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چکیده
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بنیانهای جامعه را
ناهنجاری در سنین پايینو از طرف ديگر بیانگر تداوم آن در آينده است که در نهايت 
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اجتماعیشايعدربیندانشآموزاننیازمندتبیینوتدقیقمضاعفاست.اينمقالهبااستفادهازروش
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و خودکشی .اين مقاله همچنین به دستهبندی و تحلیل عوامل موثر بر گرايش دانشآموزان به اين
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بیان مساله
جامعهشناسانرفتار انحرافی را به عنوان اعمالوکردارهايی کههنجارهای اجتماعی مورد قبول
میکند و به احتمال زياد با محكومیت ،ننگ ،انزوای اجتماعی ،سرزنش و يا مجازات از
را نقض 
میکنند(گود و بنيهودا.)4:5282،به عبارت ديگر ،انحراف
طرف مخاطبان همراه است تعريف 
وضعیتهايی که بر خالف باورها و

نگرشها ،اعتقادات ،سبک و

مجموعهای از رفتارها ،اعمال،

به
میگردد،
انتظارات جامعه بودهاست و درنتیجه با منع قانونی و قبح اخالقی و اجتماعی روبرو 
میشود(.مکالفلین ومونسی)13:5285،
اطالق 
نگرانیهای جامعه امروز بروز و افزايش رفتارهای انحرافی در مدارس

نارسايیها و

يكی از
میتواند تبعاتمنفیمضاعفی را برای جامعه به بار آورد.عواملمتعددیدربروزآسیب
است که 
نابسامانیهای 

دانشآموزان نقش دارند که از اين میان میتوان به 
های اجتماعی در بین  
اقتصادی-اجتماعیونیزعواملفردی،فرهنگی،خانوادگی،شغلیواقتصادیوسايرعواملیکه
باعث محرومیت فرد و يا احساس محرومیت او میشوند ،اشارهکرد .محرومیتها و ساير
نابسامانیهایاجتماعیزمینهمساعدیرابرایگسترشانواعمختلفانحرافاتاجتماعیفراهم

میکندکهرویساختارجامعهتأثیراتمخربیباقیمیگذارند .
درشرايطکنونی شیوع روزافزونانواعانحرافاتوآسیبها،زنگ خطریبرای جامعه و
وبررسیهایمربوطبه

نسلآيندهمحسوبمیشود(ياریقلیوهمكاران.)8733،تحقیقات

آسیبهاوانحرافاتاجتماعی موردتوجهدانشمندانرشتههای مختلفیازجمله روانشناسان،
روانپزشكان ،روانشناسان اجتماعی ،جامعهشناسان ،حقوقدانان ،متخصصان پرورشی و باالخره
سیاستمدارانومديرانقرارگرفتهاستوهمینامرخوداهمیتوپیچیدگیموضوعموردبحث
را نشان میدهد (هزارجريبی و صفری شالی .)8735 ،در ايران نیز همواره پژوهشگران و
دولتها بهآسیبها وانحرافاتنوجوانان وجوانان وعواملموثربرآنها،توجهکردهاند ،به

طوریکهپژوهشهایگوناگونیبرایشناختعواملموثربراينپديدهانجامشدهوحجم

عظیمیازمنابعمالیوانسانیصرفپژوهشدربارۀآنهاشدهاست .
میشود اين انحرافات
دانشآموزان در مدارس موجب 

رواج آسیبهای اجتماعی در بین
کندوخسارتهایجبرانناپذيریرا

دانشآموزان نیز سرايت

همانند يک بیماری مسری به ديگر
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به سرمايههای ملی و عمومی وارد کند .اين معضل ،عالوه بر ايجاد هزينههای کالن مادی،
موجب ناراحتی روحی و روانی خانوادهها و نزديكان و نیز تهديدی برای انسجام اجتماعی
شودومیتواند زمینهساز جرايمی بزرگتر در آينده باشد(.ايمانوهمكاران.)8732،بنابراين


می
برای کنترل آنهاالزم است به شناخت،اولويتبندیوتحلیلداليلوقوعشانپرداختهشود .
يكی از روشهای علمی مناسب برای تحقق اين هدف و شناخت ابعاد موضوع ،روش
پژوهشهايی که

پژوهشهای گذشتهاست،

نظاممند
فراتحلیلاست.فراتحلیل مطالعه و بررسی 
پژوهشهای

انجامشدهاند.هنگامی که درباره يکموضوع خاص،

همه درباره يک موضوع خاص
میتوان همه آنها را مجدداً مورد مطالعه قرار داده و با يكديگر
متعددی صورت گرفته باشد ،
پژوهشها را با يكديگر تلفیق و ترکیب نموده و به يک نتیجه

مقايسه کرد و در واقعنتايج همه آن
واحد رسید(.زاهدی و ديگران 24: 8714،و.)22در روشفراتحلیل ،هدف اصلی بررسی
يافتهها است .بنابراين
روشهای تحقیق و نیز 

دستهبندی

نظريات به کارگرفته شده به عالوه
هایاجتماعیرايجدربیندانشآموزانو


هایعلمیدرزمینهآسیب

بندیپژوهش

بررسیوطبقه
جمعبندی تحلیلها و راهكارهای مقتضی در اين زمینه برای نیل به تبیین و تحلیلی جديد و

جامعهشناسانهازاينموضوعهدفاصلیاينمقالهاست .

مرور نظری
درتحقیقاتونظريههایمربوطبهآسیبهاوانحرافاتاجتماعی،عوامل متعددیموردتوجه
قرارگرفتهوهريکبامنطقعلّیويژهایدرصددتبیینرفتارهایضداجتماعیبرآمده،اززاويه
هایمربوطبهاينمسائلراتبیینکردهاند .


هايیازواقعیت

خاصیبخش
رويكرد کنترل اجتماعی روی اين نكته متمرکز است که میزان تعهد فرد به جامعه ،عامل
تعیینکننده در کجروی میباشد.جوانانی که پیوند محكمی با والدين و مدرسه ندارند،درگیر

میتوانند به
فرهنگهای مستحكم 

خانوادهها و

میشوند.به نظرکری(«،)8337تنها
رفتار مجرمانه 
طور اساسی از بزهكاری جلوگیری کنند .بنابراين سستی خانوادهها ،عدم وجود افراد بزرگسال و
میتواند سبب فروپاشی اجتماعی شود و در نهايت انحراف را در
عدم وجود فرهنگ اصیل ،
نوجوانان و جوانان تقويت کند .بهعبارتديگر،پیوندهای خانوادگی و روابط با همساالن در
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میکنند و پیوندهای خانوادگی مهمتر از روابط با همساالن
جلوگیری از بزهكاری نقش مهمی ايفا 
است»(نائیجی .)5:8713،
تراوسهیرشی،8مهمترين صاحب نظر اين رويكرد ،بزهكاری رامحصول بیاعتنائی به قید و
میداند .بهعبارت ديگر
بندهای اجتماعی و عدم کنترل جوانان از طرف خانواده ،دوستان و مدرسه 
وابستگی جوانان به خانواده ،دوستان و مدرسه در جلوگیری از بزهكاری بسیار مهم است .ازنظر
هیرشی قید وبندهای کنترل اجتماعی چهار بعد دارد :
الف-وابستگی:وابستگی به والدين،اقوام،دوستان و مدرسه نوعی قید و بند اخالقی است که فرد
میکند .
را ملزم به رعايت هنجارهای اجتماعی 
ب -تعهد  :هر چه فرد به قیود اجتماعی تعهد بیشتری داشته باشد ،بیشتر از بزهكاری پرهیز
میکند .حفظ شئون خانوادگی ،پیروی از دستورات مذهبی و امثال آن سبب پرهیز از

میشود .
بزهكاری 
فعالیتهای اجتماعی مانند کار ،ورزش ،سرگرمی و  ...سبب

ج -مشغولیت:اشتغال در امور و
میشود فرد برای کار خالف و بزه وقت نداشته باشددرحالیکهآدم بیكارفرصتبیشتری

برایاعمالخالفخواهدداشت .
ردبههنجارهاوارزشهایاجتماعی،مانندباوربهنیكوکاریو

د -عقايد:میزانباورواعتقادف
حسن شهرت در خانواده و جامعه ،سبب میشود فرد پايبند به آنها باقی بماند (عباسی،
 .)88:8713
5
هایآموختهبوجودمیآيد


)انحرافتحتتاثیرنگرش
طبقنظريهپیوندافتراقی(ساترلند

(پرتواينوساموتر.)14:8711،ویمعتقداسترفتارانحرافیمثلسايررفتارهایاجتماعی
از طريق پیوستگی و ارتباط با ديگران ،انگیزهها ،گرايشها و ارزشهای انحرافی فراگرفته
میشوند(استیسی.)874: 8731،رابرتبرگسوايكرزمعتقدند«،اگرهنجارهایاجتماعیو

قوانین به صورت واقعی همنوايی با رفتارهای قانونی را برای فرد تقويت نكنند ،او بزهكار
میشود،زيرارفتارباتقويتمثبتشكلمیگیرد»(نائیجی.)5: 8713،بنابراين درمجموع

آموختهمیشود.ادوينساترلندبرايناعتقاد

رفتارانحرافیازطريقمعاشرتبا«دوستانناباب»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hirshi
2Sutherland


فراتحلیل آسیبهای اجتماعی رایج در بین دانشآموزان 0۲

استکهرفتارانحرافیازطريق«معاشرت»يعنیداشتنروابطاجتماعیباانواعخاصیازمردم
هایانحرافیآموختهمیشود(اسماعیلی .)53:8738،


مانندخالفكارانوگروه
نظريهکنترلقدرتهاگانکهبراساسسنتمارکسیسمتدوينشدهاستبراينپیشفرض
استواراستکهحضورقدرتدرسازمانهایکاریکهوالديندرآنمشغولمیباشند،همچنین
آزادی کنترل نشده در محیط خانواده جوانان را برای رفتار بزهكارانه آماده میسازد .قدرت
والدينبهوسیلهعواملدرونخانوادهنظیرروابطمیانوالدين،روابطفرزند-والدينوروابط
فرزندانبايكديگروبهوسیلهعواملمحیطکارخارجازخانوادهنظیرموقعیتاقتصادیوالدين
دربازارکارتعیینمیشود(ايلواری.)4:8734،هاگانمعتقداستنرخجرموبزهكاریتابعی
استازدوعامل:الف -موقعیتطبقاتی(قدرت)وب -عملكردخانواده(کنترل).ارتباطبین
اين دو متغیر در خانواده سبب می شود اعضای خانواده قدرتی را که در محل کار دارند در
خانوادهبازتولیدکنند.موقعیتطبقاتیوالدينکهدرتجربهشرايطومحیطکاریآنهاتعريف
شود،رفتارانحرافیبچههاراتحتتاثیرقرارمیدهد(تنهايیوهمكاران .)7:8711،


می

روش تحقیق
روشانجاماينتحقیقفراتحلیلاست.روشفراتحلیلرااولینبارجینگالسدرسال8331
ایازروشهايیاستکهبرایيكپارچهکردننتايجحاصلاز


فراتحلیلمجموعه
بهکاربرد«.
پژوهشهای قبلی به کار می رود» (ايزانلو و حبیبی .)32 :8732،فراتحلیل ازجمله روشهايی

نمايانسازیمولفههاو

استکهعموماًآنرابهعنوانروشکمّیمیشناسند،اماباتمرکزبر
مفاهیم محتوايی مساله مورد پژوهش ،قابلیت قرار گرفتن در زمره روشهای کیفی را دارد.
فراتحلیلشیوهایدقیقبرایترکیبهدفمندنتايجمطالعاتمتعدد،برایرسیدنبهيکبرآورد

بهتردربارهحقیقتاست(عابدی وديگران.)73: 8712،گالسکه خوددرواقع بنیانگذار
فراتحلیل،تحلیلتحلیلهاست».بهعبارتديگردراينروش

روشفراتحلیلاستمیگويد«:

تحلیلها و تحقیقاتی که درباره يک موضوع انجام شده است گردآوری شده و مورد تحلیل

مجددقرارمیگیرند(ولف .)52:8311،

حقیقبهروشنیتعريفمیشود.دوم،

درفراتحلیلابتداهدفپژوهشگرمشخصومسالهت
آيد.سوم،دادههای


گیریبهعملمی

هایپژوهشنمونه

ازمیانمطالعاتموجود،براساسمالک
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هابراساسهدفتحقیقفراتحلیلیکدگذاریوطبقهبندی


هایآن

آوریوويژگی

تحقیقاتجمع
ایراانتخابمیکنیمکهنتايج

میشود .به طور کلی برایاجرایروشفراتحلیل،ابتدا حوزه

هایانجامشدهدرآنحوزهمشتبهباشد،سپسمراحلزيررابهترتیبانجاممیدهیم :


پژوهش
 -8شناسايیمنابعوارزشیابینتايجپژوهشها؛ 
 -5ترکیبنتايجپژوهشهایانتخابشدهومقايسهآنهابايكديگر؛ 
 -7ارزشیابینتايجفراتحلیل(قاضیطباطبائی8713،؛نورمن.)5285،
فراتحلیل ،دربرگیرنده ترکیبِ گزارشها و نتايج پژوهشهای مشابه،استخراج و جدولبندی
فراوانی مشخصات پژوهشها و بررسی روابط تحلیلی میان متغیرهایپژوهشهااست .بر اين
اساس ،اين روش به دنبال تبديل يافتههای مطالعات مختلف به يکمقیاس مشترک است .از اين
رو میتوان خالهای نظری و پژوهشی را مشخص کرد تا بهجهتدادنپژوهشهای جديد
کمک کند.
در اين پژوهشمجموع  852مقاله مرتبط با آسیبهای دانشآموزان در بازۀ زمانی بیست
ساله 8731تا  8731ازچهارمنبععلمیِ«پايگاهمجالتتخصصینور»«،مرکزاطالعاتعلمی
جهاددانشگاهی»«،بانکاطالعاتنشرياتکشور»و«پرتالجامععلومانسانی»قابلشناسايی
بودهاست.منظورازمقالۀعلمیدرپژوهشحاضر،صرفاًمقاالتعلمیپژوهشیاست.بااين
توصیفمطالبمندرجدرسايرمجالتوروزنامههابهدلیلمحتوایغیرتخصصیياکلیو

غیرتحلیلیبودنمشمولبررسیقرارنگرفتهاست.همچنینباتوجهبهدرنظرگرفتنايننكته
که،پاياننامههایدارایبارِعلمیِقوی،اکثراًبهشكلمقالهدرمجالتعلمیپژوهشیبهچاپ

رسند،پاياننامههانیزدرحیطۀارزيابیماقرارندارند.دراينپژوهشمقاالتیکهازلحاظ


می
روششناسی،تحلیلونتیجهگیریشرايطالزمراداشتهاندانتخاب وسايرپژوهشهاحذف
شدند(نظری.)881:8734،
نهايتاً در پژوهش حاضر  52مقاله انتخاب شدند .ساير مقاالت ( 822مقاله) به دلیل عدم
نوآوری در مباحث و تكرار يافتههای پژوهشهای پیشین يا غیرکاربردی بودن نتايج و
پیشنهاداتازقلمرویپژوهشخارجشدند%12.مقاالتمربوطبهدهۀ32و%72ديگرمربوط
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%ازروشهایکیفیبهرهبردهاند.

%مقاالتازروشهایکمیو82

بودهاند.تقريباً32
بهدهۀ 12
دامنۀمطالعاتیآنهاملیويامنطقهایبودهاست .
روشنمونهگیری،بهشیوۀتمامشمارینمونههایدردسترساست.جمعآوریدادههابر
هایپژوهشیبراساسمالکهای


اساسفهرستبازبینی(کنترل)انجامشدهاست.انتخابمقاله
واستخراجاطالعاتالزمبرایانجامفراتحلیلمبتنیبرمولفههایزيربودهاست:

«درونگنجی»
«عنوانمقاله»«،سالانتشار»«،مشخصات کاملمجريان»«،حوزهپژوهشی»«،روشپژوهش»،
«حجمنمونه»«،روشنمونهگیری»«،تعدادفرضیهياسوال»«،ابزارپژوهش»و«روشتحلیل» .
مالکهایدرونگنجی 8برایفراتحلیلعبارتنداز -8:رعايتالزاماتروششناسی-5

پیوندباموضوعپژوهش؛-7روشاجرایپژوهش؛-4اعتبارووزنعلمیبررسیکهدرقالب
يک مطالعه گروهی انجام شده است (يعنی موردی و آزمون منفرد نبوده است) .پژوهشهای
انتخابیدرمعرضسنجشپنجداور(باتحصیالتدکتریو عضوهیاتعلمیدانشگاه)قرار
گرفته،ازايشانخواستهشدهاستبهاعتبارروشیهريکازپژوهشهاوکیفیترويههاوپاسخ
هایپژوهشینمرهایازيکتا822دادهشود.سنجشروايیقضاوتهابراساسمیزاناجماعو
توافقآراءصاحبنظرانپايششدهاست.درمطالعاتفراتحلیل،مبنایارزيابیروايیتوافقو
ضريبهمبستگیبینامتیازاتداورانوارزيابهااست.يکتخمینزننده خوبازهمبستگی
امتیازاتداورانرامیتوانمیانگینهمبستگیبیننمراتآنهابهشمارآورد.بدينمنظورضريب
همبستگیامتیازاتداورانمحاسبهوبااستخراجمیانگینضرايب،ضريبنهايیروايیاثربخش
پیرسونبهقرارذيلحاصلگرديد :
جدول  .1همبستگی دوتايی نمرات داوران به  62پژوهش مورد بررسی

رديف

متغیرها

ضريب همبستگی پیرسون

1

داوراولودوم

2613

6

داوراولوسوم

2631

9

داوراولوچهارم

2635

0

داوراولوپنجم

2611

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Inclusive criteria
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ادامه جدول  .1همبستگی دوتايی نمرات داوران به  62پژوهش مورد بررسی

رديف

متغیرها

ضريب همبستگی پیرسون

2

داوردوموسوم

2634

2

داوردوموچهارم

2633

7

داوردوموپنجم

2637

8

داورسوموچهارم

2613

1

داورسوموپنجم

2631

12

داورچهارموپنجم

2633

میانگین

2637

بعدازمحاسباتآماری،ضريبنهايیروايیاثربخش(کهتابعیازدوپارامترتعدادداوران
ومیانگینضريبهمبستگیبینرایداوراناست)2635بهدستمیآيدونشانازآنداردکه
میانرایداوراندرخصوصرعايتچارچوبهایپژوهشیوارتباطمنطقیمیاننتايجدر52
موردبررسی،همبستگیخوبیوجودداردونمراتايشاننزديکبودهوضريبنهايیبرروايی
پژوهشداللتدارد.

يافتههای توصیفی
هایموردبررسیبهعنوانگامدومفراتحلیل،ابتدااجزای


دراينبخشودرتحلیلپژوهش
پژوهشهابه

بخشروششناسی 52پژوهشموردبررسیارائهمیشود.در جدولزيراين
جمعآوری اطالعات ،میدان مطالعه ،فرضیات تحقیق
نمونهگیری ،نحوه 

تكنیکهای

تفكیکروش،
و ...پايش وطبقه بندی شدهاست .
جدول  .6طبقه بندی روشی پژوهشهای مورد بررسی
رديف

8

حوزه

روش

حجم

روش نمونه

پژوهشی

پژوهش

نمونه

گیری

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی) 

روش جمع
آوری
دادهها

خوشهای
714

چندمرحله
ای

ابزار پژوهش

روش تحلیل

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق
ساخته

همبستگیپیرسون
/رگرسیونچند
متغیره 
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ادامه جدول  .6طبقه بندی روشی پژوهشهای مورد بررسی
رديف

حوزه

روش

حجم

روش نمونه

پژوهشی

پژوهش

نمونه

گیری

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

روش جمع
آوری

ابزار پژوهش

روش تحلیل

دادهها
آزمون/Tتاوب

5

222

نمونهگیری
تصادفی

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

کندال/گاما/

ساخته

رگرسیون
چندمتغیره
آزمون/Tتعقیبی

7

روانشناسی

4

روانشناسی

پیمايشی
(کمّی)

532

تصادفی
خوشهای

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

توکی/همبستگی

ساخته

پیرسون/خیدو
(کایاسكوئر)/

پیمايشی
(کمّی)

341


واريانستک

خوشهای
چندمرحله

پرسشنامه

ای

پرسشنامههای


متغیره/واريانس

TEST-SR /
SCL90R

چندمتغیره/آزمون
تعقیبیشفه
آزمون/Tضريب

2

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

همبستگیپیرسون

خوشهای
732

چندمرحله

پرسشنامه

ای

پرسشنامهمحقق

/آنالیزواريانس

ساخته

يکطرفه/
رگرسیون
چندمتغیره

1

ضريبهمبستگی

تصادفی
712

چندمرحله

پرسشنامه

ای

پرسشنامهمحقق

پیرسون/

ساخته

رگرسیونگامبه
گام/
تحلیلعاملی/

3

واريانسيک

طبقهای
512

متناسببا

پرسشنامه

حجمنمونه

پرسشنامهمحقق

طرفه/همبستگی

ساخته

پیرسون/تحلیل
رگرسیون
چندمتغیره

1

روانشناسی

پیمايشی
(کمّی)

8512

نمونهگیری
تصادفی

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

آزمونمیانگین/

ساخته

آزمون/T
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ادامه جدول  .6طبقه بندی روشی پژوهشهای مورد بررسی
رديف

3

حوزه

روش

حجم

روش نمونه

پژوهشی

پژوهش

نمونه

گیری

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

122

خوشهای
دومرحلهای

روش جمع
آوری

ابزار پژوهش

دادهها
پرسشنامه

پرسشنامهمحقق
ساخته

82

حامعه
شناسی

/پیمايشی

742

طبقهبندی
سیستماتیک

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق
ساخته

(کمّی) 
88

پزشكی

پیمايشی

اجتماعی

(کمّی)

روانپزشک

کیفی

مددکاری

پیمايشی

اجتماعی

(کمّی)

يومانويتنی/
رگرسیونگامبه
گام/
آزمون/Tضريب

روشاسنادی
(کتابخانهای)


روش تحلیل

همبستگیپیرسون
/تحلیلرگرسیون
چنرمتغیره/تحلیل
مسیر

786322

تصادفی
ساده

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق
ساخته

طراحیمدل

تصادفی
85

725

طبقهبندی

مصاحبه

مصاحبهعمقی

تحلیلمحتوا

شده
87

خوشهای
8522

چندمرحله

پرسشنامه

ای

پرسشنامهمحقق

ضرايبهمبستگی

ساخته

/رگرسیون

پرسشنامه
مهارتهای

84

روانشناسی

82

مشاوره

پیمايشی
(کمّی)

122

طبقهای
نسبی

پرسشنامه

زندگی/
پرسشنامه
آسیبهای


ضرايبهمبستگی
/رگرسیونگامبه
گام

اجتماعی
آمادگیبهاعتیاد
/شیوههای

فرزندپروری
والدينیادراک
پیمايشی
(کمّی)

شدهديريک،

خوشهای
281

چندمرحله
ای

پرسشنامه

پورولمازو

کایاسكوئر/

کارانسی/الگوهای

تحلیلمسیر

ارتباطیخانواده
فیتزپاتريکو
ريچی/حرمت
خودروزنبرگ/
تعهدبهمدرسه
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ادامه جدول  .6طبقه بندی روشی پژوهشهای مورد بررسی
رديف

81

حوزه

روش

حجم

روش نمونه

پژوهشی

پژوهش

نمونه

گیری

علوم

پیمايشی

تربیتی

(کمّی)

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی) 

علوم

پديدارشناسی

تربیتی

(کیفی) 

473

خوشهای
تصادفی

روش جمع
آوری

ابزار پژوهش

روش تحلیل

دادهها
پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

آزمونمعنیداری

ساخته

کایاسكوئر
ضرايبهمبستگی

83

582

تصادفی
طبقهای

پرسشنامه

پرسشنامهمحقق
ساخته

پیرسون/اسپیرمن
/دورشتهای
نقطهای/رگرسیون
چندگانه

81

نمونهگیری
152

خوشهایو

پرسشنامه

سیستماتیک

پرسشنامهمقیاس

همبستگیپیرسون

تاکتیکهایتضاد

/تحلیلعاملی/

/پرسشنامه

تحلیلرگرسیون

محققساخته

چندمتغیره

پرسشنامهمقیاس
83

422

نمونهگیری
طبقهای

پرسشنامه

تاکتیکهایتضاد
/پرسشنامه
محققساخته

آزمونيومن
ويتنی/کندال
تاوبی/گاما/
تحلیلرگرسیون
چندمتغیره
توصیفاجزاء
اصلیوشاخص

52

85

نمونهگیری
هدفمند

مصاحبه

مصاحبۀنیمه

پديدههایبهم


ساختاريافته

مرتبطشدهوتمها

وجوهرهای
موجوددرپديدهها


58

روانپزشكی

پیمايشی
(کمّی)

238

تصادفی

55

جامعه

پیمايشی

شناسی

(کمّی)

872

طبقهای
متناسببا
حجم

پرسشنامه

پرسشنامه/
مصاحبه/
مشاهده

پرسشنامه

خیدو(کای

خودکشیبک/

اسكوئر)/تحلیل

محققساخته

چندمتغیره

پرسشنامهمحقق
ساخته

خیدو(کای
اسكوئر)/
رگرسیونلجستیک
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ادامه جدول  .6طبقه بندی روشی پژوهشهای مورد بررسی
رديف

حوزه

روش

حجم

روش نمونه

پژوهشی

پژوهش

نمونه

گیری

روش جمع
آوری

روش تحلیل

ابزار پژوهش

دادهها
پرسشنامهگرايش
بهخودکشی/

57

روانشناسی

54

روانشناسی

تصادفی

پیمايشی

482

(کمّی)

متناسببا

ضريبهمبستگی

فرمايرانی
پرسشنامه

حجمنمونه

پیرسون/

پرسشنامهبالینی
نوجوانانمیلون/

رگرسیونگامبه
گام

پرسشنامهمحقق
ساخته
پرسشنامه
خودپنداره
تصادفی
پیمايشی

724

(کمّی)

خوشهای
چندمرحله

پرسشنامه

ای

منداگلیووپی

کولموگروف

ريست/عزت

اسمیرنف/

نفسکوپراسمیت

همبستگیپیرسون

/سالمت

/رگرسیون

اجتماعیکییزو

چندگانه 

شپیرو/افكار
خودکشیبک
پرسشنامهاحتمال
خودکشی Cull ,

52

روانشناسی

پیمايشی

تربیتی

(کمّی)

148

تصادفی
خوشهای

پرسشنامه

/Gillقلدری

آنوا/همبستگی

/Illinoisهوش

درونگروهی/

اخالقی Kiel ,
Lennick

همان طور که در جدول شماره  5ديده میشود ،مقاالت منتخب در حوزههای تخصصی
اند.برايناساسحوزهپژوهشیمقالههایموردبررسیبهشرحزيراست :

مختلفبوده
جدول  .9حوزه پژوهشی مقالههای مورد بررسی
حوزه پژوهشی

تعداد

درصد

جامعهشناسی

88

44

روانشناسی

3

51
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ادامه جدول  .9حوزه پژوهشی مقالههای مورد بررسی
حوزه پژوهشی

تعداد

درصد

پزشكیاجتماعی

8

4

روانپزشكی

5

1

مددکاریاجتماعی

8

4

مشاوره

8

4

علومتربیتی

5

1

تمامیمقاالتبصورتمستقیمياغیرمستقیمبهفرضیه،سوالويااهدافاشارهکردهاندو

درمواردیکهاشارهبصورتمستقیمنبودهاست،نگارندهآنهاراازدلبیانمساله،يافتههاو

درصدپژوهشها،فرضیهموردآزمونخودرادراجزاءپژوهش

نتايجاستخراجکردهاست 24.
جایدادهاند 57.پژوهشازنوعپیمايشی( 35درصد)و 5موردکیفی( 1درصد)است.در

هایاخذشدهازجامعههایآماریمتفاوت(476312نفر)،تنها5موردحجمی


میانحجمنمونه
رادرنظرداشتهاند.درمیان

درصدپژوهشهانمونهقابلتوجهی 

کمتراز 522نمونهداشتهو 35
نفربودهکهاز

پژوهشهایکمّی،کمترينحجمنمونه 872نفروبیشترينمقدارآن 786322
جامعه آماری اخذ شدهاند .در روش جمعآوری دادهها  55پژوهش ( 11درصد) از پرسشنامه
جهتگردآوریاطالعاتبهرهگرفتهاند 7.موردازروشمصاحبهو 8موردازروشمشاهده

(درکنار ساير روشها) استفاده نموده است .درخصوص روش تحلیل دادهها ،از رگرسیون
درصد)،ازآزمونهمبستگیپیرسوندر 85پژوهش( 41درصد)،

چندگانهدر 83پژوهش( 11
آزمون tدر 1پژوهش( 54درصد)،تحلیلواريانسدر 2پژوهش( 52درصد)،خیدودر4
درصد)،آزمونهایتعقیبیدر5پژوهش(1درصد)،يومنويتنیدر5پژوهش(1

پژوهش(81
درصد)،تاوبکندالدر 5پژوهش( 1درصد)،تحلیلعاملیدر 5پژوهش( 1درصد)،گاما
در5پژوهش(1درصد)،کولموگروفاسمیرنفدر 8پژوهش(4درصد)وتحلیلمحتوادر8
پژوهش(4درصد)استفادهشدهاست.

طبقه بندی مبانی نظری
نظمیها و آسیبهای اجتماعی همراه با علل و انگیزههای
آسیبشناسی اجتماعی مطالعه بی 

پیدايیآنهاونیزشیوههایپیشگیریودرماناينپديدهها،بهانضماممطالعهشرايطبیمارگونه
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اریهایاجتماعیرابايددرکلحیات
اجتماعیاست؛زيراخاستگاهاصلیآسیبهاوکژرفت 

اجتماعیونوعخاصروابطانسانیجستجوکرد.نابسامانیهایاقتصادی_اجتماعیچون:فقر،

تورم ،گرانی ،بیكاری ،فقدان امنیت مالی و حقوقی و ديگر عواملی که باعث محرومیت»
میشوند ،زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیبهای اجتماعی چون :خودکشی ،سرقت،

اعتیادبهموادمخدر،الكیسم،فرزندآزادی،زورگیری،طالق،گدايیو...فراهممیآورند.ازاين

رو مفهوم آسیب شناسی گستره وسیعی پیدا میکند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی
برخوردار میشود(ستوده .)88: 8712 ،در طبقهبندی زير ،نظريههای مربوط به آسیبهای
اجتماعیآوردهشدهاست .

درجدولزيرمیزانکاربردهريکازنظرياتمطرحشدهدرطبقهبندی هاگاندرحوزه

آسیبهای(انحرافات)اجتماعی،در52پژوهشموردبررسیبهتفكیکذکرشدهاست .
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جدول  . 0میزان کاربرد نظريات در مبانی نظری پژوهشهای مورد بررسی
تعامل گرايی

کارکردگرايی ساختاری
شماره مقاله

آنومی اجتماعی

فشارهای ساختاری

متغیرهای الگويی

خرده فرهنگی

فرصتهای متفاوت

بی سازمانی اجتماعی

کنترل اجتماعی

پیوند افتراقی

خنثی سازی

برچسب زنی

تضاد گروهی

4

جرم ،قانون و نظم

*

واقع گرايی اجتماعی

7

*

*

نظريات مارکسیستی

5

*

نمادی

کنترل قدرت

8

*

رويکرد تضادی

*

*
*

2

*

*

1

*

*

*

3

*

*

*

*
*

*

*

1

*

3

*

*

82

*

*

*

*

88

*

*

*

*

*

85

*

*

*

*

87

*

*
*

*

*

*
*

*

*

84
*

82
81
83

*

*

*

*
*

81

*
*

*

*

*

*

83

*

*

*

*

*

52

*

*

*

*

*

58

*

55

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
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ادامه جدول  . 0میزان کاربرد نظريات در مبانی نظری پژوهشهای مورد بررسی
تعامل گرايی

کارکردگرايی ساختاری
شماره مقاله

آنومی اجتماعی

فشارهای ساختاری

متغیرهای الگويی

خرده فرهنگی

فرصتهای متفاوت

بی سازمانی اجتماعی

کنترل اجتماعی

پیوند افتراقی

خنثی سازی

برچسب زنی

تضاد گروهی

جرم ،قانون و نظم

واقع گرايی اجتماعی

*

*

نظريات مارکسیستی

54

*

*

*

نمادی

کنترل قدرت

57

*

*

*

رويکرد تضادی

*

52

نظريهاحصاءشدهپیرامونعللگرايشبهآسیبهای

طبقجدولباالوبااستفادهاز 52
عدجامعهشناختی،مشخصصمیشوددر87پژوهشموردبررسی(25درصد)،از

اجتماعیدرب
هایفشارهایساختاری،خردهفرهنگیوفرصتهایمتفاوتاستفادهشدهياغیرمستقیم


نظريه
بداناشارهداشتهاند.در 85پژوهش( 41درصد)ازنظريهآنومیاجتماعیوکنترلاجتماعی،

درصد)ازنظريهپیوندافتراقیسودجستهاند.بهبیسازمانی

استفادهشدهاست3.پژوهش(71
اجتماعی در  4پژوهش ( 81درصد) توجه شده است 7 .پژوهش ( 85درصد) از نظريههای
متغیرهایالگويی،برچسبزنیونظرياتمارکسیستیدرکارهايشانيادکردهاندو 5پژوهش

بردهاند .کمترين کاربرد در پژوهشها با  4درصد (
( 1درصد) از نظريه کنترل قدرت بهره  
مورد)متعلقبهنظريههایخنثیسازی،تضادگروهیوجرم،قانونونظماست.درهیچکدام

8
پژوهشازنظريهواقعگرايیاجتماعیاستفادهنشدهاست.

ازاين52

ارزيابی پژوهشها
میتوان برخی خطاهای
پژوهشهاست و 

در فراتحلیل ،ارزيابی شامل اظهار نظر درباره اعتبار
ممكن را بازنمايی کرد.هدف از دستیابی به خطاها ،نشان دادن نقاطضعف پژوهشگر خاصی
نیست بلكه هدف ،رسیدن به يک جمع بندی صحیح و نشان دادن خالها و نیازهای پژوهشی
است (روزنتال .)22-41 : 8338 ،در اين مقاله ،شاخص اصلی برای يافتن کیفیت و ارزيابی
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پژوهشها بررسی سؤاالت ،فرضیات ،اهدافونهايتاراهكارهایارائهشدهاست .همچنین در

میشود .
شناسیپژوهشها نیز توجه 

ارزيابی به چارچوب نظری و روش
الف) سؤاالت پژوهشها 
سؤاالت مقاالت از دو جنبۀ صورت و محتوا قابل بررسی است :براساس «شاخص سه گانۀ
سواالتپژوهشیرامیتوان به لحاظ صوری بهسهدستۀچیستی،چرايیوچگونگی

بلیكی»
تقسیمکرد(بلیكی.)13:8713،برخیمحققانهمسطحپاسخبهسواالترابه7بخشتقسیم
اند،کهمادراينپژوهشازاينالگوبهرهبردهايم.8:معدودی از آنها در سطح


بندینموده
آسیب اجتماعیوانواعآن

پاسخ بهسؤاالت چیستی متوقف شده و فقطماهیت و چیستی پديده
هايیکهبهسطحچرايیرسیدهاندوبهواکاویمسالهانحرافات


پژوهش
رابررسیکردهاند.5

اجتماعی توجه کردهاند .7 .برخی از مطالعات با توسعه حیطه پژوهش به بسترها ،زمینههای
تاريخیوفرايندهایاجتماعی،توانستهاندبهسطحسواالتچگونگیواردشدهوراهكارهايی

برایبرطرفکردنوپیشگیریازآسیبهاارائهدهند.البتهتعداداينمطالعاتبسیارمحدوداست
(توکلوعرفانمنش .)8737،
پژوهشهادرپاسخبهسواالت،درسطحچیستی

بررسیمقاالت حاکیازآنست کهاکثر
هافراترازاينسطحنرفتهاست.بنابراينضرورتداردپژوهشهایبعدی


اندوپاسخ

باقیمانده
هاوانحرافاتاجتماعیدانشآموزان ،بیش از پیش به سمت سؤاالت چرايی و


درحوزۀآسیب
ويژهپرسشهای

ايدهای ،دانشی و به
چگونگی سوق يابد و ابعاد متنوعی ازسؤاالت رفتاری ،
شود.همچنینپژوهشهاازحیطۀکمیبهکیفی،میلکنندتاابعاد

معطوف به جزئیات را شامل
عواملوپیامدهایبدستآمدهازروشهایکمّیاحصاءشود .

ب) فرضیات پژوهشها 
متغیرآسیبهاوانحرافات سنجیده شده است.

در فرضیات مقاالت رابطۀ متغیرهای اجتماعی با
برخی از عواملی که میتواند موجب بدرفتاری دانشآموزان در محیط مدرسه شود ،شرايط
فیزيكینامطلوبمحیطآموزشیمانندنامناسببودنفضایکالس،میزاننور،درجهحرارت،
تعدادزياددانشآموزان،فضایکممحیطمدرسهوکالسدرس،سرماياگرمایبیشازاندازه
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وسروصدایزياداست.عواملخانوادگیازجملهنحوهبرخوردوالدينبانیازهایفرزندان،
وجودالگوهاینامناسب،سبکرهبریديكتاتوریدرخانواده،تشويقرفتارپرخاشگرانه،تنبیه
هایجنايی،میتواندبهايجادپرخاشگری


هایويدئويیوفیلم

شدنازطرفوالدين،تاثیربازی
هامیتوانبه:يكنواختشدنزندگی،


زجملهعللگرايشبهموادمخدردرپژوهش
کمککند.ا
،افسردگی،کنجكاوی،کاهشوزن،استرس،اعتمادبهنفسپايین،تجربههای


مشكالتارتباطی
جديد،فشارفكریوروانیزياد،سابقهخانوادگی،عدمآگاهیازخطراتمصرفمواداشاره
نمود .از جمله مهمترين داليل خودکشی در نوجوانان میتوان به :ترس از خانواده ،مشكالت
عاطفی،شكستعشقی،افسردگی،نداشتناعتمادبهنفس،جلبتوجه،تنهايی،ناتوانیدرحل
تعارض،مصرفموادمخدر،پوچدانستنزندگیواختالفسلیقهباوالديناشارهنمود .
موضوع قابل توجه درمورد اکثر فرضیات ،تعريف غیرمشخص از آسیب ،انحراف و
نابهنجاریبهمنزلۀمتغیروابستهپژوهشاست.هرپژوهشیبهصورتسلیقهایبهتعريفاين

مفاهیم پرداخته و به تبع آن ،فرضیه و سواالت خود را مطرح نموده است .جا دارد که اين
وحدت رويه (بخصوص در رشتههايی غیر از جامعه شناسی) در مقاالت و پژوهشهای آتی
رعايتشود .
ج) اهداف پژوهشها
پژوهشها ،تطابق و ارتباط میان سؤال ،فرضیه وهدف نیز در خور تدقیق است.اين

در ارزيابی
تطابق در برخی از پژوهشها ديده نمیشود .بسیاری از پژوهشها به درستی هدف (اهداف)
لسايرمباحث،يافتههاونتايجآنهارااستخراجنمود.

خودرامطرحننمودهاندوبايددرخال

آنها ابعاد
کردهاند امابیش از اينكه نتايج 
پژوهشها هدف خود را بديع و جديد معرفی 

برخی
هاونظرياتپیشینمرتبطباآسیبهای


تائیدمدل
جديدی از مسئله را روشن کند ،صرفاً نوعی
پژوهشهایکیفیو کاربردی در زمینۀبررسی

میشود تا
دانشآموزاناست .از اين رو ،توصیه 

هاوانحرافاتاجتماعیدربیندانشآموزان تقويت شود.اين موضوعنیازمند مطالعۀ


عللآسیب
دانشآموزاندر

تشخیصی صحیح و جامع از وضعیت خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
شرايط فعلی است .
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د) راهکارها 
انحرافات و آسیبهای اجتماعی دانشآموزان مانند مشكالت اجتماعیِ ديگر ،نیازمند ارائه
هایاجرايی،نهادآموزشوپرورشوخانوادهاست.بررسیهای


راهكارهایعملیبرایدستگاه
هادراينرابطهازچندمنظرزيردچارکاستی است :


دهدکهنتايجپژوهش

اينمقالهنشانمی
ديدگاههایرايج

-8راهكارهایارائهشدهدرسطحمباحثکلیوتكراریباقیماندهاست-5.
نسبت به برخی از اين آسیبها همچنان کلیشهای است و شخصی که مرتكب آن شود ،با
برخیازپژوهشهاصرفاًبه

برچسبمنحرفياخاطیازاجتماعوگروهحذفمیشود -7.

آسیبپرداختهاندتااينكهبهداليلوعواملموثربرآنتوجهکنند .

بازنمايیمنفیِخود
در واقع نهاد آموزش و پرورش بايد با واقعیت اين آسیبها و انحرافات و شیوع آن در
مدارسروبروشودوبهتبعآنبهدنبالپیشگیریوکاهشآندرمدارسباشد .
د) بحث و تحلیل 
هایحاصلازتحلیلمقالههایبررسیشدهنشانمیدهدچهار


براساسپژوهشحاضر،يافته
آسیبخشونت،انحرافاتجنسی،اعتیادوخودکشیبهعنوانمهمترينآسیبهایرايجدرمیان
دانشآموزانموردتوجهقرارگرفتهوعواملبروزوشیوعآنهادرمیاناينگروهموردبررسی
قرارگرفتهاست :
 58پژوهشاز 52پژوهشموردبررسیبهمسئله«خشونت»بهعنوانيکآسیبرايجو
عاملی اثرگذار درارتباط با ساير آسیب های شايع در بین دانش آموزان اشاره داشتهاند :
(شهبازيانوهمكاران(،)8731بهبودياریوهمكاران(،)8733بشرپوروصمدیفرد(،)8733
نبوی و همكاران ( ،)8731قادرزاده و قادری ( ،)8732عیسی مراد ( ،)8732نظری (،)8734
زارعیوهمكاران(،)8734رستمیوفیروزراد(،)8734فرهمندوهمكاران(،)8734اسدیو
همكاران ( ،)8737مهرابی و شیخ دارانی ( ،)8735شاطريان و همكاران ( ،)8735زارع و
اسفندياری ( ،)8735عزيزی و قادری ( ،)8738بشرپور و همكاران ( ،)8738کريمی (،)8732
جمالی و قربانی ( ،)8713موسوی و همكاران ( ،)8713حیدری ( ،)8717همتی و همكاران
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( .))8717بر اساس يافته های پژوهش های فوق ،عوامل خشونت به  7دسته زير قابل
تقسیمبندیاست :

روانیشامل:اختالالتروانی،ناکامی،شیوههایانضباطی،تاکیدبیشازحد

الف.عواملفردی-
بهآموزش،نامناسببودنفضایآموزشی،مشكالتتحصیلیکههمسوبايافتههایفاکس
ودالتور(،)5284امّرمولر(،)5285سلبیشوهمكاران(،)5285راکويل(8)5228است.
ب .عوامل اجتماعی–محیطی شامل :غیبت والدين ،معاشرت با دوستان بزهكار ،ضعف در
هایضعیفزندگی،سابقه


هایهمگانی،مهارت

مدرسه،رسانه
تعامالتسازندۀبینخانواده–
خانوادگی خشونت و محیط آلوده که همسو با يافتههای امّر مولر ،)5285( 5سلبیش و
همكاران(،)5285هابس(،)5221وارنروفولر(7)5227است .
ج .عوامل دموگرافیک شامل :سن ،جنسیت ،گرايش جنسی ،نژاد که همسو با يافتههای سن
لويیومارکويچ(،)5285فوشی(،)5288کاردوهمكاران(،)5221جردن(4)5228است .
 81پژوهشاز 52پژوهشموردبررسیبهآسیب«اعتیاد»بهعنوانيکمسئلهاجتماعیو
اناشارهداشتهاند(:ياری

هایشايعدربیندانشآموز


عاملیاثرگذاردرارتباطباسايرآسیب
قلیوهمكاران(،)8733ذهبیونوحسینی(،)8731عیسیمراد(،)8732نظری(،)8734رشید
(،)8734اسدیوهمكاران(،)8737مهرابیوشیخدارانی(،)8735نجفیوهمكاران(،)8735
زارعواسفندياری(،)8735شاطريانوهمكاران(،)8735عزيزیوقادری (،)8738جمالیو
قربانی ( ،)8713موسوی و همكاران ( ،)8713شمسی میمندی و همكاران ( ،)8713حیدری
هایحاصلازتحلیلمقالههایبررسیشدهدرباب


)).يافته
(،)8717همتیوهمكاران(8717
تواندرمواردزيردستهبندینمود :

عواملاعتیاد 
رامی
الف.عواملاقتصادیشامل:فقرومشكالتاقتصادی2است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8بهبودياریوهمكاران(،)8733قادرزادهوقادری(،)8732کريمی()8732
2Ammermueller
 7بهبودياری و همكاران ( ،)8733قادرزاده و قادری ( ،)8732زارعی و همكاران ( ،)8734اسدی و همكاران

(،)8737کريمی()8732
4بهبودياریوهمكاران(،)8733قادرزادهوقادری()8732
2همسوبايافتههایجمالیوقربانی(،)8713شمسیمیمندیوهمكاران(،)8713عزيزیوقادری()8738
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روانیشاملاختالالتروانی،کنجكاوی،عدمآگاهیازخطراتمصرف

ب.عواملفردی-
مواد ،عالقهمندی به تناسب اندام ،شكست عاطفی ،مشكالت تحصیلی ،احساس بزرگ شدن،
آمیزکههمسوبايافتههایتبسو


هایمخاطره

کسبلذت،نگرشمثبتبهموادمخدر،موقعیت
همكاران(،)5223روهنروهمكاران(،)5223کابالوهمكاران(8)5221است .
محیطیشامل:سابقهخانوادگیاعتیاد،همنوايیبادوستان،مهارتهای

ج.عواملاجتماعی-
ضعیف زندگی ،وسايل ارتباط جمعی ،در دسترس بودن مواد ،کمبود امكانات فرهنگی-
هایخدماتی،حمايتیودرمانیکههمسوبايافتههای


ترسیبهسیستم
ورزشی-تفريحی،عدمدس
گريفینوهمكاران(،)5225کوئرنروفیتزپاتريک(،)5225پیكووکوونس(،)5282مانگ-
هیونوهمكاران(،)5282اوبرنانوفورالنگ(،)5282میلینگوهمكاران(5)5285است .
نسیت،گرايشجنسی،نژادوقومیت7است .

د.عواملدموگرافیکشامل:سن،ج

 87پژوهشاز 52پژوهشموردبررسیبهمسئله«انحرافاتجنسی»بهعنوانمشكلیمهم
آموزاناشارهداشتهاند(:ياری


وعاملیاثرگذاردرارتباطباسايرآسیبهایشايعدربیندانش
قلیوهمكاران(،)8733قادرزادهوقادری(،)8732عیسی مراد(،)8732رشید(،)8734نجفی
و همكاران ( ،)8735مهرابی و شیخ دارانی ( ،)8735بشرپور و همكاران ( ،)8738عزيزی و
قادری ( ،)8738جمالی و قربانی ( ،)8713حمديه و همكاران ( ،)8713موسوی و همكاران
(،)8713شمسیوهمكاران(،)8713سلیمانینیاوهمكاران( .))8714
هایبررسیشدهدربابعواملانحرافاتجنسیرامیتوان


هایحاصلازتحلیلمقاله

يافته
درمواردزيردستهبندینمود :

الف .عالئق و انگیزههای برقراری رابطه با همجنس شامل :برطرف کردن نیاز جنسی،
دی،ديدنتصاويرو
،گناهدانستنارتباطباجنسمخالف،فقراقتصا 


،کنجكاوی

دريافتمحبت
فیلمهای محرک با همجنس ،نداشتن اعتماد به نفس ،سائقهای فیزيولوژيک که همسو با

يافتههایبسكینوهمكاران(4)5221است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8جمالیوقربانی(،)8713شمسیمیمندیوهمكاران(،)8713عزيزیوقادری(،)8738نجفیوهمكاران( )8735
5جمالیوقربانی(،)8713شمسیمیمندیوهمكاران(،)8713عزيزیوقادری(،)8738ذهبیونوحسینی()8731
7همسوبايافتههایجمالیوقربانی(،)8713شمسیمیمندیوهمكاران(،)8713عزيزیوقادری( )8738
4رشید( )8734
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ب.گرايشبهخودارضايیبهدلیل:برطرفکردننیازجنسی،گناهدانستنبرقراریرابطهبا

همجنس و جنس مخالف ،ديدن تصاوير و فیلمهای محرک ،احساس تنهايی ،افسردگی،
،بلوغزودرسکههمسوبايافتههایپروجاپاتیوهمكاران()5288است .


کنجكاوی
ج .علل رابطه نامشروع با جنس مخالف شامل :دوستی ساده ،کنجكاوی ،تفريح ،دريافت
ادی،برطرفکردننیازجنسیکههمسو
،خوشگذرانی،فقراقتص 


،شناختبرایازدواج

محبت
با يافته های الیكسون ( ،)5222بسكین و همكاران ( ،)5221فلدستین و همكاران (،)5221
پروجاپاتیوهمكاران(8)5288است .
نهايتا  82پژوهش از  52پژوهش مورد بررسی به مسئله «خودکشی» به عنوان يكی از
هوعاملیاثرگذاردرارتباطباسايرآسیبهایشايعدر

ترينآسیبهایاجتماعیقابلتوج


مهم
آموزاناشارهداشتهاند(.شهبازيان خونیق وهمكاران( ،)8731بشرپوروصمدیفرد

بین دانش
(،)8733عیسیمراد(،)8732رشید(،)8734مهرابیوشیخدارانی(،)8735نجفیوهمكاران
(،)8735بشرپوروهمكاران(،)8738جمالیوقربانی(،)8713موسویوهمكاران(،)8713
همتیوهمكاران( .))8717
يافتههای حاصل از تحلیل مقالههای بررسی شده درباب عوامل خودکشی را میتوان در

مواردزيردستهبندینمود :

الف.عواملاقتصادیشامل:فقرمالیکههمسوبايافتههایکینوهمكاران(5)5227است .

روانیشامل:اختالالتروانی،حوادثناگوارزندگی،استرسآکادمیک،

ب.عواملفردی-
سابقۀسوءاستفادهدردورانکودکی،استفادهازموادمخدروالكل،مزاحمتسايبری،شكست
عاطفی،مشكالتتحصیلیکههمسوبايافتههایلیزاردیوهمكاران(،)5223روبلس(،)5288

توهال(،)5288کروولوهمكاران(،)5285وارنروهمكاران(،)5281ناکسو
راندی،وس 
همكاران(،)5283چویوفرو(7)5281است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8سلیمانینیاوهمكاران(،)8714حمديهوهمكاران(،)8713بشرپوروهمكاران(،)8738رشید(،)8734عیسی
مراد( )8732
5همتیوهمكاران(،)8717مهرابیوشیخدارانی()8735
 7همتیوهمكاران(،)8717موسویوهمكاران(،)8713مهرابیوشیخدارانی(،)8735بشرپوروصمدیفرد
(،)8733شهبازيانخونیقوهمكاران( )8731
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ج .عوامل اجتماعی-محیطی شامل :عدم حمايت خانوادگی و اجتماعی ،زندانی شدن،
مهارتهای ضعیف زندگی ،سابقه خانوادگی خودکشی ،وسايل ارتباط جمعی ،همنوايی با

دوستانکههمسوبايافتههایبیوترايس(،)5222کین(،)5225لین،لی،فانووانگ(،)5288

راندیوهمكاران(،)5288مورانوهمكاران(8)5285است .
،جنسیت،گرايشجنسی،نژادوقومیت5است .


د.عواملدموگرافیکشامل:سن


جمع بندی و نتیجه گیری
هايیاستکهسالمتجامعهراتهديدمیکنندو


نگیواجتماعیمسائلوچالش
آسیبهایفره

سازتضعیفارزشهاوهنجارهایاخالقیدربیناقشارمختلفازجملهنوجوانانوبه

زمینه
آموزاست.توجهبهعواملونیزعواقباينآسیبهادرمیاناينقشرمارابر


ويژهقشردانش
هایاجتماعیدرمیاندانشآموزانتوجهنشاندهیم.


شازپیشبهبررسیآسیب
آنمیداردتابی

هاومسائلدانشآموزان،شناخت


يابیبهابزارهایمهاروکنترلآسیب

بههمیندلیلبرایدست
زایاينگروهالزموضروریاست.ازآنجاکهجلوگیریازتداومآسیبهادر

زمینههایبحران

اين گروه بهمنزلهکنترلوقوعجرم در بزرگسالیاست،باتوجه بهباالبودنجمعیتدانش
هایدانشآموزان مورد


آسیب
آموزی،دراينپژوهشتالششدتاپژوهشهای کاربردی حوزه

دادههای مورد نیاز جهت پوشش اهداف متصور ،با دستهبندی نظری و
واکاوی قرار گیرند و 
استخراجشود .

تحلیليافتهها و پیشنهادهای 52پژوهش منتخب با رويكرد کاربردی،

روشی و
هایدانشآموزیدرايران،به


ترينآسیب

هایاينتحقیقاتنشاندادهاستکهشايع
يافته
ترتیبعبارتنداز«:خشونت»«،اعتیاد»«،انحرافاتجنسی»و«خودکشی» .
وهشهایفوق،عواملچهارآسیبفوقبه
بندیکلی،باتكیهبريافتههایپژ 


دريکتقسیم
شرحزيرمعرفیشدهاست :
دستهزيرقابلتقسیمبندی

عواملخشونت بهترتیبمیزانرواجدربیندانشآموزانبه 7
است :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8موسویوهمكاران(،)8713مهرابیوشیخدارانی( )8735
5همسوبايافتههایهمتیوهمكاران()8717
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الف.عواملاجتماعی–محیطیشامل:غیبتوالدين،معاشرتبا دوستانبزهكار ،ضعف در
رسانههای همگانی ،مهارتهای ضعیف زندگی ،سابقه
تعامالت سازندۀ بین خانواده–مدرسه  ،
خانوادگیخشونتومحیطآلودهکههمسوبايافتههایبهبودياریوهمكاران(،)8733قادرزادهو

قادری(،)8732زارعیوهمكاران(،)8734اسدیوهمكاران(،)8737کريمی()8732است .
روانی،ناکامی،شیوههایانضباطی،تاکیدبیشاز

ب.عواملفردی -روانیشامل:اختالالت
حد به آموزش ،نامناسب بودن فضای آموزشی ،مشكالت تحصیلی که همسو با يافتههای
بهبودياریوهمكاران(،)8733قادرزادهوقادری(،)8732کريمی()8732است .
ج .عوامل دموگرافیک شامل :سن ،جنسیت ،گرايش جنسی ،نژاد که همسو با يافتههای
بهبودياریوهمكاران(،)8733قادرزادهوقادری()8732است .
براساسيافتههایتحقیق،همچنینمیتوانعواملخودکشی رابهترتیبمیزانرواجدر
آموزاندرمواردزيردستهبندینمود :


بیندانش
روانیشامل:اختالالتروانی،حوادثناگوارزندگی،استرسآکادمیک،

الف.عواملفردی-
سابقۀسوءاستفادهدردورانکودکی،استفادهازموادمخدروالكل،مزاحمتسايبری،شكست
عاطفی و مشكالت تحصیلی که همسو با يافتههای همتی و همكاران ( ،)8717موسوی و
همكاران ( ،)8713مهرابی و شیخ دارانی ( ،)8735بشرپور و صمدی فرد ( ،)8733شهبازيان
خونیقوهمكاران()8731است.ب.عواملاجتماعی-محیطیشامل:عدمحمايتخانوادگیو
هایضعیفزندگی،سابقهخانوادگیخودکشی،وسايلارتباط


،مهارت

اجتماعی،زندانیشدن
جمعیوهمنوايیبادوستانکههمسوبايافتههایموسویوهمكاران(،)8713مهرابیوشیخ

دارانی ( )8735است .ج .عوامل اقتصادی شامل :فقر مالی که همسو با يافتههای همتی و
)میباشد.د.عواملدموگرافیکشامل:سن،

همكاران(،)8717مهرابیوشیخدارانی(8735
،گرايشجنسی،نژادوقومیتکههمسوبايافتههایهمتیوهمكاران()8717است .


جنسیت
حاصلازتحلیلمقالههایبررسیشدهدربابعواملاعتیاد ،اين عوامل

براساسيافتههای

تواندرمواردزيردستهبندینمود :


آموزانمی

رابهترتیبمیزانرواجدربیندانش
الف .عوامل اجتماعی-محیطی شامل :سابقه خانوادگی اعتیاد ،همنوايی با دوستان،
مهارتهای ضعیف زندگی ،وسايل ارتباط جمعی ،در دسترس بودن مواد ،کمبود امكانات
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تفريحی،عدمدسترسیبهسیستمهایخدماتی،حمايتیودرمانیکههمسو

فرهنگی -ورزشی-
با يافتههای جمالی و قربانی ( ،)8713شمسی میمندی و همكاران ( ،)8713عزيزی و قادری
( ،)8738ذهبیون و حسینی ( )8731است .ب .عوامل فردی-روانی شامل :اختالالت روانی،
کنجكاوی ،عدم آگاهی از خطرات مصرف مواد ،تناسب اندام ،شكست عاطفی ،مشكالت
هایمخاطرهآمیز


تحصیلی،احساسبزرگشدن،کسبلذت،نگرشمثبتبهموادمخدر،موقعیت
کههمسوبايافتههایجمالیوقربانی(،)8713شمسیمیمندیوهمكاران(،)8713عزيزیو

قادری(،)8738نجفیوهمكاران()8735میباشد.ج.عواملاقتصادیشامل:فقرومشكالت
اقتصادی همسو با يافته های جمالی و قربانی ( ،)8713شمسی میمندی و همكاران (،)8713
،جنسیت،گرايشجنسی،نژاد


)است.د.عواملدموگرافیکشامل:سن
عزيزیوقادری(8738
وقومیت.همسوبايافتههایجمالیوقربانی(،)8713شمسیمیمندیوهمكاران(،)8713
عزيزیوقادری()8738است .
توانبهترتیبمیزانرواجدربیندانشآموزاندرموارد

عواملانحرافاتجنسیراهممی
زيردستهبندینمود :

،تفريح،دريافت

الف.علترابطهنامشروعباجنسمخالفشامل:دوستیساده،کنجكا 
وی

،فقراقتصادی،برطرفکردننیازجنسیکههمسو


،خوشگذرانی

،شناختبرایازدواج

محبت
بايافتههایسلیمانینیاوهمكاران(،)8714حمديهوهمكاران(،)8713بشرپوروهمكاران

(،)8738رشید(،)8734عیسیمراد()8732میباشد.ب.عللوانگیزههایبرقراریرابطهبا
همجنس شامل :برطرف کردن نیاز جنسی ،دريافت محبت ،کنجكاوی ،گناه دانستن ارتباط با
هایمحرکارتباطباهمجنس،نداشتناعتماد


،ديدنتصاويروفیلم

،فقراقتصادی

جنسمخالف
،سائقهایفیزيولوژيککههمسوبايافتههایرشید()8734است.باتوجهبهفراتحلیل


بهنفس
نتايج مقاالت مورد بررسی ،همچنین تامل در مطالعات و تجربیات محققین ،برای جمعبندی
ترينآسیبهامیاندانشآموزانوعواملآنها،مدل


مقالهوپاسخبهسوالاصلیآنيعنیرايج
زيرطراحیوتدوينشدهاست.دراينمدلچهارآسیباجتماعیاولويتدارِخشونت،اعتیاد،
بندیعواملموثربروقوعهرکداموزيرمجموعههایهر


انحرافاتجنسیوخودکشیبادسته
قسمت،بهتفكیکذکرشدهاست .
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پیشنهادات :در پايان ،با عنايت به مفاد مقاالت پژوهشی مورد بررسی ،راهكارهای کاربردی
هایاجتماعیرايجدربیندانشآموزان


انحرافاتوآسیب
درخصوصپیشگیریوکاهشمیزان
ارائهمیشوند :
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روند،دفاترمشاورهبا
باتوجهبهاينكهمدارسکانونتعلیموتربیتدرکشوربهشمارمی 

آموزان،درکلیهمدارسفعالشوندتادانشآموزانبتوانند


رعايتحفظحريمشخصیدانش
درزمینهمشكالتخودبهرهمندشوند .

ازمشاورههایالزم

 تهیه و توزيع بستههای فرهنگی–آموزشی مناسب توسط دفتر مراقبت در برابر آسیبهایاجتماعی 
هایمراقبتازخود،مهارتهایمقابلهبارفتارهایپرخطروطراحی


آموزشمهارت
طرح 

مدارسعاریازخطر
 استقرارنظاممراقبتاجتماعیکودکانونوجواناندرمدارسکشور توسعه مداخالت مربوط به کودکان و نوجوانان در معرض خطر ،همچنین شناسايی وتوانمندسازیکودکانونوجواناندرمعرضخطر 
 برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات مقابله با مشكالت ،انجام کار گروهی و بازیدرمانیدرقالبگروهیبرایهمهدانشآموزان 

 تعامل ناجا و آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت سازمانها برای پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت جامعه ،همكاری پلیس با مدارس برای آموزش

هایالزمبهدانشآموزانو...


مهارت
حذفابزارهاوموقعیتهايیکهخودمیتوانندمحرکايجادخشونتدرمدارس،چهاز

جانبدانشآموزانوچهازجانبعواملديگرباشد.
 تشكیل کالسها و کارگاههای آموزشی برای اولیا و مربیان مدارس جهت آشنايی باشخصیتشناسینوجوانان

 تشكیلکالسهایآموزشیبرایدانشآموزانبرایالگوگیریازوالديندرخانهومعلماندرمدرسهدرراستایکاهشرفتارهایآسیبزا
خشونتزدايیازعرصههایعمومیومديريتمسالمتآمیز،منطقیوعالمانهتضادهای

اجتماعی
برخورديكسانومساواتطلبانهمعلمانوعواملاجرايیمدارسبادانشآموزان

-
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 نظارت همدالنه خانواده بر تعامالت فرزندان با همساالن در سطح محله ،مدرسه و سايرمكانها

 ارائه يک برنامه جامع با بهرهگیری از متخصصان بهداشت روانی ،حقوقدانان و افرادذیصالحديگردرصورتبروزخشونتدرمدارسبهمنظورحذفاثراتنامطلوبآن

برنامهريزی در سطح کالن درخصوص پرکردن اوقات فراغت نوجوانان درراستای کاهش

آسیبهایاجتماعی

 برقراری روابط عاطفی و تعامل مناسب و سازنده در خانواده به منظور پیشگیری از نفوذهمساالنبزهكار
تشكیلکالسهایآموزشیآشنايیباانواعموادمخدردرسطحکالندرخصوصآگاهیاز

خطراتمصرفموادمخدر
برنامهسازیسازمانصداوسیمابرایآگاهیوالديندرخصوصتربیتجنسیفرزندان

 شناسايی دانشآموزانی که والدين آسیبزا (معتاد ،پرخاشگر و غیره) دارند و کمکهایتحصیلی،مادی،حمايتیوغیرهازآنان

منابع
 آزادارمكی،تقی؛شريفیساعی،محمدحسین(«)8732تبیینجامعهشناختیروابطجنسیآنومیکدرايران»،فصلنامهخانوادهپژوهی،سالهفتم،شماره،51زمستان،8732صص .415-472
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 ايزانلو ،بالل؛ حبیبی ،مجتبی ( « ،)8732کاربرد فراتحلیل در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری :مروری بر مزاياف تنگناها و روش شناسی» ،فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری ،دوره  ،3شماره ،8
صص15-32
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