سه گقال از کای
گیا )9373 ،هماهنا اسات .د پژوهشای دييار کاه تصات عناوان سر سای عوامال
اقتیادي ا اجتماعی ماؤثر سار خراسکا ي ساه عناوان گاوعی فتاا سزهکا اگاه د ساین
داگش آموزان دسیرساتانهااي دایراز اگجام داده ،مشاخش داد جواگااگی کااه سااه
خااگوادههااي گاسياامان و ازهام پادایده ت لاق دادتهاگد ،فتا هاي خراسکا اگاهداان
افزايش دادته است .همچنین ،متغیر گصوه گذا گادن اوقات فراغت ،ا تباط گیرومندي
سا فتا خراسکا اگه جواگان گشان داد .گتااي تصقیاق گشااان داد کاه پياران سایش از
دختران د ف الیتهاي خراسکا اگه مشا کت دادتهاگد و ساا افاازايش سان ،فتا هااي
خراسکا اگه جواگان گیز افزايش يافته است (گی اختر .)9373،د پاژوهش حجاازي و
صالصی سه وض یت اقتیادي سه عنوان يکی از عوامل آسیبهاي اجتماعی ادا ه داده
است .د پژوهش که مريجی( )9335تصت عنوان سر سای گقاش خااگواده د کااهش
اگصرافات اجتماعی اگجام دادگد ،سه گفاش خااگواده و والادين د کااهش آسایبهااي
اجتماعی ادا ه گمودگد .د پژوهش خداسخش و همکا ان ( )9339گیاز از زمیناههااي
خاگوادگی سه عنوان يکی از عوامل مؤثر سر آسیب اجتماعی ياد دده است .د تصقیقی
که اگد سون (  )1111د مو د سزهکا ي گوجواگاان اگجاام داد ،د يافت گوجواگاگی کاه
د خاگوادههاي ت والدي زگدگی مایکنناد و ياا د خااگوادههااي گاسيامان سه سار
میسرگد ،احتمال فتاا سزهکا اگاهداان سیشاتر اسات (اگد ساون .)1111، ،همچنین
تصقیقات اگجام دده د زمینه سزهکا ي گوجواگان دختر د ترران گشاان میدهاد کاه
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دیوه ترسیتای مياتبداگه و غفلات و سایتاوجری والادين ،د گارايش گوجواگاان سااه
سزهکا ي مؤثرگد .عواملی ماگند دو ي خاگواده ،تصییالت پاايین والادين ،گاوع داغل
والدين ،وض یت گامناسب اقتیادي ،فضاهاي کوچ  ،زگدگی د مصلاههااي داالو،،
گاوع تملا ميکن ،جدايی والدين ،فوت والدين ،اگصاراف والادين و فتاا خیاماگه
والادين گيابت ساه يکديير از عوامل مؤثر د گرايش گوجواگان سه سزهکاا ي هياتند
( اهب .)9331،صادقیفر( )9339د پژوهشای کاه تصات عناوان عوامال اجتمااعی
مؤثر سر گرايش گوجواگان سه سزهکا ي و اهکا هاي پیشيیري از آن اگجام داد ساه ايان
گتیجه سید کاه سااین میاازان گاسياااماگی خاااگواده و فقار اقتیاادي ساا گاارايش
گوجواگان و جواگان سه سزهکا ي اسهه مياتقیمی وجااود دا د ي ناای سااا افاازايش
میازان گاسياماگی خاگواده و فقر اقتیادي ،سزهکاا ي گوجواگاان گیاز دادت مایياساد.
اگد سون( ،)1111هاگان و فوساتر( ،)1113ساراسندي( ،)9376گیا اختار(،)9373
گلچین(  )9335و اهب( )9331گیز د پژوهشات خود سه گقاش گاسيااماگی خااگواده،
سن پد و ماد و وض یت اقتیادي خااگواده د گارايش گوجواگاان ساه آسایبهااي
اجتماعی ادا ه کردهاگد.
مدل مفهومی پژوهش
د اين اين پژوهش سا الرام از مباگی گظاري ،ادسیاات و پیشاینه پاژوهش ،چاا چو
مفرومی عوامل ميتقیم تأثیرگذا سر گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتمااعی ساه
دکل زير ترسیم دده است.
شغل پدر و مادر
سن پدر و مادر
نگرش به آسیبهای اجتماعی

وضع اقتصادی خانواده
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تحصیالت پدر و مادر

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

نابسامانی خانوادگی

روششناسی پژوهش

یافتههای پژوهش
 .1آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتمااعی سار حياب سان پاد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟
هماگهو که د جدول  9مشاهده میدود د ا تباط سا تمام مؤلفهها سر حياب سان
پااد سااین میاااگيینهااا تفاااوت وجااود دا د .سیشااترين میاااگيین گياارش سااه آساایب
اجتماعی( )3/13مرسوط سه داگشآموزاگی است که سن پد آنهاا از  61ساال سیشاتر

مقایسه نکرش به آسیب های اجتماعی در دانش آموزان بر حسب زمینه های خانوادگی

د اين پژوهش از وش توصیفی از گوع علی–مقاييهاي استفاده دد .جام اه آماا ي
اين پژوهش دامل داگشآموزان پير متوسهه اول درر د سال تصیایلی 9396-97
سود .حجم گموگه د اين پژوهش سراساس جدول مو گان 951 ،گفر ت یین گردياد .د
اين پژوهش از وش گموگهگیري تیادفی طبقهاي استفاده دد .سراي سنجش گيارش
سه آسیبهاي اجتماعی از پرسشنامهاي که توسط آقايی و تیمو تاش طراحای داده،
استفاده گرديد .اين پرسشنامه دا اي  41سوال است که د طی ،لیکرت پن د جاه-
اي (=9کامالً مخال ،تا =5کامالً موافق) طراحی دده است .دامنه گمارات ساین  41تاا
 191میسادد که گمره ساالتر سه م ناي آسیبهاي اجتماعی سیشتر د فرد است .ايان
پرسشنامه دا اي مؤلفههايی ماگند سرقت ،پرخاديري ،مواد مخاد  ،مياايل جنيای،
خودکشی و فرا از خاگه است .وايی مالک اين پرسشانامه توساط اسااتید داگشاياه
ترران تأيید دده است .ضريب آلفاي کراگباخ اين پرسشنامه گیز توسط توساط آقاايی
و تیمو تاش 1/35گزا ش دده است .د اين پژوهش گیز ،ساراي ت یاین وايای ايان
اسزا  ،از وش اعتبا صو ي و ساراي مصاسابه پاياايی ايان پرسشانامه از وش آلفااي
کراگباخ استفاده گرديد .سراي ت یاین پاياايی پرسشانامه ،د يا مهال اه آزمايشای،
پرسشنامه توسط  31گفر از اعضاي گموگه تکمیل دد که ضريب آلفايی کروگباخ ساراي
کل پرسشنامه 1/31سدست آمد که گشاگير پايايی پرسشنامه است.

22

است و کمترين میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی ()1/99مرسوط سه داگاشآماوزاگی
است که سن پد آنها از کمتر از  41سال سیشتر است.
جدول -1مقایسه میانگین نگرش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر سن پدر
سن
گيرش
سه آسیب
اجتماعی
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کمتر از  41سال
پد

 41تا  61سال

سیشتر از  61سال

اگصراف
اگصراف
اگصراف
میاگيین
میاگيین
میاگيین م یا
م یا
م یا

گيرش سه آسیب
اجتماعی

1/99

1/57

3/11

1/49

3/13

1/66

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيین حاصل سه جام ه آماا ي از تجزياه و تصلیال
وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیل وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات گيارش
داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب سن پد د جدول 1ا ا ه دده است:
جدول -7نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب سن پدر
مجموع
مجذو ات

د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

سین گروهی

1/14

3

1/75

د ون گروهی

33/63

943

1/13

کل

35/93

959

متغیر ميتقل
آسیب
اجتماعی

F

3/19

sig

1/111

چناگچه د جدول  3مشاهده مای داود مقادا م ناادا ي  Fسیشاتر از  9و ساهح
م نادا ي گیز کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و مایتاوان انعاان دادات کاه
میان میاگيین گمرات گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب سان پاد
آگان تفاوت م نادا ي وجود دا د.
-1آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حياب سان مااد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟

جدول -7مقایسه میانگین نگرش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر سن مادر
کمتر از  31سال

سن ماد

 31تا  51سال

سیشتر از  51سال

اگصراف
اگصراف
اگصراف
میاگيین
میاگيین
میاگيین م یا
م یا
م یا

متغیر واسيته
گيرش سه آسیب
اجتماعی

3/99

1/65

3/14

1/41

3/15

1/31

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيین حاصل سه جام ه آماا ي از تجزياه و تصلیال
وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیل وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات گيارش
داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب سن ماد د جدول 4ا ا ه دده است:
جدول -7نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب سن مادر
مجموع
مجذو ات

د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

سین گروهی

5/51

3

9/33

د ون گروهی

31/44

943

1/19

کل

35/93

959

متغیر واييته
آسیب
اجتماعی

F

3/91

sig

1/111

چناگچه د جدول  4مشاهده میدود مقدا م نادا ي گیز کمتر از  1/15است .لاذا
فرض صفر تأيید و میتوان انعان دادت که میاان گمارات گيارش داگاشآماوزان ساه
آسیبهاي اجتماعی سر حيب سن ماد آگان تفاوت م نادا ي وجود دا د.
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مقایسه نکرش به آسیب های اجتماعی در دانش آموزان بر حسب زمینه های خانوادگی

هماگهو که د جدول  3مشاهده میدود د ا تباط سا تمام مؤلفهها سار حياب سان
مااد سااین میاااگيینهااا تفاااوت وجااود دا د .سیشااترين میاااگيین گياارش سااه آساایب
اجتماعی( )3/15مرسوط سه داگشآموزاگی است که سن ماد آنها از  51ساال سیشاتر
است و کمترين میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی ( )3/99مرسوط سه داگاشآماوزاگی
است که سن ماد آنها از کمتر از  31سال سیشتر است.

تحصیالت پدر
سیيواد

تصییالت

میاگيین

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

3/17

1/65

3/33

1/45

3/14

1/59

3/55

1/61

3/16

1/35

3/13

گيرش سه
آسیب
اجتماعی

اهنمايی

ديپلم

میاگيین

متغیر
واسيته

اگصراف م یا

پد

استدايی

دسیرستان

داگشياهی

اگصراف
م یا
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جدول -7مقایسه میانگین نگر ش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر

1/15

78

-3آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب میازان تصیایالت
پد تفاوت م نادا ي وجود دا د؟ همااگهو کاه د جادول  5مشااهده مایداود د
ا تباط سا تمام مؤلفهها سر حيب تصییالت پد سین میاگيینهاا تفااوت وجاود دا د.
ساالترين میاگيین گيرش سه آسیب هاي اجتماعی( )3/55مرسوط سه داگشآموزاگی است
که پد آگان تصییالت زير ديپلم( اهنمايی و دسیرستان و استدايی) دا گاد و کمتارين
میاگيین گيرش سه آسیب اجتمااعی ()3/13مرساوط ساه داگاشآماوزاگی کاه پاد آگان
تصییالت داگشياهی دا گد.

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيین هااي حاصال ساه جام اه آماا ي از تجزياه و
تصلیل وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیال وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب تصییالت پد د جدول 6ا ا اه
دده است:

جدول -7نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب تحصیالت پدر

سین گروهی

5/56

6

1/91

د ون گروهی

31/37

945

1/19

کل

35/93

959

متغیر واسيته
آسیب
اجتماعی

F

4/43

sig

1/111

چناگچه د جدول  6مشاهده می دود مقدا  Fسیشتر از ي و مقدا م ناادا ي گیاز
کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و می تاوان انعاان دادات کاه میاان گمارات
گيرش داگش آموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب تصییالت پد تفاوت م نادا ي
وجود دا د.
 -4آيا سین گيرش داگش آموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب میزان تصیایالت
ماد تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
هماگهو که د جدول  7مشاهده میدود د ا تباط سا تماام مؤلفاههاا سار حياب
تصییالت ماد سین میااگيین هاا تفااوت وجاود دا د .سااالترين میااگيین گيارش ساه
آسیبهاي اجتماعی( )3/43مرسوط سه داگشآموزاگی است کاه مااد ان آنهاا سیياواد
هيتند و کمترين میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی ()3/14مرسوط سه داگشآموزاگی
که ماد آگان تصییالت داگشياهی دا گد.

مقایسه نکرش به آسیب های اجتماعی در دانش آموزان بر حسب زمینه های خانوادگی

مجموع
مجذو ات

د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

71

جدول  -2مقایسه میانگین نگرش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر
تحصیالت مادر
استدايی

سیيواد

دسیرستان

اهنمايی

داگشياهی

ديپلم

تصییالت

میاگيین

اگصراف م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین

اگصراف
م یا

میاگيین
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3/43

1/59

3/36

1/43

3/99

1/31

3/16

1/16

3/97

1/57

3/14

1/13

77

گيرش

اگصراف
م یا

متغیر
واسيته

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيینهااي حاصال ساه جام اه آماا ي از تجزياه و
تصلیل وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیال وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات
گيرش داگش آموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حياب تصیایالت مااد د جادول3
ا ا ه دده است:
جدول -7نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به آسیبهای
اجتماعی بر حسب تحصیالت مادر
مجموع
مجذو ات

د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

سین گروهی

3/93

6

1/65

د ون گروهی

39/99

945

1/11

کل

35/93

959

متغیر واسيته
آسیب
اجتماعی

F

1/97

sig

1/119

چناگچه د جدول  3مشاهده میدود مقدا  Fسیشتر از ي و مقادا م ناادا ي گیاز
کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و می توان انعان دادت که میان گمرات گيرش
داگش آموزان سه آسیب هاي اجتماعی سرحيب تصییالت ماد تفاوت م نادا ي وجود
دا د.
 -5آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب دغل پد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟

جدول -7مقایسه میانگین نگرش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر شغل پدر
دغل

متغیر
واسيته
گيرش
سه
آسیب
اجتماعی

سیکا

میاگيین

3/61

کا گر
اگصراف
م یا

میاگيین

3/19

1/76

کا مند
اگصراف
م یا

1/47

میاگيین

3/96

مغازه دا
اگصراف
م یا

1/36

میاگيین

3/41

سازگشيته
اگصراف
م یا

1/63

میاگيین

1/91

دغل آزاد

اگصراف
م یا

1/57

اگصراف
م یا

میاگيین

1/49

3/97

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيینهااي حاصال ساه جام اه آماا ي از تجزياه و
تصلیل وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیال وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب داغل پاد د جادول 91ا ا اه
دده است:
جدول -18نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب شغل پدر
مجموع
مجذو ات

د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

سین گروهی

4/13

6

1/79

د ون گروهی

39/65

945

1/11

کل

35/93

959

متغیر واسيته
آسیب
اجتماعی

F

3/17

sig

1/115

چناگچه د جدول  91مشاهده می دود مقدا  Fسیشتر از ي و مقدا م نادا ي گیاز
کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و می تاوان انعاان دادات کاه میاان گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حياب داغل پاد تفااوت م ناادا ي
وجود دا د.

77
مقایسه نکرش به آسیب های اجتماعی در دانش آموزان بر حسب زمینه های خانوادگی

هماگهو که د جدول  9مشاهده می دود د ا تباط سا تماام مؤلفاههاا سار حياب
دغل پد سین میاگيینها تفاوت وجود دا د .ساالترين میاگيین گيرش ساه آسایبهااي
اجتماعی( )3/61مرسوط سه داگشآموزاگی است که پد ان آگرا سیکا هيتند و کمتارين
میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی ()1/91مرسوط سه داگشآموزاگی کاه پاد ان آنهاا
سازگشيته هيتند.
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 -6آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب دغل ماد تفااوت
م نادا ي وجود دا د؟
هماگهو که د جدول  99مشاهده میدود د ا تباط سا تمام مؤلفاههاا سار حياب
دغل ماد سین میاگيین ها تفاوت وجود دا د .ساالترين میاگيین گيرش سه آسایبهااي
اجتماعی( )3/11مرسوط سه داگاش آماوزاگی اسات کاه مااد آگراا خاگاهدا هياتند و
کمترين میاگيین گيرش سه آسایب اجتمااعی ()3/15مرساوط ساه داگاشآماوزاگی کاه
ماد ان آگرا دغل خا ج از خاگه دا گد.
جدول -11مقایسه میانگین نگر ش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر شغل
مادر
دغل

متغیر
واسيته
گيرش
سه
آسیب
اجتماعی

خاگه دا

دغل د منزل

دغل د خا ج
خاگه

اگصراف
اگصراف
اگصراف
میاگيین
میاگيین
میاگيین م یا
م یا
م یا

3/11

1/49

3/93

1/47

3/15

1/35

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيین هااي حاصال ساه جام اه آماا ي از تجزياه و
تصلیل وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیال وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب دغل مااد د جادول 91ا ا اه
دده است:

جدول -17نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب شغل پدر

سین گروهی

1/96

3

1/71

د ون گروهی

33/77

943

1/13

کل

35/93

959

متغیر واسيته
آسیب
اجتماعی

مجموع
مجذو ات

F

sig

/96
3

1/117

چناگچه د جدول  91مشاهده می دود مقدا  Fسیشتر از ي و مقدا م نادا ي گیاز
کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و می تاوان انعاان دادات کاه میاان گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب داغل مااد تفااوت م ناادا ي
وجود دا د.
 -7آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب وض یت اقتیاادي
خاگواده تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
هماگهو که د جدول  93مشاهده میدود د ا تباط سا تمام مؤلفاههاا سار حياب
وض یت اقتیادي خاگواده سین میاگيینها تفاوت وجود دا د .ساالترين میاگيین گيارش
سه آسیب هاي اجتماعی( )3/31مرسوط سه داگش آموزاگی است کاه وضا یت اقتیاادي
خاگواده آگان گامهلو است و کمترين میاگيین گيرش ساه آسایب اجتمااعی ()3/91
مرسوط سه داگشآموزاگی که وض یت اقتیادي خاگواده آگان مهلو است.
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د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

77

جدول -17مقایسه میانگین نگر ش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر وضعیت
اقتصادی خانواده
مهلو

اقتیاد

تا حدودي مهلو

اگصراف
اگصراف
اگصراف
میاگيین
میاگيین
میاگيین م یا
م یا
م یا

متغیر
واسيته
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره چهارم  /زمستان 1369

77

گامهلو

گيرش
سه
آسیب
اجتماعی

3/91

1/41

1/61

3/15

3/31

1/41

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيینهااي حاصال ساه جام اه آماا ي از تجزياه و
تصلیل وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیال وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب وضا یت اقتیاادي خااگواده د
جدول 94ا ا ه دده است:
جدول -17نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده
مجموع
مجذو ات

د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

سین گروهی

1/51

3

1/34

د ون گروهی

33/41

943

1/13

کل

35/91

959

متغیر واسيته
آسیب
اجتماعی

F

3/73

sig

1/193

چناگچه د جدول  94مشاهده میدود مقدا  Fسیشتر از ي و مقدا م نادا ي گیاز
کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و می توان انعان دادت که میان گمرات گيرش

جدول  -17مقایسه میانگین نگرش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر زندگی با
افراد
گوع
زگدگی
متغیر
واسيته
گيرش سه
آسیب
اجتماعی

سا پد و ماد

میاگيین

3/96

اگصراف
م یا

1/47

سا پد

میاگيین

3/16

ماد و گاپد ي
اگصراف
م یا

1/17

میاگيین

3/66

اگصراف
م یا

1/57

سا ماد

میاگيین

3/46

سا اقوام
اگصراف
م یا

1/66

میاگيین

3/61

اگصراف
م یا

9/36

سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيین هااي حاصال ساه جام اه آماا ي از تجزياه و
تصلیل وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیال وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات
گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب زگادگی ساا افاراد د جادول96
ا ا ه دده است:
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داگش آموزان سه آسیب هاي اجتماعی سار حياب وضا یت اقتیاادي خااگواده تفااوت
م نادا ي وجود دا د.
 -3آيا سین گيرش داگش آموزاگی دو والدينی ساا سااير داگاشآموزان(تا والادينی،
گاپد ي و ماد  ،گاماد ي و پد  ،زگدگی سااقوام و يا ساير افاراد) گيابت ساه گيارش ساه
آسیبهاي اجتماعی تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
هماگهو که د جدول  95مشاهده میدود د ا تباط سا تمام مؤلفههاا سار حياب
زگاادگی سااا افااراد تفاااوت وجااود دا د .ساااالترين میاااگيین گياارش سااه آساایبهاااي
اجتماعی( )3/66مرسوط سه داگشآموزاگی است که سا ماد و گاپد ي زگدگی میکنناد و
کمترين میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی ( )3/96مرسوط سه داگشآماوزاگی کاه ساا
پد و ماد خود زگدگی میکنند .الزم سه نکر اسات کاه میااگيین آسایب اجتمااعی
افرادي که سا اقوام خود (فردي غیر از پد و ماد ) زگدگی میکنند گیز د مرتباه دوم
ساالترين میاگيین قرا دا د.

جدول -17نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب زندگی با افراد
د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

مجموع
مجذو ات

سین گروهی

1/69

5

1/51

د ون گروهی

33/31

946

1/13

کل

35/93

959

متغیر واسيته
آسیب
اجتماعی
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F

sig

/13
1

1/149

چناگچه د جدول  96مشاهده میدود مقدا  Fسیشتر از يا و مقادا م ناادا ي
گیز کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و میتوان انعان دادات کاه میاان گمارات
گيرش داگشآموزان ساه آسایب هااي اجتمااعی سار حياب زگادگی ساا افاراد تفااوت
م نادا ي وجود دا د.
 -9آيا سین گيرش داگشآموزان سه آسیبهاي اجتمااعی سار حياب پاياه تصیایلی
تفاوت م نادا ي وجود دا د؟
هماگهو که د جدول  97مشاهده می دود د ا تباط سا تمام مؤلفهها سر حيب پاياه
تصییلی سین میاگيین ها تفاوت وجود دا د .ساالترين میاگيین گيرش ساه آسایبهااي
اجتماعی مرسوط سه داگشآموزان پايه گرم( )1/96و کمترين میاگيین( )3/33مرسوط سه
پايه هفتم است.
جدول -12مقایسه میانگین نگرش دانشآموزان به آسیبهای اجتماعی از نظر پایه
تحصیلی
پايه
گيرش
سه آسیب
اجتماعی
گيرش سه آسیب
اجتماعی

هفتم

گرم

هشتم

اگصراف
اگصراف
اگصراف
میاگيین
میاگيین
میاگيین م یا
م یا
م یا
1/96

1/47

3/19

1/36

3/33

1/51

جدول -17نتایج تحلیل واریانس تفاوت میانگین نمرات نگرش دانشآموزان به
آسیبهای اجتماعی بر حسب پایه تحصیلی
د جه
آزادي

میاگيین
مجذو ات

سین گروهی

6/13

3

1/193

د ون گروهی

19/65

943

1/11

کل

35/93

959

متغیر ميتقل
آسیب
اجتماعی

مجموع
مجذو ات

F

sig

/45
91

1/111

چناگچه د جدول  93مشاهده مای داود مقادا م ناادا ي  Fسیشاتر از  9و ساهح
م نادا ي گیز کمتر از  1/15است .لذا فرض صفر د و میتوان انعان دادت که میان
میاگيین گمرات گيرش داگشآموزان سه آسیب هاي اجتماعی سر حيب پاياه تصیایلی
آگان تفاوت م نادا ي وجود دا د.
بحث و نتیجهگیری
هدف از اين تصقیق مقاييه گيرش پيران دو ه متوسهه اول دارردا ان گايبت ساه
آسیب اجتماعی سر حيب زمینههاي خاگوادگی سود .يافته هاي مرسوط سه اولین ساؤال
پژوهش گشان داد کاه سیشاترين میااگيین گيارش ساه آسایب اجتمااعی مرساوط ساه
داگشآموزاگی است که سن پد آنها از  61سال سیشاتر اسات و کمتارين میااگيین
گيرش سه آسیب اجتماعی مرسوط سه داگش آموزاگی است که سن پاد آنهاا کمتار از
 41سال است .سناسراين می توان گتیجه گرفت که هر چه سن پد داگشآموزان کمتار
سادد گيرش آگان سه آسیب اجتماعی منفیتر اسات و آگراا کمتار د م ارض آسایب
اجتماعی هيتند .احتماال اختالف سنی کمتر پد سا فرزگد ساعث د ک سیشتر گوجاوان
میدود ،عالوه سر اين پد ان کم سانتار اگار ي و وقات سیشاتري مایتواگناد صارف
همراهی سا گوجواگان کنند .اين يافتهها سا گتاي پژوهش هاگان و فوساتر( ،)1113يار
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سه منظو سر سی امکان ت میم میاگيین حاصل سه جام ه آماا ي از تجزياه و تصلیال
وا ياگس استفاده دده است .گتاي تصلیل وا يااگس تفااوت میااگيین گمارات گيارش
داگشآموزان سه آسیبهاي اجتماعی سر حيب پايه تصییلی د جدول 93ا ا اه داده
است:
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دان( )1115و سراسندي( )9376د ي استا است .يافتاههااي مرساوط ساه دوماین
سؤال پژوهش گشان داد که هر چه سن ماد داگاشآماوزان سااالتر ود آگاان ،گيارش
مثبتتري گيبت سه ساير افراد د مو د آسیب اجتمااعی دا گاد و د م ارض آسایب
سیشتري هيتند .سهو يکه طبق يافتههاي مرسوط ساه ايان ساؤال سیشاترين میااگيین
گيرش سه آسیب اجتماعی مرسوط سه داگش آموزاگی است کاه سان مااد آنهاا از 51
سااال سیشااتر اساات و کمتاارين میاااگيین گياارش سااه آساایب اجتماااعی مرسااوط سااه
داگشآموزاگی است که سن ماد آنهاا از کمتار از  31ساال اسات .د ايان جاا گیاز
میتوان نکر کرد که ،احتماال اختالف سنی کمتر ماد ساا فرزگاد ساعاث د ک سیشاتر
گوجوان می دود ،عالوه سر اين ماد ان کم سن تر اگار ي و وقات سیشاتري مایتواگناد
صرف همراهی ساا گوجواگاان کنناد .ايان يافتاههاا گیاز ساا گتااي پاژوهش هاگاان و
فوستر(،)1113دیرين( )1113و سراسندي( )9376هماهنيی دا د .يافته هاي مرساوط
سه سؤاالت سوم و چرا م پژوهش مؤيد اين گکته است که داگشآموزاگی که تصییالت
پد و ماد آگان داگشياهی است ،گيبت سه سقیه داگشآموزان ،گيرش منفایتاري ساه
آسیب اجتماعی دا گد .ساالتر سودن سهح تصییالت پاد و مااد زمیناهسااز تباادل
اطالعات سیشتر د زمینه آسیب اجتماعی میسادد ،زيرا پاد ان و مااد ان ساا ساوادتر
می تواگند پيران گوجاوان خاود ا د ک کنناد و د زمیناه مياايل و مشاکالتی کاه
فرزگدان خود د اين دو ه حياس سا آنها د گیر میدوگد ،سیشتر سه آنها مشاو ت و
آگاهی دهند .الزم سه نکر است که هر چه سواد والادين داگاشآماوزان سیشاتر ساداد
سرتر می تواگند از سرگامه هاي آموزدی و خدمات مشاو هاي اجع سه آسایب اجتمااعی
سرره سبرگد .اين يافتهها سا گتاي پژوهشات اگد سون( ،)1111هاگان و فوساتر(،)1113
سراسندي( ،)9376گی اختار( ،)9373دااه و همکاا ان ( ،)1193گلچاین(  )9335و
اهب( )9331هماهنيی دا د .يافته هاي مرسوطه سه پنجمین سؤال پژوهش سیاگير اين
گکتاه اساات کاه ساااالترين میااگيین گياارش ساه آساایبهااي اجتماااعی مرساوط سااه
داگش آموزاگی است که پد ان آگرا سیکا هيتند و کمترين میاگيین گيرش سه آسایب
اجتماعی مرسوط سه داگش آموزاگی که پد ان آگرا سازگشيته و يا کا مند هيتند .سه اين
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م نی که داگش آموزاگی که پد آگان سازگشيته و يا کا مناد اسات د م ارض آسایب
اجتماعی کمتري گيبت سه داگش آموزاگی که والدين آگان دغل ديير دا گد و يا سیکاا
هيتند ،قرا دا گد .احتماال پد ان سازگشيته و کا مند وض یت مالی سرتري گيبت ساه
ديير پد ان دا گد ،هماگهو که د سوال دشام نکار داده هار چاه وضا یت ماالی
خاگواده مهلو تر سادد گيرش سه آسیب اجتماعی منفیتر اسات .همچناین ،احتمااال
پد ان و ماد ان سازگشيته و کا مند گيبت ساه سااير گاروههاا از تصیایالت سااالتري
سرخو دا هيتند و هماگهو که قبال نکر دد ساالتر سودن سهح تصییالت پد و ماد
زمینااهساااز تبااادل اطالعااات سیشااتر د زمینااه آساایب اجتماااعی ماای سادااد .گی ا
اختر( ،)9373گاالگت( ،)1195گلچین(  )9335و اهب( )9331گیز د پژوهش خود
سه اين يافتهها سیدگد .همچنین يافتههاي مرسوط سه سؤال دشم پژوهش گشاان داد
که داگش آموزاگی که ماد آگان داغل است گيبت سه داگشآموزاگی کاه مااد ان آگاان
خاگهدا است گيرش منفیتري سه آسیب اجتماعی دا گاد و کمتار د م ارض آسایب
اجتماعی قرا دا گد .احتماال ماد ان داغل سه دلیل ا تباط و ت امل سیشاتر ساا جام اه
اطالعات سیشتري د زمینه آسیب اجتماعی د يافت میکنند و مایتواگناد اطالعاات
سیشتري د اختیا فرزگدان خود قرا دهند .يافتههاي مرسوط سه سؤال هفتم پاژوهش
گشان داد که ساالترين میاگيین گيرش سه آسیبهاي اجتماعی مرسوط سه داگشآموزاگی
است که وض یت اقتیادي خاگواده آگان گامهلو است و کمترين میاگيین گيرش ساه
آسیب اجتماعی مرسوط سه داگشآموزاگی که وض یت اقتیادي خااگواده آگاان مهلاو
است .اين يافته هاا ساه ايان م نای اسات کاه هار چاه د آماد خااگوا سیشاتر داود
داگشآموزان کمتر د م رض آسیب اجتماعی قرا مایگیرگاد .د خااگوادههاايی کاه
وض یت اقتیادي مهلوسی دا گد گیازهاي گوجواگان سیشتر تأمین میدود که ايان امار
ساعث ضايت از زگدگی و کاهش گيرش سه آسیب اجتماعی خواهد دد .يافته مرساوط
سااه اياان سااؤال پااژوهش سااا پژوهشااات حجااازي و صااالصی( ،)9335کاام فیلااد و
همکا ان( ،)1119صادقیفر( )9339و خداسخش و همکا ان ( )9339د يا اساتا
است .يافته هاي مرسوط سه سؤال هشاتم پاژوهش گشاان داد کاه ،سااالترين میااگيین
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گيرش سه آسیب هاي اجتماعی( )3/66مرسوط سه داگش آماوزاگی اسات کاه ساا مااد و
گاپد ي زگدگی می کنند و کمتارين میااگيین گيارش ساه آسایب اجتمااعی ()3/96
مرسوط سه داگشآموزاگی که سا پد و ماد خود زگدگی میکنند .الزم سه نکر است کاه
میاگيین آسیب اجتماعی افرادي که سا اقوام خود(فردي غیر از پاد و مااد ) زگادگی
می کنند گیز د مرتبه دوم ساالترين میاگيین قرا دا د .گاسياماگی خاگوادگی ساعث کم
ددن ضايت از زگدگی و تأمین گشدن گیازهاي عاطفی گوجواگان میدود که اين امار
ساعث گرايش سیشتر سه آسیب اجتماعی میدود .گتااي اگد ساون( ،)1111هاگاان و
فوسااتر( ،)1113سااراسندي( ، )9376گیاا اختاار( ،)9373گلچااین(  ،)9335ا ل و
ا گان( )1193و اهب( )9331گیز د پژوهشات خود سه گقش گاسيااماگی خااگواده د
گيرش سه آسیب اجتماعی ادا ه کردهاگد .يافتههاي مرسوط سه ساؤال هشاتم پاژوهش
گشان داد که ساالترين میاگيین گيرش سه آسیبهاي اجتماعی مرسوط سه داگشآماوزان
پايه گرم و کمترين میاگيین مرسوط سه پايه هفتم است ،سه اين م نی که داگشآماوزان
پايه هفتم گيبت سه پايه هشتم و گرم کمتر د م رض آسیب اجتماعی قرا دا گاد .از
آگجايی که داگش آموزان پايه گرم و هشاتم د سان سلاو ،قارا دا گاد و سلاو ،ساعاث
تغییرات جيماگی و واگی د داگشآموزان می دود ممکن اسات گارايش ساه آسایب
اجتماعی سیشتر دود .اين يافته گیز سا پژوهش گی اختر( )9339هماهنا اسات ساه
اين م نا که هر چه سن و پايه تصییلی ساالتر ود ،داگاشآماوزان سیشاتر د م ارض
آسیب اجتماعی قرا میگیرگد.
پیشنهادها
يافته هاي پژوهش گشان داد که اگرچه میاگيین کلی گيرش داگش آموزان سه آسایب
اجتماعی د حد متوسط است ،همچنان گیاز ساه اطالعاات سیشاتر د زمیناه آسایب
اجتماعی وجود دا د .لذا موا د زير پیشنراد میدود:
 عالوه سر آموزش آسیبهاي اجتماعی سه داگشآموزان سايياتی والادين آگاان گیازمو د آموزش قرا گیرگد .از آگجايیکاه طباق يافتاه هااي پاژوهش میااگيین آسایب
اجتماعی داگشآموزاگی که والدين آگاان سان سااالتر ،تصیایالت پاايینتار ،وضا یت
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اقتیادي گامهلو تر دا گد و يا سیکا هياتند سیشاتر از سااير داگاشآماوزان اسات،
پیشنراد میدود اين داگش آموزان و والدين آگرا سراي آموزش مو د حمايت سیشاتري
قرا گیرگد.
چون میاگيین گيرش سه آسیب اجتماعی د پايه گرم سیشتر از پايه هفتم و هشاتماست ،پیشنراد میدود اين پايه مو د مراقبت و آموزش سیيتري قرا گیرگد.
عالوه سر آموزش سايد زمینه سررهگیري از ساير امکاگات آموزدی و تخییی ماگنادمراقبان سردادت مدا س ميئوالن اماو ترسیتای ،سااگههااي عماومی و کتاا هاا و
مجلههاي مرتبط ،سا عايت حياسیتهاي خاص فرهنيی و ترسیتی فراهم دود.
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