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  چكيده :

 سرمايه كشور عنوان به افراد  اين از كه چرا داشتند نيز قبل از و دارند سزايي به نقش ايران در دانش آموزان

 گذار تأثير آن اهداف و جامعه افكار در تواند ميدانش آموز  يك كه است مسّلم امري نيز اين و. شود مي ياد

 خارجي يا داخلي عوامل تأثير تحت كه اين بدون وي كه است اين مثبت گذار تأثير. شدبا منفي يا مثبت

 – اجتماعي – سياسي مثل مختلف  هاي لحاظ از مملكت اوضاع بهبود جهت در خود مثبت افكار با باشد،

 تأثير تحت وي كه است آن منفي گذار تأثير ولي. بگيرد نيز خوبي نتايج و بردارد گام... و فرهنگي -اقتصادي

 به  فرصت از استفاده سوء جهت در خويش مخرب و منفي افكار از و باشد خارجي و داخلي  احزاب يا عوامل

 و هوش كه اند كرده اثبات ديگران به كشور، يك دانش آموزان.   بردارد قدم گروه و حزب  آن يا خويش نفع

  جهت در تواند مي آنها مثبت افكار و اهداف راكث گفت توان مي پس.  دارند زيادي استداللي و فكري توانايي

 با نيز مردم.  كند كمك اهدافش به رسيدن جهت در كشور آن به و. باشد مفيد مملكت مثبت افكار و اهداف

 از. آورند مي عمل به را  الزم و كامل پيروي ها آن اهداف و افكار از و كنند مي اعتماد ها آن به امر اين قبول

 براي خود سوي به را آن افكار. شود غالب ديگري بر زور به خواهد مي فرهنگ يك نرم گجندر كه جايي آن

دانش آموزان  خيلي بهتر مي توانند با آن مقابله نمايند. اينجانب اكرم . دهد سوق خود منفعت و استفاده

اجتماعي و  هنرستان .....را با آسيب هاي دانش آموزانرنجبر در اقدام پژوهي فوق الذكر تصميم گرفتم 

بتوانند خودشان در جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه، جنگ  دانش آموزانمشكالت ناشي از آن آشنا كنم . تا 

در اين اقدام پژوهي به كمك راهكار هاي نرم، تهاجم فرهنگي و فرهنگ آسيب اجتماعي  فرد قابلي  باشند.

انواع آسيب هاي اجتماعي آشنا سازم و سپس به را با   دانش آموزانجذاب و دانش آموز محور توانستم ابتدا 

تفهيم و اقدام در رابطه با راهكار هاي ممكن در جهت بهبود شرايط و از بين بردن آسيب هاي اجتماعي 

  بكوشم.
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 آسيب هاي اجتماعي،هنر جويان،دانش آموز،تهاجم فرهنگي كليد واژه :

  

  

  مقدمه

. است آدمي زندگاني بهار و انسان زندگي دوران بهترين ينوجوان زيرا است؛ زندگي تالطم پردوران نوجواني 

 آينده زندگي نماي دور. است نوآوري و فعاليت و اوافي و جسمي توانايي شوق، و شور از سرشار دوره، اين

 در و) ع(معصوم امامان هاي روايت در. كرد بيني پيش جوانينو دوره در او عملكرد اساس بر توان مي را انسان

 اگر. است گرفته قرار تأكيد و سفارش و توجه مورد بسيار انسان حيات از دوره اين انديشه، گانبزر گفتار

 را خود بالقوه استعدادهاي و بردارند، گام جامعه آن آباداني و سازندگي مسير در كشوري جوانان و نوجوانان

 و رفت خواهد بالندگي و شرفتپي سمت به كشور آن باشند، امان در دشمنان تهاجم از و برسانند فعاليت به

 طريقي به كه است ري رفتا مفهوم به اجتماعي هاي آسيب. گرفت خواهد پيش در را كمالي و رشد هاي افق

 دانند مي ونادرست ناپسند را آن د افرا وبيشتر رد ندا ري زگا سا معه جا يك اعضاي مشترك رهاي نتظا ا با

 پيدا اي عده ره هموا ما ا كنند تبعيت رها وهنجا ارزشها از رد اد ر انتظا خود اعضاي از جامعه هر واقع در

 همساز و هماهنگ كه افرادي معه ،جا كنند نمي رعايت را رها وهنجا رزشها ا اين ز ا اي ره پا كه شوند مي

 نا اي زگار سا نا كنند مي ر رفتا آنها خالف بر كه را واشخاصي همنوا يا زگار سا باشند رها وهنجا رزشها ا با

 دوام گاهي ودير نباشد زودگذر رش نابهنجا رفتار كه كسي نابهنجار افراد ميان ز ا خواند مي همنوا

 معه جا. خوانند مي اجتماعي آسيب يا اجتماعي انحراف را او ورفتار شود مي ناميده منحرف يا آورد،كجرو

 تلقي گناه مردم از ياديز ي عده توسط كه رهاست هنجا نقض از دسته آن متوجه شناسي جرم و شناسي
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 نقض را اجتماعي رهاي هنجا كه گردد مي اتالق رهايي رفتا به اجتماعي آسيب يا انحراف رو اين از گردد مي

  .است نكوهش قابل مردم از ري بسيا تعداد نظر از نتيجه در و كرده

 سرمايه آنان رافانح براي و اند گرفته هدف را كشور جوان و نوجوانان اسالمي تمدن و فرهنگ دشمنان

 اين. برسند اهداف ديگر به آساني به جامعه، تواناي قشر اين كردن منحرف با بتوانند اگر تا اند كرده گذاري

 از نفر ميليون بيست به نزديك. 1 زيرا است؛ برابر چندين و اسالمي ايران مورد در دغدغه و حساسيت

 استكبار هاي تجاوزگري و ها سياست با كه است كشوري ايران. 2. هستند جواننوجوان و  كشور، جمعيت

 تربيت براي و دشمن فرهنگي شبيخون از جوانان داشتن حذر بر براي. است مخالف خواران جهان و جهاني

 روحيه با بايد منظور اين بر و كرد هدايت را آنان بايد غيرت، با و انديشه و فكر با نوآور، توانا، برومند، جواناني

  . كرد جو و جست را او با مناسب ارتباطي زبان و شد آشنا او رواني و عاطفي نيازهاي و جوان

    مسئله بيان

 معا گروههاي ،اعتياد،سرقت،تشكيل مدرسه از ،فرار تحصيل ترك( اجتماعي هاي آسيب افزون روز گسترش

 وپنهان آشكار هاي سدهمف شيوع وهمچنين نوجوانان بين در اخير هاي سال در زه        وي به...)و ونداليسم و رض

 و جوانان ميان در ويزه ،به مخدر مواد به آلودگي و اجتماعي هاي وكزروي ها ري بزهكا توجه قابل ،افزايش

  .است اساسي انديشي ره چا و تعمق مستلزم جامعه نوجوانان

 ها بآسي اين كردن برطرف يا كاهش ز ا توانيم نمي ما و است اجتماعي هاي آسيب انفجار نقطه80 دهه

 هاي آسيب تمام.  هاست آسيب اين كنترل ره چا راه تنها و نيست ممكن ري كا چنين ،زيرا كنيم صحبت

 باشيم داشته پيشگيري قصد جدي صورت به ري ساختا شكل در اگر كه دارند گسترش به ميل اجتماعي

 هاي آسيب كاهش ستايرا در فعاليت و ريزي برنامه هرگونه انجام براين بنا. شويم موفق حدودي تا ،شايد

 هاي آسيب كاهش با طرف يك از كه چرا است ضروري جهت چند ز ا معه جا نوجوانان بين در اجتماعي
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 از ر فرا و تحصيلي افت دليل به كه اي سرمايه ديگر طرف ز رفته،ا باال اجتماعي امنيت ،ضريب اجتماعي

 مر ا در گردد مي جامعه در منيت ا ايجاد صرف كه هايي يابد،هزينه مي شود،كاهش مي هزينه مدرسه

 و كننده كنترل مل عوا شناخت راستاي در تا طلبد مي ،پس شود مي صرف جامعه فرهنگي وتعالي آموزش

 در با كشور، تربيتي نظام كه است ضروري لذا.كنيم بيشتري تالش اجتماعي هاي آسيب دهنده كاهش

 دروغين الگوهاي به گرايش از را آنان جوانان، و جواناننو روحيه با متناسب و سازنده الگوهاي گذاشتن اختيار

 كه است پويا و سالم اي جامعه هستند؛ اي جامعه هر سازنده نيروهاي جوانان و نوجوانان. بازدارند ويرانگر و

 از واقعيت، اين فهم با اسالمي، جامعه دشمنان. باشد برخوردار درست تربيت از آن، جوان و نوجوان قشر

. است كرده ريزي برنامه جامعه اصلي هاي بنيان كردن فلج نهايت در و جوان نسل انحراف براي پيش ها سال

 خود زهرآگين تير هدف را كشور آينده كه بزرگ معضل اين توان تمام با كشور، فرهنگي سازان برنامه بايد لذا

 آمدهايي پيش و عواقب ندتوا مي غرب، فرهنگ به جوانان و نوجوانان گرايش. كنند مقابله است، داده قرار

  . باشد داشته همراه به ديني و اقتصادي سياسي، رفتارهاي ها، منش ها، نگرش ها، بينش بر تأثيرگذاري مانند

  توصيف وضع موجود

سال است كه در  .................هستم و مدت  ............. شهرستان.......... مدرسه مشاور  ....................اينجانب 

دانش در خدمت  دبيرستانكه البته يك سال است كه در اين موزش و پرورش مشغول به تدريس هستم. آ

به طور   دانش اموزاناز چند جلسه از آغاز سال تحصيلي متوجه اين موضوع شدم كه  هستم. بعد آموزان

ي از رفتار هاي كاملي با مسئله آسيب هاي اجتماعي و تهاجم فرهنگي آشنا نيستند و اين آسيب ها در برخ

را با اين مقوله آشنا ساخته و از رخنه كردن تهاجم  دانش اموزان آن ها موج مي زند.بنا بر اين تصميم گرفتم

 ي ريشه كه نمود استنباط چنين توان مي واقع در فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي در آنان جلوگيري كنم.

 اجتماعي رتهاي مها با آنها كافي آشنايي عدم در بايد را دانش آموزان اجتماعي هاي پذيري آسيب اغلب

 است اين وآن رد دا وجود جوانان اجتماعي و دلخواه شخصيت رشد در كوري ي نقطه كه طوري ؛به دانست
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 شرايط از عالوه ندارند،به باور خود فراوان وقدرت توان وبه اند نشناخته را خود امروز جوانان سفانه متا كه

 كاهش در اجتماعي رتهاي مها آموزش نقش بررسي الوصف مع. رند ندا اهيآگ خود اجتماعي وموقعيت

  .است ضروري رس مدا در اجتماعي هاي آسيب

  

  

  

  

  

  

  :  پژوهش پيشينه  و نظري مباني

  :  نظري مباني

 طبقه معتقدند و دانند مي طبقاتي هاي كشمكش را نوآوري ايجاد عامل وبلن و زيمل چون پردازاني نظريه

 مصرف طريق از جامعه پايين طبقه با را خود فاصله نوعي به است تالش در همواره جامعه متوسط

 با موجود فاصله كه است تالش در همواره نيز جامعه پايين طبقه همچنين. كند حفظ تظاهري و خودنمايانه

 تصور يعمود همواره را افراد آسيب اجتماعي در تقليد وبلن و زيمل اين بنابر. دهد كاهش را متوسط طبقه

 دچار جديد جوامع در تئوري اين اينكه حال. دانستند مي جامعه فرادستان پيرو را جامعه فرودستان و كرده

 مرجعيت جامعه اقشار براي مرفه طبقه و داران سرمايه معاصر دوران در كه چرا. است گرايي تقليل نوعي

 سياست و زيبايي هنر، ورزش، هاي حوزه در را ديگري مرجع هاي گروه رسانه، و ارتباطات عصر بلكه ندارند،
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 و.  باشند داشته فاصله آنها با ها فرسنگ مكاني لحاظ از است ممكن حتي كه نموده معرفي مردم به....  و

 ديدگاه با طبقه مفهوم امروزي، جوامع در اينكه ضمن. كنند پيروي آنها از نيز جامعه مرفه طبقه حتي

 هاست، ماركسيست نظر مد كه آنطور جوامع طبقات ديگر كه يمعن اين به ندارد، وجود ماركسيستي

 و زيمل ديدگاه لذا. نيستند مشخص هاي مرزبندي داراي طبقات و ندارند هم با آشكار تضاد و كشمكش

 طبقات گرويدن اما. گيرند مي قرار اعتنا مورد كمتر و. اند داده    دست از حدودي تا را خود جايگاه وبلن،

 جامعه پايين قشر براي قشر اين بودن مرجع از نشان خود   باال طبقات از تقليد و رفمص سمت به پايين

 تقليد اين. است جامعه مرفه و ثروتمند قشر از تقليد به جامعه اقشار و ها گروه تشويق كار اين نتيجه. است

  . دهد مي نشان را جامعه در مرفه قشر مرجعيت از نوعي خود نيز

 مد رواج و گرايي مصرف عامل را داري سرمايه نظام ماركوزه، مانند انتقادي پردازان نظريه از برخي همچنين

 شده بررسي و مطرح هبتيج توسط كه نيز مدگرايي و منحرف هاي فرهنگ خرده بحث. دانند مي جامعه در

 راضاعت و سياسي مقاومت نماد از مد كاركرد تغيير همچنين و ايران در شده انجام تحقيقات طبق نيز است

 دست از جوانان مدگرايي تبيين در را خود جايگاه رفته رفته معاصر، دنياي در گرايي مصرف به اجتماعي

 آمد، وجود به اروپا در اجتماعي هاي جنبش اعتراض دادن نشان منظور به كه مد ديگر عبارت به. است داده

  . شد تبديل گرايي مصرف ابزار به رفته رفته

 افراد اجتماعي، نظر از كه دارد مي اظهار است، متوسط برد داراي كه خود مرجع گروه نظريه در مرتن اما

 داوري و ارزيابي براي ها انسان. دارند زيادي اهميت آنها گمان به كه گيرند مي قرار هايي گروه تأثير تحت

 رجعم هاي گروه به كه ها گروه اين. نيستند آن عضو بسا چه كه كنند مي مراجعه هايي گروه به خود

 زدن محك و ارزيابي براي الزم هاي معيار و ها مالك تأمين و ها هنجار برخي انتقال متولّي اند، معروف

 به دارند، اجتماعي ساختار و افراد براي كه كاركردهايي دليل به و باشند مي  افراد ي ها باور و ها رفتار

 كه گروهي اهميت هرچه است عتقدم فستينگر. گيرند مي قرار توجه مورد عملي و ذهني الگوي عنوان
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 انگيزه هرچه و. شود مي بيشتر گروه با فرد شكلي هم براي فشار باشد بيشتر گيرد، مي قرار مقايسه مبناي

 شكلي هم براي استعدادهايش و افكار تغيير براي بيشتري تالش باشد، بيشتر گروه با خود مقايسه براي فرد

 تأثير تحت گروهي روابط چارچوب در فرد رفتار و افكار فستينگر ريهنظ طبق اين بنابر. كرد خواهد گروه با

. ( شود مي منجر اعضا هاي وعملكرد ها تغييرايده به درگروه همشكلي فشاربراي و گيرد؛ مي شكل ديگران

  )    137:  1387 ، فر معيد

 دار ريشه زيستى نيازهاي از دسته يك ارضاى تنها ديگر مصرف "بورديو" گفته به جديد دوران اين در

 در مصرف "بودريار" تعبير به همچنين. است ها ارزش و ها ايده نمادها، ها، نشانه متضمن بلكه نيست،

 طور به شده، خريدارى كاالهاى گذاشتن نمايش به طريق از كاال خريدار آن در كه است روندى جديد دوران

  )  16:  1388 ، فر عوديمس. ( است"  هويت" حس يك حفظ و خلق براى تالش مشغول فعالى

 معتقد اسپنسر) 178:  1380 پور، رفيع(داند مي اجتماعي هاي نابرابري در را مدسازي ريشه پور رفيع فرامرز

 از ناشي تقليد نوعي واقع در و شود مي باالتر طبقات اشخاص بين رقابت موجب تشريفات عكس بر مد است

 كه اعمالي ميان از ميگويد هومنز و) 36: 1374 ديده،پسن( وستايش پسند از ناشي تقليد نه است رقابت

 توان مي لذا يابد، مي افزايش تكرارش احتمال شود منجر پاداش به بيشتر كه عملي دهد، مي انجام شخص

 همساالن ميان در ولي شود، درگير خود گروه با تهاجم فرهنگي پي در است ممكن شخص چه اگر كه گفت

 منزلت و ارزش و رسيده موفقيت به مخالف جنس با ارتباط در نيز و گيرد مي رقرا تأييد و تشويق مورد خود

  عمل اين نتيجه در اند گرفته صورت اين موضوع راستاي در ها موفقيت اين چون و برد مي باالتر را خود

  )  1388 ، زاده خسروي. ( شود مي تكرار بيشتر

 مدرسه از فرار تحصيل، ترك آن دنبال به و سرقت بزهكاري، مخدر، مواد به آلودگي اجتماعي، هاي روي كج

 انديشي چاره مستلزم كه هستند اجتماعي هاي آسيب جمله از پنهان و آشكار هاي مفسده از ديگر وبرخي

 و كودكان وپرورش آموزش وظيفه كه جايگاهي عنوان به مدرسه.است مدرسه دوران از ويژه به اساسي
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 آسيب از جلوگيري بر تواند مي كه است مكاني ترين مهم دارد عهده بر زرو شبانه از ساعاتي در را نوجوانان

  باشد تاثيرگذار اجتماعي هاي

 هاي پذيري آسيب اغلب ريشه اجتماعي هاي مهارت با نوجوانان و كودكان كافي ناآشنايي شك بدون

 در اجتماعي هاي آسيب كاهش در اجتماعي هاي مهارت آموزش نقش بررسي رو اين از هاست؛ آن اجتماعي

 هاي محيط ترين وثوق مورد از يكي مدرسه كه آن ضمن. باشد كننده كمك بسيار تواند مي مدارس

 در محيط اين با مدرسه، در فرزندانشان حضور زمان در نيز ها خانواده و مردم ديگر سوي از. است اجتماعي

 ندرت به شود، داده ها آن به كافي اتاطالع اگر كه دارند قرار سني در دانش آموزان بنابراين. هستند ارتباط

 وزارت اين. شوند مي مخدر مواد از ناشي هاي آسيب جمله از گوناگون هاي آسيب درگير باالتر سنين در

. بردارد گام دانش آموزان اجتماعي سواد افزايش براي غيرمستقيم و مستقيم شيوه 2 به تواند مي خانه

 كلي هاي وبرنامه ها سياست اين از موثر و كارآمد و خالق نسل پرورش براي بايد وپرورش آموزش بنابراين

 هاي كالس در بايد وپرورش آموزش. بردارد گام آگاه و پذير مسئوليت افراد تربيت جهت در و كرده استفاده

 اجتماعي هاي آسيب از پيشگيري و اجتماعي هاي مهارت افزايش بر مبتني هاي برنامه توسعه براي را خود

  .كند باز

  

  

  ):يك شواهد( اطالعات ارائه

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود مي ميسر روش چهار طريق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم كه دارند هايي ويژگي و ها كاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشي چه كه اين. كنند كسب را كافي آشنايي ها روش ينا با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان
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 آوري جمع كه اطالعاتي همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگي دارد كاربرد پژوهي اقدام در فنوني

 شواهد با مترادف) اطالعات( ها داده ديگر بيان به. نيستند چيزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود مي

 داوري رخدادي يا چيزي تغييرات ي درباره توانيم مي وسيله بدان كه هستند هايي داده شواهد. نيستند

  .باشيم داشته قبول قابل شواهد بايد چيزي رد يا اثبات براي پس كنيم

به سوي   جوانان و نوجوانان بيشتر يا همه و دارد وجود ما ي جامعه در كه است اي پديده آسيب اجتماعي

 با دانش آموزان از تعدادي شدم مي كالس وارد وقتي مثال براي نيز ما هنرستاندر  يĤن سوق داده مي شوند

با آنها مصاحبه مي  كالسوقتي در  و نشستند مي مقابلم در صورت در خفيف آرايش گاهي و زده ژل موهاي

گانه بودند. كردم. آنها شخصيت هايي را در زندگي الگوي خود قرار داده بودند كه از لحاظ فرهنگي با آنها بي

متاسفانه با ظهور ماهواره امروزه در اكثر خانواده ها نيز ماهواره وجود دارد كه با استفاده از صحبت هاي 

م مي شد نتيجه گرفت كه در بين آنها نيز ماهواره و استفاده كردن از فرهنگ غرب نيز جا خوش دانش آموزان

  كرده است.

و ديگر همكاران و همچنين  دانش اموزانز روش هاي مصاحبه با بنا بر اين اينجانب در اين اقدام پژوهي ا

  بهره جستم و به جزئيات زير رسيدم: دانش آموزانمشاهده رفتار 

  .نداشتند اين مسئله از پروايي و كمتر رعايت مي كردند را آموزه هاي ديني آموزان دانش. 1

  كمتر از سال هاي گذشته شده بود. جماعت نماز از استقبال. 2

                                   آموزان دانش بين غيبت و داشت وجود... و پايين نمرات و كاري كم توجيه براي دروغگويي .3

  .بود رايج

  .كردند مي استفاده نابجا هاي شوخي از يكديگر با كردن صحبت موقع در. 4
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ونت و گستاخي در بين آنها موج مي مسائل ديني از خود نشان نمي دادند و خش به اي عالقه آموزان دانش. 5

  زد.

  :پيشنهادي هاي حل راه

 سازنده و مفيد تواند مي,  نوين سبك و روز مسائل به نظر با جوانان احتياج مورد و مفيد هاي كتاب تأليف

 بـه اسالمي اصيل فرهنگ از دفاع براي فرهنگي جبهه در مطهري شهيد مرحوم كه گونه همان, باشد

 امر را آن دين كه, است عمومي نظارت,  فرهنگي تهاجم با مـقابله راه دومـيـن.   زدند دست كاري چـنـين

 و تكايا و مقاومت هاي پايگاه, مساجد در مذهب جلسات تشكيل. است نـاميده مـنـكـر از نهي و معروف به

 با مقابل در مهمي عامل تواند مي امامان و انـبـيا تـاريـخ,  اسـالمـي معارف,  قرآن با جوانان كردن آشنا

 مخصوصا هنر از استفاده فرهنگي تهاجم با مـقابله هـاي راه ديـگـر از. آيد حساب به فـرهنگي تـهـاجـم

 يكي تواند مي, دارد تباهي و فساد از انسان دوري در مهمي بسيار نقش نماز كه جا آن از.  است تئاتر و فيلم

  از ديگر راهكار ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:. آيد بحسا به فرهنگي تهاجم با مـقـابـله هاي راه از

  .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهيه

  زمينه اين در متخصص افراد با مشورت

  راه بهترين انتخاب و شده ارائه كارها راه بررسي 

  مختلف هاي سايت به سركشي و موضوع با مرتبط هاي نامه پايان مجالت، كتب، مطالعه 

  آموزان دانش رفتار مشاهده 

  كالسدر  انديشي هم جلسات برگزاري 
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  :  موقت طور به جديد راه انتخاب

 كه آنجايي از اما. است بردباري و تمرين اندكي مستلزم ، جديد رويكرد يك شكوفايي كه است بديهي 

 متكي شناختي و رفتارگرايي مكتب و عملي هاي تجربه و علمي هاي بريافته بخش اثر آموزشي راهبردهاي

 چه. كرد استفاده مفاهيم آموزش در بخش اطمينان و مناسب رويكردي عنوان به آن از توان مي هستند،

 وقت هيچ آيا اما. هستيم خود هاي روش تغيير براي نو راهي دنبال به هميشه مدرسه در ما از بسياري بسا،

 كنيم؟ استفاده مدرسه وضعيت بهبود جهت در را آن و كنيم ايجاد خودمان در را تغيير اين ايم كرده سعي

 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا كردم سعي كردم، تحليل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينكه از بعد

 آموزه بر تكيه و كالس محيط حول بيشتر را خود هاي حل راه كردم سعي .كنم اجرا  كالسمحيط  در را

 حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به كمتر و آورده دست به را بهتري نتايج ات دهم قرار مذهبي و ديني هاي

 اجراي در را من تا گرفتم مي كمك نيز همكاران ديگر وسركار خانم طاهره خرمي  هنرستان مدير از بايد

 به ككم همچنين و جا به و موقع به تنبيهات و تشويقها مورد در هنرستانمدير. دهند ياري حلها راه صحيح

 ها بچه خانوادگي محيط به مربوط كه مسائلي رفع مورد در دانش آموزان والدين با مكرر جلسات برگزاري

 حل راه انتخاب به بيشتر حوصله و صبر با توانستم مي من حاال. دادند همكاري و مساعدت قول من به بود

 دروس وسرگروهاي مدرسه در ارانهمك ديگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشكالت بقيه براي

 همگي خوشبختانه و كردم نظرخواهي ايشان با آن مورد در و گذاشتم ميان در منطقه آموزشي هاي گروه در

  .كردند اعالم را خود مساعد نظر

  :ها حل راه اجراي

 و) هر(امام حضرت خاصه ، تقليد مراجع نظرات از متاثرو فرهنگ اسالمي  حجاب از مثبت ديدگاهي ارائه

 پوشش عنوان با تحقيق و مطالعه ، كتابخواني مسابقات قالب در فعاليت اين مطهري اهللا آيت مقام واال  شهيد

.  دهد  ارتقا و داده قرار تاثير تحت را دانش آموزان هاي دانسته و آگاهي تواندب تا گرديد ارائه  كالسدر  برتر
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 و آسيب هاي اجتماعي داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد مي برگزار كالس در كه پاسخ و پرسش درجلسات

 و شد مي داده توضيح پوشش وچگونگي پوشش فلسفه ، تهاجم فرهنگي و آسيب اجتماعي ايجاد چگونگي

 صميمي و عاطفي محيطي در آنان سئواالت به و گرفت مي قرار اصالح و توجه مورد دانش آموزان شبهات

 گونه هر بدون ز فرهنگ بيگانه و مدگرايي تبعيت مي نمودند كه ا دانش آموزاندر مورد  شد مي داده پاسخ

 در.ميگرديد ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان از و شد مي داده تذكر زننده و منفي برخورد

 ، خود ناقص پوشش نامناسب تاثيرات و رفتار چرائي به صميمي و امن محيطي در ، نيز فردي برخوردهاي

 برنامه با توجيهات و تذكرات اين البته.  آمدند مي ما مدد به فرهنگ اين گسترش رايب و شدند مي واقف

  .گرفت مي صورت عاطفي تعامالت و صميميت ايجاد از پس و قبلي ريزي

 من به است، من نظر مورد كه خاصي شرايط و سالم نوزاد دوجين يك:«گويد مي) 1920( واتسون جان

 خاصي تخصص براي و انتخاب اتفاقي طور به را كدام هر كه دهم مي ضمينت من. كنم بزرگ را آنها تا بدهيد

 استعداد، از نظر صرف با كنم تربيت گدايي، و دزدي حتي و بازاريابي هنرمندي، وكالت، پزشكي، مانند

 انسان ها آن كه ميدهد نشان روشني به جمالت اين. »فرد آن فردي آمادگي و  دلخواه شغل ، توانايي تمايل،

 خواسته به بستگي گونه هر بدون ، خواسته اين. دانند مي بخواهند، گران آموزش چه هرآن به تبديل قابل را

 معلم كه است سياهي جعبه چون انسان. است حصول قابل فرد براي ها پاسخ و محرك مديريت راه از فرد،

 دهد انجام خواهد مي كه اريك و مباحث به بايدمربي  پس. كند اجرا و طراحي او براي را آموزش جريان بايد

  . باشد داشته كامل تسلط

  :  مدرسهدر  خوب دانش اموزان و خودم هاي رفتار دادن قرار الگو-1

 معلمان و مربيان والدين، مانند دارند، دخالت متعددي عوامل ها، انسان استعدادهاي شكوفايي و پرورش در 

 كريم قرآن در و ما ديني تربيت تعبير در كه نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربيتي و آموزشي هاي برنامه ،

 شكوفايي و رشد و افراد شخصيت گيري شكل و ساختار در بسزايي تاثير است شده ياد اسوه نام به آن از
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 نياز مشخصي نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند كه گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانايي

 و فكري اخالقي، ساختمان تا دارد احتياج الگو به خويش، شخصيت به دادن شكل براي نيز انانس. دارد

 نياز اين دانش آموزان بين ولي است، همگاني الگو و اسوه به نياز البته. بسازد آن مطابق را خويش شخصيتي

 عالقه بيشتر ترقي و كمال به و انديشند مي الگوها به ديگران از بيشتر آنها چون است، تر مهم و بيشتر

 »برتر هاي نمونه و  اسوه«سراغ بايد خويش كمال براي انسان كه دارد اين بر تصريح نيز قرآني تعابير. مندند

 و هنر دانش، و سواد ايمان، زيبايي، شجاعت، صميميت، به دانش آموزان غالب گرايش دوره اين در. برود

 نشان مندي عالقه او به ببينند تر مشخص و بارز صورت به را صفات اين كس هر در لذا. است فردي استقالل

 او به نتوان كه باشد توهمي و خيالي شخصيتي نبايد الگو كه شد يادآور بايد نيز را نكته اين.  دهند مي

 مي فرا گيري اوج و صعود براي را روح كه هستند رفيع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلكه رسيد،

 اولين نيز من  .كنند مي متمركز آن به يابي دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشكار اينيروه و خوانند

 ايشان براي خودم رفتارهاي دادن قرار الگو و مدانش آموزان با نزديكي و صميمت ايجاد را طرح اجراي در قدم

 در نرمي ايشان، بيتتر در خواري غم صدر، سعه صبوري، خودم، رفتارهاي در تا كردم سعي من. دادم قرار

 نكته اين از را آنها و كنم رعايت را...  و احترام و ادب رعايت و خلق حسن خويش، گفتار به پايبندي سخن،

 و دوستانه اي رابطه ايشان با طرفي از. دارم اعتقاد كامالً زنم مي كه حرفهايي به من كه سازم مطمئن

 كودكي و تحصيل زمان از خاطراتي كردم، مي صحبت هاآن با را اي دقيقه چند هميشه. كردم ايجاد صميمي

 مي ايجاد وجود ابراز انگيزه ايشان براي اخالقي كوتاه داستان يك بيان با يا و كرده تعريف خودم نوجواني و

 آگاهي كامالً شما مشكالت و نيازها از و هستم شما مثل يكي هم من كه بودم فهمانده كامالً آنها به. كردم

 و خودتان من، سربلندي مايه شما رفتارهاي دور چندان نه آينده در تا شماست به كمك فقط قصدم و دارم

 را هنرستان و . دانش آموزان از نفر دو باشيديكي فردا، براي آگاهي مادران بتوانيد و باشد هايتان خانواده

 خود براي را ايشان رهايرفتا تا خواستم ها بچه از داشتند اي شايسته و خوب بسيار رفتارهاي كه زدم مثال

 تغيير جهت در خودشان انديشه و فكر نيروي از گيري بهره با البته آنها خوب رفتارهاي از و دهند قرار الگو
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 امكان اين و هستند قوي حسادتي حس داراي سن اين در دختران چون البته. بگيرند ،بهره خود رفتارهاي

 در را كاذبي برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن بر وهعال و كند رخنه آنها در حس اين كه داشت وجود

 هر گفتم ايشان بندي گروه از بعد و كردم اجرا كالس در مسابقه يك صورت به را عمل اين. كند ايجاد خود

 بگيرد پيشي گروهها بقيه از شايسته رفتارهاي انجام و ادب رعايت و خوب كارهاي انجام در بتواند كه گروهي

 نهايت در و شد خواهد معرفي و انتخاب برتر گروه عنوان به دهد، افزايش را خود مثبت ازهايامتي تعداد و

  .گرفت خواهد قرار تشويق مورد

 من: «اند فرموده) ع( صادق امام:  روايات و احاديث ، آيات به مراجعه و ديني هاي آموزه از استفاده    -2   

 كه: فرمايد مي تبيين خوبي به شريف وجود آن»  دمه و مدبلح القرآن اختلط مومن شباب هو و القرآن قرا

 تثبيت و نهادينه گونه آن گيرد، قرار نوجوان وجودي گوهر و ذات در جواني در قرآني و ديني هاي آموزه اگر

 در پايداري و دين در ثبات آن دنبال به كه آميختگي گردد، مي آميخته جوان خون و گوشت در كه شود مي

 يك عنوان به فرصت اين از كنيم، درك را سني مقطع اين حساسيت ما اگر بنابراين. دارد نبالد به را ايمان

 فرد يك زندگي از سال 12 تقريباً.  بست خواهيم كار به را اي ويژه همت آن از گيري بهره در طاليي فرصت

 عمر% 18 يعني) سال 65( ايراني يك عمر متوسط شاخص با يعني. شود مي سپري مدرسه محيط در ايراني

 آن انتقال هاي شيوه و مدارس در ديني هاي آموزه موضوع در آموزشي فرايندهاي به كوتاه نگاهي. مفيد

 ، ايم داده انجام اقداماتي اگر و ايم داشته مدارس به را توجه كمترين مبحث اين در ما، كه دهد مي نشان

 و مشخص من كالس در كامالً آن نمود كه اي مسئله متاسفانه است نبوده ساز انسان و پاسخگو و كافي

 واجبات رعايت مثل ارزشي مسائل. بود سن اين در كافي تربيتي و ديني اعتقادات وجود عدم بود چشمگير

 باعث حتي ها خانه بيشتر در اي ماهواره هاي شبكه وجود. بود شده توجهي كم آن به و خشكيده ديني

 ها بچه تا باشم قدم پيش نماز خواندن در كردم مي سعي يشههم. بود شده ها مناسبت از بسياري فراموشي
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چون خودم همواره با بچه ها نماز . باشند داشته نماز خواندن براي اي انگيزه همكاران بقيه و من ديدن به

  . شدند مي حاضر نماز در شركت براي عالقه با ها بچه وقتي مي خواندم خيلي خوشحال مي شدم 

 تا خواستم ها بچه از و كردم نصب  كالس تخته كنار در را آن كه ها كالس براي ككوچ تابلوي يك تهيه - 3

 قبل هميشه و. بگيرد عهده بر آن روي را تربيتي آيه يا حديث يك نوشتن مسئوليت نفر يك روزي ترتيب به

 اي ويژه زامتيا كردند مي حفظ را آنها كه هم كساني به و خوانديم مي را آيه يا  حديث هم با درس شروع از

 به ايشان شد باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر كه مثبتي تاثير بر عالوه موضوع همين. گرفت مي تعلق

 بيشتر امكان صورت در تا خواستم هنرستان مدير از مسائل اين كنار در   شوند مند عالقه حديث حفظ

 در  ايشان به كمك و اسماتمر اجراي جهت هم خودم و كند اجرا مدرسه محيط در را مذهبي مراسمات

 و اعياد برگزاري صفر، و محرم ماههاي مراسمات. شدم قدم پيش وسايل خريد يا و محيط كردن آماده

  . داشت ها بچه اخالق در خوبي بسيار تاثير و شد مي برگزار ما   هنرستان در...  و ها عزاداري

 هنگام درداشتند آسيب هاي اجتماعي پيشگيري از در خوبي همكاري كه يدانش آموزان از تشويق - 4  

 مي خود رفتارهاي تغيير در سعي و داشتند خوبي همكاري ها بچه بيشتر آن ابتداي از و طرح اجراي

 را رضايتم تا كردم سعي نيز من. داشت نمود كامالً ها بعضي در ابتدا همان از تغييرات كه طوري به.كردند

  . باشم رفتارها تداوم و انگيزه ايجاد موجب خود رفتارهاي با و دهم نشان

  ):دو شواهد( اطالعات گرد آوري

 به  دانش آموزان اكثر اذان صداي باشنيدن شده بيشتر آموزه هاي ديني به دانش آموزان دقت و توجه

 نماز زنگ از قبل و دادند مي نشان زيادي اشتياق فريضه اين انجام براي گاهي حتي و رفتند مي نمازخانه

 در تغيير به كه يدانش آموزان تعداد كالس در حضور   اواخر در. خواستند مي اجازه فريضه اين مقدمات براي

 هديه عنوان به مدرسه طرف از كه اي ساده هاي بند هد از بيشتر و بود شده كمتر كردند مي فكر خود ظاهر
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 بين اسالمي خالقياتا  و شئونات رعايت نيز مدرسه از خارج در. كردند مي استفاده بودند، كرده دريافت

  .شد مي ديده كمتر جلف رفتارهاي و رسيد مي نظر به بيشتر دانش آموزان

   گيري نتيجه و بحث

 ؟ ام آمده كجا از كه سؤال اين به پاسخ در انسان و دارد عقالني جنبه بيشتر ديني هاي باور شناختي بعد

 ابعاد ، دين شناختي بعد به دستيابي با و. كند مي پيدا دست دين شناختي بعد به ؟ بود چه بهر آمدنم

 و حفظ براي شود مي ابداع جامعه در كه ارزشي هر شود؛ مي پرداخته و ساخته اخالقي اجتماعي، عبادي،

 و ها ارزش معموالً و. شوند دروني جامعه در ارزشها آن تا گيرد مي شكل جديدي هاي آن،هنجار گسترش

 خود با كه جديد هاي مد اين بنابر. شود مي مقابله هستند ها نجاره و ها ارزش اين با مغاير كه هايي هنجار

 به مردم ديني اعتقادات و ها باور آورند؛ مي ارمغان به ديني ارزشهاي با مغاير و جديد هنجارهاي و ها ارزش

  .  آورد مي عمل به ممانعت مبتذل جديد هاي مد گسترش و ورود از و نموده عمل سدي عنوان

 مقدار آمده دست به نتايج به توجه با و دارد وجود معكوس رابطه مدگرايي با آن ابعاد و ينيد باورهاي بين

  .      است آورده حساب به را مدگرايي در تغيير% 25 استفاده مورد مدل كه دهد مي نشان شده تنظيم آر مجذور

 به. دهد مي قرار تأثير تحت را انسان انديشه و ها رفتار ها، خواست انسان كنش هدايت با ديني هاي باور     

 نظام تأثير تحت خود ديني باورهاي البته. كند مي تعيين را خويش پيروان مصرف ميزان و نوع ترتيب اين

 در را چيز همه و است داري سرمايه اقتصادي نظام داراي كه كشوري. باشد مي فرهنگي و اقتصادي هاي

  . گذاشت خواهد منفي تأثير جامعه آن ديني هاي باور در يقيناً بيند مي ثروت و سود

 آغاز مد با اجتماعي تغييرات. است اجتماعي پديده يك مدگرايي و مد علمي، نظريات و تحقيقات به توجه با

 مخصوصاً مردم دارد جديدي مزاياي مد چون اما گيرد مي صورت مقاومت مد مقابل در ابتدا در شوند؛ مي

 تأثير تحت تر سريع و تر زود است نشده دروني آنها در كامالً هنجارها و اه ارزش هنوز كه جوانان و نوجوانان
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 باور تضعيف جهت در هم و تقويت جهت در هم تواند مي كه است اجتماعي اي پديده مد. گيرند مي قرار مد

 و تقويت آنها طريق از را ديني باورهاي كه نمود ابداع هايي مد بايد ترتيب اين به. نمايد عمل ديني هاي

  . داد توسعه و رشد

 افزايش و دارند يكديگر با معكوسي متقابل رابطه مدگرايي و ديني هاي باور تحقيق هاي يافته به توجه با

 كم خود خودخواهي، خودنمايي، همنوايي، نوگرايي، دليل به انسان. شود مي ديگري كاهش موجب يكي

 سرمايه. آورد مي روي مد به يابي تمايز مرجع، گروهاي يا اجتماعي طبقه با پيوند اجتماعي، منزلت بيني،

 امكانات همه از راه اين در و كرده مد را خود توليدي كاالهاي مختلف هاي شكل به كنندگان توليد و داران

 عكس جهت در كه كند مي هايي ارزش به ملزم را خود پيروان دين حاليكه در. جويند مي سود مفيد و الزم

 و است سودجوئي و اسراف تكبر، خودبرتربيني، خودنمايي، مخالف دين شند؛با مي مدگرايي هاي ارزش

 هاي ارزش رواج با ترتيب اين به كند مي دعوت فداكاري و ايثار همدلي، فروتني، تواضع، به را ها انسان

  .  يابد مي كاهش مد به گرايش ديني

 كمك و آموزشي هاي كتاب حتي مجالت و اينترنت ماهواره، تلويزيون، مخصوصاً جمعي هاي رسانه 

 جهت در ابزاري عنوان به هم انسان ميان اين در و. باشند مي جديد هاي مد رواج اصلي ابزارهاي از  آموزشي

 اينكه براي. گذارد مي نمايش به مختلف هاي شكل به را خود عروسك مانند جديد هاي مد تبليغ و ترويج

 طوري به و كنند مي قلمداد ارزش صورت به آورده در كااليي تحال از را ها كاال نمايند استفاده مد از مردم

 اين به. گردد مي منتسب شده استفاده كاالي ارزش به آن نمايد استفاده شده مد هاي كاال از كس هر كه

 جهت در نمادي حالت به و شده خارج بوده انساني نيازهاي كننده تأمين كه اشياء حالت از ها كاال ترتيب

  . آيد مي در افراد اجتماعي طبقه و منزلت شخصيت،

 با ديني اهداف ترتيب اين به و خواند مي فرا انساني هاي ارزش به را انسان كه است نهادهايي جمله از دين

 به داري سرمايه كشورهاي. دارند برمي گام يكديگر تضعيف جهت در و باشد مي مغاير داري سرمايه اهداف
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 نتايج اساس بر. رانند مي بيرون اجتماعي زندگي هاي صحنه از را دين شان اهداف به رسيدن خاطر

 توصيه زير موارد تحقيق هاي يافته به توجه با. شود مي مدگرايي كاهش موجب دينداري، افزايش تحقيقات

  .  گيرد قرار عنايت مورد امكان صورت در گردد مي

  . كند پيدا كاهش ذلمبت هاي مد به دانش آموزان گرايش ، اعتقادي هاي بنيه تقويت با -

  .     كند مي پيدا نزولي سير مبتذل هاي مد به دانش آموزان گرايش ميزان عبادات، انجام با -

 مي جلوگيري ملي غير و ديني غير هاي مد گسترش از ها رسانه طريق از ملي و ديني هاي ارزش رواج با -

  .   شود

  . شود داده آموزش مدارس در دانش آموزان به جديد هاي رسانه از آگاهانه و صحيح استفاده طرز -

 با متناسب جديدي زندگي  هاي سبك و ها مد تا شود داده فرصت كارشناسان و محققان به است بهتر -

  . گردد رايج مردم بين در و شده ابداع ملي فرهنگ و ارزشها

  برخي از آسيب هاي اجتماعي و راهكار هاي پيشگيري از آنها

  رفتاري مشكالت

  هنرستان آموزشي كيفيت عوامل و هنرستان و دانش آموزان اجتماعي هاي آسيب برخي ييشناسا

   آموزش كيفيت سطح در موثر عوامل

 مدرسه و خانه از فرار) 3 ترس ـ اضطراب -2 تحصيلي افت - 1:  شامل دانش آموزان اجتماعي هاي آسيب

 و خشم) 7 گويي دروغ) 6)  درسي تكاليف انجام به گي عالقه بي(  درس به توجهي كم) 5 رويي كم) 4



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٢١ 

 

 با جسمي ارتباط(  خواهي همجنس به گرايش) 10 نفس به اعتماد عدم) 9 افسردگي) 8 پرخاشگري

  ) همجنس

  

  : تحصيلي افت - 1

  : تحصيلي افت علل

   فردي علل) ب         آموزشي علل)  الف

   اجتماعي و محيطي مشكالت) د         خانوادگي مشكالت) ج

  : تحصيلي افت آموزشي علل:  الف

  . درسي هاي برنامه تراكم)1

  . مناسب تحصيلي ريزي برنامه عدم) 2

  . شايسته و كافي معلمان وجود عدم) 3

  . دانش آموزان عاليق با آموزش محتواي و هدف انطباق عدم) 4

  :تحصيلي افت فردي علل:  ب

) 4                               انگيزه و ميل) 3           آموز دانش و معلم رابطه) 2                 هوش) 1

   فراموشي) 7                     جسمي نارساييهاي) 6             بلوغ) 5         هيجاني و عاطفي آشفتگيهاي

   تحصيلي افت و خانوادگي مشكالت: ج
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   كودكان اشتغال) 2                   خانواده آموزشي نظام و روابط)     1

   والدين بيسوادي) 4)                          والدين يا(  والد فقدان) 3

   دانش آموزان نيازهاي به نسبت والدين غفلت) 5

  : تحصيلي افت در اجتماعي و محيطي مشكالت: د

   مناسب آموزشي فضاي وجود عدم)     1

   اقتصادي محروميت و فقر)     2

   گروهي هاي سانهر و آموزشي كمك وسايل كمبود)     3

   انتقال و مهاجرت)     4

   ومحلي اي منطقه عوامل)     5

  :  تحصيلي افت با مقابله هاي شيوه

   مدت دراز هاي برنامه)  الف

   مدت كوتاه هاي برنامه) ب

  :تحصيلي افت رفع براي مدت دراز هاي برنامه:  الف

   ارزشيابي نظام در نظر تجديد)     1

   آموزشي و درسي هاي برنامه محتواي در نظر تجديد)     2

   آنان خدمت ضمن آموزش و معلمان تربيت)     3
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   كالس هر دانش آموزان تعداد كاهش)     4

   دبستان از قبل پرورش و آموزش امكانات كردن فراهم)     5

   دانش آموزان هوش ارزيابي)     6

  :تحصيلي افت رفع براي مدت كوتاه برنامه) ب

   آموزشي كمك و درسي هاي كتاب تهيه) 1

   والدين و مدرسه اولياي نزديك همكاري) 2

   معلمان تشويق و معلمان عملكرد ارزيابي) 3

   دانش آموزان دروني هاي انگيزه تقويت) 4

   ترس ـ اضطراب - 2

  :  وترس اضطراب علل

   عاطفي ارتباطات و مناسبات شدن رنگ كم ، ماشيني زندگي     - 1

   معنوي مسائل به توجهي كم     - 2

   خانواده اعضاي فقدان ، شغلي و تحصيلي آينده از نگراني     - 3

   خانواده كسيختگي از مفرط نگراني     - 4

   نزديكان بيماري يا/  فوت مثل احتمالي خطر و شر يك برابر در گرفتن قرار از ترس احساس     - 5

  : درمان و پيشگيري
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)  اكتسابي رفتار(  است اطرافيان و مـحـيـط از گيري ياد ، اضطراب كننده ايجاد عوامل از يكي كه آنجا از)1

 افراد از كدام هر ابتالي صورت در و كرد مطلع را خانواده و والدين ، آموزشي هاي كالس يا جلسات در بايد

  .  داد قرار درمان مورد را او ، خانواده

  ) متخصصين توسط(  درماني دارو و درماني روان) 2

  )  مدرسه در مناسب ي مداخله كار راه(  مشكل با دبرخور نحوه

   كالس در زا اضطراب اقدامات از پيشگيري)     1

   زا اضطراب/  موقعيت كردن كوچك و ذهني سازي تصوير از استفاده)     2

   عميق تنفس آموزش)     3

  ورزش به ترغيب)     4

   انديشي مثبت)     5

  :  مدرسه و خانه از فرار) 3

  : علل

   خانوداه عاطفي و رواني فضاي) 1

   همساالن ناسالم الگوي) 2

 از خصوصاً عاطفي هاي حمايت عدم و مدرسه ، خانه محيط در اخالقي معيارهاي و قوانين ثبات عدم) 3

 داشته نوجوان روي مدبرانه نظارت و سرپرستي كه افرادي يا فرد نبود همچنين ، خانواده اعضاي سوي

  . باشند
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   ناپدري و نامادي با اختالف ، والدين اعتياد ، مالي فقر ، شهري هاي جاذبه ، صيليتح مشكالت) 4

   نوجوان و والدين ميان هاي برخورد و تعارض ، ها نسل بين شكاف) 5

  :  مشكل با برخورد ي نحوه

   دانش آموزان فردي هاي تفاوت به توجه) 1

   دانش آموزان نيازهاي و بلوغ ي دوره مشكالت به توجه) 2

   غيبت دالئل بررسي) 3

 تفريحات و فراغت اوقات و دوستان با معاشرت در آنها متعادل كنترل ميزان و نوجوان آزادي حدود تعيين) 4

  سازنده

 و گفتگو براي اي زمينه ايجاد و نوجوان با ، مربيان و والـديـن بـيـن عاطفي هاي فاصله بردن بين از) 5

   آنها مشكالت طرح

 بتواند او تا ، مدرسه اولياي و خانواده اعضاي نگرش تغيير با خودش از نوجوان هنيذ تصوير تغيير) 6

  .  باشد داشته خود شخصيت و خود از معقول تصويري

  :  رويي كم) 4

  : علل

   خانواده محبت از محروميت) 1

   جسمي هاي بيماري يا عضو نقص) 2
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   تكلم و گويش در اختالل) 3

   جمع حضور در نوجوان نشد تحقير و متعدد هاي شكست) 4

   مدرسه و خانه محيط در رواني امنيت عدم) 5

   دانش آموزان سرزنش و توبيخ ، تنبيه)6

   تربيتي شديد كنترل)7

  : مشكل با برخورد نحوه

   مدرسه هاي برنامه فوق و گروهي كارهاي در دانش آموزان دادن شركت) 1

   وي به مسئوليت دادن) 2

   موقع به كالمي غير و كالمي تشويق)3

  آنها تقويت و فرد مثبت نكات و ها توانمندي شناسايي) 4

   مدرسه و خانواده جمع در سرزنش عدم) 5

 از مخالف نظرات پذيرش همچنين ، خود عقايد بيان و ابراز در ورزي جرأت جهت الزم آمادگي ايجاد) 6

   ديگران طرف

   ننوجوا در نفس به اعتماد تقويت جهت در عاطفي هاي حمايت) 7

  ) درسي تكاليف انجام به گي عالقه بي(  درس به توجهي كم) 5
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 بديهي.  است درس كالس در رواني حضور عدم و تفاوتي بي احساس ، درس به توجهي بي دالئل از يكي

 هاي فعاليت به نسبت آگاه ناخود طور به نكنند بودن احساس تدريس فرايند در كه يدانش آموزان كه است

 بايستي نمايد جلب كالس در را دانش آموزان توجه بخواهد معلم اگر پس.  وندش مي دقت بي كالس

  .  دهد افزايش را دانش آموزان حضور احساس

   ؟ كرد تقويت و ايجاد دانش آموزان در را حس اين توان مي چگونه

  :  پيشنهادي هاي روش

  :  دانش آموزان در فعال و مشاركتي هاي روش از استفاده) 1

 نخواهد استمرار تدريس فرآيند آنها وجود بدون و كند مي تحريك را دانش آموزان حتم طور به ها روش اين

.  نمايند مي شركت گروهي هاي مناسبت در و كرده مسئوليت احساس دانش آموزان روش اين در.  داشت

  . شود مي درس مفهوم به توجه و دقت افزايش موجب آنان فعال حضور لذا

  :  مستمر ارزشيابي يها شيوه از استفاده)2

 به تدريس فرآيند در اگر.  است دانش آموزان عملكرد انعكاس عدم ، توجه كاهش مهم عوامل از ديگر يكي

 را آنان گيري ياد كيفيت همواره كوييز صورت به و كنند ارزشيابي را دانش آموزان هاي فعاليت مستمر طور

   كند يم پيدا كاهش درس به توجه عدم مشكل.  نمايند كنترل

   تدريس فرآيند در اكتشافي هاي روش از استفاده) 3

 گري جستجو ي روحيه آنان زيرا.  است دانش آموزان در جـذابـيـت ايجاد ، اكتشافي هاي روش مهم ويژگي

 اكتشافاتي تدريس در روحيه اين ، ببرند پي جديد مفاهيم به ، فعاليت و تجربه اثر بر دارند دوست و داشته

  .  دشو مي تقويت
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   گويي دروغ) 6

  : گويي دروغ علل

 كه اشتباهي كار مجازات و تنبيه از فرار براي آموز دانش كه است آن گويي دروغ علت ترين شايع)         1

 اين به مجازات ترس از دارند گير سخت والدين كه يدانش آموزان اغلب ، گويد مي دروغ است داده انجام

  .  شوند مي توسل ترفند

  .  بگويد دروغ خود همكالسي به نسبت حسادت يا تنفر دليل به آموز دانش است ممكن) 2

  .  شوند مي متوسل گويي دروغ به خود دادن جلوه بزرگ و بيني كم خود دليل به دانش آموزان بعضي)3

 كند مي پيدا عادت گفتن دروغ به خود يعني ، ميشود ديده نوجوان در عادت يك صورت به دروغ گاهي)  4

  : مشكل با برخورد وهنح. 

 بپذيرد را واقعيت هميشه آموز دانش تا كنيم پرهيز خانه و مدرسه در مورد بي و جا بي گيرهاي سخت از) 1

  .  دهد ما تحويل را همان و

   آموز دانش توسط واقعيت بيان جهت تنبيه بدون و آرام و امن محيطي ايجاد) 2

   شويم او در حقارت حس ايجاد باعث آنكه بدون او به آموز دانش ضعف نقاط آوري ياد)  3

 افزايش را خود هاي توانايي بتوانيم تا دهيم نفس به اعتماد او به يعني آموز دانش در قوت نقاط تقويت)  4

  .  دهد

دانش  نظرات از استفاده و آن نتايج بررسي و گويي دروغ علل ي درباره دانش آموزان با گروهي بحث) 5

   رفتار تغيير در آموزان
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   خانواده براي تربيتي هاي توصيه) 6

  :  پرخاشگري و خشم) 7

  :  ها نشانه و عالئم

   فيزيكي پرخاشگري) 1

   ديگران و خود به رساندن صدمه) 2

   رساندن آزاد هدف با ديگران اموال به رساندن صدمه) 3

   ديگران به گفتن ناسزا و فحش) 4

   رساندن آزار هدف با كردن مسخره) 5

   پذيرش و توجه جلب به نياز) 6

  : مشكل با برخورد نحوه

  .  نمايند كنترل را خود خشم و هيجانات معلمين) 1

  آموز دانش سوابق دقيق ي مطالعه با دانش آموزان فردي هاي تفاوت به كافي توجه) 2

   مورد بي قضاوت و داوري پيش از پرهيز ، آموز دانش تنبيه از پرهيز) 3

   بلوغ و نوجواني دوران هاي ويژگي به نسبت كافي شناخت) 4

   معلم ناحيه از كافي توجه و شرط و قيد بدون پذيرش) 5
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 و معلمين طرف از سكوت ، عاطفه ابراز ، نرم گفتاري بيان ، مثبت تذكر و تلقين ، محبت مهر ، همدردي)6

   دانش آموزان اولياء

  : افسردگي) 8

  : افسردگي علل

 محل تغيير ، والدين مرگ ، جدايي مانند است فيزيكي واملع و هيجاني عوامل شامل محيط:  محيط) 1

  ...... و فقر ، سكونت

   شوند عاطفي و عملي مشكالت بروز موجب است ممكن:  جسماني بيماري)  2

  .  شود هيجاني اختالل موجب تواند مي جسمي هاي معلوليت افراد از برخي در:  جسمي معلوليت) 3

   عاطفي و اقتصادي و اجتماعي هاي محروميت شامل:  ها وكمبود محروميت)    4

  : ها نشانه و عالئم

   جمع از گيري كناره و گيري گوشه)  1

   آموزي دانش هاي گروه در فعال مشاركت عدم)  2

   فعاليت براي انگيزه فقدان)  3

   ثبات بي رفتارهاي) 4

   نفس به اعتماد كاهش)   5

   گرايانه كشي خود افكار)   6
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   بدبيني)   7

   ديگران تحمل عدم)    8

  تحصيلي افت)        9

  : مشكل با برخورد نحوه

   معلم خود وجود در شادابي و نشاط) 1

   اش عاليق و توانمندي با متناسب آموز دانش مشاركت ي زمينه ايجاد)  2

   كند تجربه را موفقيت آموز دانش كه شرايطي ايجاد) 3

   آموز دانش تحقير از پرهيز)  4

   افسرده آموز دانش براي معلم ايتيحم نقش)  5

  كالس در نشاط و شادي هاي زمينه ايجاد)   6

   نفس به اعتماد عدم) 9

  : نفس به اعتماد عدم علل

 الزم عاطفي هاي مراقبت همچنين و نگيريم جدي را آنها باشيم نداشته كافي توجه نوجوان به وقتي)   1

   كرد خواهيم ايجاد آنها در را نفس به اعتماد عدم هاي زمينه.  نكنيم مبذول آنها به رانسبت

 هاي توانايي مورد در تدريج به و داده كاهش را نوجوان نفس به اعتماد ، بودن ارزشمند احساس عدم) 2

  .  شود مي ترديد دچار خود
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 باور اين.  گذارند مي نمايش به نوجوان چشم پيش مدرسه اولياي و والدين گاه كه مبهمي ذهني تصوير) 3

  .  شد نخواهد موفقي فرد آينده در كه آورد مي وجود به او در ار

  : مشكل با برخورد نحوه

 ، مادي بعد در منطقي و درست هاي پشتيباني و حمايت ، بلوغ دوران از صحيح درك ، محبت ، همدلي)1

 اساسي و مهم نفس به اعتماد عدم از پيشگيري براي بلوغ دوران در نوجوان در موفقيت حس ايجاد و معنوي

  . باشد مي

 كمك و همراهي با بتوانيم ما تا دهد بروز را خود منفي و مثبت احساسات كه كنيم تشويق را نوجوان)  2

  .  بياوريم وجود به او در كامي نا اثرات رفع به نسبت را اي سازگارانه هاي واكنش او خود

 نفس به اعتماد كاهش سبب مورد بي هاي گيري خرده و انتقاد ، مستمر هاي سرزنش ، توبيخ ، تنبيه) 3

  .  شد خواهد نوجوان نفس عزت تقويت باعث او شخصيت مثبت نقاط به توجه عكس بر و شده

 هاي ويژگي اساس بر را مختلفي توانمنديهاي است قادر اينكه و فردي هاي تفاوت به او توجه جلب)   4

  .  گيرد كار به را آنها و كرده كشف خود فردي

  ) جنس هم با جسمي ارتباط(  خواهي همجنس هب گرايش) 10

  : گرايش علل

 پشتيبان عنوان به تا گرد مي فردي دنبال ، كند مي حقارت احساس خود ي خانواده وجود از كه نوجواني) 1

  .  باشد احساساتش و عواطف جوابگوي و دهد پناه را او
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 ، مخالف جنس به نوجوان گرايش مثبت دادن جهت و راهنمايي جاي به متعصب بسيار هاي خانواده) 2

 هاي نابهنجاري بروز سبب و كند پيدا سوق موافق جنس سمت به طبيعي حس اين تا شوند مي باعث

  .  شود اجتماعي

  : خواهي همجنس به گرايش مشكل با برخورد نحوه

 و طفيعا گرايش از پيشگيري منظور به نوجوان در افسردگي و ، انزوا ، تنهايي احساس بردن بين از) 1

   موافق جنس طرف به جنسي

 روابط برعدم ونظارت فرزندان معاشرت در اخالقي هاي نظارت براي مدرسه اولياي و خانواده به سفارش)   2

  نامشروع جنسي
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   منابع

 54 شماره پنجم، سال ،)  1389( نو، فصل اينترني مجله ،) 1389(  ايران در مد و جوانان ، ميترا ، انباركي -

   16 ص ،

 سوم و دوم هاي پايه دانش آموزان آسيب اجتماعي شناختي جامعه بررسي)  1380(  مرتضي ، نژاد باقري -

   كرمان هنر با شهيد دانشگاه ، 1380 ،سال ارشد كارشناسي نامه پايان ، كرمان شهر پسرانه دبيرستانهاي

   دين ،ابعاد)  1390( مرتضي سيد ، شاهرودي حسيني -

 ، ارشد كارشناسي نامه پايان ، جوانان آسيب اجتماعي پديده در پژوهشي)  1376(  مدرضامح ، حيدري -

   مشهد فردوسي دانشگاه ، 1376 سال

  .  مدگرايي شناختي جامعه بررسي ،) 1387( ادريس زاده، خسروي -

 از اي نهنمو ميان در كجروي و آنومي احساس با دينداري رابطه بررسي ،) 1387(  حسين سيد زاده سراج -

   63 ص ، 63  شماره ، 16 سال ايران، اجتماعي مسائل مجله دانشجويان،

   نيل چاپ تهران، ارزشيابي، و گيري اندازه روشهاي ،) 1378(  اكبر علي ، سيف -

   كيهان، نشر تهران، اول، جلد اجتماعي، علوم تطبيقي المعارف دايرة ،) 1377(  عليرضا مهر، شايان -

 دوره ، ايران شناسي جامعه مجله ، ايران در دينداري سنجش براي مدلي ،)  1384(  رضاعلي زند، شجاعي -

   1 ي شماره ، ششم ي
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 ، پنجم سال ، 1388 سال نو، فصل اينترني مجله مدگرايي، و مد حقيقت ،) 1388( مسعود ، شكوهي -

     54-16 ص ، 54 شماره

   انتشارات سهامي شركت تهران، ، ها پنداشت و كاوها و كند ،) 1372( فرامرز پور، رفيع -

  


