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 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در    ياري كردهياري كردهياري كرده

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 چکیده :

 .«بشناسانيم آنرا و بشناسيم را نرم جنگ بايد ما:   » رهبري معظّم مقام

 يا نخبه عنوان به افراد  اين از كه راچ داشتند نيز قبل از و داند سزايی به نقش ايران در نخبه  آموزان دانش

 و جامعه افكار در تواند می نخبه يا تيزهوش فرد  يك كه است مسلّم امري نيز اين و. شود می ياد تيزهوش

 عوامل تأثير تحت كه اين بدون وي كه است اين مثبت گذار تأثير. باشد منفی يا مثبت گذار تأثير آن اهداف

 سياسی مثل مختلف  هاي لحاظ از مملكت اوضاع بهبود جهت در خود مثبت كاراف با باشد، خارجی يا داخلی

 كه است آن منفی گذار تأثير ولی. بگيرد نيز خوبی نتايج و بردارد گام... و فرهنگی -اقتصادي – اجتماعی –

 سوء جهت در خويش مخرب و منفی افكار از و باشد خارجی و داخلی  احزاب يا عوامل تأثير تحت وي

 ديگران به كشور، يك ي نخبه افراد.   بردارد قدم گروه و حزب  آن يا خويش نفع به  فرصت از ادهاستف

 گفت توان می پس.  دارند عادي افراد به نسبت زيادي استداللی و فكري توانايی و هوش كه اند كرده اثبات

 در كشور آن به و. باشد مفيد مملكت مثبت افكار و اهداف  جهت در تواند می آنها مثبت افكار و اهداف اكثر

 اهداف و افكار از و كنند می اعتماد ها آن به امر اين قبول با نيز مردم.  كند كمك اهدافش به رسيدن جهت

 زور به خواهد می فرهنگ يك نرم جنگدر كه جايی آن از. آورند می عمل به را  الزم و كامل پيروي ها آن

دانش آموزان نخبه . دهد سوق خود منفعت و استفاده براي خود سوي به را آن افكار. شود غالب ديگري بر

خيلی بهتر می توانند با آن مقابله نمايند. اينجانب ... ...... آموزشگاه .... با توجه به اينكه با دانش آموزانی 

 از پيشگيري برنامهنسبتا درس خوان و نخبه سر و كار داشتم در اقدام پژوهی فوق الذكر تصميم گرفتم 

. تا دانش آموزان   كنم اجرا خوابگاه در معنوي تفكر سطح افزايش با را اجتماعی هاي آسيب و نرم نگج

 بتوانند خودشان در جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه فرد قابلی  باشند.
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 مقدمه

. است آدمی زندگانی بهار و انسان زندگی دوران بهترين نوجوانی زيرا است؛ زندگی تالطم پردوران نوجوانی 

 آينده زندگی نماي دور. است نوآوري و فعاليّت و اوافی و جسمی توانايی شوق، و شور از سرشار دوره، اين

 در و( ع)معصوم امامان هاي روايت در. كرد بينی پيش جوانینو دوره در او عملكرد اساس بر توان می را انسان

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

 را خود بالقوه استعدادهاي و بردارند، گام جامعه آن آبادانی و سازندگی مسير در كشوري جوانان و نوجوانان

 و رفت خواهد بالندگی و پيشرفت سمت به كشور آن باشند، امان در دشمنان تهاجم از و برسانند فعاليّت به

 . گرفت خواهد پيش در را كمالی و رشد هاي افق

 سرمايه آنان انحراف براي و اند گرفته هدف را كشور جوان و نوجوانان اسالمی تمدن و فرهنگ دشمنان

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

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

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

 تربيت براي و دشمن فرهنگی شبيخون از جوانان داشتن حذر بر براي. است مخالف خواران جهان و جهانی

 روحيه با بايد منظور اين بر و كرد هدايت را آنان بايد غيرت، با و انديشه و فكر با وآور،ن توانا، برومند، جوانانی

 . كرد جو و جست را او با مناسب ارتباطی زبان و شد آشنا او روانی و عاطفی نيازهاي و جوان

 اي شمه و كند يمترس را جوانی و نوجوانی دوران رازهاي و رمز از نمايی دور بتواند اقدام پژوهی  اين كه اميد

 . بشناساند را آنان خوي و خلق از
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   مسئله بیان

 گذاشتن اختيار در با كشور، تربيتی نظام كه است ضروري لذا دارد، اي ويژه نقش جوانان روانی و روحی

 ويرانگر و دروغين الگوهاي به گرايش از را آنان جوانان، و نوجوانان روحيه با متناسب و سازنده الگوهاي

 نوجوان قشر كه است پويا و سالم اي جامعه هستند؛ اي جامعه هر سازنده نيروهاي جوانان و نوجوانان. رندبازدا

 پيش ها سال از واقعيت، اين فهم با اسالمی، جامعه دشمنان. باشد برخوردار درست تربيت از آن، جوان و

 بايد لذا. است كرده ريزي مهبرنا جامعه اصلی هاي بنيان كردن فلج نهايت در و جوان نسل انحراف براي

 قرار خود زهرآگين تير هدف را كشور آينده كه بزرگ معضل اين توان تمام با كشور، فرهنگی سازان برنامه

 مانند آمدهايی پيش و عواقب تواند می غرب، فرهنگ به جوانان و نوجوانان گرايش. كنند مقابله است، داده

 . باشد داشته همراه به دينی و اقتصادي سياسی، رفتارهاي ،ها منش ها، نگرش ها، بينش بر تأثيرگذاري

  ها واژه تعریف

 . ملت يك ادبی و علمی آثار و رسوم و آداب مجموعه

 شرح در دهخدا نامه لغت در "هنر و شكوهمندي فضيلت، بزرگی پرورش، نيكويی از است عبارت: فرهنگ"

 : است آمده فرهنگ واژه

 حكمت، شكوهمندي، وقار، و دانش بزرگواري، بزرگی، فضيلت، و فضل ،خرد و عقل پرورش تربيت، ادب،"

 واژه" ادب و علم اساتيد از بسياري عقيده بر بنا و فراست هوش، هنر، صنعت، شريعت، علم فقه، معرفت،

 . است شده تشكيل "هنگ" و "فر" بخش دو از "فرهنگ
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 امامت، عدالت، آهنگ، آواز، تابش، پرتو، نور، ،پيرايش زيبايی، برازندگی، شكوه، شوكت، شأن،: معناي به "فر"

 ...  و سرافرازي توانايی، فوقانی، عقوبت، سياست، استقالل،

 دريافت، زيرك، فراوان، زور سويی، و جايی آهنگ اراده، قصد، وقار، تمكين، سنگينی،: معناي به "هنگفر" و

 . است نگهداري و سپاه لشگر، قبيله، فهم،

 . باشد می رغبت ميل، تمايل، نگِآه معناي به: گرايش"

   بیگانه فرهنگ ظهور پیشینه

 و باوري دين طرد با تربيتی و اجتماعی علوم نظران صاحب ويژه به غربی انديشمندان و پردازان نظريّه

 كنند؛ معرفی مذهب و دين جاي به را دانش و علم و خدا، گزين جاي را انسان كوشيدند آسمانی، هاي آموزه

 يافته پايان را آسمانی مكاتب دوران و نمودند معرفی جامعه افيون و بشري جهل و ترس زاييده را دين حتی

 منابع آوردن دست به و كشورها ديگر بر شان اقتصادي حاكميت گسترش براي غريبان <r >. كردند قلمداد

 فرهنگ و كنند هدف بی و بيگانه خود از را آنان ديگران، فرهنگِ مسخ و تحريف با كوشيدند بيشتر منافع و

 آشكار هاي روش و ابزارها كليه كارگيري به با هدف، اين به رسيدن براي. گردانند حاكم ميانشان در را غربی

 . آوردند فراهم را جهان سطح در غرب فرهنگ گسترش زمينه وحشت، و ترس ايجاد با و پنهان و

 هاي نابسمانی است نتوانسته اش، نولوژيتك و فنی انگيز حيرت و شگرف دستآوردهاي رغم به غرب فرهنگ

 و فرهنگی ابتذال از ديگر، زمان هر از بيش معاصر، نگران و سرگشته انسان. گويد پاسخ را بشر روانی - فكري

 كه اي گونه به برد، می رنج همنوعانش هاي ستمگري و ها پرستی قدرت ها، خودكامگی اخالقی، مبانی سقوط

 با متفاوت اي آينده ترسيم پی در و كرده بينی پيش را غرب تمدن فروپاشی نيز غربی آزاده نظران صاحب

 فكري منحرف هاي مكتب ترويج نتيجه در غرب اخالقی فروپاشی معتقدند آنان. باشند می موجود وضع

 نهضت از پس كه بود( 8)نهيليسم آن پی در و مرز و حد بی آزادي: ليبراليسم مداري، انسان: اومانيسم
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 و آوري فن به دادن اصالت با امروز بشر سان بدين. شدند گذاري پايه ستيزي، مذهب راستاي در رنسانس

. است داده كاهش ماشين نيز را او خود آوري، فن سيطره و آمده گرفتار ماشينی زندگی چنگال در اقتصاد،

 . است وردهآ روي پوچی به رو، اين از باشد، می هدف و فضيلت و معنا بدون اش زندگی كه اي گونه به

 به و جهان همه در را اومانيسم بينی جهان كوشيدند توانشان همه با اخير قرن نيم سراسر در گران سلطه

 سياسی، جانبه همه وابستگی و مطلق سرسپردگی راه اين از و دهند توسعه اسالمی كشورهاي در ويژه

 كارگيري به با آنها راستا، اين در. دآورن دست به را كشورها اين منابع و فرهنگ غارت و اقتصادي و فرهنگی

 سپاهيان عنوان به مسيحی ميسيونرهاي فرستادن با تر پيش و ارتباطات صنعت در مدرن فوقِ آوري فن توان

. باشند موفق هايشان روش و ها برنامه انواع اجراي در كشورها، آن خود باخته خود عناصر برانگيختن و صلح

 كشور الهی فرهنگ كننده، ويران ابزارهاي و ها شيوه تمام كارگيري به با نجامسرا تا كوشيدند گونه بدين آنان

 . بردارند ميان از كند، می عمل مستحكمی سد مانند و است، توحيدي بيشتر با هايش حركت همه محور كه را

 در نآ فعال حضور و اسالم قدرت است، انداخته وحشت به ديگري چيز هر از بيش را گران سلطه امروز آنچه

 جهان جهانی، استكبار كه است طبيعی رو، اين از. است ي فرهن و اقتصادي، سياسی، گوناگون هاي عرصه

 شديد هاي هجمه آماج جدي طور به است، ايستاده غرب فرهنگ تجاوزهاي برابر در همواره كه را اسالم

 مظاهر دادن نشان و مادي تفكر اشاعه راه از خويش مبتذل فرهنگ ترويج با و دهد قرار خود فرهنگی

 و نمايد سست را دينی باورهاي و ها ارزش كرده، رخنه اسالمی اصيل فرهنگ در صنعتی، دنياي فريبنده

 جديد آوري فن يعنی غرب، تمدن دستاورد سپس و بخشكاند را اسالمی امت اعتقادات ريشه اندك اندك

 فرهنگ زاييده كه - فساد منجالب در را وا سرانجام و دهد نشان وي به( را آن لعاب و رنگ و سراب البته)

 ! سازد غرق - است غرب جديد

 اصيل هاي ارزش به نسبت جامعه، در تفاوتی بی روح و باختگی خود فضاي ايجاد نخست تهاجم اين انگيزه

 باورهاي و ها انديشه كه تازه اي جامعه ايجاد سپس و باشد می جامعه آن ملی و مذهبی هويت ويرانی و خودي
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 شدن نابود با صورت اين در. بريزد دور را خود فكري و دينی هاي ارزش و عقايد و بپذيرد را غرب نجها

 استكبار جانبه همه سلطه گسترش و اقتصادي و سياسی سيطره رشد براي زمينه شكور، يك طی فرهنگ

 و اي ماهواره هاي رنامهب و ارتباطات آوري فن از گيري بهره با گران سلطه امروز آنچه. شد خواهد همواره جهانی

 كنند، می تبليغ خود فرهنگ كردن جهانی براي فرهنگی، سازي همسان و جهانی واحد دهكده تحقق شعار با

 . است شيطانی اهداف همين راستاي در همه و همه

 در انسانی و اسالمی فرهنگ عليه يافته سازمان جريان با اخير قرن نيم در ويژه به و معاصر دوران در

 : است ذيل شرح به آن مراحل كه هستيم رو به رو مانكشور

  آن؛ بر حاكم هاي ارزش نفی و ايرانی سنتی جامعه شكستن. 1

  كشور؛ اين بار پر فرهنگ و تاريخ و ايران جديد نسل بين رابطه قطع. 2

  فحشا و فساد ترويج. 3

 . مصرفی زندگی و دنياگرايی ترويج. 4

  انديشيدن؛ از آنان بازداشتن و ارزش یب مسائل به مردم نمودن سرگرم. 5

  مردم؛ گوناگون هاي گروه و اقشار ميان تفرقه ايجاد. 6

  اسالمی؛ معارف به بدبينی ايجاد. 7

  سوادي؛ بی رواج به كمك. 8

  سياست؛ از دين جدايی تبليغ. 9

 .تقليد مراجع از تقليد به مردم احتياج عدم. 11
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 توصیف وضع موجود

رورش مشغول پسال است كه در آموزش و ....هستم. و مدت  .........شهرستان .......آموزشگاه ..... ...........اينجانب 

. است گرفته انجام   آموزان دانش از نفر ...... روي اين آموزشگاه  خوابگاه در نظر مورد پژوهشخدمت هستم. 

 به اوليا اغلب. هستند مشكل دچار تركم اقتصادي نظر از و كرده تحصيل والدينی داراي معموال آموزان دانش

 می مراجعه مدرسه به زياد آنان درسی ضعف رفع و پيگيري براي و حساسند بسيار فرزندشان درسی مسائل

 همين در و به دليل اينكه می خواهند از وضعيت زندگی در خوابگاه باخبر باشند به خوابگاه می آيند كنند،

 رفتار و ظاهر در مدگرايی اين نمود البته كه بودم مادران از یبرخ نامناسب ظاهر شاهد گاهی مراجعات

 جستجوي» و« مدپرستی» و «مد» شناخت  با تا شدم آن بر رو اين از. بود مشهود نيز آموزان دانش برخی

 «تأثيردارد فرهنگی تهاجم ايجاد هاي زمينه و مد به جوانان گرايش در كه اجتماعی عوامل از دسته آن

 پيدايش زمان از كه است اي پديده مد .كنم ايجاد آموزانم دانش تغييرنگرش درجهت تاهكو هرچند قدمی

 پيشبرد جهت در پديده اين از و. شود می مشاهده مختلف انحاء به خاكی كره اين روي در اجتماعی زندگی

 و شدت با روند اين امروزه. است گرفته قرار برداري بهره مورد دينی و سياسی اجتماعی، اقتصادي، اهداف

 ادامه ملی و اي منطقه اي، قبيله قومی، محدوده در بيشتر پديده اين گذشته در. دارد ادامه بيشتري سرعت

 هاي رسانه و...  و هواپيما و قطار ماشين، مانند نقليه وسايط از اعم ارتباطی وسايل گسترش با امروزه. داشت

 افزايش چشمگيري نحو به ها ملت روابط رونيكیالكت و تصويري صوتی، نوشتاري، هاي رسانه مانند جمعی

 . است يافته

 جديد هاى فناورى و جمعى ارتباط وسايل گسترش امروزه كه كند می استدالل(  1387)  زاده خسروي

 روي خويش جامعه هاى ارزش با متضاد هنجارهاى و رفتارها به نوجوانان و جوانان تا شده باعث اى، رايانه

 و جوانان بين در خاصى هاى ارزش و هنجارى رفتارى، هاى شيوه شده، مُد كاالى همراه كه چرا آورند؛

 شود مى ديگر اى جامعه به اى جامعه از ارزشى و هنجار انتقال براى عاملى مد و يابد مى شيوع و رونق نوجوانان

 از آمدن ونبير شادابی، و نشاط ايجاد كه كند می بيان چنين اين مقدم قرايی از نقل به زاده خسروي. 
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 متكی نيز، مدگرايی منفی پيامدهاي و است مد مثبت پيامدهاي از ها، هيجان ارضاي و يكنواختی و كسالت

 شدن دار خدشه و مختلف هاي گروه از تاثيرپذيري اعمال، و افكار تعيين در حتی ديگران، به فرد شديد شدن

 دارد، دنبال به مثبتی پيامدهاي شود می محسوب نوآوري نوعی اينكه دليل به مد. بود خواهد فردي هويت

 و داشت خواهد دنبال به تنش باشد، تضاد در آن فرهنگ و جامعه در رايج هنجارهاي با مد كه زمانی اما

 .  انجامد می جديد هنجارهاي و ها ارزش جايگزينی يا مسلط هنجارهاي فروپاشی به نهايت در تنش

 داري معنی رابطه مدپرستی با كه عواملی بين از كه دهد یم نشان(  1381)  نژاد باقري تحقيق نتايج 

)  شكوهی. باشند می آموز دانش   بودن مذهبی ميزان ، آموز دانش تحصيلی رشته از عبارت اند، داشته

 مسعودي.است فرهنگ خرده يا فرهنگ يك تبليغاتی تابلوي درواقع مد، هر كه كند می استدالل(  1388

 دانند می افراد جذب و توجه جلب را مد تقليد علت افراد بعضی كه كند می اظهار چنين(  16:  1388)

 پيشرفت از نشان ها بعضی و دهند نشان را خود خواهند می اينكار وبا دارند روانی عقده و توجه كمبود چون

 اين در. آورند می در را آنها اداي كنند كسب را آنها پيشرفت روش و الگو توانند نمی چون دانند می توسعه و

 دار ريشه زيستى، نظر از  نيازهاى از دسته يك ارضاى تنها ديگر مصرف "بورديو" گفته به جديد دوران

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

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

 . است"هويت" حس يك حفظ و خلق براى تالش مشغول

 آغاز مد با اجتماعی تغييرات. است اجتماعی پديده يك مدگرايی و مد علمی، نظريات و تحقيقات به توجه با

 مخصوصاً مردم دارد جديدي مزاياي مد چون امّا گيرد می صورت مقاومت مد مقابل در ابتدا در شوند؛ می

 تأثير تحت تر سريع و تر زود اند نشده درونی آنها در كامالً هنجارها و ها ارزش هنوز كه جوانان و نوجوانان

 گيرند می قرار مد
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 :  پژوهش پیشینه  و نظری مبانی

 :  نظری مبانی

 طبقه معتقدند و دانند می طبقاتی هاي كشمكش را نوآوري ايجاد عامل وبلن و زيمل چون پردازانی نظريه

 مصرف طريق از جامعه پايين طبقه با را خود فاصله نوعی 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

 و كرده تصور عمودي همواره را افراد گرايی مد در تقليد وبلن و زيمل اين بنابر. دهد كاهش را متوسط طبقه

 نوعی دچار جديد جوامع در تئوري اين اينكه حال. دانستند می جامعه فرادستان پيرو را جامعه فرودستان

 ندارند، مرجعيت جامعه اقشار براي مرفه طبقه و داران سرمايه معاصر دوران در كه چرا. است گرايی تقليل

 به....  و سياست و زيبايی هنر، ورزش، هاي حوزه در را ديگري مرجع هاي گروه رسانه، و ارتباطات عصر بلكه

 طبقه حتی و.  باشند داشته فاصله آنها با ها فرسنگ مكانی لحاظ از است ممكن حتی كه نموده معرفی مردم

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

 تضاد و كشمكش هاست، ماركسيست نظر مد كه آنطور جوامع طبقات ديگر كه معنی اين به ندارد، ودوج

 را خود جايگاه وبلن، و زيمل ديدگاه لذا. نيستند مشخص هاي مرزبندي داراي طبقات و ندارند هم با آشكار

 مصرف سمت به پايين بقاتط گرويدن اما. گيرند می قرار اعتنا مورد كمتر و. اند داده    دست از حدودي تا

. است جامعه پايين قشر براي قشر اين بودن مرجع از نشان خود(  مد به گرايش)  باال طبقات از تقليد و

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

 . دهد می شانن را جامعه در مرفه قشر مرجعيت از نوعی خود

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

 شده بررسی و مطرح هبتيج توسط كه نيز مدگرايی و منحرف هاي فرهنگ خرده بحث. دانند می جامعه در

 اعتراض و سياسی مقاومت نماد از مد ركردكا تغيير همچنين و ايران در شده انجام تحقيقات طبق نيز است
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 دست از جوانان مدگرايی تبيين در را خود جايگاه رفته رفته معاصر، دنياي در گرايی مصرف به اجتماعی

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

 . شد تبديل گرايی مصرف ابزار به رفته رفته

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

 داوري و ارزيابی براي ها انسان. دارند زيادي اهميت آنها گمان به كه گيرند می قرار هايی گروه تأثير تحت

 مرجع هاي گروه به كه ها گروه اين. ستندني آن عضو بسا چه كه كنند می مراجعه هايی گروه به خود

 زدن محك و ارزيابی براي الزم هاي معيار و ها مالك تأمين و ها هنجار برخی انتقال متولّی اند، معروف

 به دارند، اجتماعی ساختار و افراد براي كه كاركردهايی دليل به و باشند می  افراد ي ها باور و ها رفتار

 كه گروهی اهميت هرچه است معتقد فستينگر. گيرند می قرار توجه مورد عملی و ذهنی الگوي عنوان

 انگيزه هرچه و. شود می بيشتر گروه با فرد شكلی هم براي فشار باشد بيشتر گيرد، می قرار مقايسه مبناي

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

 تأثير تحت گروهی روابط چارچوب در فرد رفتار و افكار فستينگر نظريه طبق اين بنابر. كرد خواهد گروه اب

. ) شود می منجر اعضا هاي وعملكرد ها تغييرايده به درگروه همشكلی فشاربراي و گيرد؛ می شكل ديگران

 (    137:  1387 ، فر معيد

 دار ريشه زيستى نيازهاي از دسته يك ارضاى تنها يگرد 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 مسعودي. ) است"[ 3]هويت" حس يك حفظ و خلق براى تالش مشغول فعالى

 معتقد اسپنسر( 178:  1381 پور، رفيع)داند می اجتماعی هاي نابرابري در را مدسازي ريشه پور رفيع فرامرز

 از ناشی تقليد نوعی واقع در و شود می باالتر طبقات اشخاص بين رقابت موجب تشريفات عكس بر مد است
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 كه اعمالی ميان از ميگويد هومنز و( 36: 1374 پسنديده،) وستايش پسند از ناشی تقليد نه ستا رقابت

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

 خود االنهمس ميان در ولی شود، درگير خود گروه با مدگرايی پی در است ممكن شخص چه اگر كه گفت

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

( مدگرايی)عمل اين نتيجه در اند گرفته صورت مدگرايی راستاي در ها موفقيت اين چون و برد می باالتر را

 (  1388 ، زاده خسروي. ) شود می تكرار بيشتر

 آن بر و ابراز همزمان را ديگران بر برتري و تقليد انگيزش يعنی منفردشدن، و شدن همسان به گرايش مد اگر

 عبارت به. مندند عالقه مد به اينچنين كل طور به زنان چرا اينكه بر باشد توجيهی شايد پس  كند، می تاكيد

  آنان تا است شده موجب د،ان بوده محكوم بدان تاريخ اعظم قسمت در زنان كه اجتماعی جايگاه  ضعف ديگر،

 ضعيف فرد كه چرا. كنند پيدا نزديكی رابطه مقبول و رايج وجودي شكل با و «است شايسته و عرف» آنچه با

 به صرفا تواند نمی و ورزيده اجتناب فرديت پذيرش و اضطرارات و ها مسئوليت با مواجهه در خود به اتكا از

 پشتيبانی[ ضعيف] او از كه است[ 4]زندگی نوعی شكل فقط. كند دفاع خود از اش درونی قواي كمك

 تالش زنان اما. شود می مانع اش استثنائی نيروهاي از استفاده سوء از را قوي فرد شكل، همين و  كند می

 سطح و عرف مستحكم بنيان در هنوز كه يابند دست متمايزشدنی و شدن فردي از ميزانی به كه كنند می

 كند می ارائه آنها براي ممكن وجه بهترين به را تركيب اين مد. دارد امكان ايشانبر زندگی عمومی و متوسط

 ذائقه انتخاب در مسووليت بار برداشتن و اجتماعی جريان ترين عريض در شنا  عمومی، تقليد عرصه يكسو از ،

 (  1386 ، يملز. ) است شخصيت فردي آرايش و تاكيد متمايزشدن، سو ديگر از و است افراد دوش از رفتار و

 انگشت مصرف نتيجه عنوان به مد ايده» كه كند می اذعان كرده بندي جمع را نظريات اين(  2112)  كلمنز

 در. شد منتشر 1899 سال در بار اولين براي كه گردد برمی مرفه طبقه از او تئوري و وبلن تئوريسين به نما

 اسراف و خودنمايانه مصرف كه دهد می نشان و.  كند می انتقاد باال طبقات زندگی از وبلن مطالعه، اين
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 تئوريش 1915 سال در وبلن از بعد كمی زيمل جورج. ...  است آنان اجتماعی پايگاه و بودن ثروتمند نشانه

 مرفه طبقه از وبلن مانند زيمل. دهد می ربط اجتماعی ساخت به را مد تئوري اين در زيمل كرد منتشر را

 كه دهد می ترجيح او و. كنند می ضايع خودنمايانه رفاه با را خود درآمد بيشتر انآن بلكه كند نمی انتقاد

 نظم ايجاد براي معينی مكانيسم يك مد بلومر، هربرت براي. ... كند تبيين را اجتماعی ادغام و تمايز مفاهيم

 كم چيز يك وانعن به را آن يا و كنند می محدود را آرايش مد كه نويسندگانی از و. است مدرن جامعه در

 به تواند می مد بورديو نظر به. ... كند می       انتقاد دهند می  جلوه غيرمنطقی و نابجا ، اجتماعی اهميت

 براي شرايط اين در مختلف فعال هاي نيرو و. شود تفسير ، را اجتماعی تمايز دهد می اجازه كه كدي عنوان

 .« ندشو می آزمايش فرهنگی سرمايه و اجتماعی هويت كسب

 همنوايی نظريه مطابق و هستند تمايز دنبال به مرفه طبقات و ثروتمندان تمايز نظريه اساس بر كلی طور به

 دليل مبادله نظريه به توجه با و.  باشند می باال طبقات با همنوايی دنبال به پايين و متوسط طبقات ،

 . باشد می باال طبقات اجتماعی مزاياي به دستيابی همنوايی

 :  پژوهش ینهپیش

 دوره به منحصر و بوده بشر تاريخ در هميشه مد پديده كه شود می روشن بشر، اجتماعی حيات به نگاهی با

 به ايرانيان پاى كه شاه ناصرالدين و شاه فتحعلى سلطنت عصر در ايران، تاريخ به نگاهى با نيست، معاصر

 نحوه شاه، رضا كه زمان آن از. شد گشوده يرانيانا مدگرايى در متفاوتى فصل شاه، رضا عصر تا شد، باز فرنگ

. ) است گرديده رايج ايران در مختلف مُدهاى تاكنون، داد، تغيير را ايران مردم پوشيدن لباس شكل و

 (  1388 ، زاده خسروي

 را نيازي و هنجارهاست و ارزشها متضمن كه اجتماعی روابط از اي شبكه يعنی است اجتماعی نهاد يك مد

 هست و بوده بشر زندگی دوران تمام در بلكه.  نيست معاصر انسان زندگی حاصل مدگرايی كند، می دهبرآور

 (  1376 ، حيدري. ) بود خواهد و
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 اقتصادي رفاه ميزان ، جوانان شغلی درگيري ميزان ، مادران سواد ميزان كه دهد می نشان تحقيق نتايج

 ميزان ، ماهواره و تلويزيون همچون هايی رسانه از استفاده ميزان ، پدران شغلی درگيري ميزان ، خانواده

 سواد سطح ، دهندگان پاسخ سن ، دهندگان پاسخ جنسيت و هستند؛ گذار تأثير مدگرايی بر دينی تعلق

.  ندارد وجود داري معنی رابطه آنان مدگرايی مادربا شغلی درگيري ، پدر سواد والدين، سن ، دهندگان پاسخ

 (  1387 ، زاده خسروي) 

 كنند، مصرف را آنها دار نشان محصوالت مردم، از تعدادي اينكه براي توليدي و تجاري هاي شركت از بسياري

 عنوان به ورزشی، مسابقات و ها سريال و ها فيلم ساخت در نمونه، براي. پردازند  می هنگفتی هاي  هزينه

 شركت آن نشان لحظه، چند براي تا نندك می گذاري سرمايه   حقوقی و حقيقی اشخاص برخی مالی حامی

 گسترش و حضور خود، خاستگاه باورهاي تبليغ و مد راه از بيشتر فكري، هاي جريان.درآيد نمايش به

 (  1388 ، شكوهی. ) يابند می

 وبا دارند روانی عقده و توجه كمبود چون دانند می افراد جذب و توجه جلب را مد تقليد علت افراد بعضی

 الگو توانند نمی چون دانند می توسعه و پيشرفت از نشان ها بعضی و دهند نشان را خود خواهند می اينكار

 (  16:  1388 مسعودي. )آورند می در را آنها اداي كنند كسب را آنها پيشرفت روش و

 اشتهد داري معنی رابطه مدپرستی با كه عواملی بين از كه دهد می نشان(  1381)  نژاد باقري تحقيق نتايج

 بعد آموز، دانش بودن مذهبی ميزان ، آموز دانش تحصيلی رشته: كرد اشاره ذيل موارد به توان می اند،

 سبك و پوشش شكل به مدرسه اوليا و والدين مدرسه،اعتراض به والدين مراجعه ميزان ، آموز دانش خانواده

 .  والدين مدپرستی ، والدين یاجتماع پايگاه والدين، درآمد ، پدر شغلی مرتبه آموزان، دانش آرايش

 بدن حوزه در شخصی مدگرايی ، خانوادگی امور ي مؤلفه چهار ، مدگرايی مورد در تحقيقی ضمن ، فر معيد

 هايی شاخص  ها مؤلفه از هركدام براي و است كرده تعيين را كنشی مدگرايی و اي انديشه مدگرايی ،
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 ، استفاده مورد كاالهاي ، تفريح ، خانوادگی روابط : خانوادگی امور از عبارتند كه است نموده مشخص

 مدگرايی ، اندام و آرايش ، لباس ، مو در مدگرايی:  بدن حوزه در مدگرايی(  غذا و فراغت اوقات هاي فعاليت

 مدگرايی وابسته متغير و.  باشد می رفتاري مدگرايی:  كنشی مدگرايی ، عقيده در مدگرايی:  انديشه در

 آخرين ، مو مدل نوع آخرين ، لباس نوع آخرين ي باره در فرد پيگيري ميزان ، آن نجشس براي كه است

 نوع آخرين ، فراغت اوقات هاي فعاليت و تفريح نوع آخرين ، اندام وضعيت نوع آخرين ، صورت آرايش نوع

 ههاي گرو يا دافرا سلوك و عمل نوع آخرين ، افراد عقايد نوع آخرين و خوراك نوع آخرين ، خانوادگی روابط

 (  7 ص:  1386)  فر معيد.    شود می بررسی الگوها اين از فرد پيروي ميزان نيز و مرجع

 مد از پيروي شاخص تحقيق  اين در رفتاري و فكري ، كاال مصرف ، مد از پيروي شاخص نيز حيدري نظر از

 پيروي علت و گرا مد هاي گروه از تتبعي ، مد از پيروي زمان مدت ، روز مد از آگاهی متغير چهار تلفيق از ،

 (  87:  1387 ، حيدري. ) است شده ساخته مد از

 از را دين ابعاد«  ايران در دينداري سنجش براي مدلی»  عنوان تحت اي مقاله طی(  1384)  زند شجاعی

 عملی ، اطفیع ، معرفتی)  وجه سه نهايت در و داده قرار بررسی مورد روانشناسان و شناسان جامعه  گاه ديد

 ، خانوادگی امور ي مؤلفه چهار ، مدگرايی مورد در تحقيقی ضمن ، فر معيد و نموده تعيين دين براي(  

 هركدام براي و است كرده تعيين را كنشی مدگرايی و اي انديشه مدگرايی ، بدن حوزه در شخصی مدگرايی

 ، تفريح ، خانوادگی روابط:  انوادگیخ امور از عبارتند كه است نموده مشخص هايی شاخص  ها مؤلفه از

 ، لباس ، مو در مدگرايی:  بدن حوزه در مدگرايی(  غذا و فراغت اوقات هاي فعاليت ، استفاده مورد كاالهاي

 . باشد می رفتاري مدگرايی يا كنشی مدگرايی ، عقيده در مدگرايی:  انديشه در مدگرايی ، اندام و آرايش
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 (:یك شواهد) اطالعات ارائه

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

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

 يا روشی چه كه اين. كنند كسب را كافی آشنايی ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان

 آوري جمع كه اطالعاتی همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگی دارد كاربرد پژوهی اقدام در فنونی

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

 داوري رخدادي يا چيزي تغييرات ي درباره توانيم می هوسيل بدان كه هستند هايی داده شواهد. نيستند

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

 دارند عالقه  جوانان و نوجوانان بيشتر يا همه و دارد وجود ما ي جامعه در كه است اي پديده رفتن راه مد به

خوابگاه  وارد وقتی مثال براي باشند روز به بتوانند و نمانند عقب مد قافله از حداقل يا و بروند راه مد مطابق

 و نشستند می مقابلم در صورت در خفيف آرايش گاهی و زده ژل موهاي با آموزان دانش از تعدادي شدم می

همچنين در داخل كمد ها و البه الي كتاب هايشان عكس هايی از .كردند می برانداز آينه در را خود مدام

ان و شخصيت هاي بيگانه ديده می شد. از اينكه آن اشخاص را الگوي خود قرار می دادند باعث بازيگر

ناراحتی من ميشد. وقتی در خوابگاه با آنها مصاحبه می كردم. آنها شخصيت هايی را در زندگی الگوي خود 

 قرار داده بودند كه از لحاظ فرهنگی با آنها بيگانه بودند. 

 :پیشنهادی های حل راه

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

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

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

 و تكايا و مقاومت هاي پايگاه, مساجد در مذهب جلسات تشكيل. است نـاميده مـنـكـر از نهی و معروف به
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 با مقابل در مهمی عامل تواند می امامان و انـبـيا تـاريـخ,  اسـالمـی معارف,  قرآن با جوانان كردن آشنا

 مخصوصا هنر از استفاده فرهنگی تهاجم با مـقابله هـاي راه رديـگـ از. آيد حساب به فـرهنگی تـهـاجـم

 يكی تواند می, دارد تباهی و فساد از انسان دوري در مهمی بسيار نقش نماز كه جا آن از.  است تئاتر و فيلم

 :از ديگر راهكار ها می توان به موارد زير اشاره نمود. آيد حساب به فرهنگی 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 بررسی 

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

 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 ابگاهدر خو انديشی هم جلسات برگزاري 

 :  موقت طور به جدید راه انتخاب

 كه آنجايی از اما. است بردباري و تمرين اندكی مستلزم ، جديد رويكرد يك شكوفايی كه است بديهی 

 متكی شناختی و رفتارگرايی مكتب و عملی هاي تجربه و علمی هاي بريافته بخش اثر آموزشی راهبردهاي

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

 وقت هيچ آيا اما. هستيم خود هاي روش تغيير براي نو راهی 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 سعی

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

 آموزه بر تكيه و خوابگاه محيط حول بيشتر را خود هاي حل راه كردم سعی .كنم اجرا محيط خوابگاه در را
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 حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به كمتر و آورده دست به را بهتري نتايج تا دهم قرار مذهبی و دينی هاي

. دهند ياري حلها راه صحيح اجراي در را من تا گرفتم می كمك نيز همكاران ديگر و آموزشگاه مدير از بايد

همچنين به دليل اينكه همكارم خانم باغنده يك شب درميان با من شيفت عوض می كرد ، با ايشان نيز 

ه بدست آورده بودم در شيفت خودش به اجرا بگذارد. مشورت نمودم تا راهكار هايی را كه در اين رابط

 با مكرر جلسات برگزاري به كمك همچنين و جا به و موقع به تنبيهات و تشويقها مورد در مديرآموزشگاه

 و مساعدت قول من به بود ها بچه خانوادگی محيط به مربوط كه مسائلی رفع مورد در آموزان دانش والدين

. بپردازم مشكالت بقيه براي حل راه انتخاب به بيشتر حوصله و صبر با توانستم می من حاال. دادند همكاري

 آموزشی هاي گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همكاران ديگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه

 را خود مساعد نظر همگی خوشبختانه و كردم نظرخواهی ايشان با آن مورد در و گذاشتم ميان در منطقه

 .كردند ماعال

 :ها حل راه اجرای

 و( ره)امام حضرت خاصه ، تقليد مراجع نظرات از متاثرو فرهنگ اسالمی  حجاب از مثبت ديدگاهی ارائه

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

 دهد  ارتقا و داده قرار تاثير تحت را آموزان دانش هاي دانسته و آگاهی تواندب تا گرديد ارائه در خوابگاه  برتر

 چگونگی و گرائی مد داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد می برگزارخوابگاه  در كه پاسخ و پرسش درجلسات. 

 مورد آموزان دانش شبهات و شد می داده توضيح پوشش وچگونگی پوشش فلسفه ، مد اهميت ، مد ايجاد

در مورد  شد می داده پاسخ صميمی و عاطفی محيطی در آنان سئواالت به و گرفت می قرار حاصال و توجه

 تذكر زننده و منفی برخورد گونه هر بدون دانش آموزان كه از فرهنگ بيگانه و مدگرايی تبعيت می نمودند 

 در ، نيز فردي برخوردهاي در.ميگرديد ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان از و شد می داده

 براي و شدند می واقف ، خود ناقص پوشش نامناسب تاثيرات و رفتار چرائی به صميمی و امن محيطی
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 ايجاد از پس و قبلی ريزي برنامه با توجيهات و تذكرات اين البته.  آمدند می ما مدد به فرهنگ اين گسترش

 .گرفت می صورت عاطفی تعامالت و صميميت

 من به است، من نظر مورد كه خاصی شرايط و سالم نوزاد دوجين يك:»گويد می( 1921) واتسون جان

 خاصی تخصص براي و انتخاب اتفاقی طور به را كدام هر كه دهم می تضمين من. كنم بزرگ را آنها تا بدهيد

 استعداد، از نظر صرف با كنم تربيت گدايی، و دزدي حتی و بازاريابی هنرمندي، وكالت، پزشكی، مانند

 انسان ها آن كه ميدهد نشان روشنی به جمالت اين. «فرد آن فردي آمادگی و  دلخواه شغل ، توانايی يل،تما

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

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

 دهد انجام خواهد می كه كاري و مباحث به بايدمربی  پس. كند اجرا و طراحی او براي را آموزش جريان بايد

 . باشد داشته كامل تسلط

 :  در خوابگاه خوب آموزان دانش و خودم های رفتار دادن قرار الگو-1

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

 كريم قرآن در و ما دينی تربيت تعبير در كه نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربيتی و آموزشی هاي برنامه ،

 شكوفايی و رشد و افراد شخصيت گيري شكل و ساختار در بسزايی تاثير است شده ياد اسوه نام به آن از

 نياز مشخصی نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند كه گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانايی

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

 نياز اين دانش آموزان نبي ولی است، همگانی الگو و اسوه به نياز البته. بسازد آن مطابق را خويش شخصيتی

 عالقه بيشتر ترقی و كمال به و انديشند می 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 قرآنی تعابير. مندند

 و هنر دانش، و سواد ايمان، زيبايی، شجاعت، صميميت، به اندانش آموز غالب گرايش دوره اين در. برود
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 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 توهمی و خيالی شخصيتی نبايد الگو كه شد يادآور بايد نيز را نكته اين.  دهند می

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

 اولين نيز من  .كنند می متمركز آن به يابی دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشكار نيروهاي و خوانند

 ايشان براي خودم فتارهاير دادن قرار الگو و آموزانم دانش با نزديكی و صميمت ايجاد را طرح اجراي در قدم

 در نرمی ايشان، تربيت در خواري غم صدر، سعه صبوري، خودم، رفتارهاي در تا كردم سعی 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 طرفی از. دارم اعتقاد الًكام زنم می كه حرفهايی به من كه سازم مطمئن

 كودكی و تحصيل زمان از خاطراتی كردم، می صحبت آنها با را اي دقيقه چند هميشه. كردم ايجاد صميمی

 می ايجاد وجود ابراز انگيزه ايشان براي اخالقی كوتاه داستان يك بيان با يا و كرده تعريف خودم نوجوانی و

 آگاهی كامالً شما مشكالت و نيازها از و هستم شما مثل يكی هم من كه بودم فهمانده كامالً هاآن به. كردم

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

 و خوابگاهی آموزان شدان از نفر دو باشيديكی فردا، براي آگاهی مادران بتوانيد و باشد هايتان خانواده

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

 در خودشان انديشه و فكر نيروي از گيري بهره با البته آنها خوب رفتارهاي از و دهند قرار الگو خود براي را

 و هستند قوي حسادتی حس داراي سن اين در دختران چون لبتها. بگيرند ،بهره خود رفتارهاي تغيير جهت

 برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن بر عالوه و كند رخنه آنها در حس اين كه داشت وجود امكان اين

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

 بقيه از شايسته رفتارهاي انجام و ادب رعايت و خوب كارهاي انجام در بتواند كه یگروه هر گفتم ايشان

 معرفی و انتخاب برتر گروه عنوان به دهد، افزايش را خود مثبت امتيازهاي تعداد و بگيرد پيشی گروهها

 .گرفت خواهد قرار تشويق مورد نهايت در و شد خواهد
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 من: »اند فرموده( ع) صادق امام:  روايات و احاديث ، آيات به راجعهم و دينی های آموزه از استفاده    -2   

 كه: فرمايد می تبيين خوبی به شريف وجود آن«  دمه و بلحمد القرآن اختلط مومن شباب هو و القرآن قرا

 تثبيت و نهادينه گونه آن گيرد، قرار نوجوان وجودي گوهر و ذات در جوانی در قرآنی و دينی هاي آموزه اگر

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

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

 فرد يك زندگی از سال 12 قريباًت.  بست خواهيم كار به را اي ويژه همت آن از گيري بهره در طاليی فرصت

 عمر% 18 يعنی( سال 65) ايرانی يك عمر متوسط شاخص با يعنی. شود می سپري مدرسه محيط در ايرانی

 آن انتقال هاي شيوه و مدارس در دينی هاي آموزه موضوع در آموزشی فرايندهاي به كوتاه نگاهی. مفيد

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

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

 واجبات رعايت مثل ارزشی مسائل. بود سن اين در كافی تربيتی و دينی اعتقادات وجود عدم بود چشمگير

 باعث حتی ها خانه بيشتر در اي ماهواره هاي شبكه وجود. بود شده توجهی كم آن به و خشكيده دينی

 ها بچه تا باشم قدم پيش نماز خواندن در كردم می سعی هميشه. بود شده ها مناسبت از بسياري فراموشی

 چون خودم همواره با بچه ها نماز. باشند داشته نماز خواندن براي اي انگيزه همكاران بقيه و من ديدن به

 . شدند می حاضر نماز در شركت براي عالقه با ها بچه وقتی می خواندم خيلی خوشحال می شدم 

 خواستم ها بچه از و كردم نصب  كالس تخته كنار در را آن كه خوابگاه ها براي کوچک تابلوی يک تهیه -3

 هميشه و. بگيرد هعهد بر آن روي را تربيتی آيه يا حديث يك نوشتن مسئوليت نفر يك روزي ترتيب به تا

 امتياز كردند می حفظ را آنها كه هم كسانی به و خوانديم می را آيه يا  حديث هم با درس شروع از قبل

 شد باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر كه مثبتی تاثير بر عالوه موضوع همين. گرفت می تعلق اي ويژه

 امكان صورت در تا خواستم آموزشگاه مدير از مسائل اين كنار در   شوند مند عالقه حديث حفظ به ايشان
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  ايشان به كمك و مراسمات اجراي جهت هم خودم و كند اجرا مدرسه محيط در را مذهبی مراسمات بيشتر

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

 . داشت ها بچه اخالق در خوبی بسيار تاثير و شد می برگزار ما   آموزشگاه در...  و ها عزاداري

 از و طرح اجراي هنگام در پیشگیری از مدگرايی داشتند در خوبی همکاری که آموزانی دانش از تشويق -4  

 كه طوري به.كردند می خود رفتارهاي تغيير در سعی و داشتند خوبی همكاري ها بچه بيشتر آن ابتداي

 با و دهم نشان را رضايتم تا كردم سعی نيز من. داشت نمود كامالً ها بعضی در ابتدا همان از تغييرات

 . باشم رفتارها تداوم و انگيزه ايجاد موجب خود رفتارهاي

 

 (:دو شواهد) اطالعات گرد آوری

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

 نماز زنگ از قبل و دادند می نشان زيادي اشتياق فريضه اين انجام براي گاهی حتی و رفتند می خانهنماز

 تغيير به كه آموزانی دانش تعداد خوابگاه در حضور   اواخر در. خواستند می اجازه فريضه اين مقدمات براي

 عنوان به مدرسه طرف از كه اي ساده هاي بند هد از بيشتر و بود شده كمتر كردند می فكر خود ظاهر در

 اسالمی اخالقيات  و شئونات رعايت نيز مدرسه از خارج در. كردند می استفاده بودند، كرده دريافت هديه

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

  گیری نتیجه و بحث

 ؟ ام آمده كجا از كه سؤال اين به پاسخ در انسان و دارد عقالنی جنبه بيشتر دينی هاي باور شناختی بعد

 ابعاد ، دين شناختی بعد به دستيابی با و. كند می پيدا دست دين شناختی بعد به ؟ بود چه بهر آمدنم

 و حفظ براي شود می ابداع جامعه در كه ارزشی هر شود؛ می پرداخته و ساخته اخالقی اجتماعی، عبادي،
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 و ها ارزش معموالً و. شوند درونی جامعه در ارزشها آن تا گيرد می شكل يجديد هاي آن،هنجار گسترش

 خود با كه جديد هاي مد اين بنابر. شود می مقابله هستند ها هنجار و ها ارزش اين با مغاير كه هايی هنجار

 به مردم نیدي اعتقادات و ها باور آورند؛ می ارمغان به دينی ارزشهاي با مغاير و جديد هنجارهاي و ها ارزش

 .  آورد می عمل به ممانعت مبتذل جديد هاي مد گسترش و ورود از و نموده عمل سدّي عنوان

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

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

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

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

 در را چيز همه و است داري سرمايه اقتصادي نظام داراي كه كشوري. شدبا می فرهنگی و اقتصادي هاي

 . گذاشت خواهد منفی تأثير جامعه آن دينی هاي باور در يقيناً بيند می ثروت و سود

 آغاز مد با اجتماعی تغييرات. است اجتماعی پديده يك مدگرايی و مد علمی، نظريات و تحقيقات به توجه با

 مخصوصاً مردم دارد جديدي مزاياي مد چون امّا گيرد می صورت مقاومت مد مقابل رد ابتدا در شوند؛ می

 تأثير تحت تر سريع و تر زود است نشده درونی آنها در كامالً هنجارها و ها ارزش هنوز كه جوانان و نوجوانان

 باور تضعيف جهت در هم و تقويت جهت در هم تواند می كه است اجتماعی اي پديده مد. گيرند می قرار مد

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

 . داد توسعه و رشد

 افزايش و دارند يكديگر با معكوسی متقابل رابطه مدگرايی و دينی هاي باور تحقيق هاي يافته به توجه با

 كم خود خودخواهی، خودنمايی، همنوايی، نوگرايی، دليل به انسان. شود می ديگري كاهش موجب يكی

 سرمايه. آورد می روي مد به يابی تمايز مرجع، گروهاي يا اجتماعی طبقه با پيوند اجتماعی، منزلت بينی،
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 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 می هايی ارزش به ملزم را خود پيروان دين حاليكه در. جويند می سود يدمف و الزم

 و است سودجوئی و اسراف تكبر، خودبرتربينی، خودنمايی، مخالف دين باشند؛ می مدگرايی هاي ارزش

 هاي ارزش جروا با ترتيب اين به كند می دعوت فداكاري و ايثار همدلی، فروتنی، تواضع، به را ها انسان

 .  يابد می كاهش مد به گرايش دينی

 كمك و آموزشی هاي كتاب حتی مجالت و اينترنت ماهواره، تلويزيون، مخصوصاً جمعی هاي رسانه 

 جهت در ابزاري عنوان به هم انسان ميان اين در و. باشند می جديد هاي مد رواج اصلی ابزارهاي از  آموزشی

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

 طوري به و كنند می قلمداد ارزش صورت به آورده در كااليی حالت از را ها كاال نمايند استفاده مد از مردم

 اين به. گردد می 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 انسانی نيازهاي كننده تأمين كه اشياء حالت از ها كاال رتيبت

 . آيد می در افراد اجتماعی طبقه و منزلت شخصيت،

 با دينی اهداف ترتيب اين به و خواند می فرا انسانی هاي ارزش به را انسان كه است نهادهايی جمله از دين

 به داري سرمايه كشورهاي. دارند برمی گام يكديگر تضعيف جهت در و باشد می مغاير داري سرمايه اهداف

 نتايج اساس بر. رانند می بيرون اجتماعی زندگی هاي صحنه از را دين شان اهداف به رسيدن خاطر

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

 .  گيرد قرار عنايت مورد امكان صورت در گردد یم

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

 .     كند می پيدا نزولی سير مبتذل هاي مد به آموزان دانش گرايش ميزان عبادات، انجام با -
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 می جلوگيري ملی غير و دينی غير هاي مد گسترش از ها رسانه طريق از ملی و دينی هاي ارزش رواج با -

 .   شود

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

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

 شود می پيشنهاد پژوهش هاي يافته به توجه با. گردد رايج مردم بين در و شده اعابد ملی فرهنگ و ارزشها

 .  گيرد قرار تحقيق مورد زير موضوعات امكان صورت در

  مدگرايی با ارتباط در تلويزيون هاي برنامه محتواي بررسی -

   جوانان در مدگرايی كاهش عملی هاي راه بررسی -
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  دين ،ابعاد(  1391) مرتضی سيد ، شاهرودي حسينی -

 سال ، ارشد كارشناسی نامه پايان ، جوانان مدگرايی پديده در پژوهشی(  1376)  محمدرضا ، حيدري -

  مشهد فردوسی دانشگاه ، 1376

 .  مدگرايی شناختی جامعه بررسی ،( 1387) ادريس زاده، خسروي -

 از اي نمونه ميان در كجروي و آنومی احساس با دينداري رابطه بررسی ،( 1387)  حسين سيد زاده سراج -

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

  نيل چاپ تهران، ارزشيابی، و گيري اندازه روشهاي ،( 1378)  اكبر علی ، سيف -

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

 دوره ، ايران شناسی جامعه مجله ، ايران در دينداري سنجش براي مدلی ،(  1384)  عليرضا زند، شجاعی -

  1 ي شماره ، ششم ي

 ، پنجم سال ، 1388 سال نو، فصل اينترنی مجله مدگرايی، و مد حقيقت ،( 1388) مسعود ، شكوهی -

    54-16 ص ، 54 شماره

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


