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 اجتماعی یهابیآسآموزان مدارس خارج از کشور به نگرش دانشبررسی 

 6931-6931در سال تحصیلی  

 

 

 

 وندی نظام، علی ناصر جمال مریم خیاط

 

 
 

  کارشناس ارشد مشاوره

 ریزی شهری کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه

 

 

 

 به کشور از خارج مدارس آموزاندانش نگرش یبررسهدف پژوهش حاضر بررسی  :چکیده

پژوهش متناسب با  روشباشد. می 4931-4931ی در سال تحصیلی اجتماع یهابیآس

آموزان مقطع متوسطه دوم . جامعه آماری دانشباشدیمماهیت موضوع آن روش توصیفی 

نمونه آماری باشد. مدارس ایرانی خارج از کشور در حوزه ترکیه، روسیه و آسیای میانه می

در دوره متوسطه دوم  آنکار بهمن 22آموزان دختر و پسر مجتمع آموزشی و پرورشی دانش

گیری این پژوهش از روش نمونه مشغول به تحصیل بودند. در 31-31سال تحصیلی  رکه د

پرسشنامه سنجش میزان های پژوهش از در دسترس استفاده شده است. برای گردآوری داده

( استفاده شده است. برای تجزیه و 4933ی اجتماعی آقایی )هابیآسآموزان به نگرش دانش

دهد های پژوهش نشان میتوصیفی استفاده شده است. یافتهها از روش آماری تحلیل داده

عی ی اجتماهابیآسنسبت به  پرورشی آنکارا آموزان مجتمع آموزشی ونگرش کلی دانشکه 

آموزان نسبت به پدیده نگرش دانشدهد که ها نشان میهمچنین یافته .باشدیممتوسط 

ده موزان نسبت به پدیآنگرش دانش کهدهد ها نشان میهمچنین یافته. باشدیمسرقت منفی 

ه آموزان نسبت بکه نگرش دانشدهد ها نشان میهمچنین یافته. باشدیمپرخاشگری منفی 

موزان آکه نگرش دانشدهد ها نشان میهمچنین یافته. باشدیمپدیده مواد مخدر منفی 

ه کدهد میها نشان همچنین یافته. باشدیمجنسی متوسط باال  مسائلنسبت به پدیده 

 .باشدیمموزان نسبت به پدیده فرار از خانه منفی آنگرش دانش

 های اجتماعی، مدارس، خارج از کشورآموزان، آسیبنگرش، دانش واژه: کلید
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 مقدمه

 ییهمنوا به جامعه هر انیبن .شودیم یتلق یاجتماع نظام کننده دیتهد عامل نیترعمده از یکی یاجامعه هر در یاجتماع یهابیآس

 یآسان به تواندینم جامعه ندینما یتخطی اجتماع یهنجارها از جامعه یاعضا اگر. است یمتک آن یهنجارها و هاارزش با شیاعضا

 نیترعمده از (. یکی2004)دورنبش و همکاران،  شودیم ینظم یب و یسازمان یب دچار نیبنابرا دهد، انجام را خود یکارکردها

 نیترمهم از یکی پرورش و آموزش .است و پرورش آموزش نهاد ،دینمایم شایانی کمک هنجارها با افراد همنوایی به که نهادهایی

دانش پذیری جامعه فرایند در را خود نقش درستی به نتواند نهاد این اگر .شودیممحسوب  جامعه هر در پذیری جامعه کارگزاران

 مکانی به عنوان هامدرسه پرورش و آموزش در بنابراین، .گرددیم ایجاد جامعه و مدرسه در ایعدیده نماید، مشکالت ایفا آموزان

 بسیار نقش سالم، رفتار با افراد تربیت و نشاط انگیز و سالم زندگی آوردن فراهم در و شودیم قلمداد هاانسان پرورش در مطمئن

 (.4932)کوهی،  کندیم ایفاء را ایارزنده

 که خوانده است.همه جوانان را به چالش نوین فرا دنیای مجازی بیش از ای وشکل گیری جامعه شبکه اطالعاتی وورود به جامعه 

جدی از بعد نگرشی در  یک آسیب شناسی. (4933شیروانی، ) تر استمدیریت آن به مراتب غامض تر وابعاد آن به مراتب پیچیده

-آن مربوط به ضعف ساختاری در بنیه نگرش به آسیب یهایکاستکند که امروز بسیاری از مدارس ایرانی خارج از کشور معلوم می

که  باشدیمپرورش که حیات طیبه  رسیدن به هدف کلی آموزش و وتوسعه ملی  یهابرنامهاز طرفی ضریب توفیق در اجرای  .هاست

تعامل گسترده است که  در جریان یک همکاری و فقط وفقط های اجتماعی است آموزان به آسیبتنها یکی از ابعاد آن نگرش دانش

تعریف برای رفتار انحرافی این باشد، که بگوییم، هر عمل یا بیانی اعضای  نیترساده. شاید گرددیمفراهم  هاهدفت رسیدن به مقدما

جامعه، نوعی تجاوز به هنجارهای گروهی شناخته شود، حالت انحرافی دارد، به طور خالصه، انحراف، ناهمسازی با هنجارهای اجتماعی 

 (.932 ص ،4932است )محسنی تبریزی،

های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف نامیده شم داشتبه نظر کوئن، هر گونه رفتاری، که با چ 

کند، (. بودون نیز انحراف را به رفتاری اطالق می410، ص 4930کوئن، ) شودیم. انحراف به دوری جستن از هنجار اطالق شودیم

(. از سوی 21، ص 4939به نقل از محسن تبریزی، ) گرددکه مخرب زندگی بوده، مورد سرزنش قرار گیرد یا موجب لطمه و جریمه 

اجرای رسمی و غیر رسمی توسط جامعه، به منظور حفظ و تقویت هنجارهای اجتماعی به کار برده  یهاضمانتدیگر باید گفت 

ی را مجاز نم هاآن اعمالی هستند، که قوانین جرائمو  شوندیم. قوانین هنجارهایی هستند، که توسط حکومت تعریف و اجرا شوندیم

های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه، که به موجب قانون برای (. بنابراین، کنش333، ص 4931گیدنز، ) شمرند

 زمان و جرم همانند دیگر انحرافات اجتماعی نسبی بوده و تابع. کندیمآن مجازات یا اقدامات تامینی است که قانون آن را مشخص 

فقط آن را از یک دیدگاه بررسی کرد.  توانینم(. در مورد شناخت جرم به عنوان یک مساله اجتماعی، 4930است )طارمیان، مکان 

، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار داد و راه حلی درست برای شوندیمبلکه باید علل گوناگونی را که باعث ارتکاب این گونه اعمال 

 (.433همان، ص ) نمودفراهم  جرائمجلوگیری از ارتکاب بیشتر 
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توان گفت که آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است میاز سوی دیگر 

. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به شوندیماجتماعی )کجرویها( قائل  یهابیآسعضوی و  یهایماریبکه دانشمندان بین 

که در  شودیمنوع عمل فردی یا جمعی اطالق  آسیب اجتماعی به هر (.4932)صرامی،  شودیمگفته  هایماریبآیند ریشه یابی فر

و در نتیجه با منبع  ردیگینمچارچوب اصول اخالقی و قوامد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار 

. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجروی های خود را از دید ناظران قانون، گرددیمقانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو 

 وندشیماخالق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر اینصورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخالقی، طرد اجتماعی مواجه 

. کنترل پذیری اندیریگواقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیش  ییهادهیپداجتماعی  یهابیآس(. 4939841بداللهی، ع)

 یهاافتهیو  هادهیانظری و عملی و کاربردی از  یهاپرسشرا در هر جامعه ای برای پاسخ به  هاآناجتماعی شناخت علمی  یهابیآس

اجتماعی، درمان یا پیشگیری از گسترش و  یهابیآسلند مدت برای مقابله صحیح با بکوتاه و  یهایزیرعلمی تولید شده در برنامه

 (.2003)چرچ و همکاران،  سازدیمرا ضروری و پر اهمیت  هاآنپیدایش 

 یاهچالش قدیمی وهای ته چالشبه دو دس توانیمموجود در بخش جوانان کشور را  یهاچالشاساس مطالعات انجام شده  بربنابراین 

از  افزایش نرخ بیکاری عدم استفاده بهینه قدیمی شامل پائین بودن شاخص مشارکت اقتصادی و یهاچالش نوین تقسیم بندی کرد.

مصرف الکل در بین بخشی از جوانان گسترش  و مصرف مواد مخدر بزهکاری و جرمانه واوقات فراغت باال بودن سرانه رفتارهای م

 ارتباطات و یهایآورفنهای جدید شامل چالش اجتماعی و زندگی و یهامهارتپائین بودن  خطر ساز و یرفتارها و هایماریب

اجتماعی در بین  یهابیآستحلیل نگرش به  تجزیه و. (4933شیروانی، ) گرددیمتبادل بین فرهنگی  اطالعات جهانی سازی و

در مدارس خارج از کشور که از عدم یکنواختی  مخصوصاًاجتماعی داشته باشد  یهابیآسفراوانی در کاهش  ریتأثتواند موزان میآدانش

 فرهنگ بیگانه ارتباط مداوم دارد. و هاارزشگردد که با مسئله از آنجا حادتر می و فرهنگی در رنج است.

تعدد  تنوع و اجتماعی کاهش یافته است.های سن ابتال به انواع آسیب ،به گسترش بوده اجتماعی جوانان رو یهابیآسنکه آعلیرغم 

به  نگرش نگاه و اما پیشرفته اروپایی شده است. یکشورهاکند شبیه بسیاری از موزان را تهدید میآاجتماعی که دانش یهابیآس

 ی وابرخورد ریشهریزی برای برنامه تالش در جهت تغییر نگاه و ونگر بوده همچنان معلول آموزان تغییر نیافته ودانش یهابیآس

ری اجتماعی آگاهی بیشت یهابیآسآموزان به نشتحلیل نگرش دا با تجزیه و رسدیمبه نظر  ها نشده است.تعدیل علل بروز آسیب

 را بر تربیت متولیان امر مهم تعلیم و خصوصاً و هاخانواده بالقوه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و یهاتیظرف و هاضعفنسبت به 

ا شاهد تاجتماعی ایجاد نموده  یهابیآسبه  هانگرشکیفی در راستای افزایش سطح آگاهی بر اثر تغییر  دارد تا تحولی کمی وآن می

 (.2001ین در هر کجای جهان پهناور باشیم )هال و همکاران،بالندگی فرزندان با هوش ایران زم رشد و

هم در حوزه روانشناسی  اجتماعی هم در حوزه جامعه شناختی و یهابیآسآموزان به اجتماعی و نگرش دانش یهابیآسدر مورد 

 یهامهارتاجتماعی بر اساس  یهابیآسبینی شیپ به موارد ذیل اشاره کرد8 توانیمآن جمله  از صورت گرفته است. ییهاپژوهش

( گاهنامه 4932، امیاجتماعی ایران )صر یهابیآسنگرش جامعه شناختی به  ؛(4933، همکاران نجفی وآموزان )زندگی در دانش
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 هوفک و کمنیر ؛(4331) ،تکمنیوبر ،ترتله ،آدامز اه مطالعات وزارت آموزش و پرورش(؛ اورهولسر،پیش گیری نوین )پژوهشگ

 زندگی در پیش گیری از روابط جنسی پر خطر )مگانی یهامهارت( در پژوهش بدین نتیجه دست یافتند که 2001تانل ) ؛(4331)

 است. مؤثر( 2009-( )زولیگر مایول ولدریج2001گیری از استعمال سیگار و مواد مخدر )هانوپتکل وبائر ( پیش2001همکاران،  و

پرداختند. این  «بر آن مؤثربررسی ارتکاب جرم در بین جوانان شهر ایالم و عوامل » عنواندر تحقیقی با  (4933)نورایی و صیدی 

بر ارتکاب به جرم در بین جوانان شهر ایالم با تاکید بر عوامل اجتماعی و خانوادگی انجام گرفته  مؤثرپژوهش با هدف بررسی عوامل 

 یهاتیعالفنتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای سن، میزان تحصیالت، تعلق خاطر نسبت به خانواده و دوستان و درگیری در  .است

 (.4933نورایی، صیدی، ) ود ندارند.روزمره با گرایش به ارتکاب جرم رابطه معناداروج

ی بررس به« بر گرایش نوجوانان پسر شهرستان کرج در خرده فرهنگ جرم مؤثرعوامل »تحقیقی با عنوان ( 4930ترکمان و همکاران )

قیق حت یهاافتهی. اندپرداختهپدیده گسترش و مصرف مواد مخدر صنعتی روان گردان و همچنین حشیش در بین نوجوانان شهر کرج 

برگرایش به سوء مصرف مواد مخدر است. همچنین این پژوهش  مؤثرکه میزان پول موجود در نزد جوانان از عوامل  دهدیمنشان 

ان، ترکمان و همکار) .باشدیموالدینی که با کودکان خود مهربان نیستند، احتمال بزهکار شدن فرزندان آنان بیشتر  دهدیمنشان 

4930) 

آموزان مقطع زای عمده در تربیت دینی دانشوامل آسیبشهر تهران تحقیقی با هدف شناسایی ع ( در4931طباطبایی و علیین )

محیط مدرسه و عوامل مربوط به  دهدیمتحقیق نشان  یهاافتهی. انددادهراهنمایی شهر تهران از دیدگاه مدیران مدارس انجام 

آموزان راهنمایی شهر تهران باشد. همچنین خانواده و اجتماع، از دینی دانشزا در تربیت آسیب مؤثراز عوامل  تواندیمآموزشگاه 

ا در این زسبت به تربیت دینی از عوامل آسیبآموزان دوره راهنمایی هستند که نگرش منفی آنان ندر تربیت دینی دانش مؤثرعوامل 

آموزان مدارس خارج از کشور نگرش دانش ال است آیابا توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر به دنبال جواب به این سؤ حیطه است.

 باشد.می مؤثردر  به آسیب اجتماعی

 پژوهش سؤاالت

 ؟باشدیممدارس خارج از کشور به پدیده سرقت چگونه  دانش آموزان نگرش-4

 ؟باشدیممدارس خارج از کشور نسبت به پدیده پر خاشگری چگونه دانش آموزان  نگرش-2

 ؟باشدیممدارس خارج از کشور نسبت به پدیده مصرف مواد مخدر چگونه دانش آموزان  نگرش-9

 ؟باشدیمجنسی چگونه  نسبت به پدیده انحرافامدارس خاج از کشور دانش آموزان  نگرش-1

 ؟باشدیمنگرش دانش آموران مدارس خارج از کشور نسبت به پدیده فرار از خانه چگونه -1

 پژوهش روش

مدارس ایرانی آموزان مقطع متوسطه دوم دانشجامعه آماری . باشدیماسب با ماهیت موضوع آن روش توصیفی نمت پژوهش روش

 22پرورشی  مجتمع آموزشی و پسر دختر و آموزاننمونه آماری دانشباشد. آسیای میانه می روسیه و، خارج از کشور در حوزه ترکیه
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 آموزانسترسی به دانشبا توجه به محدودیت د مشغول به تحصیل بودند. 31-31که درسال تحصیلی  متوسطه دوم دوره در آنکار بهمن

 باشد.لذکر نمونه مورد مطالعه پژوهش میدختر مقطع متوسطه دوم مجتمع فوق ا های این حوزه دانش آموزان پسر وسایر مجتمع

 در دسترس استفاده شده است. نه گیریدر این پژوهش از روش نمو

 (4933)آقایی و تاش،  اجتماعی یهابیآسآموزان به پرسشنامه سنجش میزان نگرش دانشهای پژوهش از آوری دادهبرای گرد

 (سرقت، فرار از خانه و خودکشی، مسائل جنسی، مواد مخدر)پرخاشگری،  گانه 1این پرسشنامه بر اساس ابعاد  استفاده شده است.

ت بر اساس طیف لیکرمخالفم  کامالًموافقم تا  کامالًاز یک درجه تا پنج درجه و از  سؤاالتمقیاس پاسخگویی به  طراحی شده است.

ی و تاش، )آقای شده است. دییتأهای اجتماعی توسط اساتید دانشگاه تهران سیبآروایی مالک پرسشنامه سنجش نگرش به  وباشدیم

پایایی  و ییروا( 4939 همکاران، نجفی وگوناگون )های پژوهشهای اجتماعی در این پرسشنامه در بررسی آسیبهمچنین  و (4933

 محاسبه شده است. جمع آوری اطالعات به 31/0پایایی پرسشنامه در این پژوهش با ضریب آلفای کرانباخ  آن اثبات گردیده است.

آماری توصیفی استفاده شده است. روش از  هادادهآماری  در تحلیلآموزان انجام شده است. صورت گروهی و در محل تحصیل دانش

 ، نتیجه گیری به عمل آمد.هادادههای آماری میانگین گرفته شده است و با توجه به شیوه تفسیر به این ترتیب از داده

 هایافته

ی هابیآسآموزان مدارس خارج از کشور به بررسی نگرش دانش حاضر پژوهش هدف شد انیب که همانطورهدف پژوهش حاضر 

 جدول قالب در پژوهش یرهایمتغ و آمار توصیفی هایشاخص ارائه به نجایا در. باشدمی 4931-4931اجتماعی در سال تحصیلی 

 .شودیم پرداخته

 های اجتماعی چگونه است؟موزان نسبت به آسیبآکلی دانش نگرش کلی پژوهش8 سؤال 

 اجتماعی یهابیآسآموزان نسبت به یل آماری مربوط به نگرش کلی دانشتحل 48جدول 

 میانگین جمع کل داده تعداد شاخص

 یهابیآسنگرش کلی به 

 اجتماعی
13 1393 91/421 

 

این نگرش کلی پس بنابر ،باشدیم 91/421اجتماعی  یهابیآسآموزان نسبت به به انگین نمرات دانشبا توجه به جدول باالچون می

 .باشدیماجتماعی متوسط  یهابیآسنسبت به  پرورشی آنکارا مجتمع آموزشی و آموزاندانش
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 آموزان به پدیده سرقت چگونه است؟کلی دانش نگرش اول8 سؤال

 آموزان نسبت به پدیده سرقتماری مر بوط به نگرش دانشتحلیل آ 28جدول 

 میانگین جمع کل تعداد شاخص

 40/41 340 13 نگرش به پدیده سرقت

 

نتیجه گرفت که نگرش  توانیمپس بنابراین  باشدیم 40/41آموزان به گویه سرقت نمرات دانشبا توجه به جدول باال چون میانگین 

نگرش منفی به آسیب اجتماعی سرقت در این پژوهش به این معنا است که دانش  .باشدیمآموزان نسبت به پدیده سرقت منفی دانش

 آموزان مدرسه آنکارا به پدیده سرقت نگاه و نگرش مطلوبی ندارند.

 آموزان نسبت به پدیده پر خاشگری چگونه است؟کلی دانش نگرش دوم8 سؤال

 پرخاشگریآموزان نسبت به پدیده تحلیل آماری مربوط به نگرش دانش 98 جدول

 میانگین جمع کل تعداد شاخص

 31/24 4092 13 نگرش به پدیده پر خاشگری

 

نتیجه  توانیماین پس بنابر باشدیم 31/24آموزان نسبت به پدیده پرخاشگری چون میانگین نمرات دانش توجه به جدول باال با

ارا پر آموزان مجتمع انکمنفی بدین معنا که دانش نگرش .باشدیممنفی  موزان نسبت به پدیده پرخاشگریآگرفت که نگرش دانش

 خاشگری را رد کرده وبه نگاه مطلوبی ندارند.

 آموزان نسبت به پدیده مصرف مواد مخدر چگونه است؟سوم8 نگرش کلی دانش سؤال

 آموزان نسبت به پدیده مواد مخدرتحلیل آماری مربوط به نگرش دانش 18جدول 

 میانگین جمع کل تعداد شاخص

 24 333 13 نگرش به پدیده مواد مخدر

 

توان نتیجه گرفت که این می. پس بنابرباشدیم 24 مخدرد آموزان نسبت به پدیده مواجدول باالچون میانگین نمرات دانشباتوجه به 

ر نسبت به مواد مخدموزان مجتمع انکارا آاین بدان معناست که دانش .باشدیممنفی موزان نسبت به پدیده مواد مخدر آنگرش دانش

 منفی نسبت به مواد مخدر دارند. ریکرد نگرشی منفی داشته و
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 آموزان نسبت به پدیده مسائل جنسی چگونه است؟کلی دانش نگرش چهارم8 سؤال

 جنسی مسائلآموزان نسبت به پدیده تحلیل آماری مربوط به نگرش دانش 18جدول 

 میانگین جمع کل تعداد شاخص

 23/29 4031 13 جنسی مسائلنگرش به پدیده 

 

نتیجه  توانیماین بنابر پس .باشدیم 23/29جنسی  مسائلآموزان نسبت به پدیده جدول باالچون میانگین نمرات دانشتوجه به  با

 .باشدیممتوسط باال جنسی  مسائلموزان نسبت به پدیده آگرفت که نگرش دانش

 پدیده خودکشی چگونه است؟آموزان نسبت به پنجم8 نگرش کلی دانش سؤال

 آموزان نسبت به پدیده خود کشیتحلیل آماری مربوط به نگرش دانش 18جدول 

 میانگین جمع کل تعداد شاخص

 42/29 4033 13 پدیده خود کشی نگر به

 

گرفت نتیجه  توانیماین بنابر پس .باشدیم 42/29آموزان نسبت به پدیده خود کشی توجه به جدول باالچون میانگین نمرات دانش با

 .می باشدباال متوسط خود کشیموزان نسبت به پدیده آکه نگرش دانش

 موزان نسبت به پدیده فرار از خانه چگونه است؟آششم8 نگرش کلی دانش سؤال

 آموزان نسبت به پدیده فرار از خانه8 تحلیل آماری مربوط به نگرش دانش3 جدول

 میانگین جمع کل تعداد شاخص

 33/24 4099 13 پدیده فرار از خانهنگرش به 

 

توان نتیجه گرفت این میبنابر پس .باشدیم 33/24 از خانه آموزان نسبت به پدیده فرارجدول باالچون میانگین نمرات دانشباتوجه به 

 .باشدیممنفی موزان نسبت به پدیده فرار از خانه آکه نگرش دانش

 بحث و نتیجه گیری

 4931-4931ی در سال تحصیلی اجتماع یهابیآس به کشور از خارج مدارس آموزاندانش نگرشبررسی حاضر  شهدف پژوه

 (4آموزان به پدیده سرقت چگونه است؟ با توجه به جدول )کلی دانش نگرش اول8 سؤالکه  دهدیمهای پژوهش نشان هباشد. یافتمی

آموزان نسبت نتیجه گرفت که نگرش دانش توانیمپس بنابراین  باشدیم 40/41آموزان به گویه سرقت چون میانگین نمرات دانش
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( و 4930(؛ ترکمان و همکاران )4933های نورایی، صیدی )های این پژوهش با پژوهشکه یافته .باشدیمبه پدیده سرقت منفی 

اجتماعی سرقت در این پژوهش نگرش منفی به آسیب توان گفت می سؤالدر تبیین این  باشد.( همسو می4931طباطبایی و علیین )

عیت علت این امر در وض رسدیمآموزان مدرسه آنکارا به پدیده سرقت نگاه و نگرش مطلوبی ندارند. به نظر ه این معنا است که دانشب

گرش ن های فرهنگی ودینی ریشه ایندر باورداشت توانیمخوب ایرانیان در شهر آنکارای ترکیه دانست وهمچنین  نسبتاًتمکن مالی 

 را جستجو کرد.

آموزان ( چون میانگین نمرات دانش2گری چگونه است؟ با توجه به جدول )آموزان نسبت به پدیده پر خاشی دانشکل نگرش دوم8 سؤال

موزان نسبت به پدیده پرخاشگری آنتیجه گرفت که نگرش دانش توانیماین . پس بنابرباشدیم 31/24نسبت به پدیده پرخاشگری 

( و طباطبایی و علیین 4930(؛ ترکمان و همکاران )4933های نورایی، صیدی )های این پژوهش با پژوهشکه یافته. باشدیممنفی 

د نکارا پر خاشگری را رآموزان مجتمع آکه دانشنگرش منفی بدین معنا توان گفت می سؤالدر تبیین این باشد. ( همسو می4931)

یالت تحص غالباًکه  هاخانوادهدر سطح باالی سوابق فرهنگی وتحصیالت باالی  توانیمکرده و نگاه مطلوبی ندارند. علت این امر را 

فرهنگ عمومی شهر آنکارا که از آرامش نسبی برخوردار است مورد  دانشگاهی و تکمیلی دارند را جستجو کرد عالوه بر آن فضای

 جه قرار داد.تو

( چون میانگین نمرات 9ر چگونه است؟ باتوجه به جدول )آموزان نسبت به پدیده مصرف مواد مخدسوم8 نگرش کلی دانش سؤال

آموزان نسبت به پدیده مواد توان نتیجه گرفت که نگرش دانشاین می. پس بنابرباشدیم 24 مخدرآموزان نسبت به پدیده مواد دانش

( و طباطبایی و 4930(؛ ترکمان و همکاران )4933های نورایی، صیدی )های این پژوهش با پژوهشکه یافته .باشدیممخدر منفی 

نکارا نسبت به مواد مخدر نگرشی منفی آموزان مجتمع آکه دانشتوان گفت می سؤالدر تبیین این  باشد.( همسو می4931علیین )

نسبت به مصرف مواد مخدر باال بوده  هاخانوادهیکرد منفی نسبت به مواد مخدر دارند. این بدین معناست که سطح اگاهی وداشته و ر

فراوانی بر این نگرش داشته بعالوه شرایط اسکان آنان در شهر آنکارا و محیط فرهنگی آن  ریتأثهای پیشین های و آگاهیو آموزش

از جمله دالیل منفی بودن نگرش دانش آموزان به پدیده مواد مخدر  توانیمهزینه بر است  که مواد مخدر در دسترس نیست و یا

 .باشدیم

( چون میانگین نمرات 1چگونه است؟ با توجه به جدول ) آموزان نسبت به پدیده مسائل جنسیکلی دانش نگرش چهارم8 سؤال

موزان نسبت به آنتیجه گرفت که نگرش دانش توانیماین بنابر. پس باشدیم 23/29جنسی  مسائلآموزان نسبت به پدیده دانش

(؛ ترکمان و همکاران 4933های نورایی، صیدی )های این پژوهش با پژوهشکه یافته .باشدیمجنسی متوسط باال  مسائلپدیده 

آموزان مجتمع نگرش در دانش علل این توان گفتمی سؤالدر تبیین این  باشد.( همسو می4931( و طباطبایی و علیین )4930)

تعریف روابط دختر و پسر در این محیط جامعه سکوالر پوشش ظاهری  ،از محیط فرهنگی و ارزشی کشور ترکیه دانست توانیمآنکارا 

این  اما با ،دون فیلترینگ مجازی و باور داشت تعدادی از اولیاء به این امر دامن می زند آزاد و فضاهای باز وب باًیتقردختران و روابط 
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خاص فرهنگی و آموزشی  یهابرنامهتوان با ارائه می ؛وجود چون نمره اکتسابی به میزان بسیا اندکی از سطح متوسط باالتر است

 زا کاهش داد.آموزان و حتی اولیاءآانان را نسبت به این پدیده آسیبنگرش دانش

آموزان چون میانگین نمرات دانش( 1چگونه است؟ با توجه به جدول ) آموزان نسبت به پدیده خودکشیپنجم8 نگرش کلی دانش سؤال

موزان نسبت به پدیده خود کشی آنتیجه گرفت که نگرش دانش توانیماین . پس بنابرباشدیم 42/29نسبت به پدیده خود کشی 

( و طباطبایی و 4930همکاران ) (؛ ترکمان و4933های نورایی، صیدی )های این پژوهش با پژوهشکه یافته .باالمی باشد متوسط

در روابط والدین در خانواده طالق واقعی و  توانیمعلل این امر  توان گفتمی سؤالدر تبیین این  باشد.( همسو می4931علیین )

 و هابچها عدم ارتباط مناسب اولیا ب شغلی و یهایگرفتارپدران  مخصوصاًها دوری حداقل یکی از اولیا های عاطفی پدر و مادرطالق

 گاهی احساس گم شدگی هویت و ... دانست. پذیری از محیط زندگی و دوری از گذشته غربت و ریتأث

چون میانگین نمرات دانش ( 1توجه به جدول ) آموزان نسبت به پدیده فرار از خانه چگونه است؟ باششم8 نگرش کلی دانش سؤال

موزان نسبت به پدیده فرار آتوان نتیجه گرفت که نگرش دانشپس بنابراین می .باشدیم 33/24 آموزان نسبت به پدیده فراراز خانه

( و طباطبایی و 4930(؛ ترکمان و همکاران )4933های نورایی، صیدی )های این پژوهش با پژوهشکه یافته .باشدیماز خانه منفی 

فرار  زایمجتمع آنکارا نگاه مطلوبی به پدیده آسیبآموزان توان گفت دانشمی سؤالدر تبیین این باشد. ( همسو می4931علیین )

ن در س مخصوصاًمالی  یهاتیحمانان در شهر آنکارا که از نظر اقتصادی زندگی بدون دگی آاز دالیل این امر محیط زن ؛از خانه ندارند

توان از جمله ها را میخوب خانواده نسبتاًهای مالی و وضعیت اقتصادی عالوه بر آن حمایت .محال است باًیتقرآموزی سخت و دانش

 زا دانست.ده آسیبدالیل این نگرش یعنی نگرش منفی دانش اموزان نسبت به این پدی

سرمایه  تقویت مدارس در اخالقی انحرافات با مقابله برای پیشنهادی عنصر نیترمهم و نتیجه گرفت که اولین توانیمبنابراین 

 وزانآمدانش بین مدارس در نخست، اعتمادسازی ،ترقیدق عبارت به .شودیم محسوب آموزاندانش بین در آن یهامؤلفه و اجتماعی

 سازی اعتماد فرایند اگر .است اجتماعی متقابل کنش برقراری در گام اولین متقابل اعتماد زیرا، .گیرد انجام مدیران و معلمان و

 در مرئوسی و رئیس روابط حاکمیت بنابراین .رفت خواهند انحرافی رفتارهای سراغ به کمتر آموزاندانش گیرد انجام بدرستی

 در آموزدانش دادن مشارکت دوم، .گذاشت خواهد مدیران و معلمان با آموزاندانش اجتماعی روابط بر ناپذیر جبران خدشه مدارس

 مدرسه، مختلف یهاتیفعال در آموزاندانش است بهتر .باشدیم اجتماعی یهابیآس در بازدارنده عامل عنوان به مدرسه یهاتیفعال

 شکوفایی باعث امر این .آورد شمار به مدرسه و جامعه در مفیدی عنصر عنوان به را خود تا داشته مشارکت جامعه و خانه

دانش اجتماعی روابط شبکه گسترش سوم، .کنندیم پرهیز هنجاری ضد رفتارهای سوی به رفتن از و شده آموزاندانش یاستعدادها

 هاآن از را هنجاری ضد رفتارهای به پرداخت مجال خویشاوندان دوستان، مدرسه، خانواده، با آموزاندانش روابط .است آموزان

 کنترلی خود نوعی به منجر مطلوب سطح در خانواده و جامعه و مدرسه در آموزاندانش اجتماعی پذیرش کلی حالت در .ردیگیم

 سرمایه تقویت بنابراین، .دهدینم آموزاندانش به را جامعه و مدرسه هنجارهای از تخئطی اجازه کنترلی خود این و که شودیم

 خواهد جامعه و مدرسه هنجارهای با خود رفتارهای تطبیق جهت در شایانی کمک آموزاندانش به جامعه و مدرسه بین در اجتماعی
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 یهامهارت نظیر زیادی یهامهارت آموزاندانش که است جایی بلکه نیست، نوشتن و خواندن یادگیری، محل تنها مدرسه .کرد

 از هامهارت گونه این یادگیری برای خاصی درس مدرسه در شاید آموزاندانش. آموزندیم را فردا جامعه به ورود برای الزم ارتباطی

 چگونه گوناگون شرایط در که دریابند آموزاندانش سایر و خودشان با هاآن رفتار چگونگی از توانندیم ولی نگیرند مربیان آموزگاران،

 مختلف یهاتیموقع در بتوانند که شوند موفق آزمون و درس این در توانندیم آموزانیدانش که است یهیبد .کنند رفتار باید

 .دهند نشان خود از مناسب و صحیح رفتاری

 مآخذ منابع و

 ( 4939اسحاقی، سیده طاهره« .) ایرانی خارج از کشور در توسعه ملیی هارسانهنقش.» 

 ( بررسی رابطه و فرآیند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی4933) آقایی، علی اکبر. تیمورتاش، حسن 

  ،گاهنامه داخلی پیشگیری نوین»پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش.» 

 ( 4933شیروانی، جالل الدین« .) بر نشاط جوانان ایالم مؤثربررسی عوامل.» 

  ،چهارمفصلنامه دانش انتظامی، سال «. ی اجتماعی ایرانهابیآسنگرشی جامعه شناختی به (. »4932) دیحمصرامی 

 (، گلستان.4932()،(41 یاپیپ)

 ،مواد سوء مصرف از پیشگیری منظور به زندگی هایمهارت آموزش برنامه بخشی اثر بررسی (.4930) فرهاد طارمیان 

 .مخدر مواد مصرف سوء از پیشگیری راهنمای دفتر اول سال آموزاندانش در مخدر

 شهر ییراهنما مدارس رانیمد دگاهید از آموزان دانش ینید تیترب یشناس بیآس(. 4931) همکاران و فرزانه ،ییطباطبا 

 اسفند ،49 سال ،24 شماره. یتیترب علوم مقاال ژهیو رفتار، دانشور تهران،

 یطباطبائ عالمه دانشکده انتشارات ،«قیتحق روش جزوه» ،(4934) محمد ،یعبدالله 

 ( 4932کوهی، کمال .)در یرستانیدب آموزان دانش یاخالق انحرافات یشناخت جامعه نییتبی اجتماع یهابیآس و جوانان 

 .سوم شماره – سوم سال – شرقی آذربایجان انتظامی دانش فصلنامهی، شرق جانیآذربا استان

 سمت انتشارات فاضل، رضا و یتوسل غالمعباس ترجمه ،یشناس جامعه یمبان(. 4931) بروس کوئن 

 هفتم چاپ ،ین نشر8 تهران ،یصبور منوچهر ترجمه ،«یشناس جامعه یهاهینظر» ،(4939) یآنتون دنز،یگ 

 پسر و دختر یزا بیآس روابط از یریشگیپ و سالم روابط آموزش فرمت» ،(4932) یزیتبر یمحسن». 

  آموزانهای زندگی در دانشی اجتماعی بر اساس مهارتهابیآسپیش بینی (. »4932) همکاران ونجفی، محمود.» 

 آن انتشارات تهران، دوم، چاپ ،یاجتماع یهابیآس ،(4931) یدیص ،یینورا. 
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