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 آموزان های اجتماعی رایج در بین دانش فراتحلیل آسیب

 2، سمیه مردانی1سید ضیاء هاشمی

 62/20/1022تاريخ پذيرش:   62/11/1911تاريخ دريافت: 

 چکیده 
 و میزان ،نوع جامعه، شرايط به توجه با ولی خوردمی چشم به جوامع همه در رفتاری هایناهنجاری

 شروع بیانگر طرف يک از آموزاندانش بین در رفتاری هایناهنجاری افزايش است. متفاوت آن شدت

 را جامعه هایبنیان نهايت در که است آينده در آن تداوم بیانگر ديگر طرف از پايینو سنین در نجاریناه

زمینه خواهد مخاطره به شناسايی رو اين از آسیبانداخت. پیامدهای و داليل انحرافاتها، و ها

الهبااستفادهازروشآموزاننیازمندتبیینوتدقیقمضاعفاست.اينمقاجتماعیشايعدربیندانش

درايرانتالیفشده8731تا8731پژوهشیراکهدرسالهای-موردازمقاالتعلمی52فراتحلیل،

انتخابوبراساسشاخصهایروشیونظری طبقيافته است، هایبررسیوارزيابیکردهاست.

ونت،اعتیاد،انحرافاتجنسیآموزانعبارتنداز:خشتحقیقچهارآسیباجتماعیرايجدرمیاندانش

دسته همچنینبه اينمقاله خودکشی. گرايشدانشو بر تحلیلعواملموثر اينبندیو به آموزان

هاپرداختهاست.هایخارجیدرخصوصاينآسیبهابانتايجپژوهشآسیبهاومقايسهيافته

،انحرافات،فراتحلیل.،خودکشیخشونت،آموزان،اعتیاد،دانشهایاجتماعیها:آسیبکلیدواژه
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 بیان مساله 

 قبول مورد اجتماعی کههنجارهای اعمالوکردارهايی عنوان به را انحرافی جامعهشناسانرفتار

 از مجازات يا و سرزنش اجتماعی، انزوای ننگ، محكومیت، با زياد احتمال به و کندمی نقض را

 انحراف ديگر، عبارت (.به5282:4بنيهودا، و کنند)گودمی تعريف است همراه مخاطبان طرف

 و باورها خالف بر که هايیوضعیت و سبک اعتقادات، ها،نگرش اعمال، رفتارها، از ایمجموعه به

 گردد،می روبرو اجتماعی و اخالقی قبح و قانونی منع با درنتیجه و بودهاست جامعه انتظارات

 (5285:13ومونسی، نشود.)مکالفلیمی اطالق

 مدارس در انحرافی رفتارهای افزايش و بروز امروز جامعه هاینگرانی و هانارسايی از يكی

دربروزآسیبمتعددیآورد.عوامل بار به جامعه برای را تبعاتمنفیمضاعفی تواندمی که است

بینهای در نقشدانشاجتماعی اينآموزان از که نابسامانیبهتوانمیمیاندارند های

کهاجتماعیونیزعواملفردی،فرهنگی،خانوادگی،شغلیواقتصادیوسايرعواملی-اقتصادی

باعث محرومیت احساس يا و فرد میمحرومیت اشارهاو محرومیتشوند، سايرکرد. و ها

اجتماعیفراهمانحرافاتمختلفاعانورابرایگسترشمساعدیزمینهاجتماعیهاینابسامانی

گذارند.میباقیمخربیتأثیراتساختارجامعهرویکهکندمی

وجامعهبرایخطری،زنگوآسیبهاانحرافاتانواعروزافزونشیوعدرشرايطکنونی

مربوطبههایوبررسی(.تحقیقات8733شود)ياریقلیوهمكاران،نسلآيندهمحسوبمی

،روانشناسانازجملهمختلفیهایرشتهدانشمندانموردتوجهاجتماعیهاوانحرافاتآسیب

روانشناسانروانپزشكان جامعهاجتماعی، حقوقدانانشناسان، متخصصان، باالخره، و پرورشی

موردبحثموضوعوپیچیدگییتامرخوداهموهمیناستقرارگرفتهومديرانسیاستمداران

 نشان میرا شالی، صفری و )هزارجريبی و8735دهد پژوهشگران همواره نیز ايران در .)

بهآسیبدولت توجهکردهها آنها، بر انحرافاتنوجوانانوجوانانوعواملموثر و بهها اند،

وحجمهایگوناگونیبرایشناختعواملموثربرايطوریکهپژوهش انجامشده نپديده

عظیمیازمنابعمالیوانسانیصرفپژوهشدربارۀآنهاشدهاست.

بینرواجآسیب اينانحرافاتمی موجب مدارس در آموزاندانش هایاجتماعیدر  شود

ناپذيریراهایجبرانکندوخسارت سرايت نیز آموزاندانش ديگر به مسری بیماری يک همانند
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سرمايه هزينهبه ايجاد بر عالوه معضل، اين کند. وارد عمومی و ملی مادی،های کالن های

خانواده روانی و روحی اجتماعیموجبناراحتی انسجام برای تهديدی نیز و نزديكان و ها

 (.بنابراين8732باشد.)ايمانوهمكاران، آينده در بزرگتر جرايمی زمینهساز تواندشودومیمی

بندیوتحلیلداليلوقوعشانپرداختهشود.شناخت،اولويت به است آنهاالزم کنترل برای

روش موضوع، ابعاد شناخت و هدف اين تحقق برای مناسب علمی روشهای از يكی

 که هايیپژوهش گذشتهاست، هایپژوهش مندنظام بررسی و مطالعه فراتحلیلاست.فراتحلیل

 هایپژوهش خاص، يکموضوع درباره که اند.هنگامیانجامشده خاص موضوع يک درباره همه

مطالعه مجدداً را آنها همه توانمی باشد، گرفته صورت متعددی  يكديگر با و داده قرار مورد

 نتیجه يک به و نموده ترکیب و تلفیق يكديگر با را هاپژوهش آن همه واقعنتايج در و کرد مقايسه

)زاهدی واحد  و رسید. 8714ديگران، در22و24:  بررسی اصلی هدف روشفراتحلیل، (.

تحقیقروش بندیدسته عالوه به شده کارگرفته به نظريات بنابراين هايافته نیز و های است.

آموزانوهایاجتماعیرايجدربیندانشهایعلمیدرزمینهآسیببندیپژوهشبررسیوطبقه

اينجمع راهكارهایمقتضیدر و وبندیتحلیلها تحلیلیجديد تبیینو به براینیل زمینه

شناسانهازاينموضوعهدفاصلیاينمقالهاست.جامعه

 مرور نظری

متعددیموردتوجه،عواملاجتماعیهاوانحرافاتآسیبمربوطبهونظريههایدرتحقیقات

تماعیبرآمده،اززاويهایدرصددتبیینرفتارهایضداجقرارگرفتهوهريکبامنطقعلّیويژه

اند.هایمربوطبهاينمسائلراتبیینکردههايیازواقعیتخاصیبخش

 عامل جامعه، به فرد تعهد میزان که است متمرکز نكته اين روی اجتماعی کنترل رويكرد

جوانانی کجروی در کنندهتعیین درگیر مدرسه و والدين با محكمی پیوند که میباشد.  ندارند،

 به توانندمی مستحكم هایفرهنگ و هاخانواده تنها»(،8337نظرکری) به.شوندمی مجرمانه اررفت

 و بزرگسال افراد وجود عدم خانوادهها، سستی بنابراين .کنند جلوگیری بزهكاری از اساسی طور

 در را انحراف نهايت در و شود اجتماعی سببفروپاشی تواندمی اصیل، فرهنگ وجود عدم

پیوندهای .کند تقويت جوانان و اناننوجو  در همساالن با روابط و خانوادگی بهعبارتديگر،
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 همساالن با روابط از مهمتر خانوادگی پیوندهای و کنندمی ايفا مهمی نقش بزهكاری از جلوگیری

(.8713:5نائیجی،«)است

و قید به عتنائیبیا رامحصول بزهكاری رويكرد، اين نظر صاحب ،مهمترين8تراوسهیرشی

ديگر بهعبارت .داندمی مدرسه و دوستان خانواده، طرف از جوانان کنترل عدم و اجتماعی بندهای

ازنظر است. مهم بسیار بزهكاری از جلوگیری در مدرسه و دوستان خانواده، به جوانان وابستگی

:دارد بعد چهار اجتماعی کنترل وبندهای قید هیرشی

 فرد که است اخالقی بند و قید نوعی مدرسه و والدين،اقوام،دوستان به ستگیوابستگی:واب-الف

.کندمی اجتماعی هنجارهای رعايت به ملزم را

هر-ب بیشتر داشته بیشتری تعهد اجتماعی قیود به فرد چه تعهد:  پرهیز بزهكاری از باشد،

پیروی شئون حفظ.کندمی آ و مذهبی دستورات از خانوادگی، پرهیز نامثال  از سبب

.شودمی بزهكاری

 سبب ... و سرگرمی ورزش، کار، مانند اجتماعی هایفعالیت و امور در مشغولیت:اشتغال-ج

بیكارفرصتبیشتری باشددرحالیکهآدم نداشته وقت بزه و خالف کار برای فرد شودمی

برایاعمالخالفخواهدداشت.

هایاجتماعی،مانندباوربهنیكوکاریوردبههنجارهاوارزشعقايد:میزانباورواعتقادف-د

سببمی جامعه، و خانواده )عباسی،حسنشهرتدر بماند باقی آنها به پايبند فرد شود

8713:88.)

پیوندافتراقی)ساترلند انحرافتحتتاثیرنگرش5طبقنظريه آيدهایآموختهبوجودمی(

(.ویمعتقداسترفتارانحرافیمثلسايررفتارهایاجتماعی8711:14)پرتواينوساموتر،

انگیزه ديگران، با ارتباط و پیوستگی طريق گرايشاز ارزشها، و فراگرفتهها انحرافی های

اگرهنجارهایاجتماعیو»(.رابرتبرگسوايكرزمعتقدند،8731:874شوند)استیسی،می

با همنوايی صورتواقعی به بزهكارقوانین او تقويتنكنند، فرد برای را قانونی رفتارهای

تقويتمثبتشكلمیگیردمی با رفتار زيرا شود، » 8713)نائیجی، بنابرايندرمجموع5: .)

شود.ادوينساترلندبرايناعتقادآموختهمی«دوستانناباب»رفتارانحرافیازطريقمعاشرتبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hirshi 

2Sutherland 
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يعنیداشتنروابطاجتماعیباانواعخاصیازمردم«اشرتمع»استکهرفتارانحرافیازطريق

(.8738:53شود)اسماعیلی،هایانحرافیآموختهمیمانندخالفكارانوگروه

نظريهکنترلقدرتهاگانکهبراساسسنتمارکسیسمتدوينشدهاستبراينپیشفرض

باشند،همچنینآنمشغولمیهایکاریکهوالديندراستواراستکهحضورقدرتدرسازمان

می آماده بزهكارانه رفتار برای را جوانان محیطخانواده در نشده کنترل قدرتآزادی سازد.

والدينوروابط-والدينبهوسیلهعواملدرونخانوادهنظیرروابطمیانوالدين،روابطفرزند

نظیرموقعیتاقتصادیوالدينفرزندانبايكديگروبهوسیلهعواملمحیطکارخارجازخانواده

(.هاگانمعتقداستنرخجرموبزهكاریتابعی8734:4شود)ايلواری،دربازارکارتعیینمی

عملكردخانواده)کنترل(.ارتباطبین-موقعیتطبقاتی)قدرت(وب-استازدوعامل:الف

ک قدرتیرا اعضایخانواده سببمیشود خانواده متغیردر دارنددرايندو درمحلکار ه

خانوادهبازتولیدکنند.موقعیتطبقاتیوالدينکهدرتجربهشرايطومحیطکاریآنهاتعريف

(.8711:7دهد)تنهايیوهمكاران،شود،رفتارانحرافیبچههاراتحتتاثیرقرارمیمی

 تحقیق روش

8331بارجینگالسدرسالروشانجاماينتحقیقفراتحلیلاست.روشفراتحلیلرااولین

 هايیاستکهبرایيكپارچهکردننتايجحاصلازایازروشفراتحلیلمجموعه»بهکاربرد.

میرودپژوهش کار هایقبلیبه 8732)ايزانلووحبیبی،« فراتحلیلازجملهروش32: هايی(.

بهعنوانروشکمّیمی آنرا هاونمايانسازیمولفهشناسند،اماباتمرکزبراستکهعموماً

روش زمره در گرفتن قابلیتقرار پژوهش، مورد مساله محتوايی دارد.مفاهیم را کیفی های

ایدقیقبرایترکیبهدفمندنتايجمطالعاتمتعدد،برایرسیدنبهيکبرآوردفراتحلیلشیوه

 حقیقتاست)عابدیوديگران، 8712بهتردرباره درو73: گالسکهخود گذاراقعبنیان(.

بهعبارتديگردراينروش«.هاستفراتحلیل،تحلیلتحلیل»گويد:روشفراتحلیلاستمی

تحلیلتحلیل مورد و استگردآوریشده شده انجام يکموضوع درباره تحقیقاتیکه و ها

(.8311:52گیرند)ولف،مجددقرارمی

شود.دوم،حقیقبهروشنیتعريفمیدرفراتحلیلابتداهدفپژوهشگرمشخصومسالهت

هایآيد.سوم،دادهگیریبهعملمیهایپژوهشنمونهازمیانمطالعاتموجود،براساسمالک
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بندیهابراساسهدفتحقیقفراتحلیلیکدگذاریوطبقههایآنآوریوويژگیتحقیقاتجمع

حوزهمی ابتدا کلیبرایاجرایروشفراتحلیل، بهطور انتخابمیشود. نتايجایرا کنیمکه

دهیم:هایانجامشدهدرآنحوزهمشتبهباشد،سپسمراحلزيررابهترتیبانجاممیپژوهش

ها؛شناسايیمنابعوارزشیابینتايجپژوهش -8

هایانتخابشدهومقايسهآنهابايكديگر؛ترکیبنتايجپژوهش -5

 (.5285؛نورمن،8713ارزشیابینتايجفراتحلیل)قاضیطباطبائی، -7

 بندیجدول و مشابه،استخراج هایپژوهش نتايج و هاگزارش ترکیبِ دربرگیرنده فراتحلیل،

 اين بر هااست.متغیرهایپژوهش میان تحلیلی روابط بررسی و هاپژوهش مشخصات فراوانی

 اين از ست.ا مشترک يکمقیاس به مختلف مطالعات هایيافته تبديل دنبال به روش اين اساس،

 جديد هایبهجهتدادنپژوهش تا کرد مشخص را پژوهشی و نظری خالهای توانمی رو

 کند. کمک

اينپژوهشمجموع آسیب852در مرتبطبا زمانیبیستهایدانشمقاله بازۀ آموزاندر

8731تا8731ساله مرکزاطالعاتعلمی»،«پايگاهمجالتتخصصینور»ازچهارمنبععلمیِ

قابلشناسايی«پرتالجامععلومانسانی»و«بانکاطالعاتنشرياتکشور»،«جهاددانشگاهی

مقاالتعلمیپژوهشیاست.بااين بودهاست.منظورازمقالۀعلمیدرپژوهشحاضر،صرفاً

کلیوتوصیفمطالبمندرجدرسايرمجالتوروزنامه بهدلیلمحتوایغیرتخصصیيا ها

ودنمشمولبررسیقرارنگرفتهاست.همچنینباتوجهبهدرنظرگرفتنايننكتهغیرتحلیلیب

هایدارایبارِعلمیِقوی،اکثراًبهشكلمقالهدرمجالتعلمیپژوهشیبهچاپکه،پاياننامه

هانیزدرحیطۀارزيابیماقرارندارند.دراينپژوهشمقاالتیکهازلحاظرسند،پاياننامهمی

داشتهوشر نتیجهگیریشرايطالزمرا تحلیلو هاحذفاندانتخابوسايرپژوهششناسی،

 .(8734:881شدند)نظری،

نهايتاً پژوهشحاضر مقاالت)52در ساير انتخابشدند. دلیلعدم822مقاله به مقاله(

يافته تكرار و مباحث در پژوهشنوآوری نهای بودن غیرکاربردی يا پیشین وهای تايج

%ديگرمربوط72و32%مقاالتمربوطبهدهۀ12پیشنهاداتازقلمرویپژوهشخارجشدند.
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اند.هایکیفیبهرهبرده%ازروش82هایکمیو%مقاالتازروش32اند.تقريباًبوده12بهدهۀ

ایبودهاست.دامنۀمطالعاتیآنهاملیويامنطقه

هابرآوریدادههایدردسترساست.جمعامشمارینمونهروشنمونهگیری،بهشیوۀتم

هایهایپژوهشیبراساسمالکاساسفهرستبازبینی)کنترل(انجامشدهاست.انتخابمقاله

هایزيربودهاست:واستخراجاطالعاتالزمبرایانجامفراتحلیلمبتنیبرمولفه«درونگنجی»

«عنوانمقاله» «سالانتشار»، ، «مشخصاتکاملمجريان» پژوهشی»، «حوزه ،«روشپژوهش»،

«.روشتحلیل»و«ابزارپژوهش»،«تعدادفرضیهياسوال»،«گیریروشنمونه»،«حجمنمونه»

رعايتالزاماتروش-8برایفراتحلیلعبارتنداز:8هایدرونگنجیمالک  -5شناسی

اعتبارووزنعلمیبررسیکهدرقالب-4روشاجرایپژوهش؛-7پیوندباموضوعپژوهش؛

است( نبوده آزمونمنفرد است)يعنیموردیو شده گروهیانجام هایپژوهش.يکمطالعه

قرار تحصیالتدکتریوعضوهیاتعلمیدانشگاه( انتخابیدرمعرضسنجشپنجداور)با

هاوپاسخوکیفیترويههاگرفته،ازايشانخواستهشدهاستبهاعتبارروشیهريکازپژوهش

دادهشود.سنجشروايیقضاوتهابراساسمیزاناجماعو822ایازيکتاهایپژوهشینمره

توافقآراءصاحبنظرانپايششدهاست.درمطالعاتفراتحلیل،مبنایارزيابیروايیتوافقو

خوبازهمبستگیهااست.يکتخمینزنندهضريبهمبستگیبینامتیازاتداورانوارزياب

توانمیانگینهمبستگیبیننمراتآنهابهشمارآورد.بدينمنظورضريبامتیازاتداورانرامی

همبستگیامتیازاتداورانمحاسبهوبااستخراجمیانگینضرايب،ضريبنهايیروايیاثربخش

پیرسونبهقرارذيلحاصلگرديد:

 پژوهش مورد بررسی 62ه همبستگی دوتايی نمرات داوران ب .1جدول 

 ضريب همبستگی پیرسون متغیرها رديف

 2613 داوراولودوم 1

 2631 داوراولوسوم 6

 2635 داوراولوچهارم 9

 2611 داوراولوپنجم 0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Inclusive criteria 
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 پژوهش مورد بررسی 62. همبستگی دوتايی نمرات داوران به 1دول ادامه ج

 ضريب همبستگی پیرسون متغیرها رديف

 2634 ردوموسومداو 2

 2633 داوردوموچهارم 2

 2637 داوردوموپنجم 7

 2613 داورسوموچهارم 8

 2631 داورسوموپنجم 1

 2633 داورچهارموپنجم 12

 2637 میانگین

بعدازمحاسباتآماری،ضريبنهايیروايیاثربخش)کهتابعیازدوپارامترتعدادداوران

آيدونشانازآنداردکهبهدستمی2635مبستگیبینرایداوراناست(ومیانگینضريبه

52هایپژوهشیوارتباطمنطقیمیاننتايجدرمیانرایداوراندرخصوصرعايتچارچوب

موردبررسی،همبستگیخوبیوجودداردونمراتايشاننزديکبودهوضريبنهايیبرروايی

 پژوهشداللتدارد.

 ای توصیفی ه  يافته

اجزایهایموردبررسیبهعنوانگامدومفراتحلیلدراينبخشودرتحلیلپژوهش ابتدا ،

درپژوهشموردبررسیارائهمی52بخشروششناسی بهپژوهش جدولزيراين شود.  ها

تحقیق فرضیات مطالعه، میدان اطالعات، آوریجمع نحوه گیری،نمونه هایتكنیک تفكیکروش،

شدهاست. بندی وطبقه پايش و...

 های مورد بررسی  طبقه بندی روشی پژوهش .6جدول 

 رديف
حوزه 

 پژوهشی

روش 

 پژوهش

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیری

روش جمع 

آوری 

 ها  داده

 روش تحلیل ابزار پژوهش

8 
جامعه

 شناسی

 پیمايشی

)کمّی(
714 

خوشهای

چندمرحله

 ای

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 هساخت

همبستگیپیرسون

/رگرسیونچند

متغیره
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 های مورد بررسی  طبقه بندی روشی پژوهش .6دول ادامه ج

 رديف
حوزه 

 پژوهشی

روش 

 پژوهش

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیری

روش جمع 

آوری 

 ها  داده

 روش تحلیل ابزار پژوهش

5 
جامعه

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
222 

نمونهگیری

 تصادفی
 پرسشنامه

محققپرسشنامه

 ساخته

/تاوبTآزمون

کندال/گاما/

رگرسیون

 چندمتغیره

 روانشناسی 7
پیمايشی

 )کمّی(
532 

تصادفی

 خوشهای
 پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

 ساخته

/تعقیبیTآزمون

توکی/همبستگی

پیرسون/خیدو

 )کایاسكوئر(/

 روانشناسی 4
پیمايشی

 )کمّی(

341 



خوشهای

چندمرحله

 ای

 نامهپرسش
هایپرسشنامه

TEST-SR / 

SCL90R 

واريانستک

متغیره/واريانس

چندمتغیره/آزمون

 تعقیبیشفه

2 
جامعه

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
732 

خوشهای

چندمرحله

 ای

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته

/ضريبTآزمون

همبستگیپیرسون

/آنالیزواريانس

يکطرفه/

رگرسیون

 چندمتغیره

1 
معهجا

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
712 

تصادفی

چندمرحله

 ای

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته

ضريبهمبستگی

پیرسون/

رگرسیونگامبه

 گام/

3 
جامعه

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
512 

طبقهای

متناسببا

 حجمنمونه

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته

تحلیلعاملی/

واريانسيک

طرفه/همبستگی

ون/تحلیلپیرس

رگرسیون

 چندمتغیره

 روانشناسی 1
پیمايشی

 )کمّی(
8512 

نمونهگیری

 تصادفی
 پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

 ساخته

آزمونمیانگین/

 /Tآزمون
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 های مورد بررسی  طبقه بندی روشی پژوهش .6دول ادامه ج

 رديف
حوزه 
 پژوهشی

روش 
 پژوهش

حجم 
 نمونه

روش نمونه 
 گیری

روش جمع 
آوری 

 ها  هداد

 روش تحلیل ابزار پژوهش

3 
جامعه
 شناسی

پیمايشی
 )کمّی(

122 
خوشهای
 دومرحلهای

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته

يومانويتنی/
رگرسیونگامبه

 گام/

82 
حامعه
 شناسی

روشاسنادی
(ای)کتابخانه

/پیمايشی
)کمّی(

742 
طبقهبندی
 سیستماتیک

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته

/ضريبTآزمون
همبستگیپیرسون
/تحلیلرگرسیون
چنرمتغیره/تحلیل

 مسیر

88 
پزشكی
 اجتماعی

پیمايشی
 )کمّی(

786322 
تصادفی
 ساده

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته
 طراحیمدل

 725 کیفی روانپزشک 85

تصادفی
طبقهبندی

 شده

 تحلیلمحتوا مصاحبهعمقی مصاحبه

87 
مددکاری
 اجتماعی

مايشیپی
 )کمّی(

8522 

خوشهای
چندمرحله

 ای

 پرسشنامه
پرسشنامهمحقق

 ساخته

ضرايبهمبستگی
 /رگرسیون

 روانشناسی 84
پیمايشی
 )کمّی(

122 
طبقهای
 نسبی

 پرسشنامه

پرسشنامه
هایمهارت

زندگی/
پرسشنامه

هایآسیب
 اجتماعی

ضرايبهمبستگی
/رگرسیونگامبه

 گام

 مشاوره 82
پیمايشی
 )کمّی(

281 

خوشهای
چندمرحله

 ای

 پرسشنامه

آمادگیبهاعتیاد
های/شیوه

فرزندپروری
والدينیادراک
شدهديريک،
پورولمازو

کارانسی/الگوهای
ارتباطیخانواده
فیتزپاتريکو
ريچی/حرمت
خودروزنبرگ/
 تعهدبهمدرسه

کایاسكوئر/
 تحلیلمسیر
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 های مورد بررسی  پژوهشطبقه بندی روشی  .6دول ادامه ج

 رديف
حوزه 

 پژوهشی

روش 

 پژوهش

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیری

روش جمع 

آوری 

 ها  داده

 روش تحلیل ابزار پژوهش

81 
علوم

 تربیتی

پیمايشی

 )کمّی(
473 

خوشهای

 تصادفی
 پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

 ساخته

آزمونمعنیداری

 کایاسكوئر

83 
جامعه

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
582 

تصادفی

 طبقهای
 پرسشنامه

پرسشنامهمحقق

 ساخته

ضرايبهمبستگی

سون/اسپیرمنپیر

/دورشتهای

ای/رگرسیوننقطه

 چندگانه

81 
جامعه

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
152 

نمونهگیری

خوشهایو

 سیستماتیک

 پرسشنامه

پرسشنامهمقیاس

هایتضادتاکتیک

/پرسشنامه

 محققساخته

سونهمبستگیپیر

/تحلیلعاملی/

تحلیلرگرسیون

 چندمتغیره

83 
جامعه

 شناسی

 پیمايشی

)کمّی(
422 

نمونهگیری

 طبقهای
 پرسشنامه

پرسشنامهمقیاس

هایتضادتاکتیک

/پرسشنامه

 محققساخته

آزمونيومن

ويتنی/کندال

تاوبی/گاما/

تحلیلرگرسیون

 چندمتغیره

52 
علوم

 تربیتی

 پديدارشناسی

کیفی()
85 

نمونهگیری

 هدفمند
 مصاحبه

مصاحبۀنیمه

 ساختاريافته

توصیفاجزاء

اصلیوشاخص

هایبهمپديده

هامرتبطشدهوتم

وجوهرهای

 هاموجوددرپديده

 روانپزشكی 58
پیمايشی

 )کمّی(
 پرسشنامه - 238

پرسشنامه

خودکشیبک/

 محققساخته

خیدو)کای

اسكوئر(/تحلیل

 یرهچندمتغ

55 
جامعه

 شناسی

پیمايشی

 )کمّی(
872 

تصادفی

طبقهای

متناسببا

 حجم

پرسشنامه/

مصاحبه/

 مشاهده

پرسشنامهمحقق

 ساخته

خیدو)کای

اسكوئر(/

 رگرسیونلجستیک
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 های مورد بررسی  طبقه بندی روشی پژوهش .6دول ادامه ج

 رديف
حوزه 

 پژوهشی

روش 

 پژوهش

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیری

روش جمع 

آوری 

 ها  داده

 روش تحلیل ابزار پژوهش

 روانشناسی 57
پیمايشی

 )کمّی(
482 

تصادفی

متناسببا

 حجمنمونه

 پرسشنامه

پرسشنامهگرايش

بهخودکشی/

فرمايرانی

پرسشنامهبالینی

نوجوانانمیلون/

پرسشنامهمحقق

 ساخته

ضريبهمبستگی

پیرسون/

رگرسیونگامبه

 گام

 سیروانشنا 54
پیمايشی

 )کمّی(
724 

تصادفی

خوشهای

چندمرحله

 ای

 پرسشنامه

پرسشنامه

خودپنداره

منداگلیووپی

ريست/عزت

نفسکوپراسمیت

/سالمت

اجتماعیکییزو

شپیرو/افكار

 خودکشیبک

کولموگروف

 اسمیرنف/

همبستگیپیرسون

/رگرسیون

چندگانه

52 
روانشناسی

 تربیتی

پیمايشی

 )کمّی(
148 

تصادفی

 خوشهای
 پرسشنامه

پرسشنامهاحتمال

 , Cullخودکشی

Gillقلدری/

Illinoisهوش/

 , Kielاخالقی

Lennick 

آنوا/همبستگی

 درونگروهی/

 جدولشماره در که طور می5همان حوزهديده مقاالتمنتخبدر هایتخصصیشود،

موردبررسیبهشرحزيراست:هایاند.برايناساسحوزهپژوهشیمقالهمختلفبوده

 های مورد بررسی  حوزه پژوهشی مقاله  .9جدول 

 درصد تعداد حوزه پژوهشی

 44 88 جامعهشناسی

 51 3 روانشناسی
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 های مورد بررسی  حوزه پژوهشی مقاله  .9دول ادامه ج

 درصد تعداد حوزه پژوهشی

 4 8 پزشكیاجتماعی

 1 5 روانپزشكی

 4 8 مددکاریاجتماعی

 4 8 مشاوره

 1 5 علومتربیتی

اندوتمامیمقاالتبصورتمستقیمياغیرمستقیمبهفرضیه،سوالويااهدافاشارهکرده

يافته ازدلبیانمساله، را آنها نگارنده هاودرمواردیکهاشارهبصورتمستقیمنبودهاست،

دآزمونخودرادراجزاءپژوهشها،فرضیهموردرصدپژوهش24نتايجاستخراجکردهاست.

جایداده در1موردکیفی)5درصد(و35پژوهشازنوعپیمايشی)57اند. درصد(است.

موردحجمی5نفر(،تنها476312هایآماریمتفاوت)هایاخذشدهازجامعهمیانحجمنمونه

اند.درمیانرادرنظرداشتههانمونهقابلتوجهیدرصدپژوهش35نمونهداشتهو522کمتراز

کهازنفربوده786322نفروبیشترينمقدارآن872پژوهشهایکمّی،کمترينحجمنمونه

آماریاخذشده درروشجمعجامعه آوریدادهاند. پرسشنامه11پژوهش)55ها از درصد(

وردازروشمشاهدهم8موردازروشمصاحبهو7اند.جهتگردآوریاطالعاتبهرهگرفته

روش ساير داده)درکنار تحلیل درخصوصروش است. نموده استفاده رگرسیونها( از ها،

درصد(،41پژوهش)85،ازآزمونهمبستگیپیرسوندردرصد(11پژوهش)83چندگانهدر

4درصد(،خیدودر52پژوهش)2درصد(،تحلیلواريانسدر54پژوهش)1درtآزمون

1پژوهش)5درصد(،يومنويتنیدر1پژوهش)5هایتعقیبیدردرصد(،آزمون81هش)پژو

درصد(،گاما1پژوهش)5درصد(،تحلیلعاملیدر1پژوهش)5درصد(،تاوبکندالدر

8درصد(وتحلیلمحتوادر4پژوهش)8درصد(،کولموگروفاسمیرنفدر1پژوهش)5در

 هشدهاست.درصد(استفاد4پژوهش)

 طبقه بندی مبانی نظری

بیآسیب مطالعه اجتماعی آسیبنظمیشناسی و انگیزهها و علل با همراه اجتماعی هایهای

ها،بهانضماممطالعهشرايطبیمارگونههایپیشگیریودرماناينپديدهپیدايیآنهاونیزشیوه



 

 

 

 



 ۲011، بهار و تابستان ۲، شماره ۲۱بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   61 

  

 

بايددرکلحیاتاریهاوکژرفتاجتماعیاست؛زيراخاستگاهاصلیآسیب هایاجتماعیرا

اجتماعیچون:فقر،_هایاقتصادیاجتماعیونوعخاصروابطانسانیجستجوکرد.نابسامانی

محرومیت باعث که عواملی ديگر و حقوقی و مالی امنیت فقدان بیكاری، گرانی، «تورم،

برایانواعمختلفآسیبمی مساعدیرا زمینه سرقت،هایاجتماعیشوند، خودکشی، چون:

آورند.ازايناعتیادبهموادمخدر،الكیسم،فرزندآزادی،زورگیری،طالق،گدايیو...فراهممی

می پیدا وسیعی گستره شناسی آسیب مفهوم فراوانیرو کاربردی و ارزشی ابعاد از و کند

می برخوردار طبقه.(8712:88شود)ستوده، نظريهدر زير، مبندی آسیبهای به هایربوط

اجتماعیآوردهشدهاست.

 

درطبقهبندی هاگاندرحوزهدرجدولزيرمیزانکاربردهريکازنظرياتمطرحشده

پژوهشموردبررسیبهتفكیکذکرشدهاست.52های)انحرافات(اجتماعی،درآسیب
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 بررسی های مورد  میزان کاربرد نظريات در مبانی نظری پژوهش  . 0جدول 
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8 *               

5 * *     * *        

7 *               

4    *            

2 * *     * *       * 

1 * *  *    *        

3 * *  *   * *        

1  *              

3  *     *   *      

82 * *     * *        

88 * * * * * * * * * *     * 

85    *    *        

87   *    * *        

84                

82    * *  * *        

81  *            *  

83 *   *   * *        

81  *  *   *         

83 * *  *  * *    * *  *  

52 * *  *  * *        * 

58 *   *      *     * 

55 * *        *     * 
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 های مورد بررسی  میزان کاربرد نظريات در مبانی نظری پژوهش  . 0دول ادامه ج
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57 * *  *  * *         

54  * * * *           

52                

هاینظريهاحصاءشدهپیرامونعللگرايشبهآسیب52طبقجدولباالوبااستفادهاز

درصد(،از25پژوهشموردبررسی)87شوددرعدجامعهشناختی،مشخصصمیاجتماعیدرب

هایمتفاوتاستفادهشدهياغیرمستقیمهایفشارهایساختاری،خردهفرهنگیوفرصتنظريه

داشته دربداناشاره ازنظريهآنومیاجتماعیوکنترلاجتماعی،41پژوهش)85اند. درصد(

اند.بهبیسازمانیدرصد(ازنظريهپیوندافتراقیسودجسته71وهش)پژ3استفادهشدهاست.

 در 81پژوهش)4اجتماعی است. شده توجه نظريه85پژوهش)7درصد( از هایدرصد(

پژوهش5اندومتغیرهایالگويی،برچسبزنیونظرياتمارکسیستیدرکارهايشانيادکرده

قدرتبهره1) کنترل نظريه از پژوهشبردهدرصد( در کاربرد کمترين اند. با )4ها درصد

سازی،تضادگروهیوجرم،قانونونظماست.درهیچکدامهایخنثیمورد(متعلقبهنظريه8

 گرايیاجتماعیاستفادهنشدهاست.پژوهشازنظريهواقع52ازاين

 ها  ارزيابی پژوهش

برخیمی هاستوپژوهش اعتبار هدربار نظر اظهار شامل ارزيابی فراتحلیل، در  خطاهای توان

هدف بازنمايی را ممكن  خاصی پژوهشگر نقاطضعف دادن نشان خطاها، به دستیابی از کرد.

نیازهایپژوهشی نشان و صحیح بندی جمع يک به رسیدن هدف، بلكه نیست و دادنخالها

 8338است)روزنتال،  ارزيابی و کیفیت يافتناصلیبرای شاخص مقاله، اين در (.41-22:
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 در همچنین اهدافونهايتاراهكارهایارائهشدهاست. فرضیات، سؤاالت، بررسی هاپژوهش

.شودمی توجه نیز هاشناسیپژوهشروش و نظری چارچوب به ارزيابی

ها  پژوهش سؤاالت (الف

براساس محتوا و صورت جنبۀ دو مقاالتاز سؤاالت است: بررسی گانۀشاخص»قابل سه

بلیكی می« بهسهدستۀچیستی،چرايیوچگونگی صوری لحاظ به توانسواالتپژوهشیرا

بخشتقسیم7(.برخیمحققانهمسطحپاسخبهسواالترابه8713:13تقسیمکرد)بلیكی،

کهمادراينپژوهشازاينالگوبهرهبردهبندینموده اند، معدودی8ايم:  حسط در آنها از .

اجتماعیوانواعآنآسیب پديده چیستی و فقطماهیت و شده متوقف چیستی بهسؤاالت پاسخ

بررسیکرده اندوبهواکاویمسالهانحرافاتهايیکهبهسطحچرايیرسیدهپژوهش .5اندرا

کرده اجتماعیتوجه پژوهش7اند. حیطه توسعه مطالعاتبا از برخی زمینه. بسترها، هایبه

اندبهسطحسواالتچگونگیواردشدهوراهكارهايیتاريخیوفرايندهایاجتماعی،توانسته

برایبرطرفکردنوپیشگیریازآسیبهاارائهدهند.البتهتعداداينمطالعاتبسیارمحدوداست

(.8737)توکلوعرفانمنش،

درپاسخبهسواالپژوهش کهاکثر حاکیازآنست بررسیمقاالت درسطحچیستیها ت،

هایبعدیهافراترازاينسطحنرفتهاست.بنابراينضرورتداردپژوهشاندوپاسخباقیمانده

 و چرايی سؤاالت سمت به پیش از بیش آموزان،هاوانحرافاتاجتماعیدانشدرحوزۀآسیب

پرسش به و دانشی ای،ايده رفتاری، ازسؤاالت متنوعی ابعاد و يابد چگونگیسوق  هایويژه

هاازحیطۀکمیبهکیفی،میلکنندتاابعادشود.همچنینپژوهش شامل را جزئیات به معطوف

هایکمّیاحصاءشود.عواملوپیامدهایبدستآمدهازروش

ها  پژوهش فرضیات (ب

 ست.ا شده سنجیده هاوانحرافاتمتغیرآسیب با اجتماعی متغیرهای رابطۀ مقاالت فرضیات در

می که عواملی از دانشبرخی بدرفتاری موجب شرايطتواند شود، مدرسه محیط در آموزان

فیزيكینامطلوبمحیطآموزشیمانندنامناسببودنفضایکالس،میزاننور،درجهحرارت،

آموزان،فضایکممحیطمدرسهوکالسدرس،سرماياگرمایبیشازاندازهتعدادزياددانش
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نیازهایفرزندان،وسروصدای برخوردوالدينبا عواملخانوادگیازجملهنحوه زياداست.

وجودالگوهاینامناسب،سبکرهبریديكتاتوریدرخانواده،تشويقرفتارپرخاشگرانه،تنبیه

تواندبهايجادپرخاشگریهایجنايی،میهایويدئويیوفیلمشدنازطرفوالدين،تاثیربازی

توانبه:يكنواختشدنزندگی،هامیزجملهعللگرايشبهموادمخدردرپژوهشکمککند.ا

های،افسردگی،کنجكاوی،کاهشوزن،استرس،اعتمادبهنفسپايین،تجربهمشكالتارتباطی

جديد،فشارفكریوروانیزياد،سابقهخانوادگی،عدمآگاهیازخطراتمصرفمواداشاره

مه ازجمله نوجوانانمینمود. مشكالتمترينداليلخودکشیدر خانواده، ترساز توانبه:

عاطفی،شكستعشقی،افسردگی،نداشتناعتمادبهنفس،جلبتوجه،تنهايی،ناتوانیدرحل

تعارض،مصرفموادمخدر،پوچدانستنزندگیواختالفسلیقهباوالديناشارهنمود.

فرض اکثر درمورد توجه قابل وموضوع انحراف آسیب، از غیرمشخص تعريف یات،

ایبهتعريفايننابهنجاریبهمنزلۀمتغیروابستهپژوهشاست.هرپژوهشیبهصورتسلیقه

اين که دارد جا است. نموده مطرح را سواالتخود و فرضیه آن، تبع به و پرداخته مفاهیم

رشته )بخصوصدر موحدترويه در شناسی( جامعه از پژوهشهايیغیر هایآتیقاالتو

رعايتشود.

 ها  پژوهش اهداف ج(

اين تدقیق خور در نیز وهدف فرضیه سؤال، میان ارتباط و تطابق ها،پژوهش ارزيابی در است.

پژوهش برخیاز نمیتطابقدر ديده پژوهشها بسیاریاز بهدرستیهدف)اهداف(شود. ها

مطرحننموده يافتهاندوبايددرخالخودرا استخراجنمود.لسايرمباحث، را ونتايجآنها  ها

 ابعاد هاآن نتايج اينكه از امابیش اندکرده معرفی جديد و بديع را خود هدف هاپژوهش برخی

هایهاونظرياتپیشینمرتبطباآسیبتائیدمدل نوعی صرفاً کند، روشن را مسئله از جديدی

زمینۀبررسی در کاربردی هایکیفیوپژوهش تا شودمی توصیه ،رو اين از آموزاناست.دانش

 مطالعۀ موضوعنیازمند شود.اين تقويت آموزانهاوانحرافاتاجتماعیدربیندانشعللآسیب

 آموزاندردانش فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، خانوادگی، وضعیت از جامع و صحیح تشخیصی

است. فعلی شرايط
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راهکارها (د

آسیبان و دانشحرافات اجتماعی ارائههای نیازمند ديگر، اجتماعیِ مشكالت مانند آموزان

هایهایاجرايی،نهادآموزشوپرورشوخانوادهاست.بررسیراهكارهایعملیبرایدستگاه

است:هادراينرابطهازچندمنظرزيردچارکاستیدهدکهنتايجپژوهشاينمقالهنشانمی

هایرايجديدگاه-5راهكارهایارائهشدهدرسطحمباحثکلیوتكراریباقیماندهاست.-8

آسیب اين از برخی کلیشهنسبتبه همچنان باها شود، مرتكبآن که شخصی استو ای

برچسبمنحرفياخاطیازاجتماعوگروهحذفمی بهبرخیازپژوهش-7شود. هاصرفاً

اندتااينكهبهداليلوعواملموثربرآنتوجهکنند.آسیبپرداختهبازنمايیمنفیِخود

واقعیتاينآسیب با پرورشبايد آموزشو واقعنهاد انحرافاتوشیوعآندردر و ها

مدارسروبروشودوبهتبعآنبهدنبالپیشگیریوکاهشآندرمدارسباشد.

بحث و تحلیل (د

يافته دهدچهارهایبررسیشدهنشانمیهایحاصلازتحلیلمقالهبراساسپژوهشحاضر،

هایرايجدرمیانآسیبخشونت،انحرافاتجنسی،اعتیادوخودکشیبهعنوانمهمترينآسیب

آموزانموردتوجهقرارگرفتهوعواملبروزوشیوعآنهادرمیاناينگروهموردبررسیدانش

قرارگرفتهاست:

بهعنوانيکآسیبرايجو«خشونت»پژوهشموردبررسیبهمسئله52پژوهشاز58

داشته اشاره آموزان دانش بین در شايع های آسیب ساير با درارتباط اثرگذار :عاملی اند

(،8733(،بشرپوروصمدیفرد)8733(،بهبودياریوهمكاران)8731)شهبازيانوهمكاران)

( همكاران و و8731نبوی قادرزاده ،)( )8732قادری مراد عیسی ،)8732( نظری ،)8734،)

(،اسدیو8734(،فرهمندوهمكاران)8734(،رستمیوفیروزراد)8734زارعیوهمكاران)

( )8737همكاران دارانی شیخ و مهرابی ،)8735( همكاران و شاطريان و8735(، زارع ،)

قادری)8735اسفندياری) عزيزیو همك8738(، و بشرپور کريمی)8738اران)(، ،)8732،)

( قربانی و )8713جمالی همكاران و موسوی ،)8713( حیدری همكاران8717(، و همتی ،)
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(8717 عوامل فوق، های پژوهش های يافته اساس بر خشونت((. قابل7به زير دسته

بندیاست:تقسیم

ضباطی،تاکیدبیشازحدهایانروانیشامل:اختالالتروانی،ناکامی،شیوه-الف.عواملفردی

بهآموزش،نامناسببودنفضایآموزشی،مشكالتتحصیلیکههمسوبايافتههایفاکس

 است.8(5228(،راکويل)5285(،سلبیشوهمكاران)5285(،امّرمولر)5284ودالتور)

اجتماعی عوامل ضعفدر–ب. بزهكار، دوستان با معاشرت والدين، غیبت شامل: محیطی

،سابقههایضعیفزندگیهایهمگانی،مهارتمدرسه،رسانه–عامالتسازندۀبینخانوادهت

يافته با همسو که آلوده محیط و خشونت مولرخانوادگی امّر سلبیشو5285)5های ،)

است.7(5227(،وارنروفولر)5221(،هابس)5285همكاران)

سن عواملدموگرافیکشامل: جنسیتج. گ، يافته، با همسو که نژاد هایسنرايشجنسی،

است.4(5228(،جردن)5221(،کاردوهمكاران)5288(،فوشی)5285لويیومارکويچ)

بهعنوانيکمسئلهاجتماعیو«اعتیاد»پژوهشموردبررسیبهآسیب52پژوهشاز81

سايرآسیب )ياریاناشارهداشتهآموزهایشايعدربیندانشعاملیاثرگذاردرارتباطبا اند:

(،رشید8734(،نظری)8732(،عیسیمراد)8731(،ذهبیونوحسینی)8733قلیوهمكاران)

(،8735(،نجفیوهمكاران)8735(،مهرابیوشیخدارانی)8737(،اسدیوهمكاران)8734)

(،جمالیو8738)(،عزيزیوقادری8735(،شاطريانوهمكاران)8735زارعواسفندياری)

( )8713قربانی همكاران و موسوی ،)8713( همكاران و میمندی شمسی حیدری8713(، ،)

يافته8717(،همتیوهمكاران)8717) هایبررسیشدهدربابهایحاصلازتحلیلمقاله((.

بندینمود:تواندرمواردزيردستهرامیاعتیادعوامل

است.2فقرومشكالتاقتصادیالف.عواملاقتصادیشامل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (8732(،کريمی)8732(،قادرزادهوقادری)8733بهبودياریوهمكاران)8

2Ammermueller 
7( همكاران و )8733بهبودياری قادری و قادرزاده همكاران8732(، و زارعی همكاران8734)(، و اسدی ،)

 (8732(،کريمی)8737)

 (8732(،قادرزادهوقادری)8733بهبودياریوهمكاران)4

 (8738عزيزیوقادری)(،8713(،شمسیمیمندیوهمكاران)8713همسوبايافتههایجمالیوقربانی)2
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،کنجكاوی،عدمآگاهیازخطراتمصرفروانیشاملاختالالتروانی-ب.عواملفردی

عالقه احساسبزرگشدن،مواد، مشكالتتحصیلی، شكستعاطفی، تناسباندام، مندیبه

یتبسوهاآمیزکههمسوبايافتههایمخاطرهکسبلذت،نگرشمثبتبهموادمخدر،موقعیت

است.8(5221(،کابالوهمكاران)5223(،روهنروهمكاران)5223همكاران)

هایمحیطیشامل:سابقهخانوادگیاعتیاد،همنوايیبادوستان،مهارت-ج.عواملاجتماعی

زندگی فرهنگیضعیف امكانات کمبود مواد، بودن دسترس در جمعی، ارتباط وسايل ،-

هایهایخدماتی،حمايتیودرمانیکههمسوبايافتهترسیبهسیستمتفريحی،عدمدس-ورزشی

کوئرنروفیتزپاتريک)5225گريفینوهمكاران) پیكووکوونس)5225(، مانگ5282(، ،)-

است.5(5285(،میلینگوهمكاران)5282(،اوبرنانوفورالنگ)5282هیونوهمكاران)

است.7،گرايشجنسی،نژادوقومیتنسیت،جد.عواملدموگرافیکشامل:سن

بهعنوانمشكلیمهم«انحرافاتجنسی»پژوهشموردبررسیبهمسئله52پژوهشاز87

)ياریآموزاناشارهداشتهوعاملیاثرگذاردرارتباطباسايرآسیبهایشايعدربیندانش اند:

(،نجفی8734(،رشید)8732مراد)(،عیسی8732(،قادرزادهوقادری)8733قلیوهمكاران)

( همكاران دارانی)8735و شیخ و مهرابی ،)8735( همكاران و بشرپور عزيزیو8738(، ،)

( )8738قادری قربانی و جمالی ،)8713( همكاران و حمديه همكاران8713(، و موسوی ،)

((.8714(،سلیمانینیاوهمكاران)8713(،شمسیوهمكاران)8713)

توانهایبررسیشدهدربابعواملانحرافاتجنسیرامیهایحاصلازتحلیلمقالهيافته

بندینمود:درمواردزيردسته

انگیزه و عالئق جنسیالف. نیاز کردن برطرف شامل: همجنس با رابطه برقراری ،های

،ديدنتصاويرودی،فقراقتصا،گناهدانستنارتباطباجنسمخالف،کنجكاویدريافتمحبت

همجنسفیلم با محرک نفسهای به اعتماد نداشتن سائق، با، همسو که فیزيولوژيک های

است.4(5221هایبسكینوهمكاران)يافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8735(،نجفیوهمكاران)8738قادری)(،عزيزیو8713(،شمسیمیمندیوهمكاران)8713جمالیوقربانی)8

 (8731(،ذهبیونوحسینی)8738(،عزيزیوقادری)8713(،شمسیمیمندیوهمكاران)8713جمالیوقربانی)5

(8738(،عزيزیوقادری)8713(،شمسیمیمندیوهمكاران)8713همسوبايافتههایجمالیوقربانی)7

(8734رشید)4
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،گناهدانستنبرقراریرابطهباب.گرايشبهخودارضايیبهدلیل:برطرفکردننیازجنسی

مخالف جنس و تصاهمجنس ديدن فیلم، و محرکوير تنهايیهای احساس افسردگی،، ،

(است.5288هایپروجاپاتیوهمكاران)،بلوغزودرسکههمسوبايافتهکنجكاوی

دوستیساده جنسمخالفشامل: با نامشروع عللرابطه کنجكاویج. تفريح، دريافت، ،

،برطرفکردننیازجنسیکههمسوادی،فقراقتص،خوشگذرانی،شناختبرایازدواجمحبت

( الیكسون های يافته )5222با همكاران و بسكین ،)5221( همكاران و فلدستین ،)5221،)

است.8(5288پروجاپاتیوهمكاران)

 82نهايتا از 52پژوهش مسئله به بررسی خودکشی»پژوهشمورد از« يكی عنوان به

هایشايعدرهوعاملیاثرگذاردرارتباطباسايرآسیبهایاجتماعیقابلتوجترينآسیبمهم

داشتهبیندانش بشرپوروصمدیفرد8731اند.)شهبازيانخونیقوهمكاران)آموزاناشاره ،)

(،نجفیوهمكاران8735(،مهرابیوشیخدارانی)8734(،رشید)8732(،عیسیمراد)8733)

بشرپوروهمكاران)8735) موسویوهمكاران)8713یوقربانی)(،جمال8738(، ،)8713،)

((.8717همتیوهمكاران)

تحلیلمقالهيافته دربابعواملهایحاصلاز میخودکشیهایبررسیشده دررا توان

بندینمود:مواردزيردسته

ت.اس5(5227هایکینوهمكاران)الف.عواملاقتصادیشامل:فقرمالیکههمسوبايافته

،حوادثناگوارزندگی،استرسآکادمیک،روانیشامل:اختالالتروانی-ب.عواملفردی

سابقۀسوءاستفادهدردورانکودکی،استفادهازموادمخدروالكل،مزاحمتسايبری،شكست

(،5288(،روبلس)5223هایلیزاردیوهمكاران)عاطفی،مشكالتتحصیلیکههمسوبايافته

ناکسو5281(،وارنروهمكاران)5285(،کروولوهمكاران)5288هال)توراندی،وس ،)

است.7(5281(،چویوفرو)5283همكاران)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،عیسی8734(،رشید)8738(،بشرپوروهمكاران)8713(،حمديهوهمكاران)8714وهمكاران)سلیمانینیا8

(8732مراد)

 (8735(،مهرابیوشیخدارانی)8717همتیوهمكاران)5

(،بشرپوروصمدیفرد8735(،مهرابیوشیخدارانی)8713(،موسویوهمكاران)8717همتیوهمكاران)7

(8731ازيانخونیقوهمكاران)(،شهب8733)
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اجتماعی عوامل شدن-ج. زندانی اجتماعی، و خانوادگی حمايت عدم شامل: ،محیطی

زندگیمهارت ضعیف همنوهای جمعی، ارتباط وسايل خودکشی، خانوادگی سابقه با، ايی

(،5288(،لین،لی،فانووانگ)5225(،کین)5222هایبیوترايس)دوستانکههمسوبايافته

است.8(5285(،مورانوهمكاران)5288راندیوهمكاران)

است.5،گرايشجنسی،نژادوقومیت،جنسیتد.عواملدموگرافیکشامل:سن

 جمع بندی و نتیجه گیری 

کنندوهايیاستکهسالمتجامعهراتهديدمینگیواجتماعیمسائلوچالشهایفرهآسیب

هاوهنجارهایاخالقیدربیناقشارمختلفازجملهنوجوانانوبهسازتضعیفارزشزمینه

هادرمیاناينقشرمارابرآموزاست.توجهبهعواملونیزعواقباينآسیبويژهقشردانش

آموزانتوجهنشاندهیم.هایاجتماعیدرمیاندانششازپیشبهبررسیآسیبداردتابیآنمی

آموزان،شناختهاومسائلدانشيابیبهابزارهایمهاروکنترلآسیببههمیندلیلبرایدست

هادرزایاينگروهالزموضروریاست.ازآنجاکهجلوگیریازتداومآسیبهایبحرانزمینه

به باالبودنجمعیتدانشاينگروه به توجه با بزرگسالیاست، در منزلهکنترلوقوعجرم

 مورد آموزانهایدانشآسیب حوزه کاربردی هایآموزی،دراينپژوهشتالششدتاپژوهش

دسته متصور، اهداف پوشش جهت نیاز مورد هایداده و گیرند قرار واکاوی و بندیبا نظری

شود.استخراج کاربردی، رويكرد با منتخب پژوهش 52پیشنهادهای و هاتحلیليافته و روشی

استکهشايعيافته بههایدانشترينآسیبهایاينتحقیقاتنشانداده آموزیدرايران،

«.خودکشی»و«انحرافاتجنسی»،«اعتیاد»،«خشونت»ترتیبعبارتنداز:

هایفوق،عواملچهارآسیبفوقبهوهشهایپژبندیکلی،باتكیهبريافتهدريکتقسیم

شرحزيرمعرفیشدهاست:

بندیدستهزيرقابلتقسیم7بهترتیبمیزانرواجدربیندانشآموزانبهخشونتعوامل

است:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8735(،مهرابیوشیخدارانی)8713موسویوهمكاران)8

  (8717همسوبايافتههایهمتیوهمكاران)5
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عواملاجتماعی ضعفدر–الف. دوستانبزهكار، معاشرتبا غیبتوالدين، محیطیشامل:

خانواده بین سازندۀ مهارترسانهمدرسه،–تعامالت همگانی، زندگیهای ضعیف سابقههای ،

(،قادرزادهو8733هایبهبودياریوهمكاران)خانوادگیخشونتومحیطآلودهکههمسوبايافته

(است.8732(،کريمی)8737(،اسدیوهمكاران)8734(،زارعیوهمكاران)8732قادری)

هایانضباطی،تاکیدبیشازروانی،ناکامی،شیوهروانیشامل:اختالالت-ب.عواملفردی

يافته با همسو که تحصیلی مشكالت آموزشی، فضای بودن نامناسب آموزش، به هایحد

(است.8732(،کريمی)8732(،قادرزادهوقادری)8733بهبودياریوهمكاران)

سن دموگرافیکشامل: عوامل جنسیتج. همس، که نژاد گرايشجنسی، يافته، با هایو

(است.8732(،قادرزادهوقادری)8733بهبودياریوهمكاران)

بهترتیبمیزانرواجدرخودکشیتوانعواملهایتحقیق،همچنینمیبراساسيافته را

بندینمود:آموزاندرمواردزيردستهبیندانش

رزندگی،استرسآکادمیک،،حوادثناگواروانیشامل:اختالالتروانی-الف.عواملفردی

سابقۀسوءاستفادهدردورانکودکی،استفادهازموادمخدروالكل،مزاحمتسايبری،شكست

يافته با همسو که تحصیلی مشكالت و )عاطفی همكاران و همتی و8717های موسوی ،)

( دارانی)8713همكاران شیخ و مهرابی ،)8735( فرد صمدی و بشرپور شهبازي8733(، ان(،

محیطیشامل:عدمحمايتخانوادگیو-(است.ب.عواملاجتماعی8731خونیقوهمكاران)

زندانیشدن مهارتاجتماعی، سابقهخانوادگیخودکشی،وسايلارتباطهایضعیفزندگی، ،

(،مهرابیوشیخ8713هایموسویوهمكاران)جمعیوهمنوايیبادوستانکههمسوبايافته

 يافته8735)دارانی با همسو که مالی فقر شامل: اقتصادی عوامل ج. است. و( همتی های

مهرابیوشیخدارانی)8717همكاران) سن8735(، عواملدموگرافیکشامل: د. میباشد. )،

(است.8717هایهمتیوهمكاران)،گرايشجنسی،نژادوقومیتکههمسوبايافتهجنسیت

اعتیاد، اين عواملهایبررسیشدهدربابعواملحاصلازتحلیلمقالههایبراساسيافته

بندینمود:تواندرمواردزيردستهآموزانمیرابهترتیبمیزانرواجدربیندانش

اجتماعی عوامل دوستان،-الف. با همنوايی اعتیاد، خانوادگی سابقه شامل: محیطی

زندگیمهارت ضعیف های ارتباط وسايل امكانات، کمبود مواد، بودن دسترس در جمعی،
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هایخدماتی،حمايتیودرمانیکههمسوتفريحی،عدمدسترسیبهسیستم-ورزشی-فرهنگی

يافته قربانی)با همكاران)8713هایجمالیو شمسیمیمندیو قادری8713(، عزيزیو ،)

(8738( حسینی و ذهبیون فردی8731(، عوامل ب. است. شا-( اختالالتروانیروانی ،مل:

مشكالت عاطفی، شكست اندام، تناسب مواد، مصرف خطرات از آگاهی عدم کنجكاوی،

آمیزهایمخاطرهتحصیلی،احساسبزرگشدن،کسبلذت،نگرشمثبتبهموادمخدر،موقعیت

(،عزيزیو8713(،شمسیمیمندیوهمكاران)8713هایجمالیوقربانی)کههمسوبايافته

(میباشد.ج.عواملاقتصادیشامل:فقرومشكالت8735(،نجفیوهمكاران)8738دری)قا

قربانی) هایجمالیو يافته با همكاران)8713اقتصادیهمسو شمسیمیمندیو ،)8713،)

،گرايشجنسی،نژاد،جنسیت(است.د.عواملدموگرافیکشامل:سن8738عزيزیوقادری)

همسوب يافتههایجمالیوقربانی)وقومیت. (،8713(،شمسیمیمندیوهمكاران)8713ا

(است.8738عزيزیوقادری)

آموزاندرمواردتوانبهترتیبمیزانرواجدربیندانشعواملانحرافاتجنسیراهممی

بندینمود:زيردسته

،دريافت،تفريحوی،کنجكاالف.علترابطهنامشروعباجنسمخالفشامل:دوستیساده

،برطرفکردننیازجنسیکههمسو،فقراقتصادی،خوشگذرانی،شناختبرایازدواجمحبت

يافته وهمكاران)با حمديهوهمكاران)8714هایسلیمانینیا بشرپوروهمكاران8713(، ،)

ایبرقراریرابطهباه(میباشد.ب.عللوانگیزه8732(،عیسیمراد)8734(،رشید)8738)

جنسی نیاز برطرفکردن دريافتمحبتهمجنسشامل: کنجكاوی، دانستنارتباطبا، گناه ،

،نداشتناعتمادهایمحرکارتباطباهمجنس،ديدنتصاويروفیلم،فقراقتصادیجنسمخالف

(است.باتوجهبهفراتحلیل8734هایفیزيولوژيککههمسوبايافتههایرشید)،سائقبهنفس

برایجمع تجربیاتمحققین، مطالعاتو تاملدر همچنین بررسی، بندینتايجمقاالتمورد

آموزانوعواملآنها،مدلهامیاندانشترينآسیبمقالهوپاسخبهسوالاصلیآنيعنیرايج

دارِخشونت،اعتیاد،زيرطراحیوتدوينشدهاست.دراينمدلچهارآسیباجتماعیاولويت

هایهربندیعواملموثربروقوعهرکداموزيرمجموعهانحرافاتجنسیوخودکشیبادسته

قسمت،بهتفكیکذکرشدهاست.
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کاربردیپیشنهادات: راهكارهای بررسی، مورد مقاالتپژوهشی مفاد عنايتبه با پايان، در

آموزانهایاجتماعیرايجدربیندانشانحرافاتوآسیبدرخصوصپیشگیریوکاهشمیزان

شوند:ارائهمی
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،دفاترمشاورهباروندباتوجهبهاينكهمدارسکانونتعلیموتربیتدرکشوربهشمارمی -

آموزانبتوانندآموزان،درکلیهمدارسفعالشوندتادانشرعايتحفظحريمشخصیدانش

مندشوند.درزمینهمشكالتخودبهرههایالزمازمشاوره

توزيعبسته - و آسیب–هایفرهنگیتهیه برابر مراقبتدر هایآموزشیمناسبتوسطدفتر

اجتماعی

هایمقابلهبارفتارهایپرخطروطراحیهایمراقبتازخود،مهارتآموزشمهارتطرح -

 مدارسعاریازخطر

 کانونوجواناندرمدارسکشوراستقرارنظاممراقبتاجتماعیکود -

و - شناسايی همچنین معرضخطر، در نوجوانان و کودکان به مربوط مداخالت توسعه

توانمندسازیکودکانونوجواناندرمعرضخطر

بازیبرگزاریکارگاه - گروهیو کار انجام مشكالت، با موضوعاتمقابله هایآموزشیبا

آموزاندرمانیدرقالبگروهیبرایهمهدانش

سازمان - ظرفیت از استفاده برای پرورش و آموزش و ناجا ازتعامل پیشگیری برای ها

آموزشآسیب برای مدارس با پلیس همكاری جامعه، امنیت ارتقای و اجتماعی های

 آموزانو...هایالزمبهدانشمهارت

مدارس،چهازتوانندمحرکايجادخشونتدرحذفابزارهاوموقعیتهايیکهخودمی -

 جانبدانشآموزانوچهازجانبعواملديگرباشد.

کارگاه - و کالسها باتشكیل آشنايی جهت مدارس مربیان و اولیا برای آموزشی های

 شناسینوجوانانشخصیت

تشكیلکالسهایآموزشیبرایدانشآموزانبرایالگوگیریازوالديندرخانهومعلمان -

 رفتارهایآسیبزادرمدرسهدرراستایکاهش

هایعمومیومديريتمسالمتآمیز،منطقیوعالمانهتضادهایخشونتزدايیازعرصه -

 اجتماعی

 آموزانبرخورديكسانومساواتطلبانهمعلمانوعواملاجرايیمدارسبادانش -
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ساير - و مدرسه سطحمحله، در همساالن با تعامالتفرزندان بر خانواده نظارتهمدالنه

 هامكان

بهره - با جامع برنامه يک افرادارائه و حقوقدانان روانی، بهداشت متخصصان از گیری

 صالحديگردرصورتبروزخشونتدرمدارسبهمنظورحذفاثراتنامطلوبآنذی

اوقاتفراغتنوجواناندرراستایکاهشبرنامه - سطحکالندرخصوصپرکردن ريزیدر

 هایاجتماعیآسیب

نفوذبرقراریروابط - پیشگیریاز منظور به خانواده در تعاملمناسبوسازنده عاطفیو

 همساالنبزهكار

هایآموزشیآشنايیباانواعموادمخدردرسطحکالندرخصوصآگاهیازتشكیلکالس -

 خطراتمصرفموادمخدر

 سازیسازمانصداوسیمابرایآگاهیوالديندرخصوصتربیتجنسیفرزندانبرنامه -

دانششناسا - آسیبيی والدين که کمکآموزانی و دارند غیره( و پرخاشگر )معتاد، هایزا

 تحصیلی،مادی،حمايتیوغیرهازآنان

 منابع

تبیینجامعهشناختیروابطجنسیآنومیک(»8732آزادارمكی،تقی؛شريفیساعی،محمدحسین) -

.415-472،صص8732مستان،ز51،فصلنامهخانوادهپژوهی،سالهفتم،شماره«درايران

- ( رالف د. »8731استیسی، ها( شناخته بر نیازمند،«مديريت مسعود و قدمی محسن مترجمان ،

انتشاراتمرکزآموزشمديريتدولتی.

بررسینقشعواملاجتماعیبرتكدیگریدرشهرگنبدکاووسدر»(،8738اسماعیلی،علیرضا) -

 44-57اختیجوانان،سالسوم،شمارههشتم،صص،فصلنامهمطالعاتجامعهشن«8732سال

مجتبی) - حبیبی، بالل؛ 8732ايزانلو، ،) رفتاری:» اجتماعیو تحقیقاتعلوم فراتحلیلدر کاربرد

روششناسی و مزايافتنگناها بر «مروری دوره رفتاری، تحقیقاتعلوم فصلنامه ،3 شماره ،8،

 15-32صص
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- ( محبوبه 8734ايلواری، کجرویهایفرهنگیبراساسبررسی»(، با آن رابطه و خانواده ساختار

اقتصادوعلومانسانی،«تبیینیازنظريهکنترلقدرتهاگان می83،کنفرانسبینالمللیمديريت،

 ،استانبولترکیه.5282

مقايسهمردانهمجنسگراودگرجنس(»8734بشارت،محمدعلی؛کريمی،سعید؛سعادتی،مهسا) -

نظ از خانوادگیگرا شجره در باروری نرخ و کودکی دوران در جنسیتی ناهمنوايی فصلنامه«ر ،

 .84-7(،صص5)82روانشناسیمعاصر،

 ،ترجمهحسنچاوشیان،تهران:نشرنی.«طراحیپژوهشهایاجتماعی»(،8713بلیكی،نورمن) -

- ( جعفر خسروشاهی، »8731بهادری فر(. راهبردهای پرخطر، رفتارهای جويیمقايسه نظم ايندی

اعتیاد وبدونگرايشبه پیرمونمحوردردانشآموزاندبیرستانیبا فردمحور ،«هیجانوحافظه

 .13-38،صص8731فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصرفمواد،ساليازدهم،شمارهچهلوسوم،پائیز

 ودنجفیتوانا،تهران.،ترجمهداو«روانشناسیوجرم»(،8711پرتواين،ديويدوساترلند،ادوين) -

بررسیرابطهبینجنسیتومیزان»(،8711تنهايی،ابوالحسن؛عباسی،حسین؛اسفجیر،علیاصغر) -

 ،فصلنامهتخصصیجامعهشناسی،دانشگاهآزاداسالمیآشتیان،سالسوم،شمارهاول.«بزهكاری

فراتحلیلعواملاجتماعی»،(8731حیدری،علیحیدر؛گلچین،مسعود؛زارع،بیژن؛روهنده،مجید) -

 15-22،صص5،شماره85،فصلنامهتوسعه،دوره«موثربرخشونتبینفردی

بررسیعواملموثربرشكلگیریرابطه»(،8738رفاهی،ژاله؛گودرزی،محمود؛میرزايی،مرتضی) -

دانشجويان ديدگاه ازدواجبیندخترانوپسراناز فصلنامهجامعهش«دوستیپیشاز ناسیزنان،،

 .877-883،صص8،شماره7دوره

بررسیعواملفرهنگی،اجتماعیوروانیدوستیومعاشرتدختروپسر(»8732روشننیا،مريم) -

،صص8732،مجلهپیشرفتهاینويندرعلومرفتاری،دورهاول،شمارهاول،آبان«قبلازازدواج

45-28.

هموقوعیرفتارهایپرخطردربیننوجواناندبیرستان»(،8713زادهمحمدی،عواحمدآبادی،ز) -

 .87،فصلنامهخانوادهپژوهی،سالچهارم،شماره«هایشهرتهران

فراتحلیل:راهیبهسویشناسايیارزشیابی»(،8714زاهدی،شمسالسادات؛محمدی،ابوالفضل) -

 .43،مطالعاتمديريت،شماره«ترکیبوتلخیصپژوهش

 (آسیبشناسیاجتماعی،تهران:انتشاراتآواینور،چاپهجدهم8711اله)ستوده،هدايت -
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- ( طیبه شريفی، احمد؛ عابدی، امیر؛ قمرانی، ارغوان؛ »8734شريعت، زوج(. اثربخشی فراتحلیل

(«8738-8712درمانیبرافزايشرضايتزناشويی)ايران دوره مجلهمطالعاتزنوخانواده، ،7،

 .823-37،صص8734بستان،بهاروتا8شماره

،«فراتحلیلمطالعاتانجامشدهپیرامونخشونتعلیهزنان»(،8737شكربیگی،عالیه؛مستمع،رضا) -

 .5فصلنامهجامعهشناسیايران،سالپانزدهم،شماره

 (،سندائتالفنظاممراقبتاجتماعیدانشآموزان8734شورایعالیرفاهوتامیناجتماعی، -

میتر - )شوشتری، حمید پور، خانی 8737ا؛ در»(، خودکشی به اقدام و رسانی خودآسیب مقايسه

 .87-7،صص8،شماره52،فصلنامهروانپزشكیوروانشناسیبالینیايران،دوره«نوجوانان

- ( محمد. نريمانی، »8733صمدیفرد،حمیدرضا؛ نقشباورهایغیرمنطقی،خودکارآمدیوذهن(.

821–871،(7)3روانشناسیمدرسه،«.دانشآموزانآگاهیدرپیشبینیقلدری

درآمدیبرروشپژوهشفراتحلیل»(،8712عابدی،احمد؛عريضی،حمیدرضا؛محمدزاده،فاطمه) -

 43،فصلنامهروششناسیعلومانسانی،حوزهودانشگاه،شماره«درتحقیقاتآموزشی

اثرسنجیبرنامههایاوقاتفراغت»(،8711)عطايی،حامد؛ناصریراد،محسن؛محبی،سیدفاطمه -

 .571-522،تابستان،صص88،44،فصلنامهمطالعاتراهبردیزنان،دوره«دختراندانشآموز

- ( نگار شهرياری، اکبر؛ 8731علیوردینیا، ارزيابیتوانتبیینی»(، انحرافیدانشجويان: بررسیرفتار

 (.54)پیاپی5جامعهپژوهیفرهنگی،سالهشتم،شماره،فصلنامه«نظريههایکالسیکفشاروکنترل

- ( ابوعلی ودادهیر، محمود؛ طباطبائی، 8713قاضی فراتحلیل»(، انتشارات«روشتحقیق : تهران ،

 شناسان.جامعه

شادی) - جباريان، و مهديس 8714کامكار، باورهای»(، و نگرش نوجوانان و ارضايی خود

 ادهومشكالتجنسی،تهران؛،دومینکنگرهسراسریخانو«فرهنگی

https://civilica.com/doc/585731 

- ( آرنولد تهران:8738گلدستاين، نیكوپور، جهانبخش ترجمه خرابكاری)وندالیسم(، روانشناسی ،)

 سازمانتحقیقاتومطالعاتناجاپروهشكدهانتظام

- ( دانیلین مع8717لوزيک سعید ترجمه اجتماعی، مسائل تحلیل در نو نگرشی تهران،( فر، ید

 انتشاراتامیرکبیر،چاپاول

- ( هما دارانی، شیخ حسینعلی؛ »8735محرابی، دانش(. خودکشی گرايشبه در موثر نقشعوامل

 822.-38،(7)84دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی،«.آموزاندختردورهمتوسطه
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علیاصغر) - عباسیاسفجیر، محمدصادق؛ »8713مهدوی، –سیرابطهبینپیوندهایاجتماعیبرر(.

 43-88فصلنامهپژوهشاجتماعی،سالاول،شمارهاول،صص«.خانوادگیومیزانبزهكارینوجوانان

- ( محمد ترکاشوند، مهديه؛ رجبی، رضا؛ اسماعیلی، نادر؛ 8738مهری، اثربخشی»(، فراتحلیل

سوءبرنامه نسبتبه نگرشدانشآموزان تغییر ايرانهایپیشگیریدر در فصلنامه«مصرفمواد ،

 .51-3اعتیادپژوهیسوءمصرفمواد،سالششم،شمارهبیستوسوم،صص

- ( مختار 8713نائیجی، آن»(، درمان و پیشگیری های راه و اعتیاد به گرايش خبرگزاری«علل ،

 دانشجويانايران.

سیدج - فیروزآبادی، پورافضلی فرهاد؛ مقدم، فتحی محمدرضا؛ مقدم، )هدايتی 8711واد بررسی»(،

رفتارهایپرخطرمرتبطباسالمتدردانشجويانمقطعکارشناسیدانشگاهفردوسیمشهددرسال

 ،طرحپژوهشی،کارفرما:معاونتپژوهشوفناوریجهاددانشگاهی«8713

تحلیلبرنامهاجتماعمحورپیشگیریازآسیبهای»(،8735هزارجريبی،جعفر؛صفریشالی،رضا) -

.73-34،صص72،شماره1،فصلنامهعلمیپژوهشهایاطالعاتیوجنايی،دوره«تماعیاج

،تهران:انتشاراتسمت.«راهنمایعملیفراتحلیلدرپژوهشعلمی»(،8713هومن،حیدرعلی) -
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