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 متوسطه شهر تهران آموزان دانشی رفتاري اجتماعی شناس بیآساي بررسی مقایسه
 

 1*ابوالقاسم عیسی مراد

 چکیده
هاي این قشر در بالندگی و سالمت آنان مؤثر شود. شناخت آسیبهاي فرهنگی و معنوي آن محسوب میآموزان هر ملّتی از سرمایهدانش

بر آموزان متوسطه تهران انجام شده است. این تحقیق اجتماعی دانش -در زمینه رفتاري شناسی یبآسخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف 
توسطه شهر تهران با آموز پسر و دختر از مدارس منفر دانش 275مالك) بر روي  6ها (ي انواع آسیبضرورت شناخت و مقایسه اساس

سؤالی محقق ساخته به اجرا درآمد.  116 ي نامه پرسشاي و با تقسیم مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز با ش تصادفی خوشهور
آمـوزان  اجتمـاعی در سـطح وسـیعی از دانـش     -هاي رفتاريگر این موضوع است که اوالً آسیبنتایج به دست آمده در این پژوهش بیان

هایی مثل فرار و روابط نامشروع، اعتیاد و فرار، خودکشی، پرخاشگري و ) درصد وجود دارد. بین آسیب5/19) و دختر (29پسر (متوسطه 
ها نوعی رابطه وجود دارد که به طریق سیسـتمی در  ي معناداري وجود دارد. به تعبیر دیگر بین انواع آسیبخشونت، اعتیاد و غیره رابطه

معناداري بیشتر از دختـران بـوده    طور بهها در پسران باشد. میزان آسیبیگر هم مؤثر بوده و فراوانی آن مشهود میها و اختالالت دآسیب
هـا و  سؤال پرداخته شده است. نتایج به دست آمده ضمن شناسایی آسیب 4فرضیه و  6دهی به طرح است. در این پژوهش جهت پاسخ

و راه  کننـده  یینتعربط دهد و براي مسئوالن ذي خانواده آنان براي تحول و بالندگی را پیام میآموز و به قشر دانش رسانی یارياختالالت 
 گشا است. 

 
 .آموزان متوسطه، شهر تهراناجتماعی، دانش -شناسی، رفتاريآسیب :واژگان کلیدي
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  مقدمه

اساسی اسـت کـه بـراي    آموزي) یکی از نیازهاي ضروري و شناسی در حوزه آموزش و پرورش (بخش دانشآسیب
هاي فردي، اجتماعی، رفتاري، مشـکالت و  هاي گوناگون در زمینهها باید به منابع و پژوهشتشخیص درست آسیب

شـوند، در  هاي مشخص مشاهده مـی هاي خاص و بین گروهها پرداخت. گروهی از اختالالت فقط در فرهنگآسیب
شناسـان اجتمـاعی،   . روان٢حدودي وابسته به فرهنـگ هسـتند  پزشکی تا توان گفت که تمام سندرم روانحقیقت می

داننـد (سـیف،   هاي مناسب براي تخلیه این فشارها میاختالالت رفتاري را ناشی از فشارهاي اجتماعی و کمبود راه
1370.( 

جریـان  آمـوزي و در مقـاطع مختلـف در    در دنیاي دانش 3ها که حول محور رفتارهاي نابهنجاراي از آسیبمجموعه
در امـر آمـوزش و پـرورش و نظـام تعلـیم و       نظران صاحبي بسیاري از هاي آن مورد مداقّهاست با نوسان فراوانی

ربط را بـر آن  و مراجع ذي مسئوالنها، شناخت آسیب تحقیقات مختلف در زمینه بر اساسباشد. بنابراین تربیت می
هایی همچون خودکشی، فرار از منزل و مدرسـه،  ختالالت و آسیبها بپردازند. اداشته تا با دقت بیشتر به این آسیب

هاي فضاي مجازي و امثال آن که بـه نحـوي در   اعتیاد و شرب خمر، روابط نامشروع، پرخاشگري، خشونت، آسیب
 .٤پردازیمدنیاي نوجوانی مشهود است که به بررسی آن می

ها در مقطع راهنمایی با ترین آمار آسیب یشبآموزي دانش هايدر زمینه انواع آسیب شده انجامبا عنایت به تحقیقات 
 ) که با پژوهش حاضر همخوانی دارد. 1380درصد بوده است (احدي و جمهري،  5/32% و مقطع دبیرستان با 50
آمـوزان در تحقیـق   درصد از دانش 84اند و مورد تحقیق به ورزش عالقه نداشته کاران بزهدرصد  99ذکر است  یانشا

نقـایص و کمبودهـاي آن جامعـه     دهنده نشاناي چراغ خطري است که اند. انحراف در هر جامعهشهري بوده مذکور
سـازمانی در  شود. فرار از مدرسه، شانه خالی کردن از مسئولیت، انجام اعمال زشت و غیر آن نشانه بـی محسوب می
ین دلیل مرگ نوجوانان در این کشور است در آمریکا؛ خودکشی سوم شده انجامتحقیق  بر اساسباشد. آن جامعه می

آموزان دبیرستان نیویورك از متوسط، متعادل تـا  خواري در دانشکه تصادف و قتل قبل آن قرار دارد. میزان مشروب
 ). 1375، به نقل از نجاریان، 1999، 5درصد اعالم شده است (ماسن 41افراطی و افراطی مجموعاً 

آموز، نوجـوان،  هستند که براي دانش يا کننده ناتوانهاي شایع و جمله اختالالت و آسیباجتماعی از  -هاي رفتاريآسیب
ها مشکالت و معضالتی را در پی دارد که با نرخ باالیی از معضالت روابط اجتماعی همراه اولیاي مدرسه، معلم و خانواده

                                                   
 )1375، (303ص  -1پزشکی، ترجمه پورافکاري، نصرت اهللا، ج . کاپالن، خالصه روان ٢

٣. Abnormal 
 . براساس آمار به دست آمده در پیشینه تحقیق به عمل آمده در آموزش و پرورش ٤

٥. masen 
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شوند و در نوجوانی و بلوغ خـط  واجه میهاي تحصیلی بیشتري مبوده است و نسبت به کودکان بدون اختالل با شکست
 ).  1970، 6باشد (راتر، تیزارد و ویتمورهاي رفتاري و اجتماعی میآشفتگی

ها شود دانشی است که با استفاده از روشیرعادي نیز اطالق میغشناسی رفتارهاي که به روان -شناسی روانی یبآس 
-ی به شناخت رفتارهاي غیرعـادي انسـان مـی   پزشک روانی و شناخت روانو مفاهیم، اصول، قوانین و کشفیات علوم 

 تواند سبب بروز رفتارهاي غیرعادي گردند. پردازد. عوامل ارثی، عضوي، اجتماعی، فرهنگی، عقلی و عاطفی می
رسـاند و  براي رفتارهاي غیرعادي تعاریف آماري، کلینیکی، اجتماعی و غیره وجود دارد که هر یک واقعیاتی را مـی 

هاي کودك در اختالل رفتار اجتماعی او است کـه  یگاه خود قابل توجه است. پرخاشگري اجتماعی از واکنشدر جا
 شود. مانند دزدي، فرار از مدرسه، تخریب، خشونت، انحراف و استفاده از مواد مخدر و مانند آن نمایان می

دهـد. لـذا بـراي پیشـگیري از      انجام مـی  آسیب یعنی گزند، لطمه، ضربه و رفتار یعنی عمل یا کاري که موجود زنده
 ها ضروري است. ها، شناخت آنآسیب

آمـدهاي اخـتالالت   شناسی رشد، رشته نوینی است که در زمینه بهنجار و نابهنجار انسان در پـی تعریـف پـی    یبآس
). سن بروز، یکـی از عوامـل   1996، 8: ماشن و دوزیس1995، 7باشد (سیکتی و کوهنروانی کودکان و نوجوانان می

) بـوده اسـت. نوجـوانی    2000ی آمریکا (پزشک روانمهمی است که مورد توجه راهنمایی تشخیصی و آماري انجمن 
باشد و از مشخصـات آن طوفـان و   یز در سلوك و رفتار میآم اغراقهاي افراطی و اي است که فرد داراي جنبهدوره

ین خودکشـی و سـطح آمـوزش رابطـه معنـاداري وجـود دارد. همچنـین بـین         ب. )1380فشار هیجان است (احدي، 
هاي مـرتبط جـنس، موقعیـت    خودکشی و اعتقادات، مذهب و باورهاي دینی رابطه وجود دارد تحقیقات و پژوهش

اجتماعی در خودکشی و نوع و روش آن مؤثر هسـتند (دورکهـیم،    -اجتماعی و محیطی، مذهب و اختالالت روانی
 ).1389رزاده، ترجمه ساال

پسر) مورد بررسـی   110دختر و  68نفر روستایی در قالب  57نفري شهري و  21آموز (دانش 178تحقیقی که روي 
 16/14درصـد و در دختـران    70/15درصد و در مدارس روستایی،  43/17و تحلیل قرار گرفت. در مدارس شهري 

 ). 1381اند (کشکولی، تلف رفتاري بودهدرصد بوده است داراي مشکالت مخ 06/19درصد و در پسران 
) میزان آمار در چند اختالل و آسیب چشمگیر 1382-1383در وزارت آموزش و پرورش ( شده انجامدر یک پژوهش 

ضرب  -3فرار از منزل و مدرسه  -2 )نامشروع (رابطه با جنس مخالف ارتباط -1از:  اند عبارتبوده است که به ترتیب 
 ).1381، تقلب و امثال آن (محمدي، يخوار مشروبخودکشی و سایر موارد مثل اعتیاد،  -4و جرح و درگیري 

                                                   
٦. Rater &eT 
٧. Sikti&kohen 
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  4  آموزان ... اي آسیب شناسی رفتاري اجتماعی دانش بررسی مقایسه

 طـور  بـه آموزان شیوع اخـتالالت رفتـاري پسـران    گیر شناسایی اختالالت رفتاري در دانشپژوهشی در بررسی همه
-نی که والدین باسواد داشتهآموزااند بیش از دانشسواد داشتهآموزانی که والدین بیمعناداري بیش از دختران و دانش

 ).1381اند (محمدي، اند به آن مبتال بوده
اند پسرانی کـه در گذشـته از   سال انجام شد، دریافته 14-19پسر نوجوان با سنین  94قوانین در تحقیقی که بر روي 

نسبت بـه حالـت    300pورزیدند در برانگیختگی موج  مبادرت می یشکن قانونکردند و به قوانین و قواعد تخلف می
آمـوزان  تحقیقـی کـه بـراي دانـش     بر اساس)/ 2003، 9اي مشاهده شده است (بوئر و هسلبروكبهنجار افزایش دامنه

 11مورد) آمفتـامین (  30مورد) حشیش، ماري جوانا ( 66مورد) سیگار ( 90، مشروبات الکلی (شده انجاماسکاتلندي 
 ه است. مورد گزارش شد 8) که Asidمورد) و ال. اس.دي (

دهد در مقابـل هـر   ذکر است، میزان خودکشی در بین دو جنس تفاوت فاحش دارد. برخی تحقیقات نشان می یانشا
) در ارزیـابی پرخاشـگري در   1993، 10دهد (لورا، بركپسر یا دختر در اثر خودکشی جان خود را از دست می 5-4

فقـره خفـه    9مورد تجاوز به عنف،  113اسلحه گرم،  حمله با 92هاي تلویزیونی آمریکا در سه شبکه هر هفته شبکه
 ).1382دهند (منظمی تبار، مورد تخلف از قانون را نمایش می 179فقره نزاع با مشت و لگد و  168کردن، 
خودکشی  العلل علتهاي خودکشی، اعتیاد ذکر شده است که آن را ترین انگیزهشایع 1381در سال  شده انجامبررسی 

ي سـبک و متوسـط   خوار مشروب). میزان نوشیدن مشروبات الکلی در ایاالت نیویورك 1382ه آبادي، دانند (کرگمی
درصـد متعـادل تـا     14درصـد (  27درصد متوسط) و متعادل تا افراطی و افراطـی   14درصد سبک،  16درصد ( 30

 ).1375، ترجمه نجاریان، 11درصد)، گزارش شده است (ساراسون 13افراطی و افراطی 

   روش
هایی آموز متوسطه انجام شد و با اهداف و ضرورت و روشنفر دانش 275پژوهش حاضر که به روش میدانی روي 

 شود اجرا و داراي نتایج مورد نظر دست یافته است:که ذیالً اشاره می
مقطـع  آمـوزان  اجتماعی (از دیدگاه دانش -هاي رفتاريیسه آسیب. مقا1از:  اند عبارتاهداف مهم در این پژوهش 

فراوانی انـواع   . تعیین3 اجتماعی در دختران و پسران مقطع متوسطه تهران. -هاي رفتاريمقایسه آسیب. 2متوسطه). 
اجتمـاعی   -هـاي رفتـاري  آسـیب  . تعیـین 4 آموزان متوسطه پسر و دختر در شهر تهـران. هاي مربوط به دانشآسیب
اجتمـاعی   -هـاي رفتـاري  تنوع آسیب. تعیین 5 مرکز). آموزان متوسطه مناطق در شهر تهران (شمال، جنوب ودانش
اجتماعی در  -هاي رفتاريو مقایسه آسیب . تعیین، بررسی6 ها.آموزان متوسطه شهر تهران و مقایسه بین آسیبدانش
 آموزان قوي، متوسط و ضعیف.دانش

                                                   
٩ . Boer &heslebrook 
١٠ . Iora&berk 
١١. Sarasoon 
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توجه به آمار موجود در ارتباط آموزان بر کسی پوشیده نیست و با ها در جامعه دانشضرورت شناسایی انواع آسیب
هـا  یص آسـیب . تشخ، محقق را بر آن داشت تا پژوهشی در این حوزه داشته باشد12اجتماعی -هاي رفتاريبا آسیب

کنـد،  درصـد بـه رونـد درمـان کمـک مـی       50ی بالینی تا شناس روانگام مؤثر و شاید به تعبیر بسیاري از متخصصان 
 به نحو جدي احساس شد.  بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش

گیـري تصـادفی   آموز مقطع متوسطه شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونهنفر دانش 275حجم نمونه پژوهش 
هـاي  نفر دختر بودند. دامنه سنی آزمـودنی  144نفر پسر و  1331اي انتخاب شدند. از این بین اي چند مرحلهخوشه

 116نامـه  بود. بـا اجـراي پرسـش    SD=98/0و انحراف استاندارد  M=9/15گین سال میان 19تا  14بین  شده انتخاب
منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تقسیم شده  5سؤالی محقق ساخته در مدارس متوسطه شهر تهران که به 

تحلیـل  بـه   spssها کلیـه اطالعـات بـا روش    آوري داده یافته شد. پس از جمع دستبود به نتایج مندرج در پژوهش 
 پرداخته شد.

 ها یافته
اجتمـاعی تفـاوت معنـاداري وجـود دارد؟      -هاي رفتاريآموزان پسر و دختر از لحاظ آسیببین دانش -فرضیه اول

جداولی آمده اسـت   بر اساسهاي پژوهش حاضر با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون نتایج ذیل که یافته
هاي مستقل براي گروه tگیري قرار گرفت. براي آزمون این فرضیه از روش آماري که مورد تحلیل و بررسی و نتیجه

 ارایه شده است.  1 استفاده شد که در جدول شماره
 هاي رفتاري اجتماعی در دو جنس. میانگین و انحراف استاندارد آسیب1جدول شماره 

 داريسطح معنی درجه آزادي t انحراف استاندارد میانگین جنس
 98/18 29 پسر

76/4 272 01/0 
 15/14 5/19 دختر

 

است که این  74/4برابر با  fd=273با درجه آزادي  شده محاسبه tآمده است میزان  3که در جدول شماره  گونه همان
 ).p>01/0باشد ( معنادار می 01/0لحاظ آماري در سطح  tمقدار از 

آمـوزان دختـر و پسـر از لحـاظ      یعنی بین دانـش ؛ شودتأیید میشود و فرضیه تحقیقی ما بنابراین فرضیه صفر رد می
هاي مذکور در پسران بیشـتر از  اجتماعی تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به جدول آسیب -هاي رفتاريآسیب

 دختران است.

                                                   
 ها در وزارت آموزش و پرورش.و استناد پیشینه آمار آسیب . براساس١٢
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اوت اجتمـاعی تفـ   -هاي رفتاريآموزان قوي، متوسط و ضعیف از لحاظ تحصیلی در آسیببین دانش -فرضیه دوم
ي آزمون این فرضیه از روش آماري تحلیل و واریانس یک طرفه استفاده شد که در جدول ؟ برامعناداري وجود دارد

 هاي تحصیلی آمده است. هاي مذکور به تفکیک گروهمیانگین و انحراف استاندارد آسیب 3ي شماره
 
 
 

 هاي تحصیلیهها به تفکیک گرو. میانگین و انحراف استاندارد آسیب2جدول شماره 
 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه
 91 97/16 47/19 قوي

 161 64/16 47/25 متوسط
 23 33/17 176/31 ضعیف

 275 12/17 96/23 کل
 

 01/0، لحـاظ آمـاري در سـطح    Fباشد که این مقـدار از  می 12/6برابر با  df=2با درجه آزادي  شده محاسبه fمقدار 
گیـرد. یعنـی بـین    شود و فرضیه تحقیقی ما مورد تأیید قرار می). بنابراین فرضیه صفر رد میP>01/0معنادار است (

 هاي تحصیلی قوي، متوسط و ضعیف از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود دارد. گروه
 نتایج آزمون تحلیل واریانس .3جدول شماره 

 سطح معناداري F درجه آزادي  هاگروه
   2 573459 واریانس بین گروهی

 01/0 12/6 272 05/75718 واریانس درون گروهی
   274 63/79177 کل

 

هاي رفتارهـاي اجتمـاعی در سـه گـروه تحصـیلی قـوي، متوسـط و        نتایج آزمون توکی براي مقایسه میانگین آسیب
شـود، بـین دو گـروه تحصـیلی     ارائه شده است. همان گونه که در جدول مشـاهده مـی   4ضعیف در جدول شماره 

داري از گروه ضعیف و متوسط کمتر معنی طور بهمتوسط و ضعیف تفاوتی وجود ندارد، اما میزان آسیب گروه قوي 
 باشد. می

 نتایج آزمون تعقیبی توکی. 4جدول شماره 
 معناداري هاتفاوت میانگین  هاگروه

 قوي
 01/0 -3/12 ضعیف
 05/0 -6 متوسط
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 024/0 -29/6 ضعیف متوسط

 آموزان رابطه معناداري وجود دارد؟بین آسیب فرار از خانه و روابط با جنس مخالف در بین دانش -3ي فرضیه
باشـد کـه از   مـی  r=016/0براي آزمون این فرضیه از روش همبستگی پیرسون استفاده شد، میزان همبستگی برابر با 

-ها تأییـد مـی  شود و فرضیه تحقیقیبنابراین فرض صفر رد می). p>01/0معنادار است ( 01/0نظر آماري در سطح 

 شود. 

 همبستگی بین فرار و رابطه با جنس مخالف. 5جدول شماره 
 مقدار شاخص
 همبستگی

 سطح معناداري
16/0 
1/0 

 275 تعداد
 

رابطه با جـنس مخـالف رابطـه وجـود      ...) وبین مصرف مواد (سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی و  -4ي فرضیه
باشد که ایـن  می r=26/0ي آزمون این فرضیه نیز از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است که برابر با ؟ برادارد

شـود و  ي صـفر رد مـی  ). بنـابراین فرضـیه  p>01/0معنادار اسـت (  01/0میزان را همبستگی از نظر آماري در سطح 
 ود. یعنی بین مصرف مواد و رابطه با جنس مخالف همبستگی معنادار است. شي تحقیقی تأیید میفرضیه

 شاخص                       مقدار
 26/0همبستگی                     
 01/0سطح معناداري              
 275تعداد                         

 سؤاالت تحقیقی: -ب
 با جنس مخالف چیست؟ آموزان از برقراري رابطۀین هدف دانشتر مهم

 ) استفاده شده است.2ݔبراي پاسخگویی به این سؤال تحقیقی از روش آماري خی دو (

 و مورد انتظار هر یک با دلیل برقراري رابطه شده مشاهده. فراوانی 6جدول شماره 
 طبقات                              فراوانی مشاهده                           درصد

 29/016/0                                  22اوي                                  کنجک
 03/037/0                                50دوستی ساده                               
 11/011/0                                15دریافت محبت                             
 14/08/0                                11شناخت براي ازدواج                     
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 55/015/0                                21تفریح                                      
 14/08/0                                11ی                            گذران خوش
 70/03/0                               5موارد                                 سایر 

     -                                 135کل                                        

01/0<p                                 ٦=df                           ١٠/٦٨= 

معنـادار اسـت    01/0باشد که در سطح می 2ݔ=10/68برابر با  df=6با درجه آزادي  شده محاسبهنتایج آزمون خی دو 
)01/0<pآموزان از برقراري ارتباط با جنس مخالف دوستی هدف دانش نیتر مهمتوان نتیجه گرفت که ) بنابراین می

 باشد. ساده می
 آموزان از خانه چیست؟ علت فرار دانش نیتر مهمآموزان از نظر دانش -2سؤال 

 ) استفاده شده است. 2ݔبراي پاسخگویی به این سؤال از آزمون خی دو (

 و مورد انتظار دالیل فرار از خانه شده مشاهدهفراوانی  .7جدول شماره 
 درصد              شده مشاهدهطبقات                                                     فراوانی 

 98/038/0                       23گیري والدین عدم درك من                               سخت
 38/03/0                        2جدایی یا اختالف والدین                                          

 86/011/0                        7                فشار از جانب خواهران و برادران                
         86/011/0                       7تشویق دوستان                                                      
 50/030/0                      18رابطه با جنس مخالف                                             
 69/01/0                        1مشکالت روحی و عاطفی                                        
 69/01/0                        1مشکالت و درگیري در مدرسه                                  

 100                        59کل                                                                  
01 0<p                                                        ٦=df                   ٥/٥٤ = 

باشـد.  معنادار مـی  01/0ي در سطح آمارباشد که از نظر می 5/54برابر با  6با درجه آزادي  شده محاسبه 2میزان خی 
گیري و عدم درك والـدین پـس از   آموزان سختگرفت که مهمترین علت فرار از خانه دانشتوان نتیجه بنابراین می

 باشد. آن رابطه با جنس مخالف می
آمـوزان  شود مصرف مواد براي اولین بار در بین دانـش آموزان مهمترین عواملی که باعث میاز نظر دانش -3سؤال 

 ) استفاده شده است.2ݔمون خی دو (ي پاسخ به سؤال سه از آز؟ براشیوع پیدا کند چیست

 و مورد انتظار هر یک از دالیل مصرف مواد شده مشاهدهفراوانی  .8جدول شماره 
 درصد شده مشاهدهفراوانی  موضوع
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 33/033/0 25 کنجکاوي

 33/013/0 10 اصرار دوستان

 33/09/0 7 ناراحتی و بیماري جسمی

 08/0 6 ناراحتی روحی

 024/0 18 احساس بزرگ شدن

 66/02/0 2 تقلید از دیگران

 33/09/0 7 سایر موارد

 - 75 کل

01/0<p 6=df 6 =2ݔ 

 
معنـادار اسـت    01/0باشـد کـه در سـطح    مـی  2ݔ= 78/35برابر بـا   df=6میزان خی دو محاسبه شد با درجه آزادي 

)01/0<p .بنابراین مهمترین عامل مصرف مواد کنجکاوي و پس از آن احساس بزرگ شدن بوده است ( 
ي بین پرخاشگري و خشونت و ضـرب و جـرح و مصـرف مـواد مخـدر و مشـروبات الکلـی رابطـه         -5ي فرضیه

باشد ) میr=032/0ي پاسخ از همبستگی پیرسون استفاده شده است این همبستگی برابر با (؟ برامعناداري وجود دارد
-) بنابراین، فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیقی ما تأیید مـی p>01/0معنادار است. ( 01/0که از لحاظ آماري در سطح 

 شود. 

 رابطه پرخاشگري و مصرف مواد .9جدول شماره 
 مقدار شاخص
 032/0 همبستگی

 01/0 سطح معناداري
 275 تعداد

 

 گیري نتیجهبحث و 
آمـوزان و جنسـیت و   اجتمـاعی دانـش   -هاي رفتاريي از نظر آسیببررسی مقایسه هدف اصلی در پژوهش حاضر

 گیرد. مناطق مدارس تهران بوده است که مورد توجه قرار می
آموزان متوسطه تهـران، تفـاوت معنـادار بـین     اجتماعی دانش -شناسی رفتاري یبآسنتایج به دست آمده در پژوهش 

هاي رفتاري اجتماعی در پسـران  اجتماعی وجود دارد و آسیب -هاي رفتاريآسیبآموزان دختر و پسر از نظر دانش
هاي قوي، متوسط و ضعیف تفاوت معنـادار اسـت. بـین    بیشتر از دختران است. از نظر وضعیت تحصیلی بین گروه

اد و شـرب  آسیب فرار از منزل و مدرسه با رابطه با جنس مخالف رابطه وجود دارد. همچنین بین مصرف مواد (اعتی
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خمر و ...) و جنس مخالف رابطه وجود دارد. همین طور بین پرخاشگري و مصرف مواد و خودکشـی و فـرار نیـز    
، همخـوانی دارد.  1380، واحـدي و همکـاران،   1999هاي حاضر با تحقیقـات ماسـن،   رابطه وجود داشت. پژوهش

ه و پس از آن کنجکاوي و بعد از آن تفریح و آموزان از رابطه با جنس مخالف ابتدا دوستی سادمهمترین هدف دانش
گیري والدین و رابطه به جنس مخالف ذکر شده است، همچنین دریافت محبت بوده است. علت فرار از خانه سخت

آموزان مهمترین عوامل مصرف مواد براي اولین بار کنجکاوي و پس از آن احساس بـزرگ شـدن بیـان    از نظر دانش
 هماهنگ و همسو است.  2003و بوئر  2000و ساراسون،  1381شده است. پژوهش حاضر با تحقیقات منظمی تبار، 

تلف در سنوات مختلـف و  شناسی انجام گیرد و سطوح مخ یبآسهاي مختلف شود این پژوهش در زمینهپیشنهاد می
نظام جمهـوري اسـالمی و تعلـیم و     مسئوالنریزي آینده به  در سطح ملی پژوهش عملی گردد. مراتب جهت برنامه

-آموزان ایرانی با دانشین دانشباي تربیت منعکس شود. در هر سال تحصیلی این پژوهش مرتب انجام شود. مقایسه

ي عملی براي پیشگیري و حل مشکالت از پژوهشگران مربوط مـد  کارها هراآموزان سایر کشورهاي دنیا انجام شود. 
هـاي  آموزان و اولیاء مدرسه و منزل عملی گردد. آمـوزش هاي مستقیم و غیرمستقیم به دانشنظر قرار گیرد. آموزش

ایجـاد   تواننـد بـا  هاي صـوتی و تصـویري مـی   ها را تقلیل دهد. رسانهداند بخشی از آسیبیرمستقیم و مستقیم میغ
ی بـا ایجـاد بسـترهاي    سـازمان  بـرون هاي متناسب به حل مشکل کمک کنند. مراکز و مراجع درون سازمانی و برنامه

هـاي فـردي، اجتمـاعی و زنـدگی بـه      توانند با آموزش مستقیم و غیرمستقیم مهـارت مناسب براي اوقات فراغت می
ها، هشـدارهاي  ت و هشدار از عواقب خطرناك آسیبهاي آنان کمک کنند. شناساندن مشکالآموزان و خانوادهدانش

پژوهش  . هرچندها مؤثر استها جهت تقلیل آسیبآموزان، معلمان و خانوادهناجا براي دانش مسئوالنامنیتی توسط 
ها راهی جز سنجش وضـعیت  حاضر با محدودیت در اجراي آن در مدارس رو به رو بوده ولی براي شناخت آسیب

آمـوز بـراي   ها ما را در حمایت و کمک به دانـش توان گفت شناخت آسیببندي می. در یک جمعآموز نداریمدانش
    رسان خواهد بود. رشد و بالندگی و سالمت و بهداشت روان یاري
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  منابع
 شناسی رشد، انتشارات پردیس.روان .)1380احدي، حسن و جمهري، فرهاد، (

 شناسی رشد، انتشارات پردیس.). روان1380احدي، حسن و محسنی، نیکچهر، (
 انحرافات، تهران، انتشارات سمت.  یشناس جامعه). 1384احمدي، حبیب. (

 ). انتشارات هوش آزماي نوین. 1380ارزشیابی چند شخصیتی مینوسوتا، (
رات ). تهران، انتشا1381ي محمدرضا نیکخو و هامایاك آوادیس یانس (، ترجمهDSM-IV-TRآمریکا،  یپزشک روانانجمن 

 سخن.
). تهـران، انتشـارات   1384ي علـی دالور ( شناسی و علوم تربیتی، ترجمـه ایزاك، استفان، راهنماي تحقیق و ارزشیابی در روان

 ارسباران. 
 . 7شناسی مرضی تحولی، انتشارات سمت، تهران، چ ). روان1387دادستان، پریرخ (

 بیتی، تهران، انتشارات ویرایش.شناسی و علوم تر). روش تحقیق در روان1384دالور، علی (
 ، تهران.ییطباطبا). انتشارات دانشگاه عالمه 1389دورکهیم، امیل، خودکشی، ترجمه نادر ساالرزاده، (

 . 14شناسی اجتماعی؛ تهران: آواي نور؛ چ ). آسیب1384( ...ستوده، هدایت ا
 .4چ  ؛ تهران: دوران:یرفتاردرمان). تغییر رفتار و 1379، (اکبر یعلسیف، 

 ). ترجمه نجاریان و همکاران، انتشارات رشد.1380شناسی مرضی (ساراسون، روان
 ). انتشارات هوش آزماي نوین. تهران. 1380سنجش کنترل خشم (
 ). اختالالت رفتاري کودکان و اصالح و ترسیم آن، انتشارات بدر. 1370( اهللا عزتسیف، مریم و نادري، 

 .3اجتماعی، تهران: انتشارات سمت. چ  شناسی یبآس) 1387صدیق، رحمت ا... (
 روانی، انتشارات رشد. تهران. شناسی یبآس). 1373شاملو، سعید (

پژوهشی با عنوان؛ نقش عوامل سرشتی در کودکان مبتال به بیش فعالی و  -). مقاله علمی1386خوشابی، کتایون و همکاران، (
 کمبود توجه، تهران.
 ، تهران.2آموزان، انتشارات رشد فرهنگ، چ اجتماعی دانش -روانی شناسی یبآس). 1390عیسی مراد، ابوالقاسم (
 آموز شناسی، انتشارات منادي تربیت. تهران.). دانش1394عیسی مراد، ابوالقاسم (
 رفتاري خانواده، تهران، انتشارات بدر. -). مشکالت و اختالالت روانی1377فرجاد، محمدحسین (

 انحرافات، انتشارات بدر. یشناس جامعهاجتماعی و  شناسی یبآس). 1371فرجاد، محمدحسین ( 
 ). انتشارات شهرآب.1375و علوم رفتاري، ترجمه پورافکاري، نصرت ا... ( یپزشک روانکاپالن، خالصه 

 ). تهران، انتشارات ارجمند. 1383، (زاده قاسمي حبیب اهللا کرك، هاوتون، کیس و کالرك، رفتار درمانی شناختی، ترجمه
 . تهران.شناسی یبآس). مقاالت اینترنتی در حوزه 1382کرگه آبادي، (

 آموزان. اجتماعی دانش -شناسی اختالالت رفتاري یرگ همه). بررسی 1381کشکولی، غضنفر (
 ن: سازمان ملی جوانان. فرهنگی رشد نوجوانان و جوانان؛ تهرا -هاي اجتماعی). زمینه1380لطف آبادي، حسین (
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 ). انتشارات مرکز. 1370ي مهشید یاسایی، (شناسی رشد، ترجمهماسن، روان
 ). شیوع اختالالت رفتاري مدارس. تهران.1380محمدي، آنتاش (

 ). ارزیابی پرخاشگري در جامعه آمریکا. تهران.1382منظمی تبار، محمود، (
ي یحیی سیدمحمدي، ). ترجمهDSM-5 )1394روانی، براساس  شناسی یبآسهالجین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس، 
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