مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 2588-6967
www. jonahs.ir

سال چهارم ،شماره  ،46اسفند 1400

نقش مشاوران در مراقبت دانش آموزان دختر در برابر آسیب های اجتماعی دبیرستان
های دخترانه نورآباد
سروگل رحمانی  ، 1سید محمد قلمکاریان

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه پیام نور اصفهان (نویسنده مسئول)
 2استاد دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر به نقش مشاوران در مراقبت دانش آموزان دختر در برابر آسیب های اجتماعی دبیرستان های دخترانه
نورآباد می باشد  .تحقیق حاضر را می توان از نوع تحقی پیمایشی توصیفی دانست  ،در عین حال تحقیق به صورت میدانی به
انجام می رسد  .جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دلفان می باشند .آمار دانش آموزان  840نفر می
باشند از روش خوشه ای و تصادفی استفاده شد و حجم نمونه بدست آمده  451نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین می
گردد  .یافته های پژوهش نشان میدهد بین میزان تحصیالت والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان ضریب
همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .این همبستگی بین خانواده و مدرسه  ،0/337خانواده و همساالن  ،0/467خانواده و
جامعهپذیری  ،0/225مدرسه و همساالن  ،0/384مدرسه و جامعهپذیری  0/155و همساالن و جامعهپذیری  0/123است.
واژههای كلیدی :مشاوران ،مراقبت ،آسیب اجتماعی ،دانش آموز
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مقدمه :
قرن بیستم  ،قرن شگفتی هاست  .اختراعات  ،اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور
نبوده است  .در آغاز قرن مذکور  ،پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشتته هتای مختلت
علوم رفتاری برای پی بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگی توأم با آرامش و امنیت را به جامعته بشتری نویتد
می داد.
دیری نپائید که با ازدیاد سرسام آو ر بزهكاری و اعمال ضد اجتماعی که حاکی از بی رحمتی و شتقاوت  ،بتی تفتاوتی بته مبتانی
مذهبی و اصول اخالقی و آداب و رسوم و قوانین و مقررات اجتماعی بود  ،آثار شوم ترقی تمدن و پیشرفت صنعت را کته بتدون
پذیرش مسئولیت وجدانی و اخالقی بود آشكار نمود  .پدیده مذکور بر نوجوانان و جوانان بیش از بزرگساالن اثتر مخترب داشتته
است  .در دوره شروع بلوغ ،نوجوان می خواهد بداند چه شأن و منزلتی در اجتماع دارد و نقش خود را چگونه بایتد ایفتا نمایتد .
نوجوان در تالش برای تحقق بخشیدن به خواسته های درونی و ارضاء خاطر خویش به اعمال خشن دست می زنتد و گتاهی بتا
مخاطراتی مواجه می گردد .
آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین
بیماریهای عضوی وانحرافات اجتماعی قائل میشود در واقع با شكلگیری و رشد جامعهشناسی در قرن نوزدهم میالدی بهره-
گیری از علوم م ختل برای بیان فرایندهای اجتماعی نیز معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطالحات و واژه های رایج در
علوم دیگر چون زیست شناسی ،علوم پزشكی ،زمین شناسی و مانند آن در جامعهشناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می
توان آسیبشناسی را نام برد .آسیبشناسی عبارت است از مطالعه و شناخت ریشهی بینظمیها در ارگانیسم انسانی بنابراین در
مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه ،اصطالح آسیب شناسی اجتماعی برای مطالعه وریشهیابی بی نظمیهای اجتماعی بكار
میرود ( ستوده1374 ،؛ )11
هرگاه وضع محیط خانوادگی توأم با اتحاد و اتفاق و همبستگی نباشد نوجوان هادی و حامی و راهنمتایی نیتز نداشتته باشتد در
معرض مشكالت بیشتری قرار می گیرد  .شناخت دقیق و علمی مشكالت رفتاری کودکتان و علتت مستبب آنهتا اولتین گتام در
جهت پیشگیری و اصالح آنها و روند سالمت جامعه می باشد  .عوامل موثر در ایجاد و بروز اختالالت رفتاری نوجوانان مخصوصتا
دانش آموزان مسئله ای است که نظر دست اندرکاران تعلیم و تربیت و روانشناسان و جامعه شناسان را به خود جلب کرده استت
 .مشكالت عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان که نتیجه اجتناب ناپذیر فقر و بیمتاری و جهتل و بتدرفتاری و نابستامانی هتای
خانوادگی و کاستیه ای آموزشی  ،فرهنگی و اجتماعی است شدیدا مانع رشد و بالندگی و وصول آنان بته کمتاالتی استت کته در
خلقتشان مقدر شده است  .متاسفانه اکثر مردم به درستی نمی دانند که هر گاه فرزندانشان از امكانات رشتد و پترورش صتحیح
برخوردار باشند چه زندگی ارجمندی در انتظارشان است .
مط العات اخیر نشان می دهد که دست کم  %12تمام جوانان  %22جوانان پسر پیش از پایان بردن این دوره احتمتاال در دادگتاه
های نوجوانان حاضر شده اند .در سال  1980افراد زیر  18سال که تنهتا  %28کتل جمعیتت آمریكتا را تشتكیل متی دادنتد در
2
جوانتان
بسیاری از جرائم درصد بسیار باالئی از جرائم را احراز کردهاند .از عوامل مهمی که در بروز اختتالل رفتتاری نوجوانتان و

-منشي طوسي  ،محمدتقي  ،1369 ،ص 4

2
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نقش دارد و بسیار مورد توجه می باشد  ،عوامل خانوادگی و ساختار خانوادگی می باشد  .بررسیهای انجام شده نشان متی دهتد
که تبعیض در خانواده و توجه بیش از اندازه والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر بعضی از والدین نستبت بته فرزنتد گتاهی
3

سبب نفرت و بدبینی می شود و مشكالتی را فراهم می آورد .

در تحقیقی که بوسیله دکتر احدی و همكارانش انجام گرفته است نشان میدهد که عوامل متعدد فردی  ،خانوادگی و محیطتی
4

در بروز اختالالت رفتاری در دانش آموزان ایرانی نقش دارد .

شناخت عوامل روانی  ،اجتماعی  ،مخصوصا در خانواده و محیط زندگی که سبب بسیاری از مشكالت رفتاری و اخالقتی هستتند
نه تنها برای خانواده بلكه برای جامعه و دست اندرکاران تعلتیم و تربیتت امتری ضتروری و واجتب میباشتد تتا بتواننتد از بتروز
مشكالت و اختالالت رفتاری جلوگیری نمایند و بعضا افراد مبتال شده را به شیوه ای موثر  ،درمان و اصالح نماینتد و از ایتن راه
خانواده های بسیاری را از ناراحتی و سردرگمی نجات دهند  .امیدواریم که باتحقیقات و پژوهشهای مناسب و بكار گرفتن نتتایج
تحقیقات در زندگی خانوادگی و اجتماعی در آینده نه چندان دور شاهد از بتین رفتتن کاستتیها و مشتكالت رفتتاری نوجوانتان
باشیم .
بیان مسئله :
یكی از عوامل مهم پیشرفت هر جامعه رشد و پویائی علم و فرهنگ می باشد و این زمانی بدست خواهد آمد که جامعه به نستل
جوان بیشتر اهمیت داده و در صدد رفع مشكالت این قشر برآید و راه را برای آنان هموار کرده تا بتوانند از استتعدادهای نهفتته
در خود استفاده بهینه نمایند  .اگر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش هر انسان از ابتدا با اصول صحیح همراه باشتد  ،بتا کمت
مشاوره جلوی بسیاری از نابسامانی های بحران نوجوانی گرفته می شتود و شخصتیت افتراد بتر استا

اصتول مثبتت جامعته و

هنجارهای پذیرفتنی اجتماع شكل می گیرد که با توجه به راهبردهای مشاوره ای مشاوران و روانشناستان بایتد گفتت ي آیتا متی
توان میزان آسیب های روانی و اجتماعی نوجوانان را کاهش داد و تا چه میزان با کم

الگوهای مشتاوره ای متی تتوان از بتروز

ناهنجاری ها و بزهكاریهای سنین نوجوانی جلوگیری به عمل آورد ؟
مشاوره جهت راهنمایی افراد در تمام سنین می باشد  .حال که بحث در خصوص دوران نوجوانی که تتوام بتا بلتوغ و بحرانهتای
گوناگون می باشد وجود مشاور در کنار دانش آمتوزان و ارائته الگوهتای مشتاوره ای بته آنتان در رشتد اجتمتاعی و هنجارهتای
پذیرفتنی جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت .

-بي طرف  ،سعيده 1376 ،

3

-احدي  ،محسني 1371 ،

4
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ضرورت و اهمیت موضوع :
آسیب شناسی روانی  ،رفتار  ،احساسات و هیجانهای افراد را از نظر بختورد بتا محتیط متورد بحتث قترار متی دهتد  .هم نتین
چگونگی احسا

متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد با آنان را بررسی می نماید  .آسیب شناسی روانی علمتی استت کته

در آن کوشش می شود  ،با به کار گرفتن اصول اساسی روانشناسی رفتار نابهنجار شناخته شده  ،علل آن موردبررسی قرار گیترد
5

.

به منظور ایجاد ارتباط مطلوب با محیط و برای بكارکیری عالئق و استعدادهای دانش آموزان در مسیرهای مناستب بنحتوی کته
6

نیازهای جامعه از جهات مختل تامین گردد برنامه راهنمایی طرح ریزی شده است .
مشاوره دادن پند و اندرز نیست  ،پاسخ دادن به سواالت و یافتن راه حل مشكالت نیست  ،دستور دادن و تعیین تكلیت کتردن
7

نیست  ،دادن اطالعات نیست  ،تجزیه و تحلیل مراجع هم نیست  .گاستاد مشاوره را چنین تعری می کند ي
«مشاوره ی

جریان یادگیری است که از طریق رابطه بین دو نفر انجام میگیترد  .در ایتن رابطته مشتاور بتا داشتتن مهارتهتا و

صالحیتهای علمی و حرفه ای می کوشد مراجع را با روشهای منطبق بر نیازمندیهایش یاری کنتد تتا بیشتتر ختود را بشناستد و
بینشی را ک ه به این طریق نسبت به خویشتن کسب می کند در رابطه اش با هدفهای معتین واقتع بینانته و ادراد شتده بطتور
موثری مورد استفاده قرار دهد و بالنتیجه فردی خالقتر و شادمان تر در جامعه خود بارآید  .هم نتین نظریته پتردازان دیگتری
هم ون سی گیلبرت رن  ،م

دانیل تعاریفی از مشاور و مشاوره ارائه داده اند .

مشاور و وجود مكانی برای مشاوره به کم

8

9

می کند تا بتوانند راه حل مشكالت و پاسخ سوالهای بی جواب ختود را یافتته و آالم

خود را تسكین دهد .
نوجوانان همراه با بلوغ خود دچار بحرانی شده که نمی دانند آیا در دوران کودکی بستر متی برنتد یتا پتا بته دنیتای بزرگستاالن
گذاشته اند  .در اینجا مشاوران با کم

و راهنمایی اصولی و صحیح آنان کم

می کنند تا این بحتران را بتا آرامتی پشتت ستر

بگذارد .

-آزاد  -حسين . 1372 ،

5

-حسيني  -سيد مهدي 1369 ،

6

-Gastad
-C.Gilbert wren
-MC . Daniel
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زمانی که مشاور قدم به قدم با نوجوانان همراه باشد و برنامه های ویتژه و ستاعات خاصتی را جهتت توضتیح پتاره ای از مستائل
مربوط به امور مشاوره ای و مسائل اخالقی دانش آموزان در مدار

اختصاص یابد  ،به خوبی با کار مشاور و اطاق مشتاوره آشتنا

می شوند و همانند آموزگار با آنان همراه است  .به منظور تحقق این اهداف الزم است که پژوهشهایی در این خصوص بعمل آید
و محقق را بر آن داشت که پژوهشی را با عنوانی که موضوع مذکور را در بر داشته باشد و هم نین ضرورتهای زیر را هتم در بتر
گیرد به انجام رساند.
اهم ضرورتهای این پژوهش به شرح زیر می باشد ي
-

موضوع پژوهش جزء عناوین اولویتی سازمان آموزش و پروش استان همدان در سال  1382است .
با توجه به اینكه تقریبا

جمعیت ایران را دانش آموزان تشكیل می دهند وجود این پژوهش از ضتروریات عینتی استت و

در حوزه آموزش کمبود چنین تحقیقاتی احسا
-

می شود .

ارائه راههائی برای شناخت مشاور و مشاوره  ،راه را برای جلوگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و کاهش این آسیب هتا
در کشور فراهم خواهد ساخت .

اهداف اجرای طرح
الف  :هدف كلی :
نقش مشاوران در مراقبت دانش آموزان دختر در برابر آسیب های اجتماعی دبیرستان های دخترانه نورآباد
بي هدف جزئی ي
-

بررسی اینكه چرا کمتر از مشاوران در مدار

خصوصا در مدار

تعداد زیادی از دانش آموزان هر مدرسه فقط از ی

متوسطه استفاده می شود و اگتر هتم هستت چترا بترای

یا دو مشاور استفاده می شود .

-

تعیین نقش تحصیالت والدین در کاهش آسیب روانی و اجتماعی .

-

بررسی میزان درآمد خانواده در ایجاد یا کاهش آسیب های روانی و اجتماعی .

-

بررسی علل مشكالت تحصیلی نوجوانان از دیدگاه دانش آموزان .

-

بررسی معضالتی چون طالق و مرگ یكی از والدین در ایجاد آسیب های روانی و اجتماعی .

-

بررسی دوره نوجوانی و بحران این دوران در بروز آسیب های روانی و اجتماعی .

-

بررسی شناخت نوجوانان از عملكرد مشاوران در مدار
بررسی نقش و عملكرد مشاوران در مدار

.

از دیدگاه دانش آموزان .

فرضیه ها تحقیق ي
-1میزان تحصیالت والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان همبستگی وجود دارد .
-2میزان درآمد خانواده با آسیب های روانی و اجتماعی همبستگی وجود دارد.
-3بین سطح نمره دانش آموزان با آسیب های روانی و اجتماعی رابطه وجود دارد .
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-4بین ع ملكرد مشاوران در مدار

و دیدگاه دانش آموزان نسبت به کار مشاوران رابطه وجود دارد .

پیشینه پژوهش:
ال ) در تحقیقی که در سال  1376توسط خانم مریم آشوری به راهنمایی آقای دکتر حسن احدی تحت عنوان «بررسی عوامتل
روانی  -اجتماعی موثر بر اختالالت رفتاری نوجوانان  13الی  16ساله مقطع راهنمتائی » انجتام شتده  ،نشتان داده استت  ،کته
والدین دانش آموزان دارای اختالل رفتا ری  ،در مقایسه با دانش آموزان عادی دارای ستازگاری کمتتری متی باشتند  .هم نتین
مشخص شد سطح تحصیالت والدین دانش آموزان دارای اختالل رفتاری پایین تتر از ستطح تحصتیالت والتدین دانتش آمتوزان
عادی است و خانواده های دانش آموزان دارای اختالل رفتاری در مقایسه با دانش آموزان عادی از درآمد کمتری برخوردارند  ،و
این خانواده ها از تعداد اوالد بیشتری برخوردارند و هم نین بین از دست دادن پتدر و متادر واختتالل رفتتاری فرزنتدان رابطته
0

وجود دارد .

1

ب)در تحقیقی که در سال  1374توسط خانم سیده هاجر سیدعلیخانی به راهنمایی آقای دکتر حسن احدی تحت عنوان «علل
و عوامل افت تحصیلی در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان در منطقه شهریار» انجام شده بود هدف چنین بوده است که ي
-1متوجه نمودن والدین به نكاتی که موجب عقب ماندگی درسی می شود .
-2آ گاهی مسئوالن و معلمان  ،به موقعیت خاص این دانش آموزان و عوامل بازدارنده در یادگیری .
نتیجه این تحقیق اینگونه است که بین شغل پدر  ،تعداد افراد خانواده و افت تحصیلی دانش آمتوزان رابطته معنتی داری وجتود
ندارد ولی بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی تا حدودی و میزان تحصیالت و افت تحصیلی رابطه معنی داری وجتود دارد
1

.

1

ج)در تحقیق دیگری که در سال  1380توسط خانم ها فروغ پهلوانی و زهره علیمحمدی و ستیمین قتاری بته راهنمتایی آقتای
دکتر حسن احدی تحت عنوان «بررسی علل روانی  -اجتماعی اختالالت رفتاری در نوجوانتان دختتر مقطتع ستنی  12التی 15
سال در سه ناجیه کرج (ی

 -سه  -چهار) انجام شده مشخص شده است .

والدی ن دانش آموزان دارای اختالل رفتاری در مقایسه بتا دانتش آمتوزان عتادی دارای ستازگاری کمتتر و درآمتد کمتتر ستطح
تحصیالت پایین تر می باشد  ،هم نین بین از دست دادن والدین (یكی یا هر دوآنها) و اختالل رفتتاری فرزنتدان رابطته وجتود
دارد و عالوه بر آن بین از هم گسیختگی کانون خانواده و اختالل رفتاری فرزندان رابطه وجود دارد .

آشوري  -مريم . 1376 ،سيدعليخاني  -سيده هاجر .1374-پهلواني  -عليمحمدي  -وقاري . 1380

1

2
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د)در تحقیقی که در سال  1372توسط آقای غالمرضا مصلحی به راهنمایی آقای دکتر حسن احدی تحت عنوان «بررستی علتل
افت تحصیلی دانش آموزان» انجام شده ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی پائین دانش آموزان  ،درآمد و تحصیالت کم والدین (بتی
سواد یا با تحصیالت ابتدایی و زیر دیپلم ) از از علل افت تحصیلی دانش آموزان بوده است  .و هم نین  %68کل دانتش آمتوزان
3

در منزل فردی را جهت رفع اشكاال درسی خود ندارند .
و)در تحقیقی که بوسیله آقای عبا

ساالری و به راهنمایی آقای دکتر هاشتمیان در ستال  1374تحتت عنتوان «تتاثیر فقتدان

والدین بر اختالالت رفتاری کودکان انجام شد نشان داده شد که سطح تحصیالت مادر کودکانیكه دارای اختالل رفتتاری بودنتد
بطور معنی داری از سطح تحصیالت مادر گروه مقایسه پایین تر بوده است و هم نین مشخص شد که میزان تحصیالت پدر بتر
روی رفتار کودکان ت اثیر داشته است و سطح تحصیالت پدران گروه مورد مطالعه بطور معنتی داری از ستطح تحصتیالت پتدران
گروه مورد مقایسه پایین تر است .هم نین مشخص شد که میان تربیت تولد فرزندان .
پیشنیه های خارجی :
درباره اختالالت رفتاری کودکان در خارج از کشور تحقیقات زیادی صورت گرفته است  ،گرچه همه نتایج تحقیقات را نمی توان
در ایران کافی دانست ولی به لحاظ تشابه با موضوع در اینجا بعضی از تحقیقات انجام شده ذکر میشودي
ال )در مطالعه ای که توسط بریچ در سال  1972میالدی با حجم نمونه بزرگتری صورت گرفتته بتود  ،نتتایج بدستت آمتده در
مورد افراد دارای اختالل رفتاری را تائید کرد ي فقدان پدر و مادر در دختران سن صفر الی  4سالگی آسیب زا بوده است  .بعتالوه
4

در دختران صفر الی  4سالگی مرگ مادر به طور معنی داری باالتر بوده است .
ب)خانواده های از هم پاشیده بطور معنی داری با بزهكاری مرتبط هستند و در خانواده هایی کته از هتم پاشتیده نیستتند ولتی
خشونت متقابل والدین  ،بی تفاوتی  ،بی عاطفگی و فقدان اشتیاق در بین آنها دیده می شود و بزهكاری بیشتر در ختانواده هتای
از هم پاشیده بوده است  ،خانواده های افراد بزهكار نسبت به افراد غیربزهكار بیشتر اوقات تلخی می نموده اند و بیشتتر نستبت
به فرزندانشان بی تفاوت و خشن بوده اند و برای تربیت فرزندان از کفایت کمتری برخوردار بوده اند و محبتت و عالقته کمتتری
نسبت به یكدیگر داشته اند .والدین افتراد بزهكتار بته احتمتال زیتاد دارای حتداقل عاطفته بترای فرزندانشتان میباشتند  .و در
زندگیشان مشكالت بسیار متفاوت شخصی و سابقه پلیسی دارندو بیشتر دارای رفتارهای خشونت آمیز بوده اند .

-مصلحي  -غالمرضا . 1372 ،

1

3

-Chess . S.S Thamas , 1984 .
-Mussen and kagan , 1984 .
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روش تحقیق :
از آنجایی که مطالعات توصیفی برای بدست آوردن اطالعات مربوط به موقعیت ی

پدیده انجام می شود و از طرف دیگر در

مطالعات توصیفی پژوهشگر سعی می کند تا آن ه هست را بدون هی گونه دخال ت یا استنتاج ذهنی گزارش کند و نتایج عینی
از موقعیت بگیرد  ،لذا برای این تحقیق از روش تحقیقی توصیفی استفاده می شود  .و از آنجائی که تحقیقات توصیفی
تحقیقات پیمایشی

 ،تداومی

8
می توان از نوع تحقی پیمایشی
و همبستگی را در بر می گیرد  .لذا تحقیق 7حاضر را
1

توصیفی دانست  ،در عین حال تحقیق به صورت میدانی به انجام می 9رسد .
ابزار گردآوری داده ها :
-

پرسشنامه محقق ساخته  ،براسا

-

به منظور ارزیابی  ،روایی محتوا  ،پرسشنامه مزبور تنظیم شده و پس از بازنگری و تصویب ناظر محترم به اجرا گذاشته متی

مقیا

لیگرت .

شود .
پایایی ابزار اندازهگیریيجهتاعتبار سنجی پرسشنامه در  30مورد بازآزمایی و از طریق ضریب آلفای کورنباخ تایید یا رد می
گردد .
جامعه پژوهشی :
جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دلفان می باشند .آمار دانش آموزان  840نفر می باشند.
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
از روش خوشه ای و تصادفی استفاده شد و حجم نمونه بدست آمده  451نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین می گردد .
یافتهها پژوهش
فرضیة اول:
میزان تحصیالت والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان همبستگی وجود دارد .
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

-Descriptive
-Surveys studics
- Follow up stdies
-Correlation studies
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جدول  -1ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای بررسیشده
مدرسه

خانواده

*

1
میزان تحصیالت والدین با آسیب های روانی
و اجتماعی فرزندانشان

همساالن

*0/337

*

*0/337

1

*

*0/467

*

*0/384

*

*0/225

*

*0/155

جامعهپذیری

*

*0/467

*

*0/225

*

*0/384

*

*0/155
*0/123

1
*0/123

1

**همبستگی معنیدار است در سطح 0/01
*همبستگی معنیدار است در سطح 0/05
اطالعات ارائهشده در جدول باال نشان میدهد بین میزان تحصیالت والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان ضریب
همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .این همبستگی بین خانواده و مدرسه  ،0/337خانواده و همساالن  ،0/467خانواده و
جامعهپذیری  ،0/225مدرسه و همساالن  ،0/384مدرسه و جامعهپذیری  0/155و همساالن و جامعهپذیری  0/123است.

فرضیة دوم:
میزان درآمد خانواده با آسیب های روانی و اجتماعی همبستگی وجود دارد.
جدول  -2نتایج تحلیل واریانس یکراهه روی میانگین نمرات بین مسئولیت پذیری با سرمایه روانشناختی

میزان درآمد خانواده با آسیب های روانی و
اجتماعی

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

15/782

3

5/261

16718/281

409

40/876

16734/063

412

F

معنیداری

0/943 0/129

اطالعات مندرج در جدول باال نشان میدهد بین میزان درآمد خانواده با آسیب های روانی و اجتماعی تفاوت معنیداری وجود
دارد یعنی با افزایش میزان درآمد خانواده ها نمرات آسیب شناسی روانی اجتماعی دانش آموزان کاهش پیدا می کند .
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فرضیة سوم:
بین سطح نمره دانش آموزان با آسیب های روانی و اجتماعی رابطه وجود دارد
جدول  -3آزمون تی تست بین بین سطح نمره دانش آموزان با آسیب های روانی و اجتماعی
 %95فاصله اطمینان
سطح نمره دانش آموزان با آسیب های T
روانی و اجتماعی

معنیداری تفاوت

درجه
آزادی

64/287

پایین

باال

میانگین
1/5596

451

0/001

1/51327

1/4670

412 150/126

0/001

47/07973

47/6962 46/4633

اطالعات ارائهشده در جدول باال نشان میدهد بین سطح نمره دانش آموزان با آسیب های روانی و اجتماعی تفاوت معنیداری
وجود دارد یعنی با افزایش نمرات بین دانش آموزان نمرات آسیب های روانی و اجتماعی آنها کاهش پیدا می کند .

فرضیة چهارم:
بین عملكرد مشاوران در مدار

و دیدگاه دانش آموزان نسبت به کار مشاوران رابطه وجود دارد .

جدول  -4آزمون تی تست بین عملكرد مشاوران در مدار

و دیدگاه دانش آموزان نسبت به کار مشاوران
 %95فاصله اطمینان

عملكرد مشاوران در مدار و دیدگاه
دانش آموزان نسبت به کار مشاوران

T

درجه

معنیداری تفاوت

آزادی
64/287

پایین

باال

میانگین

451

0/001

1/51327

1/4670

412 150/126

0/001

47/07973

47/6962 46/4633

اطالعات ارائهشده در جدول باال نشان میدهد بین عملكرد مشاوران در مدار
تفاوت معنیداری وجود دارد یعنی با افزایش عملكرد مشاوران در مدار
بیشتر می شود . .
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نتیجه گیری :
فرضیه اولي
اطالعات ارائهشده در جدول باال نشان میدهد بین میزان تحصیالت والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان ضریب
همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .این همبستگی بین خانواده و مدرسه  ،0/337خانواده و همساالن  ،0/467خانواده و
جامعهپذیری  ،0/225مدرسه و همساالن  ،0/384مدرسه و جامعهپذیری  0/155و همساالن و جامعهپذیری  0/123است.
فرضیه دوم ي
اطالعات مندرج در جدول باال نشان میدهد بین میزان درآمد خانواده با آسیب های روانی و اجتماعی تفاوت معنیداری وجود
دارد یعنی با افزایش میزان درآمد خانواده ها نمرات آسیب شناسی روانی اجتماعی دانش آموزان کاهش پیدا می کند .
فرضیه سوم ي
اطالعات ارائهشده در جدول باال نشان میدهد بین سطح نمره دانش آموزان با آسیب های روانی و اجتماعی تفاوت معنیداری
وجود دارد یعنی با افزایش نمرات بین دانش آموزان نمرات آسیب های روانی و اجتماعی آنها کاهش پیدا می کند .
فرضیه چهارم ي

اطالعات ارائهشده در جدول باال نشان میدهد بین عملكرد مشاوران در مدار
تفاوت معنیداری وجود دارد یعنی با افزایش عملكرد مشاوران در مدار

و دیدگاه دانش آموزان نسبت به کار مشاوران

نمرات دیدگاه دانش آموزان نسبت به کار مشاوران

بیشتر می شود .
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