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 چکیده :

 سرمايه کشور عنوان هب افراد  اين از که چرا داشتند نیز قبل از و دارند سزايی به نقش ايران در دانش آموزان

 گذار تأثیر آن اهداف و جامعه افکار در تواند دانش آموز می يك که است مسلّم امري نیز اين و. شود می ياد

 خارجی يا داخلی عوامل تأثیر تحت که اين بدون وي که است اين مثبت گذار تأثیر. باشد منفی يا مثبت

 – اجتماعی – سیاسی مثل مختلف  هاي لحاظ از لکتمم اوضاع بهبود جهت در خود مثبت افکار با باشد،

 تأثیر تحت وي که است آن منفی گذار تأثیر ولی. بگیرد نیز خوبی نتايج و بردارد گام... و فرهنگی -اقتصادي

 به  فرصت از استفاده سوء جهت در خويش مخرب و منفی افکار از و باشد خارجی و داخلی  احزاب يا عوامل

رفتارهاي پر خطر مهمترين عامل به خطر افتادن سالمت .   بردارد قدم گروه و بحز  آن يا خويش نفع

. امروزه شیوع رفتارهاي پرخطر بخصوص در دانش آموزان به يکی و به خصوص دانش آموزان هستند جامعه

از مهمترين و گسترده ترين دل نگرانیهاي جوامع بشري تبديل شده است. علیرغم فعالیتهاي پیگیرانه سه 

هه گذشته رفتارهاي مخاطره آمیز در سطح جهان داراي رشد تصاعدي بوده است. هزينه پزشکی و مراقبتی د

آن رو به افزايش است. حال آنکه پیشگیري، تنها راه مقابله تشخیص داده شده است. تغییر رفتارهاي مردم 

 مستلزم اطالع و آگاهی آنهاست. 

پر  ن،ياز سخت تر یکي ینوجوانکه  مینیب یم م،یکن ین را بررسهر انسا یتمام مراحل زندگ قیدق دياگر با د

 نياست، چرا که در ا یهر انسان یزندگ نيریاز مراحل ش یکيحال  نیو در ع نيو پر فشارتر نيتالطم تر
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در  ديشود که شا یآشنا م ذهن،در  يیها هیبار با مسائل و رفتارها و فرض نیاول يمرحله است که فرد برا

 (. 0371دوره با آنها آشنا نبوده است..)احدي، جمهري ؛ نياحل قبل و بعد از ااز مر كي چیه

را با انواع   دانش آموزانم ابتدا یدر اين اقدام پژوهی به کمك راهکار هاي جذاب و دانش آموز محور توانست.

بهبود شرايط آشنا سازم و سپس به تفهیم و اقدام در رابطه با راهکار هاي ممکن در جهت  رفتارهاي پر خطر

 بکوشم.   رفتارهاي پر خطرو از بین بردن 

 اعتیاد،دانش آموز،دانش آموزان،رفتارهاي پر خطرکلید واژه : 

 مقدمه

 یفرد م یو اجتماع ی، روان یدر رشد و تکامل جسم یمراحل زندگ نياز حساس تر یکي  ینوجواندوران 

،  كيتکنولوژ راتییاست و در اثر تغ ینوجوان ياهیژگيکه از و یباشد ، در جدال کسب استقالل و عدم وابستگ

پر خطر را  يرفتارها زا ياریان ممکن است بسنوجواناز  یجوامع امروز ، برخ عيسر یو اجتماع یفرهنگ

را در بر  1111و  ادی، اعت دخانیاتابتالء به  رینظ يآنان عواقب ناگوار يتواند برا یتجربه کنند که متاسفانه م

 به آنان گردد . يريجبران ناپذ يبهایسبب وارد شدن آس یو اجتماع یانداشته و از نظر رو

دوران، سرنوشت ساز بودن آن است. از نظر  نيا یژگيو نيانسان و مهم تر یبرهه حساس زندگ ،ینوجوان

از  ياریبس ،ینوجواناز روش برخورد با مسائل مربوط به دوران  انیمرب افتني یروان شناسان، با آگاه شتریب

راه و هدف درست  صیختوان آنها را در تش یشود و م یآنان هموار م یروح يها يت و ناهنجارمشکال

 کرد. ياري یزندگ

 یو روح یجسم يها یپزشکان، دگرگون دهیان، مدرسه و اجتماع است. به عقنوجوانمسئله  نيتر مهم

گونه مسائل، نقش  نيبرخورد با ا یسن بلوغ است و چگونگ يآمدها یان در طول دوره رشد، از پنوجوان

  آنان دارد.  یو اخالق يدر رشد فکر يیبسزا
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 نیاست. همچن ینوجوانسن بلوغ و دوره  يها یژگيو نيبزرگ منشانه، از مهم تر يو رفتارها ینیب خودبزرگ

 ان،یم نيشود. در ا یم تيآنان تقو یشوند و جنبه اجتماع یخارج م ینوجوانسن از قالب  نيان در انوجوان

 نيا ریو کارگشاست. در غ زمخارج از خانواده، ال طیمدرسه در مح يایدر خانواده و اول نيه والدحسن توج

 ابدي یم شيگرا ستيناشا یرفاقت يو به دوستان نااهل و فضا زديگر یاز خانواده و مدرسه م نوجوانصورت، 

 نياوست. با دقت در ا يایاز اول شترینوع دوستان، ب نياز ا نوجوان يوقت ها، حرف شنو ياریکه بس يیتا جا

 شود. یآشکار م یدوره سن نينکته، رمز سرنوشت ساز بودن ا

 یهرگونه برخورد نامناسب با آنان، م رايحساس و مهم است؛ ز اریبس يان، مسئله انوجوانبرخورد با  یچگونگ

باورند که هر اندازه  نياآنها، خانواده و جامعه به همراه داشته باشد. روان شناسان بر  يبرا يتواند آثار ناگوار

به  م،یآنان دخالت کن تيو هو تیدرست شخص يریو در شکل گ ميهمت گمار نوجوان تیشخص یبه بالندگ

  . میبخش یم يشتریسرعت ب زین یاجتماع نهیرشد آنان در زم

   مسئله بیان

ب بروز مشکالت و سب ندهيآ ايتوانند در حال   یهستند که م يزیمخاطره آم يپر خطر ، رفتارها يرفتارها

 : ریدر افراد گردند نظ یاجتماع يبهایو آس یو روان یجسم يهايماریب

 ،                  اتیاستعمال دخان - 0

 مصرف الکل ،  - 3

 زا ( ، روین ينشاط آور ، آرام بخشها و داروها يمجاز ) داروها ریغ يسوء مصرف مواد مخدر و داروها - 3

 شوند ،  گرانيو صدمه به خود و د بیکه منتج به بروز آس یئاعمال خشونت و رفتارها - 4

 پر خطر ) زود هنگام و حفاظت نشده ( ،  یجنس يرفتارها - 5
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 ،      یخودکش - 6 

 رهیمدرسه و غ ايفرار از خانه  - 7

 پر خطر  ي* عوارض و عواقب رفتارها

 :  رینظ یجسم يهايماریابتالء به ب - 0

 يخون و سکته ها يو پر فشار یسکته قلب رینظ یو عروق یقلب يهايماری، ب هير ، سرطان تی، هپات دخانیات

 رهیو غ يمغز

 :  رینظ یابتالء به اختالالت روح  - 3

 رهیو  غ ی، اختالالت خواب ، خودکش ی، افسردگ اضطراب

 افراد جامعه  نیرفتن آبرو و منزلت  فرد و خانواده و بد نام شدن در ب نیاز ب  - 3

 قطع ارتباط با خانواده و دوستان ايشدن کانون خانواده و  ختهیهم گساز   - 4

، سرقت ، فحشاء ، خشونت ، قتل  ادیاعت ریبروز انواع جرائم نظ زانیم شيو افزا یاجتماع يبهایبروز آس  - 5

  لیو ترک تحص یلیمدرسه ، افت تحص ايموارد فرار از خانه  شيافزا ايو 

وزارت  يبرا یپزشک يدرمان و مراقبتها يها نهيهز شيودجه کشور ) افزابه ب يبار اقتصاد لیتحم  - 6

 رهی، سازمان زندانها و غ یقضائ يروی، ن یانتظام يروین يبرا نهيهز شيبهداشت و درمان ، افزا

 توصیف وضع موجود

.بنا بر است گرفته انجام  دانش آموزان روي  آموزشگاهاين  در نظر مورد پژوهشم. یهست ................. اناينجانب

در آنان   آسیب هاي اجتماعیرا با اين مقوله آشنا ساخته و از رخنه کردن  دانش آموزانم یاين تصمیم گرفت
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دانش  اجتماعی هاي پذيري آسیب اغلب ي ريشه که نمود استنباط چنین توان می واقع م. دریجلوگیري کن

 رشد در کوري ي نقطه که طوري ؛به دانست اجتماعی يرتها مها با آنها کافی آشنايی عدم در بايد را آموزان

 را خود امروز اندانش آموز سفانه متا که است اين وآن رد دا وجود دانش آموزان اجتماعی و دلخواه شخصیت

 ندا آگاهی خود اجتماعی وموقعیت شرايط از عالوه ندارند،به باور خود فراوان وقدرت توان وبه اند نشناخته

 ضروري رس مدا در رفتارهاي پر خطر کاهش در اجتماعی رتهاي مها آموزش نقش ررسیب الوصف مع. رند

 .است

 (:يك شواهد) اطالعات ارائه

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

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

 يا روشی چه که اين. کنند کسب را کافی آشنايی ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پیش پژوهان

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

 شواهد با مترادف( اطالعات) ها داده ديگر بیان به. نیستند چیزي در يا اثبات براي الزم شواهد شود می

 داوري رخدادي يا چیزي تغییرات ي درباره توانیم می وسیله بدان که هستند هايی داده شواهد. نیستند

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد بايد چیزي رد يا اثبات براي پس کنیم

به سوي يآن   دانش آموزان بیشتر يا همه و دارد وجود ما ي جامعه در که است اي پديده آسیب اجتماعی

را می  دانش آموزان از تعدادي شدم می کالس وارد وقتی مثال براي نیز ما آموزشگاهسوق داده می شوند در 

با آنها مصاحبه می کردم. آنها شخصیت هايی را در زندگی الگوي خود قرار داده  کالسوقتی در  ديدم که

و يك سري از افرادي که به عنوان اسوه و الگوي آنها بودند حاظ فرهنگی با آنها بیگانه بودند. بودند که از ل

 خود داراي مشکالتی چون اعتیاد و ... بودند.
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 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود می میسر روش چهار طريق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم که دارند هايی ويژگی و ها کاربرد روش چهار اين زا يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشی چه که اين. کنند کسب را کافی آشنايی ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پیش پژوهان

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

 شواهد با مترادف( اطالعات) ها داده ديگر بیان به. نیستند چیزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود می

 داوري رخدادي يا چیزي تغییرات ي درباره توانیم می وسیله بدان که هستند هايی داده شواهد. نیستند

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد بايد چیزي رد يا اثبات براي پس کنیم

و ديگر همکاران و همچنین  دانش آموزانينجانب در اين اقدام پژوهی از روش هاي مصاحبه با بنا بر اين ا

 بهره جستم و به جزئیات زير رسیدم: دانش آموزانمشاهده رفتار 

 اطالعات کافی راجع به آسیب هاي اجتماعی نداشتند. آموزان دانش. 0

 آگاهی نسبت به اعتیاد و معضالت اجتماعی نداشتند.. 3

 مهارت هاي زندي را خوب بلد نبودند و به آنها آموزش داده نشده بود .. 3

 .کردند می استفاده نابجا هاي شوخی از يکديگر با کردن صحبت موقع در. 4

از خود نشان نمی دادند و خشونت و گستاخی در بین آنها موج  اجتماعیمسائل  به اي عالقه آموزان دانش. 5

 می زد.

 نداشتند. دخانیاتره . اطالعات زيادي دربا6
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 :پیشنهادي هاي حل راه

 و مفید تواند می,  نوين سبك و روز مسائل به نظر با اندانش آموز احتیاج مورد و مفید هاي کتاب تألیف

 بـه اسالمی اصیل فرهنگ از دفاع براي فرهنگی جبهه در مطهري شهید مرحوم که گونه همان, باشد سازنده

 آن دين که, است عمومی نظارت,  آسیب هاي اجتماعی با مـقابله راه ـیـندوم.   زدند دست کاري چـنـین

 و مقاومت هاي پايگاه, مساجد در مذهب جلسات تشکیل. است نـامیده مـنـکـر از نهی و معروف به امر را

 همیم عامل تواند می امامان و انـبـیا تـاريـخ,  اسـالمـی معارف,  قرآن با اندانش آموز کردن آشنا و تکايا

 استفاده آسیب هاي اجتماعی با مـقابله هـاي راه ديـگـر از. آيد حساب به آسیب هاي اجتماعی با مقابل در

 تباهی و فساد از انسان دوري در مهمی بسیار نقش نماز که جا آن از.  است تئاتر و فیلم مخصوصا هنر از

از ديگر راهکار ها می توان به . آيد حساب به آسیب هاي اجتماعی با مـقـابـله هاي راه از يکی تواند می, دارد

 موارد زير اشاره نمود:

 .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهیه

 زمینه اين در متخصص افراد با مشورت

 راه بهترين انتخاب و شده ارائه کارها راه بررسی 

 مختلف هاي سايت به سرکشی و موضوع با مرتبط هاي نامه پايان مجالت، کتب، مطالعه 

 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 کالسدر  انديشی هم جلسات برگزاري 

 توزيع بروشور درباره اعتیاد

 در بین دانش آموزان دخانیاتبروشور درباره 
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 :  موقت طور به جديد راه انتخاب

 که آنجايی از اما. است بردباري و تمرين اندکی مستلزم ، جديد رويکرد يك شکوفايی که است بديهی 

 متکی شناختی و رفتارگرايی مکتب و عملی هاي تجربه و علمی هاي بريافته بخش اثر آموزشی هبردهايرا

 چه. کرد استفاده مفاهیم آموزش در بخش اطمینان و مناسب رويکردي عنوان به آن از توان می هستند،

 وقت هیچ آيا اما. مهستی خود هاي روش تغییر براي نو راهی دنبال به همیشه مدرسه در ما از بسیاري بسا،

 کنیم؟ استفاده مدرسه وضعیت بهبود جهت در را آن و کنیم ايجاد خودمان در را تغییر اين ايم کرده سعی

 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا کردم سعی کردم، تحلیل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينکه از بعد

مهارت  بر تکیه و کالس محیط حول بیشتر را خود هاي حل راه کردم سعی .کنم اجرا  کالسمحیط  در را

 راه انتخاب در البته. بروم خطا به کمتر و آورده دست به را بهتري نتايج تا دهم قرار اجتماعی و هاي زندگی

 ياري حلها راه صحیح اجراي در را من تا گرفتم می کمك نیز همکاران ديگر و آموزشگاه مدير از بايد حل

 جلسات برگزاري به کمك همچنین و جا به و موقع به تنبیهات و تشويقها مورد در گاهآموزشمدير. دهند

 قول من به بود ها بچه خانوادگی محیط به مربوط که مسائلی رفع مورد در دانش آموزان والدين با مکرر

 یهبق براي حل راه انتخاب به بیشتر حوصله و صبر با توانستم می من حاال. دادند همکاري و مساعدت

 گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همکاران ديگر با را خود پیشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشکالت

 نظر همگی خوشبختانه و کردم نظرخواهی ايشان با آن مورد در و گذاشتم میان در منطقه آموزشی هاي

 .کردند اعالم را خود مساعد

 :ها حل راه اجراي

 و( ره)امام حضرت خاصه ، تقلید مراجع نظرات از متاثررهنگ اسالمی و ف حجاب از مثبت ديدگاهی ارائه

 پوشش عنوان با تحقیق و مطالعه ، کتابخوانی مسابقات قالب در فعالیت اين مطهري اهلل آيت مقام واال  شهید

.  دهد  قاارت و داده قرار تاثیر تحت را دانش آموزان هاي دانسته و آگاهی تواندب تا گرديد ارائه  کالسدر  برتر
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 و آسیب هاي اجتماعی داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد می برگزار کالس در که پاسخ و پرسش درجلسات

 می داده توضیح پوشش وچگونگی پوشش فلسفه ، و آسیب اجتماعی آسیب هاي اجتماعی ايجاد چگونگی

 و عاطفی محیطی در آنان سئواالت به و گرفت می قرار اصالح و توجه مورد دانش آموزان شبهات و شد

 بدون که از فرهنگ بیگانه و مدگرايی تبعیت می نمودند  دانش آموزاندر مورد  شد می داده پاسخ صمیمی

 ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان از و شد می داده تذکر زننده و منفی برخورد گونه هر

 پوشش نامناسب تاثیرات و رفتار رائیچ به صمیمی و امن محیطی در ، نیز فردي برخوردهاي در.میگرديد

 و تذکرات اين البته.  آمدند می ما مدد به فرهنگ اين گسترش براي و شدند می واقف ، خود ناقص

 .گرفت می صورت عاطفی تعامالت و صمیمیت ايجاد از پس و قبلی ريزي برنامه با توجیهات

 من به است، من نظر مورد که اصیخ شرايط و سالم نوزاد دوجین يك:»گويد می( 0931) واتسون جان

 خاصی تخصص براي و انتخاب اتفاقی طور به را کدام هر که دهم می تضمین من. کنم بزرگ را آنها تا بدهید

 استعداد، از نظر صرف با کنم تربیت گدايی، و دزدي حتی و بازاريابی هنرمندي، وکالت، پزشکی، مانند

 انسان ها آن که میدهد نشان روشنی به جمالت اين. «فرد آن رديف آمادگی و  دلخواه شغل ، توانايی تمايل،

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

 معلم که است سیاهی جعبه چون انسان. است حصول قابل فرد براي ها پاسخ و محرک مديريت راه از فرد،

 دهد انجام خواهد می که کاري و مباحث به مربی بايد پس. کند اجرا و طراحی او براي را آموزش جريان بايد

 . باشد داشته کامل تسلط

 

 :   آموزشگاهدر  خوب دانش آموزان و خودم هاي رفتار دادن قرار الگو-0
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 معلمان و مربیان ،والدين مانند دارند، دخالت متعددي عوامل ها، انسان استعدادهاي شکوفايی و پرورش در 

 کريم قرآن در و ما دينی تربیت تعبیر در که نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربیتی و آموزشی هاي برنامه ،

 شکوفايی و رشد و افراد شخصیت گیري شکل و ساختار در بسزايی تاثیر است شده ياد اسوه نام به آن از

 نیاز مشخصی نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي نرمنده که گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانايی

 و فکري اخالقی، ساختمان تا دارد احتیاج الگو به خويش، شخصیت به دادن شکل براي نیز انسان. دارد

 نیاز اين دانش آموزان بین ولی است، همگانی الگو و اسوه به نیاز البته. بسازد آن مطابق را خويش شخصیتی

 عالقه بیشتر ترقی و کمال به و انديشند می الگوها به ديگران از بیشتر آنها چون است، تر ممه و بیشتر

 «برتر هاي نمونه و  اسوه»سراغ بايد خويش کمال براي انسان که دارد اين بر تصريح نیز قرآنی تعابیر. مندند

 و هنر دانش، و سواد ن،ايما زيبايی، شجاعت، صمیمیت، به دانش آموزان غالب گرايش دوره اين در. برود

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

 او به نتوان که باشد توهمی و خیالی شخصیتی نبايد الگو که شد يادآور بايد نیز را نکته اين.  دهند می

 می فرا گیري اوج و صعود براي را روح که هستند رفیع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلکه رسید،

 اولین نیز من  .کنند می متمرکز آن به يابی دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشکار نیروهاي و خوانند

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

عدم تمايل به آسیب هاي اجتماعی و دوري از اعتیاد و  خودم، رفتارهاي در تا کردم سعی من. دادم قرار

. دارم اعتقاد کامالً زنم می که حرفهايی به من که سازم مطمئن نکته اين از را آنها و کنم رعايت را دخانیات

 می صحبت آنها با را يا دقیقه چند همیشه. کردم ايجاد صمیمی و دوستانه اي رابطه ايشان با طرفی از

 کوتاه داستان يك بیان با يا و کرده تعريف خودم يدانش آموز و ینوجوان و تحصیل زمان از خاطراتی کردم،

 شما مثل يکی هم من که بودم فهمانده کامالً آنها به. کردم می ايجاد وجود ابراز انگیزه ايشان براي اخالقی
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 چندان نه آينده در تا شماست به کمك فقط قصدم و دارم اهیآگ کامالً شما مشکالت و نیازها از و هستم

  باشید فردا، براي آگاهی افراد بتوانید و باشد هايتان خانواده و خودتان من، سربلندي مايه شما رفتارهاي دور

 عدم. دارد بر در نیز را اجتماعی و روانی سالمت جسمانی، سالمت که است سالمتی رمز تحرک،    -3   

 کمردرد و اعضا آتروفی استخوان، پوکی چاقی، ديابت، عروقی، قلبی هاي بیماري به ابتال امکان دنیب تحرکت

 ها استرس مقابل در و هستند چابك و شکیبا صبور، شاداب، انگیزه، با همیشه فعال افراد. دهد می افزايش را

 داشته منظم ورزشی تمرينات دافرا اين. پردازند می مسائل حل به و کرده مقاومت خوبی به زندگی حوادث و

 و کم سرعت با ساده روي پیاده ساعت نیم حداقل. اند کرده آغاز خود بلوغ دوران از قبل را تمرينات اين و

 می جلوگیري استخوان پوکی از ورزشی تمرينات شود می عروق و قلب و ها ريه توانايی افزايش سبب روز هر

 حفظ به و کرده جلوگیري شود می آنها بدشکلی سبب هک بدن مختلف نقاط در چربی تجمع از و کند

بنا بر اين برنامه اي ورزشی براي دانش آموزانم طراحی و تدوين نمودم که  .انجامد می اندام زيبايی و ترکیب

 در ساعت هاي فراغت به آن عمل نمايند.

 به تا خواستم ها بچه زا و کردم نصب کالس  تخته کنار در را آن که کالس براي کوچك تابلوي يك تهیه -3

 بر آن روي درباره اعتیاد و آسیب هاي اجتماعی را تربیتی نکته يك نوشتن مسئولیت نفر يك روزي ترتیب

 مثبتی تاثیر بر عالوه موضوع همین . خوانديم می را نکته هم با درس شروع از قبل همیشه و. بگیرد عهده

 مسائل اين کنار در   شوند مند عالقه جمع آوري نکات هب ايشان شد باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر که

 و کند اجرا مدرسه محیط در را کارگاه مهارت زندگی بیشتر امکان صورت در تا خواستم آموزشگاه مدير از

 . شدم قدم پیش محیط کردن آماده در  ايشان به کمك و مراسمات اجراي جهت هم خودم

 هنگام داشتنددر آسیب هاي اجتماعیپیشگیري از  در خوبی همکاري که یدانش آموزان از تشويق -4  

 می خود رفتارهاي تغییر در سعی و داشتند خوبی همکاري ها بچه بیشتر آن ابتداي از و طرح اجراي
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 را رضايتم تا کردم سعی نیز من. داشت نمود کامالً ها بعضی در ابتدا همان از تغییرات که طوري به.کردند

 . باشم رفتارها تداوم و انگیزه ايجاد موجب خود هايرفتار با و دهم نشان

درباره مسئله اعتیاد در دانش آموزان به تحقیق و پژوهش پرداختم و به توزيع بروشور در اين رابطه اقدام  -5

 نمودم.

 به تهیه بروشور و تراکت پرداخته و در میان دانش آموزان توزيع نمودم. دخانیات و مصرف نیکوتیندرباره  -6

 (:دو شواهد) اطالعات رد آوريگ

بعد از اجراي راه حل هايی که ذکر شد خوشبختانه نتايج قابل قبولی حاصل گرديد. دانش اموزان اطالعات  

زيادي درباره آسیب هاي اجتماعی بدست آورده بودند . آنها به طرور کلی با مسئله اعتیاد شناخت کافی پیدا 

گی درک کرده بودند . همچنین درباره دخانیات به آگاهی رسیده بودند کرده بودند و عواقب اعتیاد را در زند

و الگوهايی را که داراي اين معضالت بودند براي خود انتخاب نمی کردند. ساير معلمان از اين روش استقبال 

ه فراوان نمودند و مدير آموزشگاه به خاطر اين مسئله از بنده قدردانی نمودند. اولیاي دانش آموزان هم ب

 صورت تلفنی و حضوري رضايت خود را از اين موضوع اعالم می نمودند.

  گیري نتیجه و بحث

شکل می گیرد و  نوجوانبه تدريج در اين دوران شخصیت   گزارش پايگاه اطالع رسانی پیشگیري نوين، به

پنداره و احساس می کند هم زمان با تالش  براي دستیابی به نقش هاي اجتماعی، بايد در جستجوي خود 

تن پندارة جديدي از خود برآيد. با اين حال همانند سازي وي با برخی از الگوها ممکن است مستقیماً يا به 

طور غیر مستقیم منجر به مصرف مواد شود. در اين دوران عالوه بر هويت جويی به منزله يك عامل خطر، 

 عوامل خطر ديگري نیز وجود دارند :
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ن کنجکاوند و تحت تأثیر همساالن خود ممکن است به سادگی با کسانی طرح انوجوانـ تجربه کردن :  0

دوستی بريزند که لزوماً الگوهاي نقش خوبی نباشند، در نتیجه اين احتمال وجود دارد که در معرض 

اطالعات،  عان به همساالن خود به منزله منبنوجوانرفتارهاي پر خطري قرار گیرند. نکته ديگر آن که 

رفتارها، ارزش ها، باورها، نگرش ها،خودپنداره و سبك زندگی معمول خود  می نگرند ولی اين خطر وجود 

 دارد که همساالن آنها منبع اخالقی موثقی و قابل اطمینانی نباشند.

ود جدا ان می خواهند تا استقالل خود را به دست آورند، از خانواده خنوجوانـ استقالل طلبی و طغیان :  3

شوند، به احساس مصمّم بودن و اراده داشتن دست يابند، به کار مشغول شوند و ارزش هاي فردي خود را 

تعیین نمايند. در تالش خود براي دست يابی به اين موارد، ممکن است دست به سرکشی و عصیان بزند )در 

ت به سمت مصرف مواد می تواند نتیجه مقابله عوامل محیطی( و دچار کمبود عزت نفس شوند. در واقع حرک

 با اين کشمکش ها باشد. نوجوانيکی از روشهاي مقابله 

ان تالش زيادي دارند تا مورد قبول ديگران باشند. نوجوانـ نیاز به احساس تعلق داشتن و پذيرفته شدن :  3

ن شده اند ( براي در نظر آنان مصرف مواد به ديگران نشان می دهد که آنها بزرگ شده اند )يك مرد يا يك ز

« بزرگ شدن » نشان دادن  يمثال در برخی فرهنگ ها، خوردن مشروب و کشیدن سیگار، يکی از روش ها

 يان از اين که عضو گروه خاصی شود )برانوجوانفرد است. در مواقعی نیز مصرف مواد نشان می دهد که 

 منحرف (، ترسی ندارد. يمثال گروه ها

ان به سادگی خسته می شوند و حوصله شان سر می رود، به ويژه وقتی برنامة ننوجواـ با انرژي بودن :  4

، يك عامل خطر است. در مورد «بی برنامه بودن » مشخصی نداشته باشند. به طور کلی مدرسه نرفتن و 

ضعیف باعث می  کرديا پیش بینی عمل« بی استعداد بودن » دانش آموزانی که در مدرسه اند نیز احساس 

 براي تطابق با اين وضعیت به مصرف مواد رو آورد. نوجوان شود تا
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 محدود شدن ارتباط کالمی  -5

در اين دوره بر خالف گذشته که درباره همه چیز با والدين صحب می کرد، حرف کمتر و تمايل  نوجوان

ر کمتري براي صحبت کردن دارد ، به پرسش هاي والدين خیلی کوتاه، بافشردگی پاسخ می دهد و ديگ

 رازهايش را با والدين د میان نمی گذارد.

 تنها ماندن در منزل -6

تمايل دارند بیشتر وقت خود را در اتاق خود به تنهايی بگذرانند، شايد به اين دلیل که نمی خواهند  اننوجوان

و يا  با والدينی که مسايل آنها ار درک نمی کنند مواجه شود. اگر تلفن يا تلويزيون و دستگاه پخش موسیقی

کمتر از اتاق بیرون آيند.البته نبايد  ريموبايلی در اختیارداشته باشند ممکن است به غیر از موارد ضرو

فراموش کرد در اين سنین نوجوا ن به خواب بیشتري نیاز دارد و در روزهاي تعطیل ممکن است تا ظهر از 

يعنی داشتن مکانی براي مالقات با است.  نوجوانخواب بلند نشود. داشتن حريم خصوصی از ديگر نیازهاي 

 احترام بگذارند. نوجوان. بديهی است که والدين بايد به اين حق ندوستان و يا صحبت تلفنی با دوستا

 مصرف بی رويه ونامحدود -7

چنین می پندارند که از هر چیزي می تواننند به شکلی نامحدود  استفاده کنند به همین دلیل  اننوجوان

ن حرف می زنند، صداي موسیقی را بلند می کنند، چراغ ها را روشن می گذرانند و يا ساعت ها با تلف

 ولخرجی هاي بی حد و حصر نشان می دهند.

 بد اخالق شدن -1
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ی عصبانیت و زودرنجی افزايش می يابد.پس وقتی از آنان انجام کاري را می خواهیم براي مثال نوجوان دوران

می خرد و اظهار ناراحتی می کنند و از اين عصبانی هستند که چرا ديگران کمك در امور خانه ، به آنها بر 

 .نپردازندمزاحم ها هستند و باعث می شوند آنها به کارهاي خود که مهمتر است 

 تاثیر پذيري از دوستان -9

کنترل ی سن تاثیر پذيري از دوستان است به گونه اي که والدين ديگر قدرت ونوجوانطور کلی بايد بدانیم  به

گري گذشته خود را ندارند  با رقیب جديدي به نام همساالن و دوستان فرزندشان روبرو هستند. به همین 

آزاد خود را با خانواده شان  تدلیل از فعالیت هاي خانوادگی دوري می کنند و کمتر تمايل دارند که وق

 بگذرانند.

 کم طاقتی -01

روبروهستیم. ممکن است بسیار زودرنج و تحريك پذير شوند  واننوجاين دوران با نوسانات روانی و خلقی  در

 و لی به سرعت نیز آرام می گیرند.

 لباس پوشیدن -00

پذيري از مد و تالش براي پیروي از نحوه لباس دوستان از ديگر تغییراتی است که در اين دوره به  تاثیر

 انرايج می شود.ننوجواوحود می آيد.از يان رو لباسی که مد شود ناگهان در بین 

 کاهش عالقه به درس -03

ممکن است بسیلر بیشتر ا قبل به  نوجوانی با گسترش عالئق و سرگرمی مواجه می شويم.نوجواندوران  در

ورزش کردن، تماشاي برنامه هاي تلويزيونی، تماشاي فیلم، وقت گذرانی با دوستان و شرکت در میمانی ها 

 بپردازد.
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 گريزان بودن از کار -03

شان عالقه اي به انجام امور خانه و به عهده گرفتن وظايف را نوجواندر اين دوره درمی يابند، فرزند  والدين

ندارد، بهانه درس را می آورد و  ترجیح می دهد خود را به فعالیت هايی مشغول دارد که به آنها عالقه دارد، 

 هاي کامپیوتري و... يمانند گوش دادن به موسیقی، تلفن کردن به دوستان، انجام باز

 پرخطر  ياز رفتارها يریشگیاصول پ

 اي یافراد به ناخوش ياحتمال ابتال شياز رفتارها که باعث افزا یانواع خاص ستیرفتار پرخطر چ دیدان یم ايآ

 .نديشوند را رفتار پرخطر گو یم يماریب

ده و موجب سالمت جامعه و ها بو يماریاز ب يریشگیپرخطر، هدف عمده پ يرفتارها رییجهت تغ نیهم به

 میداشته باش یسالم یاز آنها زندگ يریشگیبا پ میتوان یشود. شش رفتار پرخطر که م یسالم م یزندگ جاديا

 آمده است.  ليدر ذ

 یقلب يها يماریو نمك خطر ابتال به ب يها، مواد قند یمصرف روغن ها و چرب شينامناسب: افزا هيـ تغذ0

 نيتر عيشا دیدان یم ايدهد. آ یم شياز انواع سرطان ها را افزا یو برخ ابتيد ،یفشار خون، چاق ،یعروق

مرگ در شبانه روز  111 ازمورد  311است که باعث  یو عروق یقلب يها يماریدر کشور ب ریعلت مرگ و م

 باشد. یم

شود  یم یباعث چاق يمواد قند اديفشار خون است و مصرف ز شيعوامل افزا نينمك از مهمتر اديز مصرف

از سرطان ها است  ینوع دوم و برخ ابتيد ،یو عروق یقلب يماریانسان به ب يساز ابتال نهیزم یو چاق

غذا تا حد امکان،  خ. به هنگام طبدیفشار خون مصرف نمك را کاهش ده شياز افزا يریشگیپ يبرا نيبنابرا

 ینيریش هيرو ی. از مصرف بدینسال نمك اضافه ک كي ريکودکان ز يو به غذا دینمك کمتر به غذا اضافه کن

 يکالباس، همبرگر، کله پاچه، مغز و دل و قلوه که حاو س،یساالد، سوس دیسس سف پس،یخامه دار، چ يها
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و  یوانیروغن ح يکلسترول خون به جا شيافزا زا يریشگیپ ي. برادیهستند اجتناب کن یچرب ياديز ريمقاد

کاهش مصرف  يو برا دیو روغن آفتابگردان استفاده کن نتويروغن ز رینظ عيجامد از روغن ما یروغن نبات

گوشت قرمز و  تيقابل رو ی. چربدیکن هیآب پز ته ايو بخارپز و  يتنور ،یها غذاها را به صورت کباب یچرب

 يی. و از موادغذادیمصرف کن یدو بار ماه يحداقل هفته ا دیکن یسع دیکن اپوست مرغ را قبل از طبخ جد

 . دیسبوس دار استفاده کن يمثل سبوس غالت و نان ها يو مواد مغذ یاهیگ افیال يحاو

از نصف آن  شیاز سوانح بوده و ب یها ناش ریپنجم کل مرگ و م كي دیدان یم ايـ سوانح و حوادث: آ 3

جان خود را از دست  رانيدر ا یکینفر در اثر حوادث تراف كي قهیدق 33است هر  یمربوط به حوادث رانندگ

و حوادث شامل گروه  حدر اثر سوان ریعامل مرگ و م نیدر کشور و اول ریعامل مرگ و م نیدهد. دوم یم

 سال است. 01 31 یسن

سرعت  تيسهم را داشته و عدم رعا نيشتریب یو رانندگ يیهمه حوادث و سوانح، حوادث راهنما انیم از

و  يیراهنما نیبه قوان یناکاف و توجه یمنياستفاده از کمربند و کاله ا یمنينکردن اصول ا تيمجاز و رعا

 نيعابر ژهياز معابر و تفادهحق تقدم خودرو به خصوص در بزرگراه ها و عدم اس تيعدم رعا ژهيبه و یرانندگ

 شود. یحوادث م نيا شيموجب افزا ادهیپ

آن تحرک عضالت  جهیشود که در نت یگفته م يیها تیبه فعال ی: تحرک بدنیبدن يها تیـ کمبود فعال 3

 .ابدي یم شيبه فرد افزا ژنیتعداد ضربان قلب، تنفس و جذب اکسبدن 

در بر دارد. عدم تحرکت  زیرا ن یو اجتماع یسالمت روان ،یاست که سالمت جسمان یرمز سالمت تحرک،

اعضا و کمردرد را  یاستخوان، آتروف یپوک ،یچاق ابت،يد ،یعروق یقلب يها يماریامکان ابتال به ب یبدن

و در مقابل استرس ها و  دو چابك هستن بایشاداب، صبور، شک زه،یبا انگ شهیافراد فعال همدهد.  یم شيافزا

منظم داشته و  یورزش ناتيافراد تمر نيپردازند. ا یمقاومت کرده و به حل مسائل م یبه خوب یحوادث زندگ
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ده با سرعت کم و هر سا يرو ادهیساعت پ میرا قبل از دوران بلوغ خود آغاز کرده اند. حداقل ن ناتيتمر نيا

 یم يریاستخوان جلوگ یاز پوک یورزش ناتيشود تمر یم روقها و قلب و ع هير يیتوانا شيروز سبب افزا

کرده و به حفظ  يریشود جلوگ یآنها م یدر نقاط مختلف بدن که سبب بدشکل یکند و از تجمع چرب

 انجامد. یاندام م يیبايو ز بیترک

 ،یو مواد مخدر منجر به عوارض جسم اتیمصرف دخان دیدان یم ايآ و مواد مخدر: اتیـ مصرف دخان 4

 شود.  یم یو اجتماع ياقتصاد ،یخانوادگ ،یروان

کمتر  ايسال و  كي یط گاریبه س ديشد یتا وابستگ دنیکش گاریتجربه س نیاول نیموارد زمان ب شتریب در

کنند.  یرا شروع م گاریمصرف س سال 34تا  05از  ینوجوان نیها از سن يگاریدوسوم س ردیگ یصورت م

 ه،يبه سوء تغذ نجرو مواد مخدر م گاریمواد مخدر است. مصرف س گريبه د ادیمانند اعت گاریبه س ادیاعت

و  یعفون يها يماریو ب یمقاومت يها يماریو ابتال به انواع ب يويمشکالت ر ،يو کبد یمشکالت گوارش

 د.شو یم تیو هپات دزيا يماریابتال به ب نیهمچن

 يدارد که با آموزش مهارت ها یفراوان یو اجتماع یروان ،یخشونت عواقب جسم دیدان یم ايـ خشونت: آ 5

اندام  يجد يها بیآس ت،یکرد. قتل، معلول يریشگیمعضل پ نيتوان از ا یان منوجوانبه کودکان و  یزندگ

 يریگوشه گ ،یسردگاف ترس، نیخشونت هستند همچن عياز جراحات خشونت از عوارض شا یها و مرگ ناش

کاهش  جهیو در نت یاز عوارض خشونت هستند. خشونت منجر به کاهش مشارکت اجتماع گريد یو انزوا بعض

 هم به دنبال دارد. يجد يعواقب اقتصاد ،یشود که عالوه بر عوارض اجتماع یم یاجتماع هيسرما

 دز،ين را در معرض خطر ابتال به اانوجوان ،یجنس زیمخاطره آم ي: رفتارهامنيرایغ یجنس يـ رفتارها 6

و آموزش  یزندگ يمهارت ها تيو تقو یآگاه شيدهد که با افزا یقرار م تیو هپات یزشیآم يها يماریب
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حق و نحوه رفتار  موزشخانواده که منجر به آ انیعالوه بر مستحکم کردن بن ياصول بهداشت و حقوق بارور

 مقابله کرد زین یمنيرایغ یجنس ياز رفتارها یخطرساز ناش طياتوان با شر یشود، م یتمام افراد خانواده م

سال است که دوره گذر از  01-09 یشامل گروه سن یسازمان بهداشت جهان فيبر اساس تعر ینوجوان

 یو عاطف یاجتماع ،یروان شناخت ،یشناخت ستيابعاد ز يگذار دارا نيرود. ا یبه بلوغ به شمار م ینوجوان

 (0311پور،  یالنیو گ ی)صادق رندیگ یقرار م یفراوان يمعرض استرس هاان در نوجواناست که 

پر  ن،ياز سخت تر یکي ینوجوانکه  مینیب یم م،یکن یهر انسان را بررس یتمام مراحل زندگ قیدق ديبا د اگر

 نياست، چرا که در ا یهر انسان یزندگ نيریاز مراحل ش یکيحال  نیو در ع نيو پر فشارتر نيتالطم تر

در  ديشود که شا یآشنا م ذهن،در  يیها هیبار با مسائل و رفتارها و فرض نیاول يله است که فرد برامرح

 (. 0371دوره با آنها آشنا نبوده است..)احدي، جمهري ؛ نياز مراحل قبل و بعد از ا كي چیه

دانند.در  یم یطیمح يازهایو پاسخ به ن يمقابله ا يو گسترش رفتارها جاديحساس در ا یرا سن ینوجوان

از  یبا انبوه یو شناخت یفرهنگ ،یاجتماع ،یروانشناخت ،یکيزیق عيسر راتییبه واسطه تغ نوجواندوره،  نيا

خود را در جامعه و خانواده  گاهيکه بتواند خود و جا نيا يبرا نوجوانسالمت همراه است.  ريمشکالت مغا

 .اوردیب يمخرب و پر خطر رو يت به رفتار هاداشته باشد ممکن اس یگاهيخود نقش و پا يثابت کند و برا

 ديدهند.رفتارها نامناسب،عوامل تهد یاثبات خود و مرکز توجه قرار گرفتن انجام م يکارها را برا نيا آنان

 جاديا یرابر سالمت فرد در طول زندگ يجد ديتواند تهد یدوه م نيا یمنف يها امدیکننده سالمت , و پ

شود که احتمال  یاطالق م يیفتارهاپرخطر به ر يپر خطر است. رفتارها يرفتارها رفتارها، نيکند. از جمله ا

دهد )کارگرگ و گرور،)  یم شيفرد افزا يرا برا یو اجتماع یروان شناخت ،یو مخرب جسم یمنف جينتا

3113 .) 
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به  شود یفرد محسوب م تیشخص يزير هيمهم در ساخت و پا ياز دوران ها ینوجوانکه  میاگاه باش ديبا

خود را به صورت  ،یزندگ يبعد يبرهه، در دوره ها نيشده در ا جاديا ياز مشکالت رفتار یبرخ لیدل نیهم

 (.0316دهند )احدي، محسنی،  ینشان م داريپا يیها یژگيو

 نوجواندوره،  نيدوره رشدي مهمی است که با فرايند شکل گیري هويت همراه است. در ا ینوجوان نیهمچن

ست که به سوالهاي متعدد ذهن خود پاسخ دهد، و از تمام چالش ها به سالمت عبور کرده و به دنبال اين ا

يك هويت يکپارچه براي خود شکل دهد. شکل گیري هويت به عنوان فرايند انسجام تغییرات فردي، 

 (.0314تقاضاهاي اجتماعی و انتظارات براي آينده محسوب می شود )شهرآراي، 

فرد، در  یبر زندگ رگذاریمهم و تاث يرفتار ياست، الگوها یاز زندگ یدوره بحران كي ینوجوان نکهيا لیدل به

کند.  یم نییرا در خانواده، دوستان و جامعه تع شيخو گاهيفرد جا ،ینوجوان. در رندیگ یدوره شکل م نيا

ان با نوجوانب به عهده دارند. اغل راداف يرفتار يریدر سوگ ینقش مهم یو خانوادگ ياقتصاد ،یعوامل اجتماع

 میرا در مرحله تصم نوجوانمشکالت  نيخانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار ا

 کند.  یروبرو م یفراوان يازهایو خانواده را با ن نوجوانپرخطر بکشاند. جامعه امروز،  يبه سمت رفتارها يریگ

مرحله  نيشوند، در ا یروبرو م یگوناگون يرو با خطرها نينموده و از ا يافراد تجربه آموز ینوجواندوره  در

کوشد.  یم یاجتماع گاهيبه دست آوردن جا يشود و در راستا یم دهیجامعه کش ياز خانواده به سو نوجوان

 نيداشته باشند که والد یپوشش ايو  رندينپذ نيکه والد ننديبرگز یدوران آنان ممکن است دوستان نيدر ا

 خانواده ها بپردازند. ريخانواده خود با سا سهيبه مقا اي آنها را نپسندند و

خود  يخود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برا گاهيکه بتواند خود و جا نيا يبرا نوجواندوره  نيا در

 يکارها را برا ني. آنان ااوردیب يمخرب و پر خطر رو يداشته باشد ممکن است به رفتار ها یگاهينقش و پا

 يرفتارها، رفتارها نيدهد. از جمله ا یگرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام م دهيد و عدم ناداثبات خو
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روان  ،یو مخرب جسم یمنف جيشود که احتمال نتا یاطالق م يیپرخطر به رفتارها يپر خطر است. رفتارها

 (.3113دهد )کارگرگ و گرور،  یم شيفرد افزا يرا برا یو اجتماع یشناخت

است که بر فرد،  یان يکی از مهم ترين مسايل بهداشتی و اجتماعی جوامع کنوننوجوانپرخطر  ايرفتاره

 ي( رفتارها0316 ،ی، به نقل از محمدخان3110بچمن،  ،یخانواده و جامعه تاثیر می گذارد )جانستون، اومال

و يا اموال آنان  اشخاصپرخطرشامل رفتارهايی هستند که زندگی ديگران را مختل کرده و ممکن است به 

ان دسته بندي می شوند که نوجوانآسیب برسانند و شامل رفتارهايی است که معموال تحت عنوان بزهکاري 

الکل، مصرف مواد، فرار از  گار،یاستفاده از س ايشامل تخطی از قانون، نظیر تخريب اموال، سرقت، خشونت 

 (.0990،شود )ماستن یمدرسه،آتش افروزي،تجاوز به عنف يا تهديد م

مصرف  دن،یکش گاریپر خطر را شامل س يرفتارها يارائه اصطالح سندروم رفتار مشکل ساز، مقوله ها با

 يداند. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارها یزود هنگام م یجنس تیخطرناک و فعال یمواد، الکل، رانندگ

 امز،یليبوگست و و ندبرگ،یست )لا یبزرگسال ليو اوا ینوجوان نیسن يرهایاز مرگ و م يجنسی عامل بسیار

3111 .) 

قبل از  نینامطمئن در سن یمواد و روابط جنس گار،یمصرف س لیپر خطر از قب ياز رفتارها ياریبس

 (3110افتند )برگمن و اسکات،  یاتفاق م یسالگ01

 به وجود آورنده رفتار پرخطر  عوامل

 یناش نيمشکل آفر يدر برابر رفتارها يريپذ بیشود که آس یفرض را آغاز م نيرفتار مشکل با ا هينظر - 0

 يشود. در هسته مرکز یم میو دور تقس كيعوامل نزد ايبه ساختارها  طیاست. مح طیاز تعامل شخص و مح

 وندیو پ یدلبستگ نيها با والد نوجوانو ارتباط با خانواده و همساالن قرار دارد. اگر  وندیدور، پ يساختارها 
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تا  رند،یگ یقرار م رآنهایتحت تأث شتریداشته باشند و ب يتر كيساالن خود ارتباط نزدبرقرار نکنند، با هم

 پرخطر هستند. يخود، در معرضِ رفتارها نيوالد

خانواده  يدوستان و اعضا يمواد از سو ژهيو يو رفتارها یاجتماع يريالگوپذ ك،ينزد يهسته ساختارها در

خشونت،...( انجام  ،يپرخطر )مصرف مواد، بزهکار يرفتارها داشته باشند که یان دوستاننوجواناست. اگر 

به سه  زیفرد ن یو روان یتیشخص يها یژگياست. و شتریآنان ب يرفتارها از سو نيبدهند؛ احتمال انجام ا

 شود.  یم میتقس كيمقوله دور، واسط، و نزد

در معرض  نوجوانآن که بر اساس  يساختار رد،یگ یقرار م یگروه باور شخص یروان یژگيو نيدورتر

احساس طرد  یباشد و از نظر فرهنگ ریجو و خرده گ بیع یپرخطر است؛ اگر الف( از نظر اجتماع يرفتارها

 . دينما یبگيو غر

را از  ياديز يزیچ یانحراف يداشته باشد و احساس کند در صورت اقدام به رفتارها نيی( عزت نفس پاب

ها و  تیبر رفتارش ندارد و موفق یکنترل چیه یعنيباشد؛ داشته  یرونیدهد. منبع کنترل ب یدست نم

 بدهد. ینسبت م یطیو مح یرونیخود را به عوامل ب يشکست ها

اهداف  يریو جهت گ ردیگ یقرار م یزشیانگ كيپرخطر تحت گروه ساختار تحر يواسط رفتارها عوامل

ان، نوجوانکند که  یم انیساختار ب نيآنان را در نظر دارد. ا یشخص يان، انتظارات و ارزش هانوجوان یاصل

بدهند، به دنبال  ياديان، به ارتباط با همساالن ارزش زنوجوانپرخطر هستند. اگر  يدر معرض رفتارها

 نيکترينزد تيارزش بدانند و در نها یرا ب یلیتحص تیو موفق شرفتیاز خانواده باشند و پ يیاستقالل و جدا

 . ردیگ یقرار م يل فردتحت گروه ساختار کنتر يعلل درون فرد
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در معرض  نوجواناست که  یدر نظر دارد و مدع یانحراف يان را در مورد رفتارهانوجوانساختار نگرش  نيا

 يرفتارها يها يمعتقد باشد که سودمند ايو  رديرا بپذ یانحراف يپرخطر است اگر عموماً رفتارها يرفتارها

 (.0371 ن،ایاست )طارم شتریبار آن ب انيپرخطر از آثار ز

پرخطر  يکه بتواند علت رفتارها يفرد يو تفاوت ها یعوامل روان شناخت انیاز م یعوامل روان شناخت -3

مردم  ،يرفتار تیفعال هيسطح پا ياشاره کرد: مزاج فرد که معنا ريعوامل ز نيتوان به ا یم دينما نییرا تب

 يدهند دارا یپرخطر را انجام م يکه رفتارهاکه  یاننوجوانکنند.  یم نییو دامنه توجه کردن را تع يزیآم

 دارند. ياعتماد به نفس کمتر يان عادنوجوانبا  سهيهستند و در مقا یرونیمنبع کنترل ب

 ،یاجتماع ديیبه تأ ديشد ازیو ن اديدر ابراز وجود، اضطراب ز فیضع يیتوانا ،یافسردگ يحالت ها ،يتکانشگر

 (. 0990 ،ینیو لپرخطر ارتباط دارد )فورمن  يبا رفتارها

 یمنف يها داديشان حوادث و رو یکه در سابقه زندگ یاننوجوانمختلف روشن شده است که  يپژوهشها در

وجود دارد که  يپرخطر را انجام دهند شواهد يدارد که رفتارها يشتریوجود داشته است، احتمال ب يشتریب

فشارزا  يها تیو موقع یفکالت، احساسات منمقابله با مش يبرا یاز مصرف مواد مخدر به منزله راه نوجوان

کننده مصرف مواد در  ینیب شیپ ،يفشار گروه همساالن و پرخاشگر رینظ یکند. فشار روان یاستفاده م

 (.0993و کاتاالنو،  لریم نز،یان است )هاوکنوجوان

 یعاطف یلبستگکنند که در آن د یم فیرا توص يا هي( نظر0991تعامل خانواده بروک و همکاران ) هينظر-3

بر سوء مصرف مواد  میان، به طور مستقنوجوان يدرون فرد يها یژگيو و یاجتماع يها يریادگي نيبه والد

است.  نوجوانو  نيوالد انیم یفعاط يقو وندیتعامل خانواده، ارتباط و پ هيو اساس نظر هيگذارند. پا یاثر م

 .نوجوانخصوصاً ارتباط مادر و 

 چهار علت دارد. نوجوانوالد و  انیم یستگدلب ه،ينظر نياساس ا بر
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 آن عبارتند از: علل

 ن،يمورد قبول والد ي( ارزشهاالف

 ن،يو عطوفت والد تي( رفتار و روش توام با حماب

 مادر و ی( آرامش روانج

 (.0311 ،یخود دارد )محمد خان نوجوانکه مادر در مورد  ی( کنترلد

 (0995 لر،یو م یو ترنر)به نقل از فل به اعتقاد کامپر یاجتماع یمدل بوم شناس-4

 یاننوجوانمربوط به مدرسه است،  یخصوصا فشار روان یپرخطر فشار روان يعلت بروز رفتارها نيتر يیبنا ريز

شده و همساالن منحرف را به  زانيمدرسه گر يتهایاز فعال ابند،ي یمشکل و پرفشار م یتیکه مدرسه را فعال

شود.  یم تيپرخطر توسط آنها تقو يارهاکند و انجام رفت یانتخاب م یفشار رواناز  يیرها يبرا يمنزله مَفّر

 جهیان در مدرسه است در نتنوجوان یعلت فشار روان نيمهمتر فیضع یلیتحص يخود کار آمد دگاهيد نيدر ا

شود و  ديخود دچار ترد یلیتحص يدر مورد مهارتها نوجواناست که اگر  یمدع یاجتماع یمدل بوم شناس

 يپرخطر خصوصا مصرف مواد رو يممکن است به رفتارها ندپرفشار و نامساعد درک ک یطیدرسه را محم

 آورند. یم

 قياست که از طر ينديرابطه دارد، مقابله است. مقابله فرا یکه با سالمت عموم يگريد يمقابله سازه ا -5

 نيا لهیشده بوس جاديا یمنف اناتجیکنند و ه یاز عوامل استرس زا را کنترل م یناش يآن افراد استرس ها

ان هستند نوجوان یقالب يتارهااز رف یبخش یجانیه یآورند. اضطراب و آشفتگ یعوامل را تحت کنترل در م

طوفان و "اصطالح  ینوجوانکند. هال در مورد  یبروز م داريخشن و ناپا ،یشيآزما يکه به صورت رفتارها

و گذرا هستند. پترسون و همبورگ  ديان شدنوجوان یجانیه يارا به کار برد تا نشان دهد واکنش ه "فشار
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فرد  رونیمهم به طور همزمان در درون و ب راتییتغ يسر كيدانند که  یم یرا زمان یبحران ة(، مرحل0916)

 شوند. یتفکر و عمل موقتاً مختل م ةآگاهان يها وهیش د،يشد راتییدهند. در دوران تغ یرخ م

از هر  شتریهستند. احتماالً ب رتريپذ بیآس یاز لحاظ روان شناخت گريد يزمان ها افراد نسبت به جه،ینت در

و  یروان شناخت ،یاشخاص را از بعد جسمان عیو وس دياست که تحوالت شد یزمان هیاول ینوجوان گر،يد ةدور

 (. 0314 ،يدهند )شهرآرا یقرار م ریتحت تأث یجامعه شناخت

تعامل  افتهي رییتعامالت تغ نيدهند و ا یم رییرا تغ گريا اشخاص دتعامل فرد ب يها وهیش راتییتغ نيا

 یزمان ةآنها، در گستر یاجتماع يها نهیان و زمنوجوان نیتحوالت ب نيکند. به عالوه، ا یم جاديرا ا يشتریب

 یو اجتماع یروان ،یستيز يبا تحوالت سه محور نوجواناست که  یبدان معن نيدهند. ا یرخ م یکوتاه مدت

 (.0314 ،يکوتاه سازگار سازد )شهرآرا یخود را در زمان دياز او دارد با زین یکه انتظارت يید در فضاخو

  منابع

 پنجم، سال ،(  0319) نو، فصل اينترنی مجله ،( 0319)  ايران در مد و اندانش آموز ، میترا ، انبارکی -

  06 ص ، 54 شماره

 سوم و دوم هاي پايه دانش آموزان آسیب اجتماعی شناختی جامعه بررسی(  0311)  مرتضی ، نژاد باقري -

  کرمان هنر با شهید دانشگاه ، 0311 ،سال ارشد کارشناسی نامه پايان ، کرمان شهر پسرانه دبیرستانهاي

  دين ،ابعاد(  0391) مرتضی سید ، شاهرودي حسینی -

 کارشناسی نامه پايان ، انآموزدانش  آسیب اجتماعی پديده در پژوهشی(  0376)  محمدرضا ، حیدري -

  مشهد فردوسی دانشگاه ، 0376 سال ، ارشد

 .  مدگرايی شناختی جامعه بررسی ،( 0317) ادريس زاده، خسروي -
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 از اي نمونه میان در کجروي و آنومی احساس با دينداري رابطه بررسی ،( 0317)  حسین سید زاده سراج -

  63 ص ، 63  شماره ، 06 سال ،ايران اجتماعی مسائل مجله دانشجويان،

  نیل چاپ تهران، ارزشیابی، و گیري اندازه روشهاي ،( 0371)  اکبر علی ، سیف -

  کیهان، نشر تهران، اول، جلد اجتماعی، علوم تطبیقی المعارف دايرة ،( 0377)  علیرضا مهر، شايان -

 دوره ، ايران شناسی جامعه مجله ، اناير در دينداري سنجش براي مدلی ،(  0314)  علیرضا زند، شجاعی -

  0 ي شماره ، ششم ي

 ، پنجم سال ، 0311 سال نو، فصل اينترنی مجله مدگرايی، و مد حقیقت ،( 0311) مسعود ، شکوهی -

    54-06 ص ، 54 شماره

  انتشارات سهامی شرکت تهران، ، ها پنداشت و کاوها و کند ،( 0373) فرامرز پور، رفیع -


