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 چکيده

هدف این پژوهش مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر قم نسبت به آسیب 

دو گروه مستقل و تحلیل  tهای اجتماعی بود. طرح پژوهش، علی مقایسه ای و تحلیل آن بر اساس 

دختر و پسر شهر قم در سال  واریانس یک طرفه بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان

نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در هر  1512بودند که از میان آنها تعداد  1398-99تحصیلی 

نفر به پرسشنامه  1403تعداد  بودند با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی تعیین گردید و 378ناحیه 

گری، وابستگی به اینترنت، طالق و فقر ( نگرش دانش آموزان به آسیب های اجتماعی ) سرقت، پرخاش

پاسخ دادند. برای سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به 

تایید اساتید محترم رسیده بود، استفاده شد و برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده 

( به دست آمد نشان داد که  spssنرم افزار آماری )گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش که با 

 .میانگین نگرش یه آسیب های اجتماعی در دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر بیشتر است

 و ستا ها دبیرستان از همچنین نتایج تحقیقات نشان داد آسیب های اجتماعی در هنرستان ها بیشتر

 داری معنا تفاوت قم شهر پرورش و آموزش مناطق چهار گانه در بین در مقایسه آسیب های اجتماعی

 .وجود نداشت

 .دانش آموزان دوره متوسطه ،نگرش ،آسيب های اجتماعی واژگان کليدی:
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 3خانی نژادزهرا آقا ،2، فاطمه عليپور1هادی حاجی حسن دنيادیده

 .عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهراء 1
 .پردیس حضرت معصومه )ع( –مدرس دانشگاه فرهنگیان قم  2
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهراء 3

 

  نام نویسنده مسئول:

 زهرا آقاخانی نژاد

 ی دوم مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه

 1397-1398شهر قم، نسبت به آسيب های اجتماعی سال تحصيلی 

 28/4/1399 دریافت: تاریخ

 1/7/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 ذهن که فراوانی است آسیب های و کژی دارای ،برخورداری ها و امکانات و مواهب همه علی رغم مدرن و جدید دنیای

 خود به (اعم طور به) را وخانواده ها اولیا ذهن و( اخص به طور) را اجتماعی آسیب شناسان و تربیت و تعلیم رکاراندست اند

 نظری و تجربی مطالعات و نشناسیم خوبی به را آسیب اجتماعی  یک مختلف جنبه های و ابعاد که زمانی تا .است کرده مشغول

فراتر از  یستمی( معتقد است خانواده س2008گلدنبرگ ) .بود خواهد دشوار به آن نسبت مناسب واکنش و برخورد ندانیم، را آن

( خانواده مانند 2002) نگیگالد انیبه ب مشترک هستند. گریکدیبا  یو روان شناخت یکیزیف یاست که در فضا یمجموعه افراد

سته ه خانوادهگذارد.  یم ریو مجموعه آن تاث عضو خانواده بر کل ساختار کیکند که حرکت  یعمل م ایمتحرک و پو ستمیس کی

ه کند بلک یم نیفرزندان را تام یاجتماع تیشوهر و فرزندان است و نه تنها ترب است که متشکل از زن، یگروه اجتماع کی ی

  [1] است. یفرهنگ یو حافظ سنت ها یحام

و حقوق  فیوظا نیمدرسه به خاطر تدو .گردد، مدرسه است یاده وارد آن مکه کودک بعد از خانو یاجتماع طیمح نینخست

 یاجتماع»از کارگزاران مهم  یکی ،دارد اریدر اخت یکنترل اجتماع یکه برا یموثر لیبا وسا یاجتماع یها افراد و انتقال ارزش

 [2] .گردد یم یفرد تلق« کردن

کودک از طریق جامعه و خانواده دریافت می کند، یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز رفتارهای آموزش نامناسبی که 

انحرافی است. به هنگامی که یک کودک در یک محیط خانوادگی ناسالم و ناسازگار پرورش می یابد، به احتمال بسیار زیاد تبدیل 

 جامعه ناسالم باشد تبدیل به یک نوجوان یا جوان مجرم می شود. یا ناسازگار می شود. در صورتی که شرایط به یک کودک ناسالم

در عصر ما پیشگیری مهمتر از درمان است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی برآنند که برای مبارزه با کژرفتاری ها باید  [3]

سالم کردن محیط اجتماعی  -1ظور رعایت دو اصل ضروری است:زمینه اجتماعی آنها را از میان برداشت و برای حصول این من

 [4] سالم سازی محیط اجتماعی همگان یعنی جامعه. -2کودکان یعنی خانواده؛ 

 [5] .آفت و مانند آن است ان،یز بت،یرنج، مص ب،یضرب، ع یدر لغت به معنا بیآس

 نقص را آسیب که شده گرفته وام پزشکی از شناختیجامعه مطالعات در و شده تعریف رنج و سختی و زخم لغت در آسیب 

 یا خط این قطبى نقاط که طورى به است، اعتدال خط از گذر مفهوم به آسیب [6] کند.می توصیف بدن، سیستم به ایضربه یا

 [7]است.  سالمت وضعیت یا مطلوب حالت به ناظر نقط میانى و هاآسیب به ناظر محور،
 پدیده یک حیات در حالتی آسیب، از منظور اجمالی نگاه یک در و بوده پزشکی ادبیات از برگرفته شناسیآسیب مفهوم 

-اجتماعی،روابط مختلف هایگروه در بیماری یک شیوع اعیاجتمآسیب گردد؛ بنابراین بیماری دچار آن سالم یا عادی که روند است

های آسیب وقتی زند؛ برهم را جامعه سالمت و وفاق معمول روند که است اجتماع مختلف ارکان در کلیطوربه  و اجتماعی

 [8] کنند.می پیدا جرم حکم شوندمی تعریف قانونی و بارکیفری با اجتماعی

 بیشتر ندارد و سازگاری جامعه یک اعضای مشترک هایانتظار با طریقی به که است رفتاری مفهوم به اجتماعی هایآسیب

 [9] کنند. تبعیت هنجارها و هاارزش از دارد انتظار خود اعضای از جامعه هر درواقع دانند،می نادرست و ناپسند را آن افراد

 یاریبس جهیشود و درنت یو انتظارات جامعه محسوب م یاجتماع یاز هنجارها یکه تخط یعبارت است از رفتار یکج رفتار

 [10]. کنند یم یابیارز یاز مردم آن را منف

 ای یبه هر نوع عمل فرد یجتماعا بیآس» ه گونه تعریف کرد ک در یک تعریف مقدماتی می توان آسیب اجتماعی را این 

کنشگران  تیجامعه محل فعال یرسم ریو غ یرسم یو قواعد عام عمل جمع یشود که در چارچوب اصول اخالق یاطالق م یجمع

 دارند یکجروان سع،لیدل نیبه هم«. گردد یروبه رو م یو اجتماع یقبح اخالق ایو  یبا منع قانون جهیو در نت ردیگ یقرار نم

 ریکف،تیقانون گردیصورت با پ نیا ریدر غ رای؛ ز ندیپنهان نما یو نظم اجتماع یاخالق عموم،ناظران قانون دیخود را از د یهایکجرو

 [11] .شوند یمواجهه م یو طرد اجتماع یاخالق

ما در ا گرفته شده است؛ تیبه عار یشناخت ستیاز علوم ز ،یکارکرد یدگاهیاز د ،یشناس بیآشکار است که اصطالح آس

 یآن م یامدهایانواع و پ ،علل و عوامل،یشناخت کج رفتار ،را با تسامح یاجتماع یشناس بیهدف آسی، مباحث جامعه شناخت

 [10] .دانند
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 به اجتماعی ،روانی ،فیزیولوژیک عظیم تغییرات که بزرگسالی به کودکی ی مرحله از شخص عبور یعنی نوجوانی ی دوره

 فردی استقالل به و کند می عبور والدین به وابستگی ی از مرحله فرد ،آن طی که است نوجوان یک زندگی در بحران ی منزله

 ،جنسی ،زیستی ،جسمی ( بدنی مختلف ابعاد و است همراه مختلفی های وآسیب استرس ،بحران با نوجوانی ی دوره رسد. می

 دوران می این های آسیب از آگاهی .گذارند می متقابل تاثیرات یکدیگر بر و دارند ارتباط تنگاتنگی هم با ) اجتماعی و نیروا

بدین منظور ابتدا تعریفی از بعضی مولفه های آسیب های اجتماعی، برای آشنایی  .باشد مفید ها آسیب بروز پیشگیری از برای تواند

 بیشتر بیان می کنیم.

 [12] کلمه ای عربی است که در فارسی دزدیدن و دزدی کردن و بردن مال دیگری معنی شده است. :سرقت

برداشتن چیزی از دیگری بدون اطالع رضایت  -ربودن خدعه آمیز مال غیر  -سرقت را به اشکال گوناگون تعریف کرده اند :  

ربودن متقلبانه شی متعلق به دیگری. در دانش حقوق، سرقت به معنای  -ه زور یا مکر و فریب گرفتن و بردن مال و پول کسی ب-او

،سرقت چنین تعریف 197در ماده  1370ربودن مال و اشیا منقول، بدون رضای او و بر خالف حق است. در قانون مجازات اسالمی 

 [13] شده است : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

 وعیش .پرخاشگرانه آنان است یرفتارها،دوران نیدر ا نینوجوانان از نظر والد یها یژگیو نیاز مشهورتر پرخاشگری:

 ،گونگونا یشود و گسترش روزافزون آن در شکل ها یم انیاز خانواده ها و مرب یاریبس یموجب نگران،نوجوانان انیدر م یپرخاشگر

 [14] کند. یم دیگذارد و آرامش آنان را تهد یم یفمن یانسان ها اثرها یو اجتماع یفرد یر زندگب

 یک عنوان به را پرخاشگری است، دشوار ازپرخاشگری جامعی و دقیق تعریف ارائه که معتقدند شناسان روان از بسیاری

 محققان توجه باعث آنچه.دانند نمی خاصی جامعه و مختص فرهنگ را آن و اند؛ کرده ماعال نوجوانان همه میان در جهانی مشکل

 است، افراد درونی حاالت بر آن ناخوشایند آثار همچنین، و فردی رفتار بین بر آن نامطلوب آثار است، شده پرخاشگرانه رفتار به

 .میگذارند پا زیر کنند، می زندگی آن در که را ای جامعه اخالق و رسوم و را ندارند خود رفتار مهار قدرت غالبا   پرخاشگر نوجوانان
[15] 

تغییرات به وجود آمده در زندگی فردی و اجتماعی هر فرد با پیدایش پدیده اینترنت بر کسی  وابستگی به اینترنت:

جتماعی افراد تاثیرات و تغییرات زیادی را ایجاد کرده است. پوشیده نیست. فناوری اینترنت در زوایای مختلف زندگی خصوصی و ا

در اکثر خانواده های امروزی حداقل یک کاربر اینترنت وجود دارد و در جوامع پیشرفته تر تمام اعضا خانواده استفاده از اینترنت 

تسریع در امور ،ای خصوصی و دولتیارگانه،سازمان ها ،را امری اجتناب ناپذیر می دانند. ارتباط سریع با افراد و موسسات

 ،رشداقتصادی و در نهایت رشد اجتماعی افراد و ارتقاء سطح آگاهی مردم از مهمترین دستاوردهای اینترنت به شمار می آید،مالی

 [13] اما آنچه که قابل تامل است پیامدهای فردی و اجتماعی آن است که اعتیاد به اینترنت از مهمترین آنهاست.

کارشناسان مهم ترین مشکل اعتیاد اینترنتی را پنهان بودن آن می دانند. اعتیاد بین انسان و دستگاه است به طوری که در 

 [16] به شدت گسترش یافته است. کشورهایی شبیه به ایران ترس از فناوری اینترنتی در بین والدین

یعنی خانواده است. طالق در لغت به  ،طالق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه ق:طال

معنی رهاشدن از عقد نکاح و فسخ کردن عقد نکاح بوده و پدیده ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می دهد تا تحت 

 شرعی قانونی، قالب اصول در یکدیگر از زوجین شدن جدا دا شوند. طالقشرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر ج

    [17] ندارند. یکدیگر نسبت به تعهدی و تکلیف وظیفه، هیچگونه زوجین آن از بعد که است عرفی و

وجود دارد، منتها حدود آن در جوامع  پدیده ای اقتصادی است که تقریبا در تمام جوامع طبقاتی بصورت چشمگیر فقر:

مختلف، متفاوت است. فقر نسبی است و با گرسنگی تفاوت دارد. فقر آموزشی و فقر فرهنگی کامال با گرسنگی متفاوت است. درآمد 

. ستکم، تعلیم وتربیت ناقص، درصد افراد غیر ماهر در نیروی کار و زندگی در خانه های نامناسب از مالک های تشخیص فقر ا

 [16] بنابر عقیده برخی تاثیر فقر در زندگی مردم به قدری باالست که می توان فقر را به صورت فرهنگ فقر تعریف نمود.

 بودنپایین صرفا نه و گرفت درنظر اساسی هایقابلیت از محرومیت صورت به باید را فقر که ( بیان کرده1394آمارتیاسن ) 

 هایومکان هازمان در است ممکن که است نسبی مفهوم محرومیت خود است. البته فقر شناسایی متعارف ضابطه که مدهادرآ

نظیرغذا،  امکاناتی از محرومیت فقر، است ممکن توسعه حال در کشور یک در معنی که این باشد؛ به متفاوتی داشته تعریف مختلف،
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 شرایط از نسبی برمحرومیت یافتهتوسعه کشور یک در کهحالی در است ضروری تحیا ادامه برای که شود تلقی دارو مسکن،

  [18] .دارد داللت متوسط زندگی یک وامکانات

 

 مبانی نظری پژوهش 
ع انوا هدگایددو  نیدر ای است. اجتماع یشناس بیدر آساقتصادی و روانشناختی  یها نظرگاهچارچوب نظری این تحقیق 

ه حوز نیانجام گرفته در ا قاتیتحق یها افتهبه عنوان مثال در دیدگاه اقتصادی، ی. ردیگی جامعه مورد توجه قرار م یهایژگیو

ر ت نییبا پا کهی رابطه وجود دارد، بطور یاجتماع یها بیآس ریافراد و وقوع جرم وسا یاقتصاد تیوضع نیکه ب دهدی نشان م

رم ج عطالق، انوا اد،یچون اعت یاساس مسائل ومعضالت نیبر ا.شودیافزون م یاجتماع یبهایوقوع آس زانیرفتن سطح درآمد بر م

دارد و  یرمناسبت تیوضع یطبقات اقتصاد ریطبقه متوسط نسبت به سا دگاهید نیاست. از ا تر جیرا یاقتصاد نییدر طبقات پا

سطح  بودن نییمناطق پا نیا یاساس یژگیکه و شوند،یه مشناخت زیخ بیطبقه به عنوان مناطق آس نیدر ا بیآس وعیاغلب ش

 شود که سر منشاء یدر نظر گرفته م یاجتماع عیمعضل وس کیفقر به عنوان  دگاهید نیافراد ساکن در آن است. در ا یاقتصاد

 [4] .است یاجتماع یبهایآس ریسا

 عنوان بهو وابستگی به اینترنت  از جمله پرخاشگری یروانشناخت مسائلتماعی، روانشناختی به آسیب های اج دگاهید در

در  یو روح یمناسب، انواع مشکالت روان یتیترب یها وهیش نبود. شودیمگرفته  نظر در یاجتماع یبهایآس وقوع در مؤثر یعامل

 .شود یشناخته م بیو وقوع آس یسعلل اسا ،یبارزه با مشکالت زندگم یبرا ییها وهیآنها در استفاده از ش ییافراد، عدم کارا نیب

 ریدرگ افراد یکه رو یقاتیسالمت جامعه درگرو سالمت افراد است. وتحق کنند،ی م یرویپ دگاهید نیکه از ا ینیبه نظر متخصص

 یکاف یمهارتها ،ستندیبهره مند ن یمناسب یافراد معموال  ازبهداشت روان نیا دهدیاند نشان م انجام داده یاجتماع یبهایدر انواع آس

 یوانشناختر تیوضع به بهبود دگاهید نیاساس، ا نیبرا اند. نا بسامان برخاسته یها مناسب ندارند و اغلب از خانواده یزندگ نهیدر زم

 حفظ سالمت ،یفنون ارتباطفرزندان،  تیها در قبال ترب خانواده و افراد یساز در گرو آگاه یهدف نیچن دارد و دیجامعه تأک افراد

 یاخالق رشد است گرفته صورت یاجتماع یبهایآس یبررس حوزه جهت نیکه درا یقاتیتحق نی. همچندانندیو...م شیخو یروان

 تر نیید پاآنها معموال  از سطح افراد متوسط همراه خو یاخالق یقضاوتها کهی بطور اند. کرده برآورده نییپا سطوح در را افراد نیا

 [4] .بوده است

 

 روش شناسی پژوهش
مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و  –از روش علّی  ،در این پژوهش

-98بودند و در سال  378 ناحیه هر در که پسر و دختر آموزان دانش از نفر 1512 تعداد آنها میان از پسرمتوسطه دوم شهر قم که

نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده بودند. در این پژوهش از  1043مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند و در نهایت تعداد  1397

برای مقایسه نگرش به آسیب های اجتماعی از پرسشنامه ای )محقق ساخته(  .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد

سوال است که در طیف لیکرت 37که روایی )محتوایی( آن توسط اساتید متخصص تایید گردید، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

 بدست آمد که نشانگر پایایی پرسشنامه است. 78/0پنج درجه ای طراحی شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 

 

 یافته های پژوهش

 آموزانيت دانشفراوانی و درصد جنس
آموزان شرکت کننده در پژوهش، دختر درصد دانش 49.8آموران پسر و درصد دانش 50.2بر اساس نتایج به دست آمده، 

 باشند.می
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 آموزاندانش جنسيت درصد و فراوانی :1شماره  جدول

 

 

 

 

 

 فراوانی و درصد دانش آموزان نواحی آموزش و پرورش قم  

 درصد 23.8 ،2ناحیه در آموزاندانش درصد 24.5 ،1ناحیه در آموزاندانش درصد 22.7 آمده، دست به نتایج اساس بر

 .باشندمی تحصیل به مشغول قم 4ناحیه در آموزاندانش درصد 29 و ،3ناحیه در آموزاندانش

 آموزان: فراوانی و درصد نواحی آموزش و پرورش قم دانش 2شماره جدول 

 درصد فراوانی نواحی آموزش و پرورش قم متغیر مورد بررسی

 نواحی آموزش و پرورش قم

 22.7 237 1ناحیه

 24.5 256 2ناحیه

 23.8 248 3ناحیه

 29.0 302 4ناحیه

 100.0 1043 جمع

 

 آموزاندانش فراوانی و درصد نوع مدرسه

آموزان شرکت کننده در پژوهش، درصد دانش 48.3آموران دبیرستانی و درصد دانش 51.36بر اساس نتایج به دست آمده، 

 باشند.هنرستانی می

 آموزان: فراوانی و درصد نوع مدرسه دانش 1 شماره جدول

 درصد فراوانی نوع مدرسه متغیر مورد بررسی

 مدرسه نوع

 51.7 539 دبیرستان

 48.3 504 هنرستان

 100.0 1043 جمع

 

 آموزانفراوانی و درصد پایه تحصيلی دانش 

درصد  19.3آموزان در پایه یازدهم و درصد دانش 51.6آموران در پایه دهم، درصد دانش 29.1بر اساس نتایج به دست آمده، 

 باشند.وازهم میآموزان شرکت کننده در پژوهش، در پایه ددانش

 آموزان: فراوانی و درصد پایه تحصيلی دانش 2 ل شمارهجدو

 درصد فراوانی پایه تحصیلی متغیر مورد بررسی

 پایه تحصیلی

 29.1 304 پایه دهم

 51.6 538 پایه یازدهم

 19.3 201 پایه دوازدهم

 100.0 1043 جمع

 درصد فراوانی جنسیت متغیر مورد بررسی

 جنسیت

 50.2 524 پسر

 49.8 519 دختر

 100.0 1043 جمع
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 ختر و پسر نسبت به آسيب های اجتماعی مقایسه نگرش دانش آموزان د

   .است شده ارائه 5 شماره جدول در که شد استفاده مستقل های گروه برای t آماری روش از فرضیه، این آزمون برای

 (5)جدول شماره 

 ميانگين تعداد جنس
   انحراف

 استاندارد
t 

 درجه آزادی

(df) 

سطح معنی 

 (sigداری )
f 

 15/14 113/107 521 پسر
8/6 1038 01/0 6/16 

 33/11 705/101 519 دختر

 

نتایج به دست آمده نشان داد، بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر به آسیب های اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد و با 

ن آسیب ها مربوط ( و کمتری113/107توجه به آمارتوصیفی، بیشترین میانگین نگرش به آسیب های اجتماعی مربوط به پسران )

 ( می باشد و در نتیجه آسیب های اجتماعی در پسران بیشتر از دختران است.705/101به دختران )

 

 مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به مولفه های آسيب های اجتماعی 

 ارائه شده است.  6ره برای گروه های مستقل استفاده شد که در جدول شما tبرای آزمون این فرضیه، از روش آماری 

 (6)جدول شماره 

 ميانگين تعداد مولفه/جنس
انحراف 

 استاندارد
t 

درجه آزادی 

(df) 

 سطح معنی داری

(sig) 
f 

 سرقت

 

 34/5 33/18 523 پسر
57/8 1040 00/0 65/36 

 04/4 81/15 519 دختر

 پرخاشگری
 30/4 29/23 524 پسر

13/2- 1041 06/0 39/3 
 94/3 84/23 519 دختر

وابستگی به 

 اینترنت

 01/6 11/20 523 پسر
49/3 1040 23/0 41/1 

 62/5 85/18 519 دختر

 طالق
 55/3 69/26 523 پسر

94/4 1040 60/0 26/0 
 32/3 64/25 519 دختر

 فقر
 93/4 72/18 524 پسر

16/4 1041 00/0 54/16 
 07/4 55/17 519 دختر

 

مشاهده می شود در بعد سرقت و فقر از لحاظ آماری معنادار می باشد، یعنی بین نگرش  6جدول شماره  همان گونه که در

دانش آموزان دختر و پسر به آسیب های اجتماعی در بعد سرقت و فقر تفاوت معنادار وجود دارد اما در بعد پرخاشگری، وابستگی 

ه به آمارتوصیفی، سرقت در پسران بیشتر از دختران است، پرخاشگری در به اینترنت و طالق تفاوت معنادار وجود ندارد و با توج

فقر  ،دختران بیشتر از پسران است، وابستگی به اینترنت در پسران بیشتر از دختران است، طالق در پسران بیشتر از دختران است

 در پسران بیشتر از دختران است.
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 ب های اجتماعی در دبيرستان ها و هنرستان ها مقایسه نگرش دانش آموزان نسبت به آسي

 ارائه شده است. 7برای گروه های مستقل استفاده شد که در جدول شماره  tبرای آزمون این فرضیه، از روش آماری 

 (7)جدول شماره 

 t استاندارد   انحراف ميانگين تعداد نوع مدرسه
 درجه آزادی

(df) 

سطح معنی 

 (sigداری )
f 

 96/11 12/102 538 دبيرستان
9/5- 1038 005/0 05/8 

 81/13 86/106 502 هنرستان

 

یافته های پژوهش نشان داد، بین نگرش دانش آموزان به آسیب های اجتماعی در دبیرستان و هنرستان تفاوت معنادار وجود 

( و کمترین آسیب 86/106به هنرستان )دارد و با توجه به آمارتوصیفی، بیشترین میانگین نگرش به آسیب های اجتماعی مربوط 

 ( می باشد و در نتیجه آسیب های اجتماعی در هنرستان بیشتر از دبیرستان است.12/102ها مربوط به دبیرستان )

 

 مقایسه نگرش دانش آموزان نسبت به مولفه های آسيب های اجتماعی در دبيرستان ها و هنرستان ها  

 ارائه شده است. 8برای گروه های مستقل استفاده شد که در جدول شماره  tی برای آزمون این سوال، از روش آمار

 (8)جدول شماره 

 ميانگين تعداد مولفه/نوع مدرسه
انحراف 

 استاندارد
t 

درجه 

 (dfآزادی )

سطح معنی 

 (sig) داری
f 

 سرقت

 

 57/4 13/16 538 دبیرستان
48/6- 1040 006/0 60/7 

 05/5 07/18 504 هنرستان

 پرخاشگری
 00/4 19/23 539 نادبیرست

05/3- 1041 18/0 76/1 
 23/4 97/23 504 هنرستان

وابستگی 

 به اینترنت

 74/5 79/18 539 دبیرستان
98/3- 1040 74/0 10/0 

 88/5 22/20 503 هنرستان

 طالق
 27/3 14/26 539 دبیرستان

26/0- 1040 01/0 74/6 
 68/3 20/26 503 هنرستان

 فقر
 44/4 87/17 539 دبیرستان

91/1- 1041 51/0 41/0 
 67/4 42/18 504 هنرستان

 

نتایج به دست آمده نشان داد، بین نگرش دانش آموزان در دبیرستان ها و هنرستان ها در بعد سرقت و طالق تفاوت معنادار 

نادار وجود ندارد و با توجه به آمارتوصیفی، مولفه های آسیب وجود دارد اما در بعد پرخاشگری، وابستگی به اینترنت و فقر تفاوت مع

 های اجتماعی در هنرستان ها بیشتر از دبیرستان ها می باشد.

 

     مقایسه نگرش دانش آموزان نسبت به آسيب های اجتماعی در نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر قم

 ارائه شده است.  9یل واریانس یک طرفه استفاده شد که در جدول شماره برای آزمون این فرضیه، از روش آماری تحل
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 (9)جدول شماره 

 ميانگين تعداد ناحيه
   انحراف

 استاندارد

 درجه آزادی

(df) 

سطح معنی 

 (sigداری )
f 

 73/12 35/104 235 ناحيه یک

3 25/0 36/1 
 40/14 69/103 256 ناحيه دو

 83/13 82/105 248 ناحيه سه

 47/11 90/103 301 ناحيه چهار

 

بین نگرش دانش آموزان به آسیب های اجتماعی در نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر قم  9با توجه به جدول شماره 

تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به آمارتوصیفی، میانگین نگرش به آسیب های اجتماعی به ترتیب از بیشترین به کمترین 

 ( می باشد.69/103( وناحیه دو)90/103( و ناحیه چهار )35/104( و ناحیه یک )82/105به ناحیه سه ) مربوط

 

مقایسه نگرش دانش آموزان نسبت به مولفه های آسيب های اجتماعی در نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر 

 قم 

 ارائه شده است.  6که در جدول شماره برای آزمون این فرضیه، از روش آماری تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد 

 (10)جدول شماره 

 ميانگين تعداد نوع مولفه/ناحيه
انحراف 

 استاندارد

درجه آزادی 

(df) 

سطح معنی 

 (sig) داری
f 

 سرقت

 69/4 84/16 237 ناحیه یک

3 007/0 05/4 
 24/5 08/17 256 ناحیه دو

 26/5 95/17 248 ناحیه سه

 36/4 53/16 301 ناحیه چهار

 رخاشگریپ

 17/4 56/23 237 ناحیه یک

3 95/0 10/0 
 36/4 68/23 256 ناحیه دو

 11/4 49/23 248 ناحیه سه

 93/3 52/23 302 ناحیه چهار

وابستگی به 

 اینترنت

 93/5 70/19 236 ناحیه یک

3 004/0 45/4 
 21/6 35/18 256 ناحیه دو

 36/5 72/19 248 ناحیه سه

 76/5 06/20 302 چهارناحیه 

 طالق

 48/3 09/26 236 ناحیه یک

3 13/0 88/1 
 65/3 46/26 256 ناحیه دو

 39/3 35/26 248 ناحیه سه

 36/3 82/25 302 ناحیه چهار

 فقر
 32/4 23/18 237 ناحیه یک

3 84/0 28/0 
 72/4 10/18 256 ناحیه دو
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 86/4 29/18 248 ناحیه سه

 36/4 97/17 302 احیه چهارن

 

مشاهده می شود بین نگرش دانش آموزان در نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر قم  10همان گونه که در جدول شماره 

د ندارنسبت به مولفه های آسیب های اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد اما در بعد پرخاشگری، طالق و فقر تفاوت معنادار وجود 

و با توجه به آمارتوصیفی، میانگین نگرش به مولفه های آسیب های اجتماعی به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارتند از: ))سرقت 

ناحیه یک، ناحیه چهار و ناحیه  ،ناحیه یک و ناحیه چهار به ترتیب بیشتر است. پرخاشگری در ناحیه دو ،ناحیه دو ،در ناحیه سه

شتر است. وابستگی به اینترنت در ناحیه چهار، ناحیه سه، ناحیه یک و ناحیه دو به ترتیب بیشتر است. طالق در سه به ترتیب بی

یب ناحیه دو و ناحیه چهار به ترت ،ناحیه یک ،ناحیه یک و ناحیه چهار به ترتیب بیشتر است. فقر در ناحیه سه ،ناحیه سه ،ناحیه دو

 بیشتر است((.
 

 نتيجه گيری
با توجه به یافته های پژوهش دریافتیم که تفاوت معنادار بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به آسیب های 

اجتماعی وجود دارد و آسیب های اجتماعی در پسران بیشتر از دختران است. از نظر نوع مدرسه تفاوت معنادار است و آسیب های 

ا است. از نظر مقایسه بین ناحیه های آموزش و پرورش شهر قم تفاوت معنا دار نبود اجتماعی در هنرستان ها بیشتر از دبیرستان ه

 و تنها از طریق آمار توصیفی تفاوت هایی دیده شد.

گذاری روی آموزش دانش آموزان جهت  به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق حاضر، می توان نتیجه گرفت سرمایه 

دارد. این نتیجه، چراغ راهی است که نشان موثری نقش  اجتماعی در کاهش آسیب هایز آن، آشنایی با آسیب ها و پیشگیری ا

، اگر در جهت تقویت نگرش های اجتماعی وزارت آموزش و پرورشن و عوامل دست اندرکار تصمیم گیرنده در لیمی دهد که مسئو

و به تبع آن در  آموزش و پرورشهای اجتماعی در برآیند، شاهد کاهش آسیب دانش آموزان و مربیان تعلیم و تربیت و اعتماد 

 خواهیم بود.جامعه 

آموزش نامناسبی که کودک از طریق جامعه و خانواده دریافت می کند، یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز رفتارهای 

به  مال بسیار زیاد تبدیلانحرافی است. به هنگامی که یک کودک در یک محیط خانوادگی ناسالم و ناسازگار پرورش یابد، به احت

 شود. می تبدیل به یک نوجوان یا جوان مجرمیا ناسازگار می شود و در صورتی که شرایط جامعه ناسالم باشد  یک کودک ناسالم
[3] 
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