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 :چکیده 

 سرمايه کشور عنوان به 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 میدانش آموز  يك که است مسلّم امری نیز اين و. شود می ياد

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

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

 أثیرت تحت وی که است آن منفی گذار تأثیر ولی. بگیرد نیز خوبی نتايج و بردارد گام... و فرهنگی -اقتصادی

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

 و هوش که اند کرده اثبات ديگران به کشور، يك دانش آموزان.   بردارد قدم گروه و حزب  آن يا خويش نفع

  جهت در تواند می آنها مثبت افکار و افاهد اکثر گفت توان می پس.  دارند زيادی استداللی و فکری توانايی

 با نیز مردم.  کند کمك اهدافش به رسیدن جهت در کشور آن به و. باشد مفید مملکت مثبت افکار و اهداف

 از. آورند می عمل به را  الزم و کامل پیروی ها آن اهداف و افکار از و کنند می اعتماد ها آن به امر اين قبول

 برای خود سوی به را آن افکار. شود غالب ديگری بر زور به خواهد می فرهنگ يك نرم جنگدر که جايی آن

 اينجانب .دانش آموزان  خیلی بهتر می توانند با آن مقابله نمايند. دهد سوق خود منفعت و استفاده

را با آسیب های ............... دانش آموزان مدرسهدر اقدام پژوهی فوق الذکر تصمیم گرفتم  ..........................

تا هنرجويان بتوانند خودشان در جلوگیری از نفوذ فرهنگ . اجتماعی و مشکالت ناشی از آن آشنا کنم 

در اين اقدام پژوهی به کمك .بیگانه، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و فرهنگ آسیب اجتماعی  فرد قابلی  باشند

جويان  را با انواع آسیب های اجتماعی آشنا سازم و راهکار های جذاب و دانش آموز محور توانستم ابتدا هنر

سپس به تفهیم و اقدام در رابطه با راهکار های ممکن در جهت بهبود شرايط و از بین بردن آسیب های 

 .اجتماعی بکوشم
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 آسیب های اجتماعی،هنر جويان،دانش آموز،تهاجم فرهنگی :کلید واژه 

 

 مقدمه

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

 آينده زندگی نمای دور. است نوآوری و فعالیّت و اوافی و جسمی توانايی شوق، و شور از سرشار دوره، اين

 در و( ع)معصوم امامان های روايت در. کرد بینی پیش جوانینو دوره در او عملکرد اساس بر توان می را انسان

 اگر. است گرفته قرار تأکید و سفارش و توجّه مورد بسیار انسان حیات از دوره اين انديشه، بزرگان گفتار

 را خود بالقوه استعدادهای و بردارند، گام جامعه آن آبادانی و سازندگی مسیر در کشوری جوانان و نوجوانان

 و رفت خواهد بالندگی و پیشرفت سمت به ورکش آن باشند، امان در دشمنان تهاجم از و برسانند فعالیّت به

 طريقی به که است ری رفتا مفهوم به اجتماعی های آسیب. گرفت خواهد پیش در را کمالی و رشد های افق

 دانند می ونادرست ناپسند را آن د افرا وبیشتر رد ندا ری زگا سا معه جا يك اعضای مشترک رهای نتظا ا با

 پیدا ای عده ره هموا ما ا کنند تبعیت رها وهنجا ارزشها از رد دا ر انتظا ودخ اعضای از جامعه هر واقع در

 همساز و هماهنگ که افرادی معه ،جا کنند نمی رعايت را رها وهنجا رزشها ا اين ز ا ای ره پا که شوند می

 نا يا زگار سا نا کنند می ر رفتا آنها خالف بر که را واشخاصی همنوا يا زگار سا باشند رها وهنجا رزشها ا با

 دوام گاهی ودير نباشد زودگذر رش نابهنجا رفتار که کسی نابهنجار افراد میان ز ا خواند می همنوا

 معه جا. خوانند می اجتماعی آسیب يا اجتماعی انحراف را او ورفتار شود می نامیده منحرف يا آورد،کجرو

 تلقی گناه مردم از زيادی ی عده توسط که رهاست هنجا نقض از دسته آن متوجه شناسی جرم و شناسی

 نقض را اجتماعی رهای هنجا که گردد می اتالق رهايی رفتا به اجتماعی آسیب يا انحراف رو اين از گردد می

 .است نکوهش قابل مردم از ری بسیا تعداد نظر از نتیجه در و کرده
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 سرمايه آنان انحراف برای و دان گرفته هدف را کشور جوان و نوجوانان اسالمی تمدن و فرهنگ دشمنان

 اين. برسند اهداف ديگر به آسانی به جامعه، توانای قشر اين کردن منحرف با بتوانند اگر تا اند کرده گذاری

 از نفر میلیون بیست به نزديك. 0 زيرا است؛ برابر چندين و اسالمی ايران مورد در دغدغه و حساسیت

 استکبار های تجاوزگری و ها سیاست با که است کشوری ايران. 1. هستند جواننوجوان و  کشور، جمعیّت

 تربیت برای و دشمن فرهنگی شبیخون از جوانان داشتن حذر بر برای. است مخالف خواران جهان و جهانی

 روحیه با بايد منظور اين بر و کرد هدايت را آنان بايد غیرت، با و انديشه و فکر با نوآور، توانا، برومند، جوانانی

 . کرد جو و جست را او با مناسب ارتباطی زبان و شد آشنا او روانی و عاطفی نیازهای و انجو

   مسئله بیان

 معا گروههای ،اعتیاد،سرقت،تشکیل مدرسه از ،فرار تحصیل ترک) اجتماعی های آسیب افزون روز گسترش

 وپنهان آشکار های مفسده شیوع چنینوهم نوجوانان بین در اخیر های سال در زه        وي به...(و وندالیسم و رض

 و جوانان میان در ويزه ،به مخدر مواد به آلودگی و اجتماعی های وکزروی ها ری بزهکا توجه قابل ،افزايش

 .است اساسی انديشی ره چا و تعمق مستلزم جامعه نوجوانان

 ها آسیب اين کردن برطرف يا کاهش ز ا توانیم نمی ما و است اجتماعی های آسیب انفجار نقطه11 دهه

 های آسیب تمام.  هاست آسیب اين کنترل ره چا راه تنها و نیست ممکن ری کا چنین ،زيرا کنیم صحبت

 باشیم داشته پیشگیری قصد جدی صورت به ری ساختا شکل در اگر که دارند گسترش به میل اجتماعی

 های آسیب کاهش راستای در فعالیت و ريزی برنامه هرگونه انجام براين بنا. شويم موفق حدودی تا ،شايد

 های آسیب کاهش با طرف يك از که چرا است ضروری جهت چند ز ا معه جا نوجوانان بین در اجتماعی

 از ر فرا و تحصیلی افت دلیل به که ای سرمايه ديگر طرف ز رفته،ا باال اجتماعی امنیت ،ضريب اجتماعی

 مر ا در گردد می جامعه در منیت ا ايجاد صرف هک هايی يابد،هزينه می شود،کاهش می هزينه مدرسه

 و کننده کنترل مل عوا شناخت راستای در تا طلبد می ،پس شود می صرف جامعه فرهنگی وتعالی آموزش
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 در با کشور، تربیتی نظام که است ضروری لذا.کنیم بیشتری تالش اجتماعی های آسیب دهنده کاهش

 دروغین الگوهای به گرايش از را آنان جوانان، و نوجوانان روحیه با متناسب و سازنده الگوهای گذاشتن اختیار

 که است پويا و سالم ای جامعه هستند؛ ای جامعه هر سازنده نیروهای جوانان و نوجوانان. بازدارند ويرانگر و

 زا واقعیت، اين فهم با اسالمی، جامعه دشمنان. باشد برخوردار درست تربیت از آن، جوان و نوجوان قشر

. است کرده ريزی برنامه جامعه اصلی های بنیان کردن فلج نهايت در و جوان نسل انحراف برای پیش ها سال

 خود زهرآگین تیر هدف را کشور آينده که بزرگ معضل اين توان تمام با کشور، فرهنگی سازان برنامه بايد لذا

 آمدهايی پیش و عواقب تواند می غرب، فرهنگ به جوانان و نوجوانان گرايش. کنند مقابله است، داده قرار

 . باشد داشته همراه به دينی و اقتصادی سیاسی، رفتارهای ها، منش ها، نگرش ها، بینش بر تأثیرگذاری مانند

 توصیف وضع موجود

که در  سال است 13هستم و مدت  ............دخترانه شهرستان............. مدرسهمشاور  .......................اينجانب 

دانش در خدمت مدرسه که البته يك سال است که در اين . آموزش و پرورش مشغول به تدريس هستم

 دانش و کار هنرستان .است گرفته انجام هنرجويان روی  مدرسه اين در نظر مورد پژوهش. هستماموزان 

, نگارگری های رشته سوم و دوم های پايه دارای هنرجو 090,  است کالس  دارای00.. ............... دخترانه

 06 دارای هنرستان اين. باشند می تحصیل حال در. معماری و گردشگری,اداری, تصويرسازی, خیاطی

از چند جلسه از  بعد .باشد می صبح ثابت و دولتی ضمنا باشدو می اجرايی کادر نفر 01 و دبیر 9,  هنرآموز

به طور کاملی با مسئله آسیب های اجتماعی و  هنرجويان آغاز سال تحصیلی متوجه اين موضوع شدم که 

بنا بر اين تصمیم .تهاجم فرهنگی آشنا نیستند و اين آسیب ها در برخی از رفتار های آن ها موج می زند

را با اين مقوله آشنا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی و آسیب های اجتماعی در  هنرجويانگرفتم 

 اجتماعی های پذيری آسیب اغلب ی ريشه که نمود استنباط چنین توان می واقع در .آنان جلوگیری کنم

 در کوری ی نقطه که طوری ؛به دانست اجتماعی رتهای مها با آنها کافی آشنايی عدم در بايد را هنرجويان
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 را خود امروز جوانان سفانه متا که است اين وآن رد دا وجود جوانان اجتماعی و دلخواه شخصیت رشد

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

 رس مدا در اجتماعی های آسیب کاهش در اجتماعی رتهای مها آموزش نقش بررسی الوصف مع. رند

 .است ضروری

 

 

 

 :  پژوهش پیشینه  و نظری مبانی

 :  نظری مبانی

 طبقه معتقدند و دانند می طبقاتی های کشمکش را نوآوری ايجاد عامل وبلن و زيمل چون پردازانی نظريه

 مصرف طريق از جامعه پايین طبقه با را خود فاصله نوعی به است تالش در همواره جامعه متوسط

 با موجود فاصله که است تالش در همواره نیز جامعه پايین طبقه همچنین. کند حفظ تظاهری و خودنمايانه

 تصور عمودی همواره را افراد آسیب اجتماعی در تقلید وبلن و زيمل اين بنابر. دهد کاهش را متوسط طبقه

 دچار جديد جوامع در تئوری اين اينکه حال. دانستند می جامعه فرادستان پیرو را جامعه فرودستان و کرده

 مرجعیت جامعه قشارا برای مرفه طبقه و داران سرمايه معاصر دوران در که چرا. است گرايی تقلیل نوعی

 سیاست و زيبايی هنر، ورزش، های حوزه در را ديگری مرجع های گروه رسانه، و ارتباطات عصر بلکه ندارند،

 و.  باشند داشته فاصله آنها با ها فرسنگ مکانی لحاظ از است ممکن حتی که نموده معرفی مردم به....  و

 ديدگاه با طبقه مفهوم امروزی، جوامع در اينکه نضم. کنند پیروی آنها از نیز جامعه مرفه طبقه حتی

 هاست، مارکسیست نظر مد که آنطور جوامع طبقات ديگر که معنی اين به ندارد، وجود مارکسیستی
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 و زيمل ديدگاه لذا. نیستند مشخص های مرزبندی دارای طبقات و ندارند هم با آشکار تضاد و کشمکش

 طبقات گرويدن اما. گیرند می قرار اعتنا مورد کمتر و. اند داده    دست از حدودی تا را خود جايگاه وبلن،

 جامعه پايین قشر برای قشر اين بودن مرجع از نشان خود   باال طبقات از تقلید و مصرف سمت به پايین

 تقلید اين. است جامعه مرفه و ثروتمند قشر از تقلید به جامعه اقشار و ها گروه تشويق کار اين نتیجه. است

 . دهد می نشان را جامعه در مرفه قشر مرجعیت از نوعی خود یزن

 مد رواج و گرايی مصرف عامل را داری سرمايه نظام مارکوزه، مانند انتقادی پردازان نظريه از برخی همچنین

 شده بررسی و مطرح هبتیج توسط که نیز مدگرايی و منحرف های فرهنگ خرده بحث. دانند می جامعه در

 اعتراض و سیاسی مقاومت نماد از مد کارکرد تغییر همچنین و ايران در شده انجام تحقیقات طبق نیز است

 دست از جوانان مدگرايی تبیین در را خود جايگاه رفته رفته معاصر، دنیای در گرايی مصرف به اجتماعی

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

 . شد تبديل گرايی مصرف ابزار به رفته رفته

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

 داوری و ارزيابی برای ها انسان. دارند زيادی اهمیت آنها گمان به که گیرند می قرار هايی گروه تأثیر تحت

 مرجع های گروه به که ها گروه اين. نیستند آن عضو بسا چه که کنند می مراجعه هايی گروه به خود

 زدن محك و ارزيابی برای الزم های معیار و ها مالک تأمین و ها هنجار برخی انتقال متولّی اند، معروف

 به دارند، اجتماعی رساختا و افراد برای که کارکردهايی دلیل به و باشند می  افراد ی ها باور و ها رفتار

 که گروهی اهمیت هرچه است معتقد فستینگر. گیرند می قرار توجه مورد عملی و ذهنی الگوی عنوان

 انگیزه هرچه و. شود می بیشتر گروه با فرد شکلی هم برای فشار باشد بیشتر گیرد، می قرار مقايسه مبنای

 شکلی هم برای استعدادهايش و افکار تغییر رایب بیشتری تالش باشد، بیشتر گروه با خود مقايسه برای فرد

 تأثیر تحت گروهی روابط چارچوب در فرد رفتار و افکار فستینگر نظريه طبق اين بنابر. کرد خواهد گروه با
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. ) شود می منجر اعضا های وعملکرد ها تغییرايده به درگروه همشکلی فشاربرای و گیرد؛ می شکل ديگران

   (  037:  0317 ، فر معید

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

 در مصرف "بودريار" تعبیر به همچنین. است ها ارزش و ها ايده نمادها، ها، نشانه متضمن بلکه نیست،

 طور به شده، خريدارى اىکااله گذاشتن نمايش به طريق از کاال خريدار آن در که است روندى جديد دوران

 (  06:  0311 ، فر مسعودی. ) است"  هويت" حس يك حفظ و خلق براى تالش مشغول فعالى

 معتقد اسپنسر( 071:  0311 پور، رفیع)داند می اجتماعی های نابرابری در را مدسازی ريشه پور رفیع فرامرز

 از ناشی تقلید نوعی واقع در و شود یم باالتر طبقات اشخاص بین رقابت موجب تشريفات عکس بر مد است

 که اعمالی میان از میگويد هومنز و( 36: 0374 پسنديده،) وستايش پسند از ناشی تقلید نه است رقابت

 توان می لذا يابد، می افزايش تکرارش احتمال شود منجر پاداش به بیشتر که عملی دهد، می انجام شخص

 همساالن میان در ولی شود، درگیر خود گروه با م فرهنگیتهاج پی در است ممکن شخص چه اگر که گفت

 منزلت و ارزش و رسیده موفقیت به مخالف جنس با ارتباط در نیز و گیرد می قرار تأيید و تشويق مورد خود

  عمل اين نتیجه در اند گرفته صورت اين موضوع راستای در ها موفقیت اين چون و برد می باالتر را خود

 (  0311 ، زاده خسروی. ) شود می تکرار بیشتر

 مدرسه از فرار تحصیل، ترک آن دنبال به و سرقت بزهکاری، مخدر، مواد به آلودگی اجتماعی، های روی کج

 انديشی چاره مستلزم که هستند اجتماعی های آسیب جمله از پنهان و آشکار های مفسده از ديگر وبرخی

 و کودکان وپرورش آموزش وظیفه که جايگاهی عنوان به مدرسه.است مدرسه دوران از ويژه به اساسی

 آسیب از جلوگیری بر تواند می که است مکانی ترين مهم دارد عهده بر روز شبانه از ساعاتی در را نوجوانان

 باشد تاثیرگذار اجتماعی های
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 های پذيری آسیب اغلب ريشه اجتماعی های مهارت با نوجوانان و کودکان کافی ناآشنايی شك بدون

 در اجتماعی های آسیب کاهش در اجتماعی های مهارت آموزش نقش بررسی رو اين از هاست؛ آن اجتماعی

 های محیط ترين وثوق مورد از يکی مدرسه که آن ضمن. باشد کننده کمك بسیار تواند می مدارس

 در محیط اين با مدرسه، در فرزندانشان حضور زمان در نیز ها خانواده و مردم ديگر سوی از. است اجتماعی

 در ندرت به شود، داده ها آن به کافی اطالعات اگر که دارند قرار سنی در هنرجويان بنابراين. هستند ارتباط

 خانه وزارت اين. شوند می مخدر مواد از ناشی های آسیب جمله از گوناگون های آسیب درگیر باالتر سنین

 بنابراين. بردارد گام هنرجويان اجتماعی سواد افزايش برای غیرمستقیم و مستقیم شیوه 1 به تواند می

 استفاده کلی های وبرنامه ها سیاست اين از موثر و کارآمد و خالق نسل پرورش برای بايد وپرورش آموزش

 را خود های کالس در بايد وپرورش آموزش. بردارد گام آگاه و پذير مسئولیت افراد تربیت جهت در و کرده

 .کند باز اجتماعی های آسیب از پیشگیری و اجتماعی های مهارت افزايش بر بتنیم های برنامه توسعه برای

 

 

 (:يك شواهد) اطالعات ارائه

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

 اقدام است الزم که دارند هايی گیويژ 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

 آوری 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 زیچی رد يا اثبات برای الزم شواهد شود می

 داوری رخدادی يا چیزی تغییرات ی درباره توانیم می وسیله بدان که هستند هايی داده شواهد. نیستند

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد بايد چیزی رد يا اثبات برای پس کنیم
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به سوی   جوانان و نوجوانان بیشتر يا همه و دارد وجود ما ی جامعه در که است ای پديده آسیب اجتماعی

 با هنرجويان از تعدادی شدم می کالس وارد وقتی مثال برای نیز ما هنرستانيآن سوق داده می شوند در 

با آنها مصاحبه می  کالسوقتی در  و نشستند می مقابلم در صورت در خفیف آرايش گاهی و زده ژل موهای

. يی را در زندگی الگوی خود قرار داده بودند که از لحاظ فرهنگی با آنها بیگانه بودندآنها شخصیت ها. کردم

متاسفانه با ظهور ماهواره امروزه در اکثر خانواده ها نیز ماهواره وجود دارد که با استفاده از صحبت های 

گ غرب نیز جا خوش م می شد نتیجه گرفت که در بین آنها نیز ماهواره و استفاده کردن از فرهنهنرجويان

 .کرده است

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

 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 ناي با پژوهش به اقدام و آغاز از پیش پژوهان

 آوری 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 چیزی رد يا اثبات برای الزم شواهد شود می

 داوری رخدادی يا چیزی تغییرات ی درباره توانیم می وسیله بدان که هستند هايی ادهد شواهد. نیستند

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد بايد چیزی رد يا اثبات برای پس کنیم

و ديگر همکاران و همچنین  هنرجويانبنا بر اين اينجانب در اين اقدام پژوهی از روش های مصاحبه با 

 :هره جستم و به جزئیات زير رسیدمب هنرجويانمشاهده رفتار 

 .نداشتند اين مسئله از پروايی و کمتر رعايت می کردند را آموزه های دينی آموزان دانش. 0

 .کمتر از سال های گذشته شده بود جماعت نماز از استقبال. 1
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                                   آموزان دانش بین غیبت و داشت وجود... و پايین نمرات و کاری کم توجیه برای دروغگويی. 3

 .بود رايج

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

مسائل دينی از خود نشان نمی دادند و خشونت و گستاخی در بین آنها موج می  به ای عالقه آموزان دانش. 5

 .زد

 :پیشنهادی های حل راه

 سازنده و مفید تواند می,  نوين سبك و روز مسائل به نظر با جوانان احتیاج دمور و مفید های کتاب تألیف

 بـه اسالمی اصیل فرهنگ از دفاع برای فرهنگی جبهه در مطهری شهید مرحوم که گونه همان, باشد

 امر را آن دين که, است عمومی نظارت,  فرهنگی تهاجم با مـقابله راه دومـیـن.   زدند دست کاری چـنـین

 و تکايا و مقاومت های پايگاه, مساجد در مذهب جلسات تشکیل. است نـامیده مـنـکـر از نهی و معروف به

 با مقابل در مهمی عامل تواند می امامان و انـبـیا تـاريـخ,  اسـالمـی معارف,  قرآن با جوانان کردن آشنا

 مخصوصا هنر از استفاده فرهنگی متهاج با مـقابله هـای راه ديـگـر از. آيد حساب به فـرهنگی تـهـاجـم

 يکی تواند می, دارد تباهی و فساد از انسان دوری در مهمی بسیار نقش نماز که جا آن از.  است تئاتر و فیلم

 :از ديگر راهکار ها می توان به موارد زير اشاره نمود. آيد حساب به فرهنگی تهاجم با مـقـابـله های راه از

 .آموزان دانش به نامه پرسش ی ارائه و تهیه

 زمینه اين در متخصص افراد با مشورت

 راه بهترين انتخاب و شده ارائه کارها راه بررسی 

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



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

13 
 

 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 کالسدر  انديشی هم جلسات برگزاری 

 :  موقت طور به جديد راه انتخاب

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

 متکی شناختی و رفتارگرايی مکتب و عملی های تجربه و علمی های بريافته بخش اثر آموزشی راهبردهای

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

 وقت هیچ آيا اما. هستیم خود های روش تغییر برای نو راهی دنبال به همیشه مدرسه در ما از بسیاری بسا،

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

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

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

 حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به کمتر و آورده دست به را بهتری نتايج تا دهم قرار مذهبی و دينی های

 اجرای در را من تا گرفتم می کمك نیز همکاران ديگر وسرکار خانم طاهره خرمی  هنرستان ديرم از بايد

 به کمك همچنین و جا به و موقع به تنبیهات و تشويقها مورد در هنرستانمدير. دهند ياری حلها راه صحیح

 بود ها بچه وادگیخان محیط به مربوط که مسائلی رفع مورد در هنرجويان والدين با مکرر جلسات برگزاری

 برای حل راه انتخاب به بیشتر حوصله و صبر با توانستم می من حاال. دادند همکاری و مساعدت قول من به

 در دروس وسرگروهای مدرسه در همکاران ديگر با را خود پیشنهادی های حل راه. بپردازم مشکالت بقیه

 همگی خوشبختانه و کردم نظرخواهی ايشان با آن مورد در و گذاشتم میان در منطقه آموزشی های گروه

 .کردند اعالم را خود مساعد نظر
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 :ها حل راه اجرای

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

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

.  دهد  ارتقا و داده قرار تاثیر تحت را هنرجويان های دانسته و آگاهی تواندب تا گرديد ارائه  کالسدر  برتر

 و آسیب های اجتماعی داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد می برگزار کالس در که پاسخ و پرسش درجلسات

 و شد می داده توضیح پوشش وچگونگی پوشش فلسفه ، تهاجم فرهنگی و آسیب اجتماعی ايجاد چگونگی

 پاسخ صمیمی و عاطفی محیطی در آنان سئواالت به و گرفت می قرار اصالح و توجه مورد هنرجويان شبهات

 برخورد گونه هر بدون که از فرهنگ بیگانه و مدگرايی تبعیت می نمودند  هنرجوياندر مورد  شد می داده

 در.میگرديد ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان زا و شد می داده تذکر زننده و منفی

 ، خود ناقص پوشش نامناسب تاثیرات و رفتار چرائی به صمیمی و امن محیطی در ، نیز فردی برخوردهای

 برنامه با توجیهات و تذکرات اين البته.  آمدند می ما مدد به فرهنگ اين گسترش برای و شدند می واقف

 .گرفت می صورت عاطفی تعامالت و صمیمیت ايجاد زا پس و قبلی ريزی

 من به است، من نظر مورد که خاصی شرايط و سالم نوزاد دوجین يك»:گويد می( 0911) واتسون جان

 خاصی تخصص برای 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 دزدی حتی و ازاريابیب هنرمندی، وکالت، پزشکی، مانند

 انسان ها آن که میدهد نشان روشنی به جمالت اين. «فرد آن فردی 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 برای ها پاسخ و محرک مديريت راه از فرد،

 دهد انجام خواهد می که کاری و مباحث به بايدمربی  پس. کند اجرا و طراحی او برای را آموزش جريان بايد

 . باشد داشته کامل تسلط



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

15 
 

 :   هنرستاندر  بخو هنرجويان و خودم های رفتار دادن قرار الگو-0

 معلمان و مربیان والدين، مانند دارند، دخالت متعددی عوامل ها، انسان استعدادهای 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 های برنامه ،

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

 نیاز مشخصی نمونه و الگو به هنری اثر خلق و طرح برای هنرمند که گونه همان. دارد آنها بالقوه های توانايی

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

 نیاز اين هنرجويان 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 مهم و بیشتر

 «برتر های نمونه و  وهاس»سراغ بايد خويش کمال برای انسان که دارد اين بر تصريح نیز قرآنی تعابیر. مندند

 و هنر دانش، و سواد ايمان، زيبايی، شجاعت، صمیمیت، به هنرجويان غالب گرايش دوره اين در. برود

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

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

 می فرا گیری اوج و صعود برای را روح که هستند رفیع و بلند های قله بسان مناسب الگوهای بلکه رسید،

 قدم اولین نیز من  .کنند می متمرکز آن به يابی دست برای را هنرجويان پنهان و  آشکار نیروهای و خوانند

 قرار ايشان برای خودم رفتارهای دادن قرار الگو و مهنرجويان با نزديکی و صمیمت يجادا را طرح اجرای در

 سخن، در نرمی ايشان، تربیت در خواری غم صدر، سعه صبوری، خودم، رفتارهای در تا کردم سعی من. دادم

 مطمئن نکته اين از را آنها و کنم رعايت را...  و احترام و ادب رعايت و خلق حسن خويش، گفتار به پايبندی

 ايجاد صمیمی و دوستانه ای رابطه ايشان با طرفی از. دارم اعتقاد کامالً زنم می که حرفهايی به من که سازم

 نوجوانی و کودکی و تحصیل زمان از خاطراتی کردم، می صحبت آنها با را ای دقیقه چند همیشه. کردم

 به. کردم می ايجاد وجود ابراز انگیزه ايشان برای یاخالق کوتاه داستان يك بیان با يا و کرده تعريف خودم

 و دارم آگاهی کامالً شما مشکالت و نیازها از و هستم شما مثل يکی هم من که بودم فهمانده کامالً آنها
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 خانواده و خودتان من، سربلندی مايه شما رفتارهای دور چندان نه آينده در تا شماست به کمك فقط قصدم

 که زدم مثال را هنرستان و . هنرجويان از نفر دو باشیديکی فردا، برای آگاهی مادران انیدبتو و باشد هايتان

 قرار الگو خود برای را ايشان رفتارهای تا خواستم ها بچه از داشتند ای شايسته و خوب بسیار رفتارهای

 رفتارهای تغییر جهت رد خودشان انديشه و فکر نیروی از گیری بهره با البته آنها خوب رفتارهای از و دهند

 وجود امکان اين و هستند قوی حسادتی حس دارای سن اين در دختران چون البته. بگیرند ،بهره خود

 خود در را کاذبی برتری احساس هم آموز دانش آن ، آن بر عالوه و کند رخنه آنها در حس اين که داشت

 هر گفتم ايشان بندی گروه از بعد و دمکر اجرا کالس در مسابقه يك صورت به را عمل اين. کند ايجاد

 بگیرد پیشی گروهها بقیه از شايسته رفتارهای انجام و ادب رعايت و خوب کارهای انجام در بتواند که گروهی

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

 .گرفت خواهد قرار تشويق مورد

 من»: اند فرموده( ع) صادق امام:  روايات و احاديث ، آيات به مراجعه و دينی های آموزه از استفاده    -1   

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

 تثبیت و نهادينه گونه آن گیرد، قرار جواننو وجودی گوهر و ذات در جوانی در قرآنی و دينی های آموزه اگر

 در پايداری و دين در ثبات آن دنبال به که آمیختگی گردد، می آمیخته جوان خون و گوشت در که شود می

 يك عنوان به فرصت اين از کنیم، درک را سنی مقطع اين حساسیت ما اگر بنابراين. دارد دنبال به را ايمان

 فرد يك زندگی از سال 01 تقريباً.  بست خواهیم کار به را ای ويژه همت آن از گیری بهره در طاليی فرصت

 عمر% 01 يعنی( سال 65) ايرانی يك عمر متوسط شاخص با يعنی. شود می سپری مدرسه محیط در ايرانی

 آن انتقال های شیوه و مدارس در دينی های آموزه موضوع در آموزشی فرايندهای به کوتاه نگاهی. مفید

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

 و مشخص من کالس در کامالً آن نمود که ای مسئله متاسفانه است نبوده ساز انسان و پاسخگو و کافی

 واجبات رعايت مثل ارزشی مسائل. بود سن اين در کافی تربیتی و دينی اعتقادات وجود عدم بود چشمگیر
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 باعث حتی ها خانه بیشتر در ای ماهواره های شبکه وجود. بود شده توجهی کم آن به و خشکیده دينی

 ها بچه تا باشم قدم پیش نماز خواندن در کردم می سعی همیشه. بود شده ها مناسبت از بسیاری فراموشی

چون خودم همواره با بچه ها نماز . باشند تهداش نماز خواندن برای ای انگیزه همکاران بقیه و من ديدن به

 . شدند می حاضر نماز در شرکت برای عالقه با ها بچه وقتی می خواندم خیلی خوشحال می شدم 

 تا خواستم ها بچه از و کردم نصب  کالس تخته کنار در را آن که ها کالس برای کوچك تابلوی يك تهیه -3

 قبل همیشه و. بگیرد عهده بر آن روی را تربیتی آيه يا حديث كي نوشتن مسئولیت نفر يك روزی ترتیب به

 ای ويژه امتیاز کردند می حفظ را آنها که هم کسانی به و خوانديم می را آيه يا  حديث هم با درس شروع از

 به ايشان شد باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر که مثبتی تاثیر بر عالوه موضوع همین. گرفت می تعلق

 بیشتر امکان صورت در تا خواستم هنرستان مدير از مسائل اين کنار در   شوند مند عالقه يثحد حفظ

 در  ايشان به کمك و مراسمات اجرای جهت هم خودم و کند اجرا مدرسه محیط در را مذهبی مراسمات

 و اعیاد برگزاری صفر، و محرم ماههای مراسمات. شدم قدم پیش وسايل خريد يا و محیط کردن آماده

 . داشت ها بچه اخالق در خوبی بسیار تاثیر و شد می برگزار ما   هنرستان در...  و ها عزاداری

 اجرای هنگام درداشتند آسیب های اجتماعیپیشگیری از  در خوبی همکاری که یهنرجويان از تشويق -4  

 به.کردند می خود رفتارهای تغییر در سعی و داشتند خوبی همکاری ها بچه بیشتر آن ابتدای از و طرح

 دهم نشان را رضايتم تا کردم سعی نیز من. داشت نمود کامالً ها بعضی در ابتدا همان از تغییرات که طوری

 . باشم رفتارها تداوم و انگیزه ايجاد موجب خود رفتارهای با و

 (:دو شواهد) اطالعات گرد آوری

 نمازخانه به  هنرجويان اکثر اذان صدای نباشنید شده بیشتر آموزه های دينی به هنرجويان دقت و توجه

 برای نماز زنگ از قبل و دادند می نشان زيادی اشتیاق فريضه اين انجام برای گاهی حتی و رفتند می

 ظاهر در تغییر به که یهنرجويان تعداد کالس در حضور   اواخر در. خواستند می اجازه فريضه اين مقدمات
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 هديه عنوان به مدرسه طرف از که ای ساده های بند هد از بیشتر و بود شده کمتر کردند می فکر خود

 بین اسالمی اخالقیات  و شئونات رعايت نیز مدرسه از خارج در. کردند می استفاده بودند، کرده دريافت

 .شد می ديده کمتر جلف رفتارهای و رسید می نظر به بیشتر هنرجويان

  گیری نتیجه و بحث

 ؟ ام آمده کجا از که سؤال اين به پاسخ در انسان و دارد عقالنی جنبه بیشتر یدين های باور شناختی بعد

 ابعاد ، دين شناختی بعد به دستیابی با و. کند می پیدا دست دين شناختی بعد به ؟ بود چه بهر آمدنم

 و حفظ برای شود می ابداع جامعه در که ارزشی هر شود؛ می پرداخته و ساخته اخالقی اجتماعی، عبادی،

 و ها ارزش معموالً و. شوند درونی جامعه در ارزشها آن تا گیرد می شکل جديدی های آن،هنجار گسترش

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

 به مردم دينی اعتقادات و ها باور ند؛آور می ارمغان به دينی ارزشهای با مغاير و جديد هنجارهای و ها ارزش

 .  آورد می عمل به ممانعت مبتذل جديد های مد گسترش و ورود از و نموده عمل سدّی عنوان

 مقدار آمده دست به نتايج به توجه با و دارد وجود معکوس رابطه مدگرايی با آن ابعاد و دينی باورهای بین

 .      است آورده حساب به را مدگرايی در تغییر% 15 استفاده ردمو مدل که دهد می نشان شده تنظیم آر مجذور

 به. دهد می قرار تأثیر تحت را انسان انديشه و ها رفتار ها، خواست انسان کنش هدايت با دينی های باور     

 نظام تأثیر تحت خود دينی باورهای البته. کند می تعیین را خويش پیروان مصرف میزان و نوع ترتیب اين

 در را چیز همه و است داری سرمايه اقتصادی نظام دارای که کشوری. باشد می فرهنگی و اقتصادی ایه

 . گذاشت خواهد منفی تأثیر جامعه آن دينی های باور در يقیناً بیند می ثروت و سود

 آغاز مد با اجتماعی تغییرات. است اجتماعی پديده يك مدگرايی و مد علمی، نظريات و تحقیقات به توجه با

 مخصوصاً مردم دارد جديدی مزايای مد چون امّا گیرد می صورت مقاومت مد مقابل در ابتدا در شوند؛ می
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 تأثیر تحت تر سريع و تر زود است نشده درونی آنها در کامالً هنجارها و ها ارزش هنوز که جوانان و نوجوانان

 باور تضعیف جهت در هم و تقويت جهت در هم تواند می که است اجتماعی ای پديده مد. گیرند می قرار مد

 و تقويت آنها طريق از را دينی باورهای که نمود ابداع هايی مد بايد ترتیب اين به. نمايد عمل دينی های

 . داد توسعه و رشد

 افزايش و دارند يکديگر با معکوسی متقابل رابطه مدگرايی و دينی های باور تحقیق های يافته به توجه با

 کم خود خودخواهی، خودنمايی، همنوايی، نوگرايی، دلیل به انسان. شود می ديگری کاهش موجب يکی

 سرمايه. آورد می روی مد به يابی تمايز مرجع، گروهای يا اجتماعی طبقه با پیوند اجتماعی، منزلت بینی،

 امکانات همه از راه اين در و کرده مد را خود تولیدی کاالهای مختلف های شکل به کنندگان تولید و داران

 عکس جهت در که کند می هايی ارزش به ملزم را خود پیروان دين حالیکه در. جويند می سود مفید و الزم

 و است سودجوئی و اسراف تکبر، خودبرتربینی، خودنمايی، مخالف دين باشند؛ می مدگرايی های ارزش

 های ارزش رواج با ترتیب اين به کند یم دعوت فداکاری و ايثار همدلی، فروتنی، تواضع، به را ها انسان

 .  يابد می کاهش مد به گرايش دينی

 کمك و آموزشی های کتاب حتی مجالت و اينترنت ماهواره، تلويزيون، مخصوصاً جمعی های رسانه 

 جهت در ابزاری عنوان به هم انسان میان اين در و. باشند می جديد های مد رواج اصلی ابزارهای از  آموزشی

 اينکه برای. گذارد می نمايش به مختلف های شکل به را خود عروسك مانند جديد های مد تبلیغ و جتروي

 طوری به و کنند می قلمداد ارزش صورت به آورده در کااليی حالت از را ها کاال نمايند استفاده مد از مردم

 اين به. گردد می منتسب هشد استفاده کاالی ارزش به آن نمايد استفاده شده مد های کاال از کس هر که

 جهت در نمادی حالت به و شده خارج بوده انسانی نیازهای کننده تأمین که اشیاء حالت از ها کاال ترتیب

 . آيد می در افراد اجتماعی طبقه و منزلت شخصیت،



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

21 
 

 با ينید اهداف ترتیب اين به و خواند می فرا انسانی های ارزش به را انسان که است نهادهايی جمله از دين

 به داری سرمايه کشورهای. دارند برمی گام يکديگر تضعیف جهت در و باشد می مغاير داری سرمايه اهداف

 نتايج اساس بر. رانند می بیرون اجتماعی زندگی های صحنه از را دين شان اهداف به رسیدن خاطر

 توصیه زير موارد تحقیق یها يافته به توجه با. شود می مدگرايی کاهش موجب دينداری، افزايش تحقیقات

 .  گیرد قرار عنايت مورد امکان صورت در گردد می

 . کند پیدا کاهش مبتذل های مد به هنرجويان گرايش ، اعتقادی های بنیه تقويت با -

 .     کند می پیدا نزولی سیر مبتذل های مد به هنرجويان گرايش میزان عبادات، انجام با -

 می جلوگیری ملی غیر و دينی غیر های مد گسترش از ها رسانه طريق از ملی و دينی های ارزش رواج با -

 .   شود

 . شود داده آموزش مدارس در هنرجويان به جديد های رسانه از آگاهانه و صحیح استفاده طرز -

 با متناسب جديدی زندگی  های سبك و ها مد تا شود داده فرصت کارشناسان و محققان به است بهتر -

 . گردد رايج مردم بین در و شده ابداع ملی فرهنگ و ارزشها

 برخی از آسیب های اجتماعی و راهکار های پیشگیری از آنها

 رفتاری مشکالت

 هنرستان آموزشی کیفیت عوامل و هنرستان و هنرجويان اجتماعی های آسیب برخی شناسايی

  آموزش کیفیت سطح در موثر عوامل

( 4 مدرسه و خانه از فرار( 3 ترس ـ اضطراب -1 تحصیلی افت -0:  شامل هنرجويان اجتماعی های آسیب

 و خشم( 7 گويی دروغ( 6(  درسی تکالیف انجام به گی عالقه بی)  درس به توجهی کم( 5 رويی کم
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 با جسمی ارتباط)  خواهی همجنس به گرايش( 01 نفس به اعتماد عدم( 9 افسردگی( 1 پرخاشگری

 ( همجنس

 

 : تحصیلی افت -0

 : تحصیلی افت لعل

  فردی علل( ب         آموزشی علل(  الف

  اجتماعی و محیطی مشکالت( د         خانوادگی مشکالت( ج

 : تحصیلی افت آموزشی علل:  الف

 . درسی های برنامه تراکم(0

 . مناسب تحصیلی ريزی برنامه عدم( 1

 . شايسته و کافی معلمان وجود عدم( 3

 . هنرجويان عاليق با آموزش ایمحتو و هدف انطباق عدم( 4

 :تحصیلی افت فردی علل:  ب

( 4                               انگیزه و میل( 3           آموز دانش و معلم رابطه( 1                 هوش( 0

  فراموشی (7                     جسمی نارسايیهای( 6             بلوغ( 5         هیجانی و عاطفی آشفتگیهای

  تحصیلی افت و خانوادگی مشکالت: ج
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  کودکان اشتغال( 1                   خانواده آموزشی نظام و روابط(     0

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

  هنرجويان نیازهای به نسبت والدين غفلت( 5

 : تحصیلی فتا در اجتماعی و محیطی مشکالت: د

  مناسب آموزشی فضای وجود عدم(     0

  اقتصادی محرومیت و فقر(     1

  گروهی های رسانه و آموزشی کمك وسايل کمبود(     3

  انتقال و مهاجرت(     4

  ومحلی ای منطقه عوامل(     5

 :  تحصیلی افت با مقابله های شیوه

  مدت دراز های برنامه(  الف

  مدت اهکوت های برنامه( ب

 :تحصیلی افت رفع برای مدت دراز های برنامه:  الف

  ارزشیابی نظام در نظر تجديد(     0

  آموزشی و درسی های برنامه محتوای در نظر تجديد(     1

  آنان خدمت ضمن آموزش و معلمان تربیت(     3
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  کالس هر هنرجويان تعداد کاهش(     4

  دبستان از قبل پرورش و آموزش امکانات کردن فراهم(     5

  هنرجويان هوش ارزيابی(     6

 :تحصیلی افت رفع برای مدت کوتاه برنامه( ب

  آموزشی کمك و درسی های کتاب تهیه( 0

  والدين و مدرسه اولیای نزديك همکاری( 1

  معلمان تشويق و معلمان عملکرد ارزيابی( 3

  هنرجويان درونی های انگیزه تقويت( 4

  رست ـ اضطراب -1

 :  وترس اضطراب علل

  عاطفی ارتباطات و مناسبات شدن رنگ کم ، ماشینی زندگی     -0

  معنوی مسائل به توجهی کم     -1

  خانواده اعضای فقدان ، شغلی و تحصیلی آينده از نگرانی     -3

  خانواده کسیختگی از مفرط نگرانی     -4

  نزديکان بیماری يا/  فوت مثل احتمالی خطر و شر يك برابر در گرفتن قرار از ترس احساس     -5

 : درمان و پیشگیری
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(  اکتسابی رفتار)  است اطرافیان و مـحـیـط از گیری ياد ، اضطراب کننده ايجاد عوامل از يکی که آنجا از(0

 افراد از کدام هر ابتالی صورت در و کرد مطلع را خانواده و والدين ، آموزشی های کالس يا جلسات در بايد

 .  داد قرار درمان مورد را او ، خانواده

 ( متخصصین توسط)  درمانی دارو و درمانی روان( 1

 (  مدرسه در مناسب ی مداخله کار راه)  مشکل با برخورد نحوه

  کالس در زا اضطراب اقدامات از پیشگیری(     0

  از اضطراب/  موقعیت کردن کوچك و ذهنی سازی تصوير از استفاده(     1

  عمیق تنفس آموزش(     3

 ورزش به ترغیب(     4

  انديشی مثبت(     5

 :  مدرسه و خانه از فرار( 3

 : علل

  خانوداه عاطفی و روانی فضای( 0

  همساالن ناسالم الگوی( 1

 از خصوصاً عاطفی های حمايت عدم و مدرسه ، خانه محیط در اخالقی معیارهای و قوانین ثبات عدم( 3

 داشته نوجوان روی مدبرانه نظارت و سرپرستی که افرادی يا فرد نبود همچنین ، خانواده اعضای سوی

 . باشند



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

25 
 

  ناپدری و نامادی با اختالف ، والدين اعتیاد ، مالی فقر ، شهری های جاذبه ، تحصیلی مشکالت( 4

  نوجوان و والدين میان های برخورد و تعارض ، ها نسل بین شکاف( 5

 :  مشکل اب برخورد ی نحوه

  هنرجويان فردی های تفاوت به توجه( 0

  هنرجويان نیازهای و بلوغ ی دوره مشکالت به توجه( 1

  غیبت دالئل بررسی( 3

 تفريحات و فراغت اوقات و دوستان با معاشرت در آنها متعادل کنترل میزان و نوجوان آزادی حدود تعیین( 4

 سازنده

 و گفتگو برای ای زمینه ايجاد و نوجوان با ، مربیان و والـديـن نبـیـ عاطفی های فاصله بردن بین از( 5

  آنها مشکالت طرح

 بتواند او تا ، مدرسه اولیای و خانواده اعضای نگرش تغییر با خودش از نوجوان ذهنی تصوير تغییر( 6

 .  باشد داشته خود شخصیت و خود از معقول تصويری

 :  رويی کم( 4

 : علل

  خانواده محبت از محرومیت( 0

  جسمی های بیماری يا عضو نقص( 1

  تکلم و گويش در اختالل( 3
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  جمع حضور در نوجوان شدن تحقیر و متعدد های شکست( 4

  مدرسه و خانه محیط در روانی امنیت عدم( 5

  هنرجويان سرزنش و توبیخ ، تنبیه(6

  تربیتی شديد کنترل(7

 : مشکل با برخورد نحوه

  مدرسه های برنامه فوق و گروهی کارهای در هنرجويان دادن شرکت( 0

  وی به مسئولیت دادن( 1

  موقع به کالمی غیر و کالمی تشويق(3

 آنها تقويت و فرد مثبت نکات و ها توانمندی شناسايی( 4

  مدرسه و خانواده جمع در سرزنش عدم( 5

 از مخالف نظرات پذيرش نهمچنی ، خود عقايد بیان و ابراز در ورزی جرأت جهت الزم آمادگی ايجاد( 6

  ديگران طرف

  نوجوان در نفس به اعتماد تقويت جهت در عاطفی های حمايت( 7

 ( درسی تکالیف انجام به گی عالقه بی)  درس به توجهی کم( 5

 بديهی.  است درس کالس در روانی حضور عدم و تفاوتی بی احساس ، درس به توجهی بی دالئل از يکی

 های فعالیت به نسبت آگاه ناخود طور به نکنند بودن احساس تدريس فرايند در که یهنرجويان که است
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 احساس بايستی نمايد جلب کالس در را هنرجويان توجه بخواهد معلم اگر پس.  شوند می دقت بی کالس

 .  دهد افزايش را هنرجويان حضور

  ؟ كرد تقويت و ايجاد هنرجويان در را حس اين توان می چگونه

 :  یشنهادیپ های روش

 :  هنرجويان در فعال و مشارکتی های روش از استفاده( 0

 نخواهد استمرار تدريس فرآيند آنها وجود بدون و کند می تحريك را هنرجويان حتم طور به ها روش اين

 لذا.  نمايند می شرکت گروهی های مناسبت در و کرده مسئولیت احساس هنرجويان روش اين در.  داشت

 . شود می درس مفهوم به توجه و دقت افزايش موجب انآن فعال حضور

 :  مستمر ارزشیابی های شیوه از استفاده(1

 طور به تدريس فرآيند در اگر.  است هنرجويان عملکرد انعکاس عدم ، توجه کاهش مهم عوامل از ديگر يکی

 کنترل را آنان گیری ديا کیفیت همواره کويیز صورت به و کنند ارزشیابی را هنرجويان های فعالیت مستمر

  کند می پیدا کاهش درس به توجه عدم مشکل.  نمايند

  تدريس فرآيند در اکتشافی های روش از استفاده( 3

 گری جستجو ی روحیه آنان زيرا.  است هنرجويان در جـذابـیـت ايجاد ، اکتشافی های روش مهم ويژگی

 اکتشافاتی تدريس در روحیه اين ، ببرند پی جديد یممفاه به ، فعالیت و تجربه اثر بر دارند دوست و داشته

 .  شود می تقويت

  گويی دروغ( 6

 : گويی دروغ علل
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 که اشتباهی کار مجازات و تنبیه از فرار برای آموز دانش که است آن گويی دروغ علت ترين شايع(         0

 ترفند اين به مجازات ترس از ارندد گیر سخت والدين که یهنرجويان اغلب ، گويد می دروغ است داده انجام

 .  شوند می توسل

 .  بگويد دروغ خود همکالسی به نسبت حسادت يا تنفر دلیل به آموز دانش است ممکن( 1

 .  شوند می متوسل گويی دروغ به خود دادن جلوه بزرگ و بینی کم خود دلیل به هنرجويان بعضی(3

 کند می پیدا عادت گفتن دروغ به خود يعنی ، میشود هديد نوجوان در عادت يك صورت به دروغ گاهی(  4

 : مشکل با برخورد نحوه. 

 بپذيرد را واقعیت همیشه آموز دانش تا کنیم پرهیز خانه و مدرسه در مورد بی و جا بی گیرهای سخت از( 0

 .  دهد ما تحويل را همان و

  آموز انشد توسط واقعیت بیان جهت تنبیه بدون و آرام و امن محیطی ايجاد( 1

  شويم او در حقارت حس ايجاد باعث آنکه بدون او به آموز دانش ضعف نقاط آوری ياد(  3

 افزايش را خود های توانايی بتوانیم تا دهیم نفس به اعتماد او به يعنی آموز دانش در قوت نقاط تقويت(  4

 .  دهد

 در هنرجويان نظرات از استفاده و آن جنتاي بررسی و گويی دروغ علل ی درباره هنرجويان با گروهی بحث( 5

  رفتار تغییر

  خانواده برای تربیتی های توصیه( 6

 :  پرخاشگری و خشم( 7
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 :  ها نشانه و عالئم

  فیزيکی پرخاشگری( 0

  ديگران و خود به رساندن صدمه( 1

  رساندن آزاد هدف با ديگران اموال به رساندن صدمه( 3

  ديگران به گفتن ناسزا و فحش( 4

  رساندن آزار هدف با کردن مسخره( 5

  پذيرش و توجه جلب به نیاز( 6

 : مشکل با برخورد نحوه

 .  نمايند کنترل را خود خشم و هیجانات معلمین( 0

 آموز دانش سوابق دقیق ی مطالعه با هنرجويان فردی های تفاوت به کافی توجه( 1

  مورد بی قضاوت و داوری پیش از پرهیز ، آموز دانش تنبیه از پرهیز( 3

  بلوغ و نوجوانی دوران های ويژگی به نسبت کافی شناخت( 4

  معلم ناحیه از کافی توجه و شرط و قید بدون پذيرش( 5

 و معلمین طرف از سکوت ، عاطفه ابراز ، نرم گفتاری بیان ، مثبت تذکر و تلقین ، محبت مهر ، همدردی(6

  هنرجويان اولیاء

 : افسردگی( 1
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 : گیافسرد علل

 محل تغییر ، والدين مرگ ، جدايی مانند است فیزيکی عوامل و هیجانی عوامل شامل محیط:  محیط( 0

 ...... و فقر ، سکونت

  شوند عاطفی و عملی مشکالت بروز موجب است ممکن:  جسمانی بیماری(  1

 .  شود انیهیج اختالل موجب تواند می جسمی های معلولیت افراد از برخی در:  جسمی معلولیت( 3

  عاطفی و اقتصادی و اجتماعی های محرومیت شامل:  ها وکمبود محرومیت(    4

 : ها نشانه و عالئم

  جمع از گیری کناره و گیری گوشه(  0

  آموزی دانش های گروه در فعال مشارکت عدم(  1

  فعالیت برای انگیزه فقدان(  3

  ثبات بی رفتارهای( 4

  نفس به اعتماد کاهش(   5

  گرايانه کشی خود افکار(   6

  بدبینی(   7

  ديگران تحمل عدم(    1

 تحصیلی افت(        9
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 : مشکل با برخورد نحوه

  معلم خود وجود در شادابی و نشاط( 0

  اش عاليق و توانمندی با متناسب آموز دانش مشارکت ی زمینه ايجاد(  1

  کند تجربه را موفقیت آموز دانش که شرايطی ايجاد( 3

  آموز دانش تحقیر از پرهیز(  4

  افسرده آموز دانش برای معلم حمايتی نقش(  5

 کالس در نشاط و شادی های زمینه ايجاد(   6

  نفس به اعتماد عدم( 9

 : نفس به اعتماد عدم علل

 الزم عاطفی های مراقبت همچنین و نگیريم جدی را آنها باشیم نداشته کافی توجه نوجوان به وقتی(   0

  کرد خواهیم ايجاد آنها در را نفس به اعتماد عدم های زمینه.  نکنیم مبذول آنها به نسبترا

 های توانايی مورد در تدريج به و داده کاهش را نوجوان نفس به اعتماد ، بودن ارزشمند احساس عدم( 1

 .  شود می ترديد دچار خود

 باور اين.  گذارند می نمايش به نوجوان شمچ پیش مدرسه اولیای و والدين گاه که مبهمی ذهنی تصوير( 3

 .  شد نخواهد موفقی فرد آينده در که آورد می وجود به او در را

 : مشکل با برخورد نحوه
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 ، مادی بعد در منطقی و درست های پشتیبانی و حمايت ، بلوغ دوران از صحیح درک ، محبت ، همدلی(0

 اساسی و مهم نفس به اعتماد عدم از پیشگیری برای لوغب دوران در نوجوان در موفقیت حس ايجاد و معنوی

 . باشد می

 کمك و همراهی با بتوانیم ما تا دهد بروز را خود منفی و مثبت احساسات که کنیم تشويق را نوجوان(  1

 .  بیاوريم وجود به او در کامی نا اثرات رفع به نسبت را ای سازگارانه های واکنش او خود

 نفس به اعتماد کاهش سبب مورد بی های گیری خرده و انتقاد ، مستمر های سرزنش ، توبیخ ، تنبیه( 3

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

 های ويژگی اساس بر را مختلفی توانمنديهای است قادر اينکه و فردی های تفاوت به او توجه جلب(   4

 .  گیرد کار به را آنها و کرده کشف خود فردی

 ( جنس هم با جسمی ارتباط)  خواهی همجنس به گرايش( 01

 : گرايش علل

 پشتیبان عنوان به تا گرد می فردی دنبال ، کند می حقارت احساس خود ی خانواده وجود از که نوجوانی( 0

 .  باشد احساساتش و عواطف جوابگوی و دهد پناه را او

 ، مخالف جنس به نوجوان گرايش مثبت دادن جهت و راهنمايی جای به متعصب اربسی های خانواده( 1

 های نابهنجاری بروز سبب و کند پیدا سوق موافق جنس سمت به طبیعی حس اين تا شوند می باعث

 .  شود اجتماعی

 : خواهی همجنس به گرايش مشکل با برخورد نحوه
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 و عاطفی گرايش از پیشگیری منظور به نوجوان در گیافسرد و ، انزوا ، تنهايی احساس بردن بین از( 0

  موافق جنس طرف به جنسی

 روابط برعدم ونظارت فرزندان معاشرت در اخالقی های نظارت برای مدرسه اولیای و خانواده به سفارش(   1

 نامشروع جنسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع

 54 شماره پنجم، سال ،(  0319) نو، فصل رنیاينت مجله ،( 0319)  ايران در مد و جوانان ، میترا ، انبارکی -

  06 ص ،



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 
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 سوم و دوم های پايه هنرجويان آسیب اجتماعی شناختی جامعه بررسی(  0311)  مرتضی ، نژاد باقری -

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

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

 ، ارشد کارشناسی نامه پايان ، جوانان آسیب اجتماعی پديده در پژوهشی(  0376)  محمدرضا ، حیدری -

  مشهد فردوسی دانشگاه ، 0376 سال

 .  مدگرايی شناختی جامعه بررسی ،( 0317) ادريس زاده، خسروی -

 از ای نمونه میان در کجروی و آنومی احساس با اریديند رابطه بررسی ،( 0317)  حسین سید زاده سراج -

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

  نیل چاپ تهران، ارزشیابی، و گیری اندازه روشهای ،( 0371)  اکبر علی ، سیف -

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

 دوره ، ايران شناسی جامعه مجله ، ايران در دينداری سنجش برای مدلی ،(  0314)  علیرضا زند، شجاعی -

  0 ی شماره ، ششم ی

 ، 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 ،( 0371) فرامرز ،پور رفیع -

 


