
  

     بررسي ميزان كارايي مراكز جداسازي

  صالحيت هاي طرح جداسازي دانش آموزان وابسته به والدين معتاد فاقد خوابگاه

  

  
  1دكتر ملوك خادمي اشكذري

  چكيده 

شود؛ بلكه، ايـن   اعتياد به مواد مخدر يكي از معضالت اجتماعي است كه عوارض آن به فرد معتاد محدود نمي

دامنة ايـن عـوارض   . گذارد ان ناپذيري را بر جاي ميكند و خسارات جبر عوارض به خانواده و جامعه نيز سرايت مي

يابد؛ خانواده براي اين گروه بـي دفـاع بـه     گاه به انواع جرائم، همچون سوء استفاده از كودكان در خانواده تسري مي

هاي رفتاري تبـديل   كه محل امن و آرامي باشد، به محلي براي آموزش خالفكاري، اعتياد و انواع ناهنجاري جاي آن

هاي طرح جداسازي دانش آموزان از والدين معتاد فاقد صالحيت در چارچوب توجه بـه ايـن    ايجاد خوابگاه. شود يم

هـا، از كـارايي    ها پس از شروع طرح جداسازي خوابگـاه  پژوهش حاضر مدت. گروه از كودكان و مشكالت آنان است

  .مركز فوق الذكر ارزيابي به عمل آورده است

بينـي شـده بـراي طـرح      وهش ارزيابي بررسي اين سؤال اسـت كـه آيـا اهـداف پـيش     هدف اساسي در اين پژ

نظارت دقيق . شوند آيا مشمولين طرح، كامالً طبق شرايط پذيرش و ترخيص مي. جداسازي دقيقاً محقق شده است

هـاي   بر اجراي طرح اعمال مي شود و در بخش دوم سنجش ميزان رضايت مددجويان طرح از زنـدگي در خوابگـاه  

  .طرح است

هـا، علـل    هاي عضو در اجراي اين طرح و موفقيت ها و عدم موفقيت همچنين، بررسي ميزان مشاركت سازمان

كارهاي بهبود وضع طرح مد نظر بوده است؛ روش پژوهش مورد اسـتفاده در بررسـي اسـتنادي و     آن و پيشنهاد راه

اري، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده مسـتقيم و  جمع آوري اطالعات در اين تحقيق با شيوه فيش برد. پيمايشي است

جامعه آماري پژوهش حاضر نيز شامل دو بخش دانش آمـوزان پـذيرش شـده و مسـؤوالن     . غير مستقيم بوده است

  .شود مي هاي آماري اين مطالعه را شامل نمونه) استان كشور 7در( پسر مشمول طرح  53دخترو 483كه جمعاً  است

گيري حاصل شد كه طرح جداسازي در حال حاضـر بـا مشـكالت     اجمالي اين نتيجهها، به طور   در اين بررسي

ها در اين طرح نارسـا و ناكـافي اسـت و ضـوابط      هاي مربوطه و نحوه همكاري ارگان نامه رو است، آئين متعددي روبه

ر نگهـداري  امكانات فيزيكي و رفـاهي مراكـز ناكـافي اسـت و از همـه مهمتـ      . پذيرش و ترخيص نياز به اصالح دارد

بنـابراين، وجـود يـك    . كنـد  ها، آنان را با مشكالت عديـده اي مواجـه مـي    آموزان به مدت طوالني در خوابگاه دانش

بـر   عـالوه . سيستم مشاهده و مددكاري قوي به همراه شرايط مناسب ترخيص، از شرايط ضروري ادامه طـرح اسـت  

حد امكان دانش آموز در محيط زنـدگي طبيعـي خـود بـه     هاي جايگزين ديگر نيز انديشيد تا در  اين، بايد به روش

  .هاي ديگر احتمال خطر براي او كاهش يابد تحصيل بپردازد و به شيوه
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  آموز مراكز جداسازي، والدين فاقد صالحيت ، اعتياد و دانش: كليد واژگان

  مقدمه 

ر وضعيت فعلي جهان خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، تحت شرايط پيچيده اي قـرا 

اكنون با توجه به بافت اجتمـاعي ـ فرهنگـي، گسـترش ارتباطـات، انتقـال       . گرفته است

هاي مادي بشر به واسطة دوري از  الگوهاي مختلف زندگي، تغيير ساختار جوامع، گرايش

مذهب، نفوذ كشورهاي پيشرفته صنعتي، اين وضعيت قابل تأمل است و در اين شـرايط  

متأسفانه، دامنة ايـن بحـران   . اي عمده در جهان استه مسأله موادمخدر جزيي از بحران

  . گير اين كشور نيز شده است با توجه به موقعيت خاص ايران گريبان

ميليون نفر معتاد در سطح جهان و همجواري ما با مراكز عمدة توليـد و   218وجود 

قرار گرفتن در كوتاه ترين مسـير ترانزيـت، باعـت شـده اسـت تـا قاچـاق مـواد مخـدر          

رغم تمهيدات اتخاذ شده در ابعاد  اي كه به يدگي اوضاع فعلي را فراهم سازد، به گونهپيچ

ميليون  1وجود . گوناگون، دامنة اعتياد در اقشار گوناگون بويژه جوانان را تهديد مي كند

و دويست هزار معتاد و هشتصد هزار نفر مصرف كنندة تفنني از معضالت عمده اي است 

  . واده ها و مشكالت متعاقب آن مي شودكه باعث فروپاشي خان

درباره علل اعتياد به مـوراد مختلفـي اشـاره شـده اسـت كـه يكـي از آنهـا، عوامـل          

روابط خانوادگي و الگوهاي رفتاري خانواده نقش مهمي در گرايش افراد . خانوادگي است

ـ    به طور كلي، در اغلب خانواده. كند به طرف مواد مخدر ايفا مي ان كـه  هـاي آشـفته و آن

مشكالت ارتباطي و خانوادگي دارند، اعتياد در بين اعضاي خـانواده شـايع اسـت، تعـداد     

شـود، از محبـت و وابسـتگي     اعضاي زياد است، نيازهاي جسمي و رواني آنان ارضاء نمي

ها و اصـول   عاطفي بي بهره اند، تحقير و سرزنش و نزاع در خانواده حاكم است، به ارزش

در مواردي كـه اعتيـاد   . شوند و بيشتر به دام موادمخدر گرفتار مي اساسي پايبند نيستند

اعضاي خانواده بويژه وابستگي والدين به مواد شديد و همـراه بـا فقـر مـادي و فرهنگـي      

است، عوارض ناخوشايندي به خانواده متحمل مي شود؛ اين عـوارض دامنـة مختلفـي از    

وش مواد مخدر را تا سوء استفاده هاي قرار گرفتن در معرض اعتياد، قاچاق يا خريد و فر

در چنين شرايطي اقدامات پيشـگيرانه در  . گيرد جسمي و جنسي از كودكان را در بر مي

  .چارچوب آموزش و حمايت از فرزندان خانواده ضروري است
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با توجه به سياست هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه شامل مبارزه در دو بعد عرضه 

است، اجراي برنامه هايي به منظور كاهش تقاضـاي مصـرف مـواد     و تقاضاي مواد مخدر

. مخدر و توجه به فرزنـدان خـانواده هـاي معتـادان از اولويـت خاصـي برخـوردار اسـت        

هاي در معرض خطري كه در صـورت عـدم توجـه و مراقبـت بـه گـروه معتـادان و         گروه

ح  جداسازي دانـش  ها، طر در چارچوب اجراي اين سياست. بزهكارانه افزوده خواهند شد

طرح مشترك ستاد مبارزه با مواد مخـدر و  (آموزان از خانواده هاي معتاد فاقد صالحيت 

بـا اجـراي    1369، از سـال  )آموزش و پرورش با همكـاري كميتـة امـداد امـام خمينـي     

طوري كه تا زمان  استان افزايش يافت؛ به 7استان آلوده كشور شروع و به  3آزمايشي در 

دانش آموز دختر و پسر مقاطع مختلف تحصـيلي را تحـت پوشـش     536 انجام پژوهش،

درباره  1378-79قرار داده است؛ اما با توجه به آمار آموزش و پرورش در سال تحصيلي 

شـوند، روشـن اسـت كـه طـي       نفر مي 13549دانش آموزان در معرض خطر كه بالغ بر 

عة طرح را محـدود كـرده   هاي اجرا طرح جداسازي با مشكالتي مواجه شده كه توس سال

اين پژوهش سعي دارد به مشكالت ايـن طـرح بپـردازد؛ بـه گونـه اي كـه بتوانـد        . است

گونـه   آمـوزان دچـار ايـن    راهكارهاي مناسبي براي ادامة اجراي طرح يا حمايت از دانـش 

بنـابراين، بررسـي حاضـر پژوهشـي كـاربردي و از نـوع توصـيفي،        . مشكالت ارايـه كنـد  

هـاي   ن ترتيب، ابعاد مختلف طرح جداسازي و وضعيت فعلي خوابگـاه ارزشيابي است بدي

سؤاالت تحقيق در دو بخش و به . استان كشور مورد ارزشيابي قرارگرفته است 7طرح در 

 :شرح زير مطرح است 

  

كلية اجزاء آئين نامـه طـرح جداسـازي از نظـر انطبـاق بـا وضـعيت فعلـي          :بخش اول 

  :پژوهش تدوين شده است كه به شرح زير است  هاي طرح به صورت سؤاالت خوابگاه

در ) اهداف مذكور در متن آئين نامه طرح جداسـازي (آيا اهداف و اولويت هاي طرح  -1

 :ها عبارتند از  اين هدف. اجراي طرح محقق شده است

  اصالح ساختار خانواده هاي معتاد به صورت يك حركت زير بنايي - 1-1

 انواده افراد معتادجلوگيري از انحرافات اجتماعي در ميان خ - 2-1
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 تربيت فرزندان و جلوگيري از ابتالء آنان به مفاسد ناشي از اعتياد - 3-1

 كمك به ادامة تحصيل اين فرزندان تا سطوح عالي - 4-1

 هاي فني رشد و شكوفايي استعداد - 5-1

از خانواده افـراد  (آيا مشمولين طرح دقيقاً داراي ضوابط مندرج در آئين نامه هستند  - 2

در معرض خطر اعتياد، تجـاوز، خريـد و فـروش موادمخـدر يـا سـاير        باشد و  معتاد بوده

  ).خطرات از طرف خانواده قرار گرفته باشند

آيا تشكيالت و نيروي انساني پيش بيني شده در طرح تأمين و وظايف مربوط توسط  -3

 :تشكيالت و نيروي انساني در اين طرح به شرح زير است . آنان، انجام شده است

  :شده در طرح شامل  پيش بيني شوراهاي - 1-3

  شوراي عالي برنامه ريزي و نظارت       ) الف 

 ريزي استان  شوراي برنامه) ب 

  .ريزي شهرستان شوراي برنامه) ج

هاي عضو، وظايف مربوط به سازمان خود را مطابق مفاد طـرح   آيا هريك از سازمان -2-3

هـاي عضـو طـرح     بوده است؟ سازماناند؟ در صورت عدم انجام موانع چه  به انجام رسانده

  ستاد مبارزه با مواد مخدر ) الف: عبارتند از

  كميتة امداد امام خميني) ب

  آموزش و پرورش ) ج 

  دادستاني) د

، كادر )مديرخوابگاه سرپرست(هاي طرح نظير كادر اداري  نيروي انساني خوابگاه آيا -3-3

، بـر اسـاس ضـوابط    ...)ز، خدمـه و  آشـپ (وكادر خدماتي ) مربي، مشاور، مددكار(تربيتي 

دهند؟ تشكيالت و نيـروي انسـاني    اند؟ آيا شرح وظايف مربوطه را انجام مي انتخاب شده

  پيش بيني شده در طرح چه مشكالتي دارد و به چه اصالحاتي نياز است؟ 

آيا وضعيت پذيرش ، نگهداري و ترخيص دانش آمـوزان مشـمول طـرح، بـر اسـاس       -4

  ؟ ضوابط مربوطه است
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  پذيرش شده اند؟ *آيا دانش آموزان ساكن در خوابگاه بر اساس ضوابط طرح  -1-4

 ؟ **گيرد آيا ترخيص دانش آموزان بر اساس آئين نامه صورت مي -2-4 

  آيا شرايط مالقات با خانواده رعايت مي شود؟ -3-4

  آيا فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي پيش بيني شده در طرح اجرا مي شود؟ -4-4

  آيا خدمات راهنمايي و مشاروه مورد نياز دانش آموزان در خوابگاه ارايه مي شود؟ -5-4

ها بويژه اسـتفاده   هاي تربيتي به كارگرفته شده از سوي مسؤوالن خوابگاه آيا روش -6-4

  هاي تشويق و تنبيه دانش آموزان بر اساس اصول علمي و ضوابط طرح است؟ از  روش

  ها بر اساس ضوابط پيش بيني شده است؟ ابگاهآيا شرايط فيزيكي خو -7-4

  ها بر اساس ضوابط پيش بيني شده است؟ آيا شرايط بهداشتي خوابگاه -8-4

ها مطابق آئين نامة اجرايـي طـرح صـورت مـي      آيا نظارت بر اجراي طرح در استان -5

  پذيرد؟

ي هاي طرح جداساز آيا قوانين و دستورالعمل هاي فعلي براي ادارة مطلوب خوابگاه - 6

 مناسب و كامل هستند؟

در صورت نامناسب بودن يا عدم كفايت دستورالعمل هاي فعلي چه تغييراتي در آنها  -7

 ضروري است ؟

هـاي طـرح امكـان     آيا نگهداري دانش آموزان فقط در شكل فعلي آن هم در خوابگاه -8

 پذير است؟ چه روش ديگري در اين رابطه مي تواند مؤثر باشد؟

  

كلية اقدامات انجام شده تحـت عنـوان طـرح جداسـازي دانـش       با توجه به :بخش دوم 

آموزان از والدين معتاد فاقد صالحيت آنچنان كـه در اهـداف طـرح آمـده اسـت ايجـاد       

به منظور رشـد و شـكوفايي اسـتعدادها و    ) نسبت به زندگي گذشته فرد(شرايط مطلوب 
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زان سـاكن در  پيشگيري از مشكالت آنان است، لـذا سـؤاالت زيـر در مـورد دانـش آمـو      

  :خوابگاه ها مطرح است

هاي طـرح جداسـازي تمايـل دارنـد؟ در      آيا دانش آموزان به زندگي در خوابگاه -1

  صورت منفي بودن پاسخ داليل عدم تمايل آنها كدام است؟

 آيا دانش آموزان از وضعيت فيزيكي و بهداشتي خوابگاه رضايت دارند؟ -2

، پوشاك ، پول توجيبي، اوقـات  تغذيه(آيا دانش آموزان از وضعيت رفاهي خود  -3

 رضايت دارند؟) فراغت ، تفريح و ورزش

 آيا دانش آموزان از وضعيت تحصيلي خود رضايت دارند؟ -4

 آيا در خوابگاه به نيازهاي عاطفي دانش آموزان توجه مي شود؟ -5

 آيا رفتار كاركنان خوابگاه مورد رضايت دانش آموزان است؟ - 6

 ود با خانواده رضايت دارند؟آيا دانش آموزان از ميزان ارتباط خ -7

 دانش آموزان به زندگي با چه كسي در خانواده رضايت دارند؟ -8

خواهران و برادران دانش آموزان ساكن  در خوابگاه با چـه كسـي زنـدگي مـي      -9

 كنند؟

 هاي تشويق و تنبيه در خوابگاه چيست؟ نظر دانش آموزان در مورد روش -10

 و تنبيه در خوابگاه چيست؟ هاي تشويق تمايل دانش آموزان در مورد روش -11

 اميد به آينده در بين دانش آموزان چگونه است؟ -12

آيا دانش آموزان با مشكالت خاصي در خوابگاه مواجهند؟ اين مشـكالت كـدام    -13

 است؟

  

  مباني نظري و تجربي پژوهش 

هاي مورد مطالعه در اين تحقيق، شامل تـأثير خـانواده در اعتيـاد فرزنـدان،      پژوهش

  .ها و طرح هاي جداسازي است رزشيابي از عملكرد شبانه روزيكودك آزاري، ا

» بررسي و شناخت عوامل خانوادگي و اقتصادي مؤثر بـر اعتيـاد  «پژوهش قمي با عنوان 

حاكي از اين است كه عدم راهنمايي تحصيلي فرزندان و آماده نكردن آنها بـراي كسـب   
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بلوغ از نظر نقش اجتمـاعي و   هاي تكنيكي در نوجوانان باعث اشكاالتي در دوران مهارت

در اين بررسي، خـاطر نشـان شـده    . شود در نتيجه سختي معشيت آنها در بزرگسالي مي

هـاي   اند بـه علـت مسـايل و نـاراحتي     كرده است كه تمامي كساني كه از مدرسه فرار مي

  .وجود الگوي اعتياد نيز مورد تاييد قرار گرفته است. خانوادگي ذكر كرده اند

جوانان به هروئين نيز چنين بر مـي آيـد كـه     طباطبايي دربارة علل اعتياد از مطالعة

. انـد  درصد از كل جامعة معتادان مورد مطالعه، خانواده را باعث اعتياد خـود دانسـته   45

 3/28معتاد حاكي از آن است كه علل اعتياد  351همچنين بررسي نوع پرست در مورد 

  .ر خانواده استدرصد از اين افراد وجود فرد معتادي د

گرايش معتادان به مـواد مخـدر و نقـش و اهميـت خـانواده در آن را مـورد       ”ساعي 

بررسي قرار داده است ساعي در اين پژوهش نتيجه گرفت كـه رفتـار نادرسـت و اعتيـاد     

  .والدين مهمترين عوامل در گرايش معتادان به سوء مصرف مواد است

درصـد   58/14آيد كه  تيجه به دست مينفر اين ن 253در بررسي مظلوميان بر روي 

از معتادان مورد مطالعه تحت تأثير وجود افراد معتاد در خانواده، روي  بـه اعتيـاد آورده   

  .اند

نتايج به دست آمده از مطالعة منوچهري نيز حاكي از آن اسـت كـه والـدين معتـاد     

  .تأثير قاطعي در بروز اعتياد فرزندان دارند

« و » لوييس« سوء مصرف كنندگان مواد مخدر،  در بررسي كودك آزاري در

اند كه  اشاره كرده و نتيجه گرفته» ماير« و » بلك« به مطالعة ) 1986(»        ويليامز

درصد 19و در ) كه عضو الكلي آن مسموميت زدايي شده(هاي الكلي  از خانواده% 25در 

  .دهد مياز خانواده هاي داراي معتاد به مواد افيوني كودك آزاري رخ 

درصد از وقوع كودك آزاري  79دريافتند كه ) 1985(پاترـ افرون و پاترـ افرون 

در اين نمونه، بسياري از . نوجوان معتاد رخ داده بود 200جسمي يا جنسي از سوي 

  .والدين كودك آزار نيز سوء مصرف كنندة مواد مخدر و الكل بودند

ن سوء مصرف كنندة الكل زندگي مي نشان داد كودكاني كه با والدي) 1984(پيچ الو

در اين خانواده «: كنند از جهات بسياري تحت تأثير قرار مي گيرند؛ وي اظهار داشت
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هاي خشن، كودكان قرباني هستند، خواه خود آماج مستقيم بدرفتاري باشند و خواه به 

  .»طور غيرمستقيم شاهد خشونت والدين باشند

معتاد يا الكلي، حاصل تركيبي از نوع مواد،  خشونت در خانواده هاي داراي والدين

اگر چه رفتار خشونت ). 1986نيومن، (نوع موقعيت و شخصيت فرد مصرف كننده است 

آميز مي تواند با مصرف همة مواد همراه باشد اما، به نظر مي رسد كه مواد خاصي از 

 شوند كه از آنجمله مي توان به الكل، فن بقيه موجب پرخاشگري بيشتر مي

لونسون، (ها و خواب آورها اشاره كرد  ، آمفتامين، كوكائين، آرامبخش)pcp(سيكليدين

1985.(  

ها و اثرات تحصيلي و رفتاري آن بر دانش  در زمينه مطالعات مربوط به شبانه روزي

مقايسه پيشرفت تحصيلي «آموزان تحت پوشش آنها، ياوري در پژوهشي با عنوان 

ازمان تربيتي شهرداري با كودكان عادي كه در همان س 3كودكان شبانه روزي شمارة 

دريافت كه اطفالي كه در نزد خانوادة خود بسر مي برند از » محيط درس مي خوانند

  ).1375ياوري، (پيشرفت تحصيلي بهتري نسبت به فرزندان شبانه روزي برخورد دارند 

از نظر ) عادي(در مطالعة كودكان تحت پوشش كميتة امداد با ساير كودكانه مشابه 

نفس پايين تري در مقايسه با  ميزان عزت نفس كودكان گروه آزمايش داراي عزت

  ).1371اكبري، ( اند كودكان گروه گواه بوده

هاي چهارم و پنجم ابتدايي انجام  آموز كالس دانش 200اي با حجم نمونه  در مطالعه

هستند، ) جدايي ( گرفت، مشخص شد كه ميزان افسردگي در كودكاني كه دچار فقدان

  ).1375الياسي، (اند  دچار نشده) جدايي(بيش از كودكاني است كه به اين فقدان 

باره آسيب هاي رواني ـ اجتماعي و پيامدهاي  در پژوهشي در) 1373(سادويي 

دوري از خانواده بر دانش آموزان شبانه روزي مدارس نمونه در سطح استان مركزي، 

في ـ اجتماعي در دانش آموزان شبانه روزي مدارس نتيجه گرفت كه مشكالت عاط

، بيشتر ايجاد يا تشديد مي شود )بويژه در دختران به علت دوري از خانواده(نمونه 

  ).1373سادويي، (
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ارزشيابي طرح جداسازي دانش آموزاني كه « با عنوان ) 1375(در پژوهش حسين زاده 

روزي كميتة امداد امام  تمع شبانهدر مج» )معتاد(والدين آنها واجد صالحيت نيستند 

  :نفري نتايج زير به دست آمد 35خميني قوچان و با نمونة 

هاي خود، از اختالالت  دانش آموزان مشمول طرح جداسازي در مقايسه با همكالسي -1

  .رفتاري بيشتري رنج مي برند

دانش آموزان مشمول طرح جداسازي در مقايسه با دانش آموزان مشمول طرح در  -2

 .مقاطع از پيشرفت تحصيلي كمتري برخوردارند ساير

 
  روش پژوهش

با توجه به ماهيت پژوهش حاضر و جامعة آماري آن از دو روش استنادي  :تحقيق روش

: آوري اطالعات در اين بررسي عبارتند از هاي جمع روش. است و پيمايشي استفاده شده

  .مستقيمبرداري، پرسشنامه ، مصاحبه، مشاهدة مستقيم و غير   فيش

هاي پژوهش در دو بخش مطرح شده  كه پرسش با توجه به اين :جامعه و نمونة آماري

  :است، جامعه و نمونة آماري آن نيز مشتمل بر دو قسمت زير است

و در صورت عدم )  مدير، مشاور، مربي، سرپرست(ها  از كلية مسؤوالن خوابگاه :بخش اول

ير همكاران سازمان مربوطه به عنوان نمايندة اطالع و احاطة آنان به مسايل طرح، از سا

  .شركت كننده در جلسات يا مقام مطلع و مسؤول مصاحبه به عمل آمده است

در اين بخش دانش آموزان ساكن در خوابگاه مورد پرسش قرار گرفتند كه  :بخش دوم

استان كشور تشكيل  7پسر مشمول در طرح، در  53دختر و  483جامعة آماري آن را 

كه مسايل خاص آنان در جلسات (آموزان مقطع ابتدايي  به استثناي دانش. ادندمي د

 373دانش آموز مقاطع متوسطه و راهنمايي، تعداد  436از بين ) حضوري بررسي شد

كه پاسخ به  نفر در گروه پاسخ دهندگان قرار گرفتند؛ با توجه به اين مسأله 

ايل به شركت در طرح تحقيق هاي تحقيق اجباري نبوده و تعدادي تم پرسشنامه

  .نداشتند

ابتدا به منظور بررسي سؤاالت تحقيق در بخش اول، : ابزارهاي جمع آوري اطالعات

آئين نامه اجرايي طرح جداسازي از نظر محتوا تحليل و سپس بخش هاي مختلف آن به 
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مربوط به همة مسؤوالن (تعدادي از سؤاالت عمومي . صورت سؤاالت پژوهش تنظيم شد

  : هاي زير تدوين شدند  بر اين اساس، پرسشنامه. و تعدادي اختصاصي بودند) ربط ذي

پرسشنامة مدير يا مسؤول خوابگاه طرح جداسازي، پرسشنامة مشاور در  :بخش اول 

خوابگاه طرح جداسازي، پرسشنامة مددكار در خوابگاه طرح جداسازي، پرسشنامة مربي 

ربط، پرسشنامة  هاي ذي نامة مسؤوالن ارگانتربيتي در خوابگاه طرح جداسازي، پرسش

مشترك مربيان، مشاوران و سرپرستان خوابگاه كه به ضميمة خود يك چك ليست 

  .بررسي مشكالت خوابگاه دارد و چك ليست بررسي امكانات فيزيكي و بهداشتي خوابگاه

در اين بخش به منظور بررسي نظرات دانش آموزان نسبت به زندگي در  :بخش دوم

 5سؤالي با مقياس  29ابگاه و پاسخ به سؤاالت پژوهش، اين بخش از يك پرسشنامة خو

سؤال ديگر كه تعدادي باز پاسخ و تعدادي  10اي استفاده شد عالوه بر اين،  درجه

محدود پاسخ بودند استفاده شد و يك سؤال نيز به بررسي پيشنهادات دانش آموزان 

  .براي بهبود وضع خوابگاه پرداخته است

  .سؤاالت اين نظر سنجي نيز مورد بررسي قرار گرفته است

پس از تنظيم پرسشنامه ها ابتدا نسبت به اجراي آزمايشي و  :روش جمع آوري اطالعات

هاي  سپس پرسشنامه ها بر اساس آمارهاي موجود از خوابگاه. رفع مشكالت آن اقدام شد

ظور اجراي پرسشنامه با به من. طرح جداسازي در هر بخش، به ميزان الزم تكثير شد

كه پژوهشگر از روش مصاحبه و مشاهده براي تكميل اطالعات مربوط در هر  توجه به اين

در مركز و هماهنگي با ) ره(بخش استفاده كرد، با همكاري كميتة امداد امام خميني 

  .هاي طرح، شخصاً مراجعه و نسبت به كسب اطالعات مربوط اقدام شده است خوابگاه

در اين بخش پرسشنامه هاي مسؤوالن اعم از مدير، مشاور و مربي همراه با  :بخش اول

ابتدا مسؤوالن . مصاحبه تكميل شده و درباره ساير مسؤوالن در هر استان اهتمام شد

پيش بيني شده در طرح كه مسؤوالن هماهنگي و همكاري در طرح را از طرف سازمان 

و در صورت عدم اطالع يا كمي ارتباط  خود عهده دار هستند مورد پرسش قرار گرفتند

آنان با طرح جداسازي از فرد مطلع با معرفي مقام مسؤول در طرح پرسش به عمل آمده 

  .است
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ها دبير محترم شوراي  در مورد مسؤوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر در اكثر استان -1

 .اند ع شدهاستان عالوه بر اين كارشناس شورا مورد پرسش واق 2هماهنگي استان و در

در مورد مسؤوالن آموزش و پرورش ابتدا مديركل آموزش و پرورش استان يا معاون  -2

  .پرورشي و رابطه پيشگيري مورد سؤال واقع شدند

هايي كه با شوراي طرح همكاري داشته اند به طور  در مورد دادستاني، تنها در استان - 3 

كسب اطالع شده يا به طور ) ببا پرسش از دادستان يا رئيس دادگاه انقال( مستقيم 

هاي  در استان. مستقيم از فعاليت ساير اعضا و گزارشات آنان كسب اطالع شده است

با پرسش از (كرمان، سيستان و بلوچستان مستقيماً كسب اطالع شده يا به طور مستقيم 

كسب اطالع شده يا به طور غير مستقيم از فعاليت ) دادستان يا رئيس دادگاه انقالب

علت آن است كه دادستاني تنها در .(است ير اعضا و گزارشات آنان كسب اطالع گرديدهسا

يك وظيفة خاص كه آنهم انجام امور قانوني جداسازي است در طرح مشاركت دارد و در 

هايي كه عمالً اين مشاركت صورت نپذيرفته اطالعات كافي در اين بخش وجود  استان

  ).است نداشته

بندي  ات فيزيكي و بهداشتي خوابگاه بر اساس يك چك ليست با درجهاطالع از امكان - 4 

  .و بر اساس مشاهده و پرسشنامه تكميل شده است) اي سه درجه(كيفي 

اطالعات مربوط به پرونده دانش آموزان شامل اطالعات شخصي، خانوادگي، داليل  - 5 

شده از روي  جداسازي و مدارك قانوني موجود در پرونده بر اساس يك جدول تنظيم

است كه در اين خصوص سرپرست و معاون خوابگاه  آموزان استخراج شده پروندة دانش

  .اند مساعدت كرده

ابتدا دانش آموزان خوابگاه در محل تجمع خوابگاه ) پرسشنامة دانش آموزان( :بخش دوم

گرد آمدند و توضيحاتي در خصوص هدف از اجراي پرسشنامه و چگونگي تكميلي آن 

در اين گفتگو اهتمام شد اعتماد دانش آموزان جلب شده تا به طور نسبي به . شدارايه 

پرسشنامه باشند تا دانش آموزان به راحتي (هاي آنان اطمينان حاصل شود  درستي پاسخ

همچنين، در صورتي كه دانش آموزي بعد از ). ها پاسخ دهند و بدون دغدغه به پرسش

در تمام مدت تكميل . كار مجبور نشد به اين توضيحات، تمايلي به پاسخگويي نداشت

پرسشنامه، پژوهشگر در جلسه حضور داشته و در صورت لزوم به رفع ابهامات پرداخته 
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در پايان يك جلسه گفتگو با دانش آموزان تشكيل و به انتقادات و پيشنهادات و . است

  .شد درد دل آنان گوش فراداده و نكات الزم به مسؤوالن استان تذكر داده

در اين مرحله، اطالعات به دست آمده از  :پردازي و تجزيه و تحليل اطالعات روش داده

  .گذاري و پس از ورود به رايانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ها كد پرسشنامه

 
 
  

  گيري  بحث و نتيجه

  

  : بخش اول نتايج تحقيق 

  هاي طرح نتايج تحقيق در رابطه با اهداف و اولويت - 1

بر اساس مطالعة صورت گرفته در اين طرح در رابطه با : الح ساختار خانواده اص - 1 -1

چون اغلب خانواده به علت . خانوادة دانش آموز هيچ اقدام آموزشي صورت نمي گيرد

دوري راه يا زنداني بودن يا نامشخص و پراكنده زندگي كردن اعضاي آن، در دسترس 

نامه  كه در آئين بر اين عالوه.است انجام نشده نيستند؛ براي گروه در دسترسي نيز اقدامي

  .است نيز نوع اقدام مشخص نشده

در مورد جلوگيري از انحرافات  :جلوگيري از انحرافات اجتماعي و تربيت فرزندان - 2-1

اجتماعي در ميان خانواده هاي معتاد نيز تنها به علت جداسازي دانش آموزان، از 

جا كه هيچ  است؛ اما، از آن ن جلوگيري به عمل آمده آموزا انحرافات و خطر براي دانش

هاي مقابله با مشكالت به آنان آموزش داده نمي شود، در  گونه آموزشي در زمينه مهارت

  .صورت بازگشت به خانواده مجدداً با مشكالت قبلي مواجه مي شوند

نسبتاً از نظر مساعدت به تحصيل دانش آموزان، شرايط  :كمك به ادامة تحصيل  - 3-1

در سطح تحصيالت (آنان فراهم شده است   مساعدي نسبت به خانواده براي

آموزان بعد از فراغت از تحصيل براي ورود به دانشگاه دچار  ؛ اما دانش)آموزشگاهي

. همچنين آموزش فني و حرفه اي نيز در حد مطلوب فراهم نيست. مشكل مالي هستند
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كه امكانات فني و حرفه اي متنوع و مناسب  هايي ها در شهرستان قرار گرفتن خوابگاه

 .دانش آموزان در آن فراهم نيست، از ديگر مشكالت ديگر اين بخش است

  مشموالن طرح و تطابق شرايط -2

با توجه به اطالعات به دست آمده درباره مشموالن طرح و تطابق شرايط آنان ضوابط 

ي والدين معتاد بوده و در مندرج در آئين نامة طرح جداسازي، دانش آموزاني كه دارا

گزارش در اين زمنيه . اند، مشمول طرح هستند معرض خطرات ذكر شده در آئين نامه

درصد از مادران دانش آموزان، معتاد  2/81درصد از پدران و  4/33نشان مي دهد كه 

كه در صورت عدم صالحيت پدر، مادر مي تواند سرپرستي  با در نظر گرفتن اين(اند  نبوده

عالوه بر خطرات مذكور در آئين نامة طرح براي دانش ) . ش آموز را عهده دار باشددان

آموزان، جداسازي تنها در مواردي كه اين خطرات براي دانش آموزان وجود دارد، بايد 

هاي سيستان و  كه بر اساس اطالعات به دست آمده در استان در حالي. صورت پذيرد

پسر  15مركزي   پسر و در استان 38و بلوچستان كه در سيستان (بلوچستان و مركزي 

هيچ گزارشي از خطرات مذكور درباره آنان مشاهده نشده ) اند تحت پوشش طرح بوده

نفر در  10دختر دانش آموز، تنها  139همچنين، در استان گلستان از مجموعة . است

دانش  78از  دانش آموز 5در استان كرمان نيز تنها . معرض خطر اعتياد گزارش شده اند

. اند آموز دختر تحت پوشش درمعرض خطر اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر بوده

شود همگي دانش آموزان واجد شرايط طرح نيستند و عالوه بر اين،  بنابراين، مالحظه مي

اي كه در ارتباط  در بررسي. همة واجدين طرح نيز شناسايي و اسكان داده نمي شوند

درصد دانش  52آموز ساكن در خوابگاه به عمل آمده است،  انشخواهران و برادران د

اند خواهر و برادرهايشان همراه والدين يا يكي از آنها زندگي مي كنند  آموزان اظهار كرده

  كه تعداد قابل توجهي از آنان دانش آموز هستند؟

  تشكيالت و نيروي انساني - 3

شوراي عالي : ها عبارتند از ماناين ساز: هاي عضو انجام وظيفة هر يك از سازمان - 1-3

اكثر شوراها با تركيب پيش بيني . ريزي و شوراي هماهنگي استان و شهرستان برنامه

ماه گذشته  6استان در  2تشكيل نمي شود و تنها شوراي طرح استان طي  شده عمالً 

ها به شكل فعال با  هاي آموزش و پرورش در استان همچنين، سازمان. تشكيل شده است
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رسد كلية امور اجرايي به كميتة امداد امام خميني  ح در ارتباط نيستند و به نظر ميطر

ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبيران شوراي هماهنگي استان نيز . سپرده شده است) ره(

حضور دادستان در سلب حضانت . اند تنها در زمينه تأمين سرانة دانش آموزي اقدام كرده

تنها در استان تهران پذيرفته شدگان در ادارة . سيار كم رنگ استيا صدور احكام قانون ب

سرپرستي دادگستري معرفي و نامة مربوط از طرف آنان ضميمة پروندة دانش آموزي 

ها عدم شفافيت وظايف و عدم وجود  رسد موانع همكاري سازمان به نظر مي. شود مي

ضو همطراز هستند، در موارد هاي ع كه همة سازمان با توجه به اين. نظارت مستقل است

ايجاد اختالف رسيدگي به آن دشوار است و مرجعي جز شورا براي رسيدگي پيش بيني 

  .نشده است

ها در بخش سرپرستي دانش  نيروي انساني خوابگاه: نيروي انساني خوابگاه ها - 2-3

ا ه آموزان در طي شبانه روز، بر اساس ضوابط تحصيلي مربوط در تعدادي از خوابگاه

 2مربي داراي تحصيالت راهنمايي،  3مربي يا سرپرست داراي مدرك ابتدايي،  7. نيست

تمامي اين كاركنان . مربي داراي تحصيالت دانشگاهي هستند 3مربي داراي ديپلم و تنها 

همه مديران نيز از نظر شرايط . هيچ گونه آموزش ويژه اي در ارتباط با اعتياد نديده اند

البته ضوابط مندرج در طرح درباره مديران (اند  ابط برگزيده شدهتحصيلي بر اساس ضو

  ).نياز به بازنگري دارد، زيرا حداقل تحصيل را با ديپلم، مجاز دانسته اند

هاي طرح  تشكيالت و نيروي انساني در خوابگاه :اصالح تشكيالت نيروي انساني - 3-3

بيني شده، هيچ تناسبي با تعداد ها پيش  آنچه براي خوابگاه. طلبد بازنگري دقيقي را مي

دانش  15با وجود اين، مشاهده مي شود تشكيالت خوابگاهي كه . دانش آموزان ندارد

ضوابط . نفر يا بيشتر دانش آموز دارد با هم يكسان است 100آموز دارد و خوابگاهي كه 

) سازيهاي ويژه مانند طرح جدا براي خوابگاه(اشتغال به كار مدير و مربي در طرح نيز 

مند باشند والزم  شناسي كافي بهره ن مدير و مربيان بايد از دانش و روا. بايد اصالح شود

  هاي مربوطه، كادر نامه به داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته است در آئين

ها به تناسب دانش آموزان و حداقل وجود راننده ، نگهبان  خدماتي و پشتيباني خوابگاه

هاي طرح  وجود مربي بهداشت در خوابگاه. بيني شود پيش... پزخانه و سرايدار، خدمه آش

  .جداسازي ضروري است
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  شرايط پذيرش، نگهداري و ترخيص دانش آموزان  - 4

آموزان تعيين شده  پذيرش در آئين نامة اجرايي شيوة پذيرش دانش :پذيرش  - 1-4

آن به تاييد  معرفي اوليه بايد توسط آموزش و پرورش صورت پذيرد و متعاقب. است

هاي  در حال حاضر، در اكثر استان. شوراي طرح در استان يا نمايندگان مربوطه برسد

غير از تعدادي كه از طرف (گيرد  كشور معرفي اوليه توسط آموزش و پرورش صورت مي

البته تمامي معرفي شدگان آموزش و پرورش ). شوند ها مستقيماً معرفي مي سازمان زندان

ها در تعدادي از  چون ظرفيت فعلي خوابگاه. ن امر پذيرش نمي شوندبه اظهار مسؤوال

اما مرحله دوم پذيرش، طرح پروندة دانش آموزان . ها، اين امكان را فراهم نمي كند استان

در شوراي طرح است كه به غير از دو استان تهران و فارس در بقية موارد انجام نمي 

است نيز تنها دو استان كه دادستان عضو در مرحلة دوم كه تاييد در استان . شود

  .جلسات شورا است به طور غير مستقيم صورت مي پذيرد

در آئين نامه پيش بيني شده است در صورت تغيير شرايط خانواده و : ترخيص  - 2-4

اظهارات و . تواند نسبت به ترخيص او اقدام شود احراز شرايط مطلوب خوابگاه مي

ها در زمينه ترخيص دانش  دهند خوابگاه رابطه نشان ميمشاهدات انجام شده در اين 

آموزان، اقدام خاصي انجام نمي دهند و به همين دليل، دانش آموزاني درخوابگاه وجود 

ترخيص فقط در صورت مراجعة والدين يا . سال از  اقامت آنان مي گذرد 9دارند كه 

وضعيت خانواده صورت هم بدون بررسي  آزادي آنان از زندان و درخواست خودشان آن

  .پذيرد مي

آموزان امكان مالقات با اعضاي خانواده را در  اغلب دانش :شرايط مالقات با خانواده  - 3-4

اند كه خانواده خود را  آموزان اظهار داشته درصد از دانش 2/81. محل خوابگاه دارند

اند يا به ندرت  درصد با خانوادة خود را مالقات نداشته 7/14كنند و تنها   مالقات مي

. روند همچنين تمامي دانش آموزان در تعطيالت به خانه نمي. مالقات صورت گرفته است

شود و در بعضي از  ها نسبت به اين مسأله بسيار سختگيري مي در بعضي از خوابگاه

در اظهار نظر دانش آموزان در زمينه تمايل به . تر برخورد مي شود گيرانه ها سهل خوابگاه

اند كه مايلند بيشتر  درصد دانش آموزان اظهار داشته 3/82بيشتر با خانواده، مالقات 

  .خانوادة خود را مالقات كنند و منظور از اين مالقات رفتن به خانه است



 
 
 
  

 
 

د ��وه� □٦٦ �� ا

 

ها، مربي  اغلب خوابگاه :بيني شده در طرح هاي آموزشي و فرهنگي پيش فعاليت - 4-4

خوابگاه از مربيان هنري به  3و تنها  هاي فرهنگي ندارند پرورشي مستقل براي فعاليت

هاي تربيتي در بخش  اين در حالي است كه فعاليت. كنند طور پاره وقت استفاده مي

ها،  همچنين انجام مناسبت. ها به نحو مطلوب برگزار مي شود عبادي، در اغلب خوابگاه

  .ها مطلوب است مسابقات و غيره در بخش آموزش غير رسمي فعاليت خوابگاه

خوابگاه فاقد  3: ارايه خدمات راهنمايي، مشاوره و مددكاري به دانش آموزان  - 5-4

هايي كه مشاور دارند، تنها يك مشاور بدون در نظر گرفتن  مشاور بوده است و در خوابگاه

هيچ گونه مركز تخصصي براي حمايت از . پردازد تعداد دانش آموزان به وظايف مربوط مي

ها مددكار ندارند و جالب اين كه  يك از خوابگاه هيچ. ندارد ها وجود مشاوران خوابگاه

  .ها، نظر مثبتي نسبت به فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره ندارند مديران برخي از خوابگاه

واقع،  در .شود آموزان ارايه نمي توان گفت خدمات مناسبي به دانش كلي مي طور به

آيند، ضروري است كه يك  ار به خوابگاه ميد هاي مشكل آموزاني كه از خانواده دانش براي

مشاوره، روان شناس، روانپزشك و مددكار در خوابگاه حضور داشته : تيم مشاوره از قبيل

اين، شوراي بهداشت رواني خوابگاه كه در طرح پيش بيني شده است نيز  عالوه بر. باشند

تواند در  سازي آن مي در صورتي كه، تشكيل و فعال. در اكثر خوابگاه ها تشكيل نمي شود

هاي تربيتي و كاهش مشكالت بسيار مؤثر  ريزي تربيتي خوابگاه و هماهنگي روش برنامه

  .باشد

  ها اظهار اغلب مديران خوابگاه: مسؤوالن  شده از سوي كارگرفته هاي تربيتي به روش- 4- 6

ن، زماني كه بنابراي. آموزان ندارند اند، بودجه و امكانات كافي براي تشويق دانش داشته

هاي خوابگاه مشاركت مؤثر  كنند يا در فعاليت آموزان موفقيت تحصيلي كسب مي دانش

در حال حاضر، اينگونه . دارند، احتياج به امكانات بيشتري براي تشويق آنها است

ها كالمي و گاهي همراه با هديه است كه معموالً اهداي لباس يا امكانات تحصيلي  تشويق

  .درا در بر مي گير

اند كه تنبيه آنان كالمي يا از نوع  در زمينه نيز دانش آموزان تنبيه مديران گفته

  :در اين زمينه نظر دانش آموزان به شرح زير بوده است . محروميت است
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درصد  33اند، تنبيه در خوابگاه وجود دارد و تنها  درصد پاسخگويان اظهار داشته 9/64

گروهي كه اظهار داشته اند در خوابگاه تنبيه وجود همچنين، در . آن را انكار كرده اند

 4/19درصد عاطفي و  3/3درصد فيزيكي،  12را محروميت،   درصد نوع آن 6/30دارد، 

بنابراين، درباره نوع تنبيه بين مديران و دانش . اند ها اشاره كرده درصد به ساير روش

. ش محروميت اختصاص داردآموزان اتفاق نظر وجود دارد و بيشترين ميزان تنبيه به رو

محدود است و محروميت نيز شامل اين موارد است، احتمال دارد  از آنجا كه امكانات

وجود تنبيه فيزيكي در برخي از . آموز مشكالتي ايجاد كند گونه تنبيه براي دانش اين

در شرايطي كه دانش آموزان به خاطر تحميل شرايط . ها نيز قابل تأمل است خوابگاه

تواند  كنند، تنبيه فيزيكي مي خانواده و ضايعات ناشي از آن در خوابگاه زندگي مي دشوار

ها از طرف  بر اثر مشاهدات انجام شده، اغلب تنبيه. ضربة روحي مضاعفي تلقي شود

گيرد كه آموزش و ارتقاء سطح تحصيل آنان  صورت مي)  مربي شيفت شب(سرپرست 

  .يتي مؤثر افتدهاي نامناسب ترب مي تواند در كاهش روش

ساختمان، : ها امكانات فيزيكي شامل در اغلب خوابگاه: ها  شرايط فيزيكي خوابگاه - 7-4

. هاي خوابگاه و ساير امكانات از طيف ضعيف تا متوسط را در بر مي گيرد اتاق

ها اغلب با هدف استفاده به عنوان خوابگاه با ظرفيت مشخص ساخته نشده و  ساختمان

ها فاقد فضاي سبز و  اغلب خوابگاه. ي در شرايط آن لحاظ نشده استرعايت نكات اساس

آموزان در يك اتاق خوابگاه زياد  عالوه براين، تراكم دانش. محيط ورزشي مناسب هستند

. ها با محدوديت مواجه است امكانات استفاده از حمام نيز در بسياري از خوابگاه. است

هاي سني مختلف استفاده  ي زندگي گروهعالوه بر اين از يك فضاي سبز مشترك برا

  .شده است كه در طرح تفكيك آن پيش بيني شده بود

تنها به نظر مي رسد . ها مطلوب است نظافت اغلب خوابگاه :شرايط بهداشتي  - 8-4

ضروري است .دانش آموزان براي شستن لباس و ملحفه با دست دچار مشكل مي شوند

در اختيار گذاردن وسايل .زرگ داشته باشندها ماشين لباسشويي ب تمامي خوابگاه

همچنين، فقدان . گيرد ها در حد قابل قبولي صورت مي بهداشتي نيز در اكثر خوابگاه

مربي بهداشت بايد . از ديگر مشكالت خوابگاه است) بهداري(مربي و اتاق بهداشت 

ها با  خوابگاهحداقل چند روز در هفته در خوابگاه حضور داشته باشد؛ اگر چه، تعدادي از 
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آموزان بيمار  در مواقعي كه دانش. رسد پزشك قرارداد، دارند اما اين كافي به نظر نمي

كنند كه مشكالت بهداشتي خاصي  هاي پرتراكم استراحت مي شوند در همان خوابگاه مي

نكتة با اهميت ديگر آموزش . وجود بهداري از اين نظر ضروري است. آورد را به وجود مي

ردي و اجتماعي است كه در برنامه هاي خوابگاه لحاظ نشده و در يك محيط بهداشت ف

  .جمعي حائز اهميت است

  نظارت بر طرح -5

تنها گهگاه (پذيرد  هاي مربوط صورت نمي نظارت پيش بيني شده در طرح، توسط ارگان

نظارت مستمر توسط كميتة امداد صورت ). اند مسؤوالن مربوطه از خوابگاه بازديد كرده

  .شود  ها ارسال مي ها براي ساير استان ها گزارش گيرد كه در تعدادي از استان مي

   قوانين و مقررات فعلي طرح و كفايت آن - 6

درباره كافي بودن قوانين و مقررات فعلي، به نظر مي رسد آئين نامه مشكالت زيادي 

وظايف هر . ودهاي اجرايي مربوط به آن نيز تدوين ش دارد كه بايد اصالح و دستورالعمل

سازمان به روشني تدوين و مرجع نظارت آن مشخص شود؛ ارزيابي از آن صورت گرفته و 

  .هاي مربوط وجود داشته باشد هاي تشويق و تنبيه براي سازمان اهرم

   هاي جايگزين براي نگهداري دانش آموزان در معرض خطر روش - 7

هاي  ي در يكي از سازماناغلب مسؤوالن معتقدند كه در صورت وجود سيستم مددكار

، پس از شناسايي دانش آموزان وابسته به خانوادة معتاد )عمدتاً آموزش و پرورش(عضو 

فاقد صالحيت اين امكان وجودداردكه اعضاي صاحب صالحيت خانواده و يا فاميل 

االمكان سرپرستي دانش آموز به آنان واگذار شود و ستاد مبارزه با  شناسايي شده و حتي

اي را براي حمايت از آنان در نظر بگيرد و تنها در موارد خاصي كه  مخدر نيز بودجهمواد 

  .سرپرستي براي دانش آموز وجود ندارد از خوابگاه براي نگهداري استفاده شود
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 :نتايج بخش دوم  تحقيق 

  ميزان تمايل دانش آموزان به زندگي در خوابگاه  - 1

شته اند كامالً يا تا حدودي به زندگي در خوابگاه درصد از پاسخگويان اظهار دا 4/65

با توجه به مشكالتي كه . اند درصد آنان چنين تمايلي نداشته 6/24عالقه مند هستند و 

رسد آنان شرايط خوابگاه را  گروه عمده اي از دانش آموزان با آن مواجهند، به نظر مي

هي است كه برخي مشكالت بدي. كنند نسبت به زندگي در خانواده مطلوب ارزيابي مي

 .موجود كاهش يابد اين رضايت افزايش مي يابد

  ها وضعيت فيزيكي خوابگاه -2

در اين رابطه، اغلب دانش آموزان از كمبود امكانات ورزشي و تفريحي در فضاي خوابگاه 

اند كه مايلند امكانات  درصد پاسخگويان اظهار داشته 7/72ناراضي هستند، تا جايي كه 

آموزان از زندگي دانش آموزان  همچنين، تمامي دانش. يشتري داشته باشندورزشي ب

، گاليه )به علت شرايط سني و تحصيلي(هاي مختلف تحصيلي در يك خوابگاه  دوره

  .داشتند

  آموزان از وضعيت رفاهي خود  ميزان رضايت دانش - 3

اين . ضي هستنددرصد پاسخگويان كامالً يا تا حدودي از وضعيت تغذية را 5/60 :تغذيه 

در حالي است كه مديران خوابگاه معتقدند اين رضايت با حداقل امكانات فراهم شده 

است و با توجه به اين كه دانش آموزان در سن رشد هستند در صورت اختصاص سرانة 

  .تري در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد بيشتر امكانات تغذية مناسب

هاي بهتري بپوشند  اند كه تمايل دارند لباس اظهار كردهها  درصد آزمودني 4/72 :پوشاك

و اين در حالي است كه به نقل از مسؤوالن خوابگاه، بودجة فعلي كفاف خريد لباس 

از ) ره(اين كه كميتة امداد امام خميني به   با توجه.دهد كافي بويژه در زمستان را نمي

هاي طرح جداسازي اختصاص  اهها، مقداري را  به خوابگ سهمية پوشاك ساير خوابگاه

ها و فصول مختلف بن خريد لباس در اختيار آنان مي  داده است و معموالً در مناسبت

  .گذارد
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درصد پاسخگويان وجود پول توجيبي و مقدار آن را ناكافي  6/56: پول توجيبي 

اين در حالي است كه در طرح پيش بيني شده است به دانش آموزان .اند دانسته

ريال پرداخت  2000اي  آموزان متوسطه هفته ريال و به دانش 1000اي  هفته راهنمايي

براين، تعدادي از مسؤوالن  عالوه. شود ها پرداخت نمي البته اين مبلغ در خوابگاه. شود

كند و  دانش آموزان ايجاد مي  معتقدند كه پرداخت پول توجيبي مشكالتي را براي

  .كنترل رفتار آنان را دشوار مي سازد

اند به تفريحات بيشتري نياز  آموزان ابراز كرده درصد دانش 2/81 :  اوقات فراغت و تفريح

. اند كه مايلند بيشتر تلويزيون تماشا كنند درصد آنان اظهار داشته   6/49همچنين. دارند

داشتن امكانات نقليه براي استفاده از امكانات شهري و به خارج از شهر رفتن براي 

ربط دراين زمينه از جمله  هاي ذي و همكاري ارگان آموزان  فراغت دانشپركردن اوقات 

  .  است  ها بوده تقاضاهاي مسؤوالن خوابگاه

  وضعيت تحصيلي دانش آموزان  -4

درصد موارد، دانش آموزان مورد بررسي در اين پژوهش معدل نمرات درسي  9/9در 

معدل نمرات درسي خود را  درصد موارد 3/49در. اند گزارش كرده12 - 10خود را بين 

اين امر بيانگر طيفي از . اند اعالم كرده 20 -16درصد موارد بين  1/39و در  15-13بين 

درصد دانش آموزان اظهار  77عالوه بر اين، . وضعيت تحصيلي متوسط و خوب آنان است

در همچنين، . اند كه مايلند كسي در مطالعة دروس در خوابگاه، به آنها كمك كند داشته

اند  درصد دانش آموزان اظهار داشته 8/40آموزان مدرسه،  مقايسه وضعيت خود با دانش

تري دارند؛ اين در حالي است كه مديران  هايشان نمرات پايين نسبت به همكالسي

خوابگاه معتقدند برخي از دانش آموزان انگيزة تحصيلي كافي ندارند يامشكالت گذشتة 

طور كه  براين، همان  عالوه. شود وقع درس خواندن ميآنان مانع از تمركز فكر در م

آموزان ابتدايي و دروس  اند به معلم براي كمك به دروس دانش كرده آموزان ذكر دانش

مانند (ها  آموزان راهنمايي و متوسطه نياز است كه در برخي از استان تخصصي دانش

و تعدادي از معلمان را  است آموزش و پرورش در اين مورد اقدام كرده) فارس و گلستان

  .در خارج از ساعات مدرسه براي مساعدت، به خوابگاه فرستاده است
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  توجه به نيازهاي عاطفي - 5

كه دانش آموزان از محيط خانواده دور هستند، مهمترين نياز آنها  با در نظر گرفتن اين

بگاه به آنان كه مايلنددر خوا اند درصد آنها اظهار داشته 3/75كه، به طوري.عاطفي است

 .توجه بيشتري شود

 
 
  

  رفتار كاركنان خوابگاه با دانش آموزان  - 6

. آموزان كامالً يا تا حدودي از رفتار كاركنان خوابگاه رضايت دارند درصد دانش 8/67

كنند كاركنان خوابگاه به آنان عالقه  اند كه فكر مي ها گفته درصد آن 7/43همچنين،    

  .كلي از رفتار كاركنان خوابگاه رضايت نسبي وجود دارد در واقع، به طور. دارند

  آموزان با خانواده  ميزان ارتباط دانش -7

اند كه تمايل  درصد اظهار داشته 3/82آموزان از ارتباط با خانواده،  در مورد رضايت دانش

كه در بخش ديگري،   باتوجه به اين. دارند بيشتر والدين خود را مالقات كنند

رسد  كنند، به نظر مي اند كه والدين خودرا مالقات مي گفته) درصد 2/81(نآموزا دانش

آنها  درصد  8/63اين،  بر عالوه.ها از نظر آنان مطلوب نيست مدت و كيفيت اين مالقات

عالوه بر اين، . هايشان آنان را از خوابگاه ببرند شد خانواده اند خوشحال خواهند اظهاركرده

اند مايلند با خواهر و برادرهايشان دريك محل  ار داشتهدرصد پاسخگويان اظه 4/80

آموزان به ارتباط بيشتر با خانواده و نگراني  تمامي موارد فوق، نياز دانش. زندگي كنند

مسؤوالن امر بايد توجه بيشتري به اين امر . آنان را از دوري از خانواده آشكار مي سازد

  .داشته باشند

  بستگان  تمايل به زندگي با يكي از -8

اند كه مايلند با پدر و مادر خود زندگي كنند؛  آموزان اظهار داشته درصد دانش 2/51

درصد پدر را براي زندگي  2/6درصد نيز مايلند با مادر خود زندگي كنند و  4/16

شايان . اند درصد گزينه هيچ كس را انتخاب كرده 5/10از اين ميان، تنها . اند برگزيده
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اند يا هر دوي آنها در زندان بسر  آموزان فاقد پدر يا مادر بوده از دانشذكر است، تعدادي 

  .با اين همه، باالترين تمايل زندگي با هر دو والد است. اند برده

  وضعيت زندگي خواهران و برادران دانش آموز -9

. كنند درصد دانش آموزان، خواهران و برادراني دارند كه با پدر و مادر زندگي مي 7/32

 8/4كنند و  درصد دانش آموزان، خواهر و برادراني دارند كه فقط با مادر زندگي مي5/14

خواهران و . كنند آموزان، خواهران و برادراني دارند كه تنها با پدر زندگي مي درصد دانش

درصد  6/19شوند و ها نگهداري مي آموزان، توسط ارگان درصد از دانش 8/11برادران 

طور كه مشاهده مي شود،  همان. طور پراكنده زندگي مي كنند خواهران و برادران به

بيشترين ميزان خواهران و برادران دانش آموزان مورد بررسي با والدين زندگي مي 

  .كنند

  تمايل دانش آموزان به همكاري در امور خوابگاه  - 10

درصد  2/32ها دارند و تنها  درصد دانش آموزان تمايل به همكاري در امور خوابگاه 5/74

اين روحية همكاري، ناشي از احساس تعلق و وابستگي .چنين تمايلي را ابراز نكرده اند

  .آموز است به محيط در دانش

  اميد به آينده  -11

عالوه بر اين، . درصد دانش آموزان، كامالً يا تا حدودي به آيندة خود اميدوارند 8/45 

اند  درصد گفته 5/55. وهاي خود برسندتوانند به آرز درصد معتقدند كه كامالً مي 2/32

درصد فكر نمي كنند بتوانند به  1/12كه شايد بتوانند به آرزوهاي خود برسند و 

با بررسي موارد فوق مشخص مي شود بيش از نيمي از دانش . آرزوهاي خود برسند

ز همراه هايي ني البته، اين ميزان اميدواري با نگراني. آموزان به آيندة خود اميدوار هستند

 .است كه در دانش آموزاني با چنين شرايط خانوادگي طبيعي است

 مشكالت دانش آموزان  - 12

هاي مورد  خوابگاه) مربيان شيفت(بر اساس نظرات مشاوران، مربيان و سرپرستان 

  :گيرد مطالعه، مشكالت زير به ترتيب مهمترين مسايل دانش آموزان را در بر مي
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اضطراب،         - 5دروغگويي،  - 4مشكالت تحصيلي، -3ها،  ا بچهدرگيري ب -2پرخاشگري، -1

عدم رعايت  -9دزدي از خوابگاه،  - 8تندخويي و لجاجت،  -7افسردگي و غمگيني،  - 6

 -13ناخن جويدن و -12مسايل جنسي،  -11تخريب اموال،  -10مسايل بهداشتي، 

  .دزدي خارج از خوابگاه

  

  پيشنهادها

اين بازنگري بايد . ج به بازنگري دقيق و كارشناسانه داردالف ـ طرح جداسازي احتيا

، وظايف، نحوه جذب و ترخيص،  با حضور تيم كارشناسي در بخش هاي تشكيالت

اقدامات قانوني و خدماتي مورد نياز دانش آموزان صورت گيرد كه پژوهش حاضر به آن 

  .كه بايد برطرف شودآئين نامه فعلي طرح، كاستي ها و تناقض هايي دارد . كند كمك مي

هاي موجود حفظ و نسبت به  ب ـ در فاصلة بازنگري در طرح، وضعيت فعلي خوابگاه

  :در اين رابطه الزم است. بهسازي آن اقدام شود

كه با ضوابط طرح مطابقت  پروندة دانش آموزان ساكن خوابگاه بررسي و كساني -1

  .ندارند، ترخيص شوند

خوابگاه مستقرهستند، تصميم مقتضي  هاست در آموزاني كه سال براي دانش -2

 .اتخاذ شود

شوراي طرح در استان،  شهرستان و مركز فعال شود و همزمان به بررسي  -3

 .مشكالت طرح بپردازد

  اندركاران در قالب يك نشست كارشناسي در باره مسايل طرح با حضور دست -4

دانش هاي جايگزين پيشنهادي درباره اين  سمپوزيوم علمي برگزار شود و طرح

 .آموزان دريافت و بررسي شود

آموز در خانواده و با  هاي موازي كه با حضور دانش همزمان با اين طرح، به طرح -5

 .كند، پرداخته شود كمك به آنان در كاهش مشكالتشان مساعدت مي اراية 
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به زندان يا به ) زن يا مرد(ها موظف شود در مواردي كه فردي  سازمان زندان - 6

ود و از محكومين مواد مخدر است، در رابطه خانوادة او بويژه اعدام محكوم مي ش

 .گيري و حمايت الزم را معمول دارد فرزندان وي پي

 .ها و اختصاص نيروهاي مورد نياز آنان اقدام شود براي تثبيت تشكيالت خوابگاه -7

هاي ضروري بدو خدمت و ضمن خدمت تدارك  براي كاركنان طرح، آموزش -8

هاي مشابه بازديد كنند و نشست هاي  راهم آيد تا از خوابگاهديده شود و شرايطي ف

 .ساليانه يا فصلي براي تبادل نظر داشته باشند

هاي عضو كامالً شفاف و مكتوب شود و ستاد مبارزه با موادمخدر  وظايف سازمان -9

 .بر حسن  انجام آن نظارت داشته باشد

ي و نيازهاي آنان بر آموزان با توجه به شرايط سن در اختصاص سرانه به دانش -10

 .سرانة فعلي به اتفاق نظر مسؤوالن ناكافي است. اساس نظر كارشناسي عمل شود

 .پرداخت اعتبارات به دستگاه مجري در زمان مقرر صورت گيرد -11

ها در اولويت  تأمين ساختمان، وسايل نقليه و ساير امكانات مورد نياز خوابگاه -12

 .رار گيردهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر ق برنامه

تجربه نشان . ريزي و نظارت طرح مجدداً فعال شود شوراي عالي برنامه -13

ها نيز  با موادمخدر در اين امر، ساير دستگاه  دهدكه درصورت اهتمام ستاد مبارزه مي

ها بپردازد و مدت  اين شورا با جديت به بازنگري در امور خوابگاه. تبعيت خواهند كرد

هاي  تواند كميته براين، شورا مي عالوه. خص كندمعيني براي اين بازنگري مش

 .كارشناسي وابسته به شورا را تعيين كند تا در اسرع وقت به اين بازنگري اقدام شود

ها باعث  تا زمان بازنگري هيچ خوابگاهي تعطيل نشود؛ چرا كه وجود خوابگاه -14

 .ها فراهم باشد شود امكان آزمودن و تغيير طرح مي

ها با همكاري آموزش و  رفه آموزي در مجاورت خوابگاهايجاد كارگاههاي ح -15

 .پرورش از ضروريات است

توجه بيشتر به وضعيت تحصيلي دانش آموزان و همكاري آموزش و پرورش در  -16

 .اين زمنيه نيز الزم است
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مصرف  پرورش در بخش پيشگيري از سوء و مددكاري درآموزش تقويت سيستم -17

ي حرفه اي به خانواده ها مي تواند از تعداد مخدر و ايجاد شرايط مساعدت ها مواد

بنابراين، به نظر مي رسد از جمله مهمترين . ها بكاهد مشموالن طرح در خوابگاه

هاي پيشگيري آموزش و پرورش بايد توجه به آموزش و به كارگيري  برنامه

ف ها و تقويت آنها با هد مددكاران با ايجاد مراكز خاص در جوار مراكز مشاورة استان

 .ياد شده باشد

 
  گيري بحث و نتيجه

هاي طرح جداسازي اقدامي در جهت پيشگيري از اعتياد و جرائم  ايجاد خوابگاه

اين گروه، ناخواسته . مربوط به آن در گروه دانش آموزان در معرض خطر است

درگير مشكالت اعتياد والدين خود شده اند، والديني كه احساس مسؤوليت انساني و 

پس به . ليت پدري و مادري آنان تحت الشعاع اعتياد قرار گرفته استاحساس مسؤو

. هيچ وجه مصلحت نيست اين كودكان بدون هيچ گونه اقدامي در جامعه رها شوند

هاي  همة سازمان. زيرا در اين صورت، از آنان مجرمين فردا ساخته خواهد شد

و موانع اجراي  ربط موظف هستند عالوه بر بهبود وضع موجود و رفع مشكالت ذي

طرح، به راهكارهايي بيانديشند كه مي تواند به كمك اين طرح بيايد و تا آن زمان 

هاي عضو با سرپرستي و مديريت  سازمان. توقف طرح به هيچ وجه به مصلحت نيست

ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد از حالت انفعالي خارج شده و شوراهاي طرح فعال 

ها منوط به بازبيني، اصالح و رفع مشكالت حاضر  ر استانتوسعه طرح در ساي. شوند

باشد و براي تسريع در اين اقدام، زمان مشخصي براي اصالحات طرح، مشخص و 

زمان، طرح هاي موازي و كمك  هم. هاي كارشناسي به اين كار گمارده شوند كميته

هاي  ي از خوابگاهپشتيباني مالي و اجراي. كننده بررسي و در اولويت برنامه قرار گيرند

در پايان يادآوري . طرح در اولويت برنامه هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر قرارگيرند

ها پسرانه و يك خوابگاه دخترانه در هر استان  شود كه وجود حداقل يك خوابگاه مي

هاي مجاور  هاي كوچك كه مي توانند از ظرفيت استان ضروري است، مگر در استان

  .استفاده كنند
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  منابع 

  . تهران. باقري ترجمة خسرو  .روانشناسي كودكان محروم از پدر) 1370.(آدافر و همكاران -1
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انتشارات سازمان : تهران). چاپ اول(اعتياد آسيب شناسي خانواده، )1378.(آقاب بخشي، حبيب -2

 بهزيستي كشور دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 نامه تحصيلي  پايان. بررسي نحوة سرپرستي ايتام در اسالم). 1364.(حسن ايپكچي، محمد -3

نگرش بر پديدة ). 1369 (جين، آراء طوبي  باقري، حسين و شيره  و  بابايي، ابراهيم؛ تاحدي استاد حسن -4

 سازمان بهزيستي كشور :  تهران) اول چاپ(. سرپرستي و مشكالت فرزندان دور از خانواده بي

 سازمان تبليغات اسالمي  :انتشارات). چاپ اول(اسالم و تربيت كودكان). 1371(بهشتي، احد -5

انتشارات  :تهران ). اول چاپ( آزاري مرگ خاموش، نگاهي به پديدة كودك).1371(پورناجي، بنفشه  -6

 همشهري 

بررسي ميزان شيوع انواع اختالالت رفتاري كودكان شاهد محروم از ).1369(محمد. حاتمي -7

نامة  پايان. روزي بنياد شهيد انقالب اسالمي هاي شبانه مقطع ابتدايي مستقر در مجتمعوالدين در 

 كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس 

ارزشيابي طرح جداسازي دانش آموزاني كه والدين آنها واجد ). 1375(محمدرضا . حسين زاده -8

پايان نامه . قوچان) ره(خميني  در مجتمع شبانه روزي كميتة امدام امام) معتاد(صالحيت نيستند 

 عالمة طباطبائي  تحصيلي ؟

پيشگيري از  ، دفترآموزي پژوهش شناسايي اعتياد در جامعه دانش) 1377.(گيلك،عبداالمير -9

 .مصرف مواد مخدردر آموزش و پرورش سوء

ـ دفتر پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در ) 1379( 12و  17هاي  ـ شماره نشريه ژرفاي تربيت -10

 آموزش و پرورش

بررسي آسيب هاي رواني اجتماعي و پيامدهاي رواني دوري از خانواده ) 1373. (سادويي، علي -11

ريزي امور تربيتي وزارت  انتشارات دبيرخانة سمپوزيوم جايگاه در دفتر توسعه و برنامه. آموزان بر دانش

 1373آموزش و پرورش 

ارزيابي سريع وضعيت سوء ). 1378(گيري، سازمان بهزيستي كشور، معاونت امور فرهنگي و پيش -12

 ) .جلد اول(مصرف مواد مخدر در ايران 

بر اختالالت رفتاري كودكان مقطع ابتدايي تحت ) پدر(تأثير فقدان والدين عباس، . ساالري -13

 پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي شهر تهران،) ره(پوشش كميتة امام خميني 

 .انتشارات كانون). چاپ چهارم(نگاهي به مسائل حقوق كودكان درايران،  شيرين،). 1375.(عبادي -14

 انتشارات كانون ) چاپ اول. (حقوق كودك تطبيقي).1376(عبادي شيرين -15

روزي كميته امداد  بررسي و مقايسة وضعيت مراكز شبانه) 1371(سيف نراقي،مريم، -16

 )ره(خميني   كميتة امامها  هاي دانش آموزان تحت پوشش آن و ويژگي) ره(خميني امام
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